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Voorwoord 
 
Eindelijk is het dan zover! Voor u ligt mijn master thesis voor de studie Economische Geografie waar 
ik vier jaar geleden aan begonnen ben. Studeren naast een fulltime baan is druk maar erg leuk! Je 
wordt gevormd om met een bepaalde blik naar situaties te kijken, je leert nieuwe mensen kennen, het 
geeft energie en inspiratie op het werk, thuis en in de kroeg. Regelmatig werd er gevraagd naar hoe 
het ging op de Universiteit. Ik reageerde daar dan enthousiast op om in te gaan op het principe van de 
evolutionaire economische geografie, de theorie van Richard Florida over de “creative class”, of iets 
anders wat in de colleges werd behandeld. Ik heb de colleges de afgelopen vier jaar met veel 
interesse gevolgd en kan me nog herinneren dat ik zelfs op de carnavalsmaandagochtend naar 
Utrecht reed om een college van Ron Boschma bij te wonen. De masterthesis is me van alle 
onderdelen van de studie het meeste tegen gevallen. Het vinden van een goed en levensvatbaar 
onderwerp binnen de economische geografie, waar men als het kan ook bij mijn werkgever 
Rijkswaterstaat iets aan heeft, heeft me veel tijd gekost. Maar toen eenmaal de boel op de rit stond 
ging het beter. Met af en toe enige kleine koerswijzigingen is het resultaat bereikt: afstuderen in 2010! 
 
Een mijlpaal die voor mij komt in een jaar waarin veel gebeurd is. Afgezien van het feit dat het 
Nederlands elftal de finale haalde op het WK voetbal, BP de grootste olieramp in de geschiedenis 
veroorzaakte en Apple de I-pad lanceerde is het ook een bijzonder jaar geweest voor mij. Het was een 
jaar van hard werken en leuke dingen doen: wintersporten, een lange vakantie naar Maleisië en vele 
weekendjes weg in de zomer. In september werd mijn vriendin mijn vrouw en in maart wordt mijn 
vrouw moeder van mijn zoon! Tussen de bedrijven door heb ik gewerkt aan mijn onderzoek. Het 
waren vele lange avonden en weekenden. Meer past er volgens mij niet in een jaar dacht ik zo en 
2010 gaat dan ook zeker de boeken in als tot nu toe voor mij één van de meest bijzondere jaren. 
 
Dit resultaat is er niet alleen door mij gekomen. Natuurlijk zijn er een aantal mensen die hierin een rol 
in hebben gespeeld. Op de eerste plaats Daphne mijn vrouw, die mij de mogelijkheid heeft geboden 
de uren aan mijn studie te besteden die ik vond nodig te hebben. Daarnaast natuurlijk mijn begeleider 
Oedzge Atzema die mij geholpen heeft met het uitzetten van de juiste koers van het onderzoek en 
mijn collega en vriend Leo Smit voor het klankborden. Als laatste zijn er een aantal personen die me 
geholpen hebben om in het begintraject de juiste data te verkrijgen: Erwin Dacier, van de Provincie 
Noord-Brabant en mijn collega’s Heidi van der Vloet en Jurgen de Koning. De hulp die jullie me 
allemaal hebben geboden was voor mij erg belangrijk. Bedankt allemaal!! 
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1. Inleiding 
 
Binnenvaart is een vorm van transport die enkele eeuwen oud is. Voordat goederen op grote schaal 
vervoerd werden over de weg gingen de meeste goederen over de natuurlijke binnenwateren van 
Nederland. Enige tijd later zijn er kanalen gekomen die de “onbereikbare” regio’s in Nederland 
moesten ontsluiten per binnenschip. De Brabantse kanalen zijn in de 19e en 20 e eeuw gegraven en 
hebben een economische impuls gegeven aan de Noord-Brabantse industriële sector. Inmiddels zijn 
deze kanalen verouderd en wordt op dit moment met een investeringsimpuls geprobeerd om de 
Brabantse kanalen te moderniseren. 
 
In de loop der jaren het gebruik van de kanalen in Brabant veranderd door de veranderingen van de 
economie en komst van snelwegen en de vrachtauto. Goederen die vroeger over water gingen, gaan 
nu per vrachtauto omdat dit voordelen heeft ten opzicht de binnenvaart: minder voorraad, het is 
sneller en soms goedkoper. Desondanks zijn er bepaalde markten waarin de binnenvaart een grote 
rol van betekenis speelt. Bedrijven in Brabant maken namelijk nog steeds gebruik van het vervoer 
over water. 
 
De investeringen in de Brabantse kanalen door de overheid vormen de aanleiding voor dit onderzoek. 
De overheid investeert niet alleen om de vaarwegen in stand te houden, maar ook om de Nederlandse 
economie een impuls te geven. Deze impuls moet komen van de bedrijven die gebruik (gaan) maken 
van de kanalen.  
 
Twee begrippen staan in dit onderzoek centraal: belang en waardering van bedrijven ten aanzien van 
de investeringen die gedaan worden in de Brabantse kanalen. Als een bedrijf belang heeft in de 
investeringen wil het zeggen dat het een bepaald voordeel oplevert. Dit voordeel kan verschillende 
kanten hebben. Een bedrijf kan gebruik maken van het vervoer over water of de investeringen zijn een 
positieve impuls voor de omgeving van het bedrijf. Waardering wordt gezien als de mate waarop men 
tevreden is over de investeringen of waarin men sympathie ervoor op kan brengen. Vindt men het 
bijvoorbeeld een goede besteding van overheidsgeld en vindt men het snel genoeg gaan? 
 
Niet elk bedrijf is hetzelfde en er zullen dus ongetwijfeld verschillen bestaan over hoe bedrijven 
tegenover de investeringen in de Brabantse kanalen staan. Deze verschillen en de manier waarop de 
eigenschappen van bedrijven en hun locatie invloed hebben op het belang en de waardering van de 
bedrijven ten aanzien van de investeringen wordt in dit onderzoek onderzocht. De vraag die in dit 
onderzoek centraal staat is dan ook de volgende: 
 
Onderzoeksvraag: 
Wat is het belang en de waardering van bedrijven ten aanzien van de investeringen van de overheid 
in de Brabantse kanalen en welke factoren spelen hierbij een rol? 
 
Het belang dat een bedrijf heeft, komt voort uit de bedrijfsprocessen waar het bedrijf mee te maken 
heeft ten behoeve van de dienst of product dat het aanbiedt. De sector waarin het bedrijf werkzaam is, 
bepaalde eigenschappen die het eventueel bezit en de locatie kan invloed hebben om de manier 
waarop het bedrijf tegen de Brabantse kanalen aan kijkt. Het onderzoek wat in deze studie is gedaan 
speelt zich op zowel het niveau van bedrijventerreinen en sectoren af als op individuele bedrijven. Op 
het bedrijventerreinniveau is gefocust op de ontwikkelingen van de locaties in relatie tot de 
vaarweginfrastructuur. Het onderzoek op sectorniveau is relevant om inzicht te krijgen in de 
eigenschappen van de bedrijven die in verband staan met deze ontwikkelingen. Beide niveaus zijn 
dus relevant om inzicht te krijgen in de factoren die het belang en de waardering van bedrijven 
bepalen ten aanzien van de investeringen. Het doel van het onderzoek is als volgt te verwoorden: 
 
Doelstelling: 
Inzichtelijk maken van de ontwikkelingen van bedrijven en bedrijventerreinen in relatie tot de 
Brabantse kanalen en welke eigenschappen van bedrijven een rol spelen in het belang in de 
investeringen van de overheid in de Brabantse kanalen en de waardering hiervoor. 
 
De effecten van infrastructuur en de vestigingsplaatsfactoren van bedrijven komen in veel studies 
terug. Waar een leemte aan onderzoek ligt is de waardering van bedrijven ten aanzien van 
infrastructuur. Naast inzicht in hoe bedrijventerreinen zich ontwikkeld hebben in relatie tot de 
Brabantse kanalen geeft het onderzoek een eerste aanzet voor de ontwikkeling van een theorie over 
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de waardering van bedrijven en welke factoren daarmee samenhangen. Hiervoor is van verschillende 
eigenschappen van bedrijven onderzocht wat de invloed daarvan is op het belang van de 
investeringen in de Brabantse kanalen en de waardering hiervoor. 
 
In hoofdstuk 2 zijn de Brabantse kanalen beschreven en de ontwikkelingen met betrekking tot de 
scheepvaart gepresenteerd. Daarnaast zijn de investeringen op een rijtje gezet die gedaan zijn in de 
afgelopen jaren of nog gaan gebeuren de komende jaren. In hoofdstuk 3 zijn de ontwikkelingen in 
beeld gebracht op verschillende typen bedrijventerreinen. Op basis hiervan zijn verschillende factoren 
geselecteerd die invloed kunnen hebben op het belang en de waardering van de investeringen. 
Vervolgens is de invloed van deze investeringen onderzocht in hoofdstuk 4. Hierin worden de 
resultaten van de survey gepresenteerd waaruit in hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen uit 
naar voren zijn gekomen. 
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2. De kanalen in Brabant en midden Limburg: een 
beschrijving 
 

De kanalen van Noord-Brabant en midden Limburg zijn gegraven in de 19e en 20e eeuw. De Zuid-
Willemsvaart is in 1826 gereed gekomen en diende vroeger als alternatief voor de Maas die destijds 
niet het hele jaar bevaarbaar was. Nu heeft het over het algemeen een bestemmingsfunctie voor de 
scheepvaart naar bedrijven in ‘s-Hertogenbosch, Veghel en Helmond. Het Wilhelminakanaal is gereed 
gekomen in 1923 en ontsluit Tilburg en Eindhoven (via het Beatrixkanaal) over water. In de 
onderstaande figuur zijn de kanalen van Noord-Brabant en midden Limburg weergegeven. 
 
Figuur 2.1: de kanalen van Noord-Brabant en midden Limburg 

 
 
De kanalen van Noord-Brabant en midden Limburg behoren tot de kleinere vaarwegen van 
Nederland. Het grootste gedeelte van het stelsel is ingedeeld volgens de CEMT indeling in klasse II 
(voor de CEMT indeling zie bijlage 1). Vanwege de diepgangbeperking kunnen de schepen echter niet 
volledig beladen worden.  
 

2.1 De scheepvaart in Noord-Brabant en midden Limburg 
In de tijd van de aanleg van de kanalen zijn ook de havens ontstaan in de steden en dorpen 
waarlangs het kanaal gegraven is. Op deze manier kon de industrie in Noord-Brabant tot ontwikkeling 
komen. Bijvoorbeeld in s’-Hertogenbosch, Veghel en Helmond ontstonden door de Zuid-Willemsvaart 
verschillende bedrijven zoals aardewerkfabrieken, steenbakkerijen, graanfabrieken, textielfabrieken, 
metaalindustrie, etc. Vooral Veghel en Helmond hebben hun ontwikkeling aan de ontsluiting door 
vaarwegen (en later ook spoorwegen) te danken (Verhagen, 2000). De Zuid-Willemsvaart is bijna 100 
jaar eerder gegraven dan het Wilhelminakanaal waardoor steden als Tilburg en Eindhoven een tijd 
lang minder goed bereikbaar zijn geweest. De urgentie voor een ontsluiting via het water werd dan 
ook door Eindhoven, dat in die tijd economisch achterbleef op Helmond, gezien. Eindhoven heeft in 
1845 een verbindingskanaal met de Zuid-Willemsvaart laten graven (het Eindhovenskanaal) waarna 
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het snel economisch beter ging met Eindhoven (Verhagen, 2000). Het Eindhovenskanaal is in 1974 
gesloten voor de scheepvaart. 
Tilburg kreeg in 1923 zijn aansluiting over de binnenvaart. Ook hier waren verschillende bedrijven 
gevestigd die de ontsluiting goed konden gebruiken: mengvoederbedrijven, bouwbedrijven en 
metaalbedrijven. In 1958 waren 90 bedrijven in Tilburg gevestigd in havens van Tilburg (Doremalen et 
al. (2002, pp.77-87). Inmiddels zijn verschillende havens niet meer in gebruik en hebben de bedrijven 
van vroegen plaats gemaakt voor anderen. 
 
Ondanks dat er vroeger meer bedrijven aan het kanaal gevestigd waren zijn ook vandaag de dag nog 
verschillende bedrijven gevestigd die goederen aan –en afvoeren over water. Traditioneel worden met 
name bulkgoederen zoals zand, grind, veevoer etc. vervoerd over de kanalen. Sommige bedrijven 
vervoeren dan ook al decennia lang hun grondstoffen aan over water. Voorbeelden hiervan zijn: 
Cehave in Veghel, Betonson in Son, Bavaria in Lieshout en Bemoti in Tilburg. Naast bulk zijn de 
afgelopen jaren overslag bedrijven voor containers op verschillende locaties gevestigd aan de kanalen 
met als gevolg dat sinds 1996 naast de traditionele bulkgoederen ook containers over water van en 
naar Noord-Brabant gaan. De huidige containerterminals zijn gevestigd in ‘s-Hertogenbosch, Veghel, 
Oosterhout en Tilburg. De containerterminal in Tilburg heeft naast een vaarwegaansluiting ook een 
ontsluiting via het spoor. Daarnaast wordt er gebouwd aan een dependance ten westen van de 
huidige terminal. Door de opkomst van de containerterminals langs de kanalen, is het voor bedrijven 
die te maken hebben met continentale goederenstromen mogelijk geworden om hun goederen via de 
binnenvaart aan of af te voeren. 
 
Figuur 2.2: Vervoerd gewicht (links) en scheepvaartintensiteiten (rechts) over de Brabantse kanalen 

Bron: Rijkswaterstaat (2009) 
 
Figuur 2.3: Containeroverslag langs de Brabantse kanalen 

Bron: Rijkswaterstaat (2009) 
 
Het vervoerde tonnage over de Brabantse en Midden-Limburgse kanalen vertoont, afgezien van de 
jaarlijkse fluctuaties, weinig ontwikkeling zoals figuur 2.2 laat zien. Door de Henriettesluis bij Den 
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Bosch gaan de meeste goederen met circa 4 miljoen ton per jaar. De meerderheid van deze goederen 
blijft in ‘s-Hertogenbosch: de afgelopen jaren passeerde 1,5 miljoen ton goederen door sluis Schijndel, 
40% van de vervoerde tonnages van de Henriëttesluis. De andere waarnemingspunten komen alle tot 
ongeveer 1 miljoen ton per jaar. Naast ‘s-Hertogenbosch zijn Tilburg, Veghel en Helmond belangrijke 
bestemmingen. 
 
Vanaf 1996 zijn er verschillende containeroverslagbedrijven actief geworden aan de Brabantse 
kanalen. Voorbeelden hiervan zijn Den Ouden in Helmond1 de Bossche Container Terminal, Barge 
Terminal Tilburg en Inland Terminal Veghel. Tot 2004 heeft de containeroverslag een groei gekend 
van ongeveer 15% per jaar. De overslag van de laatste jaren laat een minder hoge groei zien. Dit kan 
erop duiden dat er inmiddels een optimum aan het ontstaan is in de overslag van containers in Noord-
Brabant. De redenen hiervan kunnen verschillend van aard zijn. De vraag naar lading groeit niet meer 
zo hard, de capaciteit op de terminals is volledig benut of de vaarweg is niet toereikend om meer 
containers over water te vervoeren. Daarnaast zal de kredietcrisis in 2008 ook z’n invloed hebben 
gehad. 
 
De Brabantse kanalen zijn ontworpen voor grote schepen van destijds. De Zuid-Willemsvaart was 
bijvoorbeeld na het gereedkomen van het traject in 1826 geschikt voor de grotere typen maasschepen 
van 400 ton (Verhagen, 2000, p. 44). De capaciteit van de schepen op Zuid-Willemsvaart is sinds de 
aanleg nauwelijks groter geworden, ondanks een landelijke schaalvergroting in de binnenvaart.  
 
Figuur 2.4: laadvermogen van de scheepvaart op de Brabantse en midden Limburgse kanalen 

Bron: Rijkswaterstaat (2009) 
 
De vraag naar grotere schepen is niet alleen te zien aan de geregistreerde schepen, maar ook aan de 
in bedrijf zijnde Nederlandse binnenvloot. In de periode van 1988 tot 2002 zijn vooral schepen met 
een laadvermogen van minder dan 1000 ton in aantallen gedaald. Een groot deel van de schepen 
waarmee op het vaarwegennetwerk van Noord-Brabant en midden Limburg wordt gevaren zijn van 
klasse II formaat met een maximaal laadvermogen tot 500 ton. In de periode tussen 1990 en 2002 
daalde het aantal van deze schepen met 51%. Het gevolg hiervan is dat minder schepen beschikbaar 
zijn om lading te vervoeren naar Noord-Brabant en midden Limburg. Bedrijven zullen de vraag naar 
goederen op gang houden en als deze trend doorzet zal deze schaarste in schepen een verschuiving 
opleveren van het vervoer over water naar andere modaliteiten zoals weg en eventueel spoor of 
zullen deze bedrijven zich verplaatsen naar locaties die beter bereikbaar zijn over water. 

                                                 
1 Den Ouden is inmiddels gestopt met de overslag van containers 
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Figuur 2.5: de Nederlandse binnenvloot van 1988 - 2002 

Bron: CBS (2009) 
 
De ontwikkeling van de kleine schepen in de nationale binnenvloot laat voor de kleine schepen geen 
gunstig beeld zien. De kleine schepen worden vervangen door nieuwe grotere schepen. Daar 
bovenop komt dat de kleine schepen over het algemeen door oudere schippers worden bevaren. 
Hoewel geen exacte cijfers hiervan voorhanden zijn bevestigen verschillende publicaties op internet 
dit beeld (Leerink, 2008 en Schuttevaer, 2008). Op dit moment is het probleem nog niet zo groot, maar 
als over een aantal jaar deze oudere schippers met pensioen gaan daalt de vloot aan kleine schepen 
waarschijnlijk nog sneller dan de trend in figuur 2.5 laat zien. Deze vooruitzichten zijn een bedreiging 
voor de scheepvaart in Brabant en midden Limburg. Verladers en containerterminals zullen steeds 
moeilijker aan schepen kunnen komen die de aan- en afvoer van producten en grondstoffen voor hun 
rekening nemen. De kans bestaat dat hierdoor de prijzen van vervoer over water stijgen, bedrijven 
zich verplaatsen, of het vervoer over de weg plaats laten vinden. 
 
De eerste binnenschepen werden bemand door een gezin en voortgestuwd zonder motor. Om het 
schip voort te bewegen werd gebruik gemaakt van de wind met een zeil of spierkracht van paarden of 
mensen (trekschuiten). Later werden schepen uitgerust met een motor die eerst op stoom liep en later 
op diesel. Daarna zijn verschillende faciliteiten aan het schip toegevoegd zoals een radar, marifoon en 
andere moderne communicatietechnologieën (Verhagen, 2009). Aan het vervoerssysteem, de 
opbouw van de sector en de aandrijving is niet zoveel veranderd in de loop der jaren. Op veel 
schepen vaart nog steeds een gezin dat lading (vaak bulk) laad op de plaats van herkomst en aflevert 
op de plaats waar het verwerkt wordt. In tegenstelling tot andere vervoerssectoren (zoals wegvervoer 
of luchtvaart) zijn concepten zoals het combineren van lading voor verschillende afnemers, 
samenwerking tussen schippers of het vervoeren van nieuwe ladingsoorten (met uitzondering van 
containers) zijn niet of nauwelijks van de grond gekomen (Rabobank, 2009). Voor een deel is dit 
misschien te verklaren door de opbouw van de binnenvaartsector. Het varende gezin is op zichzelf 
niet in staat om te investeren in R&D of in nieuwe concepten waarvan de haalbaarheid onzeker is. 
 
Naast de genoemde ontwikkelingen speelt de aard van de bedrijven aan het water en het logistieke 
proces een rol in de positie van de scheepvaart en dus in het gebruik van de Brabantse en midden 
Limburgse kanalen. In principe kunnen alle goederen over water vervoerd worden maar vanwege de 
eigenschappen van huidige schepen, snelheid van verplaatsen en de laad- en los mogelijkheden 
zitten er beperkingen aan het vervoer over water. Daarnaast heeft ook de logistieke ontwikkeling zoals 
het just-in-time principe ervoor gezorgd dat het vervoer over water geen aantrekkelijke optie meer is 
voor veel bedrijven. Grote voorraden kosten geld en de voorraden dienen dus zo klein mogelijk zijn. 
Een schip dat in een keer 500 ton bulk of 36 containers op de kade zet is in deze bedrijven niet 
welkom. 
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2.2. Investeringen in vaarwegen 
Het vervoer over water in Noord-Brabant is een actueel onderwerp. De kanalen van Noord-Brabant en 
midden Limburg zijn bezig met een metamorfose om in de toekomst grotere schepen toe te kunnen 
laten op het stelsel. Hiervoor zijn inmiddels al veel investeringen gedaan en in de nabije toekomst 
zullen verschillende bouwprojecten ervoor zorgen dat de Brabantse en midden Limburgse kanalen 
beter bevaarbaar worden. De bedrijven in de buurt van deze kanalen zullen hier waarschijnlijk van 
gaan profiteren doordat ze op een goedkopere manier hun goederen aan en af kunnen voeren en/of 
dat ze minder afhankelijk zijn van het vervoer over de weg. Daarnaast biedt het kansen voor andere 
bedrijven om hun goederen aan of af te voeren via het water en op die manier een verbetering van de 
concurrentiepositie te bereiken. 
 
Aan het einde van de vorige eeuw zijn al verschillende werkzaamheden uitgevoerd die de Zuid-
Willemsvaart beter bevaarbaar hebben gemaakt. Zo is in 1993 de omleiding van de Zuid-Willemsvaart 
om Helmond gereed gekomen (kosten: +/-300 miljoen gulden) en is in de jaren 90 sluis Schijndel 
gebouwd (kosten: onbekend). Zowel de omleiding om Helmond als sluis Schijndel vervangen 
meerdere oude sluizen waardoor schepen minder sluizen hoeven te passeren dan voorheen. Met als 
gevolg een kortere reistijd. Daarnaast zijn onlangs de sluizen 10 t/m 13 tussen Helmond en Someren 
vernieuwd tot klasse III sluizen (budget: 59 mln euro). Deze moderne sluizen kunnen de schepen 
sneller schutten en maken het op termijn mogelijk om met klasse III schepen te varen vanuit het 
zuiden in de richting van Helmond. In 2009 en 2010 zijn de sluizen 4, 5 en 6 tussen Veghel en 
Helmond gerenoveerd en vergroot tot klasse IV afmetingen (budget: 80 mln euro). Ook deze sluizen 
zijn een stuk moderner dan de sluizen uit de 19e eeuw. Met uitzondering van de omleiding om 
Helmond zijn de genoemde investeringen gedaan vanuit een onderhoudsoogpunt. Andere, grotere 
schepen dan in de oude situatie kunnen er daardoor (nog) niet varen. Als de nog aan te leggen 
omlegging van ‘s-Hertogenbosch gereed is (budget: 433 mln euro) zouden er (na kleine 
aanpassingen) klasse IV schepen kunnen komen tot aan Eindhoven. Hierdoor zou de bereikbaarheid 
van zuidoost Brabant aanzienlijk verbeterd worden over water. Naast de werkzaamheden aan de 
Zuid-Willemsvaart zijn er ook plannen om de sluizen II en III in het Wilhelminakanaal te vervangen 
(door 1 sluis) en het kanaal te verbreden en te verdiepen tot Tilburg (budget: 79 mln euro) en het 
Beatrixkanaal in Eindhoven te upgraden (kosten: onbekend). 
 
In totaal zijn in 2015, als de op de planning staande werken klaar zijn, aan de Brabantse kanalen meer 
dan 800 miljoen euro uitgegeven aan verbeteringswerkzaamheden. Het reguliere onderhoud, in 
ordegrootte van enkele miljoenen euro’s per jaar is niet in dit bedrag opgenomen. De investeringen 
komen van de Rijksoverheid, Provincie, gemeenten en verschillende Brabantse bedrijven met de 
bedoeling om het vervoer over water een extra impuls te geven. De ambitie is vastgelegd in de visie 
van de Provincie en in een gezamenlijk convenant. 
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Figuur 2.6: investeringen in de Brabantse kanalen sinds 1985 
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De schaalvergroting in de binnenvaart, de leeftijden van de schippers op de kleine kanalen, de 
moeizaam innoverende sector en de voorziene stijging in vrachtprijzen zijn bedreigingen voor de 
scheepvaart op de kanalen in Brabant en midden Limburg in de toekomst. De overheid investeert 
volop in de vaarwegen en de vraag is hoe deze investeringen gewaardeerd worden door de bedrijven. 
Afhankelijk van verschillende factoren (eigenschappen) zullen de investeringen in de Brabantse 
kanalen anders gewaardeerd worden door bedrijven. Bedrijven die bijvoorbeeld met grote 
hoeveelheden goederen werken hebben over het algemeen meer mogelijkheden om via water hun 
aan en afvoer te regelen dan bedrijven met kleine hoeveelheden. Naast de hoeveelheid goederen zijn 
er andere factoren die invloed zouden kunnen hebben op de waardering van de investeringen in 
vaarwegen. Niet elk bedrijf is hetzelfde en er zullen dus ongetwijfeld verschillen bestaan tussen de 
bedrijven ten aanzien van de investeringen in de Brabantse kanalen. Deze verschillen en de manier 
waarop dit invloed hebben op de waardering van de bedrijven ten aanzien van de investeringen wordt 
in dit onderzoek onderzocht. In het volgende hoofdstuk zijn de ontwikkelingen van bedrijventerreinen 
en bedrijven in relatie tot de Brabantse kanalen beschreven. 
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3. Bedrijventerreinen aan het water en havengebonden 
bedrijven 
 
Toen de Brabantse kanalen gegraven werden in de 19e en 20e eeuw, kwamen er ook havens en 
bedrijventerreinen. Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat zich daarop vooral bedrijven 
vestigden die voor een groot deel afhankelijk waren van vervoer over water. Sindsdien is er veel 
veranderd. Bedrijven komen en gaan. De oorspronkelijke havengebonden bedrijven zijn voor een deel 
verdwenen en de opvolgers zijn mogelijk minder havengebonden. Bestaande bedrijven gaan wellicht 
op een andere manier met hun aan- en afvoer van goederen om door de opkomst van andere 
modaliteiten en veranderingen in logistieke systemen. In dit hoofdstuk wordt in gegaan op de vraag in 
hoeverre bedrijventerreinen aan het water in de provincie Noord-Brabant nog steeds gedomineerd 
worden door bedrijvigheid die voor hun aan- en afvoer gebonden zijn aan vervoer over water. Er is 
gekeken naar de ontwikkelingen die plaatsgevonden hebben op bedrijventerreinen in Noord-Brabant 
tussen 1996 en 2008. De gegevens voor de vergelijking zijn afkomstig van het LISA en zijn bewerkt 
voor deze studie. In dit hoofdstuk wordt gestart met een analyse van dit basisbestand (ongefilterde 
bestand). Vervolgens zijn enkele bewerkingen op dit bestand gedaan en is een nieuwe analyse 
gedaan (gefilterde bestand). 

3.1 Bedrijfslocaties in 1996 en 2008 
In 2008 zijn er in de provincie Noord-Brabant in totaal 168.830 bedrijven gevestigd op 
bedrijventerreinen (LISA, 2010). Het gaat om verschillende soorten bedrijventerreinen. Een 
minderheid ligt aan het water, een meerderheid aan snelwegen of elders. Daarnaast zijn er natuurlijk 
tussen de bedrijventerreinen ook verschillen in samenstelling van bedrijven. Er zijn industrieterreinen, 
terreinen met voornamelijk logistieke en transportbedrijven, of groothandel en distributiebedrijven en 
natuurlijk gemengde bedrijventerreinen. We zullen nagaan of de locatie van bedrijventerreinen 
samenhangt met de samenstelling van de daar gevestigde bedrijven. 
 
Niet elk bedrijventerrein in de provincie Noord-Brabant is meegenomen in dit onderzoek. De focus is 
gericht op bedrijventerreinen nabij de Brabantse kanalen. We willen weten of deze terreinen een 
andere samenstelling hebben dan terreinen die op andere plekken gesitueerd zijn. Ook willen we 
weten of de samenstelling van de betreffende terreinen tussen 1996 en 2008 op één of andere wijze 
is veranderd. Om dergelijke vergelijkingen te kunnen maken is ook gekeken naar terreinen op een 
aantal andere locaties.  
 
De bedrijventerreinen die in het onderzoek zijn meegenomen zijn liggen:  

• Binnen een straal van 1 km van de Zuid-Willemsvaart, het Wilhelminakanaal, het Markkanaal 
of het Beatrixkanaal.  

• Binnen een straal van 1 km van snelwegen 
• Binnen de kern van steden met meer dan 50.000 inwoners. 

 
In de praktijk zijn dit overlappende criteria, dat wil zeggen dat sommige terreinen voldoen aan meer 
dan één criterium, Een aantal bedrijventerreinen bezit meerdere van bovenstaande eigenschappen. 
Hierdoor zijn 7 verschillende locaties te onderscheiden: 
 

1. Binnen 1 km van de Brabantse kanalen (W) 
2. Binnen 1 km van de Brabantse kanalen en binnen 1 km van de snelweg (WS) 
3. Binnen de kern, binnen 1 km van de Brabantse kanalen en binnen 1 km van de 

snelweg (KWS) 
4. Binnen de kern en binnen 1 km van de Brabantse kanalen (KS) 
5. Binnen 1 km van de snelweg (S) 
6. Binnen de kern en binnen 1 km van de snelweg (KS) 
7. Binnen de kern van een stad met meer dan 50.000 inwoners (K) 
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Figuur 3.1: schematische weergave van de 7 verschillende typen locaties bedrijventerreinen  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
De terreinen zijn geselecteerd op basis van postcodegebieden. Van de geselecteerde postcodes is 
een koppeling met bedrijven gemaakt in het bedrijventerreinen bestand van het LISA. Van alle 
bedrijven zijn de naam en adresgegevens in het bestand opgenomen, de bedrijfscode (SBI) en het 
aantal banen. Het resultaat van de koppeling is een selectie van de bedrijven in het totale Brabantse 
bestand. In 2008 telt het bestand ruim 51.000 bedrijven, in 1996 bijna 33.000 bedrijven. In deze 
selectie is 30% opgenomen van het totale bedrijvenbestand (2008) van Noord-Brabant. 

3.1.1. Aantal bedrijven in 1996 en 2008 
Als de beide bestanden vergeleken worden met elkaar valt op dat de meeste bedrijven op 
snelweglocaties (S) liggen (68% in 2008). Dat was in 1996 ook het geval, al was het aandeel iets 
geringer. Terreinen die enkel aan het water liggen (W), vormen de minderheid. Slechts 2% van de 
bedrijven is gevestigd op zulke terreinen. Dit percentage is in beide jaren gelijk maar het aantal 
bedrijven neemt toe, ook op deze locaties. Nemen we alle terreinen aan water in beschouwing (W, 
WS, KWS, KW) dan komen we uit op een hoger aandeel. Dan blijkt in 1996 18% van de bedrijven zich 
op een locatie binnen 1 km van het water te bevinden. Dit percentage is in 2008 gedaald naar 17%, 
maar het aantal bedrijven is ook op deze terreinen toegenomen. 
 
Figuur 3.2: Aantal bedrijven per type bedrijventerrein naar locatie in 1996 en 2008 (ongefilterde 
bestand) 

Bron: LISA (2010) 
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Tabel 3.1: Groei van het aantal bedrijven per type bedrijventerrein naar locatie in 1996 en 2008  

Bron: LISA (2010) 
 
Gemiddeld is op alle typen terreinen in de periode tussen 1996 en 2008 het aantal bedrijven 
toegenomen, in totaal met 56,2%. Bedrijven in de buurt van water (W, KW, KWS, WS) zijn met 
gemiddeld 52,6% toegenomen. De groei van het aantal bedrijven is op terreinen aan water (423 
bedrijven) geringer dan voor het geheel. 

3.1.2. Aantal banen in 1996 en 2008 
De dominantie van de terreinen met een snelweglocatie (42,4% in 2008) is minder groot als wordt 
gekeken naar de werkgelegenheid in plaats van het aantal bedrijven. De gemiddelde omvang van 
bedrijven op terreinen langs de snelweg bedroeg 6,6 werknemers per bedrijf in 2008. De gemiddelde 
omvang van bedrijven op terreinen aan het water is groter (10,7 werknemers in 2008). Een ander 
opvallend punt is dat bij de bedrijven in de buurt van water het aantal banen terugloopt. Dit gebeurt bij 
de andere typen terreinen niet, want daar neemt de werkgelegenheid toe; het sterkst bij de terreinen 
die langs de snelweg liggen en tevens in de buurt van stedelijke bebouwing. In 1996 bevond 33,7% 
van de werkgelegenheid op een locatie binnen 1 km van het water. In 2008 is dit gedaald naar 31,7%. 
Gemiddeld zijn bedrijven op terreinen aan het water dus groot en neemt de werkgelegenheid bij deze 
bedrijven af. 
 
Figuur 3.3: Aantal banen per type bedrijventerreinen naar locatie in 1996 en 2008 (ongefilterde 
bestand) 

Bron: LISA (2010) 
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Snelweg 22.032               67,2% 34.888                 68,1% 12.856                   58,4%
Kern + Water 2.718                 8,3% 4.015                   7,8% 1.297                     47,7%
Kern 2.691                 8,2% 3.912                   7,6% 1.221                     45,4%
Kern + Snelweg 2.143                 6,5% 3.506                   6,8% 1.363                     63,6%
Kern + Snelweg + Water 1.214                 3,7% 2.175                   4,2% 961                        79,2%
Water + Snelweg 1.282                 3,9% 1.593                   3,1% 311                        24,3%
Water 715                    2,2% 1.138                   2,2% 423                        59,2%
Totaal 32.795               100% 51.227                 100% 18.432                   56,2%
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Tabel 3.2: Groei van aantal banen per type bedrijventerrein naar locatie in 1996 en 2008 

Bron: LISA (2010) 
 
Uit de bovenstaande gegevens valt af te lezen dat in de periode tussen 1996 en 2008 het aantal 
banen totaal is toegenomen met 30,0%. Het aantal bedrijven in de buurt van water (W, KW, KWS, 
WS) is met gemiddeld 19,2% toegenomen. Het gemiddelde aantal banen per bedrijf is gedaald van 
29,9 naar 19,4 banen bij bedrijven in de buurt van water.  

3.2 Veranderingen tussen 1996 en 2008 
 
Tussen 1996 en 2008 zijn er verschillende bedrijventerreinen bijgekomen. Het is de bedoeling om 
inzicht te verkrijgen in hoeverre bedrijventerreinen aan het water nog steeds gedomineerd worden 
door bedrijvigheid die voor hun aan- en afvoer gebonden zijn aan vervoer over water. De zijn de 
gegevens op beide tijdstippen moeilijk met elkaar te vergelijken doordat er allerlei bedrijfslocaties 
bijgekomen zijn. Een betere vergelijking is om alleen die terreinen met elkaar te vergelijken die op 
beide tijdstippen bestonden. De databestanden moeten daarvoor gefilterd worden zodat de locaties 
overblijven die zowel in 1996 als in 2008 in het bestand zitten. Om de beide bestanden vergelijkbaar 
te maken is bekeken welke postcodes in het bestand van 2008 ontbreken in het bestand van 1996 en 
andersom. Op deze manier is te achterhalen welke bedrijventerreinen erbij zijn gekomen en welke zijn 
verdwenen. Hieronder staan de resultaten van het filteren van de beide bestanden. 
 
Figuur 3.4: Mutaties bedrijventerreinen tussen 1996 en 2008 gemeten aan postcodes 

Bron: LISA (2010) 
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Figuur 3.4 laat de verdeling zien van de postcodes die zowel in het bestand van 1996 als in 2008 
voorkomen, dan wel verdwenen zijn of zijn bijgekomen sinds 1996. 10.478 bedrijven zijn in 2008 
gevestigd op een postcode dat niet in het bestand van 1996 voorkomt. Dit zijn nieuwe locaties. Indien 
een postcode gelijk is gebleven, betekent dit dat het postcode en dus ook de bedrijvenlocatie, zowel in 
het bestand van 1996 als in het bestand van 2008 voorkomt. Een postcode is niet gebonden aan een 
bedrijf. Hierdoor komt het voor dat bij gelijk gebleven postcodes de bedrijven die er geregistreerd 
staan in 1996 en 2008 niet dezelfde zijn. 

3.2.1. Nieuwe bedrijventerreinen na 1996 
Van de 10.478 bedrijven in de nieuwe postcodegebieden zijn er 945 (9%) gevestigd op locaties 
binnen 1 km van een vaarweg. Daar tegenover staat dat 9.533 (91%) gevestigd zijn op de overige 
locaties, met name nabij snelwegen. Nieuwe bedrijventerreinen zijn dus minder vaak gelegen in de 
nabijheid van de Brabantse kanalen. 
 
Figuur 3.5: Verdeling van aantal bedrijven en banen in nieuwe postcodes over verschillende locaties 

Bron: LISA (2010) 
 
Van de 69.686 banen die op nieuwe locaties na 1996 zijn gekomen zijn er 19.644 (28,2%) gevestigd 
op locaties binnen 1 km van een kanaal. Er zijn 50.042 banen (71,8%) op de overige locaties 
bijgekomen, met name bij bedrijven op locaties nabij snelwegen. De werkgelegenheid verschuift dus 
in veel mindere mate in de richting van het water. Op nieuwe locaties langs water komt (in vergelijking 
tot het aantal bedrijven) veel werkgelegenheid voor. Dit versterkt de indruk dat het bij locaties aan 
water vaker om grote bedrijven gaat, ook als het nieuwe locaties betreft. 

3.2.2. Verdwenen postcodelocaties na 1996 
Er zijn ook terreinen verdwenen uit het bestand. Dit kunnen bijvoorbeeld bedrijventerreinen zijn 
waarvoor een andere bestemming is gekomen. Het is op basis van deze gegevens niet aan te geven 
in hoeverre de bedrijven op de verdwenen postcodes ook daadwerkelijk “verdwenen” zijn of dat ze 
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verhuisd zijn naar een andere (nieuwe) locatie. In totaal zijn er 1.456 bedrijven uit het bestand 
verdwenen na 1996. Van die 1.456 bedrijven zijn er 43 (3%) verdwenen omdat locaties binnen 1 km 
van het kanaal zijn opgeheven. Op overige locaties zijn 1.413 (97%) bedrijven verdwenen die in 1996 
nog aanwezig waren. Gezien het totaal aandeel bedrijven op locaties aan het water (17,3%, zie 
paragraaf 3.1.1.) zijn dus relatief weinig bedrijven op dergelijke locaties verdwenen. Dit wijst op een 
inertie van bedrijvigheid op locaties aan het water. 
 
Van de 7.730 banen op terreinen die na 1996 verdwenen zijn, zijn er 1.689 (21,8%) op locaties binnen 
1 km van een kanaal. Daar tegenover staat dat 6.041 banen (78,2%) aanwezig waren op de overige 
locaties die zijn verdwenen, met name bij bedrijven nabij snelwegen. 
 
We kunnen concluderen dat betrekkelijk weinig terreinen en daarmee werkgelegenheid op locaties 
langs water zijn opgeheven.  
 
Figuur 3.6: verdeling van aantal bedrijven en banen in verdwenen postcodes over verschillende 
locaties 

Bron: LISA (2010) 
 
In deze paragraaf zijn de veranderingen in aantal bedrijven en banen tussen 1996 en 2008 
beschreven op de verschillende typen locaties. Er zijn verschillen geconstateerd in het basisbestand 
die van invloed zijn op de samenstelling van de locaties. Daarom is een verdere analyse uitgevoerd 
met de postcodes die zowel in 1996 als in 2008 in het bestand voorkomen. 

3.3. Vergelijkbare locaties in 1996 en 2008 
In de vorige paragraaf zijn de locaties die zowel in het bestand van 1996 als in 2008 voorkomen 
gefilterd. De analyse uit paragraaf 3.2 met betrekking tot het aantal bedrijven en het aantal banen is 
opnieuw uitgevoerd op de selectie van terreinen die op beide tijdstippen aanwezig waren. Dit vormt 
het gefilterde bestand. 
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3.3.1. Aantal bedrijven 
In de periode tussen 1996 en 2008 is het aantal bedrijven op alle locaties samen toegenomen van 
31.339 naar 40.749. Dit is een toename van 30,0%. 
 
Figuur 3.7: Verdeling van aantal bedrijven in 1996 en 2008 naar locatie 
 

Bron: LISA (2010) 
 
Tabel 3.4: groei van aantal bedrijven in 1996 en 2008 naar locatie 

Bron: LISA (2010) 
 
De groei van het aantal bedrijven in het gefilterde bestand is geringer is (30%) dan in het ongefilterde 
bestand (56%). Een flink deel van de groei aan bedrijvigheid zit dus op nieuwe terreinen. De groei in 
het gefilterde bestand vindt vooral plaats op terreinen langs de snelweg en bij stedelijke bebouwing. 
De groei van het aantal bedrijven op locaties aan het water overtreft die in het niet gefilterde bestand. 
Ten gevolge van de hogere groei van het aantal bedrijven op de diverse waterlocaties neemt over alle 
locaties samen (W, KW, WS en KWS) het aandeel toe van 18,8% in 1996 naar 19,6% in 2008. 
Opvallend is tevens dat de grootste toename in het aandeel bedrijven van het totaal is te zien op de 
locaties W en KWS. Bij de gegevens in paragraaf 3.1.1. nam het aantal bedrijven op de locaties 
uitsluitend aan water (W) nog af. Concluderend kan gesteld worden dat locaties aan het water sterker 
groeien qua aantal bedrijven ten opzichte van andere locaties. Een uitzondering hierop is de locatie 
WS. 

3.3.2. Aantal banen 
In de periode tussen 1996 en 2008 is het aantal banen op alle locaties samen toegenomen van 
413.202 naar 477.569. Dit is een toename van 15,6%, ongeveer de helft van de groei in het 
ongefilterde bestand (30%) . Hieronder staat in figuur 3.8 de verdeling aangegeven van het aantal 
banen op de verschillende type locaties. Op locaties nabij water (W, KW, WS en KWS) neemt de 
werkgelegenheid toe met 15,4%. De terreinen langs water doen als groep qua werkgelegenheidsgroei 
niet onder voor de andere terreinen. 
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Totaal 31.339                100% 40.749                100% 9.410                      30,0%
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Figuur 3.8: Aantal banen per type terreinen naar locatie,in 1996 en 2008 (gefilterde bestand) 

Bron: LISA (2010) 
 
Tabel 3.5: Groei aantal banen per type terreinen naar locatie in 1996 en 2008 (gefilterde bestand) 

Bron: LISA (2010) 
 
Wel is het zo dat de grootste afname van het aantal banen heeft plaatsgevonden op locaties enkel bij 
water (W). De afname bedraagt hier tussen 1996 en 2008 –8,6%. Ook de terreinen aan water en in de 
buurt van stedelijke bebouwing laten een vermindering van werkgelegenheid zien. Eigenlijk worden de 
groeicijfers van de werkgelegenheid aan water gedragen door de terreinen die zowel aan water als de 
snelweg liggen. Dat is des te opvallender omdat het aantal bedrijven bij dit type juist in groei 
achterbleef. Dit kan maar één ding betekenen, namelijk dat vooral grote en groeiende bedrijven zich 
op dit type terreinen zijn of hebben gevestigd. Over alle locaties aan water samen is het aandeel 
banen afgenomen van 34,3% in 1996 naar 30,8% in 2008. Opvallend is dat het aandeel banen op alle 
locaties nabij snelwegen stijgt met uitzondering van de locatie KWS.  
 
Bedrijfslocaties aan het water groeien dus sterker qua aantal bedrijven ten opzichte van andere 
locaties, maar verliezen meer qua werkgelegenheid. Een uitzondering op deze conclusie is de locatie 
WS. Hierbij stijgt zowel het aantal bedrijven als de werkgelegenheid.  
 
De toename van het aantal bedrijven op de locaties nabij water biedt een aanknopingspunt voor meer 
inzicht in deze ontwikkeling. In de volgende paragraaf wordt bekeken in hoeverre deze toename 
veroorzaakt wordt door bedrijven met havengebonden activiteiten. 

3.4 Samenstelling van bedrijvigheid 
In de vorige paragraaf is onderscheid gemaakt tussen bedrijventerreinen op basis van hun 
geografische ligging en hun ontsluiting door infrastructuur. In deze paragraaf wordt bekeken hoe 
verschillende typen bedrijven zich ontwikkeld hebben op de verschillende locaties. De bedrijven  
worden onderverdeeld in bedrijven met (mogelijke) havengebonden activiteiten en bedrijven zonder 
havengebonden activiteiten. De bedrijven met havengebonden activiteiten worden in deze studie, 
ondanks dat het de lading niet geheel dekt, havengebonden bedrijven genoemd.  
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3.4.1. Havengebonden bedrijven  
Om te komen tot een selectie van havengebonden bedrijven is in eerste instantie gekeken naar 
cruciale factoren die bepalend zijn voor het vervoer van goederen over water. Deze factoren zijn 
vertaald naar benodigde eigenschappen van bedrijven. Vervolgens is aan de hand van verschillende 
vervoer- en beleidsstudies op basis van goederensoorten en vervoersmarkten een verdere 
onderverdeling gemaakt. Daarbij is gebruik gemaakt van een interne enquête die in 2008 gehouden is 
door Rijkswaterstaat om te achterhalen welke bedrijven die aan de Brabantse kanalen gevestigd zijn 
over water vervoeren. De resultaten van deze enquête zijn gebruikt om de selectie te valideren en aan 
te vullen.  
Het succes van vervoer over water en dus of een bedrijf gebruik maakt van vervoer over water is 
volgens Platz (2009, p 455) gebaseerd op een zevental cruciale factoren: 

1. bundeling naar ruimte (vracht vervoeren uit ruim bemeten regio rondom aan- en afleverhaven) 
2. bundeling naar volume (zoveel mogelijk samen van A naar B vervoeren, dat drukt de kosten)  
3. laadeenheid met de capaciteit van een standaard semi-trailer (wordt gebruikt voor 

binnenlands Europees vrachtverkeer)  
4. back-up transportdiensten (alternatief bij slechte bevaarbaarheid door laag of hoog water of 

ijsvorming; te verzorgen door aanbieder zelf of in samenwerking met een transportpartner)  
5. gemakkelijke intermodale overslag (waarbij het raadzaam is aan te sluiten op bestaande 

infrastructuur, want die kosten zijn al gemaakt en de aansluiting op bestaande 
transportdiensten is al beproefd)  

6. gegarandeerde doorlooptijden (het vervoer mág langer duren, maar als een levertijd is 
afgesproken, moet die gehaald worden)  

7. geïntegreerde deur-tot-deur transportservicepakketten (één aanspreekpunt, één prijs) 

De eerste twee factoren geven aan dat het bereiken van een bepaald vervoersvolume belangrijk is 
voor vervoer over water. In dit onderzoek wordt aangenomen dat alleen de sectoren Winning van 
delfstoffen (B), Industrie (C), Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en 
gekoelde lucht (D), Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering (E), 
Bouwnijverheid (F), Groot- en detailhandel; reparatie van auto's (G) en Vervoer en opslag (H), hieraan 
kunnen voldoen. De rest van de factoren zijn moeilijk te verbinden aan eigenschappen van bedrijven 
en zijn meer van toepassing op service en de ligging ten opzichte van of nabij (andere) netwerken en 
de toegankelijkheid ervan. 

Verschillende studies gaan in op het belang van enerzijds verschillende soorten goederen die 
vervoerd worden over water (uitgesplitst naar NSTR goederensoorten) en anderzijds van die van de 
vervoersmarkten die aanwezig zijn op het gebied van vervoer over water. 

Goederensoorten 

Volgens het onderzoek van Decisio (2004, p. 12) zijn voor de binnenvaart de belangrijkste goederen 
die vervoerd worden, ruwe mineralen; bouwmaterialen. Ondanks het feit dat de binnenvaart maar 39% 
van deze goederen vervoerd, wordt gelet op het vervoerd gewicht het meeste hiervan via binnenvaart 
vervoerd ten opzichte van de andere goederen. Naast ruwe mineralen; bouwmaterialen vervoerd de 
binnenvaart het grootste aandeel in vaste minerale brandstoffen en ertsen en metaalresiduen. De 
laatste jaren zijn mede door een subidieregeling van de overheid op verschillende plaatsen 
binnenlandse container terminals gerealiseerd. Dit is, samen met de globalisering en containerisatie, 
een waarschijnlijke reden van het opvallend stijgende aandeel van de binnenvaart in containers. Aan 
de reeds genoemde goederensoorten voegt Kamp et al. (2007, p. 57) landbouwproducten 
(bijvoorbeeld gerst en granen) toe. 

Vervoersmarkten 

Decisio (2004, p. 30) benoemt een aantal marktsegmenten van goederen die kansrijk zijn om via de 
binnenvaart vervoerd te worden of waarbij een toename wordt verwacht: binnenlandse distributie 
(pallets), afval (bouw- en sloopafval en huishoudelijk afval), steenkool (toename van import), zand en 
grind (winning uit de Noordzee), containers, neobulk (hout, pulp, papier, staal, zware machines en 
bouwmaterialen), gevaarlijke stoffen en pompbare lading. Verschillende markten hebben al een 
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aandeel in de binnenvaart. Op het moment dat de markt hiervoor verder toeneemt zal het vervoer 
hiervan ook toenemen via de binnenvaart. De markten die nog geen of een klein aandeel hebben in 
de binnenvaart zijn vaak afhankelijk van exogene factoren zoals een nieuw type schip dat vervoer van 
pallets mogelijk maakt. Over binnenlandse distributie via de binnenvaart zijn verschillende beelden in 
de literatuur terug te vinden. Decisio (2004) en Henstra (2003) zijn van mening dat het een belangrijke 
markt is voor de binnenvaart, terwijl Policy Resaerch Corporation (2006) deze markt niet kansrijk acht. 
Een reden die hieraan ten grondslag zou kunnen liggen is het uit de vaart nemen van het palletschip 
de Riverhopper in 2005. Daarentegen zijn in België sinds enkele jaren nieuwe initiatieven op het 
gebied van palletvervoer per binnenschip opgestart (Kamp et al., 2007). Policy Research (2006, p. 33) 
maakt onderscheid tussen zeehaven gerelateerd vervoer en continentaal vervoer: “Zand en grind is 
dominant in het continentale vervoer. In het zeehaven gerelateerde vervoer hebben ertsen, kolen, 
basis- en eindproducten en aardolie- en aardolieproducten een groter aandeel.” Daarnaast wordt in de 
studie geconstateerd dat vooral zand en grind, agribulk overige droge bulk, basis- en eindproducten 
en containers over kleine vaarwegen getransporteerd worden. 
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Tabel 3.6: Indeling van goederen en marktsegmenten 

Bron: Policy Research (2006, p. 11) 
 
In bijlage 2 is aangegeven per bedrijfscode of het wel of niet tot de categorie havengebonden 
bedrijven behoort. 

Type Goederen Marktsegment NSTR-Greoepen (2-digit)

Droge bulk Zand, grind en 61 Zand, grind, klei en slakken Stukgoed Metalen
overige 64 Cement, kalk
bouwmaterialen 65 Gips

Ertsen 41 IJzererts
45 Andere ertsen;non-ferro residuen
46 Schroot en hoogovenresiduen

Kolen 21 Steenkool
22 Bruinkool en turf
23 Cokes

Agribulk 01 Granen
02 Aardappelen
06 Suikerbieten
17 Veevoeder; voedingsmiddelenafval
18 Oliehoudende zaden; oliën,vetten
71 Natuurlijke meststoffen
72 Kunstmeststoffen

Overige droge bulk 11 Suiker
62 Zout,ongeroost ijzerkies, zwavel
63 Andere ruwe mineralen
82 Aluminiumoxide en –hydroxide
84 Cellulose en papierafval

Natte bulk Aardolie en aardolieproducten 31 Ruwe aardolie
32 Vloeibare brandstoffen
33 Energiegassen
34 Andere aardoliederivaten

Chemische 81 Chemische basisproducten
producten 83 Benzol; teer e.d. ruwe producten

31 Ruwe aardolie
32 Vloeibare brandstoffen
33 Energiegassen
34 Andere aardoliederivaten

Stukgoed Metalen 51 Ruw ijzer,staal; ferrolegeringen
52 Halffabrikaten van ferrometaal
53 Staaf- en vormstaal;draad, rails
54 Platen en banden van ijzer,staal
55 Gieterijproducten (ijzer,staal)
56 Non-ferrometalen,-halffabrikaten

Basis- en 03 Vers fruit; groenten
eindproducten 04 Textielstoffen en –afval

05 Hout en kurk
09 Andere ruwe producten
12 Dranken
13 Genotmiddelen en specerijen
14 Vlees, vis en zuivel;spijsvetten
16 Graan-,fruit-,groentebereidingen
69 Bewerkte bouwmaterialen
89 Andere chemische producten
91 Vervoermaterieel
92 Landbouwtraktoren en –machines
93 Apparaten, motoren, ov. Machines
94 Metaalfabrikaten
95 Glas(werk), keramische producten
97 Andere (half)fabrikaten
99 Speciale goederen (exclusief containers)

Containers Containers Containers
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3.4.2. Omvang van bedrijven 
Het aantal mensen dat werkzaam is bij een bedrijf is een maat voor de omvang ervan. Hoe groter een 
bedrijf, hoe groter de goederenstromen zijn in productie of om het bedrijfsproces operationeel te 
houden. Dit kan een reden zijn om zich op een bepaalde locatie te vestigen en dus de bereikbaarheid 
via bepaalde infrastructuur anders beoordelen dan kleine bedrijven.  
 
In de beschikbare gegevens van bedrijven is de grootte van het bedrijf (aantal banen) onderverdeeld 
in grootteklassen (1 t/m 12). De grootteklasse wordt bepaald aan de hand van het aantal full time 
werkende personen in het bedrijf. 
 
Tabel 3.7: Indeling grootteklassen van bedrijven 

 
Bron: Handboek LISA, 2002, p. 20 
 
De bedrijven die in klasse 1 ingedeeld zijn, hebben geen werkzame personen in dienst. Dit kunnen 
bedrijven zijn waar tijdelijk geen personen werken (door ziekte of brand) maar ook vallen hier 
bepaalde juridische constructies onder zoals lege bv’s.  
 
Figuur 3.9: Frequentieverdeling van bedrijven per grootteklasse in 1996 (links) en 2008 (rechts) op 
bedrijventerreinen nabij water 
 

Bron: LISA (2010) 
 

3.5. Havengebondenheid van bedrijven en type locaties 
In paragraaf 3.3 zijn de beschikbare gegevens van bedrijven gefilterd op postcodes die zowel in het 
bestand van 1996 en 2008 voorkomen. Deze postcodes zijn gebruikt om inzicht te krijgen in de 
ontwikkelingen van de havengebonden bedrijven op de verschillende typen locaties.  
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3.5.1. Aantal bedrijven 
In paragraaf 3.3.1. is geconstateerd dat het aantal bedrijven in de loop der jaren met 30% is gestegen. 
Deze toename bestaat voor 97,4% uit niet havengebonden bedrijven. Niet overal zijn de bedrijven 
evenveel toegenomen. Als gekeken wordt naar de ontwikkeling van het aantal havengebonden 
bedrijven op de verschillende locaties, valt op dat het aantal bedrijven op alle locaties (met 
uitzondering van de locaties in stadskernen) met enkele procenten is gestegen. De totale toename 
tussen 1996 en 2008 bedraagt 4,3%. De groei van het aantal niet havengebonden bedrijven overtreft 
die van de havengebonden bedrijven meer dan acht keer (36%). Het aantal havengebonden bedrijven 
neemt dus toe, maar hun aandeel in het totaal neemt af. 
Het aantal bedrijven (zowel havengebonden als niet havengebonden) op snelweglocaties het meeste 
heeft bijgedragen aan de groei (62%). De toename van het aantal bedrijven bestaat dus uit niet 
havengebonden bedrijven op snelweglocaties. 
 
Tabel 3.8: Aantal bedrijven naar type en locatie in 1996 en 2008 

Bron: LISA (2010) 
 
Het aantal havengebonden bedrijven in de stadskernen daalt met 2,6%. De grootste stijging van het 
aantal havengebonden bedrijven is terug te vinden op de locaties enkel nabij water (W). Op deze 
locaties heeft een stijging plaatsgevonden van 10,6%. Het gaat hierbij om in totaal 23 bedrijven. Op 
alle locaties nabij water samen (W, KW, WS en KWS) is het aantal bedrijven gestegen met gemiddeld 
7,2%. Toch overtreft de groei van het aantal havengebonden bedrijven op de locaties die niet aan 
water gelegen zijn de groei van het aantal havengebonden bedrijven op locaties aan het water. voelen 
Havengebonden bedrijven voelen blijkbaar minder de noodzaak om gevestigd te zijn op terreinen aan 
het water. Verderop in deze paragraaf wordt het verband tussen het aantal bedrijven naar type en de 
locatie statistisch getoetst. 
 
Niet alleen het aantal havengebonden bedrijven heeft een ontwikkeling doorgemaakt. Ook de 
verhoudingen tussen havengebonden bedrijven en niet havengebonden bedrijven is veranderd tussen 
1996 en 2008. Zo was het aandeel havengebonden bedrijven in 1996 18,1% en dit aandeel is in 2008 
verminderd naar 14,5%. Het aantal havengebonden bedrijven is dus in de groei van het totaal aantal 
bedrijven ondervertegenwoordigd. Steeds meer bedrijven behoren tot de groep niet havengebonden. 
 
Tabel 3.9: Verdeling van bedrijven over de verschillende locaties in 1996 en 2008 

Bron: LISA  (2010) 

niet haven gebonden 
bedrijven

haven gebonden 
bedrijven

niet haven gebonden 
bedrijven

haven gebonden 
bedrijven

niet haven gebonden 
bedrijven

haven gebonden 
bedrijven

Snelweg 18.188                           2.502                      23.953                           2.610                        31,7% 4,3%
Kern + Water 1.860                             837                         2.827                             903                           52,0% 7,9%
Kern 1.990                             651                         2.767                             634                           39,0% -2,6%

Kern + Snelweg 1.526                             596                         2.194                             615                           43,8% 3,2%

Water + Snelweg 848                                430                         1.015                             435                           19,7% 1,2%
Kern + Water + Snelweg 781                                426                         1.319                             465                           68,9% 9,2%
Water 487                                217                         772                                240                           58,5% 10,6%

Totaal                             25.680                        5.659                             34.847                         5.902 35,7% 4,3%

1996 2008 groei 1996-2008

niet haven gebonden 
bedrijven

haven gebonden 
bedrijven

niet haven gebonden 
bedrijven

haven gebonden 
bedrijven

Snelweg 87,9% 12,1% 90,2% 9,8% -2,3%
Kern + Water 69,0% 31,0% 75,8% 24,2% -6,8%
Kern 75,4% 24,6% 81,4% 18,6% -6,0%
Kern + Snelweg 71,9% 28,1% 78,1% 21,9% -6,2%
Water + Snelweg 66,4% 33,6% 70,0% 30,0% -3,6%
Kern + Water + Snelweg 64,7% 35,3% 73,9% 26,1% -9,2%
Water 69,2% 30,8% 76,3% 23,7% -7,1%

Totaal 81,9% 18,1% 85,5% 14,5% -3,6%

1996 2008 verschil in aandeel 
haven gebonden 

bedrijven 1996-2008
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Figuur 3.10: ontwikkeling in aandeel havengebonden bedrijven per locatie in 1996 en 2008 

Bron: LISA (2010) 
 
De verhouding tussen het aantal havengebonden bedrijven en niet havengebonden bedrijven is op 
alle locaties verschoven in de richting van de niet havengebonden bedrijven. De grootste wijziging 
heeft zich voorgedaan op de locaties dichtbij de snelweg en het water en in stadskernen (KWS). Het 
aandeel havengebonden bedrijven daalde hier met 9,2%. Op de bedrijventerreinen enkel aan het 
water (W) is het aandeel gedaald met 7,1%. Op de locaties nabij water samen (W, KW, WS en KWS) 
is het aandeel havengebonden bedrijven met gemiddeld 6,7% gedaald. Het is dus niet zo dat 
terreinen met een locatie aan water de trend hebben gekeerd dat er relatief steeds minder 
havengebonden bedrijven zijn. 
 
Op basis van de bovenstaande feiten kan geconcludeerd worden dat in de periode tussen 1996 en 
2008 het aantal havengebonden bedrijven op bedrijventerreinen aan water (W) het meest is gestegen 
(relatief gezien). Desondanks is het aantal havengebonden bedrijven minder snel gestegen dan het 
aantal niet havengebonden bedrijven. Hierdoor neemt het aandeel havengebonden bedrijven op alle 
locaties af. Locaties in de buurt van water (W, KW, WS en KWS) onderscheiden zich hierbij niet van 
overige locaties.  
 
Om te achterhalen of er een statistisch significant verband bestaat tussen de samenstelling van 
bedrijventerreinen (wel of niet havengebonden bedrijven) en de zeven typen bedrijvenlocaties is een 
Chi-kwadraat toets uitgevoerd. In de onderstaande tabellen staat de kruistabel en de uitkomst van de 
toets weergegeven. 
 
Tabel 3.10: Havengebondenheid en type bedrijfslocatie in 1996 

 
 
De nul-hypothese bij een Chi-kwadraat toets is dat beide variabelen in de kruistabel onafhankelijk zijn; 
dus dat er geen verband is. Aan alle voorwaarden voor de toets is voldaan: alle verwachte 
celfrequenties zijn groter dan 1 en minder dan 20% van de cellen hebben een verwachte celfrequentie 
minder dan 5. De waarde van de Chi-kwadraat is 1556 en de overschrijdingskans is 0,000. De nul-
hypothese wordt dus verworpen. Er bestaat dus een statistisch significant verband. Kijken we in de 
tabel dan blijkt het aandeel havengebonden bedrijven telkens hoger te zijn op locaties nabij water. Er 
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Type locatie
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Kern 1.990              75,4 651                  24,6 2.641         100,0
Kern + Snelweg 1.526              71,9 596                  28,1 2.122         100,0
Kern + Water 1.860              69,0 837                  31,0 2.697         100,0
Kern + Water + Snelweg 781                 64,7 426                  35,3 1.207         100,0
Snelweg 18.188            87,9 2.502               12,1 20.690       100,0
Water 487                 69,2 217                  30,8 704            100,0
Water + Snelweg 848                 69,0 430                  31,0 1.278         100,0
Totaal 25.680            81,9 5.659               18,1 31.339       100,0
Chi-kwadraat = 1556; Significantie = 0,000; Cramer's V = 0,223

TotaalHavengebonden bedrijvenNiet havengebonden bedrijven
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bestaat dus in 1996 een positieve relatie tussen havengebondenheid van bedrijven en locaties nabij 
water. 
Aan de associatiematen in tabel 3.10 zien we dat de waarde van Cramer’s V 0,223 is. Hieruit kan 
opgemaakt worden dat het een zwak verband betreft. 
 
Dezelfde toets wordt uitgevoerd voor het bestand van 2008. Naast het aantonen van het verband in 
2008 wordt op deze manier tevens inzicht verkregen in de ontwikkeling van de sterkte van het 
verband. Met andere woorden: is het verband sterker of zwakker geworden tussen het aantal 
bedrijven en de locatie. In de onderstaande tabellen staat de kruistabel en de uitkomst van de Chi-
kwadraat toets van het bestand 2008 weergegeven. 
 
Tabel 3.11: Havengebondenheid en type bedrijfslocatie in 2008 

 
 
Ook in 2008 is aan alle voorwaarden voor de toets voldaan: alle verwachte celfrequenties zijn groter 
dan 1 en minder dan 20% van de cellen hebben een verwachte celfrequentie minder dan 5. De 
waarde van de Chi-kwadraat is 1466 en de overschrijdingskans is 0,000. De nul-hypothese wordt dus 
wederom verworpen. Er bestaat dus ook een statistisch significant verband tussen aantal bedrijven en 
de locatie in 2008. 
Aan de associatiematen in tabel 3.11 zien we dat de waarde van Cramer’s V 0,190 is. Hieruit kan 
opgemaakt worden dat het ook in 2008 een zwak verband betreft en dat het zwakker is geworden ten 
opzichte van 1996. Uit de vergelijking van tabel 3.10 en 3.11 blijkt dat de percentages havengebonden 
bedrijven vooral teruglopen in de locatietypen KW, KWS en W. Alleen op de combinatie snelweg – 
water (WS) blijft het percentage boven de 30%. 
 
Conclusies: 

• Het aantal niet havengebonden bedrijven groeit 8x sterker dan het aantal haven gebonden 
bedrijven; 

• De groei van het aantal bedrijven vindt vooral plaats op locaties nabij snelwegen; 
• Haven gebonden bedrijven komen vaker voor op locaties nabij water. 
• Er bestaat een positieve relatie tussen havengebondenheid van bedrijven en locaties aan 

water. Dit verband is in de loop der jaren minder sterk geworden dus blijkbaar zitten bedrijven 
met havengebonden activiteiten steeds minder vast aan een bepaalde locatie of vinden ze het 
steeds minder belangrijk om zich in de buurt van water te vestigen. 

3.5.2. Aantal banen 
In 2008 waren er totaal 365.107 banen bij 34.847 niet havengebonden bedrijven. Bij de 
havengebonden bedrijven bedroeg de werkgelegenheid op dat moment 112.462 banen. Gemiddeld 
bezitten havengebonden bedrijven meer banen dan niet havengebonden bedrijven (respectievelijk 19 
en 10 banen per bedrijf). 
 
Voor alle bedrijven bij elkaar is het aantal banen in 2008 met 15,6% gestegen ten opzichte van 1996 
(64.367 banen). Deze toename bestaat voor 88,9% uit banen bij niet havengebonden bedrijven. Als 
gekeken wordt naar de verschillende locaties valt op dat van het aantal bedrijven (zowel 
havengebonden als niet havengebonden) op snelweglocaties het meeste heeft bijgedragen aan de 
groei (63%). De toename van het aantal banen is dus vooral bepaald wordt door de banen bij niet 
havengebonden bedrijven op snelweglocaties. 
 

Type locatie
N % N % N %

Kern 2.767               81,4 634                  18,6 3.401         100,0
Kern + Snelweg 2.194               78,1 615                  21,9 2.809         100,0
Kern + Water 2.827               75,8 903                  24,2 3.730         100,0
Kern + Water + Snelweg 1.319               73,9 465                  26,1 1.784         100,0
Snelweg 23.953             90,2 2.610               9,8 26.563       100,0
Water 772                  76,3 240                  23,7 1.012         100,0
Water + Snelweg 1.015               75,8 435                  24,2 1.450         100,0
Totaal 34.847             85,5 5.902               14,5 40.749       100,0
Chi-kwadraat = 1466; Significantie = 0,000; Cramer's V = 0,190

TotaalHaven gebonden bedrijvenNiet havengebonden bedrijven
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Als gekeken wordt naar de ontwikkeling van het aantal banen op de verschillende locaties, valt op dat 
er grote verschillen zijn tussen de typen locaties voor wat betreft groeicijfers. Het aantal banen bij 
havengebonden bedrijven is op de locaties S, KS, WS en KWS gestegen. De totale toename tussen 
1996 en 2008 bedraagt 6,8% (zie tabel 13). De groei van het aantal banen bij niet havengebonden 
overtreft die van de havengebonden bedrijven bijna drie keer (18,6%). Het aantal banen bij 
havengebonden bedrijven neemt dus toe, maar hun aandeel in het totaal neemt af. 
 
Het aantal banen bij havengebonden bedrijven in de stadskernen (K) is gedaald met 15,4%. De 
grootste daling (-30,5%) heeft plaatsgevonden op de locaties enkel nabij water (W). De grootste 
stijging van het aantal banen bij havengebonden bedrijven is terug te vinden op de locaties nabij water 
en snelweg (WS). Op deze locatie heeft een stijging plaatsgevonden van 27,2%. Het gaat hierbij om in 
totaal 2.721 banen. Dit is wederom een aanwijzing dat de combinatie snelweg en water een gunstige 
vestigingsplaatsconditie is voor de groep havengebonden bedrijven. Eerder zagen we al dat het 
aandeel van deze groep bedrijven op dit type locatie het meest op peil bleef. 
 
Tabel 3.12: aantal banen bij bedrijven naar type en locatie in 1996 en 2008 

Bron: LISA (2010) 
 
Niet alleen het aantal banen bij havengebonden bedrijven heeft een ontwikkeling doorgemaakt, maar 
ook de verhoudingen tussen het aantal banen bij respectievelijk havengebonden bedrijven en niet 
havengebonden bedrijven zijn tussen 1996 en 2008 veranderd. Zo was het aandeel havengebonden 
bedrijven in de werkgelegenheid in 1996, 25,5% ten opzichte van het totaal. In 2008 is dit aandeel 
veranderd naar 23,5 %, een daling van 2,0% dus. 
 
Tabel 3.13: verdeling van banen bij bedrijven over de verschillende locaties in 1996 en 2008 

Bron: LISA (2010) 
 
In de onderstaande figuur is het aandeel banen bij havengebonden bedrijven weergegeven op de 
verschillende locaties.  
 
Figuur 3.11: Ontwikkeling in aandeel banen bij havengebonden bedrijven per locatie in 1996 en 2008 
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De verhouding tussen het aantal havengebonden bedrijven en niet havengebonden bedrijven is bij 
alle locaties verschoven naar de niet havengebonden bedrijven. 
 
De grootste relatieve wijziging in de verhouding in het aantal banen bij respectievelijk havengebonden 
bedrijven en niet havengebonden bedrijven heeft zich voorgedaan op de locaties enkel nabij het water 
(W). Het aandeel banen bij havengebonden bedrijven daalde hier met 12,9%. Op de locaties nabij 
water samen (W, KW, WS en KWS) is het aandeel havengebonden bedrijven met gemiddeld 3,4% 
gedaald. 
Op basis van de bovenstaande feiten kan geconcludeerd worden dat in de periode tussen 1996 en 
2008 het aantal banen bij havengebonden bedrijven op bedrijventerreinen aan water (W) relatief 
gezien het meest is gedaald. Daarnaast neemt het aandeel banen bij havengebonden bedrijven op 
alle locaties af. De vermindering van het aandeel banen op locaties enkel in de buurt van water (W) is 
dus ruim 10% hoger dan op andere locaties.  
 
In de vorige paragraaf is geconstateerd dat het aantal havengebonden bedrijven toegenomen is in z’n 
totaliteit, maar ook op locaties aan het water. Ondanks deze toename daalt het aantal banen tussen 
1996 en 2008 op deze locaties. Blijkbaar neemt de omvang van de havengebonden bedrijven op 
locaties aan het water af. Daarnaast vindt er mogelijk een verschuiving van bedrijven plaats naar 
andere locaties. Waarschijnlijk in de richting van locaties nabij snelwegen. 
 
Om te achterhalen of er een statistisch significant verband bestaat tussen de grootteklasse van 
bedrijven en de verschillende locaties is een Chi-kwadraat toets uitgevoerd. Hiervoor zijn de bedrijven 
ingedeeld in bedrijven met 1-5 banen, 5-20 banen, 20-100 banen en meer dan 100 banen. 
 
De nul-hypothese bij alle toetsen is dat beide variabelen in de kruistabel onafhankelijk zijn; dus dat er 
geen verband is tussen de grootteklasse van de bedrijven en de locatie. De voorwaarden van de Chi-
kwadraat toets zijn dat alle verwachte celfrequenties groter zijn dan 1 en minder dan 20% van de 
cellen een verwachte celfrequentie hebben van minder dan 5. Bij alle uitgevoerde toetsen is aan deze 
voorwaarden voldaan. 
 
Tabel 3.14: Omvang niet havengebonden bedrijven en type bedrijfslocatie in 1996 

 
Tabel 3.15: Omvang havengebonden bedrijven en type bedrijfslocatie in 1996 

 
De waarde van de Chi-kwadraat is in de toets van de niet havengebonden bedrijven 2106 en in de 
toets van de havengebonden bedrijven 522. De overschrijdingskans is in beide gevallen 0,000 en de 
nul-hypotheses worden dus verworpen. Er bestaat dus een statistisch significant verband tussen de 
grootteklasse en dat gaat op voor zowel de groep van niet havengebonden bedrijven als voor de 
groep van havengebonden bedrijven en de locatie in 1996. 
 

Type locatie
N % N % N % N % N %

Kern 979          52,8 551          29,7 265          14,3 59            3,2 1.854       100,0
Kern + Snelweg 680          47,3 444          30,9 254          17,7 59            4,1 1.437       100,0
Kern + Water 875          49,2 550          30,9 279          15,7 74            4,2 1.778       100,0
Kern + Water + Snelweg 326          44,7 221          30,3 144          19,7 39            5,3 730          100,0
Snelweg 12.391     76,6 2.883       17,8 787          4,9 112          0,7 16.173     100,0
Water 254          53,9 154          32,7 59            12,5 4              0,8 471          100,0
Water + Snelweg 325          41,6 293          37,5 134          17,2 29            3,7 781          100,0
Totaal 15.830     68,2 5.096       21,9 1.922       8,3 376          1,6 23.224     100,0
Chi-kwadraat = 2106; Significantie = 0,000; Cramer's V = 0,174

1-5 banen 5-20 banen 20-100 banen >100 banen Totaal

Type locatie
N % N % N % N % N %

Kern 266            42,2 227            36,0 105            16,7 32              5,1 630            100,0
Kern + Snelweg 258            45,2 195            34,2 98              17,2 20              3,5 571            100,0
Kern + Water 275            34,0 304            37,6 195            24,1 34              4,2 808            100,0
Kern + Water + Snelweg 138            34,3 144            35,8 98              24,4 22              5,5 402            100,0
Snelweg 1.550         68,5 490            21,7 173            7,6 49              2,2 2.262         100,0
Water 98              45,8 61              28,5 42              19,6 13              6,1 214            100,0
Water + Snelweg 149            35,6 157            37,6 90              21,5 22              5,3 418            100,0
Totaal 2.734         51,5 1.578         29,7 801            15,1 192            3,6 5.305         100,0
Chi-kwadraat = 522; Significantie = 0,000; Cramer's V = 0,181

1-5 banen 5-20 banen 20-100 banen >100 banen Totaal
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Aan bijbehorende associatiematen zien we dat de waarde van Cramer’s V hoger is bij de 
havengebonden bedrijven dan bij de niet havengebonden bedrijven (respectievelijk 0,181 en 0,174). 
Hieruit kan opgemaakt worden dat het in beide gevallen een zwak verband betreft, maar dat het 
verband bij de havengebonden bedrijven iets sterker is dan bij de niet havengebonden bedrijven. 
In 1996 bevinden er zowel bij de niet havengebonden bedrijven als bij de havengebonden bedrijven 
meer grote bedrijven op locaties aan het water. In de categorie 20-100 banen is deze scheve 
verdeling goed zichtbaar. Op de locaties aan het water zijn grote bedrijven dus oververtegenwoordigd. 
 
De sterkte van het verband tussen locatie en de grootte van de bedrijven is zwakker dan het verband 
dat in paragraaf 3.5.1. is aangetoond tussen het aantal bedrijven (naar type) en de verschillende 
locaties (0,223). Dit betekent dat de locatie van een bedrijf meer invloed heeft op het type bedrijf dat 
zich er vestigt, en minder op de grootte ervan. 
 
Dezelfde toets is gedaan voor 2008. 
 
Tabel 3.16: Omvang niet havengebonden bedrijven en type bedrijfslocatie in 2008 

 
Tabel 3.17: Omvang havengebonden bedrijven en type bedrijfslocatie in 2008 

 
De nul-hypothese is ook hier weer dat beide variabelen in de kruistabel onafhankelijk zijn; dus dat er 
geen verband is tussen de grootteklasse van de bedrijven en de locatie.  
 
De waarde van de Chi-kwadraat is in de toets van de niet havengebonden bedrijven 1934 en in de 
toets van de havengebonden bedrijven 418. De overschrijdingskans is in beide gevallen 0,000 en de 
nul-hypotheses worden dus verworpen. Er bestaat dus ook een statistisch significant verband tussen 
de grootteklasse van zowel niet havengebonden bedrijven als havengebonden bedrijven en de locatie 
in 2008. 
 
Aan bijbehorende associatiematen zien we dat de waarde van Cramer’s V hoger is bij de 
havengebonden bedrijven dan bij de niet havengebonden bedrijven (respectievelijk 0,158 en 0,142). 
Hieruit kan opgemaakt worden dat het in beide gevallen een zwak verband betreft, maar dat het 
verband bij de havengebonden bedrijven iets sterker is dan bij de niet havengebonden bedrijven. 
 
Ook in 2008 zijn de grote bedrijven oververtegenwoordigd op de locaties nabij het water. Als de cijfers 
tussen 1996 en 2008 vergeleken worden met elkaar zien we dat bij zowel de niet havengebonden 
bedrijven als de havengebonden bedrijven het verband zwakker is geworden. Bij de niet 
havengebonden bedrijven is de afname sterker. De invloed van de locatie op de grootte van niet 
havengebonden bedrijven is in de loop der jaren dus sterker gedaald dan bij de havengebonden 
bedrijven. 
 
Verder is te zien dat er een kleine verschuiving heeft plaatsgevonden van het aantal niet 
havengebonden bedrijven naar de categorie 1-5 banen. In 2008 bevonden zich meer bedrijven in 

Type locatie
N % N % N % N % N %

Kern 1.663         63,5 586            22,4 298            11,4 71              2,7 2.618         100,0
Kern + Snelweg 1.123         53,9 599            28,8 301            14,5 60              2,9 2.083         100,0
Kern + Water 1.617         60,9 667            25,1 296            11,1 77              2,9 2.657         100,0
Kern + Water + Snelweg 633            50,4 381            30,3 201            16,0 42              3,3 1.257         100,0
Snelweg 17.186       79,9 3.230         15,0 925            4,3 172            0,8 21.513       100,0
Water 506            68,9 170            23,2 50              6,8 8                1,1 734            100,0
Water + Snelweg 520            53,5 284            29,2 138            14,2 30              3,1 972            100,0
Totaal 23.248       73,0 5.917         18,6 2.209         6,9 460            1,4 31.834       100,0
Chi-kwadraat = 1934; Significantie = 0,000; Cramer's V = 0,142

1-5 banen 5-20 banen 20-100 banen >100 banen Totaal

Type locatie
N % N % N % N % N %

Kern 311 49,9 192          30,8 93            14,9 27            4,3 623          100,0
Kern + Snelweg 258 42,9 230          38,3 90            15,0 23            3,8 601          100,0
Kern + Water 341 39,7 303          35,3 179          20,8 36            4,2 859          100,0
Kern + Water + Snelweg 164 36,7 156          34,9 98            21,9 29            6,5 447          100,0
Snelweg 1613 67,2 529          22,1 212          8,8 45            1,9 2.399       100,0
Water 114 49,1 76            32,8 38            16,4 4              1,7 232          100,0
Water + Snelweg 150 35,6 154          36,6 91            21,6 26            6,2 421          100,0
Totaal 2.951       52,9 1.640       29,4 801          14,3 190          3,4 5.582       100,0
Chi-kwadraat = 418; Significantie = 0,000; Cramer's V = 0,158

1-5 banen 5-20 banen 20-100 banen >100 banen Totaal
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deze categorie dan in 1996. De kleine bedrijven kunnen gegroeid zijn, er kunnen bedrijven 
bijgekomen zijn of de grotere bedrijven kunnen kleiner geworden zijn. 
Op het gebied van havengebonden bedrijven is in het algemeen weinig verschil in de verdeling van de 
verwachte en aanwezige waarde van de verschillende categorieën tussen 1996 en 2008. Een 
uitzondering is de ontwikkeling van het aantal bedrijven in de categorie met meer dan 100 banen. In 
1996 bevonden zich 13 bedrijven op W-locaties in deze categorie en in 2008 is dit aantal gedaald naar 
4. Van deze 13 bedrijven in 1996 komen er 5 niet meer terug in het bestand van 2008. De anderen 
zijn kleiner geworden en op die manier in een lagere grootteklasse beland. 
 
Conclusies: 

• Het aantal banen bij niet havengebonden bedrijven groeit 3x sterker dan het aantal banen bij 
haven gebonden bedrijven; 

• De groei van het aantal banen vindt vooral plaats op locaties nabij snelwegen; 
• Het verband tussen de grootte van de bedrijven en de locatie waar ze gevestigd zijn is sterker 

bij de havengebonden bedrijven. Dit verband is in de periode tussen 1996 en 2008 minder 
sterk is gedaald; 

• Het aantal banen bij havengebonden bedrijven is het sterkst gedaald (-30,5%) op locaties 
enkel nabij het water (W); 

• Blijkbaar ondervinden niet havengebonden bedrijven minder locatievoordelen op locaties aan 
het water dan de havengebonden bedrijven. Het is wel van belang dat deze locaties niet enkel 
in de nabijheid van water liggen. 

 

3.6. Verplaatsingsgedrag van bedrijven 
Bedrijventerreinen kennen een bedrijfsdynamiek. Bedrijven gaan failliet, worden opgestart of 
verhuizen. Deze laatste groep is interessant voor dit onderzoek. Een bedrijf dat verhuisd heeft daar 
specifieke redenen voor. Bereikbaarheid voor werknemers en de aan- en afvoer van grondstoffen kan 
hierin een grote rol spelen. De aansluiting op het water kan in de loop van de tijd meer of minder 
belangrijk zijn geworden ten opzichte van andere locatiefactoren. Een vraag die hierbij ontstaat is of 
het verhuisgedrag van havengebonden bedrijven bijdraagt aan de geconstateerde de daling van het 
aandeel havengebonden bedrijven op locaties aan water.  
 
Om meer inzicht te krijgen in het verplaatsingsgedrag van bedrijven is het gebruikte bestand gefilterd 
op bedrijven die zowel in 1996 en in 2008 voorkomen, maar met een verschillend adres. Er zijn hierbij 
enkele onzuiverheden en invoerfouten in het bestand geconstateerd. Hierdoor komt het bijvoorbeeld 
voor dat de namen van dezelfde bedrijven in het bestand van 1996 en 2008 niet als dezelfde herkend 
worden door een klein verschil (een komma of extra spatie is soms de oorzaak). Daarnaast komen 
sommige namen, zoals bijvoorbeeld van ketens, meerdere keren voor in het bestand. Als laatste 
komen er bedrijven voor waarbij een verschil is geconstateerd tussen 1996 en 2008 van de SBI (2-
digit) code. Het bestand is op al deze fouten en onzuiverheden gecorrigeerd. 
 
Op deze manier blijven er 3.132 cases (bedrijven) over in het bestand waarmee de analyse is gedaan 
voor het verhuisgedrag van de bedrijven. Deze bedrijven hebben in 2008 een ander adres dan in 1996 
en zijn dus (een of meerdere keren) verhuisd van locatie. Het grootste deel (80,5%) van deze 
bedrijven betreft niet havengebonden bedrijven (2520). 

3.6.1 Verplaatsingen van havengebonden bedrijven 

3.6.1.1. Aantal verhuizende havengebonden bedrijven 

Interessant is om inzicht te krijgen in de richting van de verplaatsingen van de bedrijven die in de 
betreffende periode verhuisd zijn. Dit geeft duidelijkheid over hoe belangrijk bedrijven hun locatie 
vinden aan het water.  
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Tabel 3.18: Herkomst (1996) en bestemmingslocatie (2008) havengebonden bedrijven 
 

Bron: LISA (2010) 
 
Van alle 612 havengebonden bedrijven die zijn verhuisd, verhuizen 191 bedrijven van waterlocaties 
(KW, KWS, W, WS), dit is 31,2%. Opvallend is dat 102 bedrijven (53,3%) verhuizen van locaties 
binnen de kern en tevens aan water gelegen zijn (KW). Van de 191 bedrijven die verhuizen van een 
locatie aan het water, verhuizen er 155 (81,2%) naar een andere waterlocatie. De meeste bedrijven 
verhuizen naar locaties binnen de kern en nabij het water (KW). 79 bedrijven (41,4%) maken deze 
verhuisbeweging. Blijkbaar vinden de meeste verhuisbewegingen plaats in de locaties in de stadskern 
en nabij het water. Dit duidt op veel kleine verplaatsingen binnen de locatie waar het bedrijf is 
gevestigd. Kijkend naar de groep van 79 bovengenoemde bedrijven zien we met name verplaatsingen 
binnen dezelfde gemeente en over korte afstanden. Voorbeelden zijn: de Zuid Nederlandse 
Asfaltcentrale (250 m), Stiho Tilburg (2,8 km) en Staalimex b.v. (1,2 km).  
 
Van de 191 havengebonden bedrijven verhuizen er 36 (18,8%) naar een niet water locatie. Het gaat 
hierbij voornamelijk om bedrijven in de groothandel en handelsbemiddeling (80,6%). In het totale 
bestand komt deze groep bedrijven ook het meeste voor (62,5% in 1996). Hoewel deze type bedrijven 
relatief veel voorkomen in het totale bestand is het aandeel dat verhuist ten opzichte van de rest van 
de verhuizende havengebonden bedrijven groter. De populairste locatie om naartoe te verhuizen zijn 
met name locaties aan de snelweg. Van de bovengenoemde havengebonden bedrijven verhuist 
80,5% naar deze locaties (S, KS). 
 
Figuur 3.12: Verhuisbestemmingen vanuit waterlocaties (n=191) 

Bron: LISA (2010) 
 
Van de 612 havengebonden bedrijven die verhuizen, verhuizen er 421 van andere locaties dan 
waterlocaties. 355 Bedrijven hiervan verhuizen naar niet waterlocaties en 66 naar water locaties. 
Hierbij verlaten de meeste bedrijven de locatie aan de snelweg (S, KS), maar opvallend is dat de 
meest populaire locatie om naartoe te verhuizen ook aan de snelweg ligt (KWS). Verplaatsingen naar 
locaties enkel ontsloten door water zijn niet voorgekomen. De 421 havengebonden bedrijven die 
verhuist zijn bestaat ook voor een groot deel uit bedrijven in de groothandel en handelsbemiddeling. 
(63,7%). 

 

4% 6%

42%

21%

9%

18%

K KS KW KWS S WS

van/naar Kern Kern + Snelweg Kern + Water
Kern + Water + 
Snelweg Snelweg Water

Water + 
Snelweg Totaal

Kern 41 27 8 4 7 0 5 92
Kern + Snelweg 5 57 2 9 12 0 3 88
Kern + Water 4 8 72 12 4 0 2 102
Kern + Water + Snelweg 1 3 6 22 8 0 4 44
Snelweg 9 20 8 20 177 0 7 241
Water 0 0 1 1 1 0 7 10
Water + Snelweg 2 1 0 6 4 0 22 35
Totaal 62 116 97 74 213 0 50 612
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Figuur 3.13: Verhuisbestemmingen vanuit andere locaties dan waterlocaties (n=421) 

Bron:LISA (2010) 
 
Verplaatsingen van elders naar waterlocaties worden gedomineerd door de bedrijven in de 
groothandel en handelsbemiddeling. In 68,2% van de verplaatsingen betrof het een dergelijk bedrijf. 
Verplaatsingen tussen niet waterlocaties worden naast bedrijven in de groothandel en 
handelsbemiddeling ook vaak gedaan door bedrijven die metalen producten en machines 
vervaardigen (20,0%). 
 
Concluderend kunnen we stellen dat: 
 

• De meeste havengebonden bedrijven zich verplaatsen van en naar snelweglocaties.  
• Wanneer we uitsluitend kijken naar de verplaatsingen op waterlocaties zien we dat de meeste 

bedrijven zich verplaatsen van naar een andere waterlocatie.  
• Veel verplaatsingen worden gedaan over een korte afstand binnen de gemeente of zelfs het 

bedrijventerrein waarop ze gevestigd zijn.  
• Een locatie in de nabijheid van de snelweg of in de stad wordt op prijs gesteld door de 

verplaatsende havengebonden bedrijven, in veel gevallen verhuizen deze bedrijven naar een 
KWS locatie of blijven binnen de stadskern (KW). Geen enkel bedrijf heeft zich gevestigd op 
locaties enkel door water ontsloten. 

• De sector groothandel en handelsbemiddeling zijn verantwoordelijk voor het grootste aandeel 
van de verplaatsingen van havengebonden bedrijven. Blijkbaar kunnen dit soort bedrijven 
eenvoudig van locatie wisselen en zijn zogenaamd ‘footloose’. 

• Het aantal havengebonden bedrijven dat wegtrekt van de waterlocaties is in de minderheid. 
Het is dus niet zo dat het verhuisgedrag van havengebonden bedrijven een bijdrage levert aan 
de geconstateerde daling van het aandeel van deze bedrijven op waterlocaties. 

3.6.1.2. Ontwikkeling banen bij verhuizende havengebonden bedrijven 

In paragraaf 3.3.2. is de ontwikkeling van het aantal banen beschreven in het totale bestand. De 
toename van het aantal banen in 2008 ten opzichte van 1996 is 15,6%. Van het totale bestand zijn 
sommige bedrijven verhuisd naar een andere (type) locatie. Dit verplaatsingsgedrag heeft invloed op 
de ontwikkeling van het aantal banen op de locatie waar deze bedrijven wegtrekken en waar ze zich 
vestigen. In deze paragraaf wordt de werkgelegenheid van de havengebonden bedrijven die zich 
verplaatst hebben bekeken.  
 
In totaal zijn de betreffende periode 612 havengebonden bedrijven van locatie veranderd. Deze 612 
bedrijven bezaten in 2008 in totaal 17.458 banen. Tussen 1996 en 2008 zijn er 6.003 banen 
bijgekomen bij de bedrijven die zich verplaatst hebben. Dit is een toename van 52,4%. In dezelfde 
periode is bij de havengebonden bedrijven die niet van locatie veranderd zijn het aantal banen 
toegenomen met 10%. Met andere woorden: verhuizen gaat gepaard met relatief hoge groei aan 
werkgelegenheid. 
 
Als gekeken wordt naar de groep verhuizers dan is de grootste toename van het aantal banen te 
vinden op snelweglocaties. Deze locatie draagt 63% bij aan de totale toename van het aantal banen 
bij verhuizende havengebonden bedrijven. De waterlocaties (W, WS, KWS, KW) nemen samen 28% 
voor hun rekening. Dit aandeel is met name toe te schrijven aan de locaties aan zowel het water als 
de snelweg (WS). Snelweglocaties trekken vooral groeiende verplaatsers aan, waterlocaties minder. 
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Figuur 3.14: Aantal banen bij verhuisde havengebonden bedrijven in 1996 in 2008  

Bron: LISA (2010) 
 
Verschuiving van banen bij havengebonden bedrijven vanuit waterlocaties 
Van de 612 bedrijven verhuizen er 191 van waterlocaties (KW, KWS, W, WS), dit is 31,2%. Deze 
bedrijven zijn verhuisd naar andere locaties, al dan niet aan het water. In de periode tussen 1996 en 
2008 is bij deze bedrijven het aantal banen toegenomen van 5.662 naar 5.993. Er zijn dus 331 banen 
bijgekomen, een toename van 5,8%. Het gemiddelde aantal banen per bedrijf is gestegen van 25 naar 
27.  
 
De groep verplaatste havengebonden bedrijven is relatief klein ten opzichte van de totale database 
(191 bedrijven t.o.v. 40.749 in totaal in 2008). Hoe minder bedrijven in de analyse zitten, des te groter 
het effect van uitschieters is op de resultaten. Van de 191 geselecteerde bedrijven bezitten er 3 
daarvan meer dan 400 banen (Heineken, Jumbo en Wurth). Heineken en Wurth zijn verhuisd binnen 
een KWS-locatie, Jumbo van een water locatie naar een locatie nabij water en snelweg. 
 
In de cijfers van onderstaande tabel zijn deze 3 bedrijven achterwege gelaten. De toename van het 
aantal banen is dan 6,8% en het gemiddelde aantal banen per bedrijf veranderd hierdoor van 20 in 
1996 naar 22 in 2008. Bedrijven die niet verhuisd zijn in de betreffende periode zijn qua aantal banen 
met 10% toegenomen. Ook opvallend is dat deze bedrijven over het algemeen meer banen bezitten 
dan de verhuizers. Wellicht dat deze bedrijven sterker verankerd zitten in hun omgeving. De 
werknemers met hun bijbehorende kennis levert hier een bijdrage aan. 
 

Aantal banen in 1996

13%

8%

19%

21%
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Aantal banen in 2008
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17%

40%
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11%

K KS KW KWS S W WS

locatie aantal bedrijven aantal banen aandeel aantal banen aandeel
K 92 1.541                   13,5% 1.291                  7,4%
KS 88 912                      8,0% 1.686                  9,7%
KW 102 2.176                   19,0% 2.566                  14,7%
KWS 44 2.409                   21,0% 2.889                  16,5%
S 241 3.340                   29,2% 7.137                  40,9%
W 10 433                      3,8% 0 0,0%
WS 35 644                      5,6% 1.889                  10,8%

totaal 612 11.455               100% 17.458              100%

1996 2008
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Tabel 3.19: Aantal banen bij havengebonden bedrijven die verplaatst zijn vanuit waterlocaties tussen 
1996 en 2008 
 

Bron: LISA (2010) 
 
Nadat de drie uitschieters uit de selectie zijn gehaald blijft over het algemeen het aantal banen op een 
kleine verandering na vrij constant onder de havengebonden bedrijven die zich in de betreffende 
periode verplaatst hebben. Dus bij verplaatste havengebonden bedrijven die van waterlocaties 
verplaatst zijn is er nauwelijks enige relatie met werkgelegenheidsgroei. Een uitzondering hierop is de 
ontwikkeling die de bedrijven hebben doorgemaakt die naar de locatie KWS zijn verhuisd. In totaal zijn 
hier 177 banen bij bijgekomen bij 39 bedrijven. Dit is een toename van 34%. Hierdoor is het 
gemiddelde aantal banen per bedrijf op die locaties gestegen van 13 in 1996 naar 18 in 2008.  
 
Als de ontwikkeling wordt bekeken van het aantal banen bij havengebonden bedrijven die naar andere 
niet water locaties zijn verhuisd valt op dat dit met 6% gedaald is. Daartegenover staat dat het aantal 
banen bij bedrijven die verhuisd zijn naar andere water locaties met 9% is toegenomen. Bij de 
bedrijven die naar andere waterlocaties zijn verhuisd is het gemiddelde aantal banen gestegen van 23 
naar 24. Bij de havengebonden bedrijven die van waterlocaties naar andere locaties zijn verhuisd is 
het gemiddelde aantal banen gedaald van 16 naar 15. Havengebonden bedrijven die verhuizen naar 
een niet waterlocatie worden kleiner en havengebonden bedrijven die verhuizen naar andere 
waterlocaties worden groter. 
 
Een andere opvallende constatering is dat de grootste daling van het aantal banen bij de verhuizende 
havengebonden bedrijven is te zien bij de bedrijven die van water naar snelweglocaties zijn verhuisd 
(een daling van 12%). Ook het gemiddelde aantal banen is bij deze bedrijven van 21 afgenomen naar 
18 banen per bedrijf. In de onderstaande figuren is het bovenstaande weergegeven. 
 
Figuur 3.15: Aantal banen in 1996 en 2008 bij vanuit waterlocaties verhuizende havengebonden 
bedrijven, verdeeld naar verhuisbestemming (n=188) 

Bron: LISA (2010) 
 

van waterlocaties 
naar locatie

aantal 
bedrijven

aantal banen 
in 1996

gemiddeld per 
bedrijf in 1996

aantal banen 
in 2008

gemiddeld per 
bedrijf in 2008

K 7 107                15                    119              17                     
KS 12 123                10                    119              10                     
KW 79 2.003             25                    2.129           27                     
KWS 39 515                13                    692              18                     
S 17 350                21                    309              18                     
W 0 nvt nvt nvt nvt
WS 34 933                27                    936              28                     
totaal 188 4.031             19                    4.304           20                     
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Figuur 3.16: Gemiddelde aantal banen in 1996 en 2008 bij vanuit waterlocaties verhuizende 
havengebonden bedrijven, verdeeld naar verhuisbestemming (n=188) 

Bron: LISA (2010) 
 
Verschuiving banen bij havengebonden bedrijven vanuit niet water locaties 
In totaal zijn 66 havengebonden bedrijven die in 1996 op een niet waterlocatie gevestigd waren 
verhuisd naar een waterlocatie. We zien een zeer sterke toename in het aantal banen bij deze 
bedrijven. Tussen 1996 en 2008 zijn hier 966 banen bijgekomen. Ten opzichte van 1996 is dit een 
stijging van 204%. Deze stijging wordt het meest beïnvloed door de bedrijven die van een 
snelweglocatie (S) naar een KWS locatie zijn verhuisd. In totaal zijn dit 20 bedrijven die een toename 
van het aantal banen laten zien van 257 in 1996 naar 762 in 2008. Dit is een stijging van 296%.  
 
Van deze 66 bedrijven betreft het in 45 gevallen (68,2%) bedrijven uit de groothandel en 
handelsbemiddeling (niet in auto’s en motorfietsen). De rest van de bedrijven bevinden zich in 
sectoren waarin producten vervaardigd worden (o.a. producten van metaal, textiel, machines en niet 
metaalhoudende producten). 
 
Figuur 3.17: aantal banen per herkomstlocatie bij havengebonden bedrijven die naar water locaties 
verhuizen 

Bron: LISA (2010) 
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Tabel 3.20: verhuisbewegingen van havengebonden bedrijven en het aantal banen voor 1996 en 2008 

Bron: LISA (2010) 
 
Concluderend kunnen we stellen dat:  
 

• Het aantal banen bij de verhuizende havengebonden bedrijven totaal meer is toegenomen 
dan bij de bedrijven die niet verplaatst zijn in de periode tussen 1996 en 2008. Met andere 
woorden: verhuizen gaat gepaard met relatief hoge groei aan werkgelegenheid; 

• Niet bij elk type verplaatsing van havengebonden bedrijven vindt een stijging in het aantal 
banen plaats; 

• Bij de verplaatsingen van en naar waterlocaties is er nauwelijks enige relatie met 
werkgelegenheidsgroei.  

• Deze relatie is meer aanwezig bij andere verplaatsingen: havengebonden bedrijven die 
verhuizen van een waterlocatie naar een niet waterlocatie worden kleiner. De havengebonden 
bedrijven die de tegenovergestelde verplaatsing maken worden groter. 

• Havengebonden bedrijven die van een niet waterlocatie verhuizen naar een waterlocatie 
groeien dus sneller dan bedrijven die vanuit waterlocaties verhuizen. 

 

3.6.2 Niet havengebonden bedrijven 

3.6.2.1. Aantal verhuizende niet havengebonden bedrijven 

In totaal zijn er 2520 niet havengebonden bedrijven verhuisd in de periode tussen 1996 en 2008. Net 
zoals in het geval van de havengebonden bedrijven verhuizen ook de meeste niet haven bedrijven 
van en naar een snelweglocatie (S). Echter is het aandeel (71%) dat deze verplaatsing maakt groter 
dan bij havengebonden bedrijven (39,4%). 
 
Tabel 3.21: Herkomst (1996) en bestemmingslocatie (2008) niet havengebonden bedrijven 

Bron: LISA (2010) 
 
In totaal verplaatsen zich 377 niet havengebonden bedrijven van waterlocaties (14,9%). 135 Bedrijven 
(35%) verhuizen naar een KW-locatie. De meeste bedrijven (108) hiervan verhuizen ook van een KW-
locatie. Het lijkt erop dat er veel bedrijven zijn die een kleine verplaatsing maken binnen de gemeente 
waarin ze gevestigd zijn. Hetzelfde hebben we gezien bij de havengebonden bedrijven. Geen enkel 
bedrijf naar een locatie dat enkel ontsluiten is door water (W). 
 

van/naar Kern Kern + Snelweg Kern + Water
Kern + Water + 
Snelweg Snelweg Water

Water + 
Snelweg Totaal

Kern 110 34 12 9 27 0 5 197
Kern + Snelweg 13 109 2 11 44 0 3 182
Kern + Water 12 19 108 19 20 0 2 180
Kern + Water + Snelweg 4 12 15 48 23 0 1 103
Snelweg 43 117 46 40 1478 0 40 1764
Water 0 1 1 0 2 0 2 6
Water + Snelweg 0 9 6 13 13 0 47 88
Totaal 182 301 190 140 1607 0 100 2520

van naar 1996 2008 1996 2008
elders water 66                        932               1.898         14                  29          
water elders 36                        580               547            16                  15          
water water 155                      5.082            5.446         23                  24          
elders elders 355                      4.861            9.567         14                  27          

Totaal 612                      11.455          17.458       19                  29          

gemiddeld aantal 
banen per bedrijf

Verhuisbeweging
Aantal bedrijven

Aantal banen
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Figuur 3.18: Verhuisbestemmingen van niet havengebonden bedrijven (n=377) vanuit waterlocaties 

Bron: LISA (2010) 
 
Vanuit niet waterlocaties verhuist het merendeel van de niet havengebonden bedrijven naar 
snelweglocaties. Van de 1764 bedrijven die van S-locaties verhuizen, vestigen zich er 1478 naar 
andere S-locaties. Verhuisbewegingen naar waterlocaties komen weinig voor bij bedrijven die op niet 
waterlocaties gevestigd zijn. Dit aandeel is 8%. 
 
Figuur 3.19:Verhuisbestemmingen van niet havengebonden bedrijven (n=2143) vanuit niet 
waterlocaties 

Bron: LISA  (2010) 
 
Over het algemeen kan op basis van de bovenstaande cijfers gesteld worden dat niet havengebonden 
bedrijven verhuizen van en naar dezelfde type locatie als waar ze vandaan komen. Waarschijnlijk dat 
de verhuizing binnen dezelfde gemeente plaatsvindt en dus de verhuisafstand klein is.  

3.6.2.2. Ontwikkeling banen bij verhuizende niet havengebonden bedrijven 

In totaal zijn de betreffende periode 2.520 havengebonden bedrijven van locatie veranderd. Deze 
2.520 bedrijven bezaten in 2008 in totaal 50.550 banen. Tussen 1996 en 2008 zijn er bij deze 
bedrijven 15.856 banen bijgekomen, dit is een toename van 45,7%. Bij niet verhuizende niet 
havengebonden bedrijven is deze toename minder groot, namelijk 17%.  
 
Als gekeken wordt naar de groep verhuizers dan is de grootste toename van het aantal banen te 
vinden op snelweglocaties. Deze locatie draagt 41,8% (6.623 banen) bij aan de totale toename van 
het aantal banen bij verhuizende niet havengebonden bedrijven. De waterlocaties (W, WS, KWS, KW) 
nemen samen 34,0% voor hun rekening. Dit aandeel is met name toe te schrijven aan de locaties aan 
zowel het water als binnen de kern (KW). 
 

 

8%
12%

3%

3%

72%

2%

K KS KW KWS S WS

 

4%
11%

35%

21%

15%

14%

K KS KW KWS S WS



 41 

Figuur 3.20: Aantal banen bij verhuisde niet havengebonden bedrijven in 1996 en 2008 

Bron: LISA (2010) 
 
 
De andere verhuisbewegingen van niet havengebonden bedrijven staan in de volgende tabel 
weergegeven. Hierin is te zien dat niet havengebonden bedrijven die de verplaatsing vanuit elders 
naar waterlocaties (W) hebben gemaakt gemiddeld afgenomen zijn in het aantal banen. Bij de rest 
van de bedrijven is een toename te zien van het gemiddelde aantal banen. Wel is het opvallend dat de 
verplaatsers van water naar water de grootste toename van het gemiddelde aantal banen kent. 
 
 
 
Tabel 3.23: Verhuisbewegingen van niet havengebonden bedrijven en het aantal banen voor 1996 en 
2008 
 

Bron: LISA (2010) 
 
In totaal is de werkgelegenheid bij de verhuizende niet havengebonden bedrijven ruim 45,7% 
toegenomen met 14.056 banen. De toename in het aantal banen bij de bedrijven die niet verhuisd zijn 
was tussen 1996 en 2008 lager, namelijk 17%. Ook bij niet havengebonden bedrijven is er dus een 
relatie tussen verplaatsingen en werkgelegenheidsgroei. In alle groepen van verhuizende niet 
havengebonden bedrijven is een toename geconstateerd aan banen tussen 1996 en 2008, behalve bij 
de groep niet havengebonden bedrijven die van een niet water locatie naar een waterlocatie 
verhuizen. Hierbij is het aantal banen met 13% afgenomen.  
 

Aantal banen in 1996

17%

16%

11%
11%

41%

4%

K KS KW KWS S WS

Aantal banen in 2008

12%

17%

14%
11%

42%

4%

K KS KW KWS S WS

aantal banen aandeel aantal banen aandeel
K 197                    4.893                 14,1% 4.865                9,6%
KS 182                    4.285                 12,4% 6.532                12,9%
KW 180                    4.698                 13,5% 6.620                13,1%
KWS 103                    3.208                 9,2% 5.510                10,9%
S 1.764                 16.478               47,5% 24.688              48,8%
W 6                        64                      0,2% 214                   0,4%
WS 88                      1.068                 3,1% 2.121                4,2%
Totaal 2.520                 34.694               100,0% 50.550              100,0%

1996 2008
Locatie aantal bedrijven

van naar 1996 2008 1996 2008
water water 262                      6.154            10.407       23                  40          
water elders 115                      2.884            4.558         25                  40          
elders elders 1.975                   22.878          32.974       12                  17          
elders water 168                      2.778            2.611         17                  16          

Totaal 2.520                   34.694          50.550       14                  20          

gemiddeld aantal 
banen per bedrijf

Verhuisbeweging
Aantal bedrijven

Aantal banen
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Concluderend kunnen we stellen dat:  
 

• De meeste verplaatsingen van niet havengebonden bedrijven vinden plaats naar 
snelweglocaties (S) over een kleine afstand; 

• Er is geen enkel bedrijf verplaatst naar waterlocaties (W); 
• Het aantal banen bij de verhuizende niet havengebonden bedrijven totaal is meer 

toegenomen (+45,7%) dan bij de bedrijven die niet verplaatst zijn (+17%) in de periode tussen 
1996 en 2008. Met andere woorden: verhuizen gaat gepaard met relatief hoge groei aan 
werkgelegenheid; 

• Deze toename is lager dan bij havengebonden bedrijven die groeide met 52,4%; 
• Bij niet havengebonden bedrijven die van een niet water locatie naar een waterlocatie 

verhuizen is het aantal banen met 13% afgenomen; 
• De havengebonden bedrijven die deze verhuisbeweging hebben gemaakt zijn verdubbeld in 

aantal banen. Dit is opvallend en blijkbaar hebben deze bedrijven meer locatievoordelen bij 
een locatie die ontsloten is door water dan de niet havengebonden bedrijven. 

 

3.7. Grote en kleine bedrijven 
In voorgaande paragrafen is te zien dat bedrijven met havengebonden activiteiten over het algemeen 
meer banen per bedrijf bezitten dan bedrijven zonder havengebonden activiteiten. In de periode 
tussen 1996 en 2008 hebben de bedrijven in het bestand verschillende ontwikkelingen meegemaakt 
die invloed hebben gehad op het aantal banen. Sommige bedrijven zijn gegroeid, andere zijn kleiner 
geworden. In hoeverre grote bedrijven op een andere manier zijn ontwikkeld dan de kleinere wordt 
hieronder beschreven. Hiervoor zijn twee groepen gemaakt van bedrijven met meer dan 10 banen en 
bedrijven met minder dan 10 banen (1996). Hierbij worden de bedrijven die in 2008 nieuw in het 
bestand zijn en de bedrijven die verdwenen zijn buiten beschouwing gelaten. 
 

3.7.1. Kleine bedrijven 
De kleine bedrijven (bedrijven met minder dan 10 banen) zijn in de periode van 1996 tot 2008 met 
48% gegroeid voor wat betreft het aantal banen. In totaal zijn bij 8.880 kleine bedrijven 12.660 banen 
bijgekomen. Dit is gemiddeld 1,43 banen per bedrijf. 
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Het aantal banen bij de kleine havengebonden bedrijven is met 62% toegenomen. In totaal zijn hier bij 
1.202 bedrijven 2.599 banen bijgekomen. Deze toename wordt voor een groot deel bepaald door de 
bedrijven die gevestigd zijn (in 2008) op de KS, KWS en WS locaties. Het aantal banen bij deze 
bedrijven zijn op deze locaties met meer dan 80% gestegen. De grootste toename (126%) is terug te 
zien op WS locaties. Op de waterlocaties is het aantal banen met 75% gestegen. Dit is meer dan de 
gemiddelde groei van 62%. 
 
Figuur 3.21: Ontwikkeling van het aantal banen bij kleine havengebonden bedrijven 

 

Bron: LISA (2010) 
 

Locatie 1996 2008 Toename
K 129                                     511               837              64%
KS 142                                     590               1.067           81%
KW 130                                     626               941              50%
KWS 74                                       345               780              126%
S 619                                     1.685            2.406           43%
W 31                                       124               169              36%
WS 77                                       324               604              86%
Totaal 1.202                                  4.205            6.804           62%
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Het aantal banen bij de 7.678 kleine niet havengebonden bedrijven is met 45% toegenomen. In totaal 
zijn bij deze bedrijven 10.061 banen bijgekomen. Deze toename wordt voor een groot deel bepaald 
door de bedrijven die gevestigd zijn (in 2008) op de KS en KWS locaties. Het aantal banen bij deze 
bedrijven zijn op deze locaties respectievelijk met 86% en 116% gestegen. Op de waterlocaties is het 
aantal banen met 65% gestegen. Dit is meer dan de gemiddelde groei van 45% maar is minder dan 
de groei bij havengebonden bedrijven op deze locaties. De W-locaties zijn met een toename in het 
aantal banen van slechts 19% hierin voor een groot deel verantwoordelijk. 
 
Figuur 3.22: Ontwikkeling van het aantal banen bij kleine niet havengebonden bedrijven  

 

Bron: LISA (2010) 
 

3.7.2. Grote bedrijven 
Het aantal banen bij grote bedrijven (meer dan 10 banen) is in de periode tussen 1996 en 2008 met 
18% gestegen. In totaal zijn bij 2.918 grote bedrijven 30.803 banen bijgekomen. Dit is 10,56 banen 
per bedrijf. De toename van een baan heeft op een groot bedrijf minder effect op de groei dan dat die 
ene baan op een klein bedrijf heeft. De grote bedrijven groeien daarom logischerwijs minder hard dan 
de kleine bedrijven. Toch zijn er ruim 18.000 meer banen bij de grote bedrijven bijgekomen dan bij de 
kleine bedrijven.  
 

Locatie 1996 2008 Toename
K 471                                     1.617            2.136           32%
KS 418                                     1.524            2.833           86%
KW 382                                     1.349            2.096           55%
KWS 172                                     647               1.387           114%
S 5.946                                  16.300          22.530         38%
W 103                                     358               426              19%
WS 186                                     612               1.060           73%
Totaal 7.678                                  22.407          32.468         45%
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Het aantal banen bij de 786 grote havengebonden bedrijven is met 15% toegenomen. In totaal zijn bij 
deze bedrijven 7.471 banen bijgekomen. Deze toename wordt voor een groot deel bepaald door de 
bedrijven die gevestigd zijn (in 2008) op de S en WS locaties. Het aantal banen bij deze bedrijven zijn 
op deze locaties respectievelijk met 37% en 27% gestegen. Op de waterlocaties is het aantal banen 
met 8% gestegen. Dit is minder dan de gemiddelde groei van 15%. De KW-locaties zijn met –3% 
afgenomen. Daarnaast zijn ook de locaties KWS en W in een geringe mate toegenomen voor wat 
betreft het aantal banen. 
 
Figuur 3.23: Ontwikkeling van het aantal banen bij grote havengebonden bedrijven  

Bron: LISA (2010) 
 

Locatie 1996 2008 Toename
K 101                                     11.617          12.037         4%
KS 102                                     4.866            5.733           18%
KW 164                                     8.786            8.550           -3%
KWS 77                                       5.516            5.616           2%
S 211                                     13.077          17.959         37%
W 32                                       1.755            1.850           5%
WS 99                                       5.054            6.397           27%
Totaal 786                                     50.671          58.142         15%
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Het aantal banen bij de 2.132 grote niet havengebonden bedrijven is met 19% toegenomen. In totaal 
zijn bij deze bedrijven 23.332 banen bijgekomen. De grootste toename is te zien op KWS-locaties. Het 
aantal banen bij deze bedrijven zijn op deze locaties met 30% gestegen. Op de waterlocaties is het 
aantal banen met 23% gestegen. Dit is meer dan de gemiddelde groei van 19%.  
 
Figuur 3.24: Ontwikkeling van het aantal banen bij grote niet havengebonden bedrijven  

Bron: LISA (2010) 
 
Concluderend kunnen we stellen dat kleine bedrijven, relatief gezien, harder groeien met betrekking 
tot het aantal banen dan grote bedrijven. Desondanks zijn er tussen 1996 en 2008 meer banen bij 
gekomen bij de grote bedrijven. De bedrijven (groot en klein) groeien meer dan het gemiddelde op 
locaties aan water. Opvallend is hier dat dit niet geldt voor de grote havengebonden bedrijven. 

Locatie 1996 2008 Toename
K 241                                     17.759          18.119         2%
KS 280                                     16.898          19.959         18%
KW 238                                     17.187          22.134         29%
KWS 138                                     8.064            10.502         30%
S 1.088                                  54.468          66.093         21%
W 35                                       916               1.112           21%
WS 112                                     5.800            6.505           12%
Totaal 2.132                                  121.092        144.424       19%

aantal niet haven 
gebonden bedrijven

aantal banen

 

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

K KS KW KWS S W WS

locatie

a
a
n

ta
l 
b

a
n

e
n

1996 2008



 47 

4. Belang en waardering van investeringen door bedrijven 
In hoofdstuk 2 zijn de investeringen in de vaarwegen van Noord-Brabant aan bod gekomen: de 
afgelopen jaren is de omleiding om Helmond gegraven en zijn de sluizen 10 t/m 13 en 4, 5 en 6 
gereed gekomen. Daarnaast staat de omleiding om ‘s-Hertogenbosch en de verbreding van het 
Wilhelminakanaal op de uitvoeringsagenda. In dit hoofdstuk wordt onderzocht wat het belang is van 
bedrijven in de investeringen in vaarwegen en wat hun waardering hiervoor is. In eerste instantie is de 
onderzoeksmethode en het conceptueel model beschreven. Vervolgens worden de 
onderzoeksresultaten gepresenteerd. 

4.1 Onderzoeksmethode 
Twee begrippen worden in dit onderzoek gezien als afhankelijke variabelen: belang en waardering. 
Als een bedrijf belang heeft in de investeringen wil het zeggen dat het een bepaald voordeel oplevert. 
Dit voordeel kan op allerlei manieren plaatsvinden. Als een bedrijf gebruik maakt van het water om 
goederen te vervoeren is het belang duidelijk. Maar ook als bedrijven geen gebruik maken van het 
water zou er een belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld omdat de kwaliteit van de omgeving verbetert of de 
reistijd op andere vervoersnetwerken afneemt. Waardering wordt gezien als de mate waarop men 
tevreden is over de investeringen of waarin men sympathie ervoor op kan brengen. Vindt men het 
bijvoorbeeld een goede besteding van overheidsgeld en vindt men het snel genoeg gaan? 
 
Om de beide begrippen te meten zijn bedrijven in een enquête gevraagd naar het belang ten aanzien 
van het bedrijfsproces en de waardering die men heeft ten aanzien van de investeringen in de 
Brabantse vaarwegen. Vervolgens is gevraagd of de investeringen een invloed hebben gehad (positief 
of negatief) op de bedrijfsvoering van het bedrijf. 
 
Het LISA registreert bedrijfsgegevens van bedrijven in Nederland. In dit onderzoek is een selectie 
gemaakt van dit bestand. Deze selectie bevat bedrijven op bedrijventerreinen die in stadskernen met 
meer dan 50.000 inwoners gelegen zijn, bedrijventerreinen nabij snelwegen, bedrijventerreinen nabij 
vaarwater of een combinatie hiervan. Op deze manier is een bestand ontstaan van 40.749 bedrijven 
(in 2008). Dit bestand is bewerkt en gebruikt om een steekproef uit te nemen.  

4.1.1. Steekproef 
Een bedrijf heeft verschillende redenen waarom het zich op een bepaalde plaats gevestigd heeft. De 
omgeving en de bereikbaarheid via infrastructuur zal ongetwijfeld onderdeel uitmaken van deze 
redenen. Daarnaast vindt er een interactie plaats tussen het bedrijf en zijn omgeving. Dit alles zorgt 
ervoor dat bedrijven de vaarweginfrastructuur en met name de verbeteringen daarin op een bepaalde 
manier waarderen. 
De ontwikkelingen van bedrijven op Brabantse bedrijventerreinen zijn in het vorige hoofdstuk in beeld 
gebracht. Op basis van de constateringen die daarin zijn gedaan is bepaald welke bedrijven voor een 
nader onderzoek in aanmerking komen. Hiervoor is gekeken naar welke eigenschappen van bedrijven 
ervoor kunnen zorgen dat bedrijven een bepaald belang en waardering hebben ten aanzien van de 
investeringen in de Brabantse kanalen: locatie (nabij vaarwater of niet), havengebondenheid, omvang, 
groei (van het aantal banen), activiteit (handel of geen handel) en verplaatsingsgedrag (verhuisd of 
niet). In dit onderzoek willen we onderzoeken bij bedrijven wat het belang en de waardering is 
aangaande de investeringen in de Brabantse vaarwegen en welke invloed deze factoren hebben. Om 
alle eigenschappen terug te laten komen in de steekproef is gekozen voor een gestratificeerde 
aselecte steekproef. Hiervoor is een opdeling gemaakt zoals weergegeven is op de volgende pagina. 
Hierbij is van het totale bestand een selectie gemaakt van de bedrijven die zowel in het bestand van 
1996 als in het bestand van 2008 voorkomen. Hierdoor kunnen de bedrijven verdeeld worden in 
bedrijven die verhuisd zijn en bedrijven die niet verhuisd zijn. Om vervolgens van alle onafhankelijke 
variabelen dichtome variabelen te maken zijn de eigenschappen verplaatsingsgedrag en de variabele 
activiteit aangepast. Er is een selectie gemaakt van bedrijven die verhuisd zijn naar het water en 
bedrijven die niet verhuisd zijn. Er zijn veel bedrijven die een kleine verplaatsing hebben gemaakt en 
er qua locatie weinig veranderd is. Daarom wordt gekeken naar bedrijven die een verplaatsing hebben 
gemaakt naar het water toe waarbij ook een verschil in postcode is tussen 1996 en 2008. De activiteit 
van het bedrijf is opgedeeld in handelsbedrijven en niet handelsbedrijven. De havengebonden 
bedrijven die niet in de categorie handel horen betreffen in dit geval productiebedrijven. Na de 
bewerkingen blijft een bestand over met daarin 1.831 bedrijven. 
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Figuur 4.1: Typering van de bedrijven in Noord-Brabant 

 
 
Aan water=  Binnen een straal van 1 km van een vaarweg 
Niet aan water=  Buiten een straal van 1 km van een vaarweg 
HGB=    Havengebonden bedrijven 
NHGB=   Niet havengebonden bedrijven 
Groot=   Bedrijven met meer dan 10 banen 
Klein=   Bedrijven met minder dan 10 banen 
Groei=   Bedrijven die gegroeid zijn tussen 1996 en 2008 met meer dan 10 banen 
Geen groei=  Bedrijven die niet gegroeid zijn tussen 1996 en 2008 of gegroeid zijn met minder dan 10 banen 
Ha=   Bedrijven in de categorie groothandel en handelsbemiddeling 
NHa= Bedrijven buiten de categorie groothandel en handelsbemiddeling. Bij de HGB betreft het hier productiebedrijven. Bij NHGB vallen 

hier o.a. ook dienstverlenende bedrijven onder 
B=   “Blijvers” Bedrijven die in 1996 en 2008 hetzelfde postcode hebben 
V=   “Verplaatsers” Bedrijven die in 1996 en 2008 naar een waterlocatie verplaatst zijn en een verschillend postcode hebben 
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De verdeling in figuur 4.1 is de basis om te komen tot relevante deelpopulaties (strata). In totaal zijn 
64 strata gemaakt uit het bestand van 1.831 bedrijven. Uit elke strata zijn 3 bedrijven aselectief 
getrokken om een interview af te nemen. Hierdoor wordt de steekproef voor de survey gelijkmatig 
verdeeld over de verschillende variabelen2. Hierbij dient in acht genomen te worden dat de steekproef 
niet representatief is voor de hele populatie aan Brabantse bedrijven. De steekproef is dus geen juiste 
afspiegeling van de hele populatie. In dit onderzoek worden daarover dan ook geen uitspraken 
gedaan, maar vooral gefocust op de invloed van de verschillende eigenschappen op het belang en de 
waardering van de investeringen in de Brabantse vaarwegen. 

4.1.2. Interviews 
In bijlage 3 is de vragenlijst weergegeven die gebruikt is in de survey van dit onderzoek. Vanwege de 
hoeveelheid interviews is gekozen voor een telefonische enquête. Daarnaast biedt deze wijze de 
mogelijkheid om bij de antwoorden die gegeven worden door te vragen om meer informatie te weten 
te komen. Bedrijven zijn benaderd tijdens werktijden. Hierdoor is de kans groot dat bedrijven vanwege 
drukke werkzaamheden niet mee willen werken aan een uitgebreide enquête. Dit is (naast de 
tijdsfactor) een reden om een korte enquête af te nemen die enkel in gaat op de begrippen belang en 
waardering van bedrijven ten aanzien van de investeringen in de Brabantse kanalen. 
De enquêtes zijn afgenomen bij bedrijfsleiders of eigenaren van de bedrijven. Indien deze personen 
lastig te bereiken waren is gevraagd naar andere personen met (bij voorkeur) een 
managementfunctie. Uit de lijst met bedrijven wordt aselect een bedrijf gekozen en benaderd voor een 
interview. Indien dit bedrijf niet mee wilde werken is een nieuw bedrijf geselecteerd. Net zolang totdat 
bij 3 bedrijven in dezelfde groep een interview is gedaan. In totaal zijn 199 bedrijven gevraagd om een 
interview af te nemen.  

4.1.3. Non-respons en respons 
Wanneer een bedrijf voor de tweede keer aangeeft geen tijd te hebben voor een enquête is dit als 
non-respons geregistreerd. Naast het feit dat een persoon geen tijd had, is het voorgekomen dat niet 
opgenomen werd, men geen interesse had, het telefoonnummer in het bestand niet correct was of dat 
het bedrijf niet meer bestond. In totaal zijn 199 bedrijven a-selectief getrokken voor een interview. 
Hiervan hebben 103 bedrijven hun medewerking verleend en 96 bedrijven hebben aangegeven niet 
mee te willen werken (non-respons). 
 
Figuur 4.2: Redenen van non-respons (n=96) 

 

                                                 
2 Het komt voor dat verschillende groepen niet gevuld zijn of slechts met enkele bedrijven. Dit is het geval bij 
verplaatsers. Het is vanzelfsprekend dat er geen bedrijven verplaatst zijn naar het water en tot de categorie “niet 
aan water” behoren en dus zijn deze categorieën leeg. In totaal gaat het hier om 16 categorieën (even nummers 
33 t/m 64). 
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Figuur 4.3: Verhoudingen van typen bedrijven in non-respons (n=96) 

 
Doordat verschillende bedrijven niet meegewerkt hebben aan de enquête zijn niet alle 64 groepen met 
evenveel bedrijven vertegenwoordigd in de respons. In verschillende groepen zitten namelijk slechts 
een aantal adressen van bedrijven. Indien in deze groep één of meerdere bedrijven niet meewerken 
daalt hiermee het aantal afgenomen enquêtes. In totaal zijn 103 enquêtes afgenomen. 
In een aantal enquêtes is geen antwoord gegeven op de vragen met betrekking tot zowel het belang 
als waardering (weet niet of geen mening). Als deze enquêtes eruit gehaald worden blijven er 100 
bruikbare enquêtes over, dit is een aandeel van 5,5% van het totale bestand van 1.831 bedrijven.  
 
Bij 25 van de 64 groepen zoals zijn weergegeven in figuur 4.1 is het maximum van drie enquêtes 
afgenomen3. Bij acht groepen zijn twee enquêtes afgenomen en bij negen groepen is één enquête 
afgenomen. De variabelen die gebruikt zijn in dit onderzoek zijn dichotoom en daarmee zou de 
verhouding van de respons idealiter 50/50 moeten zijn voor iedere variabele. De grootste afwijking 
heeft de variabele locatie en bedraagt 8%. Een uitzondering is de variabele verhuisgedrag. Zie 
hiervoor ook de opmerking onderaan pagina 49. 
 
Figuur 4.4: Verhoudingen van typen bedrijven in respons (n=100) 

 
In figuur 4.4 wijkt de categorie “locatie aan water” nauwelijks af van de rest. Dit lijkt vreemd omdat de 
een kwart van deze strata leeg is. De respons van de bedrijven die behoren tot de categorie “aan 
water” is gemiddeld 2,6 per strata. De respons van de bedrijven die niet tot deze categorie behoort is 
gemiddeld 2,2 en daardoor wijkt de categorie “locatie aan water” qua verhouding niet veel af van de 
rest. Ondanks de scheve verdeling van de handelsbedrijven is de locatie minder scheef. Op basis van 
de verhoudingen van de dichotome variabelen kan geconcludeerd worden dat de verschillende 
eigenschappen (lees: variabelen) in voldoende mate verspreid aanwezig zijn in de responsgegevens 
om uitspraken te kunnen doen. Met de 100 afgenomen enquêtes is elke eigenschap ongeveer 50 keer 
aanwezig in de respons. Hierdoor is het mogelijk om statistische analyses uit te voeren. 

                                                 
3 Opmerking: 48 groepen van de in totaal 64 zijn gevuld met bedrijven. 
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4.2. Belang en waardering in investeringen 
Het belang of de waardering in investeringen in infrastructuur hebben een economische component 
en een ruimtelijke component. Bij de economische component kan gedacht worden aan een verlaging 
van transportkosten van vervoer over water, maar ook doordat de weginfrastructuur meer ontlast 
wordt, over de weg. De ruimtelijke component laat zich bijvoorbeeld uitdrukken in een kwalitatieve 
verbetering van de openbare ruimte: een verbetering van het uiterlijk van het landschap, een 
aantrekkelijker vestigingsklimaat, meer “leven in de brouwerij” en een hogere veiligheidsbeleving van 
de openbare ruimte. Het belang van bedrijven in de investeringen heeft over het algemeen te maken 
met deze economische component omdat het vooral gaat om het bedrijfsproces. De waardering van 
de bedrijven is breder omdat hier ook gekeken wordt naar de maatschappelijke waarde van de 
investeringen. 

4.2.1 Belang 
De meeste bedrijven richten zich in het beoordelen van het belang met name op de economische 
component. In dit geval of men de vaarwegen wel of niet gebruikt worden voor de bedrijfsvoering van 
het bedrijf. De meeste bedrijven geven aan geen belang te hebben bij de investeringen. Het gaat 
hierbij om driekwart van de bedrijven die in de meeste gevallen aangeven dat er niets met vervoer 
over water gedaan wordt. Soms wil dit niet per definitie zeggen dat het vervoer wat het bedrijf 
veroorzaakt ook niet over water gaat. In enkele gevallen werd aangegeven dat niet het bedrijf zelf 
bepaald hoe het vervoer afgewikkeld wordt, maar dat andere bedrijven dit doen. In de logistieke keten 
komen een aantal schakels voor. Wanneer men als bedrijf producten bestelt die z’n oorsprong in 
China hebben, worden deze per schip vervoerd naar een zeehaven in de buurt. Vervolgens bepaald 
de importeur hoe deze producten verder het achterland ingaan. Dit is van een aantal factoren 
afhankelijk die door Platz (2009) zijn genoemd (zie paragraaf 3.4.1.). Het bedrijf waarbij uiteindelijk de 
goederen terecht komen is de laatste schakel in de logistieke keten. Door het bestaan van deze keten 
en de tussenpersonen heeft het bedrijf dat de goederen ontvangt soms geen zicht op het gebruik van 
de kanalen als infrastructuurnetwerk. Hierdoor is het bedrijf zich niet of in elk geval minder bewust van 
het belang van de investeringen. Een voorbeeld van een schakel in het netwerk dat hierbij gegeven 
kan worden zijn de diverse containerterminals aan de Brabantse kanalen. Sinds 1996 hebben zich 
hier vier terminals gevestigd en inmiddels gaan er jaarlijks 300.000 containers over water naar 
Brabant. Een containerterminal kan fungeren als een schakel in de logistieke keten. Als vervolgens de 
container de laatste 15 km via de weg naar de afnemer wordt gereden door een transportbedrijf kan 
het onduidelijk zijn hoe de container de keten heeft doorlopen. Ondanks deze vermoedelijk 
ondoorzichtige keten geven weinig bedrijven aan dat ze het belang niet weten of er geen mening over 
hebben. 
 
Figuur 4.5: Verdeling van het belang van bedrijven ten aanzien van investeringen in Brabantse 
vaarwegen (n=100) 
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Bijna een kwart (24%) van de bedrijven geeft aan een belang te hebben bij de investeringen in de 
Brabantse kanalen. De bedrijven die een groot belang hebben geven in veel gevallen aan ook gebruik 
te maken van de kanalen als transportnetwerk. Aangegeven wordt dat door de investeringen 
transportkosten af zullen nemen en efficiënter gevaren kan worden. Opvallend is ook dat een deel van 
de respondenten ingaan op de invloed van de investeringen op het wegennet of de omgeving. Er 
ontstaat minder wachttijd bij bruggen en het wegennet wordt ontlast. Beide effecten zorgen voor een 
afname in de reistijd van zowel het goederentransport als het personeel dat een woon-werk 
verplaatsing moet maken. Aannemelijk is dat de afname van de wachttijd bij bruggen goed merkbaar 
is en dat bedrijven zich hier terdege van bewust zijn. Met name in de gevallen van de investeringen in 
de omleidingen van de Zuid-Willemsvaart om Helmond en ‘s-Hertogenbosch. Deze wachttijd wordt 
dan ook voornamelijk aangegeven door de bedrijven in ’s-Hertogenbosch. Het argument van de 
“ontlasting van het wegennet” is een argument dat ook gegeven wordt. Echter doordat de intensiteit 
op het wegennet van veel (ruimtelijke en sociaal- economische) factoren afhankelijk is, zal een bedrijf 
zich minder dan in het geval van de wachttijden bewust zijn van de effecten van de investeringen in de 
vaarwegen. 
 
Figuur 4.6: Redenen ten aanzien van het belang van bedrijven in investeringen in Brabantse 
vaarwegen (n=100) 

 

4.2.2. Waardering 
De waardering van de investeringen in vaarweginfrastructuur door bedrijven geeft een beeld in 
hoeverre men dit een goede bestemming vindt van overheidsgeld en of deze projecten op de juiste 
manier verlopen. Of het snel genoeg gaat, of er geïnvesteerd wordt in de juiste onderdelen van de 
infrastructuur etc. Dit betekent dat bedrijven de waardering niet zozeer bepalen aan de hand van hun 
bedrijfsproces, maar meer bekijken vanuit een breder maatschappelijk en economisch oogpunt. 
 
Uit de enquêteresultaten blijkt dat het voor bedrijven lastiger is om iets over de waardering te vinden 
dan over het belang van de investeringen. 22% Van de bedrijven geeft namelijk aan dat ze geen 
mening hebben of dat ze het niet weten. Omdat veel bedrijven aangeven geen gebruik te maken van 
vaarweginfrastructuur spelen de investeringen zich af buiten het gezichtsveld van deze bedrijven. In 
een aantal gevallen wordt aangegeven dat men te weinig weet van vaarwegen en de investeringen 
die daarin gedaan zijn. Deze bedrijven geven aan ook geen belang te hebben in de investeringen. 
Bedrijven die wel een waardering toekennen aan de investeringen zijn over het algemeen positief. 
Veelal worden argumenten aangehaald die te maken hebben met het milieu en het ontlasten van de 
weg. Blijkbaar heeft het vervoer over water een positief imago bij het bedrijfsleven: het ontlast de weg 
en het is milieuvriendelijk. Ondanks dit imago is het opvallend dat niet meer bedrijven gebruik maken 
van het vervoer over water. Andere factoren spelen een grotere rol blijkbaar. In paragraaf 3.4.1. zijn 
een aantal van deze factoren genoemd. Andere argumenten die genoemd worden hebben te maken 
met de macro-economische kant van de investeringen: “het zorgt voor economische ontwikkeling en 
werkgelegenheid, o.a. in de bouw”. De positieve waardering over de investeringen in de 
vaarweginfrastructuur wordt door 67% van de respondenten uitgesproken. Hierbij blijft het niet bij een 
licht positieve waardering, maar er is een aanzienlijk aantal bedrijven die een aanzienlijke of erg veel 
waardering hebben voor de investeringen (27%). 
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Figuur 4.7: verdeling van de waardering van bedrijven ten aanzien van investeringen in Brabantse 
vaarwegen (n=100) 

 
Naast de meerderheid aan bedrijven die de investeringen positief waarderen is het natuurlijk 
interessant om te kijken waarom 11% van de bedrijven de investeringen niet als positief waarderen. 
Omdat de meeste bedrijven hebben aangegeven de vaarwegen niet te gebruiken wordt dit ook als 
argument gebruikt waarom men de investeringen hierin niet positief ervaren. Men ziet dan ook liever 
meer investeringen in het wegennet of in andere maatschappelijke onderwerpen zoals zorg. Deze 
argumenten zijn gebaseerd op de bestemming van het overheidsgeld maar tevens hebben 
verschillende bedrijven een waardering uitgesproken op basis van de snelheid waarmee de 
verbeteringen tot stand komen. Enkele bedrijven geven aan dat de projecten een lange doorlooptijd 
kennen voordat er daadwerkelijk iets buiten gebeurt. Wat verder opvalt is dat alle bedrijven die “het 
milieu” aangeven als argument een “aanzienlijke” en “erg veel” waardering hebben voor de 
investeringen. Hieruit blijkt dat het milieubewustzijn van een bedrijf invloed heeft op de waardering van 
de investeringen in vaarwegen. Of deze investeringen dan vervolgens de bedrijfsprocessen 
beïnvloeden is natuurlijk de volgende vraag. Het lijkt erop dat bedrijven de investeringen vanuit een 
maatschappelijk (milieu) oogpunt erg waarderen, ze geven aan dat het nauwelijks invloed heeft op het 
bedrijfsproces. Met andere woorden: er zullen weinig bedrijven de overstap maken om via het water te 
gaan vervoeren om de reden dat het milieuvriendelijker is. 
In figuur 4.8 zijn de redenen ten aanzien van de waardering van bedrijven gegeven4.  

                                                 
4 Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen een positieve en negatieve waardering omdat bedrijven soms 
dezelfde reden hebben voor een positieve of negatieve waardering. 
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Figuur 4.8: Redenen ten aanzien van het belang van bedrijven in investeringen in Brabantse 
vaarwegen (n=100) 

4.3. Conceptueel model en hypothesen 
Bedrijven hebben in veel gevallen baat bij investeringen in infrastructuur. Hierbij kan gedacht worden 
aan een verbetering van de bereikbaarheid of een verlaging van transportkosten. Niet alle bedrijven 
zijn hetzelfde en zullen dan ook op een andere manier profiteren van de investeringen in 
infrastructuur. In hoofdstuk 3 is het duidelijk geworden hoe bedrijven zich ontwikkeld hebben in relatie 
met de vaarweginfrastructuur. Uit deze analyse blijkt dat havengebonden bedrijven vaker voorkomen 
op locaties nabij water en groter zijn dan niet havengebonden bedrijven. De havengebonden bedrijven 
die zich verplaatst hebben naar een locatie aan het water zijn harder gegroeid dan andere bedrijven. 
Dit kan betekenen dat havengebonden bedrijven locatievoordelen hebben op locaties aan het water. 
Daarnaast blijkt dat bedrijven die zich verplaatst hebben over het algemeen genomen zijn 
toegenomen. Met andere woorden: verhuizen gaat gepaard met relatief hoge groei aan 
werkgelegenheid. Havengebonden bedrijven die van een niet waterlocatie verhuizen naar een 
waterlocatie zijn verplaatst groeien dus sneller dan bedrijven die vanuit waterlocaties verhuizen. 
Centrale begrippen die terugkomen in de analyse zijn havengebondenheid, omvang, groei, 
verhuisgedrag en locatie. Deze begrippen zijn gebruikt in het conceptueel model. 
 
Het onderzoek richt zich op de invloed van deze begrippen (onafhankelijke variabelen) op het belang 
en de waardering van bedrijven ten aanzien van investeringen in vaarweginfrastructuur in Brabant. In 
de analyse van hoofdstuk 3 is geconstateerd dat de onafhankelijk variabelen invloed hebben op 
elkaar. Het feit dat havengebonden bedrijven vaker voorkomen op locaties nabij water suggereert een 
verband. Deze verbanden zijn opgenomen in het model als stippellijn, maar behoren niet tot de scope 
van dit onderzoek en wordt dus ook niet verder onderzocht. In de volgende figuur staat het 
conceptueel model weergegeven dat gebruikt wordt in dit onderzoek. 
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Figuur 4.9: conceptueel model voor de waardering van bedrijn ten aanzien van investeringen in 
vaarwegen 
 

4.3.1. Belang en waardering 
In de literatuur is een beperkte hoeveelheid informatie te vinden over de invloed van de bovenstaande 
factoren op de waardering van (vaarweg)infrastructuur. Het belang van investeringen in infrastructuur 
is eenvoudiger te vinden. Bereikbaarheid is één van de factoren die direct in verband staat met 
infrastructuur. In verschillende onderzoeken (van Dijk en Pellenbarg (2000), Wilmink et al. (2002), 
Eigenraam et al. (2000) is dit belang aangegeven. Verbeteringen in infrastructuur hebben direct 
invloed op transportkosten doordat de reistijd afneemt (Eigenraam et al., 2000) of doordat efficiënter 
kan worden vervoerd. Schepen kunnen bijvoorbeeld meer lading meenemen doordat de vaarweg 
vergroot is. Transportkosten zullen dus een duidelijke invloed hebben op de waardering van de 
investeringen in de Brabantse kanalen. Niet alleen de kosten van vervoer zijn afwegingscriteria voor 
bedrijven om te kiezen voor het gebruik van een bepaalde vervoersvorm. Volgens Platz (2009, p.445) 
zijn betrouwbaarheid (zie ook de Jong et al., 2004), beschikbaarheid en keuzevrijheid (flexibiliteit) 
tevens belangrijke factoren voor een bedrijf. Deze factoren (gebruik, transportkosten, flexibliliteit etc.) 
zijn gebundeld in het begrip belang van het model in figuur 4.9. Indien een bedrijf een belang heeft bij 
(de investeringen in) vaarweginfrastructuur gaan we er vanuit dat investeringen als positief 
gewaardeerd worden. In veel gevallen zal dat misschien ook zo zijn, maar het kan natuurlijk ook dat 
de investeringen lang op zich hebben laten wachten of dat men gedupeerd wordt door onteigening of 
andere negatieve effecten op individuele bedrijven. Deze studie kijkt met name naar de invloed op het 
belang en de waardering van vaarweginvesteringen door de variabelen in de buitenste ring 
(onafhankelijke variabelen) van het model. 

4.3.2. Havengebondenheid 
Belangrijke eigenschappen van havengebonden bedrijven zijn de verwerking van grote volumes of de 
mogelijkheden om lading te bundelen tot grote volumes (Platz, 2009). Dit is onder andere afhankelijk 
van met welke activiteit het bedrijf zich bezighoudt. Uit de analyse in hoofdstuk 3 blijkt dat 
havengebonden bedrijven vaker voorkomen op bedrijventerreinen nabij water (cijfer 5 in het model). 
Deze bedrijven bezitten gemiddeld meer banen dan niet havengebonden bedrijven (cijfer 1 in het 
model). In 2008 bezaten de havengebonden bedrijven namelijk gemiddeld 19 banen tegenover 
gemiddeld 10 bij de groep niet havengebonden bedrijven.  
In veel gevallen zijn de vaarwegen voor havengebonden bedrijven een mogelijkheid om hun goederen 
aan en af te voeren. Indien geïnvesteerd wordt in de verbetering van de vaarwegen betekent dit dat 
de mogelijkheden van transport vergroot worden voor deze bedrijven. Als het bedrijf ook het vervoer 
over water afwikkelt (of in de toekomst van plan is) is het belang groter omdat de transportkosten 
omlaag gaan en de concurrentiepositie ten opzichte van andere bedrijven zal toenemen. De 
waardering die het bedrijf heeft voor de investeringen komt voort uit het belang dat er is in de 
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vaarwegen. De waardering hoeft niet altijd positief te zijn. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld hinder 
ondervinden van de werkzaamheden, zelf ook moeten investeren doordat de haven van het bedrijf 
niet meer aansluit op de vernieuwde vaarweg of geen baat hebben bij de investeringen die gedaan 
worden.  
Een nadeel van een vaarweg is de barrièrewerking van de weginfrastructuur. Om het water over te 
gaan zijn kruisende verbindingen nodig zoals een pont of een brug. Bedrijven die weinig of geen 
voordelen hebben op het gebied van vervoer over water kunnen de vaarweg daarom als een barrière 
zien voor de bereikbaarheid van hun locatie voor hun klanten of personeel. Door investeringen is de 
kans groot dat het scheepvaartverkeer toeneemt en dus de barrière groter wordt. Hierdoor zullen niet 
havengebonden bedrijven wellicht negatief staan tegenover de investeringen in de vaarwegen en 
zullen eerder investeringen in de weginfrastructuur of faciliteiten zoals glasvezel toejuichen. Daarnaast 
kunnen investeringen ervoor zorgen dat de barrière minder groot wordt of zelfs verdwijnt doordat 
nieuwe (vaste) oeververbindingen gebouwd worden of het kanaal om de stad geleid wordt zoals in 
Helmond is gebeurd en in s’-Hertogenbosch gaat gebeuren. De relatie tussen havengebonden 
bedrijven en de waardering is in het conceptueel model aangegeven met het cijfer 6. 

4.3.3. Omvang 
Grote bedrijven zijn bedrijven die meer dan 10 werknemers hebben. Bedrijven zijn ingedeeld bij de 
groep “groei” indien er een toename is geweest in de periode tussen 1996 en 2008 van meer dan 10 
werknemers. Hiermee komt het bedrijf direct in de groep “groot” terecht en hiermee wordt het dus 
aannemelijk dat het verband tussen groei en waardering loopt via de omvang van bedrijven. Dit is 
aangegeven met cijfer 2 in het model.   
Belangrijk voor transport over water is dat er een bepaald ladingvolume gecreëerd wordt. Dit is tevens 
aangegeven in de studie van Platz (2009). Grote bedrijven verwerken meer goederen dan kleine 
bedrijven van dezelfde soort. Grote bedrijven hebben daarom eerder de mogelijkheid om de 
binnenvaart als transportmodaliteit te gebruiken en zullen daarom de investeringen in de Brabantse 
kanalen meer waarderen dan kleine bedrijven. Daarnaast kunnen er andere redenen zijn waarom 
grote bedrijven verschillen van kleine. Grote bedrijven hebben een grotere invloed op, en zijn 
zichtbaarder in, de maatschappij en de omgeving waarin ze gevestigd zijn. Indien de bedrijfsvoering 
op een maatschappelijk onverantwoorde manier plaatsvindt komt dit bij grote bedrijven sneller onder 
de aandacht (bijvoorbeeld in de media) dan bij kleinere bedrijven. Voorbeelden zijn de talloze acties 
van Greenpeace die grote bedrijven via campagnes in een kwaad daglicht zet. Vervolgens moeten 
deze bedrijven hierop reageren. Grote bedrijven zullen dus wellicht sneller maatschappelijk gewenst 
gedrag vertonen. Vervoer over water is een milieuvriendelijke vorm van transport en daarom zullen 
grote bedrijven anders tegen investeringen in vaarwegen aankijken dan kleine bedrijven. Dit is 
weergegeven met cijfer 7 in het model. 

4.3.4. Verhuisgedrag 
Bedrijven verhuizen en komen op die manier op andere locaties terecht (cijfer 4 in het model). Uit de 
analyse in hoofdstuk 3 blijkt dat bedrijven die verhuisd zijn in de periode tussen 1996 en 2008 harder 
gegroeid zijn dan bedrijven die zich niet verplaatst hebben (cijfer 3). Bedrijven hebben verschillende 
redenen om te verhuizen. Een bedrijf kan groeien of krimpen en daardoor kan het voorkomen dat de 
locatie waar het gevestigd is niet meer voldoet aan de eisen van het bedrijf. Anderzijds kan ook de 
verhuisbeweging een positief effect hebben op het bedrijf en daardoor een groei doormaakt. Uit 
onderzoek van Folmer (2005, p. 4) blijkt dan ook dat het motief om zich te verplaatsen vaak te maken 
heeft met uitbreidingsmogelijkheden. Uit de analyse blijkt ook dat havengebonden bedrijven die naar 
water locaties zijn verhuisd, harder zijn gegroeid dan de havengebonden bedrijven die naar elders 
verhuizen. De meeste havengebonden bedrijven verhuizen echter van en naar waterlocaties. 
Vermoedelijk zijn dit in veel gevallen korte verplaatsingen binnen dezelfde gemeente. Opvallend is 
ook dat de niet havengebonden bedrijven die zich van elders naar water locaties verplaatst hebben 
kleiner zijn geworden. Blijkbaar is het dus van belang voor de ontwikkeling van een bedrijf naar welke 
locatie de verplaatsing plaatsvindt. Met het oog op de cijfers van de analyse lijkt het erop dat 
havengebonden bedrijven voordelen hebben als ze zich verplaatsen naar een locatie aan het water 
(cijfer 8 uit het model).  

4.3.5. Locatie 
Zoals al eerder aangegeven wordt het belang dat bedrijven hebben in de investeringen gevoed door 
o.a. of men wel of niet gebruik maakt van de vaarwegen. Infrastructuur wordt gebruikt door bedrijven 
en personen om zichzelf of goederen te verplaatsen. Niet iedereen gebruikt daarvoor de Brabantse 
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kanalen. Toch kunnen ook de mensen die niet van de infrastructuur gebruik maken profiteren van 
verbeteringen die gedaan worden (Mc Cann & Shefer, 2004, p. 179). Bedrijven die gebruik maken van 
de infrastructuur profiteren bijvoorbeeld van de transportkostenvoordelen of een verbeterde 
bereikbaarheid voor personeel. Winsten van deze bedrijven vloeien terug in de locale economie en op 
die manier profiteren ook de niet-gebruikers mee van de verbeteringen in infrastructuur. Zo kunnen 
bedrijven zich bewust zijn van de maatschappelijk toegevoegde waarde van investeringen in de 
Brabantse kanalen en zullen ook het belang ervan inzien en/of er waardering voor hebben. Bij 
bedrijven in de buurt van de vaarwegen is de kans aanwezig dat ze er ook gebruik van maken of zien 
wat de investeringen met de omgeving doet en zijn zich wellicht op deze manier meer bewust van het 
nut. Investeringen in de ontsluiting via infrastructuur voegt waarde toe aan de omgeving. Hierdoor 
kunnen bijvoorbeeld grondprijzen stijgen en dus wordt de bedrijfslocatie op deze manier meer waard. 
In het conceptueel model is dit verband aangegeven met cijfer 9. 

4.3.6. Hypothesen 
Met behulp van de interviews wordt meer inzicht verkregen in de verbanden die in het conceptueel 
model zijn aangegeven. De volgende hypothesen kunnen worden geformuleerd. 
 
Belang en waardering 

• Hypothese 1: Bedrijven met een positief belang in de investeringen in vaarwegen hebben een 
positieve waardering voor deze investeringen. 

 
Havengebondenheid 
• Hypothese 2: Havengebonden bedrijven hebben een positief belang in de investeringen in 

vaarwegen. 
• Hypothese 3: Havengebonden bedrijven hebben een positieve waardering ten aanzien van de 

investeringen in vaarwegen. 
 
Omvang 
• Hypothese 4: Grote bedrijven hebben een positief belang in de investeringen in vaarwegen. 
• Hypothese 5: Grote bedrijven hebben een positieve waardering ten aanzien van de investeringen in 

vaarwegen. 
 
Verhuisgedrag 
• Hypothese 6: Bedrijven die verplaatst zijn naar vaarwater hebben een positief belang in de 

investeringen in vaarwegen. 
• Hypothese 7: Bedrijven die verplaatst zijn naar vaarwater hebben een positieve waardering ten 

aanzien van de investeringen in vaarwegen. 
 
Locatie 
• Hypothese 8: Bedrijven gelegen aan vaarwater hebben een positief belang in de investeringen in 

vaarwegen. 
• Hypothese 9: Bedrijven gelegen aan vaarwater hebben een positieve waardering ten aanzien van 

de investeringen in vaarwegen. 

4.4. Onderzoeksresultaten 
De vraag die in dit onderzoek beantwoord wordt is hoe bedrijven tegen de investeringen in de 
Brabantse kanalen aankijken. Dit is geoperationaliseerd door de begrippen belang en waardering. In 
de interviews zijn bedrijven gevraagd naar wat het belang is ten aanzien van het bedrijfsproces van 
het betreffende bedrijf in de investeringen die door de overheid gedaan zijn in de afgelopen jaren of 
nog gedaan worden de komende jaren. Vervolgens is gevraagd naar de waardering van deze 
investeringen. Om de hypothesen te toetsen is gekeken naar bedrijven die aangegeven hebben een 
belang te hebben in de investeringen. Deze bedrijven zijn vergeleken met de bedrijven die dat niet 
hebben aangegeven. De bedrijven met het antwoord weet niet of geen mening zijn daarom bij deze 
laatste groep bedrijven gevoegd. Op deze manier kunnen de respondenten in twee groepen worden 
verdeeld: bedrijven met en zonder een positief belang. Ditzelfde geldt voor bedrijven die weet niet of 
geen mening hebben geantwoord op de vraag naar waardering. De twee groepen die hierbij gevormd 
worden zijn bedrijven met en zonder een positieve waardering. 
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4.4.1. Belang en waardering 
In het conceptueel model is aangegeven dat de waardering van bedrijven ten aanzien van 
investeringen in vaarwegen loopt via het belang dat het bedrijf er in heeft. Dit zou betekenen dat 
bedrijven die geen positief belang hebben in vaarwegen ook geen positieve waardering hebben voor 
de investeringen. Andersom betekent dit dat bedrijven met een belang de investeringen positief 
waarderen. 
 
Tabel 4.1: Belang en waardering van investeringen in vaarweginfrastructuur 
 

 
De tabel laat zien dat het grootste deel van de bedrijven de investeringen als positief waardeert. 
Opvallend is dat bedrijven die een positief belang hebben bij investeringen in vaarwegen deze 
investeringen vaker als positief waarderen (83%). Deze constatering komt overeen met datgene dat in 
het conceptueel model is aangegeven. Aan alle voorwaarden voor de Chi-kwadraat toets wordt 
voldaan: alle verwachte celfrequenties zijn groter dan 1 en minder dan 20% van de cellen hebben een 
verwachte celfrequentie minder dan 5. De waarde van de Chi-kwadraat is 3,810 en de 
overschrijdingskans is 0,051. De associatiemaat Cramer’s V van de Chi-kwadraat toets laat zien dat 
het een zwak verband betreft (0,195). Er bestaat dus een statistisch verband tussen een positief 
belang en een positieve waardering door bedrijven in investeringen in de Brabantse vaarwegen maar 
dit verband is (net niet) significant. Hypothese 1, bedrijven met een positief belang in de investeringen 
in vaarwegen hebben een positieve waardering voor deze investeringen, wordt daarmee verworpen. 
 
Om inzicht te krijgen in de waardering van bedrijven die aangeven wel of geen belang te hebben in de 
investeringen worden de bedrijven met de antwoorden weet niet en geen mening eruit gelaten. 
Hierdoor blijver er 77 bedrijven over. Op deze manier wordt het belang en de waardering ook in 
positieve en negatieve zin duidelijk. Wat hierbij opvalt is dat de 46 bedrijven (60%) geen belang 
hebben maar de investeringen wel positief waarderen en dat de minderheid van bedrijven (14%) de 
investeringen ook expliciet negatief waarderen.  
 
Figuur 4.10: Belang en waardering van bedrijven (N=77) 
 

 
Bij een ideaal verband zouden de bellen in het kwadrant rechtsboven en linksonder maximaal zijn en 
de bellen in de andere twee kwadranten een grootte van 0 hebben. Dit is niet het geval en dat komt 
met name doordat bedrijven blijkbaar wel een positieve waardering hebben voor de investeringen 
ondanks het feit dat men geen belang hierbij heeft. Vanwege de beperkingen met betrekking tot de 
celvulling is een statistische toets niet mogelijk hierop. 
 

Belang
N % N % N %

Niet positief 29 38% 47 62% 76 100%
Positief 4 17% 20 83% 24 100%
Totaal 33 33% 67 67% 100 100%
Chi-kwadraat = 3,810; Significantie = 0,051; Cramer's V = 0,195
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Het belang dat een bedrijf heeft in de investeringen hoeft niet in alle gevallen bepalend te zijn om de 
investeringen als positief te waarderen. Blijkbaar komt het dus ook voor dat de waardering van 
bedrijven niet via het belang loopt. Het verband is dan ook niet statistisch aangetoond. In de volgende 
paragrafen wordt bekeken of deze constatering ook geldt voor de verschillende typen bedrijven. Hierin 
wordt gekeken naar het belang en de waardering van de bedrijven ten aanzien van de investeringen. 

4.4.2. Havengebondenheid 
Havengebonden bedrijven zijn in deze studie bedrijven die vanwege hun eigenschappen (of dat van 
het logistieke proces) mogelijkerwijs gebruik zouden kunnen maken van het vervoer over water. Hierin 
zouden havengebonden bedrijven een belang kunnen vinden en waardering kunnen hebben ten 
aanzien van de investeringen in vaarwegen. Het belang zou bepaald kunnen worden doordat het 
gebruik van de vaarweg aantrekkelijker wordt of doordat de flexibiliteit van transportmogelijkheden 
groter wordt. In z’n geheel zou hierdoor de concurrentiepositie van het bedrijf kunnen verbeteren. De 
havengebonden bedrijven in de survey maken in de meeste gevallen gebruik van het vervoer per 
vrachtauto. Investeringen in vaarwegen worden daarom door de meeste bedrijven niet gezien als 
investeringen waarin een belang gezien wordt. Dit is opvallend omdat de variabele 
havengebondenheid elementen bezit waarbij bedrijven juist wel een belang zouden kunnen hebben in 
de investeringen. Des te opvallender is dat niet havengebonden bedrijven zelfs vaker aangeven dat zij 
een belang hebben bij de vaarweginvesteringen. De argumenten van de beide typen bedrijven zouden 
een verklaring kunnen geven hiervoor. De havengebonden bedrijven die aangegeven hebben wel een 
belang te hebben in de investeringen vervoeren over water of zijn van plan om dit in de toekomst te 
gaan doen. Hierin ligt dus direct een belang op het gebied van bedrijfsprocessen. De niet 
havengebonden bedrijven hebben in principe niet veel met vervoer te maken en vervoeren niet over 
water. Bij de vraag naar het belang van de investeringen wordt wellicht daarom niet gekeken naar het 
(directe) bedrijfsproces, maar breder. Een wezenlijk verschil in de antwoorden is dan ook dat de niet 
havengebonden bedrijven de investeringen vooral belangrijk vinden vanwege het ontlasten van het 
wegennet en de bereikbaarheid van de omgeving. Werknemers en klanten ondervinden hinder van 
het openen van bruggen die in de buurt van de vestiging liggen. Wanneer geïnvesteerd wordt in vaste 
oeververbindingen (in plaats van beweegbare) of een omleiding van het kanaal wordt de reistijd 
verkort en speelt er dus een indirect belang bij de niet havengebonden bedrijven. 
 
De havengebonden bedrijven hebben vanwege hun eigenschappen meer affiniteit met transport en 
dus met infrastructuur (weg, water etc.) en hebben daardoor misschien meer inzicht in het belang 
hiervan voor de bedrijfsvoering van bedrijven in z’n algemeenheid en op een hoger abstractieniveau 
en de economische ontwikkeling van de regio. Verschillende havengebonden bedrijven gaven 
namelijk aan dat het vooral voor andere bedrijven goed is en één van de bedrijven gaf specifiek aan 
dat investeringen in vaarwegen de kwaliteit van de omgeving ten goede komt en het een meerwaarde 
opleverde voor de locatie an sich. Om het verband statistisch te onderzoeken is een Chi-kwadraat 
toets gedaan. 
 
Tabel 4.2: Belang van investeringen in vaarweginfrastructuur en havengebondenheid van bedrijven 
 

 
Aan alle voorwaarden voor de Chi-kwadraat toets wordt voldaan. De waarde van de Chi-kwadraat is 
0,680 en de overschrijdingskans is 0,41. De conclusie is dat er geen statistisch verband bestaat 
tussen de havengebondenheid van bedrijven en een positief belang in investeringen in de Brabantse 
vaarwegen. Hypothese 2, havengebonden bedrijven hebben een positief belang in de investeringen in 
vaarwegen, wordt daarmee verworpen. 
 
Uit de resultaten voor havengebondenheid blijkt dat een groter aandeel van de havengebonden 
bedrijven de investeringen in de vaarwegen waarderen dan de niet havengebonden bedrijven. 
Argumenten hiervoor hebben betrekking op milieu, economie en het ontlasten van de weg. Ook wordt 
hier aangegeven dat de afname van transportkosten een reden zijn om de investeringen als positief te 
waarderen. Hieronder staan de waarden van de chi-kwdraat toets. 

N % N % N %
Niet havengebonden 37 73% 14 27% 51 100%
Havengebonden 39 80% 10 20% 49 100%
Totaal 76 76% 24 24% 100 100%
Chi-kwadraat = 0,680; Significantie = 0,41; Cramer's V = 0,082

Positief belang TotaalGeen positief belang
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Tabel 4.3: Waardering van investeringen in vaarweginfrastructuur en havengebondenheid van 
bedrijven 
 

 
Ook hierbij worden aan alle voorwaarden voor de Chi-kwadraat toets voldaan. De waarde van de Chi-
kwadraat is 1,819 en de overschrijdingskans is 0,177. De conclusie is dat ook hier geen statistisch 
verband bestaat tussen havengebondenheid van bedrijven en een positieve waardering in 
investeringen in de Brabantse vaarwegen. Hypothese 3, havengebonden bedrijven hebben een 
positieve waardering ten aanzien van de investeringen in vaarwegen, wordt daarmee verworpen. 
 
Ondanks dat de beide hypothesen zijn verworpen is het interessant om te kijken naar bedrijven die 
zowel een belang hebben aangegeven als een waardering hebben uitgesproken. Hiervoor wordt 
gekeken naar de 77 bedrijven die antwoord hebben gegeven op beide vragen. 
 
Havengebonden bedrijven die aangeven hebben geen belang te hebben in de investeringen (28 
bedrijven) geven over het algemeen aan deze investeringen positief te waarderen (26 bedrijven). Dit is 
minder het geval bij de niet havengebonden bedrijven. Hier geven 8 bedrijven van de 28 aan dat zij 
geen waardering hebben ten aanzien van de investeringen. Bij havengebonden bedrijven geven alle 
bedrijven met een belang een positieve waardering aan. De meeste bedrijven hiervan hebben een 
aanzienlijke waardering. Ook hier geven beide typen bedrijven die geen belang hebben een positieve 
waardering aan. Hierdoor wordt het verband tussen belang en waardering minder zuiver. 
 
Figuur 4.11: Belang en waardering van niet havengebonden bedrijven en havengebonden bedrijven 
 

 
Bij niet havengebonden bedrijven worden minder goederen verwerkt dan bij havengebonden 
bedrijven. Het vermeende verband in het conceptueel model tussen havengebondenheid en 
waardering is gebaseerd op de verschillen van de bedrijven in het bedrijfsproces. In de survey is 
gevraagd naar de invloed van de investeringen op de bedrijfsvoering. Met de Chi-kwadraat toetsen is 
al aangetoond dat de hypothesen verworpen kunnen worden en er zijn ook nauwelijks verschillende 
antwoorden gegeven door havengebonden bedrijven en niet havengebonden bedrijven op de vraag 
naar de invloed op de bedrijfsvoering. In beide gevallen geeft het grootste aandeel aan dat de 
investeringen geen invloed hierop hebben. 
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N % N % N %
Niet havengebonden 20 39% 31 61% 51 100%
Havengebonden 13 27% 36 73% 49 100%
Totaal 33 33% 67 67% 100 100%
Chi-kwadraat = 1,819; Significantie = 0,177; Cramer's V = 0,135

Geen positieve waardering Positieve waardering Totaal
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Tabel 4.4: Invloed van de investeringen op de bedrijfsvoering van niet havengebonden bedrijven en 
havengebonden bedrijven 
 

 
Concluderend kunnen we dus stellen dat er geen verband is tussen het belang van een bedrijf in de 
investeringen in vaarwegen en de havengebondenheid. Dit geldt tevens voor de waardering ten 
aanzien van de investeringen. Het is waarschijnlijk dat het belang van havengebonden bedrijven in de 
investeringen samenhangt met het gebruik. Aangezien weinig bedrijven hebben aangegeven de 
vaarwegen te gebruiken, komt dit niet naar voren in de resultaten. Wel is duidelijk geworden dat 
havengebonden bedrijven positiever tegenover de investeringen staan dan niet havengebonden 
bedrijven. 

4.4.3. Omvang 
Om een inzicht te krijgen in de invloed van de omvang van de bedrijven op de waardering ten aanzien 
van investeringen in vaarweginfrastructuur is het bestand verdeeld in grote bedrijven (meer dan 10 
werknemers) en kleine bedrijven (minder dan 10 werknemers). Zoals aangegeven is de verwachting 
dat grote bedrijven meer vervoer hebben dan kleinere en een groter maatschappelijk bewustzijn 
hebben. Er wordt aangenomen dat dit tot uiting komt in het belang en de waardering die grote 
bedrijven hebben in de investeringen. 
 
In de interviews is niet alleen gevraagd naar de waardering van bedrijven, maar er zijn ook vragen 
gesteld over het bedrijf zelf. Hierbij is gevraagd naar de activiteiten, de omvang, de groei en of het 
bedrijf verplaatst is. Met betrekking tot de omvang wordt geconstateerd dat er verschillen bestaan 
tussen de data van het LISA en de antwoorden die gegeven worden door de bedrijven zelf. De data 
van het LISA is van 2008 en dus inmiddels bijna 3 jaar oud. Er kan in de tussentijd het één en ander 
veranderd zijn. Daarnaast kunnen we er vanuit gaan dat de geïnterviewde goed op de hoogte is van 
het aantal werkzame personen in het bedrijf. Beide aspecten zijn argumenten om het bestand te 
corrigeren op omvang. In totaal veranderen hierdoor 16 bedrijven van groep en de verhouding 
groot/klein wordt daardoor 53/47.  
 
Met de gecorrigeerde gegevens is de Chi-kwadraat toets uitgevoerd. 
 
Tabel 4.5: Belang van investeringen in vaarweginfrastructuur en omvang van bedrijven 
 

 
Aan alle voorwaarden voor de Chi-kwadraat toets wordt voldaan. De waarde van de Chi-kwadraat is 
0,114 en de overschrijdingskans is 0,736. De conclusie is dat er geen statistisch verband bestaat 
tussen de omvang van bedrijven en een positief belang in investeringen in de Brabantse vaarwegen. 
Hypothese 4, grote bedrijven hebben een positief belang in de investeringen in vaarwegen, wordt 
daarmee verworpen. 
 
De sector waartoe het bedrijf behoort en de activiteit die uitgevoerd wordt is in sommige gevallen 
relevanter. Een voorbeeld uit de resultaten is een binnenvaartschipper die samen met zijn gezin een 
bedrijfje heeft dat goederen vervoert. Het belang in investeringen in vaarwegen erg groot voor hem en 
zijn bedrijf. Ook bedrijven aan de wal-kant hoeven niet perse grote ondernemingen te zijn om een 
belang bij de investeringen te hebben. Verschillende kleine bedrijven geven aan dat ze goederen 
(laten) aanvoeren via de binnenvaart. In deze gevallen gaat het om containers uit Rotterdam. Deze 
bedrijven zijn niet altijd aan het water gevestigd en hebben dus ook geen “dedicated” aansluiting op 

Invloed
N % N % N % N % N % N %

positief 7 14% 7 14% 4 8% 5 10% 5 10% 2 4%
neutraal 41 80% 41 80% 44 86% 42 86% 44 90% 46 94%
negatief 2 4% 1 2% 2 4% 1 2% 0 0% 1 2%
weet niet/geen mening 1 2% 2 4% 1 2% 1 2% 0 0% 0 0%
totaal 51 100% 51 100% 51 100% 49 100% 49 100% 49 100%

Flexibiliteit Concurrentiepositie
Niet havengebonden bedrijven Havengebonden bedrijven

Transportkosten Flexibiliteit Concurrentiepositie Transportkosten

N % N % N %
Kleine bedrijven 35 74% 12 26% 47 100%
Grote bedrijven 41 77% 12 23% 53 100%
Totaal 76 76% 24 24% 100 100%
Chi-kwadraat = 0,114; Significantie = 0,736; Cramer's V = 0,340

TotaalGeen positief belang Positief belang
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de vaarweg. Het vervoer van containers hoeft dan ook niet door hen zelf uitgevoerd te worden maar 
gebeurt door een bevrachter of containerterminal. Zo heeft de containerterminal in Tilburg 125 
bedrijven waarvoor containers vervoerd worden. Op deze manier is het dus mogelijk om zonder dat er 
grote hoeveelheden tegelijk afgenomen worden toch gebruik te maken van de binnenvaart. Hierdoor 
maken ook (kleine) bedrijven die geen grote ladingstromen hebben gebruik van de vaarwegen en 
hebben wellicht een (indirect) belang in de investeringen. Een belangrijk verschil tussen de grote en 
kleine bedrijven is dus niet te constateren in het belang dat men hecht aan de investeringen maar 
meer in de motivatie van het belang. Kleine bedrijven geven vaker aan dat de ontlasting van de wegen 
een reden is van het belang dat zij geven aan de investeringen. Hieronder staat de Chi-kwadraat toets 
weergegeven. 
 
Tabel 4.6: Waardering van investeringen in vaarweginfrastructuur en omvang van bedrijven 
 

 
Ook hierbij worden aan alle voorwaarden voor de Chi-kwadraat toets voldaan. De waarde van de Chi-
kwadraat is 1,414 en de overschrijdingskans is 0,520. De conclusie is dat ook hier geen statistisch 
verband bestaat tussen de omvang van bedrijven en een positieve waardering in investeringen in de 
Brabantse vaarwegen. Hypothese 5, grote bedrijven hebben een positieve waardering ten aanzien 
van de investeringen in vaarwegen, wordt daarmee verworpen. 
 
Kijken we naar respondenten die beide vragen hebben beantwoord geven bedrijven die een belang 
hebben in de investeringen een positieve waardering. Dit geldt zowel voor grote als kleine bedrijven. 
Wel is het zo dat grote bedrijven zonder een belang in de investeringen vaker een negatieve 
waardering hebben (8 grote bedrijven ten opzichte van 2 kleine bedrijven). Deze bedrijven zien liever 
investeringen in andere zaken zoals weginfrastructuur. Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat de 
bedrijven die dit vinden geen gebruik maken van het vaarwegennet. Hieruit blijkt dat het belang voor 
een groot deel afhangt van het gebruik van de vaarwegen en dat daar de waardering op gebaseerd is. 
 
Figuur 4.12: Belang en waardering van grote en kleine bedrijven 
 

 
Er is geen statistisch verband tussen de omvang van bedrijven en het belang of waardering dat zij 
hebben ten aanzien van de investeringen. Er is verondersteld dat grote bedrijven wellicht meer 
waardering zouden hebben vanwege een maatschappelijke oogpunt, maar in de genoemde redenen 
is hiervan weinig terug te zien. Het aspect “milieu” is wel verschillende keren genoemd bij de kleine 
bedrijven hetgeen het tegenovergestelde is van hetgeen dat vooraf is aangenomen.  
 
In de enquête is gevraagd naar de invloed op het bedrijfsproces. Grote bedrijven hebben vaker 
aangegeven dat de investeringen invloed hebben op het bedrijfsproces. Vooral de flexibiliteit van 
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transportmogelijkheden (19% bij grote bedrijven ten opzichte van 4% bij kleine bedrijven) wordt vaak 
aangegeven als een aspect waar de investeringen invloed op hebben. Daarnaast worden ook 
positievere effecten gezien op het gebied van de concurrentiepositie van het bedrijf (9% bij grote 
bedrijven ten opzichte van 4% bij kleine bedrijven). 
 
Tabel 4.7: Invloed van de investeringen op de bedrijfsvoering van kleine en grote bedrijven 
 

 
Voor de bedrijven die positieve effecten aangegeven hebben geldt ook dat ze een positieve 
waardering hebben gegeven voor de investeringen. Het is logisch dat bedrijven waar de investeringen 
van invloed zijn op de bedrijfsvoering deze investeringen ook als positief waarderen. Blijkbaar vindt 
men dat het geld goed besteed is en het op een goede manier verloopt. Toch zijn er enkele bedrijven 
die ook aangeven dat het “allemaal wel lang duurt”. De bedrijven die dit antwoord hebben gegeven 
zijn allen gevestigd in ’s-Hertogenbosch en doelen hiermee op de omlegging van de Zuid-
Willemsvaart om ’s-Hertogenbosch. De reactie van deze bedrijven is begrijpelijk omdat de eerste 
plannen hiervoor al dateren uit de 70-er jaren. 
 
Concluderend kunnen we stellen dat grote bedrijven niet vanzelfsprekend meer belang en waardering 
hebben voor de investeringen in vaarweginfrastructuur. Het belang en de waardering van grote 
bedrijven lijkt samen te hangen met het gebruik van de infrastructuur en het is niet het geval dat grote 
bedrijven vaker gebruik maken van de binnenvaart dan kleine bedrijven. Er bestaat ook geen 
statistisch verband tussen het belang van een bedrijf in de investeringen in vaarwegen en de omvang. 
Dit geldt tevens voor de waardering ten aanzien van de investeringen. 

4.4.4. Verhuisgedrag 
In de analyse in hoofdstuk 3 is gekeken naar bedrijven die zich verplaatst hebben in de periode tussen 
1996 en 2008. Bedrijven die van een locatie niet aan het water verhuisd zijn naar een locatie in de 
buurt van het water hebben dit om een reden gedaan. In dit onderzoek gaan we er vanuit dat het 
water een rol heeft gespeeld bij deze verplaatsingen en dat deze bedrijven meer belang en 
waardering hebben voor de investeringen in vaarwegen dan bedrijven die niet verplaatst zijn. 
 
Voor de enquêtes zijn bedrijven geselecteerd die in de periode tussen 1996 en 2008 verhuisd zijn 
naar een locatie in de buurt van water en bedrijven die niet verplaatst zijn (vanuit welke locatie dan 
ook). Natuurlijk zijn er door bedrijven ook andere verplaatsingen  gemaakt (bijvoorbeeld van een 
waterlocatie naar een weglocatie) maar die zijn buiten beschouwing gelaten in de survey. Naast de 
verplaatsingen naar waterlocaties is gekeken naar bedrijven die zich in dezelfde periode niet 
verplaatst hebben. De verplaatsing van elders naar water is niet af te leiden uit de controlevraag die in 
de enquête is gesteld. Daarnaast werd er regelmatig twijfelachtig geantwoord op de vraag of het 
bedrijf verplaatst was tussen 1996 en 2008. Een oorzaak hiervoor kan bijvoorbeeld  liggen in het feit 
dat de respondent 14 jaar geleden nog niet werkzaam was in het bedrijf. Beide aspecten zijn redenen 
om het wel of niet behoren tot de categorie verplaatser te bepalen aan de hand van het LISA bestand.  
Een beperking in deze analyse is in paragraaf 4.2.1. genoemd. Sommige groepen verplaatsers zijn 
niet gevuld waardoor de verhouding scheef is tussen het aantal bedrijven dat zich verplaatst heeft en 
het aantal bedrijven die dat niet gedaan hebben. 
 
Er bestaat weinig verschil in het belang dat gegeven wordt aan de investeringen tussen de blijvers en 
verplaatsers. Over het algemeen geeft men in beide gevallen aan weinig belang te hebben, 
voornamelijk omdat er geen gebruik gemaakt wordt van het vaarwegennetwerk. Sommige bedrijven 
geven wel aan een belang te hebben in de investeringen vanwege het vervoer over water of de 
toekomstige mogelijkheden hiervoor. Tabel 4.8 betreft de bijbehorende kruistabel. 
 

Invloed
N % N % N % N % N % N %

positief 5 11% 2 4% 1 2% 7 13% 10 19% 5 9%
neutraal 41 87% 44 94% 45 96% 42 79% 41 77% 45 85%
negatief 0 0% 0 0% 1 2% 3 6% 1 2% 2 4%
weet niet/geen mening 1 2% 1 2% 0 0% 1 2% 1 2% 1 2%
totaal 47 100% 47 100% 47 100% 53 100% 53 100% 53 100%

Flexibiliteit Concurrentiepositie
Kleine bedrijven Grote bedrijven

Transportkosten Flexibiliteit Concurrentiepositie Transportkosten
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Tabel 4.8: Belang van investeringen in vaarweginfrastructuur en verhuisgedrag van bedrijven 
 

 
Aan alle voorwaarden voor de Chi-kwadraat toets wordt voldaan. De waarde van de Chi-kwadraat is 
0,117 en de overschrijdingskans is 0,895. De conclusie is dat er geen statistisch verband bestaat 
tussen de omvang van bedrijven en een positief belang in investeringen in de Brabantse vaarwegen. 
Hypothese 6, bedrijven die verplaatst zijn naar vaarwater hebben een positief belang in de 
investeringen in vaarwegen, wordt daarmee verworpen. 
 
Waardering voor de investeringen in vaarweginfrastructuur is zowel bij de verplaatsters als bij de 
blijvers aanwezig. Bij de blijvers valt op dat zij wat positiever ten aanzien van de investeringen dan de 
verplaatsers. Redenen hiervoor zijn het ontlasten van de weg, de economische ontwikkeling en het 
vervoer over water dat nu of in de toekomst beter of aantrekkelijker wordt. Net zoals bij het belang zijn 
er geen grote verschillen in de waardering te ontdekken tussen havengebonden bedrijven die zich wel 
of niet verplaatst hebben. 
 
Tabel 4.9: Waardering van investeringen in vaarweginfrastructuur en verhuisgedrag van bedrijven 
 

 
Aan alle voorwaarden voor de Chi-kwadraat toets wordt voldaan. De waarde van de Chi-kwadraat is 
0,210 en de overschrijdingskans is 0,647. De conclusie is dat er geen statistisch verband bestaat 
tussen het verhuisgedrag van bedrijven en een positieve waardering ten aanzien van investeringen in 
de Brabantse vaarwegen. Hypothese 7, bedrijven die verplaatst zijn naar vaarwater hebben een 
positieve waardering ten aanzien van de investeringen in vaarwegen, wordt daarmee verworpen. 
 
Het belang is tegen de waardering afgezet in de onderstaande figuren. Hierbij zijn de respondenten 
die weet niet of geen mening hebben geantwoord achterwege gelaten. 
 
Figuur 4.13: Belang en waardering van bedrijven die niet verplaatst zijn en de bedrijven die verplaatst 
zijn naar het water. 
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N % N % N %
Bedrijven niet verplaatst 58 76% 18 24% 76 100%
Bedrijven verplaatst naar water 18 75% 6 25% 24 100%
Totaal 76 76% 24 24% 100 100%
Chi-kwadraat = 0,117; Significantie = 0,895; Cramer's V = 0,013

TotaalGeen positief belang Positief belang

N % N % N %
Bedrijven niet verplaatst 26 34% 50 66% 76 100%
Bedrijven verplaatst naar water 7 29% 17 71% 24 100%
Totaal 33 33% 67 67% 100 100%
Chi-kwadraat = 0,210; Significantie = 0,647; Cramer's V = 0,46

Geen positieve waardering Positieve waardering Totaal
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Bedrijven die niet verplaatst zijn en antwoord hebben gegeven op beide vragen (belang en 
waardering) geven vaker aan dat zij positief staan tegenover de investeringen in vaarwegen. Dit geldt 
voor bedrijven zonder een belang als voor bedrijven met een belang.  
 
In het vorige hoofdstuk is geconstateerd dat havengebonden bedrijven die naar water locaties zijn 
verhuisd, harder zijn gegroeid dan de havengebonden bedrijven die naar elders verhuizen. Hierin zou 
het water een verklaring kunnen zijn maar er is geen duidelijk verschil in het belang en de redenen die 
genoemd worden tussen havengebonden bedrijven die zich wel of niet verplaatst hebben. Blijkbaar is 
het belang van bedrijven dat ze hechten aan de investeringen in vaarwegen niet afhankelijk van het 
verhuisgedrag. Bedrijven (havengebonden of niet) verplaatsen zich dus niet naar vaarwater omdat ze 
de vaarwegen belangrijk vinden voor hun bedrijfsproces. Dit blijkt ook uit de geringe verschillen op de 
antwoorden met betrekking tot het bedrijfsproces. 
 
Tabel 4.10: Invloed van de investeringen op de bedrijfsvoering van bedrijven die zich niet verplaatst 
hebben en bedrijven die zich naar het water verplaatst hebben 
 

 
We hebben al geconstateerd dat kleine bedrijven via overslagbedrijven of terminals ook gebruik van 
het vaarwater kunnen maken. Bedrijven hebben dus geen eigen aansluiting nodig en kunnen dus op 
verschillende plaatsen in het vaarwegennetwerk hun lading aan de wal krijgen. Vervolgens kunnen 
vrachtwagens het natransport verzorgen. Dit betekent dat niet alleen handelsbedrijven (zie pararaaf 
3.7.1.1.), maar ook havengebonden bedrijven min of meer “footloose” zijn op het gebied van de aan 
en afvoer van hun goederen. Hierin zou dus een verklaring kunnen zitten waarom bedrijven om 
andere redenen dan het bedrijfsproces verplaatsen in de richting van vaarwegen.  
 
Havengebonden bedrijven geven ook een positieve waardering wanneer zij een belang hebben in de 
investeringen. Havengebonden bedrijven die verhuisd zijn en geen belang hebben zijn kritischer. Eén 
van deze bedrijven geeft aan dat het overheidsbeleid ten aanzien van het behoud van de industrie in 
Nederland niet correspondeert met de genoemde investeringen. Een ander bedrijf vervoert niet via de 
binnenvaart en vindt dat de reden om de investeringen negatief te waarderen. Opvallend is dat alle 20 
havengebonden bedrijven die niet verhuisd zijn zonder een belang aangegeven hebben de 
investeringen positief te waarderen. Dit is tegen de verwachtingen in. De verzamelde gegevens laten 
het echter niet toe om deze uitspraken statistisch te onderbouwen omdat er te weinig celvulling is in 
de Chi-kwadraat toets. 
 
Concluderend kan gesteld worden dat het verhuisgedrag van bedrijven geen invloed heeft op het 
belang dat gegeven wordt aan de investeringen in vaarwegen. Er bestaat geen statistisch verband 
tussen het belang en de waardering van een bedrijf ten aanzien van de investeringen in vaarwegen en 
het verhuisgedrag. Het lijkt erop dat dit ook voor havengebonden bedrijven geldt die verhuisd zijn. 
Havengebonden bedrijven die niet verplaatst zijn en geen belang hebben in de investeringen, 
waarderen de investeringen namelijk zelfs meer dan de bedrijven die verplaatst zijn naar het water. 
 
Een interessante vraag die hiermee onbeantwoord blijft is waarom bedrijven zich verplaatsen naar 
locaties nabij het water en wat de reden is van de sterkere groei van deze (havengebonden) 
bedrijven? Deze vraag kan in dit onderzoek helaas niet beantwoord worden. 
 

4.4.5. Locatie 
Bedrijven die in de buurt van de vaarwegen gevestigd zijn zien wat de investeringen met de omgeving 
doet. Daarnaast zijn deze bedrijven wellicht bewust op deze locaties gevestigd vanwege hun 
activiteiten. Aangenomen wordt dat bedrijven in de buurt van vaarwegen meer belang en waardering 
hebben bij de investeringen dan bedrijven die niet in de buurt gevestigd zijn. 
 

Invloed
N % N % N % N % N % N %

positief 8 11% 8 11% 3 4% 4 17% 4 17% 3 13%
neutraal 64 84% 66 87% 69 91% 19 79% 19 79% 21 88%
negatief 2 3% 1 1% 3 4% 1 4% 0 0% 0 0%
weet niet/geen mening 2 3% 1 1% 1 1% 0 0% 1 4% 0 0%
totaal 76 100% 76 100% 76 100% 24 100% 24 100% 24 100%

Flexibiliteit Concurrentiepositie
Bedrijven niet verplaatst Bedrijven verplaatst naar water

Transportkosten Flexibiliteit Concurrentiepositie Transportkosten
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Bedrijven in de buurt van water zijn misschien daar gevestigd vanwege de mogelijkheid om goederen 
aan en af te kunnen voeren via de binnenvaart. Uit de resultaten met betrekking tot het belang blijkt 
inderdaad dat de bedrijven die in de buurt van het water gelegen zijn vaker gebruik maken van het 
water dan de bedrijven op andere locaties. Het klinkt logisch dat bedrijven in de buurt van vaarwater 
vaker gebruik maken daarvan, maar het blijkt niet dat bedrijven de investeringen daardoor belangrijker 
vinden. Bedrijven die niet in de buurt van de vaarwegen gelegen zijn vinden het bijvoorbeeld 
belangrijk dat de weg ontlast wordt waar zij gebruik van maken. Op die manier zien ook zij het belang 
in van de investeringen. Een belangrijk verschil tussen de beide typen bedrijven is dat bedrijven in de 
buurt van vaarwegen meer belang hechten aan de investeringen vanwege de kwaliteit van het 
bedrijventerrein en de omgeving. Wachttijden bij bruggen wordt veel genoemd als reden, maar ook de 
toegevoegde waarde aan de bedrijfslocatie doordat de bereikbaarheid verbetert. 
 
Tabel 4.11: Belang van investeringen in vaarweginfrastructuur en locatie van bedrijven 
 

 
Aan alle voorwaarden voor de bovenstaande Chi-kwadraat toets wordt voldaan. De waarde van de 
Chi-kwadraat is 0,01 en de overschrijdingskans is 0,970. De waarden van de Chi-kwadraat en 
Cramer’s V zijn zeer laag (0,004). De conclusie is dan ook dat er geen statistisch verband bestaat 
tussen de locatie van bedrijven en een positief belang ten aanzien van investeringen in de Brabantse 
vaarwegen. Hypothese 8, bedrijven gelegen aan vaarwater hebben een positief belang in de 
investeringen in vaarwegen, wordt daarmee verworpen. 
 
Het totaalbeeld van de waardering van bedrijven die niet in de buurt van vaarwegen gevestigd zijn 
wordt beïnvloed door het kennisniveau van de bedrijven ten aanzien van de investeringen. Bijna de 
helft van de bedrijven geeft aan dat ze geen mening hebben of het niet weten. De bedrijven die 
vervolgens wel een antwoord hebben zijn overwegend positief. Dit geld ook voor de bedrijven die wel 
in de buurt gevestigd zijn van het vaarwater. 
 
Tabel 4.12: Waardering van investeringen in vaarweginfrastructuur en locatie van bedrijven 
 

 
Aan alle voorwaarden voor de Chi-kwadraat toets wordt voldaan. De waarde van de Chi-kwadraat is 
0,850 en de overschrijdingskans is 0,356. De conclusie is dat er geen statistisch verband bestaat 
tussen de locatie van bedrijven en een positieve waardering ten aanzien van investeringen in de 
Brabantse vaarwegen. Hypothese 9, bedrijven gelegen aan vaarwater hebben een positieve 
waardering ten aanzien van de investeringen in vaarwegen, wordt daarmee verworpen. 
 
Bedrijven in de buurt van vaarwegen zijn overwegend positief ten aanzien van de investeringen hierin. 
Opvallend is dat zij minder positief zijn dan de bedrijven die niet in de buurt van vaarwegen gevestigd 
zijn. Eén op de vijf bedrijven nabij vaarwegen die geen belang heeft in de investeringen waardeert de 
investeringen negatief. Hierbij wordt aangegeven dat men liever investeringen ziet in andere zaken 
zoals weginfrastructuur. 
Bedrijven in de buurt van water die aangeven de investeringen te waarderen geven naast ontlasting 
van de weg, de economie en het milieu aan dat ze het waarderen omdat anderen er iets aan hebben. 
Opvallend is dat deze laatste reden op een enkel bedrijf na alleen door de bedrijven in de buurt van 
water wordt genoemd. Bedrijven in de buurt van water zien waarschijnlijk regelmatig schepen varen 
en op deze manier zijn deze bedrijven zich wellicht meer bewust van de meerwaarde van het water 
voor andere bedrijven. Dit in tegenstelling tot de bedrijven die verder van de vaarwegen gelegen zijn, 
niets met scheepvaart doen en ook weinig hiervan zien. 

N % N % N %
Bedrijven niet nabij water 32 76% 10 24% 42 100%
Bedrijven nabij water 44 76% 14 24% 58 100%
Totaal 76 76% 24 24% 100 100%
Chi-kwadraat = 0,01; Significantie = 0,970; Cramer's V = 0,004

TotaalGeen positief belang Positief belang

N % N % N %
Bedrijven niet nabij water 16 38% 26 62% 42 100%
Bedrijven nabij water 17 29% 41 71% 58 100%
Totaal 33 33% 67 67% 100 100%
Chi-kwadraat = 0,850; Significantie = 0,356; Cramer's V = 0,092

Geen positieve waardering Positieve waardering Totaal



 67 

 
De Chi-kwadraat toetsen lieten blijken dat er geen verband is tussen het belang en de locatie van het 
bedrijf en dat dit ook voor de waardering geld. Alle bedrijven (nabij vaarwater of niet) geven over het 
algemeen aan de investeringen positief te waarderen. Dit is niet afhankelijk van het feit of er wel of 
geen belang is in de investeringen in vaarwegen. 
 
Kijken we naar respondenten die beide vragen hebben beantwoord geven bedrijven die een belang 
hebben in de investeringen een positieve waardering. Dit geldt zowel voor bedrijven nabij vaarwater 
en bedrijven niet nabij vaarwater. Er kunnen geen grote verschillen geconstateerd worden tussen 
beide typen bedrijven. 
 
Figuur 4.14: Belang en waardering van bedrijven niet nabij vaarwater en nabij vaarwater 
 

 
Of een bedrijf gelegen is nabij vaarwater of niet, de investeringen hebben geen invloed op het 
bedrijfsproces. Tussen beide categorieën bedrijven zijn nauwelijks verschillen in de invloed die men 
heeft aangegeven die de investeringen hebben op de transportkosten, de flexibiliteit van 
transportmogelijkheden of hun concurrentiepositie. In beide gevallen geeft het grootste aandeel aan 
dat de investeringen geen invloed hierop hebben. 
 
Tabel 4.13: Invloed van de investeringen op de bedrijfsvoering van bedrijven niet nabij vaarwater en 
bedrijven nabij vaarwater 
 

 
Het belangrijkste verschil tussen bedrijven in de buurt van vaarwegen en bedrijven niet in de buurt van 
vaarwegen is dus dat de redenen van het belang en waardering verschillen. Bedrijven nabij water 
vinden het belangrijk voor andere bedrijven en geven argumenten met betrekking tot de omgeving 
voor de waardering. Verder kunnen we concluderen dat deze bedrijven niet meer belang en 
waardering hebben bij de investeringen dan bedrijven die niet in de buurt ervan gevestigd zijn. Er 
bestaat dan ook geen statistisch verband tussen het belang en de waardering van een bedrijf ten 
aanzien van de investeringen in vaarwegen en de locatie. 

4.4. Multicollineariteit 
De verschillende onafhankelijke variabelen hebben geen verband met het belang en de waardering 
ten aanzien van investeringen in vaarwegen. In het conceptueel model in de vorige paragraaf zijn de 
verbanden tussen de onafhankelijke aangegeven met de cijfers 1 t/m 5 (de buitenste ring). De 
verschillende onafhankelijke variabelen hebben dan wel geen verband met de afhankelijke variabelen, 
maar kunnen nog wel met elkaar correleren. Op basis van de 1.831 bedrijven die gebruikt zijn om de 
selectie te maken voor de interviews zijn de correlatiecoëfficiënten bepaald. 

Bedrijven niet nabij water (N=29)
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Invloed
N % N % N % N % N % N %

positief 4 10% 4 10% 1 2% 8 14% 8 14% 5 9%
neutraal 34 81% 36 86% 37 88% 49 84% 49 84% 53 91%
negatief 2 5% 1 2% 3 7% 1 2% 0 0% 0 0%
weet niet/geen mening 2 5% 1 2% 1 2% 0 0% 1 2% 0 0%
totaal 42 100% 42 100% 42 100% 58 100% 58 100% 58 100%

Flexibiliteit Concurrentiepositie
Bedrijven niet nabij water Bedrijven verplaatst nabij water

Transportkosten Flexibiliteit Concurrentiepositie Transportkosten
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Tabel 4.14: correlaties tussen onafhankelijke variabelen (n=1.831) 
 

 
Alle berekende correlaties is de significatie 0,01 (tweezijdig). Opvallend zijn de correlatiecoëfficiënten 
tussen omvang en groei (0,658) en verhuisgedrag en locatie (0,608). Tussen omvang en groei en 
verhuisgedrag en locatie bedraagt de determinantiecoëfficiënt respectievelijk 0,43 en 0,37. Dit 
betekent dat er een een matig tot sterk verband bestaat. In de vorige paragraaf is dit al verklaard: 
bedrijven worden ingedeeld bij de groep “groei” indien er een toename is geweest in de periode 
tussen 1996 en 2008 van meer dan 10 banen. Hiermee komt het bedrijf direct in de groep “groot” 
terecht en hiermee wordt het dus aannemelijk dat het verband tussen groei en waardering loopt via de 
omvang van bedrijven. De relatie tussen verhuisgedrag en locatie kan als volgt verklaard worden. In 
de groep “verhuisgedrag” is specifiek is gekeken naar bedrijven die zich naar water toe verplaatst 
hebben en in de groep “locatie” is een opdeling gemaakt tussen wel of niet nabij vaarwater. Bedrijven 
die zich verplaatst hebben komen dus automatisch in de groep nabij vaarwater terecht. 
 
Uit de berekening van de partiële correlaties blijkt dat de correlaties tussen groei en omvang en 
tussen verhuisgedrag en locatie niet beïnvloed wordt door de andere variabelen. In bijlage 4 staat de 
uitvoer van de berekening met SPSS weergegeven. 
 
Hierboven twee matig sterke correlaties aangetoond. Een multipele regressie analyse zou een 
logische volgende stap zijn om het regressie model te maken voor belang en waardering. In de 
analyse van de enquêteresultaten is geen enkel verband tussen de onafhankelijke variabelen en het 
belang of waardering ten aanzien van de investeringen in vaarwegen statistisch aangetoond. 
Daarmee komen ook geen variabelen in aanmerking om het regressiemodel te vullen. 

Havengebondenheid Omvang Groei Verhuisgedrag Locatie
Havengebondenheid 1
Omvang 0,174 1
Groei 0,114 0,658 1
Verhuisgedrag 0,118 0,111 0,096 1
Locatie 0,202 0,186 0,115 0,608 1
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5. Conclusies en aanbevelingen 
 

5.1 Conclusies 
In het recente verleden en in de nabije toekomst investeert de overheid veel geld in de Brabantse 
kanalen. Sommige bedrijven maken gebruik van deze kanalen om hun goederen over aan of af te 
voeren. Naast deze bedrijven zijn er ook andere bedrijven die vanwege hun activiteiten of 
eigenschappen mogelijk gebruik kunnen maken van het vaarwegennetwerk. Deze bedrijven worden in 
deze studie havengebonden bedrijven genoemd.  
 
Het blijkt dat deze bedrijven vaker voorkomen op bedrijventerreinen nabij de Brabantse kanalen dan 
andere bedrijven. Andere bedrijven zijn met name geconcentreerd op locaties nabij snelwegen. 
Daarnaast bezitten havengebonden bedrijven meer banen dan niet havengebonden bedrijven. Het 
aantal banen bij de niet havengebonden bedrijven groeit daarentegen wel harder dan bij de 
havengebonden bedrijven. Dit hangt ook samen met de grotere groei die de niet haven gebonden 
bedrijven hebben doorgemaakt in de periode tussen 1996 en 2008. Hiermee wordt het aandeel van de 
havengebonden bedrijven op bedrijventerreinen kleiner in dezelfde periode.  
Ten aanzien van het verhuisgedrag van bedrijven valt een aantal zaken op. Bedrijven die verhuizen 
groeien in omvang. Dit geldt voor zowel de niet havengebonden bedrijven als de haven gebonden 
bedrijven, alleen groeien deze laatste harder. De havengebonden bedrijven die naar het water 
verhuisd zijn, hebben een sterkere groei dan havengebonden bedrijven die naar elders verhuisd zijn. 
Het lijkt er dus op dat havengebonden bedrijven nabij het water locatievoordelen hebben ten opzichte 
niet havengebonden bedrijven. 
 
Door deze conclusies komen een aantal factoren centraal te staan: havengebondenheid, omvang, 
verhuisgedrag en locatie. In deze studie is onderzoek gedaan naar het belang en de waardering van 
bedrijven ten aanzien van de investeringen door de overheid in de Brabantse kanalen. Aangenomen 
is dat respectievelijk havengebonden bedrijven, grote bedrijven, “verplaatsers naar water” en bedrijven 
nabij water, meer belang hebben bij de investeringen en daarom ook meer waardering hiervoor 
hebben. Met behulp van telefonische interviews is dit bij bedrijven onderzocht. 
 
Bijna een kwart van de bedrijven die ondervraagd zijn hebben aangegeven een positief belang te 
hebben bij de investeringen in de Brabantse kanalen. Deze bedrijven maken gebruik van het water, 
vinden het belangrijk vinden dat het wegennet ontlast wordt of zien het als een positief effect op de 
omgeving. De waardering ten aanzien van de investeringen is bij een groter deel van de respondenten 
positief. Tweederde van de ondervraagde bedrijven geeft een positieve waardering aan. Blijkbaar 
hebben veel bedrijven die aangeven geen belang te hebben in de investeringen wel een positieve 
waardering. De redenen hiervoor zijn vaak maatschappelijk of macro-economisch van aard. Hierdoor 
kan ook het verband tussen het belang en de waardering kan niet statistisch onderbouwd worden in 
dit onderzoek. 
 
Geconstateerd is dat havengebonden bedrijven de investeringen positiever waarderen dan niet 
havengebonden bedrijven. Het vermeende belang dat havengebonden bedrijven meer zouden 
hebben in de investeringen komt niet uit de resultaten. Een belangrijke invloed lijkt het wel of niet 
gebruiken van de kanalen te zijn. Bedrijven die aangeven er gebruik van te maken geven namelijk aan 
een positief belang en een positieve waardering te hebben ten aanzien van investeringen in de 
Brabantse kanalen. In dit onderzoek zitten (helaas) relatief weinig bedrijven die de kanalen gebruiken.  
De veronderstelde locatievoordelen van de verplaatste (havengebonden) bedrijven komen niet terug 
in de resultaten van het onderzoek naar het belang en de waardering. Er is geen verschil 
geconstateerd tussen de bedrijven die zich wel en niet verplaatst hebben. Bedrijven (havengebonden 
of niet) verplaatsen zich dus niet naar vaarwater omdat ze de vaarwegen belangrijk vinden voor hun 
bedrijfsproces. Deze conclusie ondersteunt het resultaat dat gevonden is bij de variabele locatie. 
Hierin is door bedrijven nabij het water geen ander belang of waardering aangegeven dan door 
andere bedrijven. 
 
De verbanden tussen de hierboven genoemde factoren en het belang en waardering ten aanzien van 
de investeringen in de Brabantse kanalen zijn in het onderzoek niet aangetoond. Geen van de 
onafhankelijke variabelen vertoond een statistisch verband met het belang en de waardering van 
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bedrijven ten aanzien van de investeringen. De verbanden zijn over het algemeen nihil of zeer zwak 
en niet significant.  
 
Het conceptueel model kan in dit onderzoek dus niet bevestigd worden. Dat geen enkel verband is 
aangetoond heeft wellicht te maken met de aannames die zijn gedaan om het conceptueel model te 
vormen. Het model is gevormd op basis van enkele opvallendheden die uit de analyse op 
bedrijventerreinen naar boven zijn gekomen en uit kenmerkende theoretische factoren van bedrijven 
die hun goederen over water zouden kunnen vervoeren. Uit de interviews blijkt ook dat het gebruik 
van het vaarwater een belangrijke onderbouwing is van het wel of niet van belang vinden van de 
investeringen. In dat opzicht lijkt het conceptueel model en dus de bijbehorende hypothesen dus 
geschikt. De oorzaak van het feit dat de theorie niet klopt met de onderzoeksresultaten kan liggen aan 
de criteria die zijn gebruikt om bedrijven in te delen in een bepaalde categorie. Havengebonden 
bedrijven kunnen vanwege de eigenschappen die zijn bezitten misschien wel in theorie de 
mogelijkheid hebben om het water te gebruiken voor het vervoer, maar in werkelijkheid spelen er voor 
dat specifieke bedrijf andere factoren een rol. Een voorbeeld zijn de productiebedrijven. In de theorie 
zouden deze allemaal gebruik kunnen maken van het water. Echter zijn er ook kleine bedrijven die 
geen grote hoeveelheden goederen omzetten en daardoor minder snel voor vervoer over water 
kiezen. Als de herkomst of bestemmingen van de goederen sterk verdeeld is of niet nabij vaarwater, 
wordt het vervoer over water steeds minder aantrekkelijk. Daarnaast komt het voor dat deze bedrijven 
het transport niet zelf in de hand hebben, maar dat dit gebeurt dit door een andere partij. De 
havengebonden bedrijven zijn uit het LISA bestand geselecteerd op basis van (algemene) criteria. 
Indien de bedrijven in het gebruikte LISA bestand individueel geselecteerd worden aan de hand van 
de criteria voor havengebonden bedrijven is de kans groter dat er een verband aangetoond zal 
worden met het belang en de waardering van de investeringen. 
Het criterium voor de locatie van de bedrijven gelegen in de buurt van het water is gekozen op basis 
van een postcodebestand dat gekoppeld is aan een geografische applicatie. Hiermee is een selectie 
gemaakt van bedrijventerreinen die geheel of gedeeltelijk binnen een straal van 1 km van de vaarweg 
gelegen is. Op deze manier kunnen bedrijven op een groot bedrijventerrein dat binnen 1 km van het 
kanaal gevestigd zijn in werkelijkheid verder daar vandaan liggen. Ondanks dat het terrein zelf wel 
ontsloten is door het vaarwater kan het betreffende bedrijf daar een ander beleving bij hebben. 
Daarnaast is het mogelijk dat de ontsluiting van het kanaal naar het bedrijf verder is dan 1 km. De 
focus bij de selectie is dus gebaseerd op bedrijventerreinen en postcodegebieden vanwege de 
praktische overweging daarachter. Wellicht dat het vullen van de locatiegroepen vanuit het “oogpunt” 
van (individuele) bedrijven een ander resultaat oplevert. 
 
Ondanks dat de hypothesen niet gesteund kunnen worden zijn er een aantal aspecten naar voren 
gekomen die de aandacht verdient binnen de context van het onderzoek. Zoals al aangegeven geven 
bedrijven niet enkel aan een positieve waardering te hebben ten aanzien van de investeringen als 
men ook tevens een (direct) belang hierin heeft. De onafhankelijke variabelen gaan allen uit van het 
belang dat het bedrijf zou kunnen hebben in de investeringen. Op basis van de antwoorden die in het 
onderzoek gegeven zijn kunnen we concluderen dat juist ook indirecte factoren/belangen een rol 
spelen in de mate van waardering voor de investeringen. Factoren die regelmatig genoemd zijn 
hebben te maken met de economische ontwikkeling van het land of regio, het ontlasten van andere 
netwerken en het milieu.  
Daarnaast is in dit onderzoek een soort “traditioneel gedachtegoed” gehanteerd waarbij is 
aangenomen dat bedrijven die gebruik maken van het vervoer over water ook in de nabijheid ervan 
gevestigd zullen zijn. Door de bedrijven die aangegeven hebben gebruik te maken van vervoer over 
water, heeft het merendeel zelf geen loskade. Daarnaast zijn sommigen niet gevestigd in de buurt van 
het water. Wat hieruit geconcludeerd kan worden is dat het blijkbaar dus niet nodig om in als bedrijf in 
de buurt gevestigd te zijn met een eigen, “dedicated”, loskade om gebruik te maken van het 
vaarwegennetwerk. In het verleden zijn bedrijven die gebruik wilden maken van het water gevestigd 
op bedrijventerreinen nabij het water. Om gebruik te kunnen maken hadden deze bedrijven soms ook 
een eigen loskade. In de loop der jaren heeft er zich een ontwikkeling plaatsgevonden waarbij 
havengebonden bedrijven verdwenen zijn en plaats gemaakt hebben voor niet havengebonden 
bedrijven. Hierdoor is het aandeel aan havengebonden bedrijven op terreinen aan het water 
afgenomen. Blijkbaar zitten bedrijven met havengebonden activiteiten steeds minder vast aan een 
bepaalde locatie of vinden ze het steeds minder belangrijk om zich in de buurt van water te vestigen. 
De vermoedelijke oorzaken kunnen gezocht worden in de logistieke concepten, de mondiale 
vervoersstromen en de hiermee samenhangende containerisatie van goederen. De komst van de 
containerterminals in Noord-Brabant heeft ervoor gezorgd dat producten en halffabrikaten uit 
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Rotterdam (vanuit de hele wereld dus) met een schip naar Brabant kunnen komen. Hierdoor hoeft een 
bedrijf geen locatie direct aan het water te hebben omdat de logistieke afhandeling gebeurt door de 
terminal. Het natransport van de laatste kilometers vindt plaats via wegtransport en op deze manier is 
het betreffende bedrijf ontsloten door vaarwater. Daarnaast heeft dit systeem meer invloeden op het 
“traditionele gedachtegoed” met betrekking tot vervoer over water door bedrijven. Een belangrijke 
voorwaarde die gekoppeld is aan het vervoeren over water is een grote ladingstroom. Doordat de 
containerterminal in dit geval de lading van meerdere bedrijven bundelt, is deze voorwaarde niet meer 
van toepassing op een enkel bedrijf. Hierdoor kunnen naast grote bedrijven die veel lading hebben, 
ook de kleine bedrijven die weinig lading hebben, hun containers over water vervoerd zien worden. 
Een voorbeeld hiervan werd door één van de ondervraagde bedrijven gegeven. Het bedrijf “liet soms 
een container komen” maar niet zelf. Navraag bij de containerterminal in Tilburg bevestigd het 
bovenstaande beeld. De terminal heeft een gevarieerd klantenbestand van 125 bedrijven uit de regio 
Midden-Brabant. Dit betekent dat investeringen in de vaarwegen niet meer alleen een directe invloed 
hebben op bedrijven die aan het water gevestigd zijn, maar een groter regionaal uitstralingseffect 
hebben. 
 
Dit is een belangrijke constatering voor dit onderzoek. Omdat de steekproef is gedaan op een selectie 
van bedrijven die gebaseerd is op de criteria vanuit het “traditionele gedachtegoed” met betrekking tot 
vervoer over water, is de kans zeer groot dat een voor dit onderzoek relevante groep bedrijven niet 
meegenomen is en daardoor geen correct beeld is ontstaan van de onderzochte aspecten in dit 
onderzoek. 
 

5.2 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
Voortbordurend op de conclusies die in de vorige getrokken zijn kunnen een aantal aanbevelingen 
voor vervolgonderzoek gedaan worden. Hierboven zijn enkele aspecten met betrekking tot de 
beperkingen van dit onderzoek naar boven gekomen. De belangrijkste hiervan is de beperking in de 
data die verzameld is om de onderzoeksvragen te beantwoorden. Aanbevelingen op dit gebied zijn 
een vervolgonderzoek naar het belang en waardering van bedrijven in investeringen in vaarwegen 
met aandacht voor: 
 

• Niet alleen bedrijven in de buurt van het water maken gebruik van de kanalen, ook bedrijven 
die niet in de buurt gelegen zijn. Door een bredere steekproef te nemen met ook deze 
bedrijven erin ontstaat een betere afspiegeling van de onderzoekspopulatie; 

• Bedrijven zijn soms in bepaalde onderzoeksgroepen (strata) geplaatst waar zij met het oog op 
de strekking van de groep niet in thuis horen. Om de validiteit te verbeteren is het advies om 
specifiekere criteria van bedrijven te benoemen om de juiste bedrijven in de juiste 
onderzoeksgroepen te krijgen; 

• Een aantal keren zijn in de motivatie van de redenen van bedrijven onderwerpen genoemd die 
een bijdrage zouden kunnen leveren aan het inzicht van het belang en de waardering van de 
bedrijven. Het belang van de investeringen zou daarom meer specifiek gemaakt moeten 
worden door ook variabelen in het onderzoek op te nemen zoals milieubewustzijn en gebruik 
van vervoer over water; 

• Een aantal bedrijven heeft aangegeven dat men liever investeringen ziet in andere 
overheidsaspecten. Daarom is het interessant om het belang en de waardering van de 
investeringen in vaarwegen af te zetten tegen andere uitgaven van de overheid in 
bijvoorbeeld het wegennet, onderwijs of zorg. Op deze manier worden de investeringen meer 
in perspectief geplaatst en levert het waardevolle informatie op die bijvoorbeeld gebruikt kan 
worden op beleidsniveau. 

• De ondernemers die gevraagd zijn naar hun mening zijn ook burger. Hoewel in de enquêtes 
expliciet het belang en de waardering is gevraagd van het bedrijf is het niet ondenkbaar dat 
bedrijven “als burgers” hebben geantwoord, met name op de vraag van waardering. Als 
controle zou het goed zijn om dezelfde vragen te stellen aan burgers en om de bedrijfsmatige 
waardering explicieter naar voren te kunnen halen. 

 
In de analyse in hoofdstuk 3 is geconstateerd dat bedrijven naar water-locaties verplaatst zijn en dat 
vooral havengebonden bedrijven die dat gedaan hebben in omvang zijn toegenomen. Dit is een 
interessante ontwikkeling binnen het vakgebied van de economische geografie. De aanbeveling die 
hieruit naar voren komt is een vervolgonderzoek naar welke redenen achter deze verhuisbeweging zit. 
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Met het antwoord op deze vragen wordt meer inzicht verkregen in de vestigingsplaatsfactoren van 
havengebonden bedrijven en de rol van de vaarweginfrastructuur daarin. 
 
In de conclusie van dit onderzoek is gesteld dat bedrijven niet zozeer, in tegenstelling tot vroeger, in 
de buurt van vaarwegen gevestigd hoeven te zijn om gebruik te kunnen maken van vaarwegen (en 
dus een belang te hebben daarin). De containerterminals spelen in dit aspect een cruciale rol. Een 
containerterminal biedt een breed scala aan bedrijven de mogelijkheid om gebruik te maken van het 
vervoer over water. Een laatste aanbeveling voor vervolgonderzoek is de economische betekenis (en 
de reikwijdte daarvan) van containerterminals in Noord-Brabant. 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Classering van vaarwegen volgens CEMT 
 

Bron: Ministerie Richtlijnen van Verkeer en Waterstaat (2005, p. 12) 
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Bijlage 2: Selectie havengebonden bedrijven 
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Bijlage 3: Enquêtevragen 
 
Naam bedrijf:  …………………………………… te : …………………………..   
 
Goedemiddag/morgen, met …….. Ik ben bezig met een onderzoek vanuit de Universiteit 
Utrecht over de waardering van infrastructuur door bedrijven. Ik wil een paar vragen stellen. 
Ik ben daarvoor op zoek naar de eigenaar of bedrijfsleider (of iemand van de afdeling 
transport). 
 
Goedemiddag/morgen, met ………. Ik ben bezig met een onderzoek vanuit de Universiteit 
Utrecht over de waardering van infrastructuur door bedrijven. Ik wil een paar vragen stellen 
over infrastructuur en dan in het bijzonder vaarwegen.  Het zijn 3 echte vragen en 4 controle 
vragen, 5 minuten. 
 
Reden non respons: ……………………………………………………………………………… 
 
Er loopt een investeringsprogramma sinds de jaren 90 van in totaal ongeveer 700 miljoen 
euro om de vaarwegen in de provincie Noord-Brabant te verbeteren. Het gaat om diverse 
nieuwe sluizen, de omleiding van het kanaal om Helmond en Den Bosch en de verbreding 
van het Wilhelminakanaal in Tilburg. 
 
1. Ik zou graag willen weten hoe groot het belang is dat uw bedrijf hecht aan dit 

investeringsprogramma. Zijn de investeringen van groot belang voor de 
bedrijfsvoering van uw bedrijf of van geen enkel belang? Ik heb de volgende 
categorieën: 

 
1 geen enkel belang   0 geen mening 
2  gering belang    9 weet niet 
3  van enig belang 
4  van aanzienlijk belang 
5  erg veel belang 
 

1a. Waarom zijn deze investeringen van weinig of geen belang voor uw bedrijf? (1 en 2) 
 of  

Waarin ligt het belang van deze investeringen voor uw bedrijf? (3, 4 en 5) 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

2.  Heeft u, bezien vanuit de bedrijfsvoering van uw bedrijf, enige waardering voor de 
investeringen? Vindt u het een goede besteding van overheidsgeld en vindt u dat de 
investeringen op tijd worden uitgevoerd? Kortom, hoe waardeert u het 
investeringsprogramma?       

 
1 geen enkele waardering  0 geen mening 
2  geringe waardering   9 weet niet 
3  enige waardering 
4  aanzienlijke waardering 
5  erg veel waardering 

 
2a. Waarop is deze waardering (of gebrek  aan waardering) gebaseerd?   

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
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3.  Ik zou tot slot willen weten of het investeringsprogramma van invloed is geweest (of zal 
zijn) op bepaalde aspecten van de bedrijfsvoering van uw bedrijf: 

 
Positief Neutraal Negatief 

 
3a Verlaging transportkosten   1       2        3 
3b Flexibiliteit van transportmogelijkheden 1       2        3 
3c Markt/concurrentiepositie     1       2        3 

 
Dan als laatste nog 4 controlevragen 
 
4.  Wat is de hoofdactiviteit van uw bedrijf? 

 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 
 
5.  Hoeveel personen werken er in dit bedrijf? 
 
 ….. werkzame personen. 
 

Werkzaam persoon =: een persoon die betaalde activiteiten in uw bedrijf verricht als betaalde 
werknemers, of als vanuit een vestiging: meewerkende eigenaren (directie, bedrijfshoofden) 
of als meewerkende gezinsleden, of als gedetacheerde zelfstandige beroepsbeoefenaren  
(dit is dus incl. uitzendkrachten, gesubsidieerde krachten, maar excl. zzp-ers) 
 
6.  Werkte er in 1996 meer of minder mensen dan in 2008? 
 

1  meer 
2  gelijk 
3  minder 

 
7.  Is uw bedrijf in de periode 1996-2008 verplaatst (ander gebouw op ander adres 

betrokken)?   
 
 1  verplaatst 

0  niet verplaatst 
 

 
Dat was mijn laatste vraag. Bedankt voor uw tijd. 
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Bijlage 4: SPSS uitvoer partiële correlatie 
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