
Gemeente Utrecht

P i l o t  O L S  U t r e c h t
m a a r t  1 9 9 9

Inventarisatie van de goederenstromen van en naar
de binnenstad van Utrecht in het kader van de
haalbaarheidsstudie ondergronds transport

I n v e n t a r i s a t i e

g o e d e r e n s t r o m e n

vorig menu



Gemeente Utrecht

P i l o t  O L S  U t r e c h t

Inventarisatie van de goederenstromen van en naar
de binnenstad van Utrecht in het kader van de

haalbaarheidsstudie ondergronds transport

I n v e n t a r i s a t i e

g o e d e r e n s t r o m e n

dossier P4129.01.001

datum 29 maart 1999

registratienummer LV-SE990516

versie 1

© DHV Milieu en Infrastructuur BV

Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van DHV Milieu en Infrastructuur BV, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander
werk dan waarvoor het is vervaardigd.
Het kwaliteitssysteem van DHV Milieu en Infrastructuur BV is gecertificeerd volgens NEN ISO 9001.



DHV Milieu en Infrastructuur BV

Gemeente Utrecht/Inventarisatie goederenstromen 29 maart 1999, versie 1

LV-SE990516 - 2 -

INHOUD BLAD

SAMENVATTING 5

1 INLEIDING 12
1.1 Kader van de studie 12
1.2 Uitgangspunten en beschrijving onderzoeksgebied 13
1.3 Beschrijving van het onderzoek 15
1.4 Opzet en verantwoording van het Veldwerk ‘winkels en horeca’ 16
1.5 Opzet van het rapport 17

2 GOEDERENSTROMEN IN DE HUIDIGE SITUATIE 18
2.1 Goederenstromen in relatie met de Jaarbeurs 18
2.1.1 Goederen in relatie met beurzen en evenementen 18
2.1.2 Catering 19
2.1.3 Afval van het Jaarbeurscomplex 20
2.1.4 Potenties voor ondergronds transport 21
2.2 Goederenstromen naar winkels en horeca 21
2.2.1 Algemene gegevens over winkel- en horecavestigingen 21
2.2.2 Goederenstromen naar het centrum 23
2.2.3 Transportwijze, herkomstrichting en bestemmingsgebied van de goederen 26
2.2.4 Potentiële goederenstromen voor ondergronds transport 28
2.2.5 Kentallen voor goederenstromen 29
2.3 Afvalstromen in relatie met de binnenstad 34
2.3.1 Inventarisatie 34
2.3.2 Afvaltransport 35
2.3.3 Potenties voor ondergronds transport 35
2.4 Overige stromen naar Hoog-Catharijne en voetgangersgebied 36
2.5 Enkele kwalitatieve opmerkingen m.b.t. de wenselijkheid van ondergronds transport 38

3 GOEDERENSTROMEN IN DE TOEKOMSTIGE SITUATIE 39

4 CONCLUSIES EN ENKELE AANDACHTSPUNTEN 42
4.1 Overzicht van stromen in relatie met een ondergronds logistiek systeem 42
4.2 Enkele aandachtspunten voor een vervolg 45
4.3 Relatie tussen potentiële stromen, buisdiameter en logistieke kwaliteit 47

LITERATUURLIJST 49

5 COLOFON 50

BIJLAGE 1 ENQUÊTEFORMULIER
BIJLAGE 2 OVERIGE TABELLEN MET ENQUÊTERESULTATEN
BIJLAGE 3 AANNAMEN BIJ DE BEREKENINGEN



DHV Milieu en Infrastructuur BV

Gemeente Utrecht/Inventarisatie goederenstromen 29 maart 1999, versie 1

LV-SE990516 - 3 -

LIJST VAN TABELLEN

Tabel 1.1: Overzicht potentieel aantal zendingen en volume OLS naar centrum Utrecht ............ 7
Tabel 1.2: Opbouw van het potentieel aan verzendeenheden ..................................................11
Tabel 1.1: Overzicht winkelbestand kernwinkelapparaat Utrecht ............................................14
Tabel 1.2: Steekproefgrootte winkelbestand ..........................................................................16
Tabel 2.1: Resumé vervoervolume Jaarbeurs per week..........................................................21
Tabel 2.4: Aantal zendingen per week ..................................................................................24
Tabel 2.2: Verdeling van zendingen over de dag....................................................................24
Tabel 2.3: Verdeling van de zendingen over de week.............................................................24
Tabel 2.5: Kenmerken van de zendingen...............................................................................25
Tabel 2.6: Aantal verzendeenheden per branche per week.....................................................25
Tabel 2.7: Volume van de verzendeenheden, per branche, per week in m3 ..............................26
Tabel 2.8: Aanname afmetingen verzendeenheden ................................................................26
Tabel 2.9: Geconditioneerde goederen ..................................................................................26
Tabel 2.10: Voertuigtype van de zendingen ...........................................................................27
Tabel 2.11: Regisseur transport ............................................................................................27
Tabel 2.12: Aantal dozen/kratten/vaten kleiner dan 0,6m bij 0,6m............................................29
Tabel 2.13: Potentieel volume door buis ................................................................................29
Tabel 2.14: Kentallen per winkel..........................................................................................30
Tabel 2.15: Zendingen per bedrijfsvorm................................................................................31
Tabel 2.16: Aantal verzendeenheden per winkel per week .....................................................31
Tabel 2.17: Volume per winkel per week..............................................................................31
Tabel 2.18: Aantal en volume van zendingen, per 100 m2 brutovloeroppervlakte per week........32
Tabel 2.19: Aantal verzendeenheden per 100 m2  brutovloeroppervlakte per week...................32
Tabel 2.20: Aantal en volume van zendingen, per werknemer per week..................................33
Tabel 2.21: Aantal verzendeenheden per werknemer per week..............................................33
Tabel 2.22: Gemiddeld volume per zending (in m3).................................................................33
Tabel 2.23: Afvalstromen binnen de singels en in het onderzoeksgebied per jaar ......................34
Tabel 2.24: Verdeling van de goederenstromen naar bestemming ...........................................36
Tabel 3.1: Verwachte uitbreiding van de voorzieningen in m2 vloeroppervlakte tot 2010............40
Tabel 3.2: Goederenstromen (in verzendeenheden) per gebied in 2010 en toename t.o.v. huidige

stromen..................................................................................................40
Tabel 3.3: Verzendeenheden naar stadsdeelcentrum Leidsche Rijn in 2010 .............................41
Tabel 3.4: Aantal verzendeenheden afval per week in huidige en toekomstige situatie ..............41
Tabel 4.1: Overzicht potentieel aantal zendingen en volume OLS naar centrum Utrecht ...........43
Tabel 4.2: Opbouw van het potentieel aan verzendeenheden ..................................................48

LIJST VAN AFBEELDINGEN

Afbeelding 1.1: Potentieel aantal verzendeenheden centrum.................................................... 8
Afbeelding 1.2: Herkomst van zendingen, verzendeenheden en volumes................................... 9
Afbeelding 1.3: Minimaal tot maximaal potentieel in stedelijke distributie .................................10
Afbeelding 1.4: Potentieel aan verzendeenheden, afhankelijk van uitvoering OLS ....................11



DHV Milieu en Infrastructuur BV

Gemeente Utrecht/Inventarisatie goederenstromen 29 maart 1999, versie 1

LV-SE990516 - 4 -

Afbeelding 1.1: Onderzoeksgebied........................................................................................14
Afbeelding 2.1: Bedrijfsvorm per branche .............................................................................22
Afbeelding 2.2: Vergelijking aandeel filialen Utrecht ..............................................................22
Afbeelding 2.3: Concurrentiestrategie per branche.................................................................22
Afbeelding 2.4: Ontwikkelingen in goederenaanvoer in de afgelopen vijf jaar...........................23
Afbeelding 2.5 Verdeling van goederenaanvoer over het jaar .................................................24
Afbeelding 2.6: Herkomst van zendingen, verzendeenheden en volumes..................................28
Afbeelding 4.1: Potentieel aantal verzendeenheden centrum...................................................44
Afbeelding 4.2: Minimaal tot maximaal potentieel in stedelijke distributie (huidige situatie) ........46
Afbeelding 4.3: Potentieel aan verzendeenheden, afhankelijk van uitvoering OLS ....................47



DHV Milieu en Infrastructuur BV

Gemeente Utrecht/Inventarisatie goederenstromen 29 maart 1999, versie 1

LV-SE990516 - 5 -

SAMENVATTING

Inleiding
In het kader van een duurzame ontwikkeling van de stad onderzoekt de gemeente Utrecht, mede
in het kader van het Interdepartementaaal Onderzoeksprogramma Ondergronds Transport, de
mogelijkheden om goederentransport in relatie met de binnenstad via buisleidingen af te
wikkelen. Om een goed beeld te krijgen van die mogelijkheden heeft DHV in opdracht van de
gemeente onderzocht welke goederenstromen er de binnenstad in- en uitgaan. Op basis van dat
onderzoek is een globale berekening gemaakt van de goederenstromen die een
buisleidingtransportsysteem voor zijn rekening zou kunnen nemen. In dit rapport zijn de resultaten
van dit onderzoek weergegeven.

Logistiek kader van de studie
Hoe het transport,dat via het buisleidingtransport zou worden afgewikkeld, dient te worden
georganiseerd is nog niet geheel duidelijk, maar zeker is dat dit aanpassing van logistieke
concepten tot gevolg heeft. Voor deze aanpassingen zijn in andere studies kansen gesignaleerd.
Het aangepaste logistieke concept zou gebruik maken van door partijen (verladers, vervoerders)
gezamenlijk te exploiteren goederenknooppunten (overslagpunten) aan de rand van de stad (het
begin van de buisleiding) en knooppunten in de stad (het eind van de buis). Vanuit deze stedelijke
knooppunten vindt einddistributie naar de ontvangers plaats.

Aanpak
In Utrecht zou het systeem moeten functioneren voor in eerste instantie het nieuw te realiseren
UCP (het huidige Hoog Catharijne), het voetgangersgebied van het oude centrum en het
jaarbeursterrein. Voor deze gebieden zijn relevante kenmerken van de goederenstromen
geïnventariseerd door:
 gesprekken met vertegenwoordigers van de jaarbeurs
 een enquête onder 25% van de bedrijfsleiders/eigenaren van winkelvestigingen in het gebied
 gesprekken met vertegenwoordigers van bedrijven die de afvalverwijdering in het gebied

verzorgen
 literatuurstudie voor zover het ondergeschikte vervoersstromen betreft, zoals naar kantoren

en consumenten.

Aard van de beschouwde goederenstromen
De goederenstromen in relatie met de Jaarbeurs bestaan uit goederen die een directe relatie
hebben met een beurs of een evenement, goederen voor de catering en afval. De goederen in
relatie met de binnenstad hebben betrekking op stedelijke distributie naar winkels en horeca, met
afval, goederen die als bestemming kantoren hebben en goederen bestemd voor huishoudens. Er
is in dit onderzoek een globale prognose gemaakt van de goederenstromen in 2010. Omdat ook
het stadsdeelcentrum van Leidsche Rijn dan mogelijk op een buisleiding kan worden aangesloten
is ook voor deze bestemming een inschatting van de toekomstige goederenstromen gemaakt.

Algemene overzicht van de goederenstromen
De tabel op de volgende pagina geeft een overzicht van de goederenstromen, waarvan op
voorhand niet vaststaat dat ze niet via een OLS kunnen worden getransporteerd. De getallen zijn
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gegeven in aantal verzendeenheden en in volume (m3) voor zowel de huidige als de toekomstige
situatie (2010).
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Tabel 1.1: Overzicht potentieel aantal zendingen en volume OLS naar centrum Utrecht
(Totaal = Som van de vet gedrukte aantallen, die zijn opgebouwd uit de niet vetgedrukte getallen daaronder)

Huidig (per week) Toekomstig (per week)

stromen verzendeenheden (aantal) volume (m3) verzendeenheden (aantal) volume (m3)

Jaarbeurs 5.720 1.110 32.650 3.270

kantoren -* -* 18700 1.200

standopbouwmate-
riaal

- - - -

ten toon te stellen
producten, drukwerk
e.d.

3.200 200 3.200 200

catering/horeca 2.500 880 10.700 1.830

afval Jaarbeurs 1.480 690 8.350 1.130

afval: niet persbaar 280 130 1.230 190

afval: organisch 100 12 450 20

afval: persbaar overig 1.100 550 4.800 800

afval: kantoren -* -* 1.870 120

Hoog Catharijne, Jaarbeurstraverse en voetgangersgebied

stedelijke
distributie

22.000 5.300 26.700 6.400

Afval ca. 5.870 380 7.270 460

ongescheiden afval 4.800 310 5.960 375

glas 270 20 360 25

papier/karton 800 50 950 60

kantoren 3.300 210 5.170 330

huishoudens 120 60 120 60

Stadsdeelcentrum Leidsche Rijn

stedelijke
distributie

- - 6.700 1.600

afval - - 1.300 85

Totaal 38.500 7.750 88.300 13.300
*Kantoren zijn in de huidige situatie niet in beschouwing genomen

In deze tabel zijn eenheden weergegeven die van belang zijn bij de dimensionering van het OLS:
verzendeenheden en volume. Voor de ‘winst’ die bovengronds is te behalen is van belang het



DHV Milieu en Infrastructuur BV

Gemeente Utrecht/Inventarisatie goederenstromen 29 maart 1999, versie 1

LV-SE990516 - 8 -

aantal voertuigbewegingen dat kan worden bespaard door de aanleg van een OLS. Dit gegeven
is niet voor alle stromen bekend. Voor zover bekend gaat het hierbij om:
 voor stedelijke distributie in het centrum van Utrecht: 3093 leveringen per week, waarbij

ervan uit moet worden gegaan dat per rit door de binnenstad meer leveringen in een keer
worden gebracht (mogelijk gemiddeld 2, dus een maximale besparing van 1.500 ritten van
vrachtauto’s per week richting binnenstad

 voor de jaarbeurs gaat het per week om maximaal 400 te voorkomen vrachtautobewegingen.

Voor de overige stromen zijn deze getallen
niet uit het onderzoek te destilleren.
De goederenstromen die als bestemming
het centrum hebben (dus alle huidige
stromen exclusief afval) zijn verschillend
van aard. In Afbeelding 4.1 zijn ze grafisch
weergegeven.

Uit het onderzoek is voorts een aantal kenmerken van de goederenstromen afgeleid dat van
belang is voor de nadere vormgeving van het OLS:
 65% van de zendingen worden afgeleverd in de periode van 06.00 tot 11.00 uur
 25% van de zendingen bevatten bederfelijke waar
 12% van de zendingen worden onder rembours verzonden
 12% van de zendingen zijn kledingrekken.

De herkomstrichting van de goederen is weergegeven in Afbeelding 2.6. Op basis daarvan zou
de meest gewenste lokatie voor een stedelijk distributiecentrum kunnen worden bepaald (LSP).
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Afbeelding 1.2: Herkomst van zendingen, verzendeenheden en volumes

De respondenten van de enquête in het centrum zeiden dat het aantal leveringen in de afgelopen
jaren is gestegen, hetgeen nog sterker geldt voor de omvang van de leveringen. De
magazijngrootte blijft vrijwel gelijk.

Opmerkingen m.b.t. draagvlak
In relatie met draagvlak voor een ondergronds logistiek systeem zijn de volgende steekwoorden
van belang:
 kosten van het vervoer zijn van doorslaggevende betekenis
 op onderdelen is de logistieke kwaliteit die een toekomstig systeem zal bieden voor

betrokkenen nog niet duidelijk
 vragen zijn er nog over de organisatie
 communicatie met betrokkenen is van groot belang

Specifieke logistieke vragen betreffen, naast de algemene vraag welk deel van het transport door
een buisleidingsysteem zou kunnen worden overgenomen:
 In de kledingbranche worden veel goederen hangend vervoerd, nadat ze een proces van

reconditionering (toonbaar maken) hebben ondergaan. Is hangend vervoer in een
buisleidingsysteem mogelijk en zo nee hoe dient het proces van reconditionering in de
toekomst plaats te vinden?

 Op onderdelen (kleding en horeca) komen veel zendingen onder rembours voor. Nieuwe
betalingswijzen zouden ervoor moeten zorgen dat deze betaling 'geëlectroniseerd' worden

 Kan het contact tussen degene die het goed aflevert en de ontvanger, wat in bepaalde
gevallen mede de logistieke en commerciële kwaliteit bepaalt ander worden vormgegeven,
bijvoorbeeld door de introductie van een vertegenwoordiger voor dergelijke contacten?

Utrecht
21% zend.
17% eenh.

9% vol.

NO (A27/A28)
5% zend.
5% eenh.
7% vol.

NW (A2)
10% zend.
9% eenh.
8% vol.

Oost (A12)
4% zend.
6% eenh.
5% vol.

West (A12)
11% zend.
27% eenh.
31% vol.

Zuid
(A2/A27)
22% zend.
21% eenh.

wisselt/onbekend
27% zend.
16% eenh.
11% vol.
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 Is het transport van afval in een OLS denkbaar in verband met bacteriologische
verontreiniging?

Als kansen voor ondergronds transport werden genoemd:
 buisleidingtransport brengt nachtdistributie naderbij
 je zou van tijdsvensters af zijn
 geen last meer van congestie
 er zou sprake zijn van een stimulans voor samenwerking tussen ketens.

Onderstaande afbeelding geeft het aandeel van rembourszendingen en kledingrekken in de totale
distributie naar winkels in het centrum weer. In deze afbeelding is ook het aandeel van de
geconditioneerde goederen opgenomen, ongeveer 10% van het totaal. Tevens is aangegeven
welk deel van de verzendeenheden groter is dan 60 cm * 60 cm en daarmee waarschijnlijk niet
in de buis past. Het werkelijke potentieel van een ondergronds transportsysteem is afhankelijk
van de oplossingen die worden gevonden om deze bijzondere goederen toch te kunnen
vervoeren.

0%
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70%
80%

90%
100%

Laad-
eenheden

Volume

rembours

overig te groot

doos/krat/vat>60*60

geconditioneerd

kledingrekken

minimaal potentieel

Afbeelding 1.3: Minimaal tot maximaal potentieel in stedelijke distributie

Als een Utrechts OLS een 'eenvoudig' systeem is, dan kan dus de helft van de verzendeenheden
en een derde van het volume door het transportsysteem voor zijn rekening worden genomen.

Relatie tussen potentiële stromen, buisdiameter en logistieke kwaliteit
Het uiteindelijke potentieel aan goederenstromen is voor een belangrijk deel afhankelijk van de
kwaliteiten van het transportsysteem. Hierbij kunnen drie niveaus onderscheiden worden:
1. kleine buis; in deze buis passen verzendeenheden van maximaal 0,6 m bij 0,6 m. De

goederen op rolcontainers en pallets moeten hierbij overgeslagen worden op kleinere
verzendeenheden. In dit uitvoeringsniveau vallen de helft van alle verzendeenheden naar
winkels en horeca en alle verzendeenheden naar kantoren.

2. grote buis; in deze buis passen alle verzendeenheden, dus ook pallets, rolcontainers en
kledingrekken. Hierdoor zijn op het LSP geen extra overslaghandelingen meer nodig.

22.000 5300 m
3



DHV Milieu en Infrastructuur BV

Gemeente Utrecht/Inventarisatie goederenstromen 29 maart 1999, versie 1

LV-SE990516 - 11 -

3. geavanceerde logistiek ; een aantal goederengroepen vereist extra aandacht bij de
behandeling: geconditioneerde goederen, goederen met rembours en afval. Wanneer het OLS
hierop berekend is kan dit potentieel toegevoegd worden.

Afbeelding 4.3 en Tabel 4.2 laten zien hoe dit potentieel voor de huidige situatie is opgebouwd.
Het kiezen voor een grote buisdiameter maar ook het kunnen omgaan met 'lastige' goederen
levert een aanzienlijke vergroting van het potentieel op.
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Afbeelding 1.4: Potentieel aan verzendeenheden, afhankelijk van uitvoering OLS

In dit overzicht zijn de volgende
kenmerken van de goederen verwerkt:
 16% van de zendingen is te groot

om door een kleine buis te passen
 12 % betreft kledingrekken
 12% zijn rembourszendingen

Voorts kan hierbij worden aangetekend
dat zendingen aan kantoren zich naar
verwachting zeer goed lenen voor
behandeling door een
stadsdistributieconcept.

Tabel 1.2: Opbouw van het potentieel aan verzendeenheden

aantal
verzendeenheden

1. kleine buis 19450

min. potentieel stedelijke distributie 11050

Jaarbeurs (80%) 5760

kantoren (80%) 2640

2. grote buis 8950

kledingrekken stedelijke distributie 2800

grote eenheden stedelijke distributie 4050

grote eenheden Jaarbeurs 1440

grote eenheden kantoren 660

3. geavanceerde logistiek 10600

geconditioneerde stedelijke distributie 2200

rembours stedelijke distributie 1900

afval uit centrum 6500
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1 INLEIDING

1.1 Kader van de studie

Het Nederlandse overheidsbeleid is gericht op het bereiken van een duurzame samenleving. Wil
duurzame ontwikkeling realiteit worden, dan zal milieubelasting als gevolg van de huidige wijze
van behoeftevervulling sterk moeten afnemen en zullen wij veel efficiënter gebruik moeten
maken van energie, ruimte en grondstoffen.

Ondergrondse transportsystemen kunnen een belangrijke rol spelen in duurzame ontwikkeling
omdat de leefbaarheid en bereikbaarheid van met name binnensteden sterk verbeterd wordt.
Ondergronds goederenvervoer wordt ondanks de grote voordelen echter nog nauwelijks
toegepast. De gemeente Utrecht verricht, in samenwerking met het Interdepartementaal
Onderzoeksprogramma Ondergronds Transport (IPOT; een samenwerking tussen de ministeries
van V&W, EZ en VROM) een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden van een ondergronds
transportsysteem. In het kader daarvan dient informatie beschikbaar te komen over de
goederenstromen van en naar het kernwinkelapparaat van de gemeente. Daartoe heeft DHV in
opdracht van de gemeente een onderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn in dit
rapport weergegeven.

Oriëntaties in het kader van het IPOT-programma hebben aangetoond dat oplossingen voor
stedelijke distributie, waarbij ondergronds transport aan de orde is binnen het volgende logistieke
kader tot stand gebracht zouden moeten worden:
 er zijn knooppunten op het niveau van steden of stadsgewesten benodigd voor

goederenoverslag. Dit zijn de zogenaamde Logistieke StadsParken (LSP’s) waarvan er in
Nederland 15 tot 20 gerealiseerd zouden moeten worden. De knooppunten komen tot stand
door samenwerking tussen verschillende marktpartijen, met name verladers. De knooppunten
worden, net als regionale d.c.’s van de winkelketens, bevoorraad door leveranciers van deze
winkelketens. De LSP’s  kunnen worden verbonden door velerlei transportsystemen, mogelijk
in de vorm van een ringleiding; op elk knooppunt (eventueel ook op speciale knooppunten
tussen steden) kunnen goederen geladen en gelost worden. Zo kunnen leveranciers en
retailers worden verbonden

 er zijn knooppunten op het niveau van wijken of buurten in steden nodig, die als eindpunt van
het buisleidingtransport dienst doen. Dit zijn de zogenaamde WijkDistributieWinkels
(WDW’s). Normaal gesproken zal de goederendoorzet in een wijk te klein zijn om individuele
winkels te bedienen met een directe aansluiting op ondergronds transport. Deze knooppunten
zijn te zien als servicecentra voor winkels en consumenten in de buurt. Ze doen aan
fijndistributie in de wijk met behulp van slimme kleinschalige vervoerssystemen. Er zal in
ieder geval zo’n WDW aan de rand van het centrum moeten zijn.

De studies en pilots die in het kader van IPOT worden ondernomen hebben enerzijds betrekking
op een landelijk net, dat de verbinding tussen de LSP’s (en mogelijk andersoortige knooppunten,
bijvoorbeeld Schiphol of de Rotterdamse haven) vormt en anderzijds een aantal lokale pilots.
Pilots in Utrecht en Leiden leggen de nadruk op een verbinding tussen een knooppunt aan de
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rand van de stad (LSP’s) en knooppunten in de stad, in ieder geval een knooppunt in of aan de
rand van de binnenstad.

De knooppunten (WDW en LSP) die daardoor ontstaan, kan naar een beter logistiek proces, ook
leiden tot minder voorraad in de winkel. Of de aanpassingen in de logistiek voor alle goederen
voordelen op zullen leveren is nog niet geheel duidelijk. In dit onderzoek wordt ervan uitgegaan
dat inpassing van alle goederen uit een oogpunt van logistieke kwaliteit mogelijk is. alle
goederen.

De grootte van (de kleinste eenheid van) zendingen is van belang om te kunnen beoordelen of de
goederen door een buis (met een bepaalde diameter) passen. Voor een goede locatiekeuze van
het overslagcentrum is het tevens van belang inzicht te hebben in de herkomst en bestemming
van de goederen. Deze en andere vanuit de logistieke organisatie relevante gegevens dienen te
worden geïnventariseerd om mede op basis daarvan te kunnen beoordelen of buisleidingtransport
haalbaar is. De gegevens zijn over het algemeen beschikbaar bij de partijen die het vervoer
organiseren (soms vervoerders, soms logistieke afdelingen van filiaalbedrijven enz.).

Naast de goederenstromen van en naar het kernwinkelapparaat zijn ook de goederenstromen in
relatie met het jaarbeursterrein mogelijk interessant om een ondergronds logistiek systeem
naderbij te brengen. Voor beide bestemmingen, Jaarbeurs en kernwinkelapparaat worden naast
de aanvoer ook de afvoer, waaronder het transport van afval, in de beschouwingen betrokken.

Probleemstelling
Voor het bepalen van de haalbaarheid van een ondergronds transportsysteem in het
centrumgebied van Utrecht is het van belang om de goederen en de goederenstromen in beeld te
brengen. Hierbij wordt uitgegaan van de huidige situatie en de ontwikkelingen in de nabije
toekomst.

Doelstelling
Doel van dit project is het maken van een beschrijving van goederen en goederenstromen van en
naar het Utrechts centrumgebied, uitgesplitst naar type, omvang, bestemming, herkomst, wijze
van transport en kritische factoren.

1.2 Uitgangspunten en beschrijving onderzoeksgebied

Om de benodigde inzichten te verwerven dienen de volgende vragen beantwoord te worden:
 welke goederen worden er van en naar het Utrechts centrumgebied vervoerd?
 wat is de omvang van de goederenstromen?
 wat zijn de afmetingen van de ladingeenheden?
 wat is de herkomst en de bestemming van de goederen?
 hoe worden de goederen vervoerd en wie heeft de regie?
 wat zijn kritische factoren bij het goederenvervoer?
 welke ontwikkelingen zijn er in de nabije toekomst?
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Onderzoeksgebied
Het onderzoeksgebied is gedefinieerd
als de Jaarbeurs, Hoog Catharijne en
het voetgangersgebied van de oude
stad. Het winkelgebied hiervan is op
bijgaand kaartje weergegeven. Van de
afdeling Economische Zaken van de
gemeente Utrecht zijn gegevens over
de winkels in dit gebied verkregen. Zie
Tabel 1.1. De goederenstromen van
en naar de aanloopstraten, zoals
bijvoorbeeld de Voorstraat,
Neude/Oudkerkhof en de Oudegracht
worden niet onderzocht.

Kritische factoren
De volgende aspecten worden
beschouwd als kritische factoren bij
het goederenvervoer:
 conditioneringseisen (koeling);
 eisen aan de handling (breekbaar,

kostbaar, etc.);
 doorlooptijd (tijd tussen bestelling

en aflevering);

De gegevens moeten kunnen worden
gebruikt voor monitoring en voor het
samenstellen van kentallen die ook iets
over andere steden kunnen zeggen.

Tabel 1.1: Overzicht winkelbestand kernwinkelapparaat Utrecht
(bron: Afdeling Economische Zaken, Gemeente Utrecht)

detailhandel horeca Totaal

Voetgangersgebied 329 96 425

Hoog-Catharijne 148 33 181

Jaarbeurstraverse 5 5 10

Totaal 482 134 616

Afbeelding 1.1: Onderzoeksgebied
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1.3 Beschrijving van het onderzoek

De volgende groepen ontvangers kunnen worden onderscheiden in relatie met goederenstromen
naar het Utrechts centrumgebied:
 Jaarbeurs
 detailhandel
 horeca
 kantoren
 consumenten (bewoners)

Bij de gegevensverwerving is de nadruk gelegd op detailhandel en horeca. De winkels zijn
namelijk verantwoordelijk voor het grootste deel van de goederenstromen in de binnenstad. Bij
de Jaarbeurs zijn vooral de goederenstromen van standbouw en catering van belang. Kantoren
en consumenten zijn behandeld op een globaal niveau (globale indicaties van goederenstromen).
Om de gewenste gegevens boven water te krijgen zijn de volgende activiteiten ondernomen:

1. gesprekken met sleutelfiguren die algemene informatie hebben over
goederenvervoer in het centrum van Utrecht

Hieronder vallen vertegenwoordigers van de Jaarbeurs, WBN, Ondernemers Oude Stad, SDC,
Reinigingsdienst gemeente Utrecht (RHD), etc. In deze gesprekken is aan de orde worden
gesteld (waar relevant):
 de goederenstromen in relatie met de gebouwen van de Jaarbeurs
 algemene en beschikbare gegevens over de bevoorrading van het gebied
 te verwachten ontwikkelingen in het winkelbestand en in de bevoorrading van de binnenstad
 een toetsing van onze ideeën over de van belang zijn de kritische factoren
 stromen van huishoudelijk en ander afval ingezameld door de RHD.

2. gesprekken met centrale logistieke organisaties van de grootste
winkels/winkelketens

In deze gesprekken zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:
 een aantal gegevens over de beleveringen aan de Utrechtse vestiging
 een verzoek om de bedrijfsleider op de hoogte te stellen van een bezoek door een enquêteur

(zie punt 3)
 voor zover nog mogelijk: een verdere toetsing van onze vragenlijst (punt 3)
 een verkenning van het draagvlak voor andere logistieke concepten en ondergronds transport

in het algemeen.

Er zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van Albert Heijn, V&D, HEMA, ETOS,
C&A, Peek & Cloppenburg (via Metra transport), Habitat Nederland BV, Free Record Shop,
De Slegte boekhandels, Intertoys en Perry Sport.

3. vraaggesprekken onder bedrijfsleiders/eigenaars van winkels in het
kernwinkelgebied

De steekproef bedraagt ongeveer 25% en is gestratificeerd naar branche op basis van de
gegevens van de afdeling Bestuursinformatie.
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1.4 Opzet en verantwoording van het Veldwerk ‘winkels en horeca’

Door het veldwerkbureau Mobiel Centre BV uit Almere zijn in de periode van 11 tot 23 januari
1999 159 geslaagde gesprekken gevoerd met eigenaars en bedrijfsleiders van winkel- en
horecavestigingen in Hoog Catharijne en het voetgangersgebied van de oude stad. Daarbij is
gebruik gemaakt van het enquêteformulier van bijlage 1, dat door de enquêteurs mondeling is
afgenomen en toegelicht. De enquête is als volgt opgezet: eerst is een vragenlijst met een aantal
algemene gegevens per vestiging opgenomen. Aan het eind van deze vragenlijst zijn alle
goederenstromen die bij de vestiging aankomen geïnventariseerd. Hierbij zijn buiten beschouwing
gelaten de verwijdering van het bedrijfsafval door een externe verwijderaar, postbezorging en
geldtransport. Vervolgens is voor elk van de genoemde stromen een apart formulier ‘gegevens
per goederenstroom’ ingevuld.

Om de enquêteresultaten op een verantwoorde manier op te hogen naar het hele
onderzoeksgebied is het winkel- en horecabestand opgedeeld in tien branches. Deze branches
zijn samenvoegingen van codes uit de standaardbedrijfsindeling van het CBS (SBI 1993), zie ook
tabel B2.1 van bijlage 2.

Tabel 1.2: Steekproefgrootte winkelbestand

branche afkorting vestigingen  in onderzoeksgebied enquête grootte
steekproef

aan-
tal

bvo
(m2)

verh.
bvo

gem. bvo
(m2)

aan-
tal

bvo
(m2)

aan-
tal

bvo

supermarkten A super 3 1820 1% 607 2 240 67% 13%

warenhuizen B warenh. 5 44509 26% 8902 3 36760 60% 83%

gespec. vgm, apotheken,
drogisterijen, parfumerieën

C vgm +
verz.

53 4985 3% 94 21 2333 40% 47%

kledingstoffen, mode, schoenen D mode 196 49482 29% 252 71 17912 36% 36%

woninginrichting E wonen 32 12629 7% 395 10 6445 31% 51%

(elektrische) apparatuur F electr. 31 9928 6% 331 8 1423 26% 14%

boeken en kantoorbenodigheden G boekh. 16 4549 3% 284 4 2686 25% 59%

overige detailhandel H overig 105 19329 11% 197 30 8767 29% 45%

hotels en restaurants I ho-re 99 16252 9% 177 8 1162 8% 7%

cafés J café 33 8073 5% 269 2 260 6% 3%

totaal 573 171556 100% 309 159 77988 28% 45%

Van de goederenstromen en karakteristieken wordt verondersteld dat deze redelijk uniform zijn
binnen deze branches. Het streven was om voor elke branche een steekproefgrootte van
minimaal 25% te realiseren. Dit is bij de meeste branches gelukt, alleen bij de horeca was er een
zeer hoge non-respons. Hierdoor zijn de opgehoogde resultaten voor de horeca minder
betrouwbaar dan voor de overige branches. Ook de resultaten voor supermarkten zijn niet geheel
representatief. Dit is het gevolg van het feit dat de geïnterviewde vestigingen relatief klein zijn.
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Tabel 1.2 geeft een overzicht van het winkelbestand in het onderzoeksgebied en in de
steekproef.

De enquêteresultaten zijn opgehoogd naar het gehele studiegebied door de resultaten per
branche te vermenigvuldigen met de verhouding tussen het totaal brutovloeroppervlakte (bvo)
gedeeld door het bvo in de enquête. Deze werkwijze is gebaseerd op de veronderstelling dat
aantal en omvang van de zendingen vooral gerelateerd is aan het vloeroppervlakte.

Aan het begin van het onderzoek was niet zeker of de winkeliers in Hoog-Catharijne voldoende
informatie konden verstrekken over de wijze waarop de goederen aangevoerd zijn. Als
voorzorgsmaatregel is Winkelbeleggingen Nederland gevraagd om van de transportbewegingen
in de expeditiekelder aan de Rijnkade gedurende één week het volgende te registreren:
aankomst- en vertrektijd van de vrachtauto's, naam transporteur, herkomst voertuig en losplaats
(vestiging). . Omdat de enquête ook voor Hoog-Catharijne goede resultaten leverde is van deze
gegevens uiteindelijk geen gebruik gemaakt.

1.5 Opzet van het rapport

Het volgende hoofdstuk bevat de resultaten m.b.t. de goederenstromen bij de Jaarbeurs, van de
enquêtes bij winkels en horeca en de resultaten m.b.t. de afvalstromen in het gebied van Hoog
Catharijne en het voetgangersgebied voor de huidige situatie. In hoofdstuk 3 is een extrapolatie
van deze gegevens naar een toekomstige situatie (2010) opgenomen. In hoofdstuk 4 tenslotte
worden conclusies getrokken over de potenties voor buisleidingtransport en worden enkele
aandachtspunten voor vervolgonderzoek aangegeven.
In de rapportage moesten op een aantal punten aannames worden gedaan om een uniform beeld
van de verschillende goederenstromen te geven. Deze aannames zijn in bijlage 3 samengevat om
de leesbaarheid van het rapport te verhogen.
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2 GOEDERENSTROMEN IN DE HUIDIGE SITUATIE

Bij de analyse van de gegevens is de aandacht gericht op het in beeld brengen van de potenties
voor ondergronds transport vertaald in het volume en het aantal zendingen die door een
ondergronds transportsysteem kunnen worden vervoerd. Daarbij zijn potentiële bedreigingen, die
er voor ondergronds transport vanuit bepaalde goederengroepen zijn, in beeld gebracht. Voorts is
uit de gegevens af te leiden hoeveel verkeersbewegingen worden voorkomen als een systeem
van ondergrondse logistiek beschikbaar is. Alle tabellen bevatten gegevens per week , tenzij
anders vermeld. Het onderzoek richt zich voor de huidige situatie op twee gebieden, nl. Het
jaarbeurscomplex en het kernwinkelgebied. Deze gebieden worden hier achtereenvolgens
behandeld, te beginnen met de Jaarbeurs.

2.1 Goederenstromen in relatie met de Jaarbeurs

De goederenstromen naar en van het jaarbeurscomplex zijn globaal in drie categorieën te
verdelen:
1. goederen die een directe relatie hebben met een beurs of evenement
2. goederen ten behoeve van catering
3. afval.

Met de op het jaarbeursterrein voor logistiek verantwoordelijken is in een gesprek getracht een
schatting te maken van de omvang en de aard van de goederenstromen die een relatie hebben
met de Jaarbeurs. Afzonderlijk is gesproken met de firma van Vliet, die de verwijdering van het
afval verzorgt.

2.1.1 Goederen in relatie met be urzen en evenementen

Er worden op het Jaarbeurscomplex ongeveer 80 beurzen per jaar gehouden. Omdat er één-,
twee- en driejarige beurzen zijn verschilt het aantal beurzen, maar vooral de omvang ervan, per
jaar aanzienlijk. In toenemende mate worden evenementen zoals bijvoorbeeld popconcerten
georganiseerd. Vanuit het ondergronds transport zijn deze evenementen echter veel minder
interessant, omdat de goederen die hierbij worden gebracht uitsluitend uitzonderlijk volumineus
zijn (tribunebouw, podia, muziekinstallaties e.d.).

De nadruk ligt verder op de vakbeurzen. De goederen die ten behoeve van een beurs worden
gebracht zijn in het algemeen als volgt te omschrijven:
1. standopbouwmateriaal : meestal volumineus en moeilijk te behandelen, kortom over het

algemeen ongeschikt om te transporteren via een buisleiding. Daarbij komt nog dat de
monteurs vaak in dezelfde auto als de goederen (en het gereedschap) op het terrein
arriveren.

2. tentoon te stellen en te demonstreren producten: deze producten komen vaak via
internationaal groupagevervoer aan op het terrein. Dat betekent dat relatief grote auto's
(trekker/oplegger) een of meer relatief kleine zendingen afleveren en vervolgens weer
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doorrijden naar een volgend afleveradres. In een aantal gevallen gaat het om dermate grote
apparatuur dat transport door een buisleiding niet aan de orde is, maar in naar schatting 75%
van de gevallen zou voor dit transport een buisleiding juist wel geschikt kunnen zijn.

3. brochures en ander drukwerk : deze goederen wordt deels door de bemanning van de
stands meegenomen en deels door pakketdiensten afgeleverd.

De goederenstromen zijn niet gelijkmatig over de tijd verdeeld. Gemiddeld duurt een beurs 3 à 4
dagen (180 dagen op jaarbasis, soms 2 à 3 tegelijk lopende beurzen), waaraan 2 à 3 dagen
opbouwen voorafgaan en waarop 1 à 2 dagen afbreken volgen. De goederen worden dus
gedurende ongeveer 150 à 200 dagen per jaar naar en van het complex verplaatst.

Gemiddeld is er per beurs sprake van ongeveer 800 vrachtwagenbewegingen. Geschat wordt dat
er daarvan ongeveer 100 (heen- en retourzendingen) zouden kunnen worden voorkomen indien
buisleidingtransport beschikbaar zou zijn; deze vrachtwagens bevatten ongeveer 200 zendingen.
Voor 80 beurzen gaat het dan om zo'n 16.000 zendingen per jaar waarvoor buisleidingtransport
een alternatief zou kunnen zijn. Aangenomen is dat deze zendingen ongeveer 10
verzendeenheden bevatten (voornamelijk dozen met hetzelfde volume als bij de stedelijke
distributie is aangehouden, 0,06 m3). Hiermee wordt het aantal verzendeenheden geschat op
160.000 per jaar (3200 per week). De herkomst van de goederen is zeer divers; voor zover het
om internationaal vervoer gaat ligt de nadruk wat betreft de herkomstrichting van het vervoer op
de A27 (België, Frankrijk) en de A12 (Duitsland).

2.1.2 Catering

Er is catering op het terrein die werkt ten behoeve van:
 het Congres- en Vergadercentrum  (elke dag),
 Vak- en Publieksbeurzen (alleen op beursdagen),
 Manifestaties/evenementen (van bedrijfsfeesten tot popfestivals).
 Trade Mart Utrecht (elke eerste maandag van de maand en 2 x 10 dagen per jaar)

De cateringvoorzieningen bij evenementen en feesten zijn vaak van een bijzondere aard. Zo
wordt bij popconcerten het bier 'direct' vanuit tankauto’s getapt. Afhankelijk van de aard van het
feest worden soms zeer exclusieve bereide gerechten geserveerd. In zijn algemeenheid kan
worden gesteld dat van de goederen die ten behoeve van dergelijke gelegenheden worden
geleverd slechts een klein gedeelte in aanmerking komt voor transport via een buisleiding.

Voor de andere twee stromen geldt dat er sprake is van een meer gestandaardiseerde
verpakkingseenheid. De omvang van de goederen die door de catering op het terrein worden
behandeld is sterk afhankelijk van de vraag of er al of niet op die dag activiteiten zijn, zowel
t.b.v. de interne - als externe Jaarbeurscatering. Door de business-unit van de Jaarbeurs Utrecht
die de catering verzorgt zijn de volgende vuistregels opgesteld:
 180 niet-beursdagen: 15 vrachtauto's die elk gemiddeld 6 m3 goederen brengen
 180 Beursdagen: 40 vrachtauto's die elk gemiddeld 10 m3 goederen brengen.
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Dit levert een totaal volume van 88.200 m3. Er vanuit gaande dat alle goederen in principe via
een buisleiding kunnen worden vervoerd, zou het hierbij per jaar gaan om:
 441.000 zendingen bij een gemiddelde zendinggrootte via de buisleiding van 0,2 m3 (60 x 60 x

60 cm)
 176.000 zendingen bij een gemiddelde zendinggrootte via de buisleiding van 0,5 m3 (80 x 80 x

80 cm).

Als vuistregel wordt voorlopig een aantal van 250.000 zendingen per jaar aangehouden.

2.1.3 Afval van het Jaarbeurscomplex

De afvalstromen kunnen eveneens worden onderscheiden in een aantal typen:
 afval dat overblijft tijdens opbouw, houden en afbraak van de stands van een beurs
 organisch afval van de catering
 overig afval (veegmachines, TL-balken die vervangen worden, metalen e.d.).

Alle afval wordt verzameld en afgevoerd door de firma Van Vliet in Nieuwegein. Voor zover
het afval wordt gescheiden gebeurt dat voornamelijk door de verwijderaar in Nieuwegein, nadat
het van het terrein is gehaald. Wel zijn er aparte afvalcontainers voor verf, voor staal en
aluminium, voor houten schotten en voor plastic folie. D.m.v. rijdende perscontainercombinaties
van de Fa. van Vliet wordt het, door de schoonmaakbedrijven per hal verzameld vuil, ter plaatse
geperst en afgevoerd.

Door de firma Van Vliet is aangegeven dat de eerste twee genoemde soorten afval in het totaal
overheersen en dat de derde categorie daarom gevoeglijk buiten beschouwing kan worden
gelaten.

Afval in relatie met stands en standbouw
Het afval dat een relatie heeft met de stands van een beurs is in twee categorieën te verdelen:
 niet brandbaar afval en hout; dit afval wordt niet geperst. Het wordt gestort in afzetcontainers

van 40 m3 en vervolgens afgevoerd. Er worden per jaar 150 à 200 van dergelijke containers
van het terrein afgevoerd

 al het overige (brandbare) afval wordt verzameld in rolcontainers van 1 m3. Deze
rolcontainers worden overgeladen in perscontainers. Na persen is er een verdichting
bewerkstelligd van 1:3. Er passen zo'n 100 rolcontainers in een perscontainer. Een totaal van
25.000 à 30.000 per jaar te verwijderen rolcontainers levert dan 250 à 300
vervoerbewegingen per jaar als gevolg van perscontainers.

Afval van de catering
Organisch afval van de catering wordt verzameld in containers van 120 liter. Per week worden
er daarvan ongeveer 100 verwijderd. Er worden er ongeveer 30 à 40 per rit meegenomen. Dit
betekent dat dit zo'n 3 voertuigbewegingen per week ofwel 150 op jaarbasis tot gevolg heeft.
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2.1.4 Potenties voor ondergronds transport

Op basis van de volgende uitgangspunten is er resumerend een overzicht van het voor een
ondergronds logistiek systeem in aanmerking komende vervoervolume te geven:
 goederen die een relatie hebben met de standbouw ten behoeve van beurzen komen niet in

aanmerking voor ondergronds transport
 van goederen in relatie met de reguliere catering wordt aangenomen dat ongeveer de helft zo

verpakt kunnen worden dat gebruik van het OLS mogelijk is; omdat het vaak om nogal
speciale producten gaat en omdat in een aantal gevallen personeel en producten in dezelfde
auto komen wordt aangenomen dat de andere helft niet voor transport via een OLS in
aanmerking komt; catering tijdens evenementen kan niet via een OLS worden
getransporteerd, omdat de aanvoer zeer grootschalig plaatsvindt

 van afval wordt aangenomen dat het eveneens zodanig te verpakken is dat het in een OLS
kan worden behandeld; er wordt voorlopig voorbij gegaan aan het feit dat de lokatie van het
LSP van grote invloed is op de vraag of dit transport binnen het huidige logistieke concept is
in te passen (verwerking vindt plaats in Nieuwegein)

 Uitgangspunt is dat in de toekomst goederen worden vervoerd in eenheden van bijvoorbeeld
(huidige) zendingen, huidige gebruikte containers (zoals bijvoorbeeld bij organisch afval) of
containers van 0,5 m3, indien de goederen vandaag in veel grotere eenheden worden verpakt.

Dit leidt tot het volgende resumerende overzicht:

Tabel 2.1: Resumé vervoervolume Jaarbeurs per week

goederensoort aannames volume ladingeenheden

ten toon te stellen producten goed behandelbaar 200 m3 320 zendingen met daarin

drukwerk e.d. 3200 verzendeenheden à 0,06 m3

catering 50% geschikt 880 m3 2.500 verzendeenheden à 0,35 m3

afval: niet persbaar 3,5 * 40 kuub cont. 140 m3 280 verzendeenheden à 0,5 m3

afval: organisch 100 * 120 l cont 12 m3 100 verzendeenheden à 0,12 m3

afval: persbaar overig in rolcontainers;  wordt nu
geperst = verdichting 1:3

550 m3 1.100 verzendeenheden à 0,5 m3

Totaal ca. 1.800 m3 ca. 7.200 verzendeenheden

2.2 Goederenstromen naar winkels en horeca

2.2.1 Algemene gegevens over winkel- en horecavestigingen

In het eerste deel van de enquête zijn een aantal algemene vragen gesteld over het bedrijf. Deze
gegevens kunnen gebruikt worden om verbanden te leggen tussen bedrijfsvoering en
goederenstromen.
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Uit Afbeelding 2.1 blijkt dat er per branche een aanzienlijke spreiding is in de bedrijfsvorm. De
warenhuizen zijn allemaal filialen, terwijl in de horeca veel vestigingen zelfstandig zijn. De
bedrijfsvorm heeft een grote invloed op het aantal zendingen (zie Tabel 2.15, pagina 31).
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Afbeelding 2.1: Bedrijfsvorm per branche

In Afbeelding 2.2 wordt het aandeel van de filialen in Utrecht voor een aantal branches
vergeleken met de landelijke verdeling. Hieruit blijkt dat het aandeel filialen in Utrecht structureel
hoger is dan het landelijk gemiddelde. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de hoge
grondprijzen in Utrecht, filiaalbedrijven kunnen die door hun grootschalige organisatie beter
bekostigen.
Ook de gehanteerde concurrentiestrategie (differentiatie of kostenleiderschap; op basis van de
beoordeling door de geïnterviewde eigenaars/bedrijfsleiders) beïnvloedt de goederenaanvoer.
Afbeelding 2.3 laat zien dat de meeste bedrijven concurreren door differentiatie. De hier
behandelde grootheden zijn niet zo belangrijk voor het vaststellen van de goederenstromen, maar
wel om eventuele toekomstige veranderingen in de goederenaanvoer te kunnen meten en
verklaren.
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Afbeelding 2.2: Vergelijking aandeel filialen Utrecht
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Afbeelding 2.4: Ontwikkelingen in goederenaanvoer in de afgelopen vijf jaar

Om enigszins een beeld te krijgen van de ontwikkelingen in de goederenaanvoer is aan de
respondenten gevraagd in hoeverre het aantal zendingen, de omvang van de zendingen en de
magazijngrootte in de afgelopen vijf jaar gewijzigd is (Afbeelding 2.4). Het aantal en de omvang
van de zendingen blijkt bij veel bedrijven toegenomen te zijn. In de magazijngrootte werd een
vermindering verwacht. Uit gegevens van de afdeling EZ blijkt dat de verhouding
verkoopvloeroppervlakte:brutovloeroppervlakte voor wijk 18 (deel van de binnenstad waar het
onderzoeksgebied binnen valt) 59:100 is. Dit komt overeen met het landelijke gemiddelde. Bij
nieuwbouw wordt steeds meer uitgegaan van 80:100. Voor het centrum van Utrecht lijkt 59:100
veel magazijnruimte; daarbij moet echter opgemerkt worden dat Hoog Catharijne veel
magazijnruimte heeft die deels leeg staat. Dat betekent dat er in de binnenstad nog wel ruimte te
winnen is.
In de beschikbaarheid van magazijnen blijkt nauwelijks iets veranderd te zijn. Mogelijk heeft dit
iets te maken met het feit dat veel panden vrij oud zijn en daardoor niet zo efficiënt gebruikt
kunnen worden. Een andere reden hiervoor kan zijn dat de meeste winkels vanwege de hoge
grondprijzen al een zo klein mogelijk magazijn hebben. In de gesprekken met centrale logistieke
organisaties van winkelketens werd deze laatste trend bevestigd.

2.2.2 Goederenstromen naar het centrum

Het onderzoeksgebied bestaat uit de Jaarbeurstraverse, Hoog Catharijne en het
voetgangersgebied inclusief de winkels die hieraan grenzen aan het Vredenburg en zal hierna
steeds worden aangeduid als "centrum".

Het aantal zendingen per week is opgenomen in Tabel 2.2. Hieruit blijkt dat de mode (kleding en
schoenen) en de horeca elk verantwoordelijk zijn voor bijna een kwart van de zendingen. In
totaal worden er in het centrum ruim 3000 zendingen per week verricht.
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Het overgrote deel van de zendingen vindt in het ochtendvenster plaats (Tabel 2.3). Van het
avondvenster wordt daarentegen nauwelijks gebruik gemaakt, dit hangt waarschijnlijk samen met
openingstijden van winkels en werktijden van chauffeurs.

De verdeling van de zendingen over de week is vrij regelmatig; ongeveer 80% vindt plaats op
vaste dagen. In het weekend worden er nauwelijks goederen geleverd.

De verdeling van de goederenaanvoer over het jaar is bepaald door de respondenten te vragen
welke drie maanden het drukst zijn en welke drie het rustigst zijn. Afbeelding 2.5 geeft de totalen
per maand voor de steekproef. De grootste drukte zit in november en december (Sinterklaas en
kerst), terwijl het in januari en tijdens de zomermaanden het rustigst is.
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Afbeelding 2.5 Verdeling van goederenaanvoer over het jaar

De kenmerken van de zendingen zijn bepaald door aan de respondenten te vragen of (een deel
van) de zendingen één of meer van de volgende kenmerken bezit:
 kwetsbaar - goed en verpakking niet bestand tegen stoten;

Tabel 2.2: Aantal zendingen per week

super 106 3%

warenh. 91 3%

vgm+verz. 359 12%

mode 702 23%

wonen 127 4%

electr. 412 13%

boekh. 41 1%

overig 439 14%

ho-re 476 15%

café 342 11%

Totaal 3093 100%

Tabel 2.3: Verdeling van zendingen
over de dag

06-11 venster 2018 65%

11-18 546 18%

18-19/21-22
venster

26 1%

18-23 overig 25 1%

23-06 85 3%

wisselend 391 13%

onbekend 2 0%

totaal 3093 100%

Tabel 2.4: Verdeling van de
zendingen over de week

Maandag 347 11%

Dinsdag 512 17%

Woensdag 522 17%

Donderdag 488 16%

Vrijdag 465 15%

Zaterdag 198 6%

Zondag 19 1%

Wisselt/onbekend 542 18%

Totaal 3093 100%
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 diefstalgevoelig - hoge waardedichtheid en makkelijk te stelen;
 bederfelijk - na aflevering slechts kort houdbaar;
 tijdsgevoelig - levertijd en aflevermoment hebben grote invloed op waarde, bv. kranten;
 rembours - betaling bij aflevering van de goederen.

Tabel 2.5: Kenmerken van de zendingen

super warenh. vgm+verz. mode wonen electr. boekh. overig ho-re café totaal

Kwetsbaar 68 79 276 215 57 377 41 401 378 124 2015 65%

Diefstalgevoelig 68 84 265 387 110 412 30 322 168 31 1876 61%

Bederfelijk 8 56 118 0 0 0 0 55 434 93 763 25%

Tijdsgevoelig 0 82 96 229 2 56 36 77 84 62 724 23%

Rembours 0 0 6 28 0 119 5 104 98 0 359 12%

Bovenstaande tabel geeft per kenmerk weer welk aandeel van de zendingen dit kenmerk heeft.
Zendingen kunnen meerdere kenmerken hebben, het totaal van de zendingen met bijzondere
kenmerken is dus groter dan het totaal aantal zendingen (3093). Volgens de enquêteresultaten
bevat tweederde van de zendingen kwetsbare goederen. Dit lijkt aan de hoge kant te zijn.
Wellicht hebben de respondenten hier ‘aan de voorzichtige kant’ geantwoord, ook als de
goederen in werkelijkheid best tegen een stootje kunnen. Toch blijkt hier wel uit dat
ondergrondse transportsystemen in staat moeten zijn om kwetsbare goederen met weinig
schaderisico te vervoeren.

Ook de diefstalgevoeligheid wordt hoog ingeschat, dit kan deels verklaard worden uit het feit dat
in winkelgebieden veel goederen verkocht worden die erg gewild zijn. De meeste zendingen zijn
volgens verwachting niet erg bederfelijk of tijdsgevoelig. Slechts weinig goederen worden onder
rembours afgeleverd. Verwacht werd dat er in de horeca relatief veel onder rembours wordt
afgeleverd; dit blijkt echter niet uit de resultaten. Wellicht speelt hier toeval in relatie met de lage
respons van horecavestigingen een rol.

Tabel 2.6: Aantal verzendeenheden per branche per week

super warenh. vgm+verz. mode wonen electr. boekh. overig ho-re café totaal

doos/krat/vat 356 36 2895 4293 402 586 317 2562 4084 466 15997 73%

rolcontainers 0 627 53 138 100 0 25 212 112 186 1454 7%

pallets 38 50 68 58 20 223 17 126 56 0 655 3%

kledingrekken 0 51 0 2646 0 0 0 46 0 0 2744 13%

onverpakt 0 0 641 0 235 0 0 154 0 0 1030 5%

overige 0 6 0 6 6 0 0 46 0 0 64 0%

21944 100%

De verzendeenheden bestaan voor 75% uit losse dozen, kratten en vaten. Slechts een klein deel
bestaat uit rolcontainers en pallets. Dat deze samen wel een kwart van het vervoerde volume
vormen blijkt uit Tabel 2.7. De kledingrekken vormen ruim 10% van het totale aantal
verzendeenheden.
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Tabel 2.7: Volume van de verzendeenheden, per branche, per week in m3

super warenh. vgm+verz. mode wonen electr. boekh. overig ho-re café totaal

doos/krat/vat 23 2 185 275 26 38 20 164 261 30 1024 19%

rolcontainers 0 361 31 80 58 0 15 122 64 107 837 16%

pallets 29 38 53 45 15 171 13 97 43 0 503 9%

kledingrekken 0 51 0 2646 0 0 0 46 0 0 2744 52%

onverpakt 0 0 128 0 47 0 0 31 0 0 206 4%

overige 0 1 0 1 1 0 0 5 0 0 6 0%

totaal 52 453 397 3046 146 209 48 464 369 137 5321 100%

Het volume van de zendingen is niet rechtstreeks
aan de respondenten gevraagd, omdat volume
moeilijk te schatten is. Het is daarom afgeleid uit
de aantallen verzendeenheden door deze te
vermenigvuldigen met een geschat gemiddeld
volume per type verzendeenheid, dat is opgenomen
in Tabel 2.8.

Het totaal volume van de zendingen aan het
centrum is ruim 5000 m3 per week, waardoor het
volume per zending gemiddeld 1,7 m3 is. Het grote aantal kledingrekken komt verhoudingsgewijs
nog sterker naar voren in het volume: ongeveer 50% bestaat uit kledingrekken.

Tabel 2.9 laat zien dat bijna 8% van het goederenvolume gekoeld aangevoerd wordt, slechts 1%
is diepgevroren. Deze goederen vormen vaak
slechts een klein deel van zendingen die voor het
grootste deel uit andere goederen bestaan.
Hierdoor ligt het aantal zendingen dat
geconditioneerde goederen bevat rond de 10%.
De geconditioneerde goederen worden vooral
geleverd aan supermarkten, warenhuizen,
gespecialiseerde detailhandel voedings- en
genotmiddelen en horeca.

2.2.3 Transportwijze, herkomstrichting en bestemmingsgebied van de goederen

Transportwijze
Voor bijna de helft van alle zendingen wordt een bestelauto gebruikt, voor ruim een derde een
motorwagen (zonder aanhanger). Personenauto's en trekkers worden voor slechts een klein deel
van de zendingen gebruikt.

Tabel 2.8: Aanname afmetingen
verzendeenheden

verzendeenheid maten (m) volume (m3)

doos/krat/vat 0,4*0,4*0,4 0,06

rolcontainers 0,6*0,8*1,2 0,58

pallets 0,8*1,2*0,8 0,77

kledingrekken 2,0*1,0*0,5 1,00

onverpakt - 0,20

overige - 0,10

Tabel 2.9: Geconditioneerde goederen

m3

gekoeld 429 8%

diepgevroren 76 1%

totaal 5321 100%
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Tabel 2.10: Voertuigtype van de zendingen

personenauto bestelauto motorwagen trekker overige onbekend totaal

?

zonder aanhanger 267 1389 1125 10 0 0 2792

met aanhanger 4 0 9 177 0 0 189

totaal 271 1389 1134 187 0 112 3093

9% 45% 37% 6% 0% 4% 100%

Door het hoge gewicht van de voertuigen zijn leveranties van bier en frisdranken met
vrachtauto's aan de Oudegracht onmogelijk. Bovendien is het grootste deel van de afleverpunten
onderaan de werf. Bij aanleveren over de weg moeten de goederen naar beneden gesjouwd
worden wat tevens tot schade aan de trappen leidt. Als oplossing hiervoor heeft de RHD de
bierboot in gebruik genomen. Deze levert dagelijks zendingen van drankenhandels af, waarbij
een medewerker van de drankenhandel meevaart voor de formaliteiten en eventueel betaling.
De RHD doet dus alleen het transport. Uit concurrentieoverwegingen willen de drankenhandels
niets samen vervoeren, omdat concurrenten dan kunnen zien hoeveel er verkocht wordt. Deze
weerstand van drankenhandels is een vanuit andere studies reeds bekende bedreiging voor
ondergronds transport.
De bierboot wordt geladen op de hoek van de Kleine Singel en de Wittevrouwesingel, hier is ook
een parkeerplaats voor de vrachtauto van de drankenhandel. Bij "overige" in bovenstaande tabel
werd in de horeca een redelijk aandeel van de ‘bierboot’ verwacht. Dat de bierboot in de
steekproef niet voorkomt is waarschijnlijk mede het gevolg van de lage respons in de horeca-
branche.

Om een beeld te krijgen van de bij het transport
betrokken partijen is voor elke goederenstroom gevraagd
wie het transport regisseert, m.a.w. bepaalt hoe het
transport wordt georganiseerd. Vooral bij winkelketens
maar ook bij groothandels komt het vaak voor dat het
transport zelf daarbij uitbesteed wordt aan een
transportbedrijf of logistiek dienstverlener. Het blijkt dat
het overgrote deel van de zendingen door de verladende
partijen geregisseerd wordt. In de helft van alle gevallen

is dit de producent. De verladers betalen ook meestal de transportkosten en berekenen die
vervolgens weer door in hun verkoopprijzen aan de ontvangers van de goederen. Hierdoor
hebben de ontvangers meestal geen inzicht in de transportkosten. Van alle potentiële gebruikers
van ondergronds transport zijn de verladers daarom de belangrijkste gesprekspartners.

Voor de regie per branche wordt verwezen naar tabel B2.5 van bijlage 2. Hieruit blijkt (weer)
dat de enquête voor supermarkten niet representatief is; geen enkele zending wordt door de
winkelketen uitgevoerd terwijl in werkelijkheid de meeste zendingen naar supermarkten door de

Tabel 2.11: Regisseur transport

zendingen

winkelketen 530 17%

groothandel 807 26%

leverancier (producent) 1539 50%

ontvanger (zelf halen) 217 7%

totaal 3093 100%
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winkelketen geregisseerd worden. Per branche zijn er aanzienlijke verschillen in de
transportregie.

Herkomstrichting
De herkomstrichting van de goederen is bepaald door de opgegeven plaatsen van lading te
groeperen naar de autosnelwegen die vanuit de plaatsen naar Utrecht leiden. De resultaten zijn
weergegeven in Afbeelding 2.6. Tabellen B2.2 t/m B2.4 van bijlage 2 bevatten meer
gedetailleerde tabellen over de herkomst van zendingen en verzendeenheden.

Afbeelding 2.6: Herkomst van zendingen, verzendeenheden en volumes

De herkomst van de zendingen speelt een belangrijke rol bij de keuze van het overslagcentrum
naar ondergronds transport. Opvallend is dat ongeveer een kwart van de zendingen een
wisselende of onbekende herkomst heeft. Ongeveer 20% van de zendingen komt uit Utrecht,
hiernaast is Zuid-Nederland de belangrijkste herkomst van voertuigen. Wanneer naar de
aantallen verzendeenheden gekeken wordt blijkt West-Nederland het grootste aandeel te hebben,
gevolgd door Zuid-Nederland en Utrecht. Bij het vergelijken van de volumes spelen West- en
Zuid-Nederland een overheersende rol. Blijkbaar is het volume van de zendingen uit Utrecht vrij
klein.

2.2.4 Potentiële goederenstromen voor ondergronds transport

Als eerste stap in de bepaling van de potentiële goederenstromen is in de interviews gevraagd
welk deel van de los vervoerde dozen/kratten/vaten kleiner is dan 0,6m bij 0,6m (Tabel 2.12).

Utrecht
21% zend.
17% eenh.

9% vol.

NO (A27/A28)
5% zend.
5% eenh.
7% vol.

NW (A2)
10% zend.
9% eenh.
8% vol.

Oost (A12)
4% zend.
6% eenh.
5% vol.

West (A12)
11% zend.
27% eenh.
31% vol.

Zuid (A2/A27)
22% zend.
21% eenh.
30% vol.

wisselt/onbekend
27% zend.
16% eenh.
11% vol.
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Tabel 2.12: Aantal dozen/kratten/vaten kleiner dan 0,6m bij 0,6m

super warenh. vgm+verz. mode wonen electr. boekh. overig ho-re café totaal

totaal aantal 356 36 2895 4293 402 586 317 2562 4084 466 15997

kleiner dan… 288 33 2348 3070 198 518 304 1450 3859 295 12363

81% 90% 81% 72% 49% 88% 96% 57% 94% 63% 77%

Nu kan het potentieel volume aan goederen voor transport door een buis bepaald worden. Dit is
gedaan door per verzendeenheid percentages aan te nemen over het volume van de goederen
met kleinere maten dan 0,6m bij 0,6m (Tabel 2.13). Uit eerdere gesprekken met dienstverleners
in de kleding kwam naar voren dat hangende kleding op kledingrekken hierdoor afvalt. Om
kleding toch door een buis te vervoeren zal het op een andere manier verpakt moeten worden.
Door de vaak grote afmetingen van onverpakte goederen (bv. meubilair) passen deze ook niet
binnen de gestelde maten. Uiteindelijk blijft hierdoor 36% van het totale volume over, ongeveer
2000 m3 per week. Als een manier gevonden kan worden om kledingrekken via de buis te
vervoeren verdubbelt het potentieel tot 75% (4000 m3).

Tabel 2.13: Potentieel volume door buis

totaal
laadeen-
heden

totaal
volume

(m3)

% dat past potentieel aantal
verzendeenheden

door buis

potentieel volume
door buis (m3)

doos/krat/vat 15997 1024 80% 12800 819

rolcontainers 1454 837 80% 1160 670

pallets 655 503 80% 520 403

kledingrekken 2744 2744 0% 0 0

onverpakt 1030 206 0% 0 0

overige 64 6 50% 32 3

totaal 21944 5321 36% 14512 1895

Het is niet ondenkbaar dat geconditioneerde goederen via een buisleiding worden vervoerd als
het transportsysteem met ‘koelmodules’ is uitgevoerd. Indien dit niet het geval is, dan kan 10%
van de zendingen deels (slechts een deel van de verzendeenheden) niet via het systeem worden
getransporteerd.

2.2.5 Kentallen voor goederenstromen

De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in kentallen die gebruikt zijn om de resultaten te
vergelijken met andere onderzoeken. Vanwege het detailniveau van dit onderzoek zijn deze
kentallen ook zeer bruikbaar voor ander onderzoek. Het is dan wel aan te raden de kentallen per
branche te hanteren, om daarmee de specifieke Utrechtse branchesamenstelling uit te
elimineren. Tabel B2.1 van bijlage 2 geeft aan uit welke SBI codes de branches opgebouwd zijn.

De enquêteresultaten geven een vertekend beeld voor supermarkten, doordat alleen twee relatief
kleine supermarkten geïnterviewd zijn. Op basis van ander onderzoek (Boerkamps, 1998) is een
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aantal kentallen voor supermarkten daarom aangepast. Deze staan tussen haakjes vermeld
achter de uit dit onderzoek afgeleide kentallen voor supermarkten. De kentallen voor hotels en
restaurants (ho-re) en cafés zijn minder betrouwbaar dan de overige kentallen doordat er in deze
branches een erg lage respons was (8% respectievelijk 6% van het aantal vestigingen).

Kentallen per vestiging per week
Een veel gebruikt kental voor het karakteriseren van goederenaanvoer naar detailhandel is het
aantal zendingen per vestiging per week. De resultaten van dit onderzoek zijn vergeleken met
andere kentallen. Een probleem hierbij is dat de onderzoeksaanpak vaak een grote invloed heeft
op de resultaten en deze zijn door een andere branche-indeling vaak moeilijk vergelijkbaar. Toch
blijken de resultaten redelijk overeen te komen met vorige onderzoeken. Alleen bij supermarkten
is het gemiddeld aantal zendingen lager dan verwacht. Dit is het gevolg van de kleine
steekproefgrootte in deze branche. De op basis van Boerkamps (1998) aangepaste kentallen
voor supermarkten zijn tussen haakjes weergegeven.

De eerste kolom van Tabel 2.14 bevat het gemiddeld aantal goederenstromen per vestiging.
Onder een goederenstroom wordt verstaan: een groep goederen die door één organisatie wordt
afgeleverd en/of opgehaald en die altijd op dezelfde manier vervoerd wordt (zelfde voertuigtype,
conditionering, etc) naar dezelfde ontvanger/laad c.q. losadres. Dit kental zegt iets over de mate
van bundeling van de aangevoerde goederen.

Tabel 2.14: Kentallen per winkel

centrum Utrecht # zendingen per week in ander onderzoek

branche # goederenstromen # zendingen
per week

Leiden/Arnhem,1
987 (DHV)

 Breda, 1992
(AGV)

1995 (HBD) Groningen,
1995

super 3,5 7,0 (20) 12,7 5,4 21,0

warenh. 5,3 25,0 21,4 21,0

vgm+verz. 3,1 8,0 9,1 ; 16,3 8,6 5,0

mode 1,3 3,6 3 ; 5,3 5,1 4,0

wonen 1,8 6,5 6,1 8,6 5,3

electr. 1,8 7,4 5,9 ; 5,7 8,6 5,3

boekh. 2,0 6,0 8,6 3,9

overig 1,8 6,6 6,9 3,9

ho-re 2,3 4,3 8,3 6,0

café 2,5 5,5 8,3 6,0

gemiddeld 1,9 5,7 8,5 6,0 5,0
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Tabel 2.15 laat zien dat het gemiddeld aantal zendingen per
week sterk afhankelijk is van de bedrijfsvorm. Filialen en
franchisers worden minder vaak beleverd doordat een
belangrijk deel van de goederen gebundeld aangeleverd
wordt, met grotere voertuigen, vanuit distributiecentra van
de keten. Indien door schaalvergroting het aantal
zelfstandige winkels afneemt zal het aantal zendingen dus
afnemen.

Tabel 2.16: Aantal verzendeenheden per winkel per week

super warenh. vgm+verz. mode wonen electr. boekh. overig ho-re café gem.

doos/krat/vat 23,5 10,0 64,5 21,9 20,5 10,5 46,8 38,7 36,5 7,5 31,0

rolcontainers 0,0 (245) 172,7 1,2 0,7 5,1 0,0 3,8 3,2 1,0 3,0 4,8

pallets 2,5 (21) 13,7 1,5 0,3 1,0 4,0 2,5 1,9 0,5 0,0 1,3

kledingrekken 0,0 14,0 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 6,4

onverpakt 0,0 0,0 14,3 0,0 12,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 3,1

overige 0,0 1,7 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,2

totaal 26,0 (292) 212,0 81,5 36,4 38,9 14,5 53,0 47,6 38,0 10,5 46,9

Het aantal verzendeenheden per winkel per week blijkt sterk te verschillen per branche. In
warenhuizen worden vooral rolcontainers en pallets gebruikt terwijl in de meeste andere
branches losse dozen, kratten en vaten overheersen. Uitzondering hierop zijn de mode (veel
kledingrekken) en woninginrichting (veel nagenoeg onverpakte meubels). De op basis van
Boerkamps (1998) aangepaste kentallen voor supermarkten zijn tussen haakjes weergegeven.

Ook het volume van de wekelijks aangeleverde goederen verschilt sterk per branche.
Warenhuizen hebben natuurlijk een groot volume, maar ook in de mode worden relatief
volumineuze goederen aangevoerd.

Tabel 2.17: Volume per winkel per week

(m3) super warenh. vgm+verz. mode wonen electr. boekh. overig ho-re café gem.

doos/krat/vat 1,5 0,6 4,1 1,4 1,3 0,7 3,0 2,5 2,3 0,5 2,0

rolcontainers 0,0 (142) 99,5 0,7 0,4 2,9 0,0 2,2 1,8 0,6 1,7 2,8

pallets 1,9 (16) 10,5 1,2 0,2 0,8 3,1 1,9 1,5 0,4 0,0 1,0

kledingrekken 0,0 14,0 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 6,4

onverpakt 0,0 0,0 2,9 0,0 2,4 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,6

overige 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

totaal 3,4 (158) 124,8 8,8 15,5 7,4 3,7 7,1 7,0 3,3 2,2 12,9

Kentallen per m2 brutovloeroppervlakte
Een andere manier om de zendingen aan detailhandel te karakteriseren is d.m.v. aan het
vloeroppervlakte gerelateerde kentallen. Vaak wordt hiervoor het verkoopvloeroppervlakte

Tabel 2.15: Zendingen per bedrijfsvorm

aantal winkels
in enquête

zendingen
per week

filiaal 96 4,1

franchise 7 5,4

zelfstandig 54 8,6

anders 2 2,5

totaal 159 5,7
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gebruikt. Hierover waren echter uit de interviews geen betrouwbare cijfers beschikbaar, daarom
zijn gegevens over het brutovloeroppervlakte van alle vestigingen gebruikt (bron: Afdeling
Economische Zaken, Gemeente Utrecht). Het aantal zendingen per oppervlakte zegt iets over de
schaalgrootte van winkels en de wijze waarop gewerkt wordt bij de goederenaanvoer. Bij de
warenhuizen zijn er per m2 slechts weinig zendingen, hier wordt dus heel efficiënt aangeleverd:
grote zendingen. Bij de gespecialiseerde voedings- en genotmiddelen (vgm) en winkels met
verzorgende produkten zijn er juist veel zendingen per m2. Omdat de enquêteresultaten niet
representatief waren voor supermarkten zijn ook deze kentallen aangepast op basis van het
onderzoek van Boerkamps. Hierbij is de aanname gedaan dat supermarkten een gemiddeld
brutovloeroppervlakte van 600 m2 per vestiging hebben.

Tabel 2.18: Aantal en volume van zendingen, per 100 m2 brutovloeroppervlakte per week

per 100 m2 bvo super warenh. vgm+verz. mode wonen electr. boekh. overig ho-re café gem.

# zendingen 5,83
(3,33)

0,20 7,20 1,42 1,01 4,15 0,89 2,27 2,93 4,23 1,16

volume (m3) 2,85
(26,3)

1,02 7,96 6,16 1,16 2,10 1,05 2,40 2,27 1,70 3,10

Bij het vergelijken van het aantal verzendeenheden per 100 m2 brutovloeroppervlakte komen de
forse verschillen tussen de branches duidelijk naar voren. Supermarkten hebben een grote
volumedoorzet die vooral in rolcontainers en pallets aangeleverd wordt. In de warenhuizen is de
vloerproduktiviteit in aantal verzendeenheden erg laag, hier worden blijkbaar meer
langzaamlopers verkocht. In de gespecialiseerde vgm en verzorgingsprodukten worden veel
verzendeenheden per oppervlakte verkocht, waarbij vermeld moet worden dat dit vooral losse
dozen zijn. De overige branches laten een meer gelijkmatig beeld zien.

Tabel 2.19: Aantal verzendeenheden per 100 m2  brutovloeroppervlakte per week

super warenh. vgm+verz
.

mode wonen electr. boekh. overig ho-re café gem.

dozen/kratten/
vaten

19,583 0,082 58,080 8,676 3,181 5,903 6,962 13,254 25,129 5,769 9,325

rolcontainers 0,000
(40,830)

1,409 1,072 0,279 0,791 0,000 0,558 1,095 0,688 2,308 0,847

pallets 2,083
(3,50)

0,112 1,372 0,117 0,155 2,249 0,372 0,650 0,344 0,000 0,382

kledingrekken 0,000 0,114 0,000 5,348 0,000 0,000 0,000 0,240 0,000 0,000 1,599

onverpakt 0,000 0,000 12,859 0,000 1,862 0,000 0,000 0,798 0,000 0,000 0,601

overige 0,000 0,014 0,000 0,011 0,047 0,000 0,000 0,240 0,000 0,000 0,037

totaal 21,667
(44,33)

1,730 73,382 14,432 6,036 8,152 7,893 16,277 26,162 8,077 12,791

Kentallen per werknemer per week
De derde en laatste groep kentallen geeft karakteristieken van de zendingen per werknemer per
week. Hierbij wordt wederom aangetekend dat de getallen voor supermarkten niet representatief
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zijn. Het was hier echter niet mogelijk om op basis van ander onderzoek een betere inschatting te
maken.
Ook voor deze kentallen blijken er grote verschillen per branche te zijn. Supermarkten ontvangen
de meeste zendingen per werknemer, gevolgd door winkels in verzorgingsprodukten en
elektronica. Warenhuizen en boekhandels ontvangen de minste zendingen per werknemer. Het
volume per werknemer laat een ander beeld zien. Dit is het hoogst bij mode en
verzorgingsprodukten en zou ook voor supermarkten hoog moeten zijn. In de boekhandel en
horeca is het volume per werknemer het laagst.

Tabel 2.20: Aantal en volume van zendingen, per werknemer per week

super warenh. vgm+verz. mode wonen electr. boekh. overig ho-re café

# zendingen 1,56 0,09 1,04 0,41 0,64 0,92 0,21 0,64 0,33 0,35

volume (m3) 0,76 0,47 1,15 1,76 0,73 0,47 0,25 0,67 0,26 0,14

Tabel 2.21: Aantal verzendeenheden per werknemer per week

super warenh. vgm+verz. mode wonen electr. boekh. overig ho-re café

dozen/kratten/vaten 5,22 0,04 8,36 2,48 2,01 1,31 1,63 3,72 2,83 0,48

rolcontainers 0,00 0,65 0,15 0,08 0,50 0,00 0,13 0,31 0,08 0,19

pallets 0,56 0,05 0,20 0,03 0,10 0,50 0,09 0,18 0,04 0,00

kledingrekken 0,00 0,05 0,00 1,53 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00

onverpakt 0,00 0,00 1,85 0,00 1,18 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00

overige 0,00 0,01 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00

totaal 5,78 0,80 10,57 4,12 3,81 1,81 1,84 4,57 2,95 0,68

Volume per zending
Het gemiddelde volume per zending zegt iets over de goederendoorzet van winkels en de
bundeling van de goederenaanvoer. Het volume per zending voor supermarkten is hierbij een
stuk lager dan verwacht, dit komt waarschijnlijk doordat de twee geënquêteerde supermarkten
vrij klein zijn. Bij supermarkten en warenhuizen zijn de levervolumes, geheel naar verwachting,
gemiddeld het grootst. Het gemiddelde over alle branches (1,7 m3) geldt alleen voor het
onderzoeksgebied, het is namelijk afhankelijk van de vertegenwoordiging van de verschillende
branches. Voor een anders samengesteld winkelapparaat (van een andere stad) ziet dit getal er
anders uit.

Tabel 2.22: Gemiddeld volume per zending (in m3)

super warenh. vgm+verz. mode wonen electr. Boekh. overig ho-re café gem.

volume/zending 0,5
(7,9)

5,0 1,1 4,3 1,1 0,5 1,2 1,1 0,8 0,4 1,7

Afval
In hoofdstuk 4 is voor het schatten van de toekomstige afvalstromen de volgende vuistregel
afgeleid: elke vijf aangevoerde verzendeenheden (van dozen tot pallets) leiden tot één
verzendeenheid afval (formaat zak of doos, geen containers dus). Omdat de stromen naar
kantoren vooral uit kleine verzendeenheden (dozen) bestaan, is de vuistregel hiervoor te hoog.
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Voor kantoren wordt daarom een verhouding van één verzendeenheid afval op tien
verzendeenheden aanvoer aangehouden.

2.3 Afvalstromen in relatie met de binnenstad

2.3.1 Inventarisatie

Het afval dat de Reinigings- en Havendienst (RHD) ophaalt kan in drie categorieën worden
ingedeeld. Dit zijn het ongescheiden afval, glas en ander gescheiden afval, zoals papier en
kantine-afval. Daarbij moet aangetekend worden dat ook anderen dan de RHD bedrijfsafval
ophalen. Vertegenwoordigers van de firma Van Vliet schatten dat van de totale stroom van
ongescheiden afval (dus huishoudelijk en bedrijfsafval van deze soort samen) ongeveer 10%
door anderen dan de RHD wordt ingezameld.
De afvalstromen uit het gebied binnen de singels zien er, rekening houdend met het
bovenstaande, globaal uit als weergeven in Tabel 2.23. Dit betreft dus een veel groter gebied dan
het onderzoeksgebied. Doordat het afval opgehaald wordt met rondritten die het hele gebied
binnen de singels bestrijken was het voor de RHD niet mogelijk om binnen een redelijke termijn
een nadere opsplitsing te maken. Er is als volgt een benadering gemaakt voor het aandeel dat het
voetgangersgebied in het totaal heeft. Het aantal detailhandelsvestigingen in het
onderzoeksgebied bedraagt ongeveer 600. Het totaal aantal bedrijven binnen de singels
(postcodegebieden 3511 en 3512) bedraagt ongeveer 1.800. In het onderzoeksgebied bevindt
zich een aantal bedrijven die geen detailhandelsvestigingen zijn. Op basis daarvan schatten we
dat 50% van de bedrijven binnen de singels zich bevindt in het onderzoeksgebied. Echter,
aangenomen mag worden dat van het totaal aantal huishoudens binnen de singels (9.000) er zich
slechts 10 à 20% in het onderzoeksgebied bevindt. Op basis daarvan nemen we aan dat er 30%
alle afval in het onderzoeksgebied wordt geproduceerd.

Tabel 2.23: Afvalstromen binnen de singels en in het onderzoeksgebied per jaar

soort afval toelichting verhouding
in %

omvang (ton)
binnen singels

idem
onderzoeksgeb
ied

ongescheiden afval afval van bewoners en
bedrijven (ook kantoorafval)

80 8000 2400

glas vaak vies 5 450 135

ander gescheiden afval
(papier, kantine)

karton: schoon maar
volumineus

15 1350 405

totaal 100 9800 2940

Hoewel papier en karton momenteel veelal in grote pakketten wordt aangeleverd (in platte vorm
gevouwen kartonnen dozen) is dit een stroom die zich zonder meer voor transport door een
buisleidingsysteem leent, omdat het schoon afval is. De andere stromen zijn bacteriologisch
verontreinigd. In hoeverre die stromen geschikt zijn voor transport door een buisleiding is niet
geheel duidelijk. We komen daar later op terug.

De afvalstromen zijn afhankelijk van de transportkosten, een prijsstijging kan er bijvoorbeeld toe
leiden dat de glasstroom "oplost", deze wordt dan bij het andere afval gevoegd.
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Trend: het GFT afval is in drie jaar met 70% afgenomen. Dit wordt veroorzaakt door een
verminderde discipline bij het scheiden van afval. Ondanks de scheidingsplicht is de
‘scheidingsdrift’ blijkbaar afgenomen.

2.3.2 Afvaltransport

Het ongescheiden afval wordt door vuilnisauto's opgehaald. Hierbij dient de RHD zich aan de in
de binnenstad geldende venstertijden te houden. Omdat veel winkeliers het afval 's ochtends te
laat op straat zetten duurt het echter vaak toch langer. In verband met vervuiling uit op straat
liggende vuilniszakken is het namelijk niet wenselijk om tot het avondvenster te wachten met
ophalen. Om verbetering in deze situatie te brengen wordt er nu onderhandeld over 's avonds vuil
ophalen. Dit kan dan gecombineerd worden met de stadsreiniging.
Het afval van Hoog Catharijne wordt in de Stationsdwarsstraat verzameld, hier is ook een
perscontainer geplaatst. Al het in Utrecht opgehaalde afval wordt verzameld op het
industrieterrein Lage Weide. Hier wordt het in containers geperst die per binnenvaartschip naar
een afvalverbrandingsinstallatie afgevoerd worden.

Papier en karton worden één keer per week opgehaald. In principe dient men het gebundeld aan
te leveren en zelf buiten te zetten. De pakketten met platgemaakte dozen hebben vrij grote
afmetingen en worden daarom met een grote papiercontainer opgehaald waarna het direct naar
een papierhandelaar gaat. Deze is momenteel in Kanaleneiland gevestigd, maar gaat verhuizen
naar Leidsche Rijn. Bij klanten uit het bedrijfsleven wordt op donderdag glas opgehaald, dit kan
op verzoek ook vaker. Het gaat daarna in een (meestal volle) afzetcontainer naar een
glashandelaar in Waalwijk.

Vooral bij het bedrijfsafval heeft de RHD te maken met toenemende concurrentie van private
partijen. Door deze sterke concurrentie is men continu op zoek naar mogelijkheden tot
kostenreductie. Extra kosten voor een ondergronds transportsysteem zijn daarom ongewenst.

Voor het ophalen van afval wordt in dit gebied daarom gebruik gemaakt van een afvalboot. De
aslastbeperkingen boven het werfkeldergebied maken het gebruik van zware voertuigen
onmogelijk.

2.3.3 Potenties voor ondergronds transport

Of transport van bacteriologisch verontreinigd afval in een buisleidingsysteem kan worden
vervoerd is afhankelijk van meerdere factoren, zoals de gebruikte ladingeenheid en het
toegepaste reinigingsproces na gebruik. Gezien het conceptuele niveau waarop de contouren van
het transportsysteem momenteel bekend zijn worden vooralsnog geen stromen uitgesloten. Om
een gevoel te krijgen voor het aantal ladingeenheden dat het afval voor het ondergronds transport
zou betekenen, gaan we er vanuit dat het afval in ladingdragers van 10 kilo zou moeten worden
vervoerd. Per week zou dat de volgende aantallen te transporteren hoeveelheden tot gevolg
hebben:
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 4.800 verzendeenheden ongescheiden afval
 270 verzendeenheden glas
 800 verzendeenheden papier/karton en kantine afval.

2.4 Overige stromen naar Hoog-Catharijne en voetgangersgebied

Stromen die in het bovenstaande nog niet zijn behandeld betreffen met name goederen die als
eindbestemming hebben kantoren en huishoudens. Vanwege het relatief kleine aandeel dat deze
stromen hebben in het totaal is er weinig onderzoek verricht naar deze stromen.

Uit een studie in Londen is bekend hoe de goederenstromen zijn verdeeld over de verschillende
bestemmingen (Turner, 1978). Het overzicht is weergegeven in Tabel 2.24.

Tabel 2.24: Verdeling van de goederenstromen naar bestemming
(getallen tussen haakjes: zie toelichting)

Tonnage Aantal verplaatsingen
met vrachtauto's

Aantal verplaatsingen met
bestel- en personenauto's

Industrie

Distributiecentra

Winkels

Huishoudens

Kantoren

Overig

42%

24%

9 (56)%

6 (38)%

1 (6)%

17%

30%

20%

20 (67)%

8 (27)%

2 (6)%

20%

20%

11%

22 (40)%

24 (44)%

9 (16)%

14%

Toelichting
Dit zijn gegevens voor de gehele stad. Voor een stadscentrum zijn industrie en distributiecentra
nauwelijks van belang; van de categorie ‘overig’ is niet bekend wat deze inhoudt. Als we
categorieën winkels, huishoudens en kantoren samen op 100% stellen dan vertegenwoordigen de
percentages tussen haakjes de verdeling over deze categorieën. Waarschijnlijk zijn in het
centrum van Utrecht kantoren oververtegenwoordigd ten opzichte van de stad gemiddeld;
huishoudens zullen ondervertegenwoordigd zijn.

Bevoorrading van kantoren
Ook kantoren genereren een deel van het goederenvervoer in binnensteden. Afhankelijk van de
grootte van het kantoor kan het om behoorlijke hoeveelheden gaan. Het betreft doorgaans
papier, drukwerk, documentatie, schrijfgerei en voedingsmiddelen ten behoeve van
bedrijfsrestaurants. Ook worden kantoren veel bezocht door onderhoudsdiensten. Bestelauto's
spelen voor de toelevering aan kantoren en voor de onderhoudsdiensten een belangrijke rol.
Voorts worden bij kantoren vrij regelmatig kantoormeubilair, machines en apparatuur bezorgd.
Hierin voorziet vooral de kleinere vrachtwagen.

In de in 1995 door Heidemij uitgevoerde Encilog studie in Haarlem is een kental afgeleid voor het
wekelijks volume per kantoor: 1,3 m3. Uit het bestand met bedrijven in het centrumgebied van de
gemeente Utrecht is afgeleid dat er zich in het centrum ongeveer 150 kantoren van
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dienstverleners bevinden. Met het Haarlemse kental komt het goederenvolume  dan op
ongeveer 200 m3 per week . Er vanuitgaande dat deze goederen de eerder aangenomen
gemiddelde afmetingen van dozen/kratten/vaten hebben (0,4m*0,4m*0,4m), wordt het aantal
verzendeenheden dan ongeveer 3300.

De frequentie waarmee kantoren worden bevoorraad is onder andere afhankelijk van de
hoeveelheid werknemers en de aard van de werkzaamheden die er plaatsvinden. In de door
Heidemij uitgevoerde Encilog studie werd hier 3,0 zendingen per vestiging per week gevonden.
Dit komt voor het onderzoeksgebied (Hoog-Catharijne, Jaarbeurstraverse, voetgangersgebied en
een deel van Vredenburg-Noord) overeen met 450 zendingen per week (met 3.300
verzendeenheden).

In diverse andere studies is getracht het aantal zendingen per dag of per week, uitgesplitst naar
branche te relateren aan bijv. bedrijfsvloeroppervlak en aantal werknemers. Een Amerikaanse
studie (Christiansen, 1978) geeft aan dat het aantal zendingen bij kantoorgebouwen per 100 m2

per dag als volgt kan worden weergegeven:

kantoorgebouwen 0,1614 - 0,2582, gemiddeld 0,2273
piekbehoefte 1,25 x gemiddelde

Met behulp van het bestand van de Dienst Bestuursinformatie is afgeleid dat het oppervlakte van
de 150 kantoren in het centrum ongeveer 53.000 m2  is. Het aantal zendingen per week kan nu
met bovenstaand kental worden geschat: ongeveer 560, dat is een gemiddelde van 3,8 zendingen
per vestiging per week.
In een door AGV voor Groningen uitgevoerde studie (1995) wordt voor dienstverlening een
leverfrequentie van 1,95 keer per week gevonden.
Het kental uit de Heidemij studie zit tussen deze twee getallen in. Omdat dit het meest recent is
(en op een Nederlandse stad gebaseerd is) wordt dit laatste kental aangehouden. Het aantal
zendingen aan kantoren in het onderzoeksgebied is dus ongeveer 450 per week .

Goederenstromen naar huishoudens
Er is weinig bekend over zendingen die door bedrijven bij huishoudens worden afgeleverd. Deze
stroom wordt zeer klein geacht en daarom meestal niet meegenomen in onderzoeken. Het is ook
een kwestie van definitie: valt de pizzabezorger er ook onder? Dit soort zending zal in ieder geval
niet via ondergronds transport afgeleverd worden. Ondanks het ontbreken van kentallen hebben
we toch gepoogd hier een inschatting van te maken. Bij de inventarisatie van de afvalstromen is
geschat dat er in het onderzoeksgebied ongeveer 1500 huishoudens zijn. Op basis van
persoonlijke ervaring schatten we dat deze huishoudens vier keer per jaar goederen ontvangen
die door een bedrijf afgeleverd worden, dus in totaal 6000 zendingen per jaar of 120 per week .
Wanneer dit vergeleken wordt met de 3300 zendingen naar winkels en horeca is het inderdaad
een kleine fractie. Wellicht is het door de aard van de zendingen (relatief kleine geadresseerde
zendingen) wel uiterst geschikt voor en vorm van stadsdistributie.
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2.5 Enkele kwalitatieve opmerkingen m.b.t. de wenselijkheid van ondergronds transport

In het voorgaande zijn de beperkingen van het ondergronds transport, voor zover die momenteel
bekend zijn, aan de orde geweest. Dat betrof meestal praktische beperkingen, zoals te groot of te
moeilijk beheersbaar (waardetransport). In de gesprekken met de vertegenwoordigers van
logistieke afdelingen van winkelketens zijn echter ook de kansen en bedreigingen voor een
ondergronds transportsysteem aan de orde geweest. Uiteraard moeten deze opmerkingen
worden gezien in het kader van het globale logistieke en technische concept dat de
gesprekspartners kon worden aangeboden. De belangrijkste opmerkingen die door hen werden
gemaakt worden hieronder weergegeven.
Eerst noemen we enige veel genoemde of evidente bedreigingen:
 de meeste respondenten geven aan dat de kosten van het vervoer van doorslaggevende

betekenis zijn om te besluiten of men gebruik zou willen maken van een ondergronds logistiek
systeem; in relatie daarmee geeft een aantal respondenten aan dat men tevens rekening
moet houden met reeds gedane investeringen in de sfeer van auto’s (al of niet met
aanpassingen) en distributiecentra en dat het radicaal anders organiseren van het transport
leidt tot kapitaalvernietiging; het introduceren van een extra schakel in de keten wordt in dit
kader ook genoemd

 een aantal respondenten geeft aan dat buisleidingtransport naar het centrum van Utrecht
weliswaar aardig klinkt, maar dat men zich afvraagt hoe de goederen dan naar de winkel
komen

 over de mate van automatisering van handling e.d. zijn verschillende respondenten niet
optimistisch: standaardiseren is een moeizaam en soms uitzichtloos proces, ook weer omdat
er veel in productielijnen is geïnvesteerd

 in de kledingbranche wordt hangend vervoer via een buisleiding als een probleem gezien
 voorts werden genoemd de beveiliging van de goederenstroom (wie is verantwoordelijk?) en

de zekerheid dat het goed aankomt

Er werden echter ook belangrijke kansen gesignaleerd:
 buisleidingtransport zal nachtdistributie naderbij brengen
 als men geen rekening meer hoeft te houden met tijdvensters zal dit belangrijke

kostenvoordelen op kunnen leveren; in relatie hiermee werd ook gesteld dat daardoor de inzet
van personeel in de winkel efficiënter kan zijn (geen personeel meer extra vroeg in de winkel
om goederen in ontvangst te nemen)

 er worden ook voordelen genoemd in de sfeer van congestie en het beter kunnen
beantwoorden aan logistieke eisen

 volgens een aantal respondenten zal het logistieke concept samenwerking tussen ketens
bevorderen hetgeen hoe dan ook tot voordelen zal leiden.

Tenslotte wordt door twee respondenten een opmerking gemaakt met betrekking tot de
communicatie die bij de implementatie dient te worden gevoerd; daarbij wordt gerefereerd aan
vergelijkbare implementatieprocessen waarbij overheden naar de mening van de respondenten
niet goed hebben geluisterd naar de marktpartijen. Dit is enerzijds als een waarschuwing te zien,
anderzijds als een ‘slechte start’: “waarom zouden wij hieraan mee werken als we de ervaring
hebben dat we altijd verliezen bij dergelijke processen?”.
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3 GOEDERENSTROMEN IN DE TOEKOMSTIGE SITUATIE

In het voorgaande hoofdstuk is een redelijk betrouwbaar beeld van de goederenstromen in de
huidige situatie geschetst. Een ondergronds transportsysteem zal op zijn best pas over vijf tot tien
jaar in gebruik genomen worden. In Utrecht zal er in die periode veel gaan veranderen, onder
andere door de voorgenomen uitvoering van het Utrecht City Project (UCP) en de nieuwbouw
van de Vinex-locatie Leidsche Rijn. De goederenstromen naar het stadsdeelcentrum van
Leidsche Rijn worden hier ook beschouwd, omdat het waarschijnlijk mogelijk is om hier tegen
relatief lage kosten een buisaansluiting te realiseren. In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst
van de toename van de goederenstromen als gevolg van deze uitbreidingen van het winkel- en
kantorenbestand.

Bij het berekenen van de toekomstige stromen is een aantal aannamen gedaan:
 het vloeroppervlakte aan kantoren in het voetgangersgebied, Jaarbeurstraverse en

Vredenburg-Noord verandert niet. Het overgrote deel van de uitbreidingen vindt namelijk
plaats bij Hoog-Catharijne en (omgeving van de) Jaarbeurs.

 de 'vulling' van het stadsdeelcentrum van Leidsche Rijn is afgeleid uit een studie over de
detailhandelsstructuur van Leidsche Rijn (BRO 1998)

 de definitieve vorm van UCP en de grootte van de uitbreidingen staat nog niet vast. De hier
genoemde getallen geven daarom een orde van grootte aan, gebaseerd op een expert-meeting
van betrokkenen binnen de gemeente Utrecht. De uitbreidingen ten westen van het spoor
worden allemaal tot het Jaarbeursgebied gerekend. Deze zullen namelijk allemaal door de
buisaansluiting bij de Jaarbeurs worden bediend.

 voor het berekenen van de goederenstromen naar de nieuwe winkel-, horeca- en
kantoorvoorzieningen zijn de in het vorige hoofdstuk afgeleide kentallen (per 100 m2 bvo)
gebruikt.

 er is vanuit gegaan dat de uitbreiding van het vloeroppervlakte in Hoog-Catharijne dezelfde
verhouding over de branches heeft als in de huidige situatie. Deze verhouding is ook
aangenomen voor het te realiseren vloeroppervlakte in het stadsdeelcentrum van Leidsche
Rijn.

 de invloed van de te verwachten verhoging van de vloerproduktiviteit in de detailhandel is niet
meegenomen. Ook de gevolgen hiervan voor leverfrequenties en omvang van de zendingen
zijn niet meegenomen.

De navolgende tabel geeft aan hoe groot de verwachte uitbreiding van detailhandels- en
kantoorvoorzieningen tot 2010 is. De hiervan afgeleide toename van de goederenstromen is per
gebied berekend door de vloeroppervlaktes per branche te vermenigvuldigen met de kentallen
voor het wekelijks geleverde aantal verzendeenheden per m2 vloeroppervlakte (uit het vorige
hoofdstuk).
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Tabel 3.1: Verwachte uitbreiding van de voorzieningen in m2 vloeroppervlakte tot 2010

huidige situatie uitbreiding tot  2010

gebied winkels horeca kantoren/
diensten

winkels horeca kantoren/
diensten

Voetgangersgebied 64.600 14.500 - - -

Vredenburg-Noord 17.700 4.500 53.000 - - -

Hoog-Catharijne 64.500 5.000 28.000 30.000

Jaarbeurstraverse 330 440 - - -

Jaarbeurs - - pm (1) 1.000 48.000 300.000

Leidsche Rijn (2) - - - 40.000 5.600 5.600

Totaal 147.200 24.300 pm (1) 69.000 53.600 335.600

(1) huidig kantorenbestand rondom Jaarbeurs is niet meegenomen bij berekenen goederenstromen.
(2) alleen het stadsdeelcentrum van Leidsche Rijn.

Tabel 3.2 laat de resultaten voor deze berekening zien. Wat opvalt is dat er een enorme toename
in het aantal verzendeenheden naar het Jaarbeursgebied is. Dit heeft niet alleen te maken met de
omvang van de uitbreiding maar ook met het feit dat de goederenstromen naar kantoren in dit
gebied niet opgenomen zijn bij de inventarisatie van de huidige goederenstromen. Voor het
aandeel van de branches en kantoren per gebied wordt verwezen naar de tabellen B2.6 en B2.7
van bijlage 2.

Tabel 3.2: Goederenstromen (in verzendeenheden) per gebied in 2010 en toename t.o.v. huidige stromen
Jaarbeurs Hoog-

Catharijne
Jaarbeurs-

traverse
Voetgang-
ersgebied

Vredenburg
Noord

Totaal

dozen/kratten/vaten 29832 +729% 8926 +77% 246 0% 9255 0% 1466 0% 49726 +154%
rolcontainers 3604 +25% 954 +40% 8 0% 544 0% 221 0% 5332 +23%
pallets 808 +12% 299 +40% 5 0% 352 0% 85 0% 1549 +13%
kledingrekken 27 0% 1219 +40% 0 0% 1512 0% 362 0% 3121 +14%
onverpakt 13 0% 581 +40% 33 0% 548 0% 36 0% 1211 +18%
overige 1 0% 28 +40% 0 0% 40 0% 4 0% 72 +14%
totaal 34285 +376% 12007 +66% 293 0% 12251 0% 2175 0% 61011 +109%

De sterk toegenomen kantooroppervlakte heeft een grote goederenstroom tot gevolg. De vraag
is of de kentallen waarmee deze goederenstroom zijn berekend voldoende betrouwbaar zijn.
Deze zijn afgeleid uit de in 1995 door Heidemij voor Haarlem uitgevoerde Encilog studie. Andere
kentallen over het goederenvolume en aantal verzendeenheden waren helaas niet beschikbaar.
Vanwege hun grote invloed is het verbeteren van deze kentallen een belangrijke aanbeveling
voor verder onderzoek.
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De goederenstromen naar het stadsdeelscentrum van
Leidsche Rijn zijn geschat door het geprognotiseerde
vloeroppervlakte van de voorzieningen in te delen in
branches, waarbij de verhoudingen van het
kernwinkelgebied van Utrecht zijn aangehouden. Het
oppervlakte per branche is vermenigvuldigd met de
kentallen uit hoofdstuk 3.  Wanneer de aangepaste
kentallen voor supermarkten gebruikt worden neemt
het totaal enigszins toe (waarden tussen haakjes).

Afval
De toekomstige afvalstromen zijn sterk gerelateerd
aan de inkomende goederenstromen. Uit de relatie

tussen de huidige goederenstromen en afvalstromen in Utrecht is de volgende vuistregel afgeleid:
elke vijf aangevoerde verzendeenheden (van dozen tot pallets) leiden tot één verzendeenheid
afval (formaat zak of doos, geen containers dus). Omdat de stromen naar kantoren vooral uit
kleine verzendeenheden (dozen) bestaan, is de vuistregel hiervoor te hoog. Voor kantoren wordt
daarom een verhouding van één verzendeenheid afval op tien verzendeenheden aanvoer
aangehouden. Deze kentallen gaan in de toekomst waarschijnlijk wel veranderen, doordat
fabrikanten meer en meer verplicht worden afval terug te nemen (retourstromen) en daardoor
waarschijnlijk ook minder verpakkingsmateriaal gaan gebruiken. Hierdoor zal de totale
afvalstroom kleiner worden en ook meer richting producenten/leveranciers lopen. De
afvalstroom richting algemene afvalverwijderaar zal hierdoor kleiner worden. Omdat de mate
waarin deze trends zullen optreden nog onzeker is worden de kentallen niet aangepast. Op basis
van deze uitgangspunten zijn de toekomstige afvalstromen berekend die staan vermeld in Tabel
3.4.

Tabel 3.4: Aantal verzendeenheden afval per week in huidige en toekomstige situatie

huidige
afvalstromen

toekomstige
afvalstromen

(2010)

opmerkingen

Jaarbeursgebied 1480 5030

Hoog-Catharijne, voetgangersgebied,
Vredenburg-Noord

6500 7270 toename komt volledig voor rekening
van Hoog-Catharijne

Leidsche Rijn - 1300

Tabel 3.3: Verzendeenheden naar
stadsdeelcentrum Leidsche Rijn in 2010

aantal verzendeenhe-
den

dozen/kratten/vaten 4713

rolcontainers 437 (700)

pallets 193 (250)

kledingrekken 839

onverpakt 315

overige 19

totaal 6516 (6836)
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4 CONCLUSIES EN ENKELE AANDACHTSPUNTEN

4.1 Overzicht van stromen in relatie met een ondergronds logistiek systeem

In deze studie zijn de goederenstromen in relatie met de binnenstad van Utrecht en de Jaarbeurs
geïnventariseerd. In hoeverre die goederenstromen geschikt zijn voor transport door een
ondergronds logistiek systeem is momenteel slechts zeer ten dele te schetsen, omdat
onvoldoende bekend is hoe dat systeem er precies uit zal zien en omdat voor mogelijke ‘partners’
(potentiële klanten van het systeem) nog onvoldoende duidelijk is wat de consequenties voor hen
zijn in de sfeer van logistieke prestaties, kosten (waaronder reeds verrichte investeringen) en
overgangsproblemen (tijdelijk verschillende logistieke systemen naast elkaar).

Als we het OLS voorlopig definiëren, zoals dat ook in de inleiding is beschreven, dan zijn de
volgende kenmerken van essentieel belang:
 er is een buisleiding waar de meeste consumentengoederen die vanuit een stadscentrum

worden verkocht doorheen passen
 goederen worden in grotere eenheden vervoerd van een herkomstpunt (distributiecentrum of

leverancier) naar een LSP aan de rand van de stad
 de serviceverlening in de diverse knooppunten is van een dermate hoog niveau dat het

aantrekkelijk is voor veel klanten in de binnenstad ook van het systeem gebruik te maken.

Door verschillende gesprekspartners is aangegeven dat zij zich zorgen maken over ‘het laatste
stukje’: “hoe komen de goederen vanaf het einde van de buis naar de winkel, moet dat
opgehaald worden?” was een aantal malen gehoorde vraag. Vanuit de afvalverwijderaar werd
aangegeven het een wettelijke eis is dat bewoners huisafval op maximaal 75 m. van hun woning
af kunnen leveren. Van de kant van de onderzoekers is aangegeven dat hierbij wordt gedacht
aan een slim, duurzaam en efficiënt transportsysteem. Als Utrecht op korte termijn met
ondergronds transport aan de slag wil, dan zal dit een van de zaken moeten zijn waarover meer
concreet duidelijkheid moet worden gegeven.

De goederenstromen in relatie met de Jaarbeurs bestaan uit goederen die een directe relatie
hebben met een beurs of een evenement, goederen voor de catering en afval. De goederen in
relatie met de binnenstad hebben betrekking op stedelijke distributie naar winkels en horeca, met
afval, goederen die als bestemming kantoren hebben en goederen bestemd voor huishoudens. Er
is in dit onderzoek een globale prognose gemaakt van de goederenstromen in 2010. Omdat ook
het stadsdeelcentrum van Leidsche Rijn dan mogelijk op een buisleiding kan worden aangesloten
is ook voor deze bestemming een inschatting van de toekomstige goederenstromen gemaakt.

Op basis van deze aannamen wordt in dit hoofdstuk een schets gegeven van de
goederenstromen die een OLS voor het centrum van Utrecht voor zijn rekening zou kunnen
nemen. De tabel op de volgende pagina geeft een overzicht van de goederenstromen, waarvan
op voorhand niet vaststaat dat ze niet via een OLS kunnen worden getransporteerd. De getallen
zijn gegeven in aantal verzendeenheden en in volume (m3) voor zowel de huidige als de
toekomstige situatie (2010).
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Tabel 4.1: Overzicht potentieel aantal zendingen en volume OLS naar centrum Utrecht
(Totaal = Som van de vet gedrukte aantallen, die zijn opgebouwd uit de niet vetgedrukte getallen daaronder)

Huidig (per week) Toekomstig (per week)

stromen verzendeenheden (aantal) volume (m3) verzendeenheden (aantal) volume (m3)

Jaarbeurs 5.720 1.110 32.650 3.270

kantoren -* -* 18700 1.200

standopbouwmate-
riaal

- - - -

ten toon te stellen
producten, drukwerk
e.d.

3.200 200 3.200 200

catering/horeca 2.500 880 10.700 1.830

afval Jaarbeurs 1.480 690 8.350 1.130

afval: niet persbaar 280 130 1.230 190

afval: organisch 100 12 450 20

afval: persbaar overig 1.100 550 4.800 800

afval: kantoren -* -* 1.870 120

Hoog Catharijne, Jaarbeurstraverse en voetgangersgebied

stedelijke
distributie

22.000 5.300 26.700 6.400

Afval ca. 5.870 380 7.270 460

ongescheiden afval 4.800 310 5.960 375

glas 270 20 360 25

papier/karton 800 50 950 60

kantoren 3.300 210 5.170 330

huishoudens 120 60 120 60

Stadsdeelcentrum Leidsche Rijn

stedelijke
distributie

- - 6.700 1.600

afval - - 1.300 85

Totaal 38.500 7.750 88.300 13.300
*Kantoren zijn in de huidige situatie niet beschouwd

In deze tabel zijn eenheden weergegeven die van belang zijn bij de dimensionering van het OLS:
verzendeenheden en volume. Voor de ‘winst’ die bovengronds is te behalen is van belang het
aantal voertuigbewegingen dat kan worden bespaard door de aanleg van een OLS. Dit gegeven
is niet voor alle stromen bekend. Voor zover bekend gaat het hierbij om:
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 voor stedelijke distributie in het centrum van Utrecht: 3093 leveringen per week, waarbij
ervan uit moet worden gegaan dat per rit door de binnenstad meer leveringen in een keer
worden gebracht (mogelijk gemiddeld 2, dus een maximale besparing van 1.500 ritten van
vrachtauto’s per week richting binnenstad

 voor de jaarbeurs gaat het per week om maximaal 400 te voorkomen vrachtautobewegingen.

Voor de overige stromen zijn deze getallen
niet uit het onderzoek te destilleren.
De goederenstromen die als bestemming
het centrum hebben (dus alle huidige
stromen exclusief afval) zijn verschillend
van aard. Om wat meer gevoel te krijgen
voor de verhoudingen tussen de aantallen
verzendeenheden zijn ze in Afbeelding 4.1
grafisch weergegeven.

Uit het onderzoek is voorts een aantal kenmerken van de goederenstromen afgeleid dat van
belang is voor de nadere vormgeving van het OLS:
 65% van de zendingen worden afgeleverd in de periode van 06.00 tot 11.00 uur
 25% van de zendingen bevatten bederfelijke waar
 12% van de zendingen worden onder rembours verzonden
 12% van de zendingen zijn kledingrekken.

Van de zendingen komt 21% uit Utrecht zelf, echter het volume dat deze zendingen betreffen is
slechts 9%. Belangrijkste herkomstrichtingen van buiten Utrecht zijn zuid (A2/A27; 22% van de
zendingen) en west (A12; 11%). Beide herkomstrichtingen zijn verantwoordelijk voor een meer
dan evenredig deel van het volume: 30%.

De respondenten van de enquête in het centrum zeiden dat het aantal leveringen in de afgelopen
jaren is gestegen, hetgeen nog sterker geldt voor de omvang van de leveringen. De
magazijngrootte blijft vrijwel gelijk.

In relatie met draagvlak voor een ondergronds logistiek systeem zijn de volgende steekwoorden
van belang:
 kosten van het vervoer zijn van doorslaggevende betekenis
 op onderdelen is de logistieke kwaliteit die een toekomstig systeem zal bieden voor

betrokkenen nog niet duidelijk
 vragen zijn er nog over de organisatie
 communicatie met betrokkenen is van groot belang

Op een aantal vraagpunten wordt in de volgende paragraaf nog nader ingegaan. Als kansen voor
ondergronds transport werden genoemd: buisleidingtransport brengt nachtdistributie naderbij, je
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zou van tijdsvensters af zijn, geen last meer hebben van congestie en er zou sprake zijn van een
stimulans voor samenwerking tussen ketens.

4.2 Enkele aandachtspunten voor een vervolg

In het voorgaande zijn verschillende kansen en bedreigingen genoemd voor ondergronds
transport. Een van de belangrijke bedreigingen is dat ondergronds transport niet voor voldoende
onderdelen van het gehele ‘pakket’ van vervoer van en naar de binnenstad soelaas kan bieden.
Dat is natuurlijk bedreigend voor de noodzakelijke bezetting van het systeem. Maar bovendien:
indien te veel onderdelen afvallen zal het niet mogelijk zijn de voordelen van een dergelijk
systeem bovengronds (minder vrachtverkeer, minder ruimtebeslag als gevolg van
verkeersvoorzieningen en milieuzones) te verzilveren. Of voldoende onderdelen van het pakket
van vervoer van een naar de binnenstad kunnen worden verworven is mede afhankelijk van de
kwaliteit van het in het voorgaande omschreven logistiek systeem. Maar er zijn ook veel meer
voor de hand liggende vragen waarop een antwoord dient te worden gegeven alvorens de vraag
naar logistieke kwaliteit aan de orde kan komen. Dit gehele vervoerpakket overziende komen wij
tot een aantal vragen die wij hieronder zullen behandelen.

Reconditionering in de kledingbranche
In de kledingbranche worden veel goederen hangend vervoerd. Dit is van belang om ervoor te
zorgen dat de goederen ‘toonbaar’ in de winkel komen te hangen. Goederen die hangend in de
winkel komen te hangen worden voor een deel gereconditioneerd, voordat ze op het kledingrek
worden gehangen. Reconditioneren is een behandeling die meestal bestaat uit het blazen van een
luchtstroom door de kleding en/of het strijken ervan. Voor een deel vindt de noodzaak van een
dergelijke behandeling zijn oorsprong in het feit dat de kleding dicht opeengepakt in zeecontainers
uit het verre oosten wordt aangevoerd. Kleding die is gereconditioneerd kan uiteraard niet weer
liggend en gevouwen worden vervoerd om vervolgens in de winkel weer hangend te worden
gepresenteerd. Het is de vraag of hiervoor een zodanige oplossing kan worden gevonden, zodat
dergelijke kleding in pakketten met een maximale afmeting van bijvoorbeeld maximaal 1 x 1 x 1
meter kan worden vervoerd. In de gesprekken met bij kledingvervoer betrokkenen zijn daarvoor
twee oplossingen aan de orde geweest:
 is het mogelijk een ladingdrager te ontwikkelen waarin kleding weliswaar hangend wordt

vervoerd, maar waarin lange kleding zodanig dubbel wordt gehangen dat bij aankomst in de
winkel geen reconditionering nodig is?

 is reconditionering te decentraliseren, met andere woorden kan dit, tegen aanvaardbare
kosten en  met behoud van kwaliteit plaatsvinden in een knooppunt aan het eind van de buis
(een WDW) dan wel in de winkel van bestemming?

Rembourszendingen
Het betalen van een zending bij aflevering, het principe van de zogenaamde rembourszendingen,
komen voor in de horeca en in de kledingbranche. In beide branches heeft dit te maken met het
marginale bestaan van een deel van de vestigingen, waardoor goederen alleen worden
afgeleverd als zekerheid over de betaling is verkregen. Rembourszendingen zijn lastig, vooral als
de verantwoordelijkheid aan derden moet worden overgegeven. Waar in het betalingsverkeer
tussen consumenten en bedrijven betalingswijzen als chipknip hun intrede hebben gedaan, kan
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men zich afvragen of het niet mogelijk is ook business to business contante betalingen op een
dergelijke manier via moderne communicatiemiddelen af te doen.

In andere studies is overigens al vaak gesignaleerd dat naast de rembours in de horeca het
persoonlijke contact tussen de chauffeur die de goederen brengt en de ontvanger van
doorslaggevend belang is om de logistiek zo te willen organiseren zoals dat vandaag de dag
gebruikelijk is. Bezien zou moeten worden of het mogelijk is dit contact op een andere manier te
organiseren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van vertegenwoordigers in plaats van
chauffeurs. De oplossing voor de rembourszendingen zou een opening kunnen bieden in de
richting van andere concepten voor het onderhouden van klantcontacten.

Onderstaande afbeelding geeft het aandeel van rembourszendingen en kledingrekken in de totale
distributie naar winkels in het centrum weer. In deze afbeelding is ook het aandeel van de
geconditioneerde goederen opgenomen, ongeveer 10% van het totaal. Tevens is aangegeven
welk deel van de verzendeenheden groter is dan 60 cm * 60 cm en daarmee waarschijnlijk niet
in de buis past. Het werkelijke potentieel van een ondergronds transportsysteem is afhankelijk
van de oplossingen die worden gevonden om deze bijzondere goederen toch te kunnen
vervoeren.

De geschiktheid van afval voor transport door een buisleiding
In de gesprekken met de afvalverwijderaars RHD en Van Vliet is de vraag aan de orde geweest
of het voorstelbaar is containers waarin GFT of gemengd afval (niet-GFT-afval is in de praktijk
zogenaamd restafval dat 'verontreinigd' is met een meer of minder groot percentage organisch
afval) is verzameld, te vervoeren in een buisleidingtransportsysteem.

Tijdens het vervoer zijn de volle containers in principe lekvrij, echter niet aan alle kanten water-
en luchtdicht. De containers worden geleegd en vervolgens gereinigd met heet water. Voor het
zicht zijn de containers dan schoon, echter niet zo schoon dat het bij wijze van spreken mogelijk
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zou zijn om daarin voedsel of kleding te vervoeren. De vraag is echter of het mogelijk is volle
containers met GFT-afval in een buizensysteem te kunnen vervoeren, zonder dat dat in het
systeem tot problemen van bacteriologische aard of problemen in sfeer van geur zal leiden. Een
verdere oriëntatie op deze vraag is gewenst. Het transport van afval is weliswaar geen activiteit
die per ton een hoge toegevoegde waarde kent, maar omdat het een retourstroom is en omdat
daarmee de capaciteit die anders niet wordt benut zou kunnen worden gebruikt, is het zeker
interessant om na te gaan of vervoer van afval in een OLS kan worden verzorgd.

4.3 Relatie tussen potentiële stromen, buisdiameter en logistieke kwaliteit

Het uiteindelijke potentieel aan goederenstromen is voor een belangrijk deel afhankelijk van de
kwaliteiten van het transportsysteem. Hierbij kunnen drie niveaus onderscheiden worden:
1. kleine buis; in deze buis passen verzendeenheden van maximaal 0,6 m bij 0,6 m. De

goederen op rolcontainers en pallets moeten hierbij overgeslagen worden op kleinere
verzendeenheden. In dit uitvoeringsniveau vallen de helft van alle verzendeenheden naar
winkels en horeca en alle verzendeenheden naar kantoren.

2. grote buis; in deze buis passen alle verzendeenheden, dus ook pallets, rolcontainers en
kledingrekken. Hierdoor zijn op het LSP geen extra overslaghandelingen meer nodig.

3. geavanceerde logistiek ; een aantal goederengroepen vereist extra aandacht bij de
behandeling: geconditioneerde goederen, goederen met rembours en afval. Wanneer het OLS
hierop berekend is kan dit potentieel toegevoegd worden.

Afbeelding 4.3 en Tabel 4.2 laten zien hoe dit potentieel voor de huidige situatie is opgebouwd.
Het kiezen voor een grote buisdiameter maar ook het kunnen omgaan met 'lastige' goederen
levert een aanzienlijke vergroting van het potentieel op.
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In dit overzicht zijn de volgende
kenmerken van de goederen verwerkt:
 16% van de zendingen is te groot

om door een kleine buis te passen
 12 % betreft kledingrekken
 12% zijn rembourszendingen

Voorts kan hierbij worden aangetekend
dat zendingen aan kantoren zich naar
verwachting zeer goed lenen voor
behandeling door een
stadsdistributieconcept.

Tabel 4.2: Opbouw van het potentieel aan verzendeenheden

aantal
verzendeenheden

1. kleine buis 19450

min. potentieel stedelijke distributie 11050

Jaarbeurs (80%) 5760

kantoren (80%) 2640

2. grote buis 8950

kledingrekken stedelijke distributie 2800

grote eenheden stedelijke distributie 4050

grote eenheden Jaarbeurs 1440

grote eenheden kantoren 660

3. geavanceerde logistiek 10600

geconditioneerde stedelijke distributie 2200

rembours stedelijke distributie 1900

afval uit centrum 6500
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BIJLAGE 1 ENQUÊTEFORMULIER

Goedendag, mijn naam is ….. In opdracht van de gemeente Utrecht voer ik een onderzoek uit
naar de vervoersstromen naar de winkels in de binnenstad van Utrecht. Daarmee wil de
gemeente in samenwerking met onder meer de Kamer van Koophandel bekijken of het mogelijk
is de goederen in de stad met een ondergronds vervoerssysteem te gaan transporteren. Mag ik u
een aantal vragen stellen over de goederen die in uw winkel aankomen?

Gegevens van de geënquêteerde onderneming

1. naam bedrijf

2. functie respondent

3. adres

4. type onderneming  filiaal  /  franchise  /  zelfstandig / anders …

5. aantal medewerkers

(inclusief eigenaar en meewerkende gezinsleden)

6. brutovloeroppervlakte * m2

7. magazijnoppervlakte bij de vestiging m2

*) Enq: opzoeken aan de hand van lijst met winkelbestand. Als het op deze lijst
niet  ingevuld is kan het aan de respondent gevraagd worden.

8. Welke concurrentiestrategie sluit het beste aan bij die van uw winkel(keten)?
Enq: (één keuze)

strategie omschrijving

kostenleiderschap kosten op elk gebied (inkoop, produktie, marketing, logistiek,verkoop,
etc.) worden zo laag mogelijk gehouden

differentiatie het beter doen dan de concurrentie op bepaalde gebieden (marketing,
dienstverlening, merken, technologie, logistiek, etc.), waardoor de prijs
minder belangrijk is voor uw klanten

9. In welke drie maanden van het jaar ontvangt u de meeste goederen en in welke drie
maanden juist de minste goederen? (hoeven geen aaneengesloten perioden te zijn)

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

meeste

minste
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Welke trends heeft u de afgelopen vijf jaar waargenomen bij goederenvervoer en opslag?

verandering t.o.v. 1994 gehalveerd kleiner gelijk groter verdubbeld weet niet

10. aantal keren dat u goederen ontvangt

11. omvang van de zendingen

12. magazijngrootte van de winkel

We zouden graag een aantal gegevens hebben voor elke goederenstroom die bij uw winkel
aankomt.

Onder een goederenstroom wordt verstaan: een groep goederen die door één organisatie
wordt afgeleverd en/of opgehaald en die altijd op dezelfde manier vervoerd wordt (zelfde
voertuigtype, conditionering, etc) naar dezelfde ontvanger/laad c.q. losadres.

Dit kunnen bijvoorbeeld gekoelde goederen zijn die met een aparte auto vanuit het
distributiecentrum van een winkelketen afgeleverd worden, of kleding die hangend vervoerd
wordt door een logistieke dienstverlener. Denk bij het opsommen ook aan degene die het
transport uitvoert: de winkelketen, een groothandel, een leverancier of uzelf. Onderstaande
afbeelding geeft het onderscheid tussen goederenstromen grafisch weer.

Illustratie onderscheid goederenstromen: elke pijl is een aparte stroom

Zijn er uitgaande goederenstromen die apart opgehaald worden? Ook hiervoor kunt u een apart
formulier invullen. Voor bedrijfsafval dat door de gemeentelijke reinigingsdienst wordt opgehaald
hoeft u geen formulier in te vullen. In onderstaande tabel kunnen de stromen worden genoteerd.

distributiecentrum
winkelketen

groothandel

ontvanger

zelf
ophalen

vrachtauto
groothandel

koelauto voor verse
goederen

standaard-auto

apart opgehaalde
goederen

leverancier
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13. Tabel met alle goederenstromen
Enq: maximaal 15 -belangrijkste- goederenstromen; vervolgens voor elke
goederenstroom een vragenlijst per goederenstroom invullen

Omschrijving

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

S11

S12

S13

S14

S15
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VRAGENLIJST PER GOEDERENSTROOM

1. Welke goederen worden er met deze stroom afgeleverd en opgehaald?
Enq: meerdere keuzes mogelijk

naam omschrijving afleveren ophalen

versgoed, vriesgoed diepvriesprodukten, groenten, vlees, brood, etc.

kruidenierswaren houdbare voedingswaren, dranken, drogisterij-artikelen

modische artikelen kleding en schoenen

media boeken, tijdschriften, muziekdragers, computer software

duurzame artikelen niet eerder genoemde duurzame artikelen, bv. elektronica en 
woninginrichting

horeca-artikelen niet eerder genoemde dranken en voedingsmiddelen

emballage kratten, statiegeldflessen, etc.

afvalstoffen verpakkingen, incourante of bedorven goederen, etc.

andere bv. geneesmiddelen

2. Heeft een deel van de goederen in deze stroom de volgende kenmerken?

kenmerk omschrijving

kwetsbaar goed en verpakking niet bestand tegen stoten ja / nee

diefstalgevoelig hoge waardedichtheid en makkelijk te stelen ja / nee

bederfelijk na aflevering slechts kort houdbaar (minder dan één week) ja / nee

tijdsgevoelig levertijd en aflevermoment hebben grote invloed op waarde, bv. kranten ja / nee

rembours betaling bij aflevering van de goederen ja / nee

Definities

Goederenstroom
Onder een goederenstroom wordt verstaan: een groep goederen die door één organisatie
wordt afgeleverd en/of opgehaald en die altijd op dezelfde manier vervoerd wordt (zelfde
voertuigtype, conditionering, etc) naar dezelfde ontvanger/laad c.q. losadres.
Dit kunnen bijvoorbeeld gekoelde goederen zijn die met een aparte auto vanuit het
distributiecentrum van een winkelketen afgeleverd worden, of kleding die hangend vervoerd
wordt door een logistieke dienstverlener.

Gemiddelde week
Bij het invullen van deze formulieren kunt u uitgaan van een gemiddelde week wat betreft de
aan- en afvoer van goederen.
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3. Welk percentage van de goederen wordt gekoeld of diepgevroren aangevoerd?

gekoeld diepgevroren

4. Hoe vaak en wanneer worden deze goederen geleverd?
Enq: Indien de leverdagen sterk wisselen of onbekend zijn alleen het totaal

invullen.

Weekdag aantal zendingen

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

TOTAAL

5. Op welk tijdstip van de dag worden de goederen meestal afgeleverd/opgehaald? (één keuze):

van  06.00 tot 11.00 uur (ochtendvenster)

van 11.00 tot 18.00 uur

18.00-19.00 uur resp 21.00-22.00 uur op koopavond (avondvenster)

andere tijden van 18.00 tot 23.00 uur

van 23.00 tot 06.00 uur

wisselend

onbekend

6. Welk voertuigtype wordt voor deze stroom gebruikt (meerdere keuzes mogelijk)?

?
personenaut

o
bestelauto motorwagen trekker overige

(vul de naam in)
onbekend

zonder
aanhanger
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met aanhanger

7. Wie verzorgt het vervoer (één keuze)?
Enq: De vraag wie het transport organiseert is maatgevend.

winkelketen

groothandel

leverancier (producent)

ontvanger (zelf halen)

8. Waar wordt het voertuig geladen (de herkomst van de goederen)?
Enq: Let op: als het alleen om ophalen van goederen gaat moet hier juist ingevuld

worden waar de goederen weer gelost worden.

naam gemeente

naam distributiecentrum, groothandel of fabriek

naam vervoerder

herkomst is wisselend

herkomst is onbekend

9. Hoeveel eenheden worden er  per type ladingdrager gelost (gemiddeld aantal per week)?

dozen/kratten/vaten rolcontainers pallets kledingrekken (nagenoeg)
onverpakt*

overige

aantal
verzendeenheden

*) bijvoorbeeld biertankauto

10. Welk deel van de dozen/kratten/vaten uit vraag 9 is kleiner dan 60 cm breed en 60 cm hoog?

%

(Dit is van belang om te kunnen bepalen welk deel van de goederen in een buis met een
binnendiameter van ongeveer één meter passen).

11. Indien u bij vraag  9 "nagenoeg onverpakt" of "overige" ingevuld heeft: kunt u de gebruikte
ladingdragers aangeven?
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12. Op welke manier worden de goederen gelost en geladen? Meerdere keuzes mogelijk.

met de hand, door één persoon

met de hand, door twee personen

met een steekwagen

met een handpalletwagen (gebruikt voor pallets)

via een leiding (bv. biertankauto)

overig, nl:
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BIJLAGE 2 OVERIGE TABELLEN MET ENQUÊTERESULTATEN

Tabel B2.1: SBI-codes per branche

branche afkorting bevat bedrijven met de volgende SBI-codes

supermarkten A super 5211

warenhuizen B warenh. 5212

gespec. vgm, apotheken,
drogisterijen, parfumerieën

C vgm +
verz.

522, 523

kledingstoffen, mode, schoenen D mode 5241, 5242, 5243

woninginrichting E wonen 5244

(elektrische) apparatuur F electr. 5245

boeken en kantoorbenodigheden G boekh. 5247

overige detailhandel H overig 5246, 5248, 5249, 5250, 527

hotels en restaurants I ho-re 551, 553

cafés J café 554

Tabel B2.2: Herkomst zendingen

Utrecht 662 21%

N-Oost (A27/A28) 152 5%

Oost (A12) 120 4%

Zuid (A2) 695 22%

West (A12) 327 11%

N-West (A2) 297 10%

wisselt/onbekend 841 27%

totaal 3093 100%

Tabel B2.3: Herkomst van de verzendeenheden (aantal)

Utrecht NO

(A28/A28)

Oost

(A12)

Zuid

(A2)

West

(A12)

NW

(A2)

Onbekend totaal

doos/krat/vat 3219 757 940 2953 3923 1465 2740 15997 73%

rolcontainers 354 109 28 380 179 117 286 1454 7%

pallets 62 30 240 70 150 25 79 655 3%

kledingrekken 6 214 8 1119 1017 261 120 2744 13%

onverpakt 9 0 0 11 702 0 309 1030 5%

overige 0 28 0 34 0 0 2 64 0%

totaal 3651 1137 1216 4567 5971 1868 3535 21944 100%

17% 5% 6% 21% 27% 9% 16% 100%
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Tabel B2.4: Herkomst van de verzendeenheden (naar volume, in m3)

Utrecht NO

(A27/A28)

Oost

(A12)

Zuid

(A2)

West

(A12)

NW

(A2)

Onbekend totaal

doos/krat/vat 206 48 60 189 251 94 175 1024 19%

rolcontainers 204 63 16 219 103 67 165 837 16%

pallets 48 23 184 54 115 19 61 503 9%

kledingrekken 6 214 8 1119 1017 261 120 2744 52%

onverpakt 2 0 0 2 140 0 62 206 4%

overige 0 3 0 3 0 0 0 6 0%

totaal 466 351 269 1586 1626 441 582 5321 100%

9% 7% 5% 30% 31% 8% 11% 100%

Tabel B2.5: Regisseur van de zendingen, per branche

super warenh. vgm+verz. mode wonen electr. boekh. overig ho-re café totaal
winkelketen 0 38 34 320 6 70 20 42 0 0 530 17%
groothandel 46 13 51 33 24 105 3 51 420 62 807 26%
leverancier 53 40 269 318 92 188 14 271 14 279 1539 50%
ontvanger 8 0 4 30 6 49 3 75 42 0 217 7%
totaal 106 91 359 702 127 412 41 439 476 342 3093 100%

Tabel B2.6: Toename van het aantal verzendeenheden naar Hoog-Catharijne in 2010, per branche
super warenh. vgm+verz. mode wonen electr. boekh. overig ho-re café kantoren totaal

dozen/kratten/
vaten

125 11 537 535 55 39 24 264 421 17 1869 3897

rolcontainers 0 192 10 17 14 0 2 22 12 7 274
pallets 13 15 13 7 3 15 1 13 6 0 86
kledingrekken 0 16 0 330 0 0 0 5 0 0 350
onverpakt 0 0 119 0 32 0 0 16 0 0 167
overige 0 2 0 1 1 0 0 5 0 0 8
totaal 138 235 679 891 104 54 27 325 438 23 4782

Tabel B2.7: Toename van het aantal verzendeenheden naar het Jaarbeursgebied in 2010, per branche
super warenh. vgm+verz. mode wonen electr. boekh. overig ho-re café kantoren totaal

dozen/kratten/
vaten

10 0 43 43 4 3 2 21 6031 1385 18690 26232

rolcontainers 0 0 1 1 1 0 0 2 165 554 724
pallets 1 0 1 1 0 1 0 1 83 0 88
kledingrekken 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 27
onverpakt 0 0 10 0 3 0 0 1 0 0 13
overige 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
totaal 11 0 55 72 8 4 2 26 6279 1938 27085
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BIJLAGE 3 AANNAMEN BIJ DE BEREKENINGEN

Hier worden enkele aannamen samengevat die bij de berekeningen zijn gebruikt.

Aannamen m.b.t. zendinggrootte
 Indien geen betere gegevens bekend zijn wordt er vanuit gegaan dat afval in eenheden van

0,06 m3 (huidige situatie) wordt vervoerd
 voor de toekomstige situatie wordt ervan uit gegaan dat 1 verzendeenheid afval wordt

samengesteld uit reststoffen van vijf verzendeenheden aanvoer bij winkels en uit 10
verzendeenheden aanvoer bij kantoren.

 De grootte van verzendeenheden in de stedelijke distributie zijn weergegeven in Tabel B3.1.

Voor zendingen naar de jaarbeurs zijn de volgende
aannamen gebruikt:
 zendingen ten behoeve van standopbouw zijn

gemiddeld 0.06 m3 groot

 zendingen t.b.v. de catering 0.35 m3

Voor kantoren is indien onbekend aangehouden
een zendinggrootte van 0,2 m3

Voor huishoudens is aangehouden een
zendinggrootte van 0,5 m3

Afleiding van aantallen vestigingen e.d.
Het aantal detailhandelsvestigingen in het onderzoeksgebied bedraagt ongeveer 600. Het
totaal aantal bedrijven binnen de singels (postcodegebieden 3511 en 3512) bedraagt ongeveer
1.800. In het onderzoeksgebied bevindt zich een aantal bedrijven die geen
detailhandelsvestigingen zijn. Op basis daarvan schatten we dat 50% van de bedrijven binnen de
singels zich bevindt in het onderzoeksgebied. Echter, aangenomen mag worden dat van het totaal
aantal huishoudens binnen de singels (9.000) er zich slechts 10 à 20% in het onderzoeksgebied
bevindt. Op basis daarvan nemen we aan dat er 30% alle afval in het onderzoeksgebied wordt
geproduceerd.

Bij de inventarisatie van de afvalstromen is geschat dat er in het onderzoeksgebied ongeveer
1500 huishoudens zijn. Op basis van persoonlijke ervaring schatten we dat deze huishoudens vier
keer per jaar goederen ontvangen die door een bedrijf afgeleverd worden.

M.b.t. de toekomstige goederenstromen:
 het vloeroppervlakte aan kantoren in het voetgangersgebied, Jaarbeurstraverse en

Vredenburg-Noord verandert niet. Het overgrote deel van de uitbreidingen vindt namelijk
plaats bij Hoog-Catharijne en (omgeving van de) Jaarbeurs.

 de 'vulling' van het stadsdeelcentrum van Leidsche Rijn is afgeleid uit een studie over de
detailhandelsstructuur van Leidsche Rijn (BRO 1998)

 de definitieve vorm van UCP en de grootte van de uitbreidingen staat nog niet vast. De hier
genoemde getallen geven daarom een orde van grootte aan, gebaseerd op een expert-meeting

Tabel B3.1: Aanname afmetingen
verzendeenheden stedelijke distributie

verzendeenheid maten (m) volume (m3)

doos/krat/vat 0,4*0,4*0,4 0,06

rolcontainers 0,6*0,8*1,2 0,58

pallets 0,8*1,2*0,8 0,77

kledingrekken 2,0*1,0*0,5 1,00

onverpakt - 0,20

overige - 0,10
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van betrokkenen binnen de gemeente Utrecht. De uitbreidingen ten westen van het spoor
worden allemaal tot het Jaarbeursgebied gerekend. Deze zullen namelijk allemaal door de
buisaansluiting bij de Jaarbeurs worden bediend.

 voor het berekenen van de goederenstromen naar de nieuwe winkel-, horeca- en
kantoorvoorzieningen zijn de in het vorige hoofdstuk afgeleide kentallen (per 100 m2 bvo)
gebruikt.

 er is vanuit gegaan dat de uitbreiding van het vloeroppervlakte in Hoog Catharijne dezelfde
verhouding over de branches heeft als in de huidige situatie. Deze verhouding is ook
aangenomen voor het te realiseren vloeroppervlakte in het stadsdeelcentrum van Leidsche
Rijn.

 de invloed van de te verwachten verhoging van de vloerproduktiviteit in de detailhandel is niet
meegenomen. Ook de gevolgen hiervan voor leverfrequenties en omvang van de zendingen
zijn niet meegenomen.
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