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1. Onderzoeksvragen 

De Dapperbuurt is een zeer drukke en levendige wijk waar wonen en werken zij aan zij gaan. Dit levert 

een groot aantal verkeersbewegingen op. Naast het autoverkeer van bewoners is er ook veel verkeer ten 

behoeve van de bevoorrading van bedrijven en het afleveren van pakketjes voor bewoners.  

Het is voor het stadsdeel belangrijk om inzicht te krijgen waar in de Dapperbuurt de verkeersknelpunten liggen en 

welke relatie er is met de bevoorrading van winkels, de markt en andere ondernemers. Met dit inzicht kan er in 

samenwerking met vervoerders, leveranciers, ondernemers en bewoners bekeken worden welke oplossingen er zijn 

om de verkeersdruk in de Dapperbuurt te verminderen. Te denken valt aan slimme laad- en losplekken of bundeling 

van toevoer logistiek en/of afvallogistiek. 

De wens 
Het slimmer en schoner regelen van de bevoorrading en inzameling van afval in de Dapperbuurt 

betekent een beter leefklimaat, een betere bereikbaarheid en niet in de laatste plaats een 

bruisende wijk waar het prettig vertoeven is. Om te bepalen welke oplossingen effectief zijn, is 

het eerst nodig de huidige situatie van de bevoorrading in beeld te brengen. 

De opdracht 
In opdracht van het stadsdeel Oost gaat de Hogeschool van Amsterdam in juli en augustus onderzoek doen naar de 

bevoorrading in de Dapperbuurt, in het bijzonder de Eerste van Swindenstraat en de Dapperstraat, inclusief de 

Dappermarkt. Het doel van het onderzoek is om de kenmerken van de verschillende bevoorradingstromen in de 

Dapperbuurt in kaart te brengen. Welke goederen ontvangen de ondernemers wekelijks? En hoe wordt dit geleverd? Hoe 

worden opslagloodsen in de Dapperbuurt gebruikt bij de bevoorrading van de markt? Het onderzoek richt zich niet of in 

mindere mate op consumenten, publieke instellingen en bouwlogistiek. 

De aanpak 
In het onderzoek gebruiken we data die in een eerder onderzoek is verzameld bij ondernemers 

in de Oude Pijp, leveranciers, afvalinzamelaars en logistiek dienstverleners. Zij werden gevraagd 

naar de frequentie van leveringen in het onderzoeksgebied en de kenmerken van het transport, 

zoals voertuigtype en tijdstip. In totaal hebben 145 bedrijven meegewerkt aan dit onderzoek 

door het beantwoorden van vragen en het delen van bedrijfsdata. Uit dit onderzoek is een 

bevoorradingsprofiel samengesteld voor de Oude Pijp, een buurt met winkelstraten en een markt. Het 

bevoorradingsprofiel van de Oude Pijp wordt nu gebruikt om een bevoorradingsprofiel van de Dapperbuurt samen te 

stellen. 



 

Het team 
Het team bestaat uit Nanda Piersma, Ruben Stam en Dick M. Tjho vanuit de Hogeschool van Amsterdam.  

De opdrachtgevers zijn Joost van der Klein vanuit het Stadsdeel Oost en Ronald Berkhuizen vanuit Gemeente Amsterdam, 

beleid logistiek. Samen met de onderzoekers van de HvA hebben zij informatie over bevoorrading van de Dapperbuurt 

verzameld op het gebied van de markt en de winkelstraat. 
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2. Onderzoeksgebied 
De Dapperbuurt is 61ha groot waarvan 74% bebouwd. 

Afbeelding 1 geeft de Dapperbuurt in het blauw weer. Dit 

onderzoek richt zich op de winkelstraten en markt in het 

kruis Dapperstraat-Eerste van Swindenstraat, en de 

aangrenzende straten. In het oranje is het 

onderzoeksgebied weergeven, deze is ca. 30ha groot. In dit 

rapport worden alle gegevens voor alleen het 

onderzoeksgebied weergegeven. Straten die het 

onderzoeksgebied omvatten zijn: 

- Commelinstraat 

- Dapperplein 

- Dapperstraat 

- Domselaerstraat 

- Eerste van Swindenstraat 

- Linnaeusstraat 

- Mauritskade 

- Oetewalerstraat 

- Pieter Nieuwlandstraat 

- Pieter Vlamingstraat 

- Pontanusstraat 

- Tweede van Swindenstraat 

- Van Swindendwarsstraat 

- Von Zesenstraat 

- Wagenaarstraat 

- Wijttenbackstraat 

- Woltera van Reesstraat 

 

3. Dapperbuurt in beeld 

Bevolking 
In de totale Dapperbuurt wonen 97551 mensen, de bevolkingsdichtingheid is 16.436 bewoners per km2. Ter 

vergelijking, in het centrum van Amsterdam is dit 13.748 bewoners per km2. 

Ondernemingen 

     

Op basis van de Functiekaart Amsterdam en de gegevens van de Kamer van Koophandel is het aantal 

bedrijfsvestigingen bepaald2. De focus van dit onderzoek ligt op de volgende categorieen: bedrijven, winkels en 

                                                                                 
1 Bron https://www.ois.amsterdam.nl/feiten-en-cijfers/wijken, cijfers 2017 
2 Op de Functiekaart staan alle niet-woonfuncties in Amsterdam. Door intensief veldonderzoek wordt bij elk pand gekeken welke 
functies daarin aanwezig zijn: kantoren en bedrijven, detailhandel en horeca, maatschappelijke en vrijetijdsfuncties, parkeren en 
openbaar vervoer. De dataset van de Kamer van Koophandel heeft alle inschrijvingen in het handelsregister, soms meerdere 
organisaties per woonadres. De categorie Bedrijven is een telling van het aantal panden met de functie bedrijven, gecorrigeerd 
met KvK data wanneer er meerdere inschrijvingen van bedrijven per adres zijn geregistreerd. 

Afbeelding 1: Onderzoeksgebied Dapperbuurt 



 

horeca. Deze ondernemingen hebben te maken met bevoorrading van goederen. Andere categorieen zoals 

bijvoorbeeld financiele dienstverlening hebben geen noemenswaardige goederenstromen naar de adreslocatie. In 

totaal zijn er ca. 1.300 bedrijven gevestigd in de Dapperbuurt, 343 hiervan vallen binnen de drie categorieen voor dit 

onderzoek. In tabel 1 zijn het aantal bedrijfsvestigingen per categorie weergeven. 

Tabel 1: Aantal bedrijfsvestigingen 

Bedrijven 144 42%  

Horeca 61 18%  

Winkels 138 40%  

Totaal 343 100%  

 

Het aantal bedrijfsvestigingen per straat is gegeven in tabel 2. Er zijn vaak veel meer bedrijfsvestigingen, in de 

Domselaerstraat zijn bijvoorbeeld 77 geregistreerde ondernemingen in de KvK data, echter slechts 11 daarvan vallen 

in de onderzochte categorieen. 

 

Tabel 2: Aantal bedrijfsvestigingen per straat in de drie categorieen 

 Bedrijven Horeca Winkel Totaal 

Commelinstraat 16 2 5 23 

Dapperplein 1 3 4 8 

Dapperstraat 5 12 40 57 

Domselaerstraat 9  2 11 

Eerste Van Swindenstraat 18 13 55 86 

Linnaeusstraat 9 12 17 38 

Mauritskade 11 1 1 13 

Oetewalerstraat 6  2 8 

Pieter Nieuwlandstraat 3 1 2 6 

Pieter Vlamingstraat 9 3  12 

Pontanusstraat 4  2 6 

Reinwardtstraat 8 1 1 10 

Tweede van Swindenstraat 8 1 1 10 

Van Swindendwarsstraat 2   2 

Von Zesenstraat 8  1 9 

Wagenaarstraat 12 4 4 20 

Wijttenbachstraat 12 8 1 21 

Woltera van Reesstraat 3   3 

Totaal 144 61 138 343 
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Winkelketens en Fastfood 

   

In de Eerste van Swindenstraat bevindt zich een aantal grote winkelketenvestigingen (categorie Winkels) en 

fastfoodketens (categorie Horeca). Deze hebben een vestigingsadres als onderneming op een centrale locatie en zijn 

daarom niet te zien in de KvK data, maar wel in de Functiekaart data. Dit is in tabel 3 weergeven. 

Tabel 3: grotere winkelketens en fastfoodketens 

KRUIDVAT Dapperplein 62 - 370 m2 

ETOS Eerste Van Swindenstraat 365 - 332 m2 

LIDL Eerste Van Swindenstraat 52A - 617 m2<br>Eerste Van Swindenstraat 56D - 575 m2 

ZEEMAN Eerste Van Swindenstraat 74 - 278 m2 

ALBERT HEIJN Eerste Van Swindenstraat 83 - 38 m2 Eerste Van Swindenstraat 91 - 770 m2 

EKOPLAZA Eerste Van Swindenstraat 32 

INTERTOYS Eerste Van Swindenstraat 195 - 194 m2 

FEBO Eerste Van Swindenstraat 229 - 160 m2 

KFC Eerste Van Swindenstraat 371 - 295 m2 

MC-DONALD`S Eerste Van Swindenstraat 70 - 142 m2 

 

Markt 

    

Op de Dappermarkt staan ca. 125 verkoopeenheden. Kooplieden zijn verdeeld in drie groepen1. De eerste groep 

bestaat uit vaste plaatshouders, deze komen minimaal drie à vier keer per week. De tweede groep bestaat uit 

houders van een tijdelijke vaste plaats, deze stonden daar tot een de meest recente herindeling (1 september 2017). 

De derde groep bestaat uit kooplieden die zich per dag aanmelden en een plek krijgen toegewezen. De goederen 

worden vervoerd met bestelbusjes vrachtwagens of luxe autos met aanhangwagens. Er is een trailer voor de 

foodstand2. 

                                                                                 
1 Interview Aziz Manar, Marktbureau 
2 Interview Aziz Manar, Marktbureau 



 

Op het observatiemoment 24 augustus 2017 verkocht ca. 45% van de kooplieden textiel, 15% voedselproducten en 

40% overig (horloges, pannen, zonnebrillen, lederwaren). Op de Dappermarkt staan ca. 15 kooplieden voor hun eigen 

winkel. Er zijn 10 kooplieden geidentificeerd met een opslagloods.  

Locatie 

In afbeelding 2 zijn de locaties van de 

ondernemingen in de categorieen winkel en 

horeca weergegeven. De kaart is gemaakt op 

basis van de functiekaart1.  

 

 

 

  

                                                                                 
1 Voor de categorie bedrijven is de dataset van de Functiekaart aangevuld met KvK-data. Er kunnen meerdere bedrijven op een 
adres actief zijn (bijvoorbeeld meerdere verdiepingen, of een bedrijvencluster), dat is grafisch moeilijk weer te geven.  

Afbeelding 2: Functiekaart Dapperbuurt 

Winkel 

Horeca 
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Swot Analyse Dapperbuurt   

 

Raoul Sakhel en Undine Stevens en Elise Bos Eyssen hebben onderzoek gedaan naar het economisch perspectief voor 

de Dapperbuurt. Een interessante sheet uit hun presentatie is een SWOT-analyse voor de Dapperbuurt. 

 

  



 

4.  Bevoorrading 
 

Op basis van de data afkomsting van het onderzoek in de Oude Pijp is een inschatting gemaakt van het gemiddelde 

aantal leveringen per week in de Dapperbuurt1. Op de Dappermarkt staan ca. 15 kooplieden voor hun eigen winkel. 

Daarnaast hebben 10 kooplieden de beschikking over een opslagloods.  

 

Op basis van deze gegevens is bepaald dat 100 van de 125 verkoopeenheden bevoorraad dient te worden. Tabel 4 

geeft het gemiddeld aantal leveringen per week weer.  

Tabel 4: Gemiddeld aantal leveringen per week Dapperbuurt 

  Bedrijfsvestigingen 
Dapperbuurt 

% Bedrijfsvestigingen 
Oude Pijp 

% Gemiddeld 
aantal 
leveringen per 
week 

Totaal aantal leveringen per week 
Dapperbuurt 

Totaal aantal 
leveringen per 
week Oude Pijp 

Bedrijven 144 42% 439 44% 7,1 1022 3117 

Horeca 61 18% 214 21% 16,6 1013 3552 

Winkels 138 40% 353 35% 7,8 1076 2753 

Markt 100 
 

 
 

6 600 - 

Totaal 483  1006  
 

3711 9422 

 

Opvallend is dat de Dapperbuurt voor elke bedrijfscategorie ongeveer evenveel bevoorradingsleveringen per week ontvangt, 

terwijl in de Oude Pijp het aantal horecabedrijven verantwoordelijk is voor de meeste leveringen. Omdat horeca veel meer 

leveringen per week heeft is het voor de Dapperbuurt belangrijk om de ontwikkelingen van het aantal horecabedrijven te 

monitoren.  

 

                                                                                 
1 Zie appendix Oude Pijp dataset 
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Om in te kunnen schatten wat de bevoorraadingsaantallen betekenen, hebben we de aantallen leveringen geschaald 
naar het oppervlakte en aantal ondernemingen. Daaruit blijkt dat  

- elk bedrijf in de Dapperbuurt gemiddeld 9,1 per week wordt bevoorraad, in de Oude Pijp is dat 9,4 keer per 
week. Het aantal horecazaken is de oorzaak van de lagere beleveringsfrequentie in de Dapperbuurt.  

- per hectare is er een lagere bevoorradingsfrequentie in de Dapperbuurt vergeleken met de Oude Pijp (104 

levering per ha per week tegen 139 in de Oude Pijp), dus ook op basis van oppervlakte is er minder druk op 

de Dapperbuurt.   

 

Tabel 5: Gemiddeld aantal leveringen per week geschaald naar  de oppervlakte van het gebied en geschaald naar het totaal aantal ondernemingen 
in de drie ondernemerscategorieen. 

  Dapperbuurt 
per ha 

Oude 
Pijp 
per ha 

Dapperbuurt 
per 
onderneming 

Oude Pijp 
per 
onderneming 

Bedrijven 34 46 
2,7 3,1 

Horeca 34 52 
2,6 3,5 

Winkels 34 40 
2,8 2,7 

Markt 36 -   

Totaal 1042 138 9,1 9,4 

Dapperbuurt: oppervlakte 30 ha, 383 ondernemingen. Oude Pijp: oppervlakte 68 ha, 1006 ondernemingen. 

De meeste bevoorradingsactiviteit is er in de Eerste van Swindenstraat, de Dapperstraat en de Lineausstraat. 

Tabel 6: Gemiddeld aantal leveringen per week, top 5 straten 

 
Bedrijf Horeca Winkel Markt Totaal % 

Dapperstraat/Dapperplein 14,2 249 343,2 100 

706,4 

25,2% 

Eerste Van Swindenstraat 42,6 215,8 429  687,4 24% 

Linnaeusstraat 35,5 199,2 132,6  367,3 13% 

Wagenaarstraat 78,1 49,8 31,2  159,1 6% 

Wijttenbachstraat 14,2 132,8 7,8  154,8 6% 

 

 

Er zijn tien grote winkelbedrijven en fastfoodketens, die met trailers en vrachtauto’s grotere goederenstromen ontvangen.  

Negen van de tien partijen geeft aan in de ochtend beleverd te worden1. Tussen 07:00 en 08:00 is het drukst. Drie 

van de tien geven aan met een trailer beleverd te worden. Zes van de tien geven aan met een vrachtauto beleverd te 

worden. De trucks kunnen in de brede straten staan zonder het doorgaande verkeer te belemmeren. 50% van de 

partijen geven aan op maandag beleverd te worden. 

                                                                                 

1 Observator, interviews met personeel winkelketens augustus 2017 



 

  1 

 

Tabel 7: Belevering grote partijen 

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Aantal 
leveringen 
per week 

AH X X X X X X X 28 

Ecoplaza 
 

X X X X X X 6 

Lidl X X X X X X X 13 

Kruidvat   X  X X  3 

Febo  X  X    5 

Etos     X   1 

McDonalds X X  X  X  4 

KFC X  X  X   3 

Zeeman2        2 

Intertoys X   X    2 

Totaal 50% 50% 50% 60% 60% 50% 30% 67 

 

Conclusie 

Wanneer beleveringsfrequentie van de Oude Pijp voor bedrijven, winkels en horeca wordt gebruikt om het totaal aantal 

leveringen in de Dapperbuurt te berekenen dan valt op dat  

- De Dapperbuurt meer winkels en minder horeca heeft dan de Oude Pijp. Dit resulteert in minder totaal aantal 

leveringen gedurende de week in de Dapperbuurt ten opzichte van de Oude Pijp.  

- De mix van ondernemingen en de markt in de Dapperbuurt concentreert zich rondom de Eerste van Swindenstraat en 

de Dapperstraat/Dappermarkt, daar wordt bijna de helft van alle logistieke stromen naar toe gereden.  

- De bevoorrading van de grotere winkelketens en van de markt geschiedt ’s morgens vroeg. Van de overige 

ondernemingen is dit niet onderzocht.  

- De bevoorrading van de markt en van de grotere winkelketens geschiedt dagelijks, van de overige ondernemingen is 

dit niet onderzocht. 

- De straten zijn breed genoeg om de doorstroom niet te belemmeren tijdens het laden en lossen. 

- Van de 125 marktplaatsen zijn 15 plaatsen verbonden met een achterliggende winkel en zijn 10 plaatsen te koppelen 

aan een opslagloods. De overige 100 markthandelaren lijken elke dag met hun handel van buiten de Dapperbuurt te 

komen. 

                                                                                 
1 Foto’s overgenomen uit het Logboek USLA (Kelly Dijkshoorn), juli 2017. 
2 Zeeman geeft aan wisselend beleverd te worden 
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5.Verkeerstromen 
De verkeerstromen in de buurt zijn in kaart gebracht gebaseerd op twee onderzoeksvragen:  

 

- Hoe vaak wordt de markt doorkruist door autoverkeer? 

- Waar komt het bevoorradingsverkeer de Dapperbuurt binnen? 

 

In tabel 8 staat het aantal geconstateerde crossings over de markt op een woensdagochtend voor de loodrechte 

straten op de Dapperstraat. Opgemerkt dient te worden dat de Pieter Vlamingstraat aan één kant doodloopt en geen 

doorgaand verkeer heeft, daar is niet geobserveerd. De andere straten laten een regelmatige oversteek zien van 

ongeveer 2,8 crossings per kwartier. Ter vergelijking: op de Eerste van Swindenstraat die een doorgaand rijweg heeft 

zijn 34 crossings per kwartier geconstateerd. Elke doorkruizing van de markt levert een potentieel risico op van 

aanrijdingen met voetgangers. Aan de andere kant is het niet te vermijden, aangezien de dwarsstraten smal zijn en 

eenmaal ingegaan zal een auto de markt moeten doorkruizen. 

 

 

Tabel 8: Doorkruizingen van de markt (voertgangsersgebied) 

Oversteek bewegingen voetgangersgebied (markt) 
 

Aantal crossings Datum en tijd 
23-8-2017 

Pieter Vlamingstraat1 - 
 

Von Zesenstraat 3 11.20-11.35 uur 

Commelinstraat 3 11.20-11.35 uur 

Wagenaarstraat 3 11.05-11.20 uur 

Eerste van Swindenstraat 34 10.50-11.05 uur 

Dapperplein  0 10.50-11.05 uur 

Pieter Nieuwlandstraat 1 10.50-11.05 uur 

Reinwardtstraat 4 11.45-1200 uur 

 

  

                                                                                 
1 De Pieter Vlamingstraat loopt aan één kant dood en is niet geobserveerd. 



 

De verkeerstromen in de Dapperbuurt zijn geobserveerd op 

donderdag 23 augustus tussen 06.00 en 09.00 uur. Daarbij zijn drie 

locaties bezocht: 

1) Pontanusstraat hoek Mauritskade 

2) Wijtenbachstraat hoek Linneausstraat          

3) Eerste van Swindenstraat verkeer vanaf Linnaeusstraat 

Deze locaties zijn weergegeven in afbeelding 3. Resultaten van deze 

tellingen zijn weergegeven tabel 9. 

 

Tabel 9: Aantal voertuigen op drie locaties aan de rand van de Dapperbuurt 

 
06:00-07:00 

uur 
07:00-08:00 

uur 
08:00-09:00 

uur 
Totaal 

Pontanusstraat hoek 
Mauritskade 
 

28 
 

56 
 

73 
 

157 
 

Wijtenbachstraat hoek 
Linneausstraat 
 

39 
 

45 
 

90 
 

174 
 

Eerste van Swindenstraat 
verkeer vanaf Linnaeusstraat 

10 15 32 57 

Totaal 77 116 195 388 

 

Het meeste verkeer is geconstateerd op de Wijtenbachstraat hoek Lineausstraat. Echter, het grootste deel (74%) van 

het verkeer op deze hoek bestaat uit personenauto’s terwijl op de andere hoeken rond de 55% van het verkeer 

personenauto’s betreft. Het zal waarschijnlijk doorgaand personenvervoer betreffen op deze hoek. De overige 

voertuigsoorten gebruiken het meeste de Pontanusstraat, dan de Wijtenbachstraat en dan de Eerste van 

Swindenstraat als toegang voor de Dapperbuurt. 

Het soort voertuig is weergegeven in grafiek 1 en tabel 10. Hieruit blijkt dat bestelbussen 32% en auto’s 63% van het 

verkeer beslaan, samen 95%. Grotere truck en trailers zijn weinig gesignaleerd. Het betreft hier een beperkte telling. 

Grafiek 1: Voertuigsoorten 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%
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70%

80%
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Voertuigsoorten

auto auto met aanhanger bestelauto

kleine vrachtwagen vrachtwagen trailer

Pontanusstraat hoek 
Mauritskade

Wijtenbachstraat hoek 
Linneausstraat 

Eerste van 
Swindenstraat verkeer 
vanaf Linnaeusstraat

Type voertuig Aantal % 

auto 246 63% 

auto met aanhanger 3 1% 

bestelauto 125 32% 

kleine vrachtwagen 5 1% 

vrachtwagen 8 2% 

trailer 1 0% 

totaal 388 
 

Afbeelding 3: Locaties verkeerstellingen 

Tabel 10: Voertuigsoorten 
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6. Opslagloodsen 
 

De Dapperbuurt beschikt over meerdere opslagloodsen. De bedoeling is dat deze loodsen ondersteunend zijn voor 

de markt, de vaste marktkooplui kunnen hier hun goederen opslaan om zo de logistieke bewegingen in de buurt te 

verminderen. Hoeveel loodsen er zijn, in wiens eigendom is niet bekend. Ook is niet bekend hoeveel opslagloodsen 

daadwerkelijk door marktooplui in gebruik zijn. Door middel van observaties en met gegevens van Ymere (7 stuks), 

DeKey (13 stuks) en vastgoed Amsterdam (5 stuks) zijn 25 locaties gevonden. De observant heeft nog 17  andere 

opslagloodsen geidentificeerd. Van 6 daarvan is bekend dat er een particuliere eigenaar is, van de overige 11 loodsen 

is niet achterhaald wie de eigenaar is. In de appendix is de volledige lijst met opslagloodsen opgenomen 

(vertrouwelijk).  

13 opslagloodsen konden worden gekoppeld aan een functie voor de markt, 10 voor marktkooplui en 3 voor 

marktmateriaal (marktkramen). 

Uit de gegevens komt naar voren dat er 7 loodsen momenteel leegstaan (gegevens verhuurder) en van 8 loodsen is 

niet bekend wat het gebruik is. 

 

Uit de gebruikerslijst is een inventarisatie gemaakt van 

het soort gebruik van de loodsen in drie categorieen: 

“Markt”, “Anders Dapperbuurt” en “Anders buiten de 

Dapperbuurt”, zie tabel 11. 

 

Conclusie: 30% van de geidentificeerde opslagloodsen 

zijn daarwerkelijk in gebruik voor de markt. Deze zijn 

dicht bij de markt gelokaliseerd en hebben dus de 

gewenste functie. 36% van de loodsen staat leeg of 

daarvan is het gebruik onbekend, deze verdienen 

aandacht van diverse partijen. Niet alle eigenaren zijn 

bekend. 

  

 
 
  

Functie Percentage 

Markt 13 31% 

Anders binnen 
Dapperbuurt 

9 21% 

Anders buiten 
Dapperbuurt 

5 12% 

Leegstaand 7 17% 

Onbekend 8 19% 

Totaal 42 100% 

Afbeelding 4:Locatie en functie opslagloodsen 

Markt 

Anders 

Buiten 

Leegstand 

Onbekend Tabel 11: Functie opslagloodsen 

 



 

7. Conclusie en aanbevelingen 
 

 

Onze observaties geven aan dat er geen verkeersproblemen onstaan in de Eerste van Swindenstraat en de 

Dapperstraat. Oorzaak is de bevoorradingsfrequentie, deze is (in verhouding tot de Oude Pijp) redelijk. Ook is de  

ruimtelijke indeling van de straten genoemd, waardoor bestelbussen en truck langs de weg kunnen staan zonder het 

doorgaande verkeer te belemmeren. 

De conclusie wordt onderschreven door Roos Vermeij. In een interview op 26 juli 2017 stelt zij dat: “Laden en lossen, 

hebben geen problemen, de laad- en losplek wordt niet goed gebruikt. Geen hinder, komt vooral door brede straat”. 

Ook in de schouw van Kelly Dijkshoorn op 7 juli 2017 worden geen doorstromingsproblemen geconstateerd. 

De bevoorradingsvolumes in de Dapperbuurt zijn vergelijkbaar met de Oude Pijp als er geschaald wordt naar het 

aantal inwoners. Echter schaling naar de oppervlakte of naar het aantal ondernemingen in de buurt geeft aan dat de 

volumes in de Dapperbuurt kleiner zijn. Opvallend is dat er in de Dapperbuurt gelijke volumes zijn voor de drie 

onderzochte categorieen (winkels, horeca en bedrijven), terwijl in de Oude Pijp er duidelijk meer horeca is, die ook 

verantwoordelijk zijn voor de grootste bevoorradingsvolumes. 

Een aanbeveling is om te monitoren hoeveel nieuwe horeca in de Dapperbuurt gaat komen en juist deze groep 

ondernemers een actief voorraadbeleid te ontwikkelen (gebundeld vervoer, elektrisch vervoer, ..?). 

De markt wordt grotendeels (100 vd 125 kramen) nog elke dag bevoorraad met voornamelijk bestelbusjes of auto’s 

met aanhanger, die meerendeel de buurt binnenkomen via de Pontanusstraat. De bestelbusjes en aanhangers 

maken bijna allemaal deel uit van de kraam (worden achter de kraam gestald). Slechts 10 marktkraamhouders zijn 

geidentificeerd die een opslagloods in de buurt gebruiken. Zij bevoorraden ofwel met rolcontainers, of alsnog met 

bestelbussen die dan weer onderdeel van de marktkraam zijn.  

Van de 42 gelokaliseerde opslagloodsen staan er 7 leeg en is van 8 loodsen en het gebruik onbekend.  

Een aanbeveling is om in gesprek met DeKey en Ymere deze loodsen te monitoren en toe te wijzen aan de nieuwe 

standhouders. Ook moet worden nagedacht hoe de marktkraamhouders kunnen worden ondersteund om de 

goederen te vervoeren tussen loods en marktkraam en hoe de opbouw van de marktkraam zonder bestelbus er uit 

kan zien. 

Het doorkruizen van de markt (voetgangersgebied) door auto’s lijkt niet te voorkomen, de straten zijn smal en 

eenmaal ingereden moet de markt doorkruist worden. De frequentie (3-4 per kwartier) suggereert dat alleen 

bestemmingsverkeer deze routes gebruikt en dat doorgaand verkeer omrijdt. 
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Referenties 
Observaties 

- Ingangstraten Dapperbuurt: Tellingen van inkomend vervoer naar de Dapperbuurt. 

- Op de markt: Tellingen van de verkoopkramen in drie categorieen: textiel, food en overige. 

- Op de markt: Tellingen hoe vaak voertuigen de markt kruizen.  

- Grotere winkelbedrijven: Tellingen leveringen bij de winkel (AH, Kruitvat en Lidl). 

- Locaties opslagloodsen in Dapperbuurt. 

Interviews 
- Aziz Manar, Marktbureau 

- Roos Vermijs, Winkelstraat manager 

- Raoul Sahkel, Economische zaken 

- Undine Stevens, Economische zaken 

- Piet Zwagerman, Wijkagent 

Data Oude Pijp 
- Bevoorradingsprofiel van bedrijven, horeca en winkels, per week.  

Data Dapperbuurt 
- Kamer van Koophandel, postcodes 1093 met adres  Bron: Kamer van Koophandel. 

- Functiekaart, per categorie, bedrijven, horeca en winkels Bron: Dienst Ruimtelijke Ordening,  

                                                                                                              Gemeente Amsterdam. 

- Opslagloodsen Dapperbuurt Ymere en DeKey (vertrouwelijk) Bron: Ymere, DeKey. 

Rapporten 

- Gebiedsanalyse 2016 Oud-Oost Stadsdeel Oost 

- Economische Perspectief voor de Dapperbuurt, Raoul Sakhel, Elise Bos Eyssen, Undine Stevens, 17 juli 2017 

- Logboek USLA (Kelly Dijkshoorn)  – Eerste van Swindenstraat, 5 juli 2017 

- 2017-07-05 Interviews winkeliers Eerste van Swindenstraat, Kelly Dijkshoorn 

- 16141 Factsheet Dappermarkt, OiS, april 2017 

 

  



 

Appendices 
 

1. Disclaimer gegevens  
 

Dataset Kamer van Koophandel 
De dataset van de Kamer van Koophandel heeft alle inschrijvingen in het handelsregister, waarbij het vestigingsadres 

in de Dapperbuurt is. De dataset heeft een aantal nadelen: 

- categorieen zijn ingevuld door de ondernemer die de inschrijving heeft gedaan. De dataset is daardoor op 

sommige punten subjectief.  

- De database heeft soms meerdere ondernemingen per adres.  

- Deze dataset bevat alle categorieen ondernemers, waaronder zakelijke dienstverlening, adviesbureau’s en 

andere bedrijven die geen of nauwelijks goederenstromen hebben. 

- Bedrijven met een vestigingsadres buiten de Dapperbuurt, maar met activiteiten binnen de Dapperbuurt zijn 

afwezig. 

Functiekaart1
 

Op de Functiekaart staan alle niet-woonfuncties in Amsterdam. Deze kaart is door veldonderzoek tot stand gekomen. De 

waarneming in veld heeft zich beperkt tot de buitenkant van het gebouw. Daarom is deze data gevalideerd met gegevens 

afkomstig van de Kamer van Koophandel. Het aantal ondernemingen in de categorie “bedrijven” in de Dapperbuurt stellen wij 

op 144. Deze correctie is gebaseerd op een combinatie van de functiekaart data en de KvK data. De categorieen horeca en 

winkel zijn niet gecorriceerd omdat de Kamer van Koophandel gegevens vergelijkbaar zijn met de functiekaart. De categorie 

“winkel” is gebaseerd op de Functiekaart, daarin zijn de grotere en veel voorkomende winkelketens (Kruitvat, Etos etc) met 

een vestigingsadres buiten de Dapperbuurt wel meegeteld. 
 

Resultaten Oude Pijp  
In dit onderzoek is de bevoorradingsfrequentie van de de Oude Pijp gebruik om de bevoorradingsfrequentie van de 

Dapperbuurt te berekenen. Een belangrijke aanname is dat bedrijven 7,1 keer per week, horeca 16,8 keer per week en winkels 

7,8 keer per week worden bevoorraad. Voor de betrouwbaarheid van de resultaten zouden deze frequenties gecheckt moeten 

worden voor de Dapperbuurt. Onbekend is of horeca, winkels en bedrijven in de Dapperbuurt met dezelfde frequentie worden 

bevoorraad als in de Oude Pijp. In een klein onderzoek (2017-07-05 Kelly Dijkshoorn) bij 15 winkels in de Eerste van 

Swindenstraat is geconstateerd dat deze winkels gemiddeld 4,5 keer per week worden bevoorraad. Dat geeft aanleiding om de 

bevoorradingsfrequentie van de Dapperbuurt zelf te berekenen en niet de aantallen van de Oude Pijp te gebruiken. Daarnaast 

is geen verder onderzoek gedaan naar goederen die gebundeld geleverd worden.  

  

 

  

                                                                                 
1 Bron: Toelichting functiekaart, https://maps.amsterdam.nl/ 
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2.Locatie en functie opslagloodsen (vertrouwelijk) 
Adres Nummer Ondernemer Eigenaar Marktplek Bron 

Commelinstraat 296 brood banket particulier hoek Dapperstraat Observant 

Commelinstraat 338 Leegstaand deKey 
 

deKey 

Commelinstraat 13 Leegstaand deKey 
 

deKey 

Commelinstraat 7 Leegstaand deKey 
 

deKey 

Commelinstraat 11 Leegstaand deKey 
 

deKey 

Commelinstraat 21 O buiten onderzoeksgebied deKey 
 

deKey 

Commelinstraat 43 O buiten onderzoeksgebied deKey 
 

deKey 

Commelinstraat 41 Leegstaand deKey 
 

deKey 

Pieter 
Nieuwlandstraat 

34 bloemenopslag  vastgoed 
Amsterdam 

hoek 1e van 
Swinden 

Observant 

Pieter 
Nieuwlandstraat 

19 AGF aard, groente fruit vastgoed 
Amsterdam 

dapperplein Observant 

Pieter 
Nieuwlandstraat 

17 broodkar Het Stoepje  vastgoed 
Amsterdam 

Dapperplein/ 
Pieter Nieuwland 

Observant 

Pieter 
Nieuwlandstraat 

11 taxifietsen Tuk Tuk vastgoed 
Amsterdam 

 
Observant 

Pieter 
Nieuwlandstraat 

25 Nooduitgang Kruitvat Ymere 
 

Ymere 

Pieter 
Nieuwlandstraat 

51 opslag patatkraam Ymere hoek dapperstraat Observant 

Pieter 
Nieuwlandstraat 

36 boer Geert (food)  
  

Observant 

Pieter Vlamingstraat 204 onbestemde handel particulier dapperplein Observant 

Pieter Vlamingstraat 224 
 

deKey 
 

deKey 

Pieter Vlamingstraat 206 Marktkoopman de Key 
 

de Key 

Pontanusstraat 198 Bar Botanique Ymere 
 

Ymere 

Pontanusstraat 243 Horca, javaplein Ymere 
 

Ymere 

Reinwardtstraat 242 kleding vastgoed 
Amsterdam 

hoek dapperstraat Observant 

Reinwardtstraat 57 groente Tonnie Koster 
 

dapperplein Observant 

Reinwardtstraat 55 groente 
  

Observant 

Reinwardtstraat 240 
   

Observant 

Reinwardtstraat 334 toko dolf tropische 
levensmiddelen 

  
Observant 

2e van Swindenstraat 41 a t/m c 
   

Observant 

2e van Swindenstraat 43 
   

Observant 

Swindendwarsstraat 60 Garage Ymere 
 

Ymere 

Swindendwarsstraat 85 Loodgieter Ymere 
 

Ymere 

Von Zesenstraat 264 
   

Observant 

Von Zesenstraat 186 
   

Observant 

Von Zesenstraat 176 
   

Observant 

Von Zesenstraat 166 Onkar groothandel mode 
accessoires 

  
Observant 

Von Zesenstraat 264 ondernemer 
dapperstraat tevens 
marktkraam 

deKey 
 

deKey 



 

Von Zesenstraat 213 Leegstaand deKey 
 

deKey 

Von Zesenstraat 215 ondernemer 
dapperstraat   

deKey 
 

deKey 

Wagenaarstraat 326 dekbedden tropische 
groente winkels 2x 

particulier t.o. etos Observant 

Wagenaarstraat 336 opslag febo particulier 
 

Observant 

Wagenaarstraat 338 Vos Rugaart particulier kramenzetter Observant 

Wagenaarstraat 340 Vos Rugaart particulier kramenzetter Observant 

Wagenaarstraat 101 Leegstaand Ymere 
 

Ymere 

Wagenaarstraat 357 buiten onderzoeksgebied deKey 
 

deKey 
 

 


