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1. INLEIDING 

 

Een stad is een centrale plaats, een stedelijke ontwikkeling die vraagt om vrachttransport. Dit 

vrachttransport is noodzakelijk om de industriële- en handelsactiviteiten van de stad te 

bedienen en te behouden. Een efficiënte stedelijke distributie is daarom van levensbelang 

voor de economische vitaliteit, de concurrentiepositie en de leefbaarheid van een stad 

(Boerkamps & van Binsbergen, 1999, Allen et al., 2000; City Ports Project 2003; OECD, 

2003; Ambrosini & Routhier, 2004; Anderson et al., 2005; Allen et al., 2007; Witlox, 2007; 

Quak, 2008). 

Stedelijk transport vervult met andere woorden een basisbehoefte van de maatschappij, maar 

langs de andere kant heeft dit transport ook negatieve maatschappelijke impacten op onder 

andere het milieu en de volksgezondheid (Drewes Nielsen et al., 2003; Russo & Comi, 2004). 

Daarom moet er gestreefd worden naar een duurzame stedelijke distributie op drie vlakken: 

het milieu, de economie en de sociale netwerken, de 3 P’s, planet, profit en people (Nicolas et 

al., 2003; Anderson er al.,2005; Quak, 2008). Congestie, luchtvervuiling, (dodelijke) 

verkeersongevallen etc. zijn allemaal voorbeelden van de gevolgen van de niet-duurzame 

mobiliteit. 

Lokale overheden en beleidsmakers zien in dat er een probleem is met het huidige stedelijke 

bevoorradingsysteem. Ze reageren echter vaak verkeerd door het transport als een 

noodzakelijk kwaad te behandelen en het zoveel mogelijk te weren uit de stadskern en het 

allerhande regels op te leggen. Maatregelen worden veelal genomen zonder het eigenlijke 

probleem te kennen en zonder de impacten van de genomen maatregelen te kunnen 

inschatten. Hierdoor zijn initiatieven rond duurzame distributie dikwijls weinig succesvol. 

(Dablanc, 2007; Quak, 2008). Uit een studie van Van Rooijen (2008) blijkt dat de instelling 

van venstertijden -die voertuigkilometers initieel moesten verminderen- in Nederlandse 

steden het omgekeerde effect had. 

Om de lokale overheden te helpen de echte en belangrijke bevoorradingsproblemen bloot te 

leggen en te zoeken naar oplossingen die duurzaam zijn, worden er bevoorradingsprofielen 

opgemaakt. Taniguchi (2004, p 14) omschrijft het als volgt: “To develop and implement 

policies that support not only the function of cities as engines of economic growth, but also 

their role as agents of social change”. 

Platform Stedelijke Distributie et al. (2003, p.6) geeft volgende omschrijving van een 

bevoorradingsprofiel: “Een bevoorradingsprofiel kan een zicht geven op de mogelijke 
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problemen omtrent de bevoorrading en bereikbaarheid van een stad en biedt tevens ook een 

doorkijk naar mogelijke oplossingsrichtingen.” 

Vele studies omtrent stedelijke distributie zijn moeilijk met elkaar te vergelijken omdat de 

meeste erg verschillen in aanpak (Woudsma, 2001). Daarom is het nuttig om voor België een 

algemene aanpak te beschrijven. Dit laatste is het doel van deze masterscriptie. 

 

Het eerste hoofdstuk van deze scriptie behandelt een korte literatuurstudie. Eerst wordt de 

term stedelijk vrachtvervoer gedefinieerd. Daarna volgt een uiteenzetting hoe dit stedelijke 

vrachtvervoer te bestuderen en leren begrijpen aan de hand van verschillende 

referentiekaders. Tot slot worden er enkele voorbeelden gegeven van bevoorradingsprofielen 

die reeds in de praktijk gebruikt zijn. 

 

Het volgende hoofdstuk omschrijft in detail de aanpak voor het opstellen van een 

bevoorradingsprofiel. Wat zijn de grote thema’s die aan bod moeten komen in een 

bevoorradingsprofiel? Welke items rond stedelijke distributie moeten nader onderzocht 

worden en waarom? Hoe moet men de gegevens verzamelen op het terrein? Dit zijn allemaal 

vragen die in het tweede hoofdstuk worden beantwoord. Daarnaast wordt er ook aandacht 

besteed aan de wijze waarop men in de toekomst met bevoorradingsprofielen zal moeten 

omgaan. 

 

Via een casestudie in Gent, die deel uitmaakt van het D-viaproject, wordt het opgestelde 

bevoorradingsprofiel aan een test onderworpen. In het derde hoofdstuk wordt eerst een korte 

toelichting gegeven van de doelstelling van het project waarbinnen de casestudie kadert. 

Daarop volgt de afbakening van het studiegebied. Vervolgens worden de gebruikte methodes 

voor het inzamelen van de gegevens uiteengezet. Het laatste deel van dit hoofdstuk 

verduidelijkt de opbouw van de databank en legt de methode waarop de gegevens verwerkt 

worden uit. 

 

De resultaten van de casestudie worden in het vierde hoofdstuk besproken. Dit hoofdstuk 

begint met een korte inleiding waarin de responsegraad van het onderzoek getoond wordt, 

samen met de situering van het studiegebied. Daarna worden de algemene resultaten van het 

bevoorradingsprofiel van Gent besproken. Tot slot wordt er op bepaalde resultaten dieper 

ingegaan. 
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Na de resultaten komt de discussie en de bespreking van deze resultaten. In dit hoofdstuk 

worden de opmerkelijkste resultaten opgesomd en nader besproken. Tevens wordt er een 

aanzet gegeven tot nieuwe onderzoeken en wordt er besproken hoe men in de toekomst moet 

omgaan met het stedelijke distributieprobleem. 

 

Het laatste en zesde hoofdstuk is de conclusie. De conclusie maakt een samenvatting van deze 

masterscriptie. Ze geeft de belangrijkste bevindingen en resultaten weer. 
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2. LITERATUURSTUDIE 

 

2.1 Definitie 

 

Stedelijk vrachtvervoer, stedelijke vrachtbewegingen, stedelijke goederenstromen, stedelijke 

distributie, stedelijke logistiek zijn enkele van de veel gebruikte termen die voorkomen in de 

literatuur rond stadsdistributie. In deze scriptie zullen al deze termen – die door onderstaande 

definities zullen ingevuld worden – door elkaar gebruikt worden. 

 

Ogden (1992), een van de eerste die de materie rond stedelijke distributie in detail heeft 

bekeken, geeft voor stedelijke goederenstromen deze definitie: ”Urban goods movement is 

defined as the movement of things (as distinct from people) to, from, within, and through 

urban areas”. 

 

Een meer recente definitie komt van OECD (2005), Organization For Economic Co-

Operation and Development: “Urban goods transport is the delivery of consumer goods in 

city and suburban areas including the reverse flow of used goods in terms of clean waste”. 

 

In dit werk zal echter gebruik gemaakt worden van de definitie van Allen et al. (2000b) omdat 

het een zeer brede definitie is die geen enkel vervoerstype of transportsysteem uitsluit en alle 

mogelijk vormen van vrachtbewegingen mee in rekening brengt. De definitie bestaat uit drie 

delen en gaat als volgt: 

“ (1) All types and sizes of goods vehicles (light vans as well as heavy goods vehicles) and 

other motorized road vehicles (including cars, mopeds etc.) used for goods collections and 

deliveries at premises in the urban area. 

(2) All types of goods vehicle movements to and from urban premises including goods 

transfers between premises, ancillary goods deliveries to urban premises (such as stationery, 

plastic bags, display material, light bulbs, etc.), money collections and deliveries, waste 

collections and home deliveries made from urban premises to customers 

(3) Service vehicle trips and other vehicle trips for commercial purposes which are essential 

to the functioning of urban premises.” 
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2.2 Literatuurstudie 

 

Modellen of referentiekaders die het stedelijke goederenvervoer omschrijven, komen niet zo 

heel frequent voor in de wetenschappelijke literatuur. Vaak zijn ze opgesteld voor het 

oplossen van één enkel specifiek distributieprobleem. Hieronder worden enkele modellen 

opgesomd waarvan geacht wordt dat ze een algemene beschrijving geven van het stedelijke 

goederenvervoer of een aanpak omschrijven hoe het stedelijke goederentransport bestudeerd 

moet worden. 

 

2.2.1 Duurzaamheid van stedelijk goederentransport 

 

In een eerste soort modellen wordt de nadruk gelegd op de duurzaamheid van het stedelijk 

goederentransport en hoe dit transport kan geëvalueerd worden. 

 

Het transport, meer specifiek het stedelijke transport kent vele negatieve effecten. Het is 

daarom van belang dat er gestreefd wordt naar een duurzaam transportsysteem. Richardson 

(2005, p.30) baseert zijn definitie van duurzaam transport op de definitie van duurzame 

ontwikkeling van de Wereldbank: “Sustainable transportation as the ability to meet today’s 

transportation needs without compromising the ability of future generations to meet their 

transportation needs”. Onderzoek rond duurzaam transport moet volgens Richardson (2005) 

inspelen op de thema’s veiligheid, congestie, brandstofconsumptie, vervoersemissies en 

bereikbaarheid. Wanneer deze thema’s in evenwicht zijn met elkaar kan men een duurzaam 

transportsysteem in alle betekenissen van het woord bereiken. 

 

Taniguchi (2004) steunt op hetzelfde principe. In een stedelijke omgeving moet men de 

logistiek en transportactiviteiten optimaliseren en efficiënt maken om zo de problemen van 

congestie, verkeersveiligheid en energiebesparing te kunnen aanpakken. Om een goede 

stedelijke logistiek te kunnen uitbouwen moet men rekening houden met drie punten: 

(i) mobiliteit, (ii) duurzaamheid en (iii) leefbaarheid. Het eerste verwijst naar goede en 

betrouwbare wegen, netwerken en voldoende wegcapaciteit. Taniguchi (2004) spreekt bij 

duurzaamheid vooral over het milieudomein en niet zoals andere auteurs ook over het sociale 

en economische domein. Leefbaarheid tot slot heeft te maken met de inwoners van de 

stedelijke gebieden. Zij moeten graag in de stad leven. Elementen zoals verkeersveiligheid, 

brede variëteit aan diensten en dergelijke meer, kunnen hierbij helpen. Een goed 
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georganiseerde stedelijke logistiek moet ervoor zorgen dat de stad mobiel, duurzaam en 

leefbaar is. Taniguchi (2004, p.2) omschrijft het zo: “[…] city logistics is to create a mobile, 

sustainable and liveable city by supplying necessary goods for activities and collecting goods 

that are produced in the city as well as minimising negative impacts on the environment, 

safety and energy consumption.” Hierbij is het belangrijker om te streven naar minder 

voertuigen dan te proberen de impact van de voertuigen te verminderen. 

Daarnaast geeft Taniguchi (2004) vier kenmerken van stedelijk vrachttransport waarmee 

rekening moet gehouden worden bij de planning van stadsdistributie. Deze vier zijn de 

frequente belevering van kleine hoeveelheden door het just-in-time management, laag gebruik 

van de ladingscapaciteit, venstertijden en parkeren op straat. 

 

2.2.2 Onderliggende oorzaken van stedelijke distributieproblemen 

 

Bij een tweede soort van referentiekaders kijken onderzoeken verder dan de 

vervoersbewegingen alleen. Zij gaan op zoek naar de onderliggende oorzaak van de stedelijke 

distributieproblemen. Deze modellen zijn daarom uiterst geschikt om als basis te dienen voor 

een bevoorradingsprofiel van steden. 

 

In het GoodTrip model beschrijven Boerkamps en van Binsbergen (1999) stedelijk 

goederentransport aan de hand van vier fysische componenten namelijk, ruimtelijke 

organisatie van de activiteiten, goederenstromen, verkeerstromen en infrastructuur. Deze zijn 

allemaal onderling aan elkaar gerelateerd via markten van vraag en aanbod. Ruimtelijke 

organisatie en ruimtelijke spreiding van activiteiten genereren een vraag naar 

transportsystemen voor mensen en goederen. De auteurs noemen deze stromen de 

goederenstromen. De infrastructuur van haar kant zal deze vraag bedienen en op die manier 

ontstaan de verkeersstromen. 

 

Ook in andere modellen spelen die markten van vraag en aanbod een belangrijke rol, zoals bij 

het Adapted Layer Model. De basis van dit model is de relatie tussen drie elementen: actoren, 

fenomenen en middelen. Een fenomeen dat zich afspeelt in de stedelijke ruimte zal enerzijds 

een actor beïnvloeden en anderzijds ook een middel. Een voorbeeld om het duidelijk te 

maken. De vraag naar een bepaald product (een fenomeen) in een stedelijke omgeving zal 

zich manifesteren in een bepaalde vraag naar leveranciers (actoren) en zal de vraag naar 

transportinfrastructuur (middelen) beïnvloeden (van Binsbergen en Visser, 1999). 
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Woudsma (2001) deelt de stedelijke goederenbewegingen in twee categorieën in, de interne 

en de externe. De eerste zijn bewegingen die plaatsvinden binnen de stadsgrenzen, de tweede 

zijn bewegingen die de stedelijke omgeving binnenkomen, buitengaan of passeren. Woudsma 

(2001) verschilt hiermee met bovenstaande auteurs omdat naast de markten van vraag en 

aanbod ook milieufenomenen volgens hem een belangrijke invloed uitoefenen op het 

transportsysteem. Tevens worden milieu en economie zelf ook beïnvloed door de 

vervoersbewegingen en de daarbijhorende actoren en elementen. De actoren (regeringen, 

verladers) worden gedefinieerd als de individuen of groepen wiens beslissingen direct of 

indirect een effect hebben op het karakter van de goederenstromen. Daarnaast representeren 

de elementen de fysische wereld, zoals de aard van de goederen, het landgebruik, de 

netwerken,… 

 

Volgens Allen et al. (2000a) moet men de kunst onder de knie hebben van het identificeren 

van verbanden - tussen fysieke vrachttransportbewegingen en bedrijfsactiviteiten, gedrag en 

vraag naar goederen en diensten - om stedelijk goederenvervoer te kunnen begrijpen en te 

analyseren. Daarbij benadrukken de auteurs dat in het onderzoek van stedelijke distributie niet 

alleen bedrijven uit de detailhandel mogen betrokken worden, maar ook bedrijven uit de 

horeca -, cinema-,… sector. Het doel van een referentiekader is om alle bewegingen, niet 

alleen die van grote vrachtwagens, maar ook die van particuliere auto’s die vracht vervoeren, 

in beeld te brengen. Daarom wordt in dit model duidelijk getoond om welke goederenstromen 

het allemaal gaat. Hierbij worden goederenleveringen en goederenophaling aan het bedrijf, 

goederentransfers tussen bedrijven, geldophaling en levering, afvalophalingen, 

thuisleveringen, postcollectie en leveringen onderscheiden. Om al deze bewegingen te 

begrijpen en om de impact van nieuwe maatregelen op deze bewegingen juist te kunnen 

inschatten, moeten een aantal factoren onderzocht worden. Allen et al. (2000a) delen deze 

factoren in tien groepen in die dan elk zelf nog eens onderverdeeld zijn in verschillende 

categorieën. De extra onderverdeling van de factoren in categorieën is terug te vinden in de 

Bijlage 1. 

1. Totaal aantal trips in het stedelijke gebied 

2. Impact van stedelijk vrachtvervoer 

3. Grootte van de goederenvoertuigen in het stedelijke gebied 

4. Aantal diensten/commerciële trips 

5. Aantal trips per vestiging 

6. Duur van lossen en laden 
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7. Organisatie van de logistieke keten 

8. Afstand afgelegd door elk voertuig in het stedelijke gebied 

9. Verkeersverstoring veroorzaakt door de goederen/diensten voertuigen 

10. Tijdstip/dag van goederenbeleveringsdiensten 

 

2.3 Bevoorradingsprofielen in de praktijk 

 

Stedelijke goederenstromen kunnen samen met hun oorzaken en gevolgen in theoretische 

modellen gegoten worden, maar evengoed aan de hand van bevoorradingsprofielen in de 

praktijk worden onderzocht. In deze paragraaf wordt een opsomming gegeven van een aantal 

bevoorradingsprofielen die in de praktijk gebruikt zijn om de distributie van een stedelijk 

gebied in kaart te brengen. Hierbij wordt er geen volledige opsomming nagestreefd, wel 

wordt er getracht die profielen weer te geven die nuttig zijn voor deze masterscriptie. 

Amerikaanse steden hebben een regelmatig wegennetwerk met brede straten gemaakt voor 

gemotoriseerd vervoer. Dit netwerk is niet te vergelijken met de wegenstructuur van Europese 

steden. Vandaar dat studies hierover niet in de opsomming voorkomen (Ambrosini & 

Routhier, 2004). Tevens is het ook zo dat vele studies beschreven zijn in de nationale talen of 

nooit gepubliceerd zijn. Daarom blijft dit overzicht beperkt tot recente studies van 

Nederlandse en Belgische steden (Allen & Browne, 2007).  

 

2.3.1 Nederlandse profielen 

 

2.3.1.1 Profiel van GOVERA 

GOVERA (GOederenVErvoer RAndstad) is een Nederlandse organisatie die een 

samenwerking behelst tussen het private bedrijfsleven en de overheid. Via GOVERA-

projecten wil men de problematiek van het stedelijke goederenvervoer in de Randstad1 bloot 

leggen aan de hand van bevoorradingsprofielen. Die profielen moeten helpen om tot een 

gemeenschappelijke aanpak te komen en daaraan gekoppeld oplossingsmaatregelen te 

genereren die duurzaam zijn op sociaal, economisch en ecologisch vlak om de groei van het 

transport per spoor, weg en water in de Randstad beter te organiseren en te beheersen 

(http://www.govera.nl/, 19 oktober 2009). 

                                                 
1 Definitie van Randstad door Cowell (2010): “The Randstad (translated as ‘rim city’) is a horseshoe-shaped 
region of the Netherlands with a green area in the centre (the Green Heart) that is surrounded by four main cities: 
Amsterdam (population 991 000), The Hague (810 000), Rotterdam (1.4 million) and Utrecht (640 000)”. 
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Voor alle steden van de Randstad gaat men op dezelfde manier te werk. In de eerste stap, de 

probleemherkenning, zal men proberen om de mogelijke problemen omtrent de stedelijke 

distributie te herkennen via een beschrijving van de status van een gebied aan de hand van een 

vijftal aspecten. In een volgende stap zal men een aantal oplossingen op tafel leggen voor de 

gesignaliseerde problemen door een beschrijving te geven van de wijze waarop de stedelijke 

bevoorrading in het gebied plaatsvindt. Deze stap noemt men de systeembeschrijving. Beide 

stappen samen vormen het bevoorradingsprofiel (Platform Stedelijke Distributie, 2002; 

Platform Stedelijke Distributie et al., 2003). 

Zoals reeds gezegd is de eerste stap de probleemverkenning. Het bevoorradingsprofiel geeft 

de mogelijkheid om problemen te ontdekken door de huidige situatie van het stedelijke gebied 

op een objectieve manier te beschrijven. Het GOVERA bevoorradingsprofiel beperkt zich 

daarbij niet alleen tot de stedelijke distributie, er wordt ook gekeken naar de wisselwerking 

tussen de stedelijke omgeving en de stedelijke distributie. Het bevoorradingsprofiel zal voor 

een aantal aspecten van het stedelijke gebied de kwaliteit beoordelen. Deze aspecten zijn 

vitaliteit en aantrekkelijkheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en kwaliteit 

van de bevoorrading (Platform Stedelijke Distributie, 2002; Platform Stedelijke Distributie et 

al., 2003). 

Het bevoorradingsprofiel bestaat ook nog uit indicatoren die het distributiesysteem van het 

stedelijke gebied beschrijven en zo een waardevolle bron van informatie zijn voor de 

systeembeschrijving (Platform Stedelijke Distributie, 2002; Platform Stedelijke Distributie et 

al., 2003). 

De onderstaande tabel geeft een overzicht over de inhoud en de structuur van de 

bevoorradingsprofielen zoals ze gemaakt en gebruikt zijn bij de projecten van GOVERA. 
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Tabel 1: Inhoud en structuur van bevoorradingsprofiel GOVERA 

Beleidsthema Onderwerpen Aspecten en indicatoren 
  Functie van de stad Omschrijving gebied 

  Beleid Positionering binnenstad 

   Vitaliteit en  Winkelaanbod en diversiteit 
    Omzetontwikkelingen 
   aantrekkelijkheid Vestigingsklimaat Vestigingsduur 
    Leegstand 
    Huurprijsontwikkelingen 
    Bezoekersaantal 
Beleidsthema Onderwerpen Aspecten en indicatoren 
  Beleid Duurzaam en veilig 

   Aantal ongevallen 
   Betrokkenheid vrachtauto's 
   Verkeersveiligheid Ongevallen Ernst van de ongevallen 
   Conflictsituaties 
   Black spots 

  Beleving Ervaren veiligheid 
Beleidsthema Onderwerpen Aspecten en indicatoren 
  Beleid Voertuigmaatregelen 

    Geluidsniveau 
  Milieu & omgeving Luchtkwaliteit 
   Leefbaarheid   Schade aan infrastructuur 

    Milieuoverlast 
  Beleving Aantal klachten 
    Winkelklimaat 
Beleidsthema Onderwerpen Aspecten en indicatoren 
    Verkeersmaatregelen 
  Beleid Parkeertarieven 
    Voertuigmaatregelen 

    Trajectsnelheden 
   Bereikbaarheid   Betrouwbaarheid 
  Doorstroming I/C verhouding 
    Verblijfstijd 
    Totale ritduur 
    Infrastructurele voorzieningen 

  Beleving Beleving bereikbaarheid 
Beleidsthema Onderwerpen Aspecten en indicatoren 
   Kwaliteit bevoorrading  Beleid Duurzame stedelijke distributie 
    Zwakke en sterke punten  
            bevoorrading 
Bron: Platform Stedelijke Distributie et al., 2003 
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Om tot het uiteindelijke bevoorradingsprofiel te kunnen komen, heeft GOVERA standaard 

vragenlijsten opgesteld die in elk stedelijk gebied in de Randstad gebruikt kunnen worden. 

Het gaat om een enquête voor de ondernemers in het gebied, hun leveranciers en vervoerders, 

maar ook voor de bewoners en chauffeurs (Platform Stedelijke Distributie, 2002; Platform 

Stedelijke Distributie et al., 2003). 

 

2.3.1.2 Het Nijmeegs profiel 

Niet voor elke Nederlandse stad is een profiel gemaakt door GOVERA projecten. De stad 

Nijmegen heeft een studie rond stedelijke distributie laten uitvoeren in 2005 (Buck 

Consultants International & stad Nijmegen, 2005) omdat het vooral bezorgd was over de 

luchtkwaliteit en hoe die een belemmering kan gaan vormen voor de verdere groei van de 

binnenstad. Door een inzicht te krijgen in het stedelijke vervoer en de bevoorrading van de 

winkels, wil men gerichte maatregelen nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Aan de 

hand van een bevoorradingsprofiel en een vervoerdersprofiel wil men een antwoord geven op 

drie algemene vragen. Ten eerste wil men te weten komen wat de omvang is van het vervoer 

in de binnenstad. Daarnaast wil men inzicht verwerven in hoeverre de ladingen reeds 

gebundeld worden. En tot slot wil men kijken waar de verbeteropties liggen voor een nog 

efficiëntere bevoorrading. 

Het bevoorradingsprofiel en het vervoerdersprofiel zijn opgesteld aan de hand van 

vragenlijsten. De handelaars en bedrijven van de stad Nijmegen zijn via een enquête 

ondervraagd over de volgende thema’s: 

1. De tijden van de belevering, versus openingstijden 

2. De plaats waar de goederen in het pand komen 

3. De plaats waar het lossende voertuig doorgaans geparkeerd staat 

4. De locatie van de losplaats 

5. De frequentie van de belevering 

6. De gemiddelde zendingsgrootte per levering 

7. Het type van voertuigen waarmee er beleverd wordt 

8. De afzender van de goederen 

 

Uit de bevoorradingsprofielen van de winkeliers en bedrijven zijn de vervoerders van de 

binnenstad gedestilleerd.  

 



 
 
 

12

De vervoerders zijn ook via een enquête bevraagd. Deze vragenlijst bevat de volgende 

thema’s: 

1. Welke winkels er beleverd worden 

2. Met hoeveel wagens de Nijmeegse binnenstad beleverd wordt 

3. Welke type van voertuig voor de beleveringen wordt ingezet 

4. Hoeveel Nijmeegse binnenstad zendingen er meegenomen worden 

5. De gemiddelde beladingsgraad 

 

2.3.2 Belgische profielen 

 

In tegenstelling tot Nederland is er in België nog geen algemeen en gemeenschappelijk plan 

van aanpak om de stedelijke distributie te bestuderen. Er is voor enkele steden al een 

bevoorradingsprofiel opgesteld maar allen zijn ze door verschillende instanties uitgevoerd 

waardoor ze moeilijk met elkaar te vergelijken zijn.  

 

2.3.2.1 Luik 

Luik is een populaire winkelstad. Om dit winkelklimaat in stand te houden en een 

aantrekkelijke omgeving te creëren voor zowel korte als langere verblijven is het van groot 

belang dat de vele goederenstromen die noodzakelijk zijn om de stad te bevoorraden op een 

efficiënte manier verlopen. In 2006 is via veldobservaties en persoonlijke interviews met 

vervoerders en handelaars onderzocht hoe de distributie in de stad verloopt en hoe men deze 

nog kan verbeteren (Belgian Road Research Centre, 2006). 

Tijdens de veldobservaties, waarbij men in de straten ter plaatse de goederenstromen 

bestudeert, heeft men voor elke goederenbeweging de volgende elementen geregistreerd: 

1. Tijd van aankomst en type van voertuig 

2. Parkeerplaats 

3. Belemmeringen veroorzaakt door het voertuig 

4. Tijd van vertrek 

 

De face-to-face interviews met de vervoerders moesten snel gebeuren aangezien deze mensen 

onder een grote tijdsdruk staan. Er werden dan ook slechts enkele vragen gesteld over: 

1. Het type voertuig 

2. De plaats van levering 

3. De tijd van aankomst 
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4. De verpakking van de goederen 

5. De hulpmiddelen, indien die gebruikt worden 

6. De problemen met bereikbaarheid 

7. De parkeerplaatsen 

8. De verkeersveiligheid en conflictsituaties 

9. De duur van een levering 

10. De problemen door de vervoerders gesignaleerd 

 

De persoonlijke interviews met de handelaars werden gedetailleerder uitgevoerd en de vragen 

pasten allemaal in de volgende thema’s: 

1. Aantal leveringen per dag 

2. De aard van de goederen 

3. De verpakking van de goederen 

4. De oorsprong van de geleverde goederen 

5. Transport voor eigen rekening of in onderaanneming 

6. Beschrijving van de logistieke keten 

7. De opslag van goederen 

8. Doorzenden van goederen 

9. Volumes 

10. De beperkingen in verband met de beleveringen 

11. De mogelijke oplossingen volgens de handelaars 

12. De verwachtingen voor de toekomst 

 

2.3.2.2 Gent 

Gent heeft vele handels- en andere economische activiteiten in de binnenstad die regelmatig 

om goederenvervoer vragen. Door de fysieke beperkingen van de historische binnenstad, de 

congestie en het oneigenlijke gebruik van laad– en losvoorzieningen wordt de bereikbaarheid 

van Gent drastisch verminderd. Aan de andere kant zorgt het goederenvervoer zelf ook voor 

problemen zoals milieuhinder, overlast, fysieke schade aan de stad enzovoort. Gent wil een 

evenwicht vinden tussen de bereikbaarheid en de leefbaarheid in de binnenstad en heeft 

daarom in 2004 het initiatief genomen om te laten onderzoeken of het inplanten van een 

stadsdistributiecentrum haalbaar en nuttig is (DHV, IRIS Consulting, 2004). 

Via drie stappen probeert men te achterhalen of een stadsdistributiecentrum haalbaar is. In de 

eerste stap schetst men een beeld van het vervoerspatroon of het bevoorradingsprofiel met 
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behulp van data die gehaald worden uit enquêtes. Hierbij worden eerst handelaars aan de hand 

van een steekproef gefilterd. Van hen wordt dan een enquête afgenomen. In een tweede stap 

wordt er gepeild naar de mening van de transporteurs en handelaars over een 

stadsdistributiecentrum via verschillende workshops. In een laatste stap zoekt men in de 

literatuur naar voorbeelden. 

Het bevoorradingsprofiel is opgesteld aan de hand van zes verschillende thema’s: 

1. Branche en organisatievorm 

2. Verkoopsvloeroppervlak en stockage 

3. Tijdstippen goederenontvangst 

4. Soorten goederen, vervoerders en herkomsten 

5. Vervoer, vervoersfrequentie en voertuigen 

6. Laden en lossen: hoe lang en waar? 

 

2.3.2.3 Brugge 

De stad Brugge streeft dezelfde doelstelling na als Gent: het vrachtvervoer in de stad 

efficiënter en duurzamer maken. Net zoals Gent heeft Brugge in 2003 (WES, 2003) een 

haalbaarheidsstudie laten uitvoeren voor een stadsdistributiecentrum. De aanpak van de studie 

verschilt enigszins van die van Gent. De studie bestaat uit een kwalitatieve analyse met een 

uitgebreide literatuurstudie over de problematiek van stedelijke distributie, maatregelen en 

oplossingen die getroffen kunnen worden met betrekking tot de problematiek en 

praktijkvoorbeelden van stedelijke distributiecentra. 

Daarnaast wordt ook nog een kwantitatieve studie uitgevoerd die uit twee delen bestaat. In het 

eerste deel heeft men via telposten in Brugge, Blankenberge en Knokke het vrachtverkeer 

gemeten. In het tweede deel probeert men een duidelijk beeld van de stedelijke problematiek 

te verkrijgen door middel van het afnemen van enquêtes bij de handelszaken in het stedelijke 

gebied. Via deze enquêtes en de gegevens verzameld op de telposten, wordt het 

bevoorradingsprofiel opgesteld. 

De enquêtes bevatten vragen over volgende zeven onderwerpen: 

1. Branche en organisatievorm 

2. Verkoopsvloeroppervlak en voorraadruimte 

3. Tijdstippen goederenontvangst, duur lossen/laden 

4. Soorten goederen, vervoerders en herkomst 

5. Vervoer, vervoersfrequentie en voertuigen 

6. Beladingsgraad 
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7. Bijbestellingen en retourladingen 

 

Het meest opmerkelijke verschil tussen de studies uitgevoerd in Gent en Brugge en de 

daarvoor besproken studies, is dat de vervoerders of leveranciers in de studie van Brugge en 

Gent helemaal niet aan bod komen bij het opstellen van het bevoorradingsprofiel. 

 

2.3.2.4 Antwerpen 

In 2008 liet Antwerpen een onderzoek uitvoeren naar de haalbaarheid van een 

stadsdistributiecentrum om de stedelijke distributie in de stad te verbeteren. In deze studie 

wordt in tegenstelling tot de andere vermelde haalbaarheidsstudies van stadsdistributiecentra 

geen bevoorradingsprofiel opgesteld. Wel wordt een bereikbaarheidsprofiel opgesteld waarbij 

men kijkt naar de belangrijkste invalswegen en hoe de ontsluiting van de stad is via 

alternatieve manieren zoals spoor en water. Daarnaast berekent men ook de goederenstromen 

die het stedelijk gebied ingaan (RebelGroup et al., 2008). 
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3. OPSTELLEN VAN EEN BEVOORRADINGSPROFIEL 

 

De wegen slibben alsmaar meer dicht. Op 10 februari 2010 stond er zo’n 949 kilometer file 

op de Belgische wegen (http://www.be-mobile.be/, 20 februari 2010). Ook de steden hebben 

last van de toenemende mobiliteit. Congestieverschijnselen zijn geen enkele stad meer 

vreemd (Witlox, 2007). Nationale en lokale overheden kennen de problemen, maar weten 

vaak niet hoe deze met doeltreffende maatregelen op te lossen. Wanneer er dan al maatregelen 

worden genomen, hebben deze vaak onvoorziene nadelen of worden ze niet in 

overeenstemming gebracht met maatregelen van naburige steden (Dablanc, 2007; Quak, 

2008). Een gezamenlijke aanpak voor een betere, slimmere en duurzamere stedelijke 

distributie is derhalve noodzakelijk. Een eerste stap in die gezamenlijke aanpak is het 

opstellen van een bevoorradingsprofiel dat voor alle Belgische steden bruikbaar is en dat de 

echte problematiek rond het stedelijk vrachtvervoer blootlegt, zodat de steden effectieve en 

duurzame maatregelen kunnen nemen die op elkaar afgestemd zijn. 

 

Een goede vertrekbasis voor het opstellen van een bevoorradingsprofiel is het urban goods 

framework van Woudsma (2001) dat het goederenvervoer bekijkt vanuit de relatie tussen de 

verschillende actoren en elementen van het goederenvervoer. Als belangrijkste actoren van 

het goederenvervoer in de stedelijke gebieden onderscheidt men de handelaars of bedrijven 

langs de ene kant (pijler 1) en de vervoerders of leveranciers aan de andere kant (pijler 2). De 

elementen zoals Woudsma (2001) ze aanbrengt, kunnen opgedeeld worden in twee grote 

categorieën. De eerste categorie van elementen heeft te maken met de geleverde goederen, de 

soorten voertuigen en dergelijke meer (pijler 3). In de tweede categorie van elementen treffen 

we de wegennetwerken en landgebruik aan (pijler 4).    

 

In het bevoorradingsprofiel kunnen de boven aangehaalde vier belangrijke groepen of pijlers 

ingedeeld worden in vier onderzoeksthema’s: 

In een eerste thema zal gekeken worden naar de specifieke kenmerken van de fysische 

structuur van de stad of het stedelijk gebied. Dit thema komt overeen met de laatste pijler. In 

een tweede thema, dat overeenstemt met de eerste pijler, zal men zich verdiepen in de 

verschillende handelszaken van de stad en hun kenmerken. Het derde thema onderzoekt wie 

de vervoerders of leveranciers zijn en welke karakteristieken ze hebben. Dit thema 

correspondeert met de tweede pijler. De aard en de grootte van de leveringen, wat samengaat 

met de derde pijler, worden in het vierde en laatste thema nader bekeken. 
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In de meeste bevoorradingsprofielen die in de praktijk gebruikt worden, komt de fysische 

structuur van de stad wel hier en daar aan bod, maar in geen enkel wordt dit specifiek in een 

apart thema gegoten. Uit de literatuurstudie is gebleken dat de fysische structuur van de stad 

een groot effect heeft op de karakteristieken en de grootte van de goederenstromen in het 

stedelijk gebied. Deze mag dus zeker niet ontbreken in het bevoorradingsprofiel (Boerskamp 

& van Binsbergen, 1999; van Binsbergen & Visser, 1999; Woudsma, 2001; Van Duin, 2009). 

 

De indeling van de vier grote onderzoeksthema’s is deels inhoudelijk gebeurd, namelijk op 

basis van het referentiekader aangereikt door Woudsma. Maar deels ook op basis van de 

manier waarop men de gegevens voor de verschillende thema’s kan verkrijgen. Het onderzoek 

van thema twee zal via een bevraging moeten gebeuren bij de handelaars of bedrijven van de 

desbetreffende stad, dat van thema drie via bevraging bij de vervoerders werkzaam in de stad. 

De gegevens voor thema vier zullen deels gedestilleerd kunnen worden uit de bevraging voor 

handelaars en deels uit die voor de vervoerders. Voor het eerste thema zal er helemaal geen 

enquête moeten gebeuren maar kunnen de gegevens via een veldonderzoek verzameld of in de 

literatuur teruggevonden worden. 

 

Het referentiekader zoals het door Woudsma wordt beschreven is slechts de basis, het skelet 

waarop verder moet gebouwd worden. De vier grote thema’s worden daarom nog 

onderverdeeld in subthema’s waarbij de tien factoren die men volgens Allen et al. (2000a) 

moet onderzoeken om de stedelijke goederenstromen te kunnen begrijpen als inspiratiebron 

dienen. Ook van andere wetenschappelijke literatuur en zelfs van de bestaande 

bevoorradingsprofielen werd gebruikt gemaakt om de verschillende subthema’s te definiëren. 

 

3.1 Onderzoeksthema 1: kenmerken van de stad 

 

De kenmerken van de stad zullen onderzocht worden via een onderzoek op het ‘veld’ en de 

literatuur van en over de betrokken stad. 

 

3.1.1 Fysische structuur en beperkingen van de stad 

 

Het netwerk en de opbouw van de wegen en de infrastructuur in een stad beïnvloeden de aard 

en grootte van de goederenstromen in die stad (Boerskamp & van Binsbergen, 1999; van 

Binsbergen & Visser, 1999; Allen et al., 2000a; Woudsma, 2001; Van Duin, 2009). Over het 
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algemeen zullen middeleeuwse steden minder goed aangepast zijn aan de huidige vorm van 

goederenvervoer, aangezien deze vaak smalle straten hebben waarin grote vrachtwagens 

moeilijk kunnen manoeuvreren. Jongere steden zullen beter aangepast zijn aan het 

hedendaagse vervoerssysteem waardoor men in deze steden andere vervoerspatronen zal 

krijgen dan in de middeleeuwse steden, bijvoorbeeld grotere goederenvolumes per levering. 

Naast de breedte van de wegen wordt er in dit onderzoeksthema ook gekeken naar de 

inrichting van de straten: éénrichtingsverkeer, tweerichtingsverkeer, trambeddingen, 

wegversmallingen, verkeersplateaus, breedte van de voetpaden enzovoort. De inrichting van 

de straten heeft zijn impact op het type van voertuigen die er kunnen rijden, op de overlast die 

het lossend verkeer veroorzaakt,… 

De structuur van de stad kan men heel eenvoudig te weten komen door in de straten van de 

stad rond te wandelen en de verschillende kenmerken te bekijken. Daarnaast kan het 

raadplegen van stadsplannen ook helpen om de fysische structuur van de stad verder te 

ontrafelen. 

 

3.1.2 Aantal laad – en losplaatsen 

 

Het aantal laad- en loszones die een stad telt, kan een groot effect hebben op de efficiëntie van 

de bevoorrading in een stad en tevens ook op de bereikbaarheid ervan (Quak, 2008). Met 

name hoe meer laad- en loszones er in het stedelijke gebied zijn, hoe sneller de bevoorrading 

kan gebeuren en hoe minder overlast de bevoorrading en het bevoorradend verkeer zal 

veroorzaken. 

Daarnaast is het aantal laad- en losplaatsen ook een belangrijk item op het vlak van de 

verkeersveiligheid. Vrachtvoertuigen die verkeerd geparkeerd staan omdat men geen laad– of 

losplaats vindt, kunnen de veiligheid van de andere weggebruikers, zoals voetgangers, fietsers 

en automobilisten in gevaar brengen (Taniguchi, 2004). 

Via stadsplannen en documenten, maar ook via onderzoek op het terrein zelf, krijgt men een 

indicatie van het aantal laad- en loszones en hun locatie. 

 

3.1.3 Wetgeving omtrent voertuigeisen, verkeersbeleid en toegankelijkheidsregels 

 

Net zoals de fysische structuur van de stad bepaalt ook de wetgeving met betrekking tot het 

vrachtvervoer de aard en de grootte van de vrachtbewegingen. Wetten in verband met het 

maximaal toegelaten tonnage van voertuigen in het centrum, wetten over het type voertuig dat 
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is toegelaten en het tijdstip waarop het is toegelaten zijn voorbeelden van maatregelen 

genomen door het gemeentebestuur, die veel impact hebben op het bevoorradingssysteem van 

de stad (Allen et al., 2007). 

In officiële stedelijke documenten, op de website van de stad en aan de hand van onderzoek 

op het terrein zelf, kan men veel te weten komen over de wetgeving omtrent de voertuigeisen, 

het verkeersbeleid en de toegankelijkheidsregels. 

 

3.1.4 Venstertijden 

 

Venstertijden zijn bepaalde periodes tijdens de dag waarop het goederenvervoer toegang 

krijgt tot een stad om te laden en te lossen (Den Boon & Geeraerts, 2005). In bepaalde steden 

gelden de venstertijden voor de hele binnenstad, in andere steden is dat slechts voor enkele 

straten, zoals de winkelwandelstraten. Venstertijden zorgen ervoor dat er slechts gedurende 

een klein gedeelte van de dag beleverd kan worden. Hieraan zijn voor- en nadelen gekoppeld. 

Het voordeel is dat de overlast van bevoorradend verkeer beperkt blijft in de 

venstertijdgebieden tot de korte tijdsspanne dat er geleverd mag worden. Het nadeel is dat er 

voor hetzelfde aantal leveringen binnen het venstertijdengebied meer vrachtbewegingen nodig 

zijn dan voor deze buiten het venstertijdengebied (Van Rooijen, 2008). Een kijk op de locaties 

waar venstertijden gelden en de grootte van de tijdsspanne waarbinnen geleverd kan worden, 

is belangrijk om te zien of de voordelen de nadelen kunnen overtreffen (Allen et al., 2000a, 

Taniguchi, 2004). 

Verkeersborden geven aan of er in een straat al dan niet de venstertijdregels gelden. Door op 

het terrein te zoeken naar deze verkeersborden kan men de straten met de venstertijdregeling 

ontdekken. De venstertijdregeling zal men ook op stadsplannen of op de website van de stad 

kunnen terugvinden. 

 

3.2 Onderzoeksthema 2: kenmerken van de handelszaken 

 

Het tweede onderzoeksthema wordt onderzocht aan de hand van vragenlijsten2 die bij de 

handelaars of bedrijven van het stedelijke gebied worden afgenomen. 

 

                                                 
2 De vragenlijst voor de handelaars is terug te vinden in Bijlage 2. 
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3.2.1 Brancheopbouw en organisatievorm. 

 

“Een branche is een benaming voor alle bedrijven samen die actief zijn in een bepaalde tak 

van handel of nijverheid”, zoals mode, persoonlijke verzorging of voeding (Den Boon & 

Geeraerts, 2005). De branche waarbinnen de handelszaken vallen, heeft een effect op de 

manier waarop de goederen geleverd worden en de mate waarin de goederenstromen 

gemakkelijk kunnen gebundeld worden. Sommige branches vragen meerdere leveringen per 

dag - zoals een apotheek - terwijl andere branches slechts om de paar maanden moeten 

bevoorraad worden, zoals een tapijtenhandelaar. Producten uit branches binnen de wereld van 

de mode of de boekhandel zullen sneller gebundeld kunnen worden dan producten uit 

branches van de wereld van juweliers of optiek. Producten uit deze laatste soort hebben veel 

waarde en zullen daarom speciale vereisten vragen aan het vervoer (Allen et al., 2000a; 

Platform Stedelijk Distributie, 2002; Platform Stedelijke Distributie et al., 2003; WES, 2003; 

DHV & IRIS Consulting, 2004; Buck Consultants International & stad Nijmegen 2005; 

Belgian Road Research Centre, 2006; Quak, 2008; Witlox, 2009). 

In het onderzoek mag er niet enkel aandacht gaan naar de bevoorrading van de detailhandels. 

Ook andere bedrijven die in de stad gevestigd zijn, moeten aan bod komen om een zo breed 

mogelijk beeld te krijgen van de stedelijke bevoorrading. Horecazaken of bedrijven die aan 

dienstverlening doen horen ook thuis in het onderzoek rond stedelijke distributie (Allen et al., 

2000a). 

In de enquête zal men via een meerkeuzevraag proberen te achterhalen tot welke branche het 

bedrijf behoort. De ondervraagde heeft de keuze uit 15 antwoordmogelijkheden, namelijk: 

(kantoor)boekhandel, bruin- en witgoed, doe-het-zelf, horeca, huishoudelijke en luxe 

artikelen, juweliers en optiek, mode, persoonlijke verzorging, plant en dier, rijwielen en 

autoaccesoires, sport en spel, supermarkt, levensmiddelen – overig, detailhandel – overig en 

dienstverlening. Hierbij wordt gevraagd om het gegeven antwoord nog verder te specificeren. 

Zo kan men voor mode opgeven om welke soort kledij het gaat, sportkledij, badmode, 

galakledij,… Er is bewust gekozen om de branches zoveel mogelijk op te splitsen. Na afname 

van de enquêtes kan men altijd branches samenvoegen, een verdere opsplitsing is niet meer 

mogelijk. 

 

Naast de kennis over de branches waarbinnen de bedrijven vallen, is de kennis over de 

organisatievorm van de handelszaken ook nuttig voor het bevoorradingsprofiel. De 

organisatievorm van de handelszaken - of ze zelfstandig zijn, gefranchiseerd worden, of een 
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filiaal zijn van een keten - heeft een serieuze impact op de manier waarop de leveringen 

gebeuren. Wanneer het bedrijf bijvoorbeeld deel uitmaakt van een keten zullen de leveringen 

vaak van hogerhand uit, behandeld worden en zullen leveringen gebeuren in samenspraak met 

naburige filialen van de keten (Allen et al., 2000a; Platform Stedelijk Distributie, 2002; 

Platform Stedelijke Distributie et al., 2003; WES, 2003; DHV & IRIS Consulting, 2004; Buck 

Consultants International & stad Nijmegen 2005). 

Aan de hand van twee vragen uit de vragenlijst komt men te weten hoe het bedrijf 

georganiseerd is. De eerste vraag is een meerkeuzevraag en betreft de organisatievorm van het 

bedrijf. Hierbij heeft men de keuze tussen filiaal, franchise, zelfstandige of overige (door de 

handelaar zelf aan te vullen). De tweede vraag onderzoekt of het bedrijf al dan niet tot een 

keten behoort. 

 

3.2.2 Verkoopsvloeroppervlakte en voorraadoppervlakte 

 

Het volume van de leveringen hangt voor een deel samen met de verkoopsvloeroppervlakte. 

In éénzelfde branche zal een handelszaak met een grote verkoopsvloeroppervlakte een groter 

volume aan leveringen per week hebben dan een zaak met een kleinere oppervlakte. Dankzij 

de verkoopsvloeroppervlakte kan men een indicatie krijgen van het volume van de leveringen 

van de stad. Dit is heel bruikbaar aangezien het vaak moeilijk is om juist cijfermateriaal te 

verkrijgen over de geleverde volumes goederen binnen een stad (Platform Stedelijk 

Distributie, 2002; Platform Stedelijke Distributie et al., 2003; DHV & IRIS Consulting, 

2004). 

In de enquête wordt er aan de bedrijven gevraagd een benadering van de 

verkoopsvloeroppervlakte te geven in vierkante meter. 

 

Ook de voorraadoppervlakte kan iets meer vertellen over de grootte van de leveringen. 

Panden met grote oppervlaktes die bestemd zijn voor het stockeren van voorraad zullen grote 

leveringen makkelijker aankunnen. Panden met weinig voorraadoppervlakte zullen de 

leveringen onmiddellijk moeten kunnen verwerken. Handelszaken van de laatste soort zullen 

daarom vaker en in kleinere hoeveelheden worden beleverd (Allen et al., 2000a; WES, 2003; 

DHV & IRIS Consulting, 2004). 

Net zoals bij de verkoopsvloeroppervlakte wordt er voor de voorraadoppervlakte in de 

vragenlijst gevraagd om hiervan een benadering te geven in vierkante meter. 
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De opslagplaats van het pand moet zeker ook onderzocht worden, of het nu in het pand zelf is 

of op een andere locatie heeft zijn impact. Voorraad die in een ander pand bewaard wordt, 

veroorzaakt extra goederenstromen. In plaats van één goederenstroom, namelijk die van 

leverancier naar handelaar, komt er nu een extra stroom van goederen bij, namelijk die van en 

naar het voorraadpand (Allen et al., 2000a; WES, 2003; DHV & IRIS Consulting, 2004). 

De opslagplaats wordt achterhaald via een meerkeuzevraag. In de enquête zijn er vier 

mogelijke antwoorden: 

- Inpandig, in de verkoopsruimte 

- Inpandig, in een magazijn 

- Elders buiten het pand  

- Geen opslagcapaciteiten aanwezig. 

 

3.2.3 Leveringsontvangstsuren handelszaken 

 

De leveringsontvangsturen zijn de uren waarop de handelaar of het bedrijf in de stad de 

leveringen in ontvangst kan nemen. Deze uren kunnen vergeleken worden met de 

venstertijden om na te gaan of de venstertijden wel voldoende benut worden. Hoe groter de 

overlap is tussen de leveringsontvangsturen en de venstertijden hoe beter. Wanneer de overlap 

klein is, zal men in deze overlappingsperiode een grote piek hebben van bevoorradend 

verkeer waarbij alle hinder, zoals vervuiling en congestie, zulke proporties aanneemt dat de 

voordelen van de venstertijden misschien niet meer opwegen tegen die van de nadelen. (Buck 

Consultants International & stad Nijmegen 2005). 

Met de vraag naar de tijdstippen waarbinnen een bedrijf goederen kan in ontvangst nemen 

worden de leveringsontvangsturen nagegaan in de enquête. 

 

3.2.4 Draagvlak bundeling 

 

Het is noodzakelijk om na te gaan of handelaars het zien zitten om de goederenstroom te laten 

bundelen. Maatregelen die genomen worden in samenspraak met alle belanghebbende partijen 

en dus ook de handelaars, zijn gedragen maatregelen die duurzame oplossingen genereren. Op 

deze pijler steunt het bevoorradingsprofiel en het bestuderen van het draagvlak voor het 

bundelen mag dus zeker niet ontbreken in het profiel (WES, 2003; Buck Consultants 

International & stad Nijmegen 2005). 
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Het draagvlak voor bundeling wordt onderzocht in de enquête voor de handelaars via een 

meerkeuzevraag die peilt naar de interesse om de goederen te laten bundelen. De handelaars 

kunnen kiezen uit vier mogelijkheden: 

- Ja, op voorwaarde dat het mij niets kost 

- Ja, op voorwaarde met gelijksoortige goederen 

- Nee onder geen enkel beding omdat (dit moet verder door de handelaar worden 

aangevuld)  

- Ander, namelijk (ook dit wordt verder door de handelaar aangevuld). 

 

3.2.5 Problemen ondervonden met de leveringen 

 

Problemen met betrekking tot de bevoorrading van het stedelijk gebied, zoals vastgesteld door 

de handelaars, zijn niet steeds dezelfde als deze vastgesteld door de wetenschapper achter zijn 

bureau. Luisteren naar de ervaringsdeskundige op het terrein zelf is een belangrijke insteek en 

kan vernieuwende ideeën of tot dan toe onbekende problemen aan het licht brengen (WES, 

2003; DHV & IRIS Consulting, 2004). 

In de vragenlijsten worden zeven problemen omschreven waaruit de handelaar kan kiezen. 

Hierbij mogen er meerdere problemen worden aangegeven. Tevens is er nog voldoende 

ruimte overgelaten waar de handelaar nog andere problemen of obstakels kan aangeven. De 

zeven keuzemogelijkheden zijn: 

- Inrichting van het gebied (smalle straten, éénrichtingsverkeer,…) 

- Bereikbaarheid van het gebied 

- Venstertijden 

- Aantal en afstand tot laad- en losvoorzieningen 

- Hinder van ander bevoorradingsverkeer 

- Hinder van werkzaamheden en werkverkeer  

- Laad- en losvoorzieningen bezet door auto’s die er niet horen. 
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3.3. Onderzoeksthema 3: kenmerken van de vervoerders 

 

Van de vervoerders en leveranciers die de handelszaken binnen de stad beleveren, worden 

vragenlijsten3 afgenomen. De informatie die hieruit wordt gehaald, dient om de kenmerken 

van de vervoerders te onderzoeken. 

 

3.3.1 Soort van bedrijf 

 

De aard van het bedrijf dat de leveringen doet zal de mate van efficiëntie van de leveringen 

bepalen. Een bedrijf dat louter gericht is op vervoer, zoals transportbedrijven en 

beroepsvervoerders, zal een efficiëntere route en betere benutting van de voertuigen hebben 

dan een bedrijf waarbij vervoer slechts op de tweede plaats komt, zoals een groothandel of 

leverancier met eigen vervoer. Transportbedrijven zullen vaak over een groot en gevarieerd 

wagenpark beschikken, waardoor steeds het meest geschikte voertuig voor die bepaalde 

levering kan gebruikt worden. Groothandelaars zullen vaak minder in hun wagenpark 

investeren en bijgevolg een kleinere keuze hebben in het soort voertuigen dat men kan 

gebruiken (Allen et al., 2000a; Platform Stedelijk Distributie, 2002; Platform Stedelijke 

Distributie et al., 2003; WES, 2003; DHV & IRIS Consulting, 2004; Buck Consultants 

International & stad Nijmegen 2005). 

De vervoerder kan in de vragenlijst uit vier mogelijke antwoorden kiezen met betrekking tot 

de vraag in welke categorie het bedrijf valt. De mogelijkheden zijn: 

- Detailhandel 

- Groothandel 

- Beroepsvervoerder  

- Overige, namelijk (de vervoerder moet dit verder specificeren). 

 

Om wat extra informatie te bekomen wordt ook in de vragenlijst voor de handelaars gevraagd 

wie voor de leveringen zorgt. De handelaars hebben keuze uit:  

- De leverancier met eigen vervoer 

- Een beroepsvervoerder 

- Ik haal het zelf op 

- Het distributiecentrum van de keten waartoe deze vestiging behoort. 

                                                 
3 De vragenlijst voor de vervoerders is terug te vinden in Bijlage 3. 
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3.3.2 Beladingsgraad en bundeling van de zendingen 

 

De beladingsgraad is “het percentage van het beschikbare laadvermogen dat benut wordt voor 

het vervoer van passagiers, vracht en/of post” (Den Boon & Geeraerts, 2005). Een voertuig 

dat volledig vol is, zal een beladingsgraad hebben van 100 %. De beladingsgraad kan een 

indicatie geven voor de mate waarin de goederen reeds gebundeld worden en de efficiëntie 

waarmee de leveringen in het stedelijk gebied tot dusver gebeuren. Indien de meeste 

voertuigen een lage beladingsgraad hebben, zal een bundeling van goederen of een 

depotoplossing een goede maatregel zijn. In het tegenovergestelde geval zal zo’n oplossing 

niet baten en derhalve niet efficiënt zijn (Allen et al., 2000a, Taniguchi, 2004; Buck 

Consultants International & stad Nijmegen 2005). 

Aan de vervoerders wordt gevraagd of ze een schatting kunnen maken van de gemiddelde 

beladingsgraad van de voertuigen. Ter verificatie wordt dezelfde vraag ook nog gesteld aan de 

handelaars. 

 

Omdat de beladingsgraad niet alles zegt over de mate waarin er gebundeld wordt, is het goed 

om ook inzicht te verwerven in het aantal stops dat een voertuig op zijn ronde heeft. Een 

voertuig kan immers een hoge beladingsgraad hebben, maar slechts één enkele stop in het 

stedelijk gebied. Voertuigen die slechts één stop in de stad hebben, verminderen de 

bereikbaarheid van de stad en zijn meer vervuilend en belastend dan voertuigen met veel 

stops in dezelfde stad (Allen et al., 2000a; Platform Stedelijk Distributie, 2002; Platform 

Stedelijke Distributie et al., 2003; Buck Consultants International & stad Nijmegen 2005; 

Belgian Road Research Centre, 2006). 

In de vragenlijst wordt er aan de hand van een open vraag gepeild naar het gemiddeld aantal 

stops dat een voertuig aandoet in het stedelijke gebied.  

 

3.3.3 Herkomst van de goederen 

 

Het is van belang om de herkomst van de goederen te kennen om te kunnen weten of een 

bundeling aan de bron, dan wel vlak voor het binnenkomen van het stedelijk gebied haalbaar 

is. Wanneer vele goederen afkomstig zijn van éénzelfde regio zouden deze gebundeld kunnen 

worden aan de oorsprong of het vertrekpunt. Wanneer de herkomst van de goederen verspreid 

is over veel verschillende regio’s is een bundeling aan het eindpunt, namelijk de stadsrand, 

een betere oplossing. Is de herkomst van de goederen dicht bij het stedelijk gebied dan zal een 
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bundeling met de bijbehorende overslag een hoge kostenoperatie zijn die niet aan te raden is 

(Allen et al., 2000a; Platform Stedelijk Distributie, 2002; Platform Stedelijke Distributie et 

al., 2003; WES, 2003; DHV & IRIS Consulting, 2004; Belgian Road Research Centre, 2006). 

Aan de vervoerders wordt gevraagd om een voorbeeld beleveringsroute te omschrijven die het 

stedelijk gebied passeert. Er wordt hierbij ook naar het vertrek- en eindpunt van de route 

gevraagd. 

 

3.3.4 Belangrijkste toegangswegen 

 

De belangrijkste toegangswegen die gebruikt worden om het stedelijk gebied binnen te rijden, 

geven een indicatie over de spreiding van het vrachtverkeer en de benutting van de wegen. 

Indien niet alle wegen even goed benut worden, zal het stadsbestuur de onderbenutte wegen 

aantrekkelijker moeten maken. Op die manier worden de andere wegen wat minder belast en 

krijgt men een betere spreiding van het vrachtverkeer (Allen et al., 2000a; Platform Stedelijke 

Distributie et al., 2003). 

In een open vraag wordt er gepeild bij de vervoerders naar de toegangswegen die zij het 

vaakst gebruiken. 

 

3.3.5 Problemen ondervonden met de leveringen 

 

Niet alleen bij de handelaars maar ook bij de vervoerders wordt gepeild naar de voornaamste 

problemen met betrekking tot de bevoorrading. Handelaars stellen vaak andere eisen of 

prioriteiten aan de bevoorrading dan vervoerders. Hun problemen zijn derhalve niet 

noodzakelijk dezelfde (Belgian Road Research Centre, 2006). 

De vervoerders kunnen uit zeven mogelijke problemen hun voornaamste problemen 

aangeven. Tevens is er ook ruimte gelaten om problemen, door de vervoerder zelf 

aangegeven, te noteren. De zeven problemen waaruit men kan kiezen zijn: 

- Inrichting van het gebied (smalle straten, éénrichtingsverkeer,…) 

- Bereikbaarheid van het gebied 

- Venstertijden 

- Aantal en afstand tot laad- en losvoorzieningen 

- Hinder van ander bevoorradingsverkeer 

- Hinder van werkzaamheden en werkverkeer  
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- Veel laad- en losvoorzieningen bezet door auto’s die er niet horen. 

 

In dit onderdeel wordt er ook gekeken naar de appreciatie van de vervoerders met betrekking 

tot de leveringen die plaatshebben in het studiegebied ten opzichte van die binnen andere 

steden. Op die manier weet men of de stad haar bevoorradingsbeleid moet optimaliseren, of 

juist goed bezig is in zake vrachtvervoerbeleid ten opzichte van naburige steden. 

Aan de vervoerders wordt in de enquête gevraagd hoe zij de belevering in het studiegebied 

ervaren ten opzichte van die van andere steden. 

 

3.4 Onderzoeksthema 4: kenmerken van de leveringen 

 

De kenmerken van de leveringen worden onderzocht aan de hand van vragenlijsten die men 

afneemt bij de handelaars4 of bij de vervoerders5 en leveranciers van het stedelijke gebied. 

 

3.4.1 Type voertuig 

 

Het type voertuig geeft een indicatie over de overlast en vervuiling die veroorzaakt wordt 

tijdens de bevoorrading in de stad. Een vrachtwagen zal zorgen voor meer geluidsoverlast, 

luchtverontreiniging en verstoring van het personenverkeer dan een bestelwagen. Aan de 

andere kant zullen er meer vrachtbewegingen nodig zijn wanneer alle leveringen gebeuren 

met bestelwagens. Deze kunnen immers minder volume aan leveringen meenemen dan een 

vrachtwagen (Allen et al., 2000a; Platform Stedelijk Distributie, 2002; Platform Stedelijke 

Distributie et al., 2003; WES, 2003; DHV & IRIS Consulting, 2004; Buck Consultants 

International & stad Nijmegen 2005, Belgian Road Research Centre, 2006). 

De vraag waarin gepeild wordt naar het type voertuig dat gebruikt wordt voor de leveringen, 

wordt zowel in de enquête voor de handelaars als die voor de vervoerders gesteld. Men heeft 

de keuze uit vijf verschillende antwoorden die met een symbool worden verduidelijkt. De vijf 

antwoordmogelijkheden zijn: 

- Personen en bestelauto’s (tot 3,5 ton) 

- Lichte vrachtauto (3,5 – 7,5 ton) 

- Vrachtauto (7,5 – 18 ton) 

- Trekker oplegger of vrachtauto met aanhangwagen (boven 18 ton) 

                                                 
4 Zie Bijlage 2 
5 Zie Bijlage 3 
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- Overige namelijk (verder aan te vullen door de ondervraagde). 

 

3.4.2 Duur van de belevering en tijdstip 

 

De duur van het laden en lossen geeft een indicatie voor de hinder die dit ladend of lossend 

voertuig veroorzaakt. Hoe sneller de voertuigen gelost en geladen worden, hoe minder hinder 

ze veroorzaken voor ander verkeer, maar ook voor klanten of buurtbewoners (Allen et al., 

2000a; Platform Stedelijk Distributie, 2002; Platform Stedelijke Distributie et al., 2003; WES, 

2003; DHV & IRIS Consulting, 2004; Buck Consultants International & stad Nijmegen 

2005). 

Niet alleen het type voertuig maar ook de duur van het laden en lossen wordt in beide 

enquêtes opgenomen. Er wordt daarbij gepeild naar de duur van een gemiddelde 

goederenlevering. 

 

Het is daarbij ook goed om weten op welke dagen en uren de leveringen plaatsvinden voor de 

verschillende handelszaken. Op die manier wordt het duidelijk hoe de bevoorrading van de 

verschillende handelszaken gespreid is over de dag en de week. De vraag hierbij is welke 

spreiding het minste hinder veroorzaakt. Alle vrachtvoertuigen op éénzelfde moment, geeft op 

één tijdstip een hele grote piek aan overlast. Zijn de leveringen verspreid over de hele dag, 

dan krijgt men de hele dag door overlast. Tot slot kan men via het uur van de leveringen 

kijken of de venstertijden gerespecteerd worden (Allen et al., 2000a; Platform Stedelijk 

Distributie, 2002; Platform Stedelijke Distributie et al., 2003; WES, 2003; DHV & IRIS 

Consulting, 2004; Buck Consultants International & stad Nijmegen 2005; Belgian Road 

Research Centre, 2006). 

In de enquête voor de handelaars wordt er gevraagd naar de dagen waarop en de tijdstippen 

waarbinnen de leveringen gebeuren. Voor de tijdstippen hebben de ondervraagden de keuze 

uit vijf verschillende momenten:  

- ’s Ochtends (7-12u) 

- ’s Middags (12- 18u) 

- ’s Avonds (18- 23u) 

- ’s Nachts 

- Sterk wisselend 
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3.4.3 Losplaats en binnenbrengen van de goederen 

 

Via het eerste onderzoeksthema, de kenmerken van de stad, weet men hoeveel laad- en 

losplaatsen er zijn. Uit dit aantal kan er echter niet worden afgeleid of er al dan niet voldoende 

ruimte is voor de laad- en losactiviteiten. Wanneer men echter gaat kijken naar de locatie van 

de voertuigen die gelost worden, kan men over dit onderwerp meer te weten komen. Indien de 

locatie van het lossen niet op een speciaal daartoe voorziene ruimte gebeurt, kan dit een 

indicator zijn van een gebrek aan losplaatsen. Of dat de losplaatsen, die in principe wel 

voldoende aanwezig zijn, niet gebruikt kunnen worden omdat ze bezet worden door 

voertuigen die er niet horen. 

Aan de handelaars wordt er gevraagd waar het voertuig meestal staat gedurende het laden en 

lossen. Men kan kiezen tussen negen verschillende antwoorden: 

- Op de rijbaan (blokkerend) 

- Op de rijbaan (vrij voor verkeer) 

- Op het voetpad 

- Op een autoparkeerplaats 

- Op een eigen losplaats buiten 

- Op een laad/losplaats 

- Op een centrale losplaats 

- Op een inpandige losplaats 

- Overige, namelijk (zelf in te vullen door de handelaar) 

 

Daarnaast moet men ook onderzoeken hoe de goederen in het pand worden binnengebracht. 

Goederen die langs de voorzijde van het pand worden binnengebracht zullen de klanten meer 

hinderen dan goederen die langs de achter- of zijkant worden binnengebracht. De 

handelszaken zonder extra goedereningang, zullen trachten om hun leveringen te laten 

brengen op tijdstippen dat er weinig of geen klanten aanwezig zijn om zo de hinder tot een 

minimum te beperken (Allen et al., 2000a; Platform Stedelijk Distributie, 2002; Platform 

Stedelijke Distributie et al., 2003; DHV & IRIS Consulting, 2004; Buck Consultants 

International & stad Nijmegen 2005; Belgian Road Research Centre, 2006). 
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In de enquête voor de handelaars wordt er gevraagd via welke weg de goederen het pand 

worden binnen gebracht. Dit is een meerkeuzevraag met vijf mogelijke antwoorden: 

- Aan de voorzijde 

- Aan de zijkant 

- Aan de achterzijde 

- Aan de achterzijde via een centrale goederenontvangst 

- overige, namelijk (zelf in te vullen door de handelaar) 

 

3.4.4 Organisatie van afval – en retourgoederenophaling 

 

Sommige handelszaken vereisen dat hun afval ter plaatse wordt opgehaald door 

gespecialiseerde firma’s en kunnen hiervoor dus geen of niet altijd beroep doen op de 

gebruikelijke afvalophalingsdiensten. Dit zijn dan vrachtbewegingen die niet vallen onder de 

gebruikelijke leveringen en dienen derhalve opgenomen te worden in de bevraging. Daarbij 

moet ook onderzocht worden of de handelszaken onderlinge afspraken hebben in verband met 

deze speciale afvalophalingen. (Platform Stedelijke Distributie, 2002; Ambrosini & Routhier, 

2004). 

Men zal aan de handelaars vragen of er gespecialiseerde firma’s hun afval komen ophalen, 

over welke firma het gaat, wanneer deze collectie gebeurt en of er afspraken hieromtrent zijn 

gemaakt met naburige bedrijven. 

 

Ook de ophalingen van retourgoederen vallen niet onder de gebruikelijke leveringen, maar 

moeten wel mee in rekening worden gebracht. Retourgoederen zijn goederen die door de 

handelaars worden teruggezonden (Den Boon & Geeraerts, 2005). De ophaling van 

retourgoederen kan op verschillende manieren gebeuren. Men kan de retourgoederen 

meenemen tijdens het lossen van inkomende goederen, of ze met aparte rit ophalen. Een derde 

mogelijkheid bestaat erin dat de retourgoederen ook door de handelaars zelf weggebracht 

worden. De manier waarop de retourgoederenophaling gebeurt, zal dus een impact hebben op 

het aantal goederenbewegingen in de stad (Allen et al., 2000a; Platform Stedelijk Distributie, 

2002; WES, 2003). 
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De teruggave van de retourgoederen wordt onderzocht aan de hand van de enquête van de 

handelaars. Via drie opties kan men aangeven op welke manier de teruggave van de 

retourgoederen verloopt: 

- Ophaling door leverancier met reguliere auto (= ophaling samen met levering) 

- Ophaling door leverancier met aparte auto 

- Ik breng het zelf weg 

 

3.4.5 Verpakkingsvormen 

 

Goederen kunnen op verschillende manieren naar de handelaars gebracht worden: via 

paletten, rolcontainers, losse dozen, kledingrekken,… De manier waarop dit gebeurt, wordt 

beïnvloed door en heeft een invloed op de soorten van voertuigen die de leveringen kunnen 

verrichten, op de hoeveelheid tijd die het lossen en laden in beslag neemt, op de grootte van 

de voorraadoppervlakte en dergelijke meer. Tevens hangt ook het bundelingspotentieel van de 

goederen hiermee samen. Verpakkingsvormen die speciale voorwaarden vereisen, zullen 

moeilijker gebundeld kunnen worden (WES, 2003; Buck Consultants International & stad 

Nijmegen 2005; Belgian Road Research Centre, 2006). 

De soort van verpakking gebruikt bij de leveringen wordt zowel in de enquête van de 

handelaars als in die van de vervoerders onderzocht. Aan de hand van een keuze tussen zes 

mogelijke antwoorden geeft men aan welke verpakkingsvormen er gebruikt worden. 

Meerdere antwoorden zijn mogelijk. Men kan kiezen tussen: 

- Rolcontainer 

- Pallets 

- Losse dozen/kratten/vaten 

- Kledingrekken 

- Onverpakt 

- Overige, namelijk (wordt door de ondervraagde zelf aangevuld) 

 

3.4.6 Producttype 

 

Het type van goederen of producten kan veel vertellen over de manier waarop de leveringen 

gebeuren, welke speciale voorzorgen ze vereisen en hoe gemakkelijk de goederen zich lenen 

voor bundeling. Sommige producttypes vragen leveringen die onder strikte voorwaarden 
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vallen of met speciale voertuigen vervoerd moeten worden: diepvriesproducten zijn hier een 

mooi voorbeeld van. De mate waarin goederenstromen gebundeld kunnen worden, hangt ook 

af van de soort producten.. Men spreekt hier vaak over de vijf “v’s”: vers, volume, vuil, 

veiligheid en value. Niet verse, weinig volumineuze, propere, niet kwetsbare en weinig 

waardevolle producten zoals speelgoed of kledij lenen zich gemakkelijker tot bundelen dan 

verse, volumineuze, vieze, breekbare of waardevolle goederen zoals juwelen of auto’s. (Allen 

et al., 2000a; Platform Stedelijk Distributie, 2002; Platform Stedelijke Distributie et al., 2003; 

WES, 2003; DHV & IRIS Consulting, 2004; Buck Consultants International & stad Nijmegen 

2005; Belgian Road Research Centre, 2006; Quak, 2008; Witlox, 2009). 

Aan de handelaars wordt door middel van een meerkeuzevraag gepeild naar welke soorten 

goederen er bij hen geleverd worden. Er moet een keuze gemaakt worden tussen: 

- Vers-, koel- en vriesproducten 

- Droge kruidenierswaren en dranken 

- Mode; bruin- en witgoed, huishoudelijke artikelen, meubels, fietsen etc. 

- Overige (zelf aan te vullen door de handelaar). 

 

3.5 Toekomst 

 

Een bevoorradingsprofiel mag zeker geen statisch gegeven zijn, maar moet mee evolueren 

met de veranderingen binnen de economie, de maatschappij en het milieu. Het 

internetshoppen, het ‘huis-aan-huis’ beleveren en het groeiende milieubewustzijn van de 

bevolking zijn trends die zich in de toekomst nog meer zullen ontwikkelen (Quak, 2008) en 

waaraan het bevoorradingsprofiel zal moeten worden aangepast. Per stad zal het onderzoek 

naar de bevoorrading na een bepaalde tijd opnieuw moeten uitgevoerd worden. Blijvend 

onderzoek in stedelijke distributie helpt mee om een stad leefbaar en bereikbaar te houden. 
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4. BEVOORRADINGSPROFIEL TOEGEPAST: CASESTUDIE GENT 

 

4.1 Inleiding 

 

Momenteel voert het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM) in samenwerking met UNIZO, 

FEDIS en Logistra het D-viaproject uit. Dit project wil de leefbaarheid en veiligheid in steden 

verhogen door de goederenstromen naar de verschillende handelaars te bundelen. Het doel is: 

“duurzame stadsdistributie in Vlaanderen” (http://www.d-via.be, 19 oktober 2009). 

Het eerste deel van het project bestaat uit het ontwikkelen van een digitale kaart die een 

overzicht biedt van de huidige situatie van de stadsdistributie in de verschillende Vlaamse 

steden. Op basis hiervan kan doelgericht gewerkt worden aan een integrale lokale 

beleidsvoering rond stedelijke distributie in Vlaanderen (http://www.d-via.be, 19 oktober 

2009). 

In een tweede luik wil men voor pilootprojecten in twee Vlaamse steden, Gent en Hasselt, een 

businessmodel ontwikkelen voor een slimme bevoorrading (http://www.d-via.be, 19 oktober 

2009). 

Voor het pilootproject Gent zal een bevoorradingsprofiel opgesteld worden als onderdeel van 

een businessmodel. Dit bevoorradingsprofiel wordt tevens de casestudie voor deze 

masterscriptie.  

 

4.2 Plan van aanpak voor de gegevensverzameling 

 

De gegevens nodig voor het bevoorradingsprofiel, worden verzameld via een veldonderzoek 

in het centrum van Gent. Dit veldonderzoek is opgedeeld in twee deelonderzoeken. Enerzijds 

is er het onderzoek waarbij er gezocht wordt naar een set van straten, de afbakening van het 

studiegebied waarbinnen men de gegevens zal verzamelen. Anderzijds is er de verzameling 

van de eigenlijke gegevens die nodig zijn voor het opstellen van het bevoorradingsprofiel. 

 

4.2.1 Selectie straten - afbakening studiegebied 

 

4.2.1.1 Eerste selectie 

Het D-viaproject heeft niet als doelstelling het opstellen van een bevoorradingsprofiel voor de 

gehele stad Gent. Wel wil het voor een aantal straten van de stad een bevoorradingsprofiel 
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opstellen. Daarom zal men een selectie maken van straten in plaats van een selectie van 

handelszaken of bedrijven. 

Rekening houdend met het beperkte tijdskader waarbinnen deze masterscriptie dient 

uitgevoerd te worden, wordt binnen het geografisch focusgebied Gent een selectie gemaakt 

van representatieve straten voor een meer diepgaande analyse van de goederenstromen. 

Verschillende straten binnen het centrum van Gent worden hiertoe opgedeeld volgens een 

aantal criteria. 

 

Een eerste set criteria zijn de omvang van de goederenstroom en de variatie naar branches toe. 

Voor alle straten van de Gentse binnenstad wordt het goederenstroomvolume6 in kubieke 

meter per week en per straat uitgezet met daarbij ook de variatie7 van branches van 

handelszaken in deze straten. Hoe groter het wekelijkse volume en hoe meer verschillende 

branches per straat, hoe interessanter voor het diepgaander onderzoek. De variatie aan 

branches per straat is een belangrijk gegeven aangezien men zich niet enkel mag focussen op 

detailhandel, maar alle soorten bedrijven in rekening moet brengen (Allen et al., 2000a). 

 

Naast de omvang van de goederenstroom en de variatie naar branches toe, wordt er ook 

rekening gehouden met de geschiktheid tot bundeling van de goederen. Uit de literatuur 

(Witlox, 2009) en de verkennende analyses, uitgevoerd in het kader van het D-viaproject, 

blijkt dat producten uit de branche mode, huishoudelijke en luxe artikelen, sport en spel, 

boekhandel en doe-het-zelf zich het meest lenen tot bundelen (de vijf v’s). Op basis van deze 

eerste set criteria komt men tot een selectie van een twintigtal straten. Het betreft 

voornamelijk de grote winkelstraten in de kuip van Gent. Een overzicht hiervan wordt 

gegeven in Tabel 2. In deze tabel kan men voor elke straat het goederenvolume per week in 

kubieke meter aflezen. Daarnaast vermeldt de tabel – via een kruisje- voor elke straat ook nog 

voor welke branches er allemaal bedrijven gevestigd zijn in die straat. 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Deze gegevens werden verkregen uit een verkennende analyse die werden uitgevoerd in het kader van het D-
viaproject 
7 De gegevens werden uit de databank van Locatus, 2009 gefilterd 
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Tabel 2: De eerste selectie straten 
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Veldstraat 1149m² �   �     � �     �   � � � � � 
Woodrow Wilsonplein 1105m² � �       � �     � �   � � � � 
Sleepstraat 883 m² � � �     � �   �   � � � �     
Hoogpoort 467 m² � � � �   � �   �   � �  �     
Mageleinstraat/ 
Kalandeberg/ 
Kalandestraat/Koestraat 346 m² � �       �     � �   � � �     
Brabantdam 342 m² � � �       �   � �   � � �   � 
Volderstraat 326 m² �   �           � � � � � � � � 
Kouter 309 m² � � �       �   �   �   � �   � 
Langemunt 262 m² � � �     � �   � �   � � � � � 
Steendam 248 m² � � �   � �  � � � �   � �   � 
Vlaanderenstaat 225 m² � �             � � � � � �     
Nederkouter 211 m² � � � � �   �   � �   � � � �  
Oudburg 169 m² � � �     �     � � � � �   �   
Zonnestraat 117 m²   �       �     � �   � �     � 
Graaf van 
Vlaanderenplein 116 m²   �   

  
        �       �     � 

Hoornstraat 66 m² �         �     � �   � � �     
Henegouwenstraat 49 m²   �             �     � � �     
Kortedagsteeg 11 m²                   �     �       
Bron: Verkennende analyses van het D-viaproject uitgevoerd door Tritel, 2010, Locatus 

Databank, 2009, eigen verwerking. 

 

4.2.1.2 Tweede selectie 

Een tweede set selectiecriteria staat in verband met de inrichting van de straat. Er worden 

straten geselecteerd die zoveel mogelijk van elkaar verschillen qua inrichting aangezien een 

representatieve selectie wordt nagestreefd en het niet mogelijk is om alle straten te 

onderzoeken. 
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Voor elk van de twintig overgebleven straten is nagegaan of er doorgaand verkeer is, of er 

laad- en losplaatsen voorzien zijn, of er tramverkeer is, of er voetpaden zijn en hoe die eruit 

zien, en dergelijke meer. Tijdens deze eerste prospectie op het ‘veld’ werd ook reeds gepolst 

naar de mening van de handelaars ten opzichte van de bevoorrading en naar hun bereidheid 

mee te werken aan dit project. In elke straat waren er zowel negatieve als positieve reacties, 

maar de positieve haalden het van de negatieve. 

Uiteindelijk krijgt men een A-selectie van vier straten, die elk van elkaar verschillen qua 

inrichting. Het betreft de Koestraat, Kalandestraat, Kalandeberg en de Mageleinstraat die als 

één straat beschouwd worden omdat dit vier kort aaneengesloten straten zijn met een 

gelijkaardige inrichting. Voor het gemak wordt deze as in het verdere verloop van deze 

masterscriptie de vier stratengroep genoemd. De overige drie straten zijn: de 

Vlaanderenstraat, de Veldstraat en de Voldersstraat. Tabel 3 toont de inrichting voor de vier 

verschillende straten. 

 

Tabel 3: A-selectie 

Veldstraat Vlaanderenstraat Voldersstraat De vier stratengroep 
één richtingsverkeer 
tram 

twee richtingsverkeer 
tram geen tram geen tram 

geen doorgaand 
verkeer 

twee richtingsverkeer 
auto 

één richtingsverkeer 
auto 

geen doorgaand 
verkeer 

venstertijden geen venstertijden geen venstertijden venstertijden 

brede voetpaden brede voetpaden afgezet voetpaden met  geen voetpaden 

  met paaltjes parkeerplaatsen langs   
winkels van grote 
ketens restaurants, winkels van  tavernes, winkels van  zelfstandige winkels,  

  
ketens, zelfstandige 
winkels 

ketens, zelfstandige 
winkels winkels van ketens 

Bron: Eigen veldonderzoek, februari 2010; www.gent.be, 8 februari 2010 

 

Afhankelijk van de snelheid van het inzamelen van de gegevens in het tweede deel van het 

veldonderzoek, zal er ook nog een extra selectie van straten, een B-selectie, onderzocht 

worden. De B-selectie werd op dezelfde manier als de A-selectie opgesteld en bevat de 

volgende straten: Dampoortstraat, Steendam, Sleepstraat en Hoogpoort. Tabel 4 toont de 

inrichting van de vier straten van de tweede selectie.  
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Tabel 4: B-selectie 

Dampoortstraat Steendam Sleepstraat Hoogpoort 
één richtingsverkeer 
bus 

twee richtingsverkeer 
bus 

tweerichtingsverkeer 
tram geen tram 

één richtingsverkeer 
auto 

twee richtingsverkeer 
auto 

twee richtingsverkeer 
auto 

geen doorgaand 
verkeer 

geen venstertijden geen venstertijden geen venstertijden venstertijden 

voetpaden afgezet met voetpaden afgezet met voetpaden afgezet met  geen voetpaden 
parkeerplaatsen of 
paaltjes 

paaltjes of 
parkeerplaatsen  

paaltjes of 
parkeerplaatsen   

winkels van ketens, winkels van ketens tavernes en restaurants, zelfstandige winkels,  

zelfstandige winkels zelfstandige winkels zelfstandige winkels winkels van ketens 

Bron: Eigen Veldonderzoek, februari 2010; www.gent.be, 8 februari 2010 

 

4.2.2 Gegevensverzameling 

 

Het bevoorradingsprofiel wordt opgesteld aan de hand van vier onderzoeksthema’s: de 

kenmerken van de stad, de kenmerken van de handelaars, de kenmerken van de vervoerders 

of leveranciers en de kenmerken van de leveringen. De gegevens van deze vier thema’s 

worden op verschillende manieren verzameld. 

 

De gegevens die handelen over het eerste thema -de kenmerken van de stad- worden 

verkregen door veldwerk, literatuurstudie en gesprekken met enkele medewerkers van de stad 

Gent. Een deel van deze gegevens zijn reeds verzameld tijdens het veldonderzoek voor de 

stratenselectie. 

 

Voor het tweede thema, de kenmerken van de handelaars, worden de gegevens verzameld aan 

de hand van vragenlijsten die bij de handelaars worden afgenomen via een face-to-face 

interview. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de handelaar geen tijd heeft voor een 

persoonlijke bevraging, wordt de enquête bij de handelaar achtergelaten, samen met een 

begeleidende brief met extra informatie en contactgegevens indien bepaalde vragen niet 

duidelijk zouden zijn (zie Bijlage 4). Er is voor gekozen om de enquêtes ter plaatse en samen 

met de handelaars af te nemen in plaats van ze via de post te verspreiden. Dit gebeurde omdat 

de deelnemingsgraad bij persoonlijke ondervragingen groter wordt geacht dan bij opgestuurde 

enquêtes aangezien deze laatste meer werk vragen van de deelnemers. 
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Voor de gegevensverzameling voor het derde thema, de kenmerken van de vervoerders, 

worden er vragenlijsten afgenomen bij de leveranciers of vervoerders. De 

identificatiegegevens van de leveranciers of vervoerders van de binnenstad worden uit de 

enquêtes van de handelaars gefilterd. Daarop worden de leveranciers of vervoerders, die over 

het hele land verspreid zijn, telefonisch bevraagd omdat er noch de middelen noch de tijd zijn 

voorzien om deze allemaal ter plaatse te ondervragen. 

De gegevens die nodig zijn voor het vierde thema, de kenmerken van de beleveringen, 

worden verzameld uit de enquêtes voor de handelaars en de enquêtes voor de vervoerders.  

 

Van 15 maart tot 9 april 2010 werden de enquêtes afgenomen. De eerste week werden enkel 

de handelaars bevraagd. Uit de informatie verkregen van de handelaars werden de vervoerders 

geselecteerd. En vanaf de tweede week werden dan zowel de handelaars als de vervoerders 

geënquêteerd. 

Het afnemen van de enquêtes bij de handelaars gebeurde van maandag tot vrijdag en dit 

telkens in de voormiddag. Er werd uitgegaan van het vermoeden dat op deze momenten de 

handelaars het meeste tijd hebben en daarom gemakkelijker meewerken aan de enquête. Het 

afnemen van de enquêtes bij de handelaars gebeurde met hulp van twee medestudenten en 

twee werknemers van de stad Gent. 

Het afnemen van de enquêtes bij de vervoerders had plaats van maandag tot vrijdag 

gedurende de hele dag. 

 

4.3 Gegevens verwerking 

 

4.3.1 Opbouw databank 

 

Alle data verzameld via de enquêtes worden in twee databanken bewaard. Een databank met 

de gegevens van de vragenlijsten van de handelaars en een databank voor de gegevens van de 

vervoerders. Deze databanken zijn aangemaakt met behulp van het programma Microsoft 

Excel. 

 

4.3.1.1 Databank handelaars 

De gegevens van de handelaars werden verzameld per straat en daarom per straat in de 

databank geordend. Er werd een nieuw tabblad aangemaakt voor elke straat alsook een 

tabblad voor de gegevens van alle straten samen. 
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Per straat werden de gegevens geordend per handelszaak en per onderzoeksvraag. De 

onderzoeksvragen staan geordend per kolom en de handelszaken staan geordend per rij. Wil 

men de gegevens voor een bepaalde onderzoeksvraag bekijken, dan moet men de betreffende 

kolom selecteren. Voor de gegevens per handelszaak selecteert men de betreffende rij. 

 

Het omzetten van de antwoorden op de onderzoeksvragen in gegevens gebeurde op twee 

verschillende manieren: 

De eerste soort van onderzoeksvragen zijn de vragen die via meerkeuze antwoorden konden 

opgelost worden. Aan elke keuzemogelijkheid werd een getal, een code gekoppeld en op die 

manier weergegeven. Keuzemogelijkheid A kreeg code 1, keuzemogelijkheid B kreeg code 2. 

Wanneer er meerdere antwoorden mogelijk waren, werd de telling verder gezet. 

Keuzemogelijkheid A en B samen wordt code 3. 

De antwoorden op de open vragen, de tweede soort van onderzoeksvragen, worden 

rechtstreeks ingegeven in Microsoft Excel, zonder dat ze gecodeerd werden. 

 

4.3.1.2 Databank vervoerders 

De databank met de gegevens van de vervoerders werd op een gelijkaardige manier 

opgebouwd. In deze databank is er slechts één tabblad. 

Ook in deze databank werden de gegevens opgebouwd per onderzoeksvraag en per 

vervoerdersbedrijf. De onderzoeksvragen staan geordend per kolom en de vervoerders staan 

geordend per rij. 

Het weergeven van de antwoorden op de vragen van de enquête van de vervoerders gebeurde 

op een gelijkaardige manier als bij de handelaars. 

 

4.3.2 Verwerking gegevens 

 

Met behulp van twee programma’s, Microsoft Excel en SPSS werd de nodige informatie uit de 

databank gehaald. De verwerking van de gegevens van beide enquêtes gebeurde op dezelfde 

manier. 

 

In het programma Microsoft Excel werd de omzetting van gegevens vertaald in informatie. De 

gegevens werden op twee manieren verwerkt tot informatie, al naargelang de gegevens 

afkomstig waren van een open - dan wel een meerkeuzevraag. 
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Elke kolom in Microsoft Excel bevat gegevens over een welbepaalde onderzoeksvraag. Voor 

een meerkeuzevraag werd er voor elke kolom geteld hoeveel antwoorden er werden gegeven 

voor elke keuzemogelijkheid. Dit gebeurde met behulp van een formule in Microsoft Excel 

waarbij men de kolom (= het bereik) en de code voor de keuzemogelijkheid waarvan men het 

aantal antwoorden wilde kennen (= de voorwaarde) moest definiëren. De formule gaat als 

volgt:  

 

 = AANTAL.ALS(bereik; voorwaarde) 

 

Per onderzoeksvraag, dus per kolom moest men voor alle keuzemogelijkheden deze formule 

opstellen. 

De gegevens verkregen via open vragen werden enigszins anders verwerkt. In een eerste stap 

werd er gekeken naar het bereik van de gegevens, wat de minimumwaarde en wat de 

maximumwaarde was die voor een bepaalde vraag voorkwam. In de tweede stap werden 

verschillende klassen opgesteld al naargelang het bereik. In een derde stap werden de 

gegevens onderverdeeld in de verschillende klassen met behulp van de als-functie in 

Microsoft Excel. Via een als-functie werd er voor elk gegeven item afzonderlijk na gegaan of 

het in de klasse hoorde. In dat geval werd het item in die bepaalde klasse weggeschreven. Een 

algemene als-functie ziet er zo uit:  

 

= ALS(logische test; waarde als waar, waarde als onwaar) 

 

Voor een meer diepgaande verwerking van de gegevens, werd het programma SPSS gebruikt. 

Hierbij kon men de gegevens van twee onderzoeksvragen met elkaar gaan vergelijken en 

kijken of er significante patronen opdoken. Met behulp van kruistabellen kon men de 

gegevens van twee onderzoeksvragen tegenover elkaar uitzetten. 
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5. RESULTATEN: CASESTUDIE GENT 

 

5.1 Inleiding 

 

Gedurende de vier weken dat de enquêtes werden afgenomen, zijn er 199 enquêtes verzameld 

bij de handelaars. De A-selectie van straten werd bevraagd door mezelf en door twee 

medestudenten. De B-selectie van straten door twee werknemers van de stad Gent. 

Bij de A-selectie zijn de Veldstraat, Voldersstraat en de vier stratengroep volledig bevraagd 

geweest. De vierde straat van de A-selectie, de Vlaanderenstraat is slechts voor de helft 

bevraagd, van het kruispunt met de Brabantdam tot het kruispunt met de Zuidstationstraat. En 

dit wegens tijdgebrek. In Tabel 5 wordt aangegeven hoeveel enquêtes er per straat verzameld 

werden, hoeveel handelszaken hun medewerking hebben geweigerd (non-response) en 

hoeveel handelszaken gesloten waren op het moment van de ondervragingen. 

 
Tabel 5: De responsegraad voor de A-selectie 

Straat Aantal ingevulde enquêtes Aantal non-response Gesloten winkels 
Veldstraat 44 16 0 
De vier 
stratengroep 52 15 0 
Voldersstraat 16 5 0 
Vlaanderenstraat 14 7 9 
Bron: Eigen veldonderzoek, maart en april 2010 

 

De straten van de B-selectie zijn minder diepgaand ondervraagd omdat het tijdskader 

waarbinnen dit moest gebeuren beperkt was en er te weinig werknemers van de stad Gent 

waren voor zoveel straten. Voor de Dampoortstraat, Steendam en de Hoogpoort zijn er cijfers 

beschikbaar over de non-response graad, voor de Sleepstraat zijn deze cijfers echter niet 

beschikbaar. Ook de cijfers van het aantal gesloten handelszaken zijn niet beschikbaar. 

Tabel 6 geeft de responsegraad weer voor de B-selectie. 

 
Tabel 6: De responsegraad voor de B-selectie 

Straat Aantal ingevulde enquêtes Aantal non-response 
Dampoortstraat 27 5 

Steendam 12 3 

Hoogpoort 20 4 

Sleepstraat 14 Niet beschikbaar 
Bron: Eigen veldonderzoek, maart en april 2010 
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Figuur 1 toont een kaart van de stad Gent waarop de straten aangeduid zijn waar de enquêtes 

zijn afgenomen. 

 

 
Figuur 1: Situering van de onderzochte straten 

Bron: Google Maps, Kaartgegevens 2010 Teleatlas 
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Het verzamelen van de enquêtes bij de vervoerders verliep minder vlot. Ten eerste was het 

niet altijd even eenvoudig om het juiste telefoonnummer te vinden van de vervoerder in 

kwestie. Ten tweede was het vaak moeilijk om het vertrouwen van de vervoerders te winnen 

via de telefoon. Dit vertrouwen is noodzakelijk om de juiste gegevens te kunnen verkrijgen. 

Uiteindelijk zijn er van 30 vervoerders enquêtes afgenomen, 14 bedrijven wilden geen 

medewerking verlenen. 

 

5.2 Algemene analyse bevoorradingsprofiel 

 

Hieronder volgt een algemene analyse van de resultaten verkregen aan de hand van het 

bevoorradingsprofiel. Niet voor alle onderzoeksitems wordt de volledige gegevensreeks of 

bijhorende grafieken in onderstaande paragraaf vermeld. Alle gegevens verkregen aan de 

hand van het bevoorradingsprofiel zijn terug te vinden in de Bijlage 5 (gegevens van de 

enquêtes van de handelaars) en Bijlage 6 (gegevens van de enquêtes van de vervoerders). 

 

5.2.1 Fysische structuur van de stad 

 

Gent is een middeleeuwse stad met vele smalle straten die niet aangepast zijn aan het 

hedendaagse vrachtverkeer. 

 

5.2.1.1 Inrichting van de straten 

De inrichting van de onderzochte straten is reeds kort vermeld in paragraaf 4.2.1, maar wordt 

hier uitgebreid in beeld gebracht. De inrichting van de straat werd onderzocht tijdens het 

veldonderzoek in februari 2010. 

De Veldstraat is een straat met brede voetpaden, zonder parkeergelegenheden, zonder 

doorgaand autoverkeer, maar met éénrichtingsverkeer voor de tram. Dankzij de brede 

voetpaden is het voor het vrachtverkeer mogelijk om hierop te parkeren tijdens het laden en 

lossen en zo noch het tramverkeer, noch de voetgangers te hinderen (Foto 1). 

De Volderstraat is een smalle straat met voetpaden waarlangs parkeerplaatsen zijn 

aangebracht. Er is éénrichtingsverkeer voor auto’s. Deze straat is niet breed genoeg om twee 

auto’s te laten kruisen. Vrachtverkeer moet aldus ofwel op de voorziene autoparkeerplaatsen 

staan tijdens het lossen, ofwel het andere verkeer hinderen (Foto 2). 
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Foto 1: Veldstraat     Foto 2: Voldersstraat 

Bron: Veerle Walgraeve    Bron: Veerle Walgraeve 

 

De vier stratengroep is een brede straat die in de volledige breedte aangelegd is als voetpad, er 

is geen enkel doorgaand verkeer, tenzij voor het laden en lossen. Het is voor het vrachtverkeer 

mogelijk in deze straat te parkeren tijdens het laden en het lossen zonder voetgangers en ander 

bevoorradend verkeer te hinderen, aangezien de straat breed genoeg is om twee wagens te 

laten kruisen (Foto 3). 

De Vlaanderenstraat is een straat die met brede voetpaden is afgezet met behulp van paaltjes, 

maar geen parkeermogelijkheden biedt. In deze straat is er doorgaand tweerichtingsverkeer 

voor auto’s, trams en ander openbaar vervoer. Vrachtverkeer dat in deze straat de 

bevoorrading verzorgt, zal steeds het gewone verkeer en tramverkeer hinderen aangezien het 

laden en lossen moet gebeuren op de rijbaan (Foto 4). 

 

   
Foto 3: Vier stratengroep    Foto 4: Vlaanderenstraat 

Bron: Veerle Walgraeve    Bron: Veerle Walgraeve 

 

De Dampoortstraat is een éénrichtingsstraat voor auto en openbaar vervoer, en de straat is niet 

breed genoeg om twee auto’s te laten inhalen. De bus rijdt hier op elektriciteit en is dus 
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genoodzaakt om een bedding te volgen. Er zijn aan één zijde van de straat parkeerplaatsen 

voorzien langs de voetpaden, de andere zijde is afgezet met paaltjes. Het vrachtverkeer is 

verplicht om deze parkeerplaatsen te gebruiken als laad- en losplaatsen omdat ze anders het 

bus- en autoverkeer teveel hindert (Foto 5). 

Steendam is een straat met tweerichtingsverkeer voor auto en bus, met aan weerszijden 

voetpaden waarlang parkeerplaatsen zijn aangebracht. Net zoals in de Dampoortstraat rijdt de 

bus hier op elektriciteit. Ook hier is het vrachtverkeer dus verplicht om de parkeerplaatsen te 

gebruiken wil het geen hinder voor het openbaar vervoer veroorzaken. Voor het autoverkeer 

is dit minder een probleem aangezien de straat breed genoeg is om twee auto’s te laten 

kruisen (Foto 6). 

 

   

Foto 5: Dampoortstraat    Foto 6: Steendam 

Bron: Veerle Walgraeve    Bron: Veerle Walgraeve 

 

De Sleepstraat is een tweerichtingsstraat voor auto en tram. De parkeerplaatsen die langs de 

voetpaden zijn aangebracht, lopen langs één kant van de straat. Net zoals in de twee 

bovengenoemde straten is het vrachtverkeer verplicht om te parkeren op parkeerplaatsen wil 

het geen hinder voor de tram veroorzaken. Ook deze straat is breed genoeg om twee auto’s te 

laten kruisen (Foto 7). 

De laatste straat is de Hoogpoort. Dit is een straat die net zoals de vier stratengroep, zonder 

doorgaand verkeer is en over de hele breedte van de straat aangelegd is als een voetpad. De 

straat is breed genoeg zodat twee auto’s kunnen kruisen. Het vrachtverkeer kan hier dus 

eenvoudig laden en lossen zonder voetgangers of ander bevoorradend verkeer te hinderen 

(Foto 8). 
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Foto 7: Sleepstraat     Foto 8: Hoogpoort 

Bron: Veerle Walgraeve    Bron: Veerle Walgraeve 

 

5.2.1.2 Laad- en losplaatsen 

Uit gesprekken met de stad Gent8 (april 2010) is gebleken dat er slechts in uitzonderlijke 

gevallen vaste laad- en losplaatsen zijn in de binnenstad. De stad Gent is momenteel nog 

bezig aan de inventarisatie van deze laad- en losplaatsen, dus het exacte aantal en hun locatie 

is momenteel nog niet gekend, maar er zijn er slechts een paar. 

In deze gesprekken heeft de stad wel duidelijk gemaakt dat een studie die men in 2005 heeft 

uitgevoerd, aangetoonde dat het aantal laad- en loszones in Gent te beperkt is. Ook een 

voorbereidende studie in het kader van het D-viaproject kwam tot dezelfde conclusie. 

 

5.2.1.3 Wetgeving omtrent voertuigeisen verkeersbeleid en toegankelijkheidsregels 

Gent heeft twee verschillende soorten zones, enerzijds de zones voor doorgaand verkeer en 

anderzijds de voetgangerszone. In deze laatste zone krijgt de zwakke weggebruiker alle 

voorrang. Daarom gelden hier andere en strengere regels voor het verkeer in het algemeen en 

het vrachtverkeer in het bijzonder. In het voetgangersgebied gelden twee regels. De eerste 

regel is dat het vrachtvervoer boven de 10 ton er verboden is. Ten tweede zijn de venstertijden 

in dit gebied van toepassing. De handelszaken mogen enkel tussen 18u en 11u beleverd 

worden (www.gent.be, 8 februari 2010). Er zijn drie straten in dit onderzoek die binnen het 

voetgangersgebied liggen: Veldstraat, de vier stratengroep en de Hoogpoort. 

Alle straten die niet in het voetgangersgebied gelegen zijn, hebben geen speciaal 

verkeersbeleid, of extra toegankelijkheidsregels en voertuigeisen (www.gent.be, 8 februari 

                                                 
8 De gesprekken zijn gevoerd met Michiel Hagenaars, adjunct van de directie dienst economie van de stad Gent.  
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2010). Dit zijn de overig vijf straten: Vlaanderenstraat, Dampoortstraat, Steendam, Sleepstraat 

en Hoogpoort. 

 

5.2.2 Kenmerken van de handelaars 

 

In dit onderdeel worden de kenmerken besproken van de ondervraagde handelaars. Er wordt 

hierbij gekeken naar de brancheopbouw en organisatievorm, maar ook naar de 

verkoopsvloeroppervlakte en de voorraadoppervlakte. De problemen die aangegeven zijn 

door de handelaars zullen besproken worden in een volgende paragraaf, samen met de 

problemen aangegeven door de vervoerders. 

 

5.2.2.1 Brancheopbouw en organisatievorm 

In de vragenlijst konden de handelaars uit 14 verschillende branches kiezen. De resultaten 

verkregen via de vragenlijst werden vergeleken met die van de ‘Locatus databank9, 2009’. 

Met behulp van de ‘Locatus databank, 2009’ worden er enkele branches samen genomen om 

zo tot een overzichtelijker geheel te komen. De branches mode, horeca en dienstverlening zijn 

dezelfde gebleven. De branche huishoudelijke en luxe artikelen omvat de branches bruin- en 

witgoed, huishoudelijke en luxe artikelen en doe-het-zelf. De branche voeding omvat de 

branches supermarkt en levensmiddelen- overige. De branche persoonlijke verzorging omvat 

de branches persoonlijke verzorging en apothekers (= detailhandel- overig). In de branche 

divers zitten de branches juweliers en optiek, plant en dier, sport en spel, rijwielen en 

autoaccessoires. 

In het studiegebied is er één branche duidelijk overheersend, namelijk mode. Dit komt 

duidelijk naar voor in Figuur 2. Dit resultaat was te verwachten aangezien vooral de grote 

winkelstraten met veel modezaken bevraagd werden. De branches huishoudelijke en luxe 

goederen, voeding, persoonlijke verzorging, horeca, dienstverlening en divers zijn minder 

vertegenwoordigd in de onderzochte straten. 

 

                                                 
9 “ Locatus is als onafhankelijke bron marktleider op het gebied van winkelinformatie in de Benelux” 
      (www.locatus.com, 10 mei 2010). Locatus maakt voor de verschillende steden in de Benelux databanken aan 
      met informatie over de verkoopsvloeroppervlakte, branche, organisatievorm, geografische ligging, … van de 
      verschillende handelszaken (www.locatus.com, 10 mei 2010). 
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Branche verdeling van de handelszaken

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

M
od

e

H
ui

sh
ou

de
lij

ke
en

 lu
xe

ar
tik

el
en

V
oe

di
ng

P
er

so
on

lij
ke

ve
rz

or
gi

ng

H
or

ec
a

D
iv

er
s

D
ie

ns
tv

er
le

ni
ng

A
an

ta
l h

an
de

ls
za

ke
n

 

Figuur 2: Branche verdeling van de handelszaken 

Bron: Eigen onderzoek 

 

Wanneer men kijkt naar de organisatievorm van de handelszaken (Tabel 7) in het 

studiegebied is het grote aantal van zelfstandigen opvallend. Van alle ondervraagde 

handelszaken is er 62 % zelfstandig. Dit is verrassend omdat men in de grote winkelstraten 

vooral ketens zou verwachten. Deze groep, de groep van filiaalhouders, omvat slechts 32 % 

van alle ondervraagden. Het overige deel van de handelszaken bestaat uit franchise zaken 

(5 %) of VZW’s (1 %). 

 

Tabel 7: De organisatievorm van de handelszaken 

Organisatievorm absoluut  % 
Filiaal 64 32 
Franchise 10 5 
Zelfstandige 124 62 
VZW 1 1 
TOTAAL 199 100 
Bron: Eigen onderzoek 

 

5.2.2.2 Verkoopsvloeroppervlakte en voorraadoppervlakte 

De meeste handelaars (109 in totaal ofwel 60 %) in de enquête geven aan te beschikken over 

een verkoopsvloeroppervlakte tussen de 0 en 100 m². Dit betekent dat de grootste groep van 

bedrijven in het studiegebied een over gemiddelde verkoopsvloeroppervlakte beschikt. Dit is 

logisch omdat de meeste ondervraagden zelfstandig zijn en dus niet zo’n grote panden 
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hebben. Van alle ondervraagde bedrijven zijn er slechts twee waarvan de oppervlakte groter is 

dan 1600m². 

Opvallend is het grote aandeel handelaars die niet beschikken over een voorraadruimte (64 

handelaars in totaal ofwel 37 %). Deze handelaars zullen vaker bevoorraad moeten worden 

dan bedrijven die wel beschikken over een voorraadoppervlakte. Ook de grootte van de 

leveringen zal kleiner zijn voor bedrijven zonder opslagruimte dan bedrijven die dit wel 

hebben. Figuur 3 toont de verkoopsvloeroppervlakte en de voorraadoppervlakte van de 

ondervraagde handelszaken. 
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Figuur 3: Voorkoopsvloeroppervlakte en voorraadoppervlakte van de handelszaken 

Bron: Eigen onderzoek 

 

5.2.2.3 Leveringsontvangsturen 

In Figuur 4 wordt het tijdstip waarop men leveringen kan ontvangen bestudeerd voor 

bedrijven die wel en bedrijven die niet in het venstertijdgebied gesitueerd zijn. 

Het tijdstip vanaf de goederen kunnen geleverd worden, ligt iets vroeger bij de bedrijven die 

in het venstertijdgebied gevestigd zijn dan bij de andere bedrijven. Dit komt doordat men in 

de venstertijdgebieden om 11u moet klaar zijn met de leveringen en de handelaars zich 

hieraan aangepast hebben. Zij zijn vroeger in hun handelszaak aanwezig. Toch ziet men hier 

dat de meeste handelszaken in het venstertijdgebied pas vanaf 9.30u bevoorraad kunnen 

worden. Dit betekent dat bijna alle handelszaken in het venstertijdgebied op anderhalf uur 

moeten beleverd worden, tussen 9.30u en 11u. Deze tijdsspanne is heel kort, en de 

venstertijden worden op die manier niet optimaal benut. 

Na sluitingstijd worden er bijna geen leveringen meer verricht, nachtelijke leveringen komen 

in het centrum van Gent dus blijkbaar nauwelijks voor. 
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Tijdstip waarop men de levering kan ontvangen
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Figuur 4: Tijdstip waarop men de levering kan ontvangen 

Bron: Eigen onderzoek 

 

5.2.3 Kenmerken vervoerders 

 

In deze paragraaf worden de kenmerken van de vervoerders besproken. Het type bedrijf dat 

het vervoer verzorgt, de herkomst van deze bedrijven, de toegangswegen die ze gebruiken en 

hun beladingsgraad en aantal stops worden hieronder besproken. 

 

5.2.3.1 Bedrijfstype 

Er is zowel in de vragenlijst van de handelaars als in die van de vervoerders gepeild naar de 

verantwoordelijke voor het vervoer van de leveringen. Uit de antwoorden van de handelaars is 

gebleken dat de meeste handelaars (74 %) het vervoer van hun leveringen uit handen geven. 

Een klein deel doet het vervoer zelf (10 %) en nog een ander klein deel van de handelaars 

geeft aan dat het vervoer soms gedaan wordt door derden en soms door henzelf (16 %), zie 

Tabel 8.  

 
Tabel 8: De wijze van de bevoorrading van de handelszaken 

Wijze van bevoorrading absoluut  % 
Staan zelf in voor het vervoer 19 10 
Vervoer wordt uit handen gegeven 146 74 
Combinatie van beiden 31 16 
TOTAAL 196 100 
Bron: Eigen onderzoek 
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Uit de antwoorden, zie Tabel 9, van de vervoerders is gebleken dat er twee soorten 

vervoerders zijn. Enerzijds zijn er de groothandelaars. Zij doen de leveringen met eigen 

vervoer. Van alle 30 ondervraagden horen er 17, ofwel 57 % thuis in deze groep. De overige 

13 bedrijven zijn de beroepsvervoerders en logistieke dienstverleners.  

 

Tabel 9: Type vervoerders 

Vervoerder absoluut 
Leverancier met eigen vervoer 17 
Beroepsvervoerder of logistieke dienstverlener 13 
TOTAAL 30 
Bron: Eigen onderzoek 

 

5.2.3.2 Herkomst en toegangswegen 

De herkomst van de vervoerders werd bepaald aan de hand van de postcode van de 

vertrekplaats waaruit zij hun leveringen starten naar Gent. Deze herkomst wordt niet alleen 

bepaald voor de vervoerders die meededen aan de enquêtes. Ook van de vervoerders die 

opgegeven zijn door de handelaars werd de herkomst opgezocht. Vervoerders die door 

verschillende handelaars werden vernoemd, zijn dan ook voor het aantal keer dat ze vernoemd 

werden, opgenomen in de lijst. Voor 243 vervoerders is op die manier de herkomst bepaald, 

zie Figuur 5. De grootste groep van vervoerders is afkomstig uit Vlaams Brabant, 99 van de 

243 vervoerders ofwel 41 %. De grote transportbedrijven zoals DHL en UPS zijn gelegen in 

deze provincie, dicht bij de hoofdstad, en bedienen zeer veel handelaars in Gent. 

Als tweede komt Oost-Vlaanderen met 80 van de 243 vervoerders ofwel 33 %. Handelaars 

van voedings-, horecabedrijven of apothekers zullen hun leveranciers dicht bij huis kiezen. 

Daarnaast bevat deze groep ook grote transportfirma’s die een depot hebben in Oost-

Vlaanderen, zoals GLS of TNT. 
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Situering van de vervoerders
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Figuur 5: Herkomst van de vervoerders 

Bron: Eigen onderzoek 

 

De belangrijkste toegangsweg opgegeven door de vervoerders is de autostrade, namelijk de 

E40 en de E17. Beide autostrades hebben afritten naar Gent en zijn uiterst geschikt voor het 

vrachtverkeer. Als tweede belangrijkste toegangsweg is er de R4 of de ring van Gent. 

 

5.2.3.3 Beladingsgraad en stops 

De beladingsgraad van de voertuigen werd zowel gevraagd aan de handelaars als aan de 

vervoerders. De handelaars konden hier geen betrouwbaar antwoord op geven. De 

vervoerders konden deze vraag wel beantwoorden. Hieruit bleek dat de grootste groep van 

vervoerders een hele hoge beladingsgraad heeft. De helft van de vervoerders (16 van de 30) 

gaf aan dat de beladingsgraad van hun voertuigen tussen de 90 en de 100 % is. Daarnaast gaf 

iedereen aan dat hun beladingsgraad hoger is dan 50 %. De vervoerders proberen dus 

blijkbaar zelf ook zoveel mogelijk aan de bron te bundelen. De volledige gegevensreeks is 

terug te vinden in de Bijlage 6. 

 

Het aantal stops per voertuig in Gent varieert enorm van bedrijf tot bedrijf. Een bepaalde 

vervoerder heeft 90 stops in de stad, terwijl andere vervoerders (3 van de 30) er slechts één 

enkele hebben. Het gemiddelde aantal stops per voertuig zit op 14. Een goede bundeling is bij 

de meeste vervoerders dus al doorgevoerd. De volledige gegevensreeks is terug te vinden in 

de Bijlage 6. 
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5.2.4 Kenmerken leveringen 

 

Met behulp van het bevoorradingsprofiel zijn een aantal kenmerken van de leveringen 

onderzocht. De resultaten voor het type van voertuig dat gebruikt wordt, het tijdstip van de 

leveringen, de losplaats en de lostijd en de gebruikte verpakkingsvormen worden in deze 

paragraaf besproken. 

 

5.2.4.1 Type voertuig 

Aan de handelaars werd gevraagd welke soorten voertuigen hun leveringen doen. Tabel 10 

toont aan dat de meeste leveringen gebeurden met een personen- of bestelwagen. 49 % van de 

handelaars geven aan dat hun leveringen overwegend gebeuren met dit type voertuig. Op de 

tweede plaats staat een lichte vrachtwagen met 31 %. De gewone vrachtwagen en trekker 

oplegger komen minder vaak voor. Dit is te wijten aan het feit dat de Gentse binnenstad niet 

aangepast is aan vrachtvervoer. De vele smalle straten die het manoeuvreren moeilijk maken, 

de beperkte laad- en loszones voor grote voertuigen en dergelijke meer, zorgen ervoor dat de 

vervoerders kiezen voor kleinere voertuigen. Dit geeft ook voor het gewone personenverkeer 

minder hinder. 

 

Tabel 10: Het type voertuig gebruikt voor de bevoorrading van de handelszaken 

Voertuigtype absoluut  % 
Personen en bestelwagen 123 49 
Lichte vrachtwagen 79 31 
Vrachtwagen 47 19 
Trekker oplegger 4 2 
TOTAAL 253 100 
Bron: Eigen onderzoek 

 

5.2.4.2 Tijdstip van de leveringen 

Uit het onderzoek naar de dagen waarop de leveringen plaatsvinden, is gebleken dat de 

leveringen gespreid liggen over de verschillende weekdagen. Deze spreiding is heel 

gelijkmatig en alle weekdagen hebben ongeveer evenveel leveringen. Dankzij een goede 

spreiding van de leveringen over de verschillende weekdagen blijft de hinder van de 

bevoorradingen beperkt. Slechts 5 % van de leveringen vindt plaats op zaterdag of zondag, 

76 % van de leveringen vindt plaats tijdens de week, voor 19 % van de leveringen kon men 

geen vaste leverdag vermelden. 
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Het tijdstip waarop de leveringen plaatsvinden, is minder gespreid, zie Figuur 6. De meeste 

leveringen gebeuren in de voormiddag. Hierbij is ook een verschil te merken tussen de 

leveringen in venstertijdgebieden en deze in gewone straten. Handelszaken die in het 

venstertijdgebied gevestigd zijn, worden procentueel gezien vaker in de voormiddag 

bevoorraad dan handelszaken die elders gevestigd zijn. Hieruit blijkt dat er toch enigszins 

rekening wordt gehouden met de regels van de venstertijden. ’s Nachts en ’s avonds vinden 

bijna geen leveringen plaats. Een betere spreiding is hier dus wel nog mogelijk. 
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Figuur 6: Het tijdstip waarop de handelszaken bevoorraad worden 

Bron: Eigen onderzoek 

 

5.2.4.3 Losplaats en lostijd 

In de enquête konden de handelaars kiezen uit negen mogelijke losplaatsen. Tijdens de 

verwerking van de gegevens werden deze negen mogelijkheden samengevoegd tot drie: 

onwettige losplaats, parkeerplaats en laad- en losplaats. De onwettige losplaats bevat de 

losplaatsen op de rijbaan, blokkerend en vrij voor verkeer en de losplaats op het voetpad. De 

parkeerplaats bevat de losplaats op een autoparkeerplaats. De laatste groep, de laad- en 

losplaats, bevat de eigen losplaats buiten, laad- en losplaats, en een inpandige losplaats. 

Van alle ondervraagde handelaars zegt 90 % dat het laden en lossen voor hun bevoorrading 

gebeurt op een onwettige losplaats. Slechts 4 % maakt gebruik van laad- en loszones en 6 % 

maakt gebruik van parkeerplaatsen (zie Tabel 11). Hieruit blijkt duidelijk dat de laad- en 

loszones te beperkt zijn waardoor de vervoerder verplicht is om onwettige losplaatsen te 
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gebruiken. Dit kan zorgen voor een dalende efficiëntie van de bevoorrading, maar ook voor 

onveilige situaties voor voetgangers, fietsers en personenverkeer. 

 

Tabel 11: Losplaats van de bevoorradende voertuigen 

Losplaats absoluut  % 
Onwettige losplaats 179 89 
Parkeerplaats 13 6 
Laad- of losplaats 9 4 
TOTAAL 201 100 
Bron: Eigen onderzoek 

 

De lostijd van de voertuigen werd in twee klassen gedeeld. De eerste klasse bevat het aantal 

leveringen waarvan de lostijd tussen de 0 en 15 minuten bedraagt, de tweede klasse bevat het 

aantal leveringen waarvan de lostijd meer dan 15 minuten bedraagt. De eerste klasse bevat 

75 % van het totaal aantal leveringen. Voor de meeste leveringen is de lostijd dus beperkt 

waardoor ook de hinder beperkt blijft. 

 

5.2.5 Bundelingspotentieel 

 

De antwoorden op een aantal vragen van beide enquêtes kan een indicatie geven over het 

bundelingspotentieel. Daarom werden de resultaten van deze antwoorden in deze paragraaf 

samengenomen en komen ze niet voor in de bespreking van het voor hun desbetreffende 

onderzoeksthema. 

De soort van goederen die er geleverd wordt, de bundelingsinteresse bij de handelaars, de 

manier waarop de ophaling van retourgoederen gebeurt, de verpakkingsvormen die er 

gebruikt worden, dit alles heeft een rechtstreekse invloed op het bundelingspotentieel. 

 

De soort van goederen werd opgesplitst in twee klassen, goederen die zich gemakkelijk lenen 

voor bundeling en goederen die dit niet toelaten. Deze opdeling werd gemaakt aan de hand 

van de vijf v’s: vers, volume, vuil, veiligheid en value. In de klasse met het groot 

bundelingspotentieel zitten de goederen die zich gemakkelijk lenen tot bundelen. Dit zijn de 

goederen die niet vers, proper en niet fragiel of breekbaar zijn, normale volumes en geen al te 

grote waarde hebben. In deze klasse bevinden zich de droge kruidenierswaren en dranken, 

mode, sport- en spel, bruin- en witgoed, huishoudelijke en luxe artikelen,… In de tweede 

klasse, klein bundelingspotentieel, zitten de goederen met tegenovergestelde eigenschappen 
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als die van de eerste klasse. Bloemen en planten, juwelen, verse voeding zijn voorbeelden van 

goederen die in deze klasse thuishoren. 

Uit de Figuur 7 blijkt dat de meeste goederen zich er gemakkelijk toe lenen om te bundelen. 

Het grootste deel van de ondervraagde winkels zijn modezaken. Kledij, accessoires en 

schoenen lenen zich gemakkelijk tot bundelen en dit blijkt duidelijk uit de figuur. 
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Figuur 7: Bundelingpotentieel van de goederen 

Bron: Eigen onderzoek 

 

Er zijn verschillende mogelijke verpakkingsvormen waarin goederen vervoerd kunnen 

worden. Sommige verpakkingsvormen stellen specifieke eisen aan het vervoer en zijn daarom 

minder eenvoudig te bundelen. Een voorbeeld hiervan zijn pallets en rolcontainer. Om deze te 

kunnen laden en lossen heeft een voertuig een laadklep nodig. 

Uit de enquête blijkt nu dat de grootste groep producten, namelijk 65 % van het totaal, 

verpakt is in losse dozen. Op de tweede plaats komen de pallets, die in 23 % van de 

leveringen gebruikt worden. De volledige gegevens kan men aflezen van Figuur 8. 

Voor een grote groep van producten is bundeling dus zeker mogelijk. Alle voertuigen, van 

personenwagen tot trekker oplegger kunnen losse dozen vervoeren. 
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Figuur 8: Verschillende verpakkingsvormen gebruikt tijdens de bevoorrading 

Bron: Eigen onderzoek 

 

Hoeveel men kan bundelen hangt ook af van het feit hoeveel er al gebundeld wordt. Hoe meer 

bundeling er al is, hoe minder bundeling er mogelijk is. De manier waarop retourgoederen 

worden opgehaald, vertelt iets over de bundelingsgraad. Zoals in Tabel 12 te zien is, worden 

de meeste retourgoederen opgehaald op hetzelfde moment als de leveringen. Dit betekent dat 

het bundelingspotentieel hierbij beperkt is, aangezien 64 % van de ondervraagde 

handelszaken reeds bundelt op de teruggave van retourgoederen.  

 

Tabel 12: Manier waarop retourgoederen worden opgehaald 

Retourgoederen absoluut  % 
Ophaling door leverancier met reguliere auto 116 64 
Ophaling door leverancier met aparte auto 32 18 
Ik breng het zelf weg 33 18 
TOTAAL 181 100 
Bron: Eigen onderzoek 

 

Tot slot kan men ook kijken naar de interesse van de handelaars om te bundelen. Figuur 9 laat 

zien dat er slechts heel weinig interesse is voor bundeling. Als voornaamste reden van deze 

desinteresse voor bundeling gaven de handelaars aan dat hun leveranciers of vervoerders zelf 

al aan bundeling doen. Een andere, veel voorkomende reden is dat de handelaars bundeling 

van goederen onrealistisch vinden. 
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Figuur 9: Bundelingsinteresse van de handelaars 

Bron: Eigen onderzoek 

 

Als conclusie kan men stellen dat in het studiegebied de goederen zich gemakkelijk lenen 

voor bundeling, maar dat extra bundeling niet realistisch is omdat er al veel gebundeld wordt 

(zoals op de retourgoederen) en omdat de handelaars er niet achter staan. 

 

5.2.6 Problemen bij de bevoorrading van Gent 

 

Er waren zeven problemen waaruit de handelaars en de vervoerders konden kiezen. Deze 

problemen zijn tijdens de verwerking samengevoegd in drie overkoepelende categorieën. De 

problemen rond de bereikbaarheid van Gent en de inrichting van de straten van Gent zijn 

samengenomen tot één categorie, het probleem van de verkeerssituatie van Gent. De tweede 

categorie behelst de venstertijden. De derde categorie ten slotte gaat over de problemen rond 

laad- en losvoorzieningen. Hierin zit het probleem vervat van de afstand tot het aantal laad- en 

losvoorzieningen en de laad- en losvoorzieningen die bezet zijn door auto’s die er niet horen. 

De problemen van de hinder van werkzaamheden en het werkverkeer en van de hinder van 

ander bevoorradingsverkeer zijn weggelaten. Het eerste probleem werd weggelaten omdat dit 

van zeer tijdelijk aard aangezien heel het centrum van Gent heraangelegd werd op het 

moment van de bevragingen. Het andere is weggelaten omdat bijna niemand van de 

ondervraagden dit als een probleem heeft aangeduid. 
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Tabel 13: Problemen aangehaald door handelaars en vervoerders 

Problemen 
Aangehaald door de 
handelaars 

Aangehaald door de 
vervoerders 

Laad- en 
losvoorzieningen 61 keer of 36 % 24 keer of 57 % 
Venstertijden 25 keer of 14 % 5 keer of 12 % 
Verkeerssituatie 85 keer of 50 % 13 keer of 31 % 
Bron: Eigen onderzoek 

 

Uit Tabel 13 valt af te lezen dat er verschillen zijn tussen de problemen aangegeven door de 

handelaars en deze van de vervoerders. Voor de handelaars is de verkeerssituatie van Gent het 

grootste probleem. 85 keer werd dit vernoemd. Terwijl de vervoerders de laad- en 

losvoorzieningen als belangrijkste probleem aangaven. Dit werd door hun 24 keer vernoemd. 

Het verschil tussen de handelaars en de vervoerders zit hem in de eisen die beide stellen aan 

de bevoorrading. De handelaars hebben als belangrijkste eis dat hun goederen en producten 

tijdig geleverd worden. En het is de verkeerssituatie en de bereikbaarheid die hierin de 

voornaamste rol spelen. De vervoerders willen hun klanten natuurlijk ook wel tijdig bedienen, 

maar het comfort bij het parkeren en het laden en lossen speelt voor hen toch een meer 

doorslaggevende rol. De venstertijden zijn voor beide partijen even belangrijk.  

 

Ondanks de verschillen tussen de problemen aangehaald door de handelaars en die door de 

vervoerders, zijn er ook overeenkomsten. De problemen die werden aangehaald zijn eerder op 

te lossen met systeemoplossingen dan met depotoplossingen. Betere bewegwijzering, 

doordachte plaatsing van het éénrichtingsverkeer en routes voor het vrachtverkeer zijn 

allemaal mogelijke maatregelen om het probleem omtrent de verkeerssituatie te optimaliseren. 

De oplossing voor de laad- en losproblematiek kan daarentegen op twee verschillende 

manieren gezocht worden. Enerzijds kan men extra ruimte voorzien voor laad- en losplaatsen. 

Anderzijds kan men erop toe zien dat deze laad- en loszones enkel door geautoriseerde 

voertuigen gebruikt worden. 

 

5.3 Diepgaander onderzoek naar de problemen 

 

In paragraaf 5.2.6 werden de problemen besproken die door de handelaars en de vervoerders 

werden aangegeven. In deze paragraaf worden de problemen met betrekking tot de 

bevoorrading diepgaander onderzocht. Het doel van dit hoofdstuk is om te achterhalen welke 

factoren bepalend zijn voor de problemen. Er zullen drie soorten factoren onderzocht worden, 
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economische, beleidsmatige en ruimtelijke. Voor elk van de drie factoren wordt nagegaan of 

ze als verklarende factor voor de bevoorradingsproblemen voldoen. 

 
5.3.1 Economische factoren 

 

Er zijn twee grote groepen economische factoren. De eerste groep behelst de economische 

factoren die te maken hebben met de handelaars. In deze groep wordt er onderzocht of de 

soort branche en de beschikbaarheid over een voorraadruimte een invloed hebben op het type 

van bevoorradingsproblemen. 

De tweede groep van factoren heeft te maken met de vervoerders. Er zal in deze groep 

bestudeerd worden of het soort van bedrijf en het voertuigtype dat gebruikt wordt in relatie 

staan met het type van problemen dat ervaren wordt bij de bevoorrading. 

 

5.3.1.1 Bevoorradingsproblemen in relatie tot het soort branche 

Voor elk van de verschillende branches worden de problemen onderzocht die betrekking 

hebben op de bevoorrading. Figuur 10 laat de relatie zien tussen de bevoorradingsproblemen 

en de soort branche. Voor elke branche kun je de verdeling zien tussen de verschillende 

problemen. Zoals uit Figuur 10 is af te leiden, zijn er geen bepaalde problemen die gelinkt 

kunnen worden aan bepaalde branches. Voor alle branches geldt dat de problemen met 

betrekking tot de verkeerssituatie en de laad- en losvoorzieningen een evenredig aandeel 

hebben en dat de problemen met betrekking tot de venstertijden slechts een bijrol spelen. 
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Figuur 10: Relatie tussen bevoorradingsproblemen en de soort branche 

Bron: Eigen onderzoek 
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5.3.1.2 Bevoorradingsproblemen in relatie tot de voorraadruimte 

Zoals reeds gezegd verloopt de bevoorrading voor handelszaken met voorraadruimte en de 

handelszaken zonder voorraadruimte enigszins anders. Daarom wordt er onderzocht of 

handelszaken met voorraadruimte geconfronteerd worden met andere problemen dan 

handelszaken zonder. 

Figuur 11 geeft duidelijk weer dat de problemen met betrekking tot de bevoorrading op 

dezelfde manier verdeeld zijn. Het al dan niet hebben van een voorraadruimte heeft geen 

invloed op de bevoorradingsproblemen. 
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Figuur 11: Relatie tussen bevoorradingsproblemen en de voorraadruimte 

Bron: Eigen onderzoek 

 

5.3.1.3 Bevoorradingsproblemen in relatie tot het soort vervoerdersbedrijf 

Een leverancier met eigen vervoer heeft niet als kerntaak vrachtvervoer. Daarom zal zo’n 

leverancier zijn vervoer niet steeds op dezelfde wijze organiseren als een beroepsvervoerder 

of logistieke dienstverlener. Het zou dus ook kunnen dat beide soorten van 

vervoerdersbedrijven te maken krijgen met verschillende soorten van 

bevoorradingsproblemen. Toch toont Figuur 12 dat er geen verschillen zijn tussen beide 

soorten van bedrijven. De aard van de problemen kan dus niet verklaard worden door het 

soort van vervoerdersbedrijf. 
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Figuur 12: Relatie tussen bevoorradingsproblemen en het soort vervoerdersbedrijf 

Bron: Eigen onderzoek 

 

5.3.1.4 Bevoorradingsproblemen in relatie tot het soort voertuig 

Men zou verwachten dat het soort van voertuig waarmee de leveringen gedaan worden een 

effect heeft op de soort van problemen die men ondervindt bij de bevoorrading. Uit het 

onderzoek (Figuur 13) van de relatie tussen bevoorradingsproblemen en type voertuig is 

gebleken dat dit effect niet aanwezig is. Het type voertuig dat men gebruikt voor de 

leveringen heeft geen effect op de bevoorrading. 
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Figuur 13: Relatie tussen bevoorradingsproblemen en het soort van voertuig 

Bron: Eigen onderzoek 



 
 
 

63

Men kan hieruit concluderen dat economische factoren geen belangrijke rol spelen met 

betrekking tot de bevoorradingsproblemen. Een modezaak of voedingwinkel, veel of weinig 

voorraadruimte, beroepsvervoerder of leverancier, bestelwagen of oplegger trekker, het speelt 

allemaal geen rol in relatie tot de bevoorradingsproblemen. 

 

5.3.2 Beleidsmatige factoren 

 

Bij de beleidsmatige factoren wordt er bestudeerd of het beleid een effect heeft op de 

problemen die ondervonden worden met betrekking tot de bevoorrading. Om dit te kunnen 

onderzoeken is het noodzakelijk dat men weet welke ondervraagden onderworpen zijn aan 

welke beleidsmaatregelen en welke deze maatregelen niet hoeven te volgen zodat de relatie 

tussen het beleid en de bevoorrading kan onderzocht worden. De wetten die betrekking 

hebben op alle handelaars en vervoerders zijn niet te gebruiken voor deze studie. De 

wetgeving in verband met de venstertijden hoeft niet door iedereen te worden gevolgd. Enkel 

door die bedrijven die gelegen zijn in de venstertijdgebieden. Daarom wordt er bestudeerd of 

het instellen van venstertijden een invloed heeft op de problemen met betrekking tot de 

bevoorrading. 

Na onderzoek blijkt nu dat de problemen aangegeven door handelaars in het venstertijdgebied 

verschillen van de problemen aangegeven door handelaars buiten het venstertijdgebied (zie 

Figuur 14). In het venstertijdgebied heeft men blijkbaar minder last van een tekort aan laad- 

en losvoorzieningen. In venstertijdgebieden is er immers geen doorgaand verkeer, met 

uitzondering van het plaatselijke verkeer. Vrachtvervoer dat in deze gebieden geen laadplaats 

vindt, zal dus minder problemen ondervinden dan in gebieden met veel doorgaand verkeer.  

Zoals verwacht zijn de problemen met de betrekking tot de venstertijden een groter probleem 

in de venstertijdgebieden dan buiten deze gebieden. 
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Figuur 14: Relatie tussen bevoorradingsproblemen en de venstertijden 

Bron: Eigen onderzoek 

 

5.3.3 Ruimtelijke factoren 

 

De laatste factoren die onderzocht worden zijn de ruimtelijke factoren. In deze paragraaf 

worden twee aspecten nader bekeken. De invloed van de losplaats en de invloed van de 

inrichting van de straat op de problemen die men ondervindt met betrekking tot de 

bevoorrading. 

 

5.3.3.1 Bevoorradingsproblemen in relatie tot de locatie van de losplaats 

Hoe vlot de bevoorrading verloopt, en hoeveel hinder ze veroorzaakt hangt af van de locatie 

waar dat laden en lossen plaatsvindt. Vandaar dat er wordt onderzocht of de locatie van de 

losplaats een effect heeft op de problemen die men ondervindt. 

Figuur 15 geeft de relatie tussen de bevoorradingsproblemen en de locatie van de losplaats 

weer. Opmerkelijk is dat wanneer de locatie een onwettige losplaats is, er het minst 

problemen zijn met de laad- en losvoorzieningen. Op het eerste zicht is dit misschien 

paradoxaal. Maar laad- en losplaatsen en parkeerplaatsen zijn niet altijd dicht bij de 

handelszaken gelegen waar er gelost moet worden. Wanneer een vervoerder op een onwettige 

laad- of losplaats kan staan –die dichtbij de handelszaak gelegen is en daarbij niet 

gesanctioneerd wordt- zal deze vervoerder niet klagen over de laad- en losmogelijkheden. 

Vervoerders die op een wettige laad- en of loszone of parkeerplaats staan, zullen vaak meer 
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afstand moeten afleggen en meer tijd verliezen en daarom gemakkelijk de problematiek van 

laad- en loszones aanhalen. 
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Figuur 15: Relatie tussen de bevoorradingsproblemen en de locatie van de losplaats 

Bron: Eigen onderzoek 

 

5.3.3.2 Bevoorradingsproblemen in relatie tot de inrichting van de straat 

De inrichting van de straat kan gevolgen hebben op de bevoorrading Dit leert ons Figuur 16. 

Uit deze figuur blijkt dat niet alle straten kampen met gelijkaardige problemen. 

De Veldstraat, de vier stratengroep en de Hoogpoort hebben een gelijkaardig patroon in hun 

bevoorradingsproblematiek. Alle drie de straten liggen in het venstertijdgebied en zoals 

hierboven reeds is aangehaald, beïnvloedt dit de relatie tot de problemen. 

Dampoortstraat, Steendam, Sleepstraat en Voldersstraat geven ook een gelijkaardig patroon te 

zien. Deze straten hebben meer problemen met de laad-en losvoorzieningen dan de straten die 

gelegen zijn in de venstertijdgebieden, zie vorige paragraaf. 

Toch is er een opmerkelijk verschil in de problematiek die gesignaleerd werd in de 

Vlaanderenstraat ten opzichte van die van de andere straten. De Vlaanderenstraat kampt meer 

dan andere onderzochte straten met het probleem van de laad- en loszones. Dit is begrijpelijk 

als men de inrichting van de straat nader bekijkt. De tram rijdt er in beide richtingen, er zijn 

geen parkeermogelijkheden, het voetpad is afgezet met paaltjes en er is geen laad- en losplaats 

voorzien. De inrichting van deze straat maakt het heel moeilijk om te laden en te lossen. 

Bovendien is het vrachtverkeer verplicht de doorgang van de tram te blokkeren. 
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Figuur 16: Relatie tussen bevoorradingsproblemen in de inrichting van de straat 

Bron: Eigen onderzoek 
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6. DISCUSSIE 

 

6.1 Systeemoplossing in plaats van depotoplossing 

 

Hoewel de bevragingen slechts een momentopname waren, die plaatsvond op het ogenblik dat 

de stad Gent kampte met veel wegwerkzaamheden. En hoewel er slechts een beperkt aantal 

straten in het onderzoek opgenomen is. Kan men toch kan men aan de hand van de resultaten 

één grote conclusie trekken. Het stedelijk vrachtverkeer in de stad Gent kan duurzamer en 

efficiënter gemaakt worden via systeemoplossingen in plaats van depotoplossingen. 

Een depotoplossing, is een oplossing waarbij men de goederen in een depot, een 

stadsdistributiecentrum aan de rand van de stad verzamelt. Deze goederen worden dan 

gebundeld in voertuigen die duurzaam, milieu- en stadsvriendelijk zijn om zo de 

verschillende handelszaken te bevoorraden. De hoofddoelstelling van een 

stadsdistributiecentrum is het vermijden van halflege vrachtvoertuigen die het stedelijk gebied 

binnenrijden (Browne et al., 2005). 

Een depotoplossing is om verschillende redenen geen goed idee. Enerzijds zullen de 

problemen die aangehaald worden door de handelaars en vervoerders met een 

stadsdistributiecentrum niet opgelost of weggenomen worden. Het probleem van de 

verkeerssituatie van Gent en het probleem van het aantal laad- en losplaatsen wordt hiermee 

niet of onvoldoende aangepakt. Met een depotoplossing zal de goederenstroom niet zo danig 

verkleinen dat het aantal beschikbare laad- en losplaatsen toch voldoende is. Een 

depotoplossing zal daarnaast ook geen verandering brengen in de verkeerssituatie van de stad 

Gent. 

Ten tweede wordt er reeds veel gebundeld door de handelaars en vervoerders. De handelaars 

geven immers aan dat er bundeling gebeurt bij de teruggave van retourgoederen, zie Tabel 12. 

Tevens vermelden de handelaars dat hun beroepsvervoerders en leveranciers met eigen 

vervoer zelf ook aan bundeling doen. 

Ten derde, en dit is de belangrijkste reden, staan de handelaars van de stad Gent helemaal niet 

achter een depotoplossing, zie Figuur 9. Verschillende onderzoeken (Browne et al., 2005) met 

betrekking tot stadsdistributiecentra hebben aangetoond dat een stadsdistributiecentrum enkel 

leefbaar en economisch haalbaar is, indien iedereen hieraan wil meewerken en het 

stadsdistributiecentrum geen maatregel is die opgedrongen wordt van hogerhand. 
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Systeemoplossingen zullen daarom betere maatregelen zijn om de bereikbaarheid en 

leefbaarheid van de stad Gent te verhogen en wel hiervoor. 

Uit de resultaten blijkt duidelijk dat de laad- en losvoorzieningen voor het grootste probleem 

zorgen tijdens de leveringen, zie Tabel 13. De oplossing voor dit probleem is tweeledig. 

Enerzijds zullen er een aantal nieuwe laad- en losplaatsen moeten bijkomen. De stad Gent 

heeft in de gesprekken te kennen gegeven dat te weinig laad- en losplaatsen door de stad 

worden voorzien. Anderzijds moet ervoor gezorgd worden dat de beschikbare laad- en 

losplaatsen niet oneigenlijk gebruikt worden door voertuigen die er niet horen. Voldoende 

laad- en losplaatsen zullen de bereikbaarheid van de stad vergroten en zorgen voor een 

efficiëntere bevoorrading van de stad (Quak, 2009). 

Het tweede probleem dat naar boven komt uit de resultaten is de verkeerssituatie van Gent. 

De bereikbaarheid van Gent en de inrichting van de straten worden door de handelaars en 

vervoerders als niet optimaal beschouwd. Ook voor deze problemen kunnen 

systeemoplossingen redding bieden. Aanbevolen of verplichte vrachtroutes kunnen worden 

aangelegd om te voorkomen dat gevoelige of ongeschikte wegen worden gekozen. Real-time 

informatie die via dynamische verkeersborden wordt weergegeven laat toe dat het 

vrachtverkeer zich gemakkelijker kan aanpassen aan tijdelijke hindernissen en congestie 

(Allen et al., 2007). Een herziening van de éénrichtingsstraten, eventueel in samenspraak met 

de vervoerders, kan ook al wat soelaas brengen. 

 

6.2 Relatie tussen problemen en economische, beleidsmatige en ruimtelijke factoren 

 

De problemen die ervaren worden met betrekking tot de bevoorrading worden niet beïnvloed 

door economisch factoren, wel door beleidsmatige en ruimtelijke factoren. Het type voertuig 

dat de leveringen verzorgt, de soort van branche waaraan er geleverd wordt, of het soort van 

vervoerdersbedrijf dat instaat voor de leveringen hebben geen effect op de aard van 

problemen die er ervaren worden tijdens de bevoorrading. Venstertijden, de inrichting van de 

straat en de losplaats van de bevoorradende voertuigen beïnvloeden wel de aard van 

problemen die er worden ervaren. 

Ook hieruit kan men afleiden dat er naar systeemoplossingen gezocht moet worden. 

Depotoplossingen zullen de beleidsmatige en ruimtelijke factoren niet veranderen. 

Systeemoplossingen kunnen deze factoren wel aanpassen. 

 

 



 
 
 

69

6.3 Casestudie Gent 

 

De casestudie van Gent is gestart om na te gaan of het vooropgestelde bevoorradingsprofiel 

daadwerkelijk de echte problemen van de stedelijke distributie in beeld kan brengen. Uit 

vorige studies over de stedelijke distributie in Gent, van DHV, IRIS Consulting (2004) en de 

voorbereidende studies uitgevoerd in het kader van het D-viaproject, zijn twee items naar 

voorgekomen. 

Zo is uit de studie van DHV, IRIS Consulting (2004) gebleken dat een stadsdistributiecentrum 

geen goed idee is om de bevoorradingsproblemen waarmee de stad Gent te kampen heeft, op 

te lossen. Het bevoorradingsprofiel van deze masterscriptie komt tot dezelfde conclusie. 

De voorbereidende studie uitgevoerd in het kader van het D-viaproject had als besluit dat het 

voornaamste probleem rond stedelijke distributie waarmee de stad Gent te kampen heeft, het 

tekort is aan laad- en loszones samen gegaan met het oneigenlijke gebruik van deze zones 

door onbevoegden. Ook hiervoor geeft het bevoorradingsprofiel van deze masterscriptie een 

gelijkaardige uitkomst. 

Het bevoorradingsprofiel opgesteld in deze masterscriptie is dus wel degelijk een goed 

hulpmiddel om de stedelijke distributie in beeld te brengen aangezien het de echte 

problematiek onder de aandacht kan brengen. 

 

6.4 Toekomstig onderzoek 

 

Verder onderzoek is zeker nog nodig, en dit op verschillende vlakken.  

Ten eerste is het noodzakelijk om de oplossingsmaatregelen voor de stad Gent verder te 

onderzoeken. Er moet uitgezocht worden welk type van laad- en losvoorziening het meest 

gewenste effect heeft. Daarnaast moet men de locatie voor de nieuwe laad- en 

losvoorzieningen goed bestuderen om effectief gebruik te kunnen garanderen. Voorts moet er 

zeker ook nagedacht worden over de aanpak met betrekking tot het oneigenlijke gebruik van 

de laad- en losplaatsen en hoe dit gebruik kan ontmoedigd worden. Tot slot moet men ook 

verder onderzoek doen naar mogelijke oplossingen voor de problemen rond de 

verkeerssituatie in Gent. 

 

Ten tweede moet het onderzoek van de stedelijke distributie uitgebreid worden tot de andere 

Belgische steden. Enkel op die manier kan er een gezamenlijke aanpak uitgebouwd worden 
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rond de stedelijke vrachtproblemen. En kunnen er maatregelen genomen worden die op elkaar 

zijn afgestemd en die van de steden opnieuw bereikbare en leefbare centra maken. 

 

Ten derde mag het bevoorradingsprofiel, zoals reeds is aangegeven in paragraaf 3.6, geen 

statisch gegeven zijn. Men zal de veranderingen in de economie, het milieu en de 

maatschappij moeten blijven volgen om het bevoorradingsprofiel aan deze evoluties aan te 

passen. Ten slotte moet de distributie van steden voldoende in de gaten gehouden worden en 

zal men af en toe het onderzoek via het bevoorradingsprofiel moeten herhalen. Op die manier 

kan men controleren of de genomen maatregelen het gewenste effect hebben. 



 
 
 

71

7. BESLUIT 

 

Steden hebben steeds meer problemen om hun bereikbaarheid en leefbaarheid optimaal te 

houden. Een bevoorradingsprofiel kan een nuttig instrument zijn om de stedelijke distributie 

met al haar problemen in beeld te brengen. Het onderzoekt namelijk de stedelijke 

goederenstromen, en de bijhorende actoren en fenomenen. Enkel door een degelijk onderzoek 

naar de stedelijke distributie kunnen de echte problemen van de stedelijke logistiek bloot 

gelegd worden. Een bevoorradingsprofiel garandeert daarom een duurzame aanpak van de 

problematische stedelijke goederenstromen. Daardoor wordt de stad opnieuw bereikbaar en 

leefbaar. 

 

Om de distributie van verschillende steden met elkaar te kunnen vergelijken en om een 

gezamenlijke aanpak te kunnen garanderen, is het noodzakelijk dat de verschillende Belgische 

steden onderzocht worden aan de hand van hetzelfde bevoorradingsprofiel. 

Dit bevoorradingsprofiel beslaat vier verschillende onderzoeksthema’s: de kenmerken van de 

stad, de kenmerken van de bedrijven, de kenmerken van de vervoerders en de kenmerken van 

de leveringen. Aan de hand van deze vier thema’s kan voor elke Belgische stad de stedelijke 

vrachtdistributie onderzocht worden. 

Het eerste thema, de kenmerken van de stad, omvat de fysische structuur van de stad en de 

wetgeving met betrekking tot het vrachtverkeer van die stad. Onder de fysische structuur van 

de stad verstaat men de inrichting van de straten, geen doorgaand verkeer, 

éénrichtingsverkeer, tweerichtingsverkeer, tramverkeer en dergelijke meer. De wetgeving met 

betrekking tot het vrachtverkeer in de stad slaat op de eisen die men stelt aan de voertuigen, 

de locaties die voorzien zijn voor laad- en losactiviteiten, de voetgangerszones en tot slot het 

verkeersbeleid van de stad. 

Het tweede thema zoomt in op de kenmerken van de bedrijven die in het stedelijke gebied 

gelegen zijn. Men onderzoekt de aard van bedrijven, in welke branche ze actief zijn en of ze 

behoren tot een keten of niet. Daarnaast wordt er ook nog nagegaan wat de 

verkoopsvloeroppervlakte en de voorraadoppervlakte is en wanneer de bedrijven de goederen 

in ontvangst kunnen nemen. Als laatste wordt er nog gepeild naar de mening van de bedrijven 

over goederenbundeling en over de problemen die zij ervaren met de bevoorrading. 

Het derde thema bestrijkt de kenmerken van de vervoerders die bedrijven bevoorraden die 

gelegen zijn in het stedelijk gebied. Hierbij wordt het type vervoerder onderzocht, waar deze 

vervoerders gelokaliseerd zijn en welke toegangswegen er gebruikt worden voor de 
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bevoorrading. Ook in dit thema wordt er gepeild naar de problemen die er ondervonden 

worden met de bevoorrading. 

Het laatste thema bekijkt de kenmerken van de leveringen. Het type voertuig gebruikt voor de 

leveringen, de duur en het tijdstip van de leveringen, de losplaats, de organisatie van de 

afvalophaling, de retourgoederenophaling, de verpakkingsvormen en het producttype worden 

in dit laatste thema nader bestudeerd. 

 

Het verzamelen van de gegevens voor de verschillende onderzoeksthema’s gebeurt op 

verschillende manieren  Het is belangrijk dat het onderzoek in de verschillende steden op een 

gelijkaardige manier verloopt om de resultaten te kunnen vergelijken. 

Het eerste thema moet onderzocht worden via veldonderzoek, raadpleging van de 

stadsplannen en de website van de stad, maar tevens ook aan de hand van gesprekken die men 

met de stad voert. 

Voor het tweede thema moet het onderzoek plaatsvinden met behulp van vragenlijsten. Op 

voorhand opgestelde vragenlijsten kunnen door alle Belgische steden gebruikt worden om de 

handelaars te bevragen over de verschillende kenmerken van hun handelszaken. 

Ook voor het derde thema moet gebruik gemaakt worden van vragenlijsten. Met behulp van 

vooraf opgestelde vragenlijsten kunnen de kenmerken van de vervoerders bestudeerd worden. 

De gegevens nodig voor het bestuderen van het vierde en laatste thema kunnen verzameld 

worden met behulp van vragenlijsten voorgelegd aan de handelaars en de vervoerders. 

 

Het vooropgestelde bevoorradingsprofiel werd getest in een casestudie in Gent om na te gaan 

of het daadwerkelijk de echte problemen met betrekking tot de bevoorrading kan weergeven. 

Deze casestudie kadert in een project (D-viaproject) van het Vlaams Instituut voor Mobiliteit 

(VIM). Dit project wil de leefbaarheid en veiligheid in de steden verhogen door middel van de 

bundeling van de goederenstromen. Voor twee pilootprojecten, Hasselt en Gent wil men een 

slimmere bevoorrading ontwikkelen. Voor het pilootproject Gent maakt het opstellen van een 

bevoorradingsprofiel deel uit van de ontwikkeling van een slimmere bevoorrading. 

 

In Gent werden er acht straten geselecteerd waarop het bevoorradingsprofiel werd toegepast. 

Deze straten zijn de Veldstraat, de Voldersstraat, de Vlaanderenstraat, de Hoogpoort, 

Steendam, de Dampoortstraat, de Sleepstraat en de Mageleinstraat / Kalandestraat / 

Kalandeberg / Koestraat. Deze laatste vier straten worden als één straat beschouwd, en 

aangeduid met de naam: de vier stratengroep. De selectie van straten gebeurde aan de hand 
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van verschillende criteria. Deze criteria zijn de omvang van de goederenstroom, de variatie 

naar branches toe, de geschiktheid van de goederen voor bundeling en de inrichting van de 

straat. 

 

In deze acht straten werden de kenmerken van de stad onderzocht met behulp van 

veldonderzoek, gesprekken met de stad Gent en raadpleging van de website. De kenmerken 

van de bedrijven werden onderzocht aan de hand van de vragenlijsten die persoonlijk bij de 

handelaars werden afgenomen. De gegevens van de vervoerders werkzaam in het 

studiegebied, werden verkregen via de handelaars. Deze vervoerders werden telefonisch 

gecontacteerd en ondervraagd met behulp van de vooropgestelde vragenlijsten. De kenmerken 

van de leveringen werden onderzocht aan de hand van de vragenlijsten afgenomen bij de 

handelaars en de vervoerders. 

 

Gedurende vier weken werden de vragenlijsten afgenomen en het veldonderzoek gehouden. 

De resultaten van dit onderzoek worden hieronder weergegeven per onderzoeksthema. 

 

Er zijn voor de kenmerken van de stad drie elementen gevonden. Ten eerste dat Gent een 

middeleeuwse stad is, met straten die niet altijd even goed aangepast zijn aan het 

vrachtverkeer. Er zijn vele éénrichtingstraten en het openbaar vervoer speelt een belangrijke 

rol in het verkeer van de acht geselecteerde straten. Ten tweede zijn het aantal laad- en 

loszones die de stad Gent voorziet veel te beperkt. Ten slotte zijn er speciale voertuigeisen die 

de stad oplegt. De Veldstraat, de vier stratengroep en de Hoogpoort maken deel uit van het 

voetgangersgebied. In dit gebied geldt er absolute voorrang voor de zwakke weggebruiker. 

Gemotoriseerde voertuigen zijn hier enkel toegelaten om te laden en te lossen en dit tussen 

18u en 11u. Tevens worden in het voetgangersgebied geen voertuigen toegelaten boven de 10 

ton. Voor de andere vijf geselecteerde straten gelden geen speciale regels. 

 

Tijdens de vier weken dat de enquêtes werden afgenomen, zijn er 199 handelaars 

ondervraagd. Hieruit blijkt dat de grootste groep van handelszaken actief is in de 

modebranche. Dit was te verwachten aangezien de acht onderzochte straten vooral de grote 

winkelstraten van Gent zijn. Daarnaast kan er uit de resultaten afgeleid worden dat de grootste 

groep handelaars zelfstandigen zijn. Opmerkelijk is dat 37 % van de ondervraagde handelaars 

aangeeft dat ze geen voorraadruimte hebben. Tot slot geven de handelaars aan dat ze de 
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leveringen tijdens de openingsuren kunnen ontvangen. Bijna niemand van de handelaars kan 

’s avonds of ’s nachts leveringen ontvangen. 

 

De vervoerders zijn gedurende drie weken telefonisch bevraagd. Uiteindelijk zijn er 30 

vervoerders die de vragenlijst volledig ingevuld hebben. 

De verdeling van de 30 leveranciers over de verschillende bedrijfstypes is ongeveer gelijk. Zo 

zijn er ongeveer evenveel leveranciers met eigen vervoer als beroepsvervoerders en logistieke 

dienstverleners die aan de enquête hebben meegedaan. 

De grootste groep van vervoerders zijn gelokaliseerd in Vlaams Brabant, gevolgd door Oost-

Vlaanderen en Antwerpen. De meest gebruikte toegangsweg naar de onderzochte straten is de 

autostrade. 

 

De kenmerken van de leveringen werd verzameld uit de vragenlijsten voor de handelaars en 

die voor de vervoerders. Er zijn hier drie belangrijke trends. Ten eerste is de personen- of 

bestelwagen het meest gebruikte voertuig voor de leveringen in Gent. Ten tweede vinden de 

meeste leveringen in de voormiddag plaats, namelijk tussen 7u en 12u. Ten derde is de plaats 

waar men de goederen lost, vaak een onwettige losplaats zoals het voetpad of de openbare 

weg. 

 

Een aantal items van de kenmerken van de bedrijven, vervoerders en leveringen werden 

samengenomen omdat deze iets zeggen over het bundelingspotentieel. 

Hieruit kan men concluderen dat de producten en de gebruikte verpakkingsvormen in het 

studiegebied zich makkelijk lenen tot bundelen, maar dat extra bundeling hier niet op zijn 

plaats is aangezien er reeds bundeling plaatsvindt, en de handelaars niet achter de idee staan. 

 

Om de bespreking van de resultaten te kunnen afronden moeten de problemen aangegeven 

door de vervoerders en handelaars, nog nagegaan worden. Er zijn drie problemen naar 

voorgekomen bij de ondervragingen van de handelaars en vervoerders. Ten eerste zijn er te 

weinig laad- en losvoorzieningen in de stad, die tevens vaak bezet zijn door auto’s die er niet 

horen. Ten tweede veroorzaakt de verkeerssituatie van Gent, namelijk de inrichting van de 

straten en de bereikbaarheid van Gent, veel problemen. En ten derde geven de handelaars en 

vervoerders aan dat ze de venstertijden als problematisch ervaren. Het tekort aan laad- en 

losvoorzieningen wordt als belangrijkste probleem opgegeven door de vervoerders. De 

handelaars hebben als belangrijkste probleem de slechte verkeerssituatie in Gent. 
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Tot slot is er bestudeerd of de problemen met betrekking tot de bevoorrading in relatie staan 

met economische, beleidsmatige of ruimtelijke factoren. Economische factoren beïnvloeden 

de aard van de problemen niet. Met andere woorden, de soort branche, de grootte van de 

voorraadruimte van de handelszaken, het soort vervoerdersbedrijf en het soort voertuig 

waarmee geleverd wordt, hebben geen invloed op de specifieke problemen die worden 

ervaren. De beleidsmatige en ruimtelijke factoren staan wel in relatie tot de problemen. De 

instelling van venstertijden, de locatie van de laad- en losplaats en de inrichting van de straat 

hebben een effect op de soort ervaren problematiek. 

 

Het bevoorradingsprofiel opgesteld voor de stad Gent, geeft één belangrijk gegeven mee: de 

stedelijke distributie van Gent kan het best geoptimaliseerd worden met behulp van 

systeemoplossingen in plaats van depotoplossingen. Een depotoplossing is niet duurzaam 

aangezien al veel goederenstromen in Gent gebundeld worden en er geen interesse is getoond 

vanuit de Gentse Handelaars. Systeemoplossingen kunnen de twee belangrijkste 

bevoorradingsproblemen oplossen. Men zal enerzijds moeten over gaan tot de aanleg van 

nieuwe laad- en loszones en een strengere controle tegen het oneigenlijke gebruik van deze 

zones. Anderzijds zullen er ook vrachtroutes moeten aangelegd worden, zal er een betere 

bewegwijzering moeten komen en een nazicht van de instelling van de éénrichtingstraten. 

Verder onderzoek zal deze twee oplossingspistes moeten bestuderen en operationeel maken. 

 

De casestudie Gent heeft uitgewezen dat het vooropgestelde bevoorradingsprofiel de ware 

problemen in verband met de stedelijke distributie naar voren brengt en goede maatregelen 

kan aandragen. Bovendien bleek het een goed bruikbaar bevoorradingsprofiel dat ook zeker in 

de andere Belgische steden gebruikt kan worden om zo een gezamenlijke aanpak van het 

distributieprobleem te garanderen. Op die manier kunnen in de verschillende steden 

maatregelen genomen worden die op elkaar afgestemd zijn.  
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9. BIJLAGEN 

 

Bijlage 1: Figuur van Allen et al., 2000a, p. 23 
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Bijlage 2: Vragenlijsten voor de handelaars 

 

1. Gegevens bedrijf:

Naam bedrijf

Straatnaam + huisnummer

Postcode + plaats

Contactpersoon + tel.

Bereidheid tot actieve medewerking verdere verloop van het project
Ja nee

2. Tot welke branche behoort dit bedrijf?

a. (Kantoor)boekhandel
b. Bruin- en witgoed
c. Doe-het-zelf
d. Horeca
e. Huishoudelijke en luxe artikelen
f. Juweliers en optiek
g. Mode
h. Persoonlijke verzorging
i. Plant en dier
j. Rijwielen en autoaccesoires
k. Sport en spel
l. Supermarkt
m. Levensmiddelen - overig
n. Detailhandel - overig
o. Dienstverlening

Specificatie:

3. Wat is de organisatievorm van het bedrijf en behoort het tot een keten?

a. Filiaal Keten
b. Franchise Geen keten
c. Zelfstandige
d. Overige, namelijk: 

4. Wat is de verkoopsvloeroppervlakte van het bedrijf? (bij benadering in m²)

5. Wat zijn de openingsuren van het bedrijf?

ENQUÊTE VOOR DE HANDELAARS

DEEL 1: Kenmerken bedrijf
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6. Wat is de voorraadoppervlakte van het bedrijf? En waar ligt die voorraadruimte?

Voorraadoppervlakte in m²:

a. Inpandig, in de verkoopsruimte
b. Inpandig, in een magazijn
c. Elders buiten het pand
d. Geen opslagcapaciteiten aanwezig

7. Tussen welke tijdstippen kan uw bedrijf goederen in ontvangst nemen? (Wanneer is er iemand die de
leverancier kan binnenlaten?) En wie neemt ze in ontvangst?

Goederenontvangst kan vanaf: uur

Goederenontvangst kan tot: uur

Persoon die de goederen ontvangt

8. Is er interesse om de goederen te laten bundelen?

a. Ja, op voorwaarde dat het mij niets kost
b. Ja, op voorwaarde met gelijksoortige goederen
c. Nee, onder geen enkel beding omdat

d. Ander, namelijk: 

9. Is er interesse om goederen op een alternatieve manier zoals via water, tram,… te laten leveren?

1. Wie zorgt er MEESTAL voor de leveringen?

a. De leverancier met eigen vervoer
b. Een beroepsvervoerder
c. Ik haal het zelf op
d. Het distributiecentrum van de keten waartoe deze vestiging behoort
e. Ik weet het niet

DEEL 2: Kenmerken belevering
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2. Welke type van voertuig wordt er het MEEST voor de leveringen gebruikt?

a. Personen en bestelauto's (tot 3,5 ton)

b. Lichte vrachtauto (3,5 - 7,5 ton)

c. Vrachtauto (7,5 - 18 ton)

d. Trekker oplegger of vrachtauto met aanhangwagen (boven 18 ton)

e. Overige, namelijk

3.  Indien u zelf de goederen niet ophaalt wie zorgt er dan MEESTAL voor de leveringen?

Naam leverancier 1

Straatnaam + huisnummer

Postcode + plaats

Naam leverancier 2

Straatnaam + huisnummer

Postcode + plaats

Naam leverancier 3

Straatnaam + huisnummer

Postcode + plaats

Naam leverancier 4

Straatnaam + huisnummer

Postcode + plaats

4. Hoelang (in minuten) duurt een gemiddelde goederenlevering? (= lossen van de goederen)

5. Wat is de minimale en maximale tijd tussen bestelling en levering?

De minimale tijd is:

De maximale tijd is: 
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6. Hoe vaak wordt  er aan het bedrijf geleverd en op welke dag?

 Maandag  Sterk wisselend
 Dinsdag
 Woensdag
 Donderdag
 Vrijdag
 Zaterdag
 Zondag

7. Hoeveel leveranciers zijn er en wanneer komen ze?

Aantal leveranciers
 's Ochtends: 7-12u
 's Middags: 12-18u
 's avonds: 18-23u
 's nachts
 Sterk wisselend

8. Welke  van onderstaande groepen producten wordt door de leverancier(s) geleverd?

a. Vers-, koel-, vriesproducten
b. Droge kruidenierswaren en dranken
c. Mode
d. Bruin - en witgoed, huishoudelijke artikelen, meubels, fietsen, etc.
e. overige

9. Hoeveel goederen worden er gemiddeld per week door de leverancier(s) geleverd? 
(per laadeenheid, vb. 3 pallets + bij benadering volume in m³ en het gewicht in kg)

Laadeenheid: Volume in m³ Gewicht in kg
a. Rolcontainer
b. Pallets
c. Losse dozen/kratten/vaten
d. Kledingrekken
e. Onverpakt
f.  Overige

10. Wat is de gemiddelde beladingsgraad van de voertuigen die leveren (bij benadering)?

11. Waar staat het voertuig meestal geparkeerd gedurende het lossen/laden? 

a. Op de rijbaan (blokkerend)
b. Op de rijbaan (vrij voor verkeer)
c. Op het trotoir
d. Op een autoparkeerplaats
e. Op eigen losplaats buiten
f.  Op een laad/losplaats
g. Op een centrale losplaats
h. Op een inpandige losplaats
i. Overige, namelijk:
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12. Langs waar worden de leveringen geleverd/ binnen gebracht in het pand?

a. Aan de voorzijde
b. Aan de zijkant
c. Aan de achterzijde
d. Aan de achterzijde via een centrale goederenontvangst
e. Overige, namelijk: 

13. Hoe gebeurt de teruggave van retourgoederen?

a. Ophaling door leverancier met reguliere auto (= ophaling samen met levering)
b. Ophaling door leverancier met een aparte auto
c. Ik breng het zelf weg
d. Ik weet het niet

14. Komen er gespecialiseerde firma's het afval ophalen? 

JA / NEE (schrappen wat niet past)
Om welke firma gaat het: 

Wanneer gebeurt deze collectie (uur en dag):

Zijn hieromtrent afspraken met naburige bedrijven? 

15. Wat zijn de belangrijkste problemen ondervonden met de bevoorrrading van deze vestiging

a. Inrichting van het gebied (smalle straten, éénrichtingsverkeer,…)
b. Bereikbaarheid van het gebied
c. Venstertijden
d. Aantal en afstand tot laad - en losvoorzieningen
e. Hinder van ander bevoorradingsverkeer
f. Hinder van werkzaamheden en werkverkeer
g. Veel laad - en losvoorzieningen bezet door auto's die er niet horen
h. Overige, namelijk:

16. Extra opmerkingen:
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Bijlage 3: Vragenlijsten voor de vervoerders of leveranciers 

 

1. Gegevens bedrijf:

Naam bedrijf

Straatnaam + huisnummer

Postcode + plaats

Contactpersoon + tel.

Bereidheid tot actieve medewerking verdere verloop van het project
Ja: Nee:

2.  In welke categorie valt dit bedrijf?

a. Detailhandel
b. Groothandel
c. Beroepsvervoerder
d. Overige, namelijk

3. Aan welke branches levert dit bedrijf?

a. (Kantoor)boekhandel
b. Bruin- en witgoed
c. Doe-het-zelf
d. Horeca
e. Huishoudelijke en luxe artikelen
f. Juweliers en optiek
g. Mode
h. Persoonlijke verzorging
i. Plant en dier
j. Rijwielen en autoaccesoires
k. Sport en spel
l. Supermarkt
m. Levensmiddelen - overig
n. Detailhandel - overig
o. Dienstverlening

Specificatie:

4. Welke soorten van verpakkingsvormen worden er door dit bedrijf geleverd?

a. Rolcontainers
b. Pallets
c. Losse dozen/kratten/vaten
d. Kledingrekken
e. Onverpakt
f. Overige, namelijk:

ENQUÊTE VOOR DE LEVERANCIERS/VERVOERDERS

DEEL 1: Kenmerken bedrijf
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5. Worden er soms ook meerdere verpakkingsvormen in éénzelfde voertuig vervoerd? Indien ja, 
welke soorten worden er dan samen vervoerd?

1. Welke type van voertuig wordt er het MEEST voor de leveringen gebruikt?

a. Personen en bestelauto's (tot 3,5 ton)

b. Lichte vrachtauto (3,5 - 7,5 ton)

c. Vrachtauto (7,5 - 18 ton)

d. Trekker oplegger of vrachtauto met aanhangwagen (boven 18 ton)

e. Overige, namelijk

2. Worden er vaste ritten of incidentele (onvoorziene) ritten gereden?

Vaste ritten worden keer per week gereden

Incidentele ritten worden keer per gereden

3. Wat is de gemiddelde lengte van een rit in Gent (bij benadering)?

Duur rit in kilometers:

4. Wat is het tijdstip van het binnenkomen en verlaten van Gent (bij benadering)?

Tijdstip binnenkomst:

Tijdstip verlaten:

5. Wat zijn de belangrijkste toegangswegen naar Gent voor uw levering?

6. Wat is de gemiddelde beladingsgraad per voertuig in Gent? (bij benadering)

DEEL 2: Kenmerken belevering
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7. Hoe ziet een voorbeeld leverroute die Gent passeert er normaliter uit? Waar worden goederen
opgehaald en geleverd? (Adres,…)

a. Vertrekpunt leverroute

b. Stop 1

c. Stop 2

d. Stop 3

e. Stop 4

f. Stop 5

g. Stop 6

h. Stop 7

i.Stop 8

j. Stop 9

k. Stop 10

l. Eindstop

8. Wat is de gemiddelde duur van een belevering? (bij benadering)

Duur van stop in minuten: 

9. Wat is volgens jou het belangrijkste probleem tov de bevoorrading in Gent:

a. Inrichting van het gebied (smalle straten, éénrichtingsverkeer,…)
b. Bereikbaarheid van het gebied
c. Venstertijden
d. Aantal en afstand tot laad - en losvoorzieningen
e. Hinder van ander bevoorradingsverkeer
f. Hinder van werkzaamheden en werkverkeer
g. Veel laad - en losvoorzieningen bezet door auto's die er niet horen
h. Overige, namelijk:

10. Hoe is de belevering in Gent ten opzichte van die van andere steden?

11. Extra opmerkingen:
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Bijlage 4: Begeleidende brief bij enquête handelaars 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste, 

 

 

Sinds 2009 loopt het D-Via project (duurzame stadsdistributie in Vlaanderen). Met dit 

project willen het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM), UNIZO, FEDIS en Logistra de steden 

leefbaar en veilig houden door goederenstromen van de handelaars bij de bevoorrading te 

bundelen. 

In dit VIM-project wordt enerzijds een digitale kaart ontwikkeld die een overzicht biedt van 

de huidige stedelijke distributie in Vlaanderen. Anderzijds wordt voor 2 pilootsteden, Gent 

en Hasselt, een gedragen concept ontwikkeld voor een betere en slimmere bevoorrading. 

 

Momenteel zijn we bezig met een veldonderzoek in de stad Gent. Via enquêtes willen we 

meer te weten komen over hoe de bevoorrading in de Gentse binnenstad nu precies 

verloopt. Uw medewerking helpt ons daarin een stap vooruit. Daarom vragen wij u 

vriendelijk om deze enquête in te vullen. Binnen een paar dagen komt een medewerker deze 

ophalen in de winkel. Voor meer uitleg kan u steeds contact opnemen met ons. 

 

Dank bij voorbaat 

 

Met vriendelijke groeten en hopend op uw spontane medewerking 

 

 

Veerle Walgraeve en Reen Simoen 

Universiteit Gent 

 

     Vakgroep Geografie 

     Krijglaan 281, S8 

     9000 Gent 

     Tel: 09/264.47.10 
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Bijlage 5: De gegevens verkregen met behulp van de vragenlijst voor handelaars 

 
Branche abs % 
(Kantoor)boekhandel 6 3 
Bruin- en witgoed 5 3 
Doe-het-zelf 4 2 
Horeca 15 8 
Huishoudelijke en luxe artikelen 11 6 
Juweliers en optiek 13 7 
Mode 88 45 
Persoonlijke verzorging 5 3 
Plant en dier 3 2 
Rijwielen en autoaccesoires 1 1 
Sport en spel 6 3 
Supermarkt 3 2 
Levernsmiddelen - overig 7 4 
Detailhandel - overig 23 12 
Dienstverlening 5 3 
TOTAAL 195 100 
   
Organisatievorm abs % 
Filiaal 64 32 
Franchise 10 5 
Zelfstandige 124 62 
VZW 1 1 
TOTAAL 199 100 
   
Verkoopsvloeroppervlakte abs % 
0-24 5 3 
25 - 49 24 13 
50 - 74 29 16 
75 - 99 28 16 
100 - 249 65 36 
250 - 499 15 8 
500 - 999 6 3 
>1000 7 4 
TOTAAL 179 100 
   
Voorraadoppervlakte abs % 
0 62 36 
0-24 27 16 
25 - 49 11 6 
50 - 74 16 9 
75 - 99 12 7 
100 - 249 30 17 
250 - 499 7 4 
500 - 999 5 3 
>1000 2 1 
TOTAAL 172 100 
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Plaats stock abs % 
inpandig, in verkoopsruimte 45 25 
inpandig, in een magazijn 109 61 
elders buiten het pand 9 5 
geen opslagcapaciteiten aanwezig 17 9 
TOTAAL 180 100 
   
Vervoerder abs % 
Staan zelf in voor het vervoer 19 10 
Vervoer wordt uit handen gegeven 146 74 
Combinatie van beiden 31 16 
TOTAAL 196 100 
   
Voertuigtype abs % 
Personen en bestelwagen 123 49 
Lichte vrachtwagen 79 31 
Vrachtwagen 47 19 
Trekker oplegger 4 2 
TOTAAL 253 100 
   

Tijdstip van levering 
In 
Venstertijdgebied 

Buiten 
venstertijdgebied 

s ochtends (7-12u)  34 29 
s middags (12-18u) 27 22 
s avonds (18-23u) 3 0 
s nachts(23-7u) 2 2 
sterk wisselend   32 21 
TOTAAL     
   
Dag van levering abs % 
Maandag 58 14 
Dinsdag 73 17 
Woensdag 71 17 
Donderdag 76 18 
Vrijdag 79 19 
Zaterdag 20 5 
Zondag 7 2 
Wisselend 37 9 
TOTAAL 421 100 
   
Producttypes abs % 
Vers- Koel- vriesproducten 23 11 
Droge kuidenierswaren en dranken 19 9 
Mode 92 43 
Bruin- en witgoed, huishoudelijk…. 31 15 
Overige 48 23 
TOTAAL 213 100 
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Verpakkingsvorm abs % 
Rolcontainer 13 5 
Pallets 55 23 
Losse dozen 150 62 
Kledingrekken 19 8 
Onverpakt 5 2 
TOTAAL 242 100 
   
Losplaats abs % 
Onwettige losplaats 179 89 
Parkeerplaats 13 6 
Laad- of losplaats 9 4 
TOTAAL 201 100 
   
Goederen binnenbrengen abs % 
Aan de voorzijde 168 87 
Aan de zijkant 10 5 
Aan de achterzijde 13 7 
Aan de achterzijde via een centrale goederenontvangst 1 1 
Overige 1 1 
TOTAAL 193 100 
   
Retourgoederen abs % 
Ophaling door leverancier met reguliere auto 116 64 
Ophaling door leverancier met aparte auto 32 18 
Ik breng het zelf weg 33 18 
TOTAAL 181 100 
   
Speciale afvalophaling abs % 
Geen speciale ophaling 181 94 
Wel speciale ophaling 11 6 
TOTAAL 192 100 
   
Problemen abs % 
Inrichting van het gebied 48 18 
Bereikbaarheid van het gebied 37 14 
Venstertijden 16 6 
Aantal en afstand tot laad- en losvoorzieningen 29 11 
Hinder  van ander bevoorradingsverkeer 27 10 
Hinder van werkzaamheden en werkverkeer 69 27 
Veel losvoorzieningen bezet door auto's die er niet 
horen 31 12 
Overige 3 1 
TOTAAL 260 100 
   
Bundelingsinteresse abs % 
Ja, op voorwaarde dat het niets kost 21 10 
Ja, op voorwaarde met gelijksoortige goederen 2 1 
Nee, omdat 185 89 
TOTAAL 208 100 
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Bijlage 6: De gegevens verkregen met behulp van de vragenlijst voor vervoerders 

 
Vertrekplaats voor levering naar Gent abs 
Vlaams Brabant 97 
Antwerpen 27 
Limburg 3 
Luik 6 
Henegouwen 6 
West-Vlaanderen 10 
Oost-Vlaanderen 80 
Buitenland 12 
TOTAAL 241 
  
Categorie bedrijf abs 
Leverancier met eigen vervoer 17 
Beroepsvervoerder (logistieke dienstverlener) 13 
TOTAAL 30 
  
Branche waaraan geleverd wordt abs 
Horeca 12 
Divers 6 
Detailhandel 4 
Mode 3 
Voeding 2 
(Kantoor)boekhandel 1 
Bruin- en witgoed 1 
Persoonlijke verzorging 1 
TOTAAL 30 
  
Voertuigtype abs 
Personen en bestelwagen 11 
Lichte vrachtwagen 14 
Vrachtwagen 18 
Trekker oplegger 5 
TOTAAL 48 
  
Combinatie van verpakkingsvormen in voertuig abs 
Ja, combinatie van verpakkingsvormen 22 
Nee, geen combinatie van verpakkingsvormen 8 
TOTAAL 30 
  
Ritten naar Gent abs 
Maximum aantal ritten naar Gent per bedrijf per week 42 
Mimimum aantal ritten naar Gent per bedrijf per week 1 
Aantal ritten per week tussen 0-5 13 
Aantal ritten per week tussen 5-10 10 
Aantal ritten per week > 10 7 
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Stops in Gent abs 
Maximum aantal stops per rit in Gent  90 
Minimum aantal stops per rit in Gent  1 
Aantal stops per rit in Gent tussen 0-10 16 
Aantal stops per rit in Gent tussen 11-20 8 
Aantal stops per rit in Gent > 20 4 
  
Beladingsgraad abs 
50% beladen 3 
60% beladen 2 
70% beladen 1 
75% beladen 5 
80% beladen 2 
85% beladen 1 
90% beladen 8 
100% beladen 8 
  
Duur lostijd van de voertuigen abs 
2 minuten 1 
3 minuten 2 
10 minuten 1 
12 minuten 2 
15 minuten 0 
20 minuten 0 
30 minuten 2 
120 minuten 0 
  
Problemen abs 
Inrichting van het gebied 10 
Bereikbaarheid van het gebied 3 
Venstertijden 5 
Aantal en afstand tot laad- en losvoorzieningen 19 
Hinder  van ander bevoorradingsverkeer 2 
Hinder van werkzaamheden en werkverkeer 10 
Veel losvoorzieningen bezet door auto's die er niet 
horen 15 
Overige 3 
TOTAAL 67 
  
Bevoorrading Gent tov andere steden abs 
Beter 2 
Slechter 6 
Hetzelfde 15 
TOTAAL 23 
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Toegangswegen abs 
Drongensesteenweg 1 
R4 (Ringvaart) 6 
Zuid 3 
Station 1 
E40 8 
Mariakerke 1 
St- Amandsberg 1 
E17 8 
De pintelaan 1 
Sterre 1 
Kortrijksesteenweg 2 
Zwijnaardsesteenweg 1 
B401 1 
Zelzate 1 
Brugse Vaart 1 
Wiedauwkaai 1 
N9 1 
Rooigemlaan (kleine ring) 1 
Merelbeke 1 
 


