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SAMENVATTING	
De	meesten	consumenten	zal	het	niet	ontgaan	zijn	dat	de	leegstand	van	de	winkelpanden	toeneemt.	

De	 middelgrote	 binnensteden	 ondervinden	 hier	 de	 grootste	 hinder	 van	 omdat	 deze	 steden	 geen	

duidelijk	bezoekmotief	hebben.	Dit	in	tegenstelling	tot	de	grotere	en	kleinere	binnensteden,	waar	wel	

een	 duidelijke	 doelgroep	 waarneembaar	 is.	 Zo	 hebben	 grote	 winkelsteden	 vaak	 een	 sterke	

belevingswaarde	 en	 sfeergevoel.	 De	 kleinere	 binnensteden	 hebben	 vooral	 de	 kenmerken	 die	

uitnodigen	 tot	 runshoppen.	 In	 het	 advies	 rapport	 van	 Platform	31	 voor	middelgrote	 binnensteden	

wordt	 geadviseerd	 om	 door	 maatschappelijke	 ontwikkelingen	 de	 binnenstad	 niet	 meer	 als	

koopcentrum	te	gebruiken	maar	als	consumptie	centrum.	Er	wordt	dus	geadviseerd	om	te	focussen	

op	 de	 zogenaamde	 ‘Funshoppers’.	 In	 dit	 onderzoek	 zal	 er	 dan	 ook	 gefocusseerd	 worden	 op	 het	

aantrekken	van	een	funshopper	in	middelgrote	binnensteden.	Om	een	bepaald	type	bezoeker	aan	te	

trekken	is	het	van	belang	om	inzicht	te	krijgen	in	de	omgevingsfactoren	die	de	kans	beïnvloeden	op	

een	bezoekmotief.		

	

Met	 behulp	 van	 de	 graviteitsmodellen,	 discrete	 keuzetheorie	 en	 attractiviteitstheorie	 worden	 de	

omgevingskenmerken	bepaald	die	mogelijk	van	invloed	zouden	kunnen	zijn	op	een	bezoekmotief.	Uit	

de	graviteitsmodellen	kwamen	de	variabelen	reistijd	en	afstand	tot	het	centrum	naar	voren.	De	overige	

theorieën	brachten	de	volgende	persoonlijke	kenmerken	en	kenmerken	naar	voren	die	van	 invloed	

zouden	 kunnen	 zijn	 op	 het	 bezoekmotief:	 geslacht,	 leeftijd,	 opleidingsniveau,	

huishoudensamenstelling,	 woningtype,	 transportmiddel,	 aanbod	 van	 de	 horeca,	 aanbod	 van	 de	

winkels,	sfeer	en	uitstraling,	bereikbaarheid,	parkeergelegenheid	en	lengte	winkelcircuit.	Doormiddel	

van	 een	 mondelingen	 enquête	 zijn	 consumenten	 gevraagd	 naar	 hun	 mening	 over	 de	 genoemde	

omgevingskenmerken.			

	

Uit	de	beschrijvende	statistiek	 is	naar	voren	gekomen	dat	de	bereikbaarheid	gemiddeld	het	hoogst	

beoordeeld	 werd	 door	 de	 respondenten	 en	 dat	 de	 parkeergelegenheid	 gemiddeld	 het	 slechts	

beoordeeld	werd	door	de	respondenten.	Of	dit	iets	te	maken	had	met	de	dominante	bezoekmotieven	

in	de	middelgrote	binnensteden	was	in	deze	fase	van	het	onderzoek	nog	niet	duidelijk.	Daarom	is	het	

bezoekmotief	van	de	respondenten	vastgesteld	doormiddel	van	de	stated	en	revealed	preferences.	Bij	

de	stated	preferences	gaf	de	respondent	zelf	zijn	bezoekmotief	op,	bij	de	revealed	preferences	werd	

het	 bezoekmotief	 bepaald	 aan	 de	 hand	 van	 de	 bezochte	 winkels.	 Uiteindelijk	 bleek	 de	 revealed	

preferences	 geen	 goede	 afspiegeling	 te	 zijn	 van	 het	 werkelijke	 bezoekmotief,	 ruim	 80%	 van	 de	

respondenten	was	namelijk	een	funshopper	volgens	de	revealed.		

	



23
	Ju

ni
	2
01

6	
	

20
16

	

Veranderend	bezoekersgedrag	in	winkelsteden,	Koen	Janssen	s4598806	
	

5	

Doormiddel	 van	 de	 verschillende	 T-toetsen	 kwam	 er	 naar	 voren	 dat	 er	 wel	 degelijk	 significante	

verschillen	waarneembaar	waren	in	de	beoordeling	van	de	omgevingskenmerken	per	bezoekmotief.	

Over	het	algemeen	waren	de	funshoppers	een	stuk	positiever	over	de	omgevingskenmerken	dan	de	

runshoppers.	Doormiddel	van	de	t-toetsen	kan	geconcludeerd	worden	dat	funshoppers	het	centrum	

als	geheel,	het	aanbod	van	de	winkels,	het	aanbod	van	de	horeca,	de	sfeer/uitstraling	en	de	lengte	van	

het	winkelcircuit	significant	hoger	beoordelen.	Een	mogelijk	verklaring	hiervan	is	dat	de	funshoppers	

over	 het	 algemeen	 meer	 waarde	 hechten	 aan	 de	 verschillende	 omgevingsfactoren	 dan	 de	

runshoppers.	Bij	het	runshoppen	gaat	het	er	namelijk	om	zo	snel	en	efficiënt	mogelijk	de	producten	te	

kunnen	kopen,	omgevingsfactoren	kunnen	daarbij	vaak	als	storend	ervaren	worden.		

	

Hoe	de	relatie	tussen	deze	verschillende	omgevingsfactoren	en	het	bezoekmotief	eruit	ziet	is	duidelijk	

geworden	in	de	logistische	regressieanalyse.	Er	is	ervoor	gekozen	om	een	logistische	regressieanalyse	

te	maken	van	beide	bezoekmotieven	om	een	zo’n	volledig	mogelijk	beeld	te	krijgen.	Uit	de	logistische	

regressieanalyse	komt	naar	voren	dat	vooral	de	persoonlijke	kenmerken	van	de	respondent	van	groot	

belang	zijn	bij	het	bepalen	van	een	bezoekmotief.	Vooral	als	consumenten	die	met	de	auto	naar	een	

binnenstad	komen	vergroot	dit	de	kans	op	het	funshoppen	aanzienlijk.	De	omgevingskenmerken	van	

een	winkelcentrum	waren	van	minder	grote	invloed	op	het	bezoekmotief.	Uit	de	analyse	met	de	stated	

preferences	 bezoekmotieven	 is	 naar	 voren	 gekomen	 dat	 enkel	 het	 aanbod	 van	 de	 Horeca	 een	

significante	 invloed	 heeft	 op	 het	 bezoekmotief	 in	 de	 onderzochte	 middelgrote	 binnensteden.	 De	

verklaringskracht	van	het	model	is	echter	zeer	beperkt,	het	is	dus	maar	zeer	de	vraag	of	het	verbeteren	

van	de	horeca	ook	daadwerkelijk	de	kans	op	een	funshopper	vergroot.	Daarom	kan	met	dit	onderzoek	

geconcludeerd	worden	dat	er	voorlopig	geen	duidelijke	aanwijzingen	zijn	dat	de	omgevingsfactoren	

ook	daadwerkelijk	van	invloed	zijn	op	het	bezoekmotief	in	middelgrote	binnensteden.	
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1 INLEIDING	
1.1 Projectkader	
De	 consument	merkt	 tijdens	 een	 bezoeken	 aan	 het	 dorps-	 of	 stadcentra	 dat	 de	 leegstand	 van	 de	

winkelpanden	toeneemt.	Ook	als	de	consument	het	nieuws	volgt	zal	het	hem	niet	ontgaan	zijn	dat	veel	

grote	winkelketens	het	momenteel	erg	 lastig	hebben	of	zelfs	al	failliet	zijn	gegaan	(Denk	aan:	V&D,	

Intertoys,	Schoenenreus,	Blokker,	Mexx,	Free	Record	Shop,	etc.).	Mede	door	de	economische	crisis	van	

de	laatste	jaren,	het	dalende	consumentenvertrouwen	(CBS,	2016)	en	de	toename	van	de	e-shoppers	

(CBS,	2015)	zullen	steeds	meer	winkelketens	actie	moeten	gaan	ondernemen	om	niet	failliet	te	gaan	

(Evers,	Kooijman	&	van	der	Krabben,	2011).		

	

Toch	vertegenwoordigen	de	winkels	in	de	binnenstad	nog	steeds	de	meest	voorkomende	functie.	Uit	

recente	leegstandcijfers	(Slob,	2016)	blijkt	dat	de	winkelleegstand	in	2015	niet	verder	is	toegenomen.	

Dit	komt	voornamelijk	doordat	de	economie	aantrekt	en	doordat	het	vertrouwen	van	de	consument	

weer	wat	gegroeid	is.	Kijkend	naar	de	winkelleegstand	vallen	er	wel	een	aantal	dingen	op.	Zo	daalde	

de	leegstand	van	7,2%	naar	6,9%	in	de	17	grootste	binnensteden,	daalde	de	winkelleegstand	in	wijk-	

en	 buurtcentra	 van	 8,6%	 naar	 8,1%	 maar	 steeg	 de	 winkelleegstand	 juist	 in	 de	 middelgrote	

binnensteden	van	11,6%	naar	11,9%	(Slob,	2016).	Het	is	niet	de	verwachting	dat	de	leegstand	van	de	

winkels	 de	 komende	 jaren	 zal	 verminderen.	 Dit	 komt	 voornamelijk	 doordat	 Nederlands	 grootste	

warenhuisconcern	(V&D)	recent	failliet	is	verklaard.	Daarbij	komt	dat	de	rechtbank	in	Maastricht	eind	

vorig	jaar	het	faillissement	van	Macintosh	Retail	Group	heeft	uitgesproken.	Onder	de	Macintosh	Retail	

Group	vallen	onder	andere	Colcis,	Invito,	Manfield,	PRO	Sport,	Steve	Madden	en	Scapino.	De	winkels	

van	deze	ketens	blijven	voorlopig	wel	open,	maar	er	 is	dus	nog	grote	onzekerheid	wat	er	met	deze	

panden	 gaat	 gebeuren.	 Als	 deze	 ketens	 definitief	 verdwijnen	 zal	 de	 leegstand	 van	 winkelpanden	

opnieuw	toenemen.		

	

Er	moet	 dus	 iets	 gebeuren	 om	 de	 binnensteden	weer	 aantrekkelijk	 te	maken	 voor	 consumenten.	

Gemeenten	en	provincies	zijn	hier	verantwoordelijk	voor	(Ministerie	van	Economische	Zaken,	2015).	

Bij	 het	 opnieuw	 aantrekkelijk	maken	 is	 het	 belangrijk	 dat	 de	 binnensteden	weer	 aansluiten	 bij	 de	

behoeften	en	verwachtingen	van	de	consument.	Deze	behoefte	en	verwachtingen	zijn	afhankelijk	van	

het	type	consument	dat	een	binnenstad	bezoekt.	Platform	31	adviseert	dan	ook	om	te	focussen	op	het	

dominante	bezoekmotief	van	de	consumenten.	Consumenten	verwachten	in	de	ene	binnenstad	een	

ander	aanbod	dan	in	de	andere	binnenstad.	Als	de	consument	iets	niet	kan	vinden	wat	hij	wel	verwacht	

te	vinden	werkt	dit	frustrerend	en	is	de	kans	op	een	herhaalbezoek	kleiner.	Om	een	binnenstad	aan	te	

kunnen	laten	sluiten	bij	het	juiste	type	consument	is	het	van	belang	om	te	weten	wat	het	dominante	
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bezoekmotief	 is	 en	 hoe	 de	 waardering	 van	 de	 verschillende	 omgevingsfactoren	 aansluit	 bij	 het	

dominante	bezoekmotief.		

	

Er	zijn	grote	verschillen	in	winkelleegstand.	Een	mogelijke	oorzaak	van	de	verschillen	in	leegstand	zou	

veroorzaakt	 kunnen	 worden	 door	 het	 ontbreken	 van	 een	 duidelijk	 doelgroep	 in	 middelgrote	

binnensteden.	 In	 middelgrote	 binnensteden,	 steden	 van	 circa	 50.000	 WVO	 (DTNP,	 2014),	 is	 het	

namelijk	 niet	 duidelijk	 wat	 voor	 soort	 consument	 de	 doelgroep	 vormt.	 Dit	 in	 tegenstelling	 tot	 de	

grotere	en	kleinere	binnensteden,	waar	wel	een	duidelijke	doelgroep	waarneembaar	 is.	Zo	hebben	

grote	 winkelsteden	 vaak	 een	 sterke	 belevingswaarde	 en	 sfeergevoel.	 De	 consument	 komt	

voornamelijk	in	dit	soort	steden	als	vrijetijdsbesteding.	Door	het	aanbieden	van	extra	kwaliteit,	extra	

service	 en	 meer	 belevingswaarde	 kunnen	 de	 grote	 binnensteden	 goed	 concurreren	 met	 de	

internetwinkels	(DTNP,	2012).	De	consument	die	dit	soort	winkelgedrag	vertoond	wordt	ook	wel	een	

“funshopper”	genoemd.	Bij	deze	vorm	van	winkelen	neemt	de	consument	de	tijd	tijdens	het	winkelen,	

het	 gaat	 bij	 deze	 vorm	 van	 winkelen	meer	 om	 de	 winkelervaring	 van	 de	 consument	 dan	 om	 het	

aanschaffen	van	producten	(Evers,	Tennekes	&	van	Dongen,	2015).	De	funshopper	vormt	daarom	de	

belangrijkste	doelgroep	van	de	grotere	binnensteden.		

	

De	kleinere	binnensteden	hebben	vooral	de	“runshopper”	als	doelgroep.	Bij	deze	vorm	van	winkelen	

is	het	doel	om	zo	snel	en	efficiënt	mogelijk	de	alledaagse	boodschappen	te	doen.	De	runshopper	doet	

deze	dagelijkse	boodschappen	zo	dicht	mogelijk	bij	huis.	Hierdoor	 zijn	de	kleinere	binnensteden	al	

jaren	 stabiel.	 Alleen	 gedurende	 economische	 mindere	 tijden	 was	 hier	 een	 lichte	 daling	 van	 de	

bezettingsraad	 waarneembaar	 (Slob,	 2016).	 Daarentegen	 is	 bij	 middelgrote	 binnensteden	 de	

doelgroep	minder	duidelijk.	Doordat	het	niet	duidelijk	 is	wat	voor	type	bezoeker	 in	de	middelgrote	

binnensteden	komt	 is	het	moeilijker	om	te	 focussen	op	een	specifieke	groep	shoppers.	Het	 lijkt	er	

hierdoor	op	dat	de	centra	van	middelgrote	steden	tussen	de	wal	en	het	schip	vallen.	

	

Het	 is	 daarom	 van	 essentieel	 belang	 om	een	 beter	 beeld	 te	 krijgen	 van	 het	 type	 bezoeker	 dat	 de	

middelgrote	binnensteden	bezoekt.	Daarnaast	is	het	noodzakelijk	om	meer	inzicht	te	krijgen	in	welke	

factoren	 van	 belang	 zijn	 bij	 het	 aantrekken	 van	 dit	 type	 bezoeker.	 De	 verwachting	 is	 dat	 run-	 en	

funshoppers	andere	eisen	stellen	aan	de	kenmerken	van	een	winkelgebied.	Hierbij	kan	bijvoorbeeld	

gedacht	worden	aan	de	waarde	die	een	runshopper	geeft	aan	een	goede	parkeergelegenheid	of	de	

waarde	 die	 een	 funshopper	 hecht	 aan	 goede	 horecavoorzieningen	 in	 een	 binnenstad.	 De	

omgevingsfactoren	die	in	de	literatuur	veelvuldig	naar	voren	komen	zijn	de	grootte	van	het	centrum,	

de	bereikbaarheid,	het	parkeergemak,	het	aanbod	van	de	winkel,	het	aanbod	van	de	horeca	en	de	

sfeer	in	een	winkelgebied.	In	deze	literatuur	wordt	het	vermoeden	dat	elk	type	shopper	andere	eisen	
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stelt	aan	verschillende	factoren	in	en	rond	een	binnenstad	verondersteld	(Gorter,	Nijkamp	&	Klamer,	

2003;	Evers,	Van	Oort	&	Van	Hoorn,	2005).		

	

In	de	publicatie	van	Platform	31	(Raatgever,	2015)	wordt	echter	gewaarschuwd	dat	er	geen	eenduidige	

oplossing	is	voor	het	aanpakken	van	de	winkelleegstandsproblematiek.	Oplossingen	moeten	namelijk	

wel	aansluiten	bij	de	behoeften	en	verwachtingen	van	de	consumenten.	Deze	behoefte	verschillen	per	

binnenstad	en	de	verwachtingen	zijn	afhankelijk	van	het	dominante	bezoekmotief.	Een	runshopper	zal	

andere	behoeftes	en	verwachtingen	hebben	dan	een	funshopper	(Raatgever,	2015).	Dit	onderzoek	zal	

zich	dan	ook	richten	op	verschillende	type	shoppers	en	de	waardering	van	de	verschillende	kenmerken	

in	en	rond	een	middelgrote	binnenstad.	

	

1.2 Doelstelling	
Middelgrote	 binnensteden	 hebben	 het	 momenteel	 erg	 lastig.	 Om	 deze	 middelgrote	 steden	 toch	

aantrekkelijk	te	houden	is	het	belangrijk	om	een	goed	beeld	te	krijgen	van	het	type	bezoeker	dat	deze	

steden	bezoekt.	Dit	onderzoek	zal	zich	in	eerste	instantie	dan	ook	richten	op	het	achterhalen	van	het	

dominante	bezoekmotief	in	middelgrote	binnensteden.	Het	eerste	deel	van	de	doelstelling	luidt	dan	

ook	als	volgt:	

	

Inzicht	krijgen	in	wat	de	belangrijkste	bezoekmotieven	zijn	in	middelgrote	binnensteden	

	

Nadat	er	bekend	is	wat	voor	type	bezoeker	er	in	de	middelgrote	binnensteden	te	vinden	is	zal	de	focus	

verlegd	 worden	 op	 de	 omgevingsfactoren	 die	 kans	 beïnvloeden	 dat	 dit	 type	 consument	 wordt	

aangetrokken.	 Door	 te	 onderzoeken	 welke	 factoren	 de	 kans	 beïnvloeden	 dat	 een	 middelgrote	

binnenstad	 met	 een	 bepaald	 bezoekmotief	 wordt	 bezocht	 kan	 er	 meer	 gefocust	 worden	 op	 het	

betreffende	 bezoekmotief.	 Het	 tweede	 deel	 van	 het	 onderzoek	 zal	 zich	 dan	 ook	 focussen	 op	 de	

volgende	doelstelling:	

	

Achterhalen	welke	factoren	de	kans	beïnvloeden	dat	een	middelgrote	winkelstad	met	een	bepaald	

bezoekmotief	wordt	bezocht	

	

Na	het	realiseren	van	deze	doelstellingen	ontstaat	er	een	beter	beeld	van	het	type	consument	en	door	

wat	voor	factoren	deze	bezoeker	wordt	aangetrokken.	Deze	 informatie	kan	gebruikt	worden	om	te	

kijken	of	middelgrote	binnensteden	het	juiste	beleid	voeren	en	de	informatie	kan	gebruikt	worden	om	

middelgrote	binnensteden	weer	aantrekkelijker	te	maken	voor	een	bepaald	type	shopper.	
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1.3 Vraagstelling	
De	hoofdvraag	van	dit	onderzoek	luidt	als	volgt:	

	

Welke	 factoren	 beïnvloeden	 de	 kans	 dat	 een	 binnenstad	 met	 een	 bepaald	 bezoekmotief	 wordt	

bezocht?		

	

Om	 gestructureerd	 tot	 een	 antwoord	 op	 de	 hoofdvraag	 te	 komen	 zijn	 er	 een	 drietal	 deelvragen	

opgesteld	die	kennis	en	sturing	aan	het	onderzoek	moeten	geven.	De	deelvragen	voor	dit	onderzoek	

zijn	als	volgt.	

	

I. Wat	zijn	de	dominante	bezoekersmotieven	in	de	onderzochte	binnensteden?	

II. Welke	(omgevings)factoren	zijn	er	aanwezig	in	de	middelgrote	binnensteden?	

III. Hoe	ziet	de	relatie	tussen	de	aanwezige	(omgevings)factoren	en	de	bezoekmotieven	eruit?	

	

1.4 Maatschappelijke	relevantie	
Terugkijkend	in	de	tijd	is	een	verandering	van	functie	niet	nieuw	voor	de	binnensteden.	In	de	vorige	

eeuw	heeft	de	binnenstad	namelijk	al	meerdere	transformaties	ondergaan,	zo	verdween	de	industriële	

bedrijvigheid,	verdween	een	groot	gedeelte	van	de	diensteneconomie	en	verdwenen	later	ook	steeds	

meer	 voorzieningen	 als	 ziekenhuizen	 en	 universiteiten	 uit	 de	 binnenstad.	 Momenteel	 staat	 de	

winkelfunctie	 onder	 druk	 door	 economische,	 technologische	 en	 maatschappelijke	 ontwikkelingen	

(Evers,	 Tennekes	 &	 van	 Dongen,	 2015,	 pp.	 35-36).	 Dit	 heeft	 tot	 gevolg	 dat	 er	 steeds	 meer	

winkelruimtes	ongebruikt	blijven.	Daarbij	valt	op	dat	het	winkelleegstandspercentage	met	11,9%	in	

middelgrote	binnensteden	beduidend	hoger	is	dan	de	6,9%	in	de	grootste	en	de	8,1%	in	de	kleinste	

binnensteden	(Slob,	2016).	

	

De	leegstaande	winkelruimtes	in	middelgrote	winkelsteden	zijn	in	eerste	instantie	een	groot	probleem	

voor	de	eigenaren	of	investeerders	van	die	winkelruimtes	omdat	het	zorgt	voor	lagere	kasstromen	en	

lagere	 rendementen	 (Buitelaar,	 2014).	 Maar	 daarmee	 is	 de	 leegstand	 van	 winkels	 nog	 geen	

maatschappelijk	 probleem.	 De	 Nederlandse	 samenleving	 zal	 zich	 niet	 druk	 maken	 over	 een	

leegstaande	winkel.	De	 leegstaande	winkels	worden	pas	 een	maatschappelijk	 probleem	als	 ze	 een	

negatieve	 invloed	 uitoefenen	 op	 hun	 omgeving.	 Bij	 lang	 leegstaande	winkels	 is	 de	 kans	 groot	 dat	

winkels	in	de	buurt	er	negatief	door	worden	beïnvloed.	Het	gevaar	bestaat	dat	er	steeds	meer	winkels	
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in	die	omgeving	leeg	komen	te	staan	en	er	een	negatieve	groei	zal	ontstaan.	Waarna	verloedering	en	

verpaupering	voor	de	hand	komen	te	liggen	(Buitelaar,	2014;	Evers	et	al.,	2015).	

	

In	de	aanleiding	 is	 al	 duidelijk	 geworden	dat	 er	meerdere	bezoekersmotieven	waar	 te	nemen	 zijn,	

namelijk	 de	 run-	 en	 funshopper.	 De	 runshoppers	 zijn	 voornamelijk	 te	 vinden	 in	 de	 kleinere	

binnensteden	 en	 de	 funshoppers	 bezoeken	 voornamelijk	 de	 grootste	 binnensteden.	 Welk	 type	

shopper	 er	 nu	 precies	 de	middelgrote	 binnensteden	bezoekt	 is	 niet	 duidelijk.	Daarom	 zal	 er	 in	 dit	

onderzoek	in	eerste	instantie	onderzoek	gedaan	worden	naar	de	dominante	bezoekersmotieven	in	de	

onderzochte	middelgrote	binnensteden.		

	

Nadat	er	een	beter	beeld	is	verkregen	van	het	type	consumenten	dat	de	middelgrote	binnensteden	

bezoekt	 kan	 er	 onderzocht	 worden	 wat	 voor	 factoren	 er	 aanwezig	 zijn	 in	 de	 verschillende	

binnensteden	 en	 of	 deze	 factoren	 de	 kans	 beïnvloeden	 dat	 een	 binnenstad	 met	 een	 bepaald	

bezoekmotief	bezocht	wordt.	Door	het	verband	tussen	de	aanwezige	factoren	en	het	bezoekmotief	te	

onderzoeken	kan	er	in	deze	steden	specifieker	ingespeeld	worden	op	de	doelgroep.	Door	het	inspelen	

op	 een	 bepaalde	 doelgroep	 wordt	 een	 verdere	 groei	 van	 de	 leegstaande	 winkelruimtes	 mogelijk	

voorkomen	en	daarmee	dus	ook	de	verloedering	en	verpaupering	van	deze	gebieden.		

	

In	de	publicatie	van	Platform	31	(Raatgever,	2015)	wordt	echter	gewaarschuwd	dat	er	geen	eenduidige	

oplossing	is	voor	het	aanpakken	van	de	winkelleegstandsproblematiek.	Oplossingen	moeten	namelijk	

wel	aansluiten	bij	de	behoeften	en	verwachtingen	van	de	consumenten.	Deze	behoefte	verschillen	per	

binnenstad	en	de	verwachtingen	zijn	afhankelijk	van	het	dominante	bezoekmotief.	Een	runshopper	zal	

andere	behoeftes	en	verwachtingen	hebben	dan	een	funshopper	(Raatgever,	2015).	Dit	onderzoek	zal	

zich	dan	ook	richten	op	verschillende	type	shoppers	en	de	waardering	van	de	verschillende	kenmerken	

in	en	rond	een	middelgrote	binnenstad.	

	

Middelgrote	steden	beginnen	steeds	meer	hinder	van	de	leegstaande	winkelruimtes	te	ondervinden.	

Daarom	heeft	Ter	beek	in	2015	een	quickscan	uitgevoerd	op	de	visie	van	verschillende	middelgrote	

binnensteden.	In	deze	quickscan	komen	onder	andere	de	visies	van	Amersfoort,	Ede,	Tilburg,	Venlo	en	

Zwolle	naar	voren.	Voor	deze	steden	zal	bekeken	worden	of	de	visies	aansluiten	bij	de	bevindingen	uit	

dit	onderzoek.	
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1.5 Wetenschappelijke	relevantie	
Er	 zijn	 al	 vele	 onderzoeken	 gedaan	 naar	 de	 invloed	 van	 omgevingskenmerken	 op	 het	

consumentengedrag	 in	 winkelcentra.	 Zo	 is	 er	 onderzoek	 gedaan	 naar	 de	 invloed	 van	 de	

omgevingskenmerken	 op	 het	 bestedingsgedrag	 van	 consumenten,	 de	 bezoekfrequentie	 en	 de	

waardering	 van	 het	 centrum.	 In	 de	 meeste	 van	 deze	 onderzoeken	 wordt	 er	 echter	 niet	 specifiek	

gekeken	 wat	 de	 invloed	 van	 de	 verschillende	 omgevingskenmerken	 is	 op	 de	 bezoekmotieven	

(Oppewal,	1995;	Teller	en	Reutterer,	2008;	Gianotten,	2010).	Hierdoor	is	het	nog	onduidelijk	wat	voor	

type	consument	er	aangetrokken	wordt	door	een	bepaald	omgevingskenmerk.		

	

De	 studies	 van	Evers	et	 al.	 (2005)	en	Gorter	et	 al.	 (2003)	 zijn	hier	uitzonderingen	op,	deze	 studies	

focussen	zich	juist	wel	op	de	relatie	tussen	omgevingskenmerken	en	de	verschillende	bezoekmotieven.	

Zo	wordt	er	in	Evers	et	al.	een	ruimtelijk	toetsingskader	ontwikkelt	dat	verwachtingen	schept	over	de	

invloed	van	verschillende	omgevingskenmerken	op	de	bezoekmotieven	 run-,	 fun-	 en	doelshoppen.	

Desondanks	is	het	toetsingskader	wat	beperkt,	het	houdt	rekening	met	de	economische-,	verkeers-	en	

stedelijkheidseffecten	en	worden	niet	empirisch	getoetst.	Het	empirisch	onderzoek	van	Gorter	et	al.	

(2003)	 gaat	 in	 op	 het	 daadwerkelijke	 verband	 tussen	 verschillende	 omgevingskenmerken	 en	 het	

dominante	bezoekmotief	van	perifere	locaties.	De	omgevingskenmerken	die	meegenomen	worden	in	

dit	 onderzoek	 zijn	 tevens	 een	 stuk	 uitgebreider	 en	 bevatten	 naast	 omgevingskenmerken	 ook	

persoonlijke	kenmerken	van	de	consument.		

	

Het	valt	op	dat	er	in	geen	van	de	eerdere	onderzoeken	onderscheid	wordt	gemaakt	in	de	grootte	van	

het	winkelcentrum.	 Alleen	 in	 het	 onderzoek	 van	 Rietveld	 en	 Leeuwen	 (2010)	wordt	 er	 onderzoek	

gedaan	naar	de	middelgrote	winkelsteden.	Dit	onderzoek	focust	zich	voornamelijk	op	de	afstand	die	

de	consument	moet	afleggen	tot	de	winkel.	Verder	onderzoek	naar	de	omgevingsfactoren	ontbreekt	

hier,	maar	dit	onderzoek	 laat	zien	dat	er	vraag	 is	naar	wetenschappelijke	kennis	op	het	gebied	van	

middelgrote	winkelsteden.		

	

Samenvattend	 kan	 er	 geconcludeerd	 worden	 dat	 er	 onvoldoende	 wetenschappelijk	 onderzoek	 is	

gedaan	naar	de	invloed	van	omgevingsfactoren	op	het	bezoekmotief.	Daarnaast	is	de	winkelmarkt	de	

laatste	 jaren	 aan	 het	 veranderen.	 Het	 is	 daardoor	 maar	 zeer	 de	 vraag	 of	 conclusies	 uit	

eerdergenoemde	 onderzoeken	 nog	 geldig	 zijn	 op	 de	 hedendaagse	winkelmarkt.	 Daarom	 zal	 in	 dit	

onderzoek	 ingaan	worden	 op	 de	 actuele	 invloeden	 van	 de	 verschillende	 omgevingsfactoren	 op	 de	

bezoekmotieven	in	middelgrote	binnensteden.		
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1.6 Leeswijzer	
Dit	 onderzoek	 naar	 de	 invloed	 van	 omgevingskenmerken	 op	 het	 bezoekmotief	 in	 middelgrote	

binnensteden	bestaat	uit	vijf	hoofdstukken.	Hoofdstuk	1	bevat	een	 introductie	van	het	onderwerp,	

een	centrale	vraag	en	een	verklaring	van	de	relevantie.	In	hoofdstuk	2	wordt	aan	de	hand	van	bredere	

literatuur	over	consumentengedrag	bepaald	welke	factoren	eventueel	van	invloed	zouden	kunnen	zijn	

op	het	bezoekmotief,	als	afsluiting	van	dit	hoofdstuk	wordt	het	conceptueel	model	gepresenteerd.	

Hoofdstuk	3	bevat	het	methodologisch	kader,	hierin	wordt	de	onderzoeksstrategie	bepaald	en	wordt	

het	onderzoeksmateriaal	vastgesteld.	Hoofdstuk	4	bevat	een	analyse	van	de	variabelen,	deze	analyse	

zal	gemaakt	worden	aan	de	hand	van	beschrijvende	statistiek,	t-toets,	variantieanalyse	en	logistische	

regressieanalyse.	Het	onderzoek	wordt	afgesloten	met	hoofdstuk	5	waarin	de	conclusie,	aanbeveling	

en	reflectie	weergegeven	zijn.		
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2 THEORETISCH	KADER	
Om	 te	 achterhalen	 wat	 nu	 precies	 het	 effect	 is	 van	 de	 verschillende	 omgevingsfactoren	 op	 het	

bezoekmotief	 in	middelgrote	binnensteden	zijn	er	een	aantal	bestaande	theorieën	geanalyseerd.	 In	

dit	theoretisch	kader	zal	ingegaan	worden	op	deze	theorieën.	Aan	de	hand	van	de	theorieën	die	in	dit	

hoofdstuk	 behandeld	 worden	 is	 een	 conceptueel	 model	 opgesteld.	 Om	 te	 achterhalen	 welke	

omgevingsfactoren	 van	 belang	 zijn	 wordt	 er	 eerst	 gekeken	 naar	 de	 bredere	 literatuur	 over	

consumentengedrag.	Voordat	een	consument	besluit	om	een	binnenstad	te	bezoeken	zal	hij	daar	een	

bepaald	 motief	 voor	 moeten	 hebben.	 Daarbij	 is	 het	 van	 belang	 om	 een	 beeld	 te	 krijgen	 van	 de	

verschillende	bezoekmotieven	in	middelgrote	binnensteden.		

	

2.1 Bezoekmotieven	
De	bezoekmotieven	zijn	onder	te	verdelen	in	hedonistische	en	utilitaristische	motieven	(Zhou,	Dai	&	

Zhang,	 2007).	 Bij	 het	 utilistische	 shopmotief	 heeft	 de	 consument	 als	 doel	 om	 een	 of	 meerdere	

producten	te	kopen	op	een	zo’n	efficiënt	en	snel	mogelijke	manier.	Bij	een	winkel	bezoek	met	een	

utilistisch	motief	 zal	de	bezoeker	 zo	 snel	mogelijk	 zijn	producten	willen	kopen	 tegen	een	 zo’n	 laag	

mogelijke	prijs.	Randzaken	die	het	winkelen	plezieriger	zouden	moeten	maken	zijn	bij	dit	shopmotief	

van	ondergeschikt	belang	 (Zhou	et	al.,	2007).	Om	een	herhaalbezoek	van	een	consument	met	een	

utilistisch	shopmotief	te	stimuleren	is	het	van	belang	dat	er	vooral	geen	irritaties	optreden	tijdens	het	

winkelen	(Childers,	Carr,	Peck	&	Carson,	2001).		

	

Tegenover	 het	 utilitaristische	 bezoekmotief	 staat	 het	 hedonistische	 bezoekmotief.	 Bij	 dit	

bezoekmotief	draait	het	veel	meer	om	de	winkelervaring	en	het	vermaak	van	de	consument	(Childers	

et	al,	2001).	Bij	deze	vorm	van	winkelen	hebben	consumenten	niet	altijd	een	gericht	koopdoel	maar	

staat	 het	 plezier	 van	 het	 shoppen	 voorop.	 Tijdens	 het	 hedonistisch	 shoppen	 kan	 er	 emotionele	

opwinding	 ontstaan	 die	 ervoor	 kan	 zorgen	 dat	 een	 consument	 terugkomt	 in	 de	 desbetreffende	

binnenstad	(Zhou	et	al.,	2007).	Consumenten	genieten	bij	dit	bezoekmotief	dus	meer	van	het	winkelen	

als	 bezigheid,	 waarbij	 de	 consument	 bij	 het	 utilitaristische	 bezoekmotief	 meer	 geniet	 van	 het	

aankopen	van	een	of	meerdere	producten.		

	

Deze	verdeling	van	bezoekmotieven	is	vergelijkbaar	met	die	van	Gorter,	Nijkamp	&	Klamer	(2003).	In	

dit	onderzoek	wordt	er	namelijk	een	indeling	gemaakt	in	run-,	fun-	en	doelshoppen.	Dit	zorgt	ervoor	

dat	er	een	nauwkeurigere	onderverdeling	gemaakt	kan	worden.	Het	utilitaristische	bezoekmotief	uit	

Zhou	et	al.	 (2007)	 is	uitgesplitst	 in	run	en	doelgericht	shoppen.	Bij	beide	bezoekmotieven	 is	het	de	

bedoeling	om	zo	 snel	 en	effectief	mogelijk	producten	 te	 kopen	 (Gorter	et	 al.,	 2003;	Childers	et	 al,	
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2001).	 Het	 runshop	 motief	 heeft	 betrekking	 op	 het	 doen	 van	 de	 dagelijkse	 boodschappen.	 De	

belangrijkste	 factoren	 waarmee	 op	 het	 runshoppen	 gestuurd	 kan	 worden	 zijn	 dan	 ook	 gemak,	

bereikbaarheid	en	verkrijgbaarheid.	Een	tweede	bezoekmotief	is	het	doelshoppen,	bij	deze	categorie	

gaat	 het	 om	 zo	 efficiënt	 mogelijk	 een	 gerichte	 aankoop	 te	 doen	 van	 een	 niet	 alledaags	 product.	

Voorbeelden	van	producten	die	veel	gekocht	worden	met	het	doelshop	motief	zijn	rijwielen,	meubels	

en	tuinartikelen	(Evers	et	al,	2005).	

	

Behalve	het	runshop	en	het	doelshop	motief	is	er	ook	nog	het	funshop	motief.	Het	funshop	motief	is	

vergelijkbaar	met	het	hedonistische	winkelmotief	 (Gorter	et	al.,	2003).	Bij	het	 funshoppen	staat	de	

ervaring	van	het	shoppen	dan	ook	boven	het	aankopen	van	een	product.	Mensen	met	een	funshop	

motief	 zien	 het	 winkelen	 dan	 ook	 vaak	 als	 vrijetijdsbesteding.	 Plezier	 hebben,	 rondkijken	 en	

gezelligheid	staan	dan	ook	voorop	bij	de	funshopper	(Evers	et	al.,	2005).		

	

De	verdeling	van	de	bezoekmotieven	in	run-,	fun-	en	doelshoppen	is	specifieker	dan	het	utilistische	en	

hedonistische	 bezoekmotief.	 Daarnaast	wordt	 de	 onderverdeling	 van	 run-	 fun-	 en	 doelshoppen	 in	

meerdere	studies	gebruikt	die	onderzoek	doen	naar	consumentengedrag	(Evers	et	al.,	2005,	Gorter	et	

al.,	2003).	Het	doel	van	dit	onderzoek	is	om	te	achterhalen	welke	factoren	de	kans	beïnvloeden	dat	

een	middelgrote	binnenstad	met	een	bepaald	bezoekmotief	wordt	bezocht.		

	

2.2 Graviteitsmodellen	
De	graviteitsmodellen	worden	behandeld	omdat	het	van	invloed	kan	zijn	op	de	aantrekkingskracht	van	

een	 middelgrote	 binnenstad.	 Deze	 modellen	 zijn	 relevant	 omdat	 er	 wellicht	 bepaalde	

omgevingskenmerken	uit	afgeleid	kunnen	worden.	Reilly	(1931)	is	een	van	de	grondleggers	van	deze	

theorie.	Hij	heeft	zijn	theorie	gebaseerd	op	de	zwaartekrachtswet	van	Newton.	De	zwaartekrachtswet	

van	Newton	stelt	dat	een	naar	het	middelpunt	van	de	aarde	werkende	kracht,	evenredig	 is	met	de	

massa	van	het	voorwerp.	Ofwel:	Hoe	zwaarder	het	voorwerp	hoe	groter	de	aantrekkingskracht	naar	

de	aarde	toe.	Reilly	transformeert	deze	theorie	naar	de	aantrekkingskracht	van	een	winkelcentrum.	

Hij	veronderstelt	namelijk	dat	er	twee	factoren	zijn	die	de	aantrekkingskracht	van	een	winkelcentrum	

bepalen,	namelijk	de	grootte	van	het	centrum	en	de	afstand	die	de	consument	moet	afleggen.	Hoe	

groter	 het	 centrum,	 hoe	 groter	 de	 aantrekkingskracht	 zal	 zijn.	De	 afstand	die	 de	 consument	moet	

afleggen	om	het	centrum	te	bezoeken	heeft	een	evenredig	verband	met	de	grootte	van	het	centrum,	

de	aantrekkingskracht	zal	afnemen	naarmate	de	afstand	groter	wordt.	Deze	theorie	die	Reilly	in	1931	

heeft	ontworpen	wordt	de	‘Law	of	retail	gravitation’	genoemd	(Batty,	1978).		
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Het	Law	of	retail	gravitation	model	wordt	in	1949	doorontwikkeld	door	Converse.	Converse	probeert	

in	 kaart	 te	brengen	hoe	groot	het	 verzorgingsgebied	 is	 van	een	bepaalde	 kern.	Hierbij	 gebruikt	hij	

dezelfde	twee	factoren	als	Reilly,	namelijk	de	grootte	van	het	centrum	en	de	afstand	die	de	consument	

moet	afleggen	om	het	centrum	te	bereiken	(Tafner	et	al,	2015,	p.	102).	Deze	theorie	wordt	ook	wel	

het	“break-point	model”	wordt	genoemd.	Op	de	variabelen	die	Reilly	en	Converse	gebruiken	komt	na	

verloop	van	jaren	kritiek.	Zo	wordt	de	grootte	van	een	centrum	bepaald	aan	de	hand	van	het	aantal	

inwoners,	maar	dit	bekent	nog	niet	dat	het	economisch	ook	een	groot	centrum	is.	Daarnaast	zegt	de	

reisafstand	nog	niets	over	hoe	makkelijk	een	centrum	te	bereiken	 is.	Vanuit	de	sociaalgeografische	

wetenschap	wordt	dan	ook	geprefereerd	om	reistijd	te	gebruiken	in	plaats	van	reisafstand.		

	

David	L.	Huff	(1963)	besluit	de	theorie	nog	verder	uit	te	werken.	Huff	onderzoekt	hoe	groot	de	kans	is	

dat	een	consument	voor	een	winkelcentrum	kiest	als	er	uit	meerdere	centra	gekozen	kan	worden.	Om	

dit	te	kunnen	bepalen	voegt	Huff	een	aantal	variabelen	toe.	Zo	stelt	hij	dat	de	consument	niet	wordt	

aangetrokken	door	de	grootte	van	de	stad,	maar	door	de	grootte	van	het	winkelcentrum.	Huff	meet	

de	 grootte	 van	 het	 winkelcentrum	 aan	 de	 hand	 van	 de	 winkelvloeroppervlakte,	 waardoor	

daadwerkelijk	de	grootte	van	het	economisch	hart	in	kaart	wordt	gebracht	in	plaats	van	de	grootte	

van	 de	 stad	 in	 het	 algemeen.	 Daarnaast	 stelt	 Huff	 (1963)	 dat	 niet	 de	 afstand	 tot	 het	 centrum	 de	

aantrekkingskracht	 bepaald,	maar	 dat	 de	moeite	 die	 een	 consument	moet	 doen	 om	 een	 bepaald	

centrum	te	bereiken	de	aantrekkingskracht	bepaalt.	Deze	variabelen	wordt	door	Huff	uitgedrukt	 in	

reistijd	 in	plaats	van	reisafstand.	De	aantrekkingskracht	van	een	winkelcentrum	zal	recht	evenredig	

toenemen	als	het	WVO	stijgt.	De	bruikbaarheid	daalt	echter	weer	recht	evenredig	als	de	consument	

meer	moeite	moet	doen	om	een	bepaald	winkelcentrum	te	bereiken.	De	graviteitsmodellen	hebben	

ertoe	geleid	dat	de	reistijd	en	de	grootte	van	het	winkelcentrum	meegenomen	worden	als	variabelen	

in	het	onderzoek.	

		

2.3 Discrete	keuzetheorie	
De	 graviteitsmodellen	 gaan	 voornamelijk	 in	 op	 de	 aantrekkingskracht	 op	 basis	 van	 de	 reistijd	 en	

grootte	van	het	winkelgebied.	Het	bezoekmotief	van	de	consumenten	wordt	hierin	niet	meegenomen.	

De	discrete	keuzetheorie	gaat	uit	van	een	bewuste	keuze	voor	een	product,	winkel	of	winkelcentrum	

door	 een	 consument.	 Alhoewel	 er	 bij	 de	 theorie	 van	 Huff	 (1963)	 al	 meer	 gekeken	 werd	 naar	 de	

persoonlijke	kenmerken	door	reistijd	mee	te	nemen,	stond	de	algemene	aantrekkingskracht	van	het	

winkelcentrum	nog	steeds	centraal.	Bij	de	discrete	keuzetheorie	wordt	er	onderzocht	waarom	een	

consument	een	bepaalde	keuze	maakt.	Doormiddel	van	de	discrete	keuzetheorie	kan	het	gedrag	van	

de	consument	voorspeld,	verklaard	en	beschreven	worden	(McFadden,	1974).		
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De	discrete	keuzetheorie	is	ontstaan	in	de	jaren	’70	uit	het	keuzeaxioma	van	Luce	(1964)	en	de	random	

utility	 theorie	 van	 Thurstone	 (1927).	 De	 random	 utility	 theorie	 is	 gebaseerd	 op	 het	 feit	 dat	 elke	

consument	een	rationele	keuze	maakt	voor	een	bepaald	alternatief	dat	voor	hem	het	meest	nuttig	is.	

Deze	 keuze	 voor	een	bepaald	alternatief	 ligt	niet	 vast	 en	 varieert	 naar	 gelang	van	bijvoorbeeld	de	

situatie	of	 stemming	waarin	de	consument	 zich	bevindt	 (Oppewal	&	Timmermans,	1980,	p.39).	De	

Random	utility	theorie	bestaat	uit	een	aantal	aannames.	Zo	wordt	er	aangenomen	dat	er	altijd	gekozen	

wordt	uit	een	set	van	alternatieven	en	dat	er	vervolgens	voor	het	meest	gunstigste	alternatief	wordt	

gekozen.		

	

Econoom	McFadden	(1974)	integreerde	en	ontwikkelde	deze	theorieën	verder	tot	een	methodologie	

die	ingaat	op	de	algemene	toepassing	van	de	discrete	keuzetheorie.	Daarbij	maakt	McFadden	gebruik	

van	de	besluitvormingstheorieën.	Met	de	besluitvormingstheorieën	kan	er	voorspeld	worden	wat	de	

kans	is	dat	een	consument	voor	een	bepaald	alternatief	kiest	uit	een	set	van	meerdere	alternatieven.	

De	keuze	wordt	beïnvloed	door	persoonlijke	kenmerken	en	de	waarde	die	een	consument	hecht	aan	

bepaalde	factoren	(McFadden,	1974).	Met	behulp	van	de	discrete	keuzetheorie	die	door	McFadden	is	

ontworpen	heeft	Oppewal	 (1995)	onderzoek	gedaan	naar	 factoren	die	de	 keuze	 voor	een	bepaald	

winkelcentrum	 bepalen.	 In	 dit	 onderzoek	 wordt	 een	 uitgebreide	 set	 van	 omgevingskenmerken	

meegenomen	 die	 ook	 van	 toepassing	 zouden	 kunnen	 zijn	 op	 de	 bezoekmotieven	 in	 middelgrote	

binnensteden.	Oppewal	 is	een	van	de	weinigen	die	onderzoek	doet	naar	een	winkelcentrum	in	zijn	

geheel,	veel	studies	die	gedaan	zijn	met	behulp	van	de	discrete	keuzetheorie	proberen	de	keuze	voor	

één	 bepaalde	 winkel	 te	 bepalen	 in	 plaats	 van	 voor	 een	 heel	 centrum	 (Gensch	 and	 Recker,	 1979;	

Timmermans,	1982;	Bell	and	Lattin,	1998).	De	discrete	keuzetheorie	stelt	dat	de	consument	zal	kiezen	

voor	 een	 winkelcentrum	 dat	 voor	 hem	 het	 meest	 nut	 oplevert.	 Deze	 keuze	 wordt	 bepaald	 door	

persoonlijke	kenmerken	en	de	fysieke	omgevingsfactoren	waaraan	de	consument	de	voorkeur	geeft.		

	

2.4 Attractiviteit	
Bij	voorgaande	theorieën	wordt	er	voornamelijk	ingegaan	op	de	objectieve	omgevingsfactoren	die	de	

bewuste	keuze	van	de	consument	zouden	beïnvloeden.	Gianotten	(2010)	stelt	echter	dat	er	te	weinig	

aandacht	 is	 besteed	 aan	 de	 verschillende	 dimensies	 van	 de	 beleving	 en	 de	 waardering	 van	 de	

winkelcentra	door	consumenten.	Daarom	wordt	er	zijn	onderzoek	niet	alleen	ingegaan	op	de	bewuste	

keuze	en	beleving	maar	ook	op	de	emotionele	belevingswaarde	van	een	winkelgebied.	De	emotionele	

belevingswaarde	treedt	op	door	een	 innerlijke	beleving	van	emoties	of	kan	spontaan	optreden.	De	

emotionele	belevingswaarde	 is	moeilijk	 te	 verklaren.	Gianotten	 stelt	 echter	dat	de	 combinatie	 van	
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bewuste	en	emotionele	belevingswaarde	bepaalt	of	een	consument	zich	op	zijn	gemak	voelt	en/of	de	

consument	terugkeert	naar	een	bepaald	winkelcentrum.		

	

Door	het	onderzoek	van	Gianotten	bestaat	het	vermoeden	dat	de	attractiviteit	van	een	binnenstad	

mede	 bepaald	 wordt	 door	 de	 bewuste	 belevingswaarde,	 ofwel	 de	 perceptie	 van	 de	 verschillende	

omgevingsfactoren.	Andere	onderzoeken	veronderstellen	dit	ook	(Finn	and	Louviere,	1996;	Teller	&	

Reutterer,	2008).	Deze	onderzoeken	veronderstellen	dat	de	omgevingskenmerken	van	een	binnenstad	

in	combinatie	met	de	perceptie	van	deze	omgevingsfactoren	de	keuze	van	de	consument	bepalen.	In	

Afbeelding	1	is	te	zien	dat	er	als	het	de	perceptie	als	een	tussenvariabelen	wordt	toegevoegd	aan	het	

besluitproces.		

	

Afbeelding	1	-	Keuze	proces	(Finn	and	Louviere,	1996)	

	

2.5 Toetsingskenmerken	
Uit	het	voorgaande	blijkt	dat	bezoekgedrag	wordt	bepaald	door	persoonlijke	kenmerken	en	fysieke	

omgevingsfactoren	 van	 de	 binnenstad	 en	 de	 wijze	 waarop	 deze	 gewaardeerd	 worden.	 Naar	

verwachting	zijn	deze	factoren	ook	van	invloed	op	het	bezoekmotief.	Doordat	iedere	persoon	andere	

waarden	 toekent	 aan	bepaalde	 kenmerken	 is	 het	 van	belang	om	onderscheid	 te	maken	 tussen	de	

verschillende	persoonskenmerken	en	de	omgevingskenmerken	van	de	binnenstad.	
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2.5.1 Persoonskenmerken	
Naar	verwachting	spelen	de	persoonskenmerken	een	belangrijke	rol	bij	het	besluit	proces.	Daarom	zal	

er	 onderscheid	 gemaakt	 worden	 in	 de	 volgende	 persoonskernmerken:	 geslacht,	 leeftijd,	

opleidingsniveau,	gezinssamenstelling,	type	woning,	reistijd	en	transportmiddel.	

	

Geslacht	

Over	het	algemeen	bestaat	het	beeld	dat	vrouwen	liever	gaan	winkelen	dan	mannen,	met	winkelen	

wordt	dan	voornamelijk	het	funshoppen	bedoeld.	Aangezien	mannen	graag	zo	snel	mogelijk	producten	

willen	kopen	en	vrouwen	meer	waarde	hechten	aan	het	shoppen	als	bezigheid	is	de	verwachting	dat	

mannen	en	vrouwen	andere	eisen	stellen	aan	een	winkelstad.	Dit	vermoeden	wordt	bevestigd	in	het	

onderzoek	van	Anselmsson	(2006).	In	het	onderzoek	(Anselmsson,	2006,	pp.	119)	komt	tevens	naar	

voren	dat	het	grootste	deel	van	de	winkelbezoeken	gedaan	wordt	door	vrouwen.	Twee	derde	van	de	

winkelbezoeken	 wordt	 afgelegd	 door	 vrouwen.	 Voor	 dit	 onderzoek	 leidt	 dit	 tot	 de	 volgende	

hypothesen:	

Het	aandeel	funshoppers	in	middelgrote	binnensteden	bestaat	uit	meer	vrouwen	dan	mannen.	 

	

Leeftijd	

Net	 zoals	 het	 geslacht	 zal	 leeftijd	 een	 invloed	 hebben	 op	 het	 consumentengedrag.	 Personen	 van	

verschillende	leeftijdscategorieën	ervaren	de	omgeving	namelijk	anders.	Dit	kan	van	groot	belang	zijn	

bij	het	onderzoeken	van	het	consumentengedrag.	Doordat	consumenten	met	verschillende	leeftijden	

de	omgeving	anders	ervaren	stellen	ze	ook	andere	eisen	aan	een	winkelgebied.	Zo	zijn	jongeren	die	

een	 winkelcentrum	 bezoeken	 vooral	 op	 zoek	 naar	 een	 plek	 om	 elkaar	 te	 ontmoeten	 en	 nieuwe	

vrienden	 te	 maken	 (Anselmsson,	 2006,	 pp.	 120).	 Voor	 ouderen	 is	 het	 vooral	 van	 belang	 dat	 de	

winkelstad	 voor	 zo	min	mogelijk	 irritaties	 zorgt,	 dat	 er	 gemakkelijk	 gewinkeld	 kan	worden,	 dat	 de	

bereikbaarheid	goed	is,	dat	het	parkeren	makkelijk	is	en	dat	de	openingstijden	voldoen	aan	de	wensen.	

Daarnaast	zijn	ouderen	meer	prijsbewust	en	hechten	ze	veel	waarde	aan	vriendelijk	winkelpersoneel	

dat	 hulp	 kan	bieden	 (Anselmsson,	 2006,	 pp.	 120).	 Al	 deze	 eigenschappen	duiden	 erop	dat	 oudere	

minder	waarde	hechten	aan	het	funshoppen	dan	jongere	mensen.	Maar	aangezien	ouderen	vaak	meer	

vrijetijd	 en	 steeds	 minder	 sociale	 contacten	 hebben	 is	 de	 verwachting	 dat	 ouderen	 wel	 degelijk	

regelmatig	voor	hun	plezier	naar	een	winkelcentrum	gaan.	Daarentegen	hebben	jongeren	en	mensen	

van	middelbare	leeftijd	vaak	minder	tijd	om	met	een	funshop	motief	te	gaan	winkelen.	De	hypothesen	

luidt	dan	ook	als	volgt:	

Het	aandeel	 funshoppers	 in	middelgrote	binnesteden	met	hogere	 leeftijd	 is	groter	dan	het	aandeel	

funshoppers	met	lagere	leeftijd.		
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Opleidingsniveau		

Het	derde	persoonskenmerk	dat	meegenomen	wordt	 is	het	opleidingsniveau	van	de	respondenten.	

Uit	onderzoek	naar	consumentengedrag	blijkt	dat	er	een	groter	gedeelte	van	de	consumenten	laag	

opgeleid	 is	 dan	 hoogopgeleid	 (Teller	 en	 Reutterer,	 2008).	 Of	 er	 ook	 een	 relatie	 tussen	 het	

opleidingsniveau	 en	 het	 bezoekmotief	 zit	 is	 nog	 niet	 duidelijk.	 Uit	 onderzoek	 blijkt	 wel	 dat	 hoog	

opgeleiden	meer	eigenschappen	hebben	om	economische	mogelijkheden	te	herkennen	(Davidsson	&	

Honing,	2003)	Daarom	wordt	verondersteld	dat:	

Laagopgeleiden	mensen	gaan	vaker	funshoppen	dan	laagopgeleiden	mensen		

 

Huishoudsamenstelling	

Het	vermoeden	bestaat	dat	de	huishoudensamenstelling	invloed	heeft	op	het	consumentengedrag.	In	

het	onderzoek	van	Okoruwa	et	al.	(1988)	wordt	de	huishoudsamenstelling	meegenomen	in	de	analyse,	

in	dit	onderzoek	komt	naar	voren	dat	het	geen	significante	invloed	heeft	op	de	aantrekkingskracht	van	

een	 winkelcentrum,	 of	 dit	 ook	 het	 geval	 is	 voor	 het	 bezoekmotief	 is	 niet	 onderzocht.	 De	

huishoudsamenstelling	wordt	meegenomen	 in	meerdere	onderzoeken,	of	het	 invloed	heeft	op	het	

consumenten	 gedrag	wordt	 niet	 duidelijk	 (Teller	 en	 Reutterer,	 2008;	 Rietveld	 en	 Leeuwen,	 2010).	

Daarom	wordt	het	volgende	verondersteld:	

De	huishoudsamenstelling	van	funshoppers	is	anders	dan	die	van	runshoppers		

	

Type	woning	

Het	inkomen	van	de	respondent	wordt	onder	andere	meegenomen	in	het	onderzoek	van	Rietveld	en	

Leeuwen	(2010).	Om	het	afnemen	van	de	enquêtes	vlekkeloos	te	laten	verlopen	is	ervoor	gekozen	om	

niet	 direct	 te	 vragen	 naar	 het	 inkomen	 van	 de	 respondenten.	 Daarom	 is	 ervoor	 gekozen	 om	 het	

inkomen	van	de	respondenten	te	schatten	aan	de	hand	van	het	woningtype.	De	verwachting	 is	dat	

respondenten	met	meer	geld	in	een	koopwoning	wonen.	Consumenten	met	meer	geld	zullen	meer	

luxe	aankopen	kunnen	doen,	de	verwachting	is	dan	ook	als	volgt:	

Respondenten	die	woning	in	een	koopwoning	zullen	vaker	gaan	funshoppen	dan	respondenten	die	niet	

in	een	koopwoning	wonen.		

	

Reistijd	

De	aantrekkingskracht	van	een	kern	wordt	volgens	de	graviteitsmodellen	bepaald	door	de	reistijd	en	

door	 de	 grootte	 van	 het	winkelcentrum	 (Huff,	 1963).	 Daarbij	 werd	 gesuggereerd	 dat	 funshoppers	

eerder	bereid	zijn	ver	te	reizen	dan	runshoppers.	Daarom	is	de	verwachting	voor	dit	onderzoek	als	

volgt:		

Funshoppers	reizen	gemiddeld	langer	dan	runshoppers		
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Transportmiddel	

De	bereikbaarheid	van	een	centrum	moet	niet	enkel	bepaald	door	de	reistijd	die	een	consument	moet	

afleggen.	 In	de	studie	van	Gorter	et	al.	 (2003)	wordt	verondersteld	dat	bezoekers	die	met	de	auto	

komen	significant	vaker	gaan	funshoppen	dan	bezoekers	die	niet	met	de	auto	komen.	De	verwachting	

voor	dit	onderzoek	is	daarom:	

Het	aandeel	funshoppers	dat	met	de	auto	komt	is	hoger	dan	het	aandeel	runshoppers	dat	met	de	auto	

komt	

	

2.5.2 Omgevingskenmerken	
Naast	 de	 persoonskenmerken	 van	 een	 consument	 wordt	 het	 dominante	 bezoekmotief	 van	 een	

binnenstad	bepaald	door	de	omgevingskenmerken	die	zich	in	en	rondom	een	winkelstad	bevinden.	De	

omgevingskenmerken	 van	 een	 winkelstad	 bepalen	 de	 indruk	 en	 ervaringen	 die	 de	 consumenten	

opdoen	in	het	desbetreffende	winkelcentrum.	De	indrukken	en	ervaringen	bepalen	dan	ook	mede	de	

bewuste	winkelkeuze	van	de	consument.	Veel	onderzoeken	naar	bezoekersgedrag	in	winkelgebieden	

hanteren	vergelijkbare	omgevingskenmerken	(Oppewal,	1995;	Holden	&	Pritchard,	1996;	Evers	et	al.,	

2005;	Teller	&	Reutterer,	2008;	Gianotten,	2010).	De	omgevingsfactoren	die	vaak	worden	genoemd	

zijn:	Het	aanbod	van	de	winkels,	aanbod	van	de	horeca,	sfeer	en	uitstraling,	bereikbaarheid,	parkeren	

en	lengte	winkelcircuit.		

	

Aanbod	winkels	

De	onderzoeken	van	Teller	&	Reutterer	(2008)	en	Holden	&	Pritchard	(1996)	komen	wat	betreft	het	

aanbod	 van	 winkels	 tot	 dezelfde	 conclusie,	 namelijk	 dat	 gevarieerd	 en	 een	 compleet	 aanbod	 de	

aantrekkelijkheid	van	het	centrum	ten	goede	komt.	 In	het	onderzoek	van	Teller	&	Reutterer	(2008)	

wordt	 het	 zelfs	 als	 een	 bepalende	 variabelen	 omschreven	 omdat	 het	 nauw	 verbonden	 is	met	 het	

winkeldoeleinde	van	de	bezoeker.	De	verwachting	is	dat	funshoppers	meer	waarde	hechten	aan	een	

compleet	aanbod.	Dit	omdat	een	funshopper	als	vrijetijdsbesteding	naar	het	centrum	komt	en	daarbij	

allerlei	producten	wil	kunnen	vergelijken.	Voor	een	runshopper	moet	het	winkelaanbod	zorgen	voor	

zo	min	mogelijk	irritaties	(Evers	et	al.,	2005).	Voor	dit	onderzoek	wordt	daarom	verwacht:	

De	waardering	van	het	aanbod	van	de	winkels	wordt	hoger	beoordeeld	door	consumenten	met	een	

funshop	motief	dan	consumenten	met	een	runshop	motief.		

	

Aanbod	horeca	

Aangezien	een	funshopper	meer	gebruik	zal	maken	van	de	horecavoorzieningen	is	de	verwachting	dat	

deze	ook	van	groter	belang	zijn	voor	een	bezoeker	met	een	funshop	motief.	Of	deze	verwachting	klopt	
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en	ook	van	toepassing	is	op	de	middelgrote	binnensteden	zal	in	deze	studie	onderzocht	worden.	De	

hypothesen	luidt	als	volgt:		

De	waardering	van	het	aanbod	van	de	horeca	wordt	hoger	beoordeeld	door	consumenten	met	een	

funshop	motief	dan	consumenten	met	een	runshop	motief.		

	

Sfeer	en	uitstraling	

Onder	sfeer	en	uitstraling	vallen	de	prikkels	die	de	zintuigen	van	consumenten	opvangen,	het	gevoel	

dat	de	consument	krijgt	bij	een	centrum	bezoek	(Teller	en	Reutterer,	2008).	Voor	een	runshopper	zal	

de	 sfeer	 en	 uitstraling	 zo	 moeten	 zijn	 dat	 het	 geen	 irritaties	 oproept.	 Dit	 zou	 de	 kans	 op	 een	

herhaalbezoek	verkleinen.	Toch	wordt	er	verwacht	dat	de	sfeer	en	uitstraling	van	winkelcentra	hoger	

beoordeeld	zullen	worden	door	funshoppers	dan	runshoppers.	Dit	leidt	tot	de	volgende	hypothesen:	

De	waardering	van	de	sfeer	en	uitstraling	wordt	hoger	beoordeeld	door	consumenten	met	een	funshop	

motief	dan	consumenten	met	een	runshopmotief	

	

Bereikbaarheid	

Consumenten	die	naar	een	winkelstad	komen	moeten	een	bepaalde	ruimtelijke	en	temporele	afstand	

overbruggen,	deze	ruimtelijke	en	temporele	afstand	bepaalt	de	bereikbaarheid	van	een	winkelstad	

(Teller	&	Reutterer,	2008).	De	 temporele	afstand	wordt	bepaald	door	het	 transportmiddel	dat	een	

consument	gebruikt	en	de	kosten	die	aan	het	transportmiddel	verbonden	zijn.	De	bereikbaarheid	van	

een	centrum	is	van	groot	belang	voor	consumenten	die	zo	snel	mogelijk	bij	een	bepaald	winkelcentrum	

willen	komen,	de	 zogenaamde	 runshoppers.	De	verwachting	 is	dan	ook	dat	de	bereikbaarheid	een	

grotere	rol	speelt	bij	het	runshop	motief	dan	bij	het	funshop	motief,	daarom	luidt	de	hypothesen	als	

volgt:	

De	waardering	 van	de	bereikbaarheid	wordt	 lager	beoordeeld	door	 consumenten	met	 een	 funshop	

motief	dan	consumenten	met	een	runshop	motief	

	

Parkeren	

De	parkeergelegenheden	beïnvloeden	de	bereikbaarheid	van	een	binnenstad.	De	beoordeling	van	de	

parkeergelegenheid	 wordt	 beïnvloed	 door	 het	 aantal	 beschikbare	 plekken,	 de	 kosten	 voor	 het	

parkeren,	 de	 beperkte	 parkeertijd	 en	 bovendien	 willen	 consumenten	 de	 afstand	 van	 het	

vervoersmiddel	tot	de	winkel	zo	klein	mogelijk	houden.	Bij	een	slechte	parkeergelegenheid	voor	de	

auto/fiets	zal	de	consument	minder	snel	geneigd	zijn	om	dit	transportmiddel	te	gebruiken.	De	keuze	

voor	een	ander	vervoersmiddel	kan	de	ruimtelijke	en	temporele	afstand	tot	het	centrum	vergroten	

(Teller	&	Reutterer,	2008).	Een	slechte	bereikbaarheid	kan	tot	irritaties	leiden	bij	de	runshoppers	wat	

de	kans	op	een	herhaalbezoek	verminderd.	De	verwachting	is	dat	een	funshopper	minder	waarde	zal	
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hechten	aan	de	parkeergelegenheid	omdat	zij	minder	haast	hoeven	te	maken.	De	runshoppen	zal	dus	

meer	waarde	hecht	aan	een	goede	parkeergelegenheid	dan	een	funshopper.	De	hypothesen	luidt	dan	

ook	als	volgt:		

De	waardering	van	het	parkeren	wordt	lager	beoordeeld	door	consumenten	met	een	funshop	motief	

dan	consumenten	met	een	runshop	motief	

 

Lengte	winkelcircuit	

De	lengte	van	het	winkelcircuit	zegt	iets	over	ligging	van	de	winkels	ten	opzichte	van	elkaar.	Daarbij	zal	

een	 runshopper	de	voorkeur	geven	aan	een	 centrum	waarbij	de	verschillende	winkels	 compact	bij	

elkaar	liggen	zodat	dit	type	shopper	zo	snel	en	efficiënt	mogelijk	zijn	producten	kan	aanschaffen.	De	

verwachting	is	dat	een	funshopper	hier	tot	op	zekere	hoogte	minder	waarde	aan	zal	hechten.	Voor	

een	funshopper	zou	een	iets	verspreider	centrum	zelfs	de	voorkeur	kunnen	hebben.	Daarentegen	zal	

een	runshopper	meer	waarde	hechten	aan	de	lengte	van	een	winkelcircuit	dan	een	funshopper.	De	

hypothesen	luidt	dan	ook	als	volgt:		

De	waardering	van	de	lengte	van	het	winkelcircuit	wordt	lager	beoordeeld	door	consumenten	met	een	

funshop	motief	dan	consumenten	met	een	runshop	motief	
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2.6 Conceptueel	model	
Bij	het	bestuderen	van	de	verschillende	onderzoeken	en	theorieën	samenvoegen	van	de	verschillende	

theorieën	 is	 het	 conceptueel	 model	 uit	 Afbeelding	 2	 ontstaan.	 De	 afhankelijke	 variabele	

‘Bezoekmotieven’	zal	beïnvloed	worden	door	de	onafhankelijke	variabelen	‘Persoonlijke	kenmerken’	

en	‘Omgevingsfactoren’.		

	

	

Afbeelding	2	-	Conceptueel	model	

2.7 Operationalisering	
Het	is	van	essentieel	belang	om	een	goede	eenduidige	definitie	van	de	begrippen	uit	het	conceptueel	

model	 vast	 te	 stellen	 zodat	 duidelijk	 is	 wat	 er	 gemeten	 dient	 te	 worden.	 Daarom	 zal	 er	 in	 deze	
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operationalisering	 aandacht	 besteed	 worden	 aan	 de	 operationalisering	 van	 de	 verschillende	

begrippen.		

	

2.7.1 Persoonlijke	kenmerken	
De	 eerste	 factoren	 waar	 dit	 onderzoek	 zich	 op	 richt	 zijn	 de	 persoonlijke	 kenmerken.	 Persoonlijke	

kenmerken	 zijn	 van	 belang	 om	bijvoorbeeld	 te	 bepalen	 of	 consumenten	 op	 zoek	 naar	 bekende	 of	

nieuwe	ervaringen	 (Gianotten,	2010).	De	persoonlijke	kenmerken	zijn	bepaald	aan	de	hand	van	de	

volgende	eigenschappen:	

	

Geslacht	

Het	feit	of	een	respondent	een	man/vrouw	is.		

	

Leeftijd	

De	leeftijd	van	de	respondent	in	jaren.	

	

Opleidingsniveau	

Het	opleidingsniveau	van	de	respondent,	er	kan	gekozen	worden	voor	de	volgende	categorieën:	

1. Lager;	

2. VMBO/MAVO;	

3. HAVO;	

4. VWO;	

5. MBO;	

6. HBO;	

7. WO.	

	

Huishoudsamenstelling	

De	huishoudensamenstelling	van	de	respondent	wordt	gecategoriseerd	naar:	

1. Eenpersoonshuishouden;	

2. Meerpersoonshuishouden	zonder	kinderen;	

3. Gezin	met	kind;	

4. Gezin	met	kinderen;	

5. Eenoudergezin.	
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Woningtype	

De	respondent	wordt	gevraagd	naar	het	woningtype,	er	kan	gekozen	worden	tussen:	

1. Sociale	huurwoning;	

2. Vrije	huurwoning;	

3. Koopwoning.	

	

Reistijd	

De	reistijd	van	de	consument	in	minuten.	

	

Transportmiddel	

De	respondent	wordt	gevraagd	naar	de	mode	van	transport,	er	kan	gekozen	worden	voor:	

1. Te	voet;	

2. Fiets;	

3. Auto;	

4. Openbaar	Vervoer.	

	

2.7.2 Omgevingsfactoren	
De	respondent	beoordeeld	de	fysieke	omgevingsfactoren	van	een	binnenstad	met	een	rapportcijfer	

tussen	de	1	en	10,	waarbij	10	voor	de	hoogst	mogelijke	score	staat	en	1	voor	de	laagst	mogelijke	score.	

Van	de	volgende	zeven	omgevingsfactoren	geven	de	respondenten	hun	persoonlijke	mening:		

1. Centrum	geheel;	

2. Aanbod	winkels;	

3. Aanbod	horeca;	

4. Sfeer/uitstraling;	

5. Bereikbaarheid;	

6. Parkeren;	

7. Lengte	winkelcircuit.	

	

2.7.3 Bezoekmotieven	
De	 bezoekmotieven	 zijn	 bepaald	 door	 de	 consument	 tijdens	 het	 afnemen	 van	 de	 enquête	 (stated	

preferences)	en	aan	de	hand	van	de	bezochte	winkels	(revealed	preferences).	Bij	het	opgeven	van	het	

bezoekmotief	door	de	respondenten	zelf	kon	er	gekozen	worden	uit	de	volgende	vier	categorieën:	

	

1. Boodschappen	doen	

• Komt	voor	de	geregelde	boodschappen	



23
	Ju

ni
	2
01

6	
	

20
16

	

Veranderend	bezoekersgedrag	in	winkelsteden,	Koen	Janssen	s4598806	
	

29	

• 1	à	5	winkels,	waaronder	dagelijkse	branches	(supermarkt,	markt,	bakker,	drogist,	etc)	

• Verblijfsduur	maximaal	anderhalf	uur	

• Kan	een	mix	aan	winkelbranches	en	combinatie	van	marktbezoek	zijn,	maar	combinaties	

met	uitgebreid	horecabezoek	of	andere	functies	zijn	beperkt.		

2. Gericht	

• Primaire	reden:	iets	nodig	(duidelijk	koopdoel)	

• Komt	gericht	voor	één	of	enkele	producten	in	een	niet-dagelijkse	branchegroep	of	dienst	

(bijvoorbeeld:	kapper,	Blokker	en	vertrekt	daarna	weer	meteen)	

• 1	à	3	winkels/diensten	

• Verblijfsduur	maximaal	een	uur	

3. Winkelen	

• Primaire	reden:	shoppen	als	bezigheid/wat	winkels	af	gaan	

• Komt	naar	het	centrum	voor	niet-dagelijkse	winkels	om	vergelijkend	te	shoppen	

• Minimaal	4	winkels,	vooral	mode	en	luxeartikelen	

• Verblijfsduur	minimaal	een	uur	

• Kan	 een	 mix	 aan	 winkelbranches	 en	 diverse	 combinaties	 met	 andere	 functie	 zijn,	

waaronder	horecabezoek	(o.a.	Lunchen	en	terrasbezoek)	

4. Recreatief	verblijf	

• Primaire	reden:	middagje	centrum	

• Komt	naar	centrum	als	vrijetijdsbesteding,	zonder	winkeldoel	

• Primair	doel	geen	product/winkel,	maar	de	horeca	of	het	centrum	zelf		

• Verblijfsduur	minimaal	half	uur	(geen	haast)	

• Kan	in	combinaties	met	andere	functies	zijn,	winkelbezoek	mogelijk,	maar	vooraf	geen	doel	

	

Deze	 bezoekmotieven	 tonen	 veel	 gelijkenissen	 met	 de	 run-,	 fun	 en	 doelshop	 motieven	 uit	 de	

eerdergenoemde	 onderzoeken	 (Evers	 et	 al.,	 2005,	 Gorter	 et	 al.,	 2003).	 Zo	 heeft	 categorie	 1:	

“boodschappen	 doen”	 veel	 overeenkomsten	met	 het	 Runshop	motief,	 categorie	 2:	 “Gericht”	 veel	

overeenkomsten	 met	 het	 doelshop	 motief	 en	 tonen	 categorie	 3:	 “winkelen”	 en	 categorie	 4:	

“Recreatief	 verblijf”	 veel	overeenkomsten	met	het	 funshop	motief.	Door	de	 respondenten	 zelf	het	

bezoekmotief	 te	 laten	bepalen	spreken	we	van	een	“stated	preferences”.	Een	groot	nadeel	van	de	

stated	 preferences	 is	 dat	 de	 respondent	 een	 antwoord	 kan	 geven	 dat	 niet	 gebaseerd	 is	 op	 het	

werkelijke	bezoekgedrag.		
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Daarom	zal	 in	dit	onderzoek	het	bezoekmotief	van	de	respondenten	ook	nog	eens	bepaald	worden	

aan	de	hand	van	de	bezochte	winkels.	De	feitelijke	bezoekmotieven	zullen	bepaald	worden	met	behulp	

van	de	indeling	die	gemaakt	is	door	Evers	et	al.	(2005).	Deze	indeling	categoriseert	de	verschillende	

winkels	naar	een	specifiek	bezoekmotief.	Deze	werkelijke	bezoekmotieven	worden	onderverdeeld	in	

de	 categorieën	 run-,	 fun-	 en	 doelshoppen.	 Dit	 feitelijke	 bezoekmotief	 wordt	 ook	 wel	 “revealed	

preferences”	genoemd.		
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3 METHODOLOGIE	
3.1 Onderzoeksstrategie	
De	keuze	voor	een	bepaalde	onderzoekstrategie	is	belangrijk	omdat	hier	weer	andere	beslissingen	uit	

voorvloeien.	 Een	 van	 de	 eerste	 beslissingen	 die	 gemaakt	 moeten	 worden	 bij	 het	 bepalen	 van	 de	

strategie	is	die	voor	een	breedte-	of	een	diepgaand	onderzoek.	Bij	een	diepgaand	onderzoek	wordt	

een	 tijdruimtelijk	 fenomeen	 in	 al	 zijn	 facetten	 bekenken,	 een	 breedteonderzoek	 richt	 zich	

voornamelijk	op	het	creëren	van	een	breed	overzicht	van	het	te	onderzoeken	fenomeen.	Het	nadeel	

van	een	breedteonderzoek	is	dat	de	detaillering	van	dit	soort	onderzoeken	een	stuk	minder	is	dan	bij	

diepteonderzoeken	(Verschuren	&	Doorewaard,	2007).	Voor	dit	onderzoek	is	er	desalniettemin	voor	

gekozen	om	een	breedteonderzoek	toe	te	passen.	Deze	keuze	is	gemaakt	omdat	er	momenteel	nog	

erg	veel	onduidelijkheden	zijn	over	de	verschillende	factoren	die	van	belang	zijn	op	het	bezoekmotief	

in	middelgrote	binnensteden.		

	

Vervolgens	 is	er	bepaald	of	het	onderzoek	kwantitatief	of	 kwalitatief	 van	aard	moest	worden.	Een	

kwantitatief	onderzoek	is	vooral	gericht	op	het	doen	van	uitspraken	op	basis	van	numerieke	gegevens,	

dit	in	tegenstelling	tot	een	kwalitatief	onderzoek.	Bij	een	kwalitatief	onderzoek	gaat	het	meer	om	de	

interpretatie	van	de	gegevens	waardoor	de	achterliggende	gedachten	van	een	handeling,	ofwel	de	

‘waarom’	 en	 ‘hoe’	 vraag	 (Verschuren	 &	 Doorewaard,	 2007).	 Het	 doel	 van	 dit	 onderzoek	 is	 om	 te	

achterhalen	welke	factoren	de	kans	beïnvloeden	dat	een	middelgrote	binnenstad	met	een	bepaald	

bezoekmotief	wordt	bezocht.	Het	is	daarom	belangrijk	om	een	breed	overzicht	te	krijgen	van	van	de	

aanwezige	omgevingsfactoren	in	de	middelgrote	binnensteden.	Het	opstellen	van	een	breed	overzicht	

van	 de	 verschillende	 omgevingsfactoren	 leent	 zich	 uitstekend	 voor	 een	 kwantitatief	 onderzoek.	

Daarnaast	kan	er	door	middel	van	een	kwantitatieve	benadering	worden	vastgesteld	of	er	sprake	is	

van	een	relatie	tussen	de	verschillende	factoren	en	wat	de	sterkte	is	van	deze	samenhang	is.	Daarom	

is	er	in	dit	onderzoek	gebruik	gemaakt	van	een	kwantitatieve	benadering.		

	

De	 laatste	 keuze	 die	 gemaakt	moest	worden	 omtrent	 de	 onderzoeksstrategie	was	 die	 tussen	 een	

empirisch	 onderzoek	 en	 een	 bureauonderzoek.	 Zoals	 de	 naam	 al	 doet	 vermoeden,	 zal	 bij	 een	

bureauonderzoek	uitsluitend	onderzoek	gedaan	worden	met	bestaande	gegevens.	Dit	type	onderzoek	

kan	dus	in	principe	vanachter	het	bureau	worden	uitgevoerd.	Bij	een	empirisch	onderzoek	zullen	de	

gegevens	zelf	verzameld	moeten	worden	(Verschuren	&	Doorewaard,	2007).	Het	was	onwaarschijnlijk	

dat	 de	 bestaande	 literatuur	 voldoende	 informatie	 kon	 bieden	 om	 de	 onderzoeksvraag	 te	

beantwoorden.	Door	te	kiezen	voor	een	empirisch	onderzoek	was	het	mogelijk	om	met	eigen	gegevens	

tot	nieuwe	conclusies	te	komen.	
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Om	te	achterhalen	welke	 factoren	de	kans	beïnvloedden	dat	een	middelgrote	binnenstad	met	een	

bepaald	 bezoekmotief	 werd	 bezocht	 is	 er	 gebruik	 gemaakt	 van	 een	 breed	 ingestoken,	 kwalitatief	

onderzoek.	Deze	eigenschappen	 leenden	zich	uitstekend	voor	een	surveyonderzoek,	daarnaast	kon	

door	 middel	 van	 een	 surveyonderzoek	 het	 bezoekmotief	 van	 de	 consument	 in	 middelgrote	

binnensteden	verklaard	worden.	Daarbij	 kwam	dat	het	onderzoek	vooral	praktijkgericht	was	en	de	

onderzoeksvraag	vooral	verklarend	van	aard	was.	Al	deze	eigenschappen	leenden	zich	uitstekend	voor	

een	 surveyonderzoek	 (Korzilius,	 2000,	 pp.	 121).	 Het	 grote	 voordeel	 van	 een	 survey	 was	 dat	 de	

resultaten	te	generaliseren	waren,	er	sprake	was	van	een	hoge	betrouwbaarheid	en	dat	er	een	breed	

bereik	 mogelijk	 was	 (Korzilius,	 2000,	 pp.	 121).	 Desalniettemin	 had	 een	 survey	 ook	 een	 aantal	

minpunten.	 Zo	 was	 de	 diepgang	 gering	 en	 kon	 de	 respondent	 een	 oneerlijk	 antwoord	 geven	wat	

moeilijk	te	controleren	(Korzilius,	2000,	pp.	122).		

	

3.2 Onderzoeksmateriaal	
Met	behulp	van	een	survey	zal	er	een	overzicht	gegenereerd	kunnen	worden	van	de	verschillende	

bezoekersmotieven	 in	 middelgrote	 binnensteden.	 Waarna	 geanalyseerd	 zal	 worden	 welke	

omgevingskenmerken	 de	 kans	 beïnvloeden	 dat	 een	 binnenstad	 met	 een	 bepaald	 motief	 bezocht	

wordt.	 	 In	dit	onderzoek	 zullen	de	onderzoekseenheden	de	winkelcentrabezoekers	 zijn.	Het	 is	niet	

mogelijk	 om	 deze	 onderzoekseenheden	 aselectief	 te	 selecteren	 omdat	 er	 geen	 steekproefkader	

voorhanden	 is.	 Er	 zal	 daarom	 gekozen	 worden	 voor	 een	 ‘niet-kanssteekproef’.	 Hierbij	 zullen	 de	

beschikbare	of	toevallige	aanwezige	respondenten	door	de	interviewer	worden	geënquêteerd.	Deze	

vorm	 wordt	 de	 beschikbare	 steekproef	 genoemd	 en	 wordt	 veel	 gebruikt	 bij	 marktonderzoeken	

(Korzilius,	2000,	pp.	82).		

	

De	doelgroep	wordt	geënquêteerd	op	de	voor	dit	onderzoek	relevante	plek,	namelijk	de	middelgrote	

binnensteden.	 Bij	 deze	 steekproef	 kan	 niet	 gegarandeerd	 worden	 dat	 de	 uitkomsten	 voor	 alle	

winkelbezoekers	 in	 Nederland	 gelden,	 de	 resultaten	 zijn	 niet	 te	 generaliseren.	 Wel	 mag	 er	 een	

gemiddelde	genoemd	worden	van	de	onderzochte	groep	consumenten;	maar	dat	biedt	geen	garantie	

dat	dit	ook	voor	alle	consumenten	in	middelgrote	binnensteden	geld	(Korzilius,	2000,	pp.	83-84).		

	

De	steekproef	zal	uitgevoerd	worden	in	acht	verschillende	middelgrote	binnensteden.	Om	een	volledig	

beeld	 te	 krijgen	 van	 de	 middelgrote	 binnensteden	 zijn	 de	 te	 onderzoeken	 binnensteden	 op	 de	

volgende	 eigenschappen	 geselecteerd:	 historisch	 of	 planmatig	 karakter,	 percentage	 leegstaande	

verkooppunten,	 samenstelling	 van	 het	 centrum,	 bereikbaarheid,	 verzorgingsgebied	 en	 het	
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winkelvloeroppervlakte	 (WVO).	 De	WVO	 van	 de	 steden	 varieert	 tussen	 de	 61.000	 en	 87.000	 m2,	

hierdoor	vallen	allen	steden	in	de	categorie	‘middelgrote	winkelcentra’.	Om	de	representativiteit	te	

verhogen	is	er	bij	het	selecteren	van	de	steden	gekeken	naar	de	geografische	spreiding	van	de	binnen	

Nederland	(zie	Afbeelding	3).		

		

1	 Amersfoort	

2	 Zwolle	

3	 Doetichem	

4	 Tilburg	

5	 Uden	

6	 Venlo	

7	 Ede	

8	 Roosendaal	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Afbeelding	3:	Geografische	spreiding	onderzochte	steden	

	

Daarnaast	bestaan	binnen	de	geselecteerde	winkelcentra	grote	verschillen	wat	betreft	het	percentage	

leegstand,	het	percentage	winkels	en	het	percentage	horeca.	Zo	is	het	leegstandscijfer	in	Roosendaal,	

Ede	en	Venlo	erg	hoog.	Daarentegen	is	het	leegstandscijfer	in	Amersfoort,	Zwolle	en	Doetinchem	erg	

laag.	 In	 de	 steekproef	 is	 het	 leegstandsgemiddelde	 10,23%,	 dit	 komt	 in	 de	 buurt	 van	 het	

Afbeelding	3	-	Geografische	spreiding	onderzochte	binnensteden	
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winkelleegstandsgemiddelde	voor	de	rest	van	Nederland,	dit	ligt	namelijk	op	10,75%.	In	Tabel	1	is	een	

overzicht	gegeven	van	de	selectiecriteria	van	de	steden.		

#	 Kern	 Centrum	 Leegstand	 Totaal	WVO	

(m2)	

Horeca	t.o.v.	

totale	aantal	VKP	

Horeca	t.o.v.	

winkels	

1	 Amersfoort	 Historisch	 4,81%	 67604	 23,08%	 43,64%	

2	 Zwolle	 Historisch	 7,50%	 71174	 22,03%	 44,20%	

3	 Doetinchem	 Planmatig	 7,71%	 71088	 21,43%	 47,70%	

4	 Tilburg	 Planmatig	 9,26%	 83869	 25,93%	 53,85%	

5	 Uden	 Planmatig	 9,88%	 64270	 18,21%	 31,74%	

6	 Venlo	 Historisch	 13,66%	 81805	 22,07%	 43,00%	

7	 Ede	 Planmatig	 13,90%	 69654	 17,32%	 33,97%	

8	 Roosendaal	 Planmatig	 15,12%	 72154	 17,85%	 41,00%	

Gem.	steekproef	 10,23%	 72702	 20,99%	 42,39%	

Gem.	totale	populatie	 10,75%	 73109	 19,19%	 37,88%	

Tabel	1	-	selectiecriteria	middelgrote	binnensteden	

Doormiddel	 van	 mondelinge	 enquêtes	 is	 een	 gestructureerde	 vragenlijst	 doorgelopen	 met	 de	

respondenten.	 De	 vragenlijst	 is	 opgesteld	 aan	 de	 hand	 van	 criteria	 uit	 de	 eerder	 geformuleerde	

theorieën	en	is	in	samenwerking	met	een	groepje	van	zes	medestudenten	afgenomen.	Elke	binnenstad	

is	twee	dagen	bezocht,	een	keer	door	de	weeks	en	een	keer	 in	het	weekend	door	een	groep	van	3	

enquêteurs.	 De	 enquêtes	 zijn	 afgenomen	 bij	 consumenten	 die	 de	 binnenstad	 verlieten.	 Hierdoor	

werden	alleen	de	consumenten	ondervraagd	die	een	helder	beeld	hadden	van	de	binnenstad.		

	

3.2.1 Betrouwbaarheid	
Om	de	betrouwbaarheid	van	een	onderzoek	 te	vergroten	 is	het	aantal	onderzochte	eenheden	van	

belang.	 Door	 het	 onderzoeken	 van	 een	 groot	 aantal	 eenheden	wordt	 de	 kans	 een	 toevallige	 fout	

kleiner.	Toevallige	fouten	zijn	fouten	die	niet	in	één	richting	werken.	Hierbij	kan	gedacht	worden	aan	

bijvoorbeeld	een	binnenstadbezoeker	die	net	een	positieve	kijk	heeft	omdat	hij	zojuist	goed	geholpen	

is	of	een	bezoeker	die	haast	had	en	de	vragenlijst	slordig	heeft	ingevuld	(Korzilius,	2000,	pp.	22-23).		

	

Doordat	de	aanwezigheid	van	de	toevallige	fouten	niet	te	vermijden	is,	is	het	belangrijk	om	een	groot	

aantal	 enquêtes	 af	 te	 nemen,	 dit	 zorgt	 ervoor	 dat	 de	 betrouwbaarheid	 van	 de	 gegevens	 vergroot	

wordt.	Het	 is	van	belang	dat	de	vragen	een	eenduidige	betekenis	hebben	en	door	elke	respondent	

hetzelfde	 geïnterpreteerd	worden.	Door	 een	duidelijke	 uitleg	 te	 geven	bij	 begrippen	wordt	 ervoor	
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gezorgd	dat	ze	eenduidig	geïnterpreteerd	worden.	Waardoor	de	betrouwbaarheid	vergoot	zal	worden	

(Korzilius,	2000,	pp.	23-24).		

	

De	enquêtes	zijn	afgenomen	gedurende	de	openingstijden	van	de	winkels.	In	elke	stad	zullen	er	op	een	

doordeweekse	dag	(woensdag	of	donderdag)	en	op	een	zaterdag	enquêtes	worden	afgenomen.	Dit	is	

gedaan	omdat	het	verschil	 in	bezoekgedrag	duidelijk	waarneembaar	was	tussen	een	doordeweekse	

dag	en	een	dag	 in	het	weekend.	Daarbij	hebben	de	meeste	mensen	 in	het	weekend	meer	vrije	tijd	

waardoor	de	kans	groter	is	dat	binnensteden	bezocht	worden	met	een	funshop	motief.	Verder	zullen	

de	 enquêtes	 worden	 afgenomen	 bij	 de	 verschillende	 uitgangen	 van	 het	 winkelcentrum	 om	 zo	 de	

betrouwbaarheid	 van	 het	 onderzoek	 te	 vergroten.	 Drie	 enquêteurs	 waren	 verspreid	 over	 de	

verschillende	uitgangen	van	het	winkelgebied	om	daar	de	enquêtes	af	te	nemen.	Door	bij	verschillende	

uitgangen	 te	 gaan	 staan	 werden	 verschillende	 consumenten	 ondervraagd	 met	 verschillende	

eigenschappen,	 denk	 bijvoorbeeld	 aan	 transportmiddel,	 bezochte	 winkels	 en	 leeftijd.	 Door	 op	

verschillende	 tijdstippen	 en	 plaatsen	 de	 enquetes	 af	 te	 nemen	werd	 de	 betrouwbaarheid	 van	 het	

onderzoek	vergroot	(Teller	&	Reutterer,	2008,	pp.	132;	Korzilius,	2000)	

	

3.2.2 Validiteit	
Validiteit	is	onder	te	verdelen	in	vier	vormen:	inhoudsvaliditeit,	begripsvaliditeit,	interne	validiteit	en	

externe	 validiteit	 (Korzilius,	 2000,	 pp.	 25-26).	 Deze	 vier	 vormen	 van	 validiteit	 zullen	 hier	 worden	

besproken.	

	

Met	de	inhoudsvaliditeit	wordt	er	geprobeerd	om	vast	te	stellen	of	alle	aspecten	van	een	begrip	goed	

gemeten	 zijn	 (Korzilius,	 2000,	 pp.	 26).	 Voor	 dit	 onderzoek	 is	 het	 van	 groot	 belang	 dat	 de	

bezoekersmotieven	 juist	 worden	 vertaald	 in	 een	 enquête.	 Om	 de	 inhoudelijke	 validiteit	 zo	 groot	

mogelijk	te	houden	zijn	de	begrippen	geoperationaliseerd	aan	de	hand	van	verschillende	theorieën.		

	

De	 tweede	 vorm	 van	 validiteit	 die	 van	 groot	 belang	 is	 wordt	 de	 begripsvaliditeit	 genoemd.	 	 Met	

begripsvaliditeit	wordt	er	nagegaan,	of	er	op	basis	van	de	onderzochte	theorie,	een	samenhang	tussen	

verschillende	 begrippen	 is	 in	 het	 onderzoek.	 Wanneer	 er	 in	 de	 theorie	 een	 samenhang	 tussen	

verschillende	 begrippen	 wordt	 verondersteld	 dan	 zou	 dit	 ook	 naar	 voren	 moeten	 komen	 in	 het	

empirisch	onderzoek.	Bij	de	begripsvaliditeit	wordt	er	gekeken	of	er	daadwerkelijk	gemeten	is	wat	er	

bedoeld	was	te	meten	(Korzilius,	2000,	pp.28).	

	

De	derde	vorm	van	validiteit	is	de	interne	validiteit.	De	interne	validiteit	duidt	de	mate	aan	waarin	de	

conclusies	 die	 uit	 het	 onderzoek	 naar	 voren	 komen,	 niet	 veroorzaakt	 zijn	 door	 mogelijke	 andere	
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factoren	(Korzilius,	2000,	pp.	28).	Interne	validiteit	heeft	sterk	te	maken	met	de	maten	waarin	causale	

verbanden	 ontstaan.	 Bij	 een	 surveyonderzoek	 is	 het	 moeilijk	 om	 een	 causale	 verbanden	 tussen	

variabelen	 te	 ontdekken	 omdat	 de	 metingen	 op	 een	 moment	 worden	 verricht.	 Daarom	 zij	 er	

doormiddel	van	bestaande	theorieën	causale	verbanden	beredeneerd.	Om	de	interne	validiteit	in	dit	

onderzoek	te	verhogen	zijn	de	causale	verbanden	uit	de	theorieën	geïmplementeerd	in	het	onderzoek	

als	controlevariabelen.	De	kans	is	echter	groot	dat	niet	elke	(omgevings)factor	die	van	invloed	is	op	de	

bezoekersmotieven	wordt	meegenomen.		

	

De	 laatste	vorm	van	validiteit	die	wordt	meegenomen	 is	de	externe	validiteit.	De	externe	validiteit	

heeft	 betrekking	 op	 de	 generaliseerbaarheid	 van	 de	 conclusies	 naar	 de	 invloed	 van	 de	

omgevingsfactoren	op	de	bezoekmotieven	in	de	overige	middelgrote	binnensteden	(Korzilius,	2000,	

pp.29).	Zoals	eerder	omschreven	wordt	er	in	dit	onderzoek	gebruikgemaakt	van	niet-kanssteekproef.	

De	 keuze	 voor	 dit	 type	 steekproef	 heeft	 gevolgen	 voor	 de	 externe	 validiteit.	 Er	 kan	 namelijk	 niet	

geconcludeerd	 worden	 dat	 de	 resultaten	 hetzelfde	 zijn	 voor	 de	 hele	 populatie.	 De	

onderzoeksresultaten	zouden	in	principe	niet	gegeneraliseerd	kunnen	worden.		

	

3.2.3 Non-response	
Bij	het	afnemen	van	een	schriftelijke	of	mondelinge	enquête	zijn	er	(bijna)	altijd	mensen	die	niet	mee	

willen	of	kunnen	werken	aan	het	onderzoek.	Het	percentage	van	de	mensen	dat	niet	mee	wil	of	kan	

werken	aan	het	onderzoek	wordt	ook	wel	de	non-respons	genoemd	(Korzilius,	2000,	pp.	84-88).	De	

non-respons	kan	invloed	hebben	op	het	onderzoek.	Daarom	is	het	belangrijk	om	bij	een	hoge	mate	

van	non-respons	te	kijken	of	er	sprake	is	van	een	selectieve	non-respons.	Als	er	een	bepaalde	groep	

bezoekers	 is	 met	 dezelfde	 eigenschappen	 die	 niet	 mee	 wil	 werken	 aan	 het	 onderzoek	 wordt	 er	

gesproken	 over	 selectieve	 non-respons,	 dit	 kan	 getoetst	 worden	 met	 de	 representativiteittoets	

(Korzilius,	 2000,	 pp.	 84-88).	 Aangezien	 het	 steekproefkader	 ontbreekt	 bij	 dit	 onderzoek	 is	 het	 niet	

mogelijk	 om	 te	 onderzoeken	 of	 er	 sprake	 is	 van	 selectieve	 non-respons.	 Wel	 is	 er	 tijdens	 het	

enquêteren	 nagegaan	 of	 er	 een	 bepaalde	 groep	 was	 die	 niet	 mee	 wilde	 of	 kon	 werken	 aan	 het	

onderzoek.	Dit	 is	 gedaan	door	 het	 geslacht	 en	 de	 geschatte	 leeftijd	 te	 noteren	 van	de	 binnenstad	

bezoekers	die	niet	mee	wilde	werken.	Uiteindelijk	bleek	dat	de	die	niet	mee	wilde	werken	aan	het	

onderzoek	niet	niet	substantieel	verschilde	van	de	groep	die	wel	mee	wilde	werken.		

		

3.3 Data-analyse	
In	de	volgende	fase	van	het	onderzoek	wordt	de	verkregen	data	geanalyseerd.	Om	te	bepalen	wat	voor	

soort	 analyse	 er	 gebuikt	 kan	 worden	 is	 het	 van	 belang	 om	 de	 verkregen	 data	 te	 beschrijven.	 Dit	
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beschrijven	gebeurt	aan	de	hand	van	de	frequentietabellen	en	tendentiematen	van	de	verschillende	

variabelen.	 De	 frequentieballen	 geven	 weer	 hoeveel	 een	 bepaalde	 waarde	 voorkomt	 en	 de	

tendentiematen	geven	aan	rond	welke	waarde	de	variabelen	gegroepeerd	zijn.	De	tendentiematen	

kunnen	bepaald	worden	doormiddel	van	het	gemiddelde,	de	modus	en	de	mediaan	(Korzilius,	2000	

pp.	100-102)	

	

Bij	het	analyseren	van	deze	gegevens	viel	het	op	dat	de	variabelen	‘parkeren’	een	extreem	groot	aantal	

missing	value’s	had.	Dit	kwam	doordat	veel	respondenten	nooit	met	de	auto	naar	de	binnenstad	waren	

gekomen	en	daardoor	dus	geen	beoordeling	konden	geven	aan	de	parkeergelegenheid.	De	variabelen	

‘parkeren’	is	daarom	niet	meegenomen	in	de	analyse.		

	

Nadat	de	missing	value’s	eruit	zijn	gehaald	kan	her	gestart	worden	met	het	tweede	deel	van	de	analyse,	

het	 toetsende	 deel.	 Bij	 dit	 deel	 van	 de	 analyse	 zal	 gebruik	 worden	 gemaakt	 van	 een	 t-toets,	 een	

variantie-analyse,	 een	 correlatieanalyse	 en	 een	 logistische	 regressie.	 Met	 de	 t-toets	 en	 variantie-

analyse	wordt	het	verband	tussen	de	verschillende	bezoekmotieven	en	de	omgevingsfactoren	getoetst	

en	 wordt	 er	 gekeken	 of	 de	 populatiegemiddelden	 van	 de	 bezoekmotieven	 verbanden	met	 elkaar	

hebben	(de	Vocht,	2015,	pp.170).	Bij	de	t-toets	worden	de	bezoekmotieven	teruggebracht	naar	twee	

categorieën	namelijk	‘Run’	en	‘Fun’,	het	terugbrengen	van	deze	categorieën	wordt	gedaan	met	zowel	

de	 stated	 preferences	 als	 de	 revealed	 preferences.	 De	 variantie-analyse	wordt	 eveneens	 een	 keer	

uitgevoerd	met	de	stated	preferences	en	de	revealed	preferences.		

	

Tenslotte	wordt	er	van	de	bezoekmotieven	‘Run’	en	‘Fun’	een	logistische	regressieanalyse	gemaakt.	

Bij	 een	 logistische	 regressieanalyse	 wordt	 het	 bezoekgedrag	 voorspeld	 aan	 de	 hand	 van	 de	

omgevingskenmerken.	 Aangezien	 de	 variabelen	 dichotome	 zijn	 (run-	 of	 funshoppen)	 en	 er	 beoogt	

wordt	 de	 kans	 te	 verklaren	 dat	 iemand	 gaat	 run-	 of	 funshoppen	 is	 dit	 de	 meest	 geschikte	

analysemethoden.	Bij	een	logistische	regressieanalyse	kan	per	variabelen	berekend	worden	of	er	een	

significante	kans	bestaat	dat	een	consument	gaat	run-	of	funshoppen	(de	Vocht,	2015,	pp.	211).		
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4 ANALYSE	
4.1 Persoonlijke	kenmerken	van	de	consument	
De	 enquêtes	 zijn	 afgenomen	 bij	 1349	 consumenten	 in	 acht	 verschillende	 binnensteden.	 In	 elke	

binnenstad	 zijn	 ongeveer	 240	 enquêtes	 afgenomen	 verspreid	 over	 twee	 dagen.	 Bij	 de	 variabelen	

parkeren	waren	een	groot	aantal	missing	value’s	doordat	respondenten	die	nooit	met	de	auto	naar	de	

binnenstad	 kwam	 dit	 moeilijk	 konden	 beoordelen.	 Daarom	 is	 er	 één	 analyse	 gemaakt	 waarbij	 de	

variabelen	 parkeren	 niet	 meegenomen	 is	 en	 één	 analyse	 waarbij	 de	 variabelen	 parkeren	 wel	

meegenomen	 is.	 Door	 het	 totaalaantal	 afgenomen	enquêtes	 te	 verminderen	met	 de	 enquêtes	 die	

missing	value’s	hadden	bij	parkeren	is	er	tot	een	bruikbare	dataset	gekomen	van	1152	enquêtes.	Zoals	

in	 de	 onderzoekstrategie	 beschreven	 kunnen	 er	 uitsluitend	 uitspraken	 gedaan	 worden	 over	 de	

resultaten	uit	deze	steekproef.		

	

4.1.1 Geslacht	
Tien	jaar	geleden	is	er	onderzoek	gedaan	naar	het	verschil	in	aantal	mannen	en	vrouwen	die	winkelen.	

Dit	onderzoek	is	echter	gedateerd	en	de	verwachting	is	dat	mannen	steeds	meer	gaan	winkelen	door	

maatschappelijke	 ontwikkelingen.	 Uit	 dit	 onderzoek	 blijkt	 echter	 dat	 het	 grootste	 deel	 van	 de	

winkelbezoeken	 nog	 wordt	 afgelegd	 door	 vrouwelijke	 consumenten.	 Van	 de	 1152	 afgenomen	

enquêtes	 zijn	 er	 976	 door	 vrouwen	 en	 576	 door	 mannen	 beantwoord.	 Hiermee	 is	 het	 aandeel	

vrouwelijke	respondenten	63%	ten	opzichte	van	37%	mannelijke	respondenten	(zie	Afbeelding	4).	Het	

algemene	beeld	dat	vrouwen	meer	winkelen	dan	mannen	wordt	dus	bevestigd	in	dit	onderzoek.		

	

Afbeelding	4	-	Verdeling	geslacht	respondenten	

	

Man

37%

Vrouw

63%

GESLACHT	(%)
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4.1.2 Leeftijd	
Met	betrekking	tot	de	leeftijden	van	de	respondenten	kan	geconcludeerd	worden	dat	alle	leeftijden	

tussen	 de	 12	 en	 88	 jaar	 voorkomen.	 De	 gemiddelde	 leeftijd	 van	 de	 respondenten	 is	 46	 jaar.	 De	

standaarddeviatie	van	18,663	laat	zien	dat	de	leeftijd	van	de	respondenten	verspreid	is.	De	histogram	

in	Afbeelding	5	laat	de	verhoudingen	tussen	de	verschillende	leeftijden	zien.	In	deze	histogram	is	te	

zien	 dat	 er	 een	 aantal	 uitschieters	 zitten	 rond	 de	 leeftijd	 van	 20	 jaar.	 Dit	 betekend	 dat	 de	 groep	

respondenten	van	deze	leeftijd	relatief	groter	is	dan	de	groep	respondenten	van	rond	de	80	jaar.		

	

	

Afbeelding	5	-	Histogram	leeftijden	respondenten	

4.1.3 Opleidingsniveau	
Het	opleidingsniveau	is	als	variabelen	meegenomen	in	dit	onderzoek.	Het	valt	op	dat	meer	dan	de	helft	

van	 de	 1551	 respondenten	 een	MBO	 of	 een	 HBO	 opleiding	 heeft	 afgerond,	 een	 overzicht	 van	 de	

afgeronde	opleidingen	is	de	vinden	in	Afbeelding	6.		
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Afbeelding	6	-	Opleidingsniveau	respondenten	

4.1.4 Huishoudensamenstelling	
Om	 te	 kunnen	 onderzoeken	 of	 de	 huishoudensamenstelling	 een	 significante	 invloed	 heeft	 op	 het	

bezoekmotief	 is	 deze	 meegenomen	 in	 de	 analyse.	 	 Het	 meest	 opvallende	 aan	 de	

huishoudensamenstelling	 is	 dat	 de	 categorie	 ‘meerpersoons	 zonder	 kinderen’	 het	 grootst	 is	 (zie	

Afbeelding	7).	

	

	

Afbeelding	7	-	Huishoudensamenstelling	respondenten	
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Lager w(m)bo	- mavo havo vwo mbo HBO WO

Eénpersoons
18%

Meerpersoons	zonder	
kinderen
37%

Gezin	met	kind
11%
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4.1.5 Woningtype	
Doormiddel	van	de	enquêtes	is	er	gevraagd	naar	het	woningtype	van	de	respondenten	(zie	Afbeelding	

8).	 Het	woningtype	 dient	 in	 dit	 onderzoek	 als	 indicator	 voor	 het	 inkomen.	 Hierbij	 valt	 op	 dat	 het	

grootste	gedeelte	van	de	respondenten	in	een	koopwoning	woont.	

	

Afbeelding	8	-	Woningtype	respondenten	

4.1.6 Reistijd		
De	gemiddelde	reistijd	naar	de	binnensteden	varieerde	van	0	t/m	180	minuten.	De	gemiddelde	reistijd	

van	de	respondenten	bedroeg	15	min,	in	Afbeelding	9	is	echter	te	zien	dat	de	gemiddelde	reistijd	per	

binnenstad	varieert.	Hierbij	valt	het	op	dat	mensen	gemiddeld	het	langst	reizen	naar	de	binnenstad	

van	Zwolle	(gemiddeld	19,3	minuut)	en	het	kortst	reizen	naar	de	binnenstad	van	Uden	(gemiddeld	12,8	

min).		

	

Afbeelding	9	-	Reistijd	respondenten	

Sociale	huur
8%

Vrije	huur
23%

Koop
69%
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Sociale	huur Vrije	huur Koop
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16
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4.1.7 Transportmiddel	
Gemiddeld	 komen	 komen	 de	 meeste	 respondenten	 (63,7%)	 met	 de	 fiets	 of	 te	 voet	 naar	 de	

binnensteden,	dit	zou	dus	kunnen	duiden	op	een	grote	groep	runshoppers.	De	auto	volgt	op	een	goede	

tweede	plek	met	30%	en	de	kleinste	groep	respondenten	komt	met	het	openbaar	vervoer	naar	de	

binnensteden.	 Een	 hoog	 percentage	 bezoekers	 dat	met	 het	 openbaar	 vervoer	 naar	 een	 bepaalde	

binnenstad	komt	kan	duiden	op	een	goede	bereikbaarheid	met	het	openbaar	vervoer.	In	Afbeelding	

10	is	de	verdeling	van	de	transportmiddelen	die	de	respondenten	gebruiken	weergegeven.		

	

Afbeelding	10	-	Transportmiddel	respondenten	

4.2 Omgevingsfactoren	
Bij	het	afnemen	van	de	enquêtes	is	de	respondenten	gevraagd	om	verschillende	fysieke	kenmerken	

van	de	binnenstad	te	beoordelen.	In	de	enquêtes	is	onderscheid	gemaakt	in:	het	centrum	als	geheel,	

het	aanbod	van	de	winkel,	het	aanbod	van	de	horeca,	de	sfeer	en	uitstraling,	de	bereikbaarheid,	de	

parkeergelegenheid	 en	 de	 lengte	 van	 het	winkelcircuit.	 De	 respondenten	 konden	 een	 beoordeling	

tussen	 de	 1	 en	 geven	 10,	 door	 de	 gemiddeldes	 per	 kern	 te	 vergelijken	wordt	 er	 een	 beter	 beeld	

verkregen	van	de	goede	en	slechte	eigenschappen	per	kern.	

4.2.1 Centrum	geheel	
De	gemiddelde	beoordeling	van	de	verschillende	kernen	is	positief,	namelijk	een	7,0.	Bij	het	vergelijken	

van	de	gemiddeldes	per	kern	valt	op	dat	de	respondenten	in	Amersfoort	het	meest	positief	zijn	en	de	

respondenten	in	Ede	en	Roosendaal	het	centrum	een	stuk	lager	beoordelen	(zie	Afbeelding	11).	De	

oorzaak	van	de	verschillen	is	nog	niet	duidelijk,	dit	zou	kunnen	liggen	aan	de	karakteristieke	van	de	

kern	of	de	karakteristieke	van	de	consument.	De	spreiding	van	de	beoordelingen	varieert	sterk	per	

kern.	 Zo	 is	 de	 laagste	 beoordeling	 die	 gegeven	 is	 in	 Ede	 en	 Roosendaal	 een	 1,0	 en	 is	 de	 laagste	

beoordeling	die	gegeven	is	in	Amersfoort	een	6,0.	

64%

30%

6%

Transportmiddel

Te	voet/fiets Auto Openbaar	Vervoer
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Afbeelding	11	-	Beoordeling	centrum	geheel	

	

4.2.2 Aanbod	winkels	
Een	goede	beoordeling	van	de	winkels	zou	de	aantrekkelijkheid	van	een	centrum	kunnen	verhogen.	Al	

kijkende	naar	de	gemiddelde	beoordeling	per	kern	(zie	Afbeelding	12)	valt	op	dat	Amersfoort	en	Uden	

weer	 als	 beste	 en	 Ede	 en	 Roosendaal	 weer	 als	 slechtste	 scoren.	 Hoe	 het	 komt	 dat	 deze	 steden	

gemiddeld	slechter	score	dan	de	rest	is	moeilijk	te	verklaren.	Een	ondermaats	winkelaanbod	of	een	

ander	 bezoekmotief	 zou	 een	mogelijke	 verklaring	 kunnen	 zijn.	 Daarnaast	 valt	 op	 dat	 bij	 de	 centra	

Amersfoort,	Uden	en	Zwolle	niet	lager	beoordeeld	zijn	dan	een	4,0.	Dit	is	beduidend	hoger	dan	de	1,0	

in	Ede	en	Venlo.	

	

Afbeelding	12	-	Beoordeling	aanbod	winkels	
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6,6
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4.2.3 Aanbod	Horeca	
De	gemiddelde	beoordeling	van	een	7,5	laat	zien	dat	consumenten	meer	tevreden	zijn	over	het	aanbod	

van	de	horeca	dan	over	het	aanbod	van	de	winkels	(6,8).	Naast	het	feit	dat	Uden	weer	als	een	van	de	

hoogste	 scoort	 is	 er	 ook	 te	 zien	 dat	Doetichem	hoog	 scoort	 (zie	 Afbeelding	 13).	 De	 laagste	 cijfers	

worden	wederom	gegeven	 in	Ede	en	Roosendaal.	Verder	viel	op	dat	er	veel	missing	value’s	waren,	

namelijk	82.	Deze	respondenten	konden	de	horecavoorzieningen	vaak	niet	beoordelen	omdat	ze	er	

geen	gebruik	van	maakten.	De	missing	value’s	zijn	niet	meegenomen	in	de	analyse.	

	

Afbeelding	13	-	Beoordeling	aanbod	horeca	

4.2.4 Sfeer	en	uitstraling	
De	 sfeer	 en	 uitstraling	 is	 gemiddeld	 beoordeeld	 met	 een	 7,0.	 Opvallend	 is	 dat	 de	 historische	

binnensteden	 van	 Amersfoort,	 Venlo	 en	 Zwolle	 een	 stuk	 hoger	 scoren	 dan	 de	 planmatige	

binnensteden	van	Ede	en	Roosendaal.	Daarbij	moet	wel	de	kanttekening	gemaakt	worden	dat	Uden	

weer	als	een	van	de	hoogste	scoort	terwijl	dit	niet	de	verwachting	is	omdat	dit	juist	een	planmatige	

binnenstad	is.		

	

Afbeelding	14	-	Beoordeling	sfeer	en	uitstraling	
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4.2.5 Bereikbaarheid	
Een	van	de	eerste	dingen	die	opvalt	bij	de	beoordeling	van	de	bereikbaarheid	 is	dat	dit	onderdeel	

gemiddeld	het	hoogst	beoordeeld	wordt	van	alle	omgevingsfactoren,	namelijk	met	een	7,6	en	dat	de	

spreiding	in	gemiddeldes	zeer	klein	is.	Wederom	behoren	Amersfoort	en	Uden	tot	de	best	beoordeelde	

steden.	Roosendaal	is	volgens	de	respondenten	het	slechts	te	bereiken	en	verder	valt	op	dat	Tilburg	

een	 stuk	 onder	 het	 gemiddelde	 scoort	 (zie	 Afbeelding	 15).	 Dit	 terwijl	 deze	 stad	 bij	 de	 overige	

omgevingsfactoren	rond	het	gemiddelde	scoorden.		

	

Afbeelding	15	-	Beoordeling	bereikbaarheid	

4.2.6 Parkeergelegenheid	
Het	valt	op	dat	de	parkeergelegenheid	over	het	algemeen	het	laagst	scoort,	namelijk	een	6,5	en	dat	

de	spreiding	van	de	gemiddeldes	het	grootst	is	van	alle	omgevingsfactoren.	Kijkende	naar	de	cijfers	

per	centrum	(zie	Afbeelding	16)	valt	op	dat	er	bij	Ede	een	negatieve	uitschieter	waarneembaar	is.	Dit	

zou	kunnen	duiden	op	slechte	parkeergelegenheden	in	Ede.	

	

Afbeelding	16	-	Beoordeling	parkeergelegenheid	
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4.2.7 Lengte	winkelcircuit	
De	lengte	van	het	winkelcircuit	zegt	iets	over	de	compactheid	van	het	centrum	en	kan	van	invloed	zijn	

op	het	bezoekmotief.	De	gemiddelde	beoordeling	die	gegeven	werd	aan	dit	onderdeel	was	een	7,3.	

Daarbij	 valt	 op	 dat	 Uden	 en	 Amersfoort	 weer	 boven	 het	 gemiddelde	 scoren.	 Ede,	 Roosendaal	 en	

Tilburg	scoren	hier	het	 laagst.	Dit	 is	opvallende	omdat	 juist	Ede,	Roosendaal	en	Tilburg	planmatige	

binnensteden	zijn,	de	verwachting	is	dat	er	bij	deze	steden	juist	goed	nagedacht	is	over	de	lengte	van	

het	winkelcircuit.	Amersfoort	is	daarentegen	een	historische	binnenstad,	het	is	daardoor	lastig	om	de	

lengte	van	het	winkelcircuit	aan	te	passen,	toch	zijn	respondenten	uit	deze	stad	verrassend	positief.		

	

Afbeelding	17	-	Beoordeling	lengte	winkelcircuit	

4.2.8 Conclusie	omgevingsfactoren	
Bij	 het	 analyseren	 van	 de	 omgevingsfactoren	 per	 kern	 valt	 op	 dat	 Amersfoort	 en	 Uden	 over	 het	

algemeen	het	best	scoren.	Dat	Uden	over	het	algemeen	hoog	scoort	mag	opvallend	genoemd	worden,	

Uden	heeft	namelijk	een	WVO	van	64270	m2	en	is	hiermee	het	kleinst	van	allemaal,	het	centrum	van	

Uden	is	ook	nog	eens	een	planmatig	centrum,	over	het	algemeen	wordt	hierover	gesuggereerd	dat	dit	

de	 uitstraling	 en	 sfeer	 niet	 ten	 goede	 komt.	Daarnaast	 is	 opvallend	dat	 Ede	 en	Roosendaal	 op	 elk	

onderdeel	het	laagst	scoren.	De	verwachting	is	dat	deze	binnensteden	minder	aantrekkelijk	zijn	voor	

consumenten	met	een	funshop	motief.		

	

4.3 Bezoekmotieven	
De	bezoekmotieven	van	de	respondenten	is	in	dit	onderzoek	op	twee	manieren	bepaald.	Bij	de	eerste	

manier	geeft	de	consument	zelf	zijn	bezoekmotief	aan.	Door	de	respondenten	zelf	het	bezoekmotief	

te	laten	bepalen	spreken	we	van	een	“stated	preferences”.	Een	groot	nadeel	van	de	stated	preferences	

is	dat	de	respondent	een	antwoord	kan	geven	dat	niet	gebaseerd	is	op	het	werkelijke	bezoekgedrag.	

Daarom	zal	aan	de	hand	van	de	bezochte	winkels	een	feitelijk	bezoekmotief	worden	vastgesteld.	Dit	
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feitelijke	bezoekmotief	wordt	ook	wel	de	“revealed	preferences”	genoemd.	Om	de	verschillen	in	kaart	

te	brengen	wordt	deze	bezoekmotieven	in	deze	paragraaf	met	elkaar	vergeleken.		

	

4.3.1 Stated	preferences	
De	respondenten	geven	in	de	enquête	hun	bezoekmotief	aan.	Daarbij	kunnen	ze	kiezen	uit	de	volgende	

categorieën:	Boodschappen	doen,	Gericht	aankopen	doen,	Winkelen,	Recreatief	centrum	verblijf.		In	

Afbeelding	18	is	de	verdeling	van	de	verschillende	bezoekmotieven	weergegeven.	Wat	opvalt	is	dat	

het	bijna	de	helft	van	de	respondenten	aangeeft	in	het	centrum	te	zijn	voor	gerichte	aankopen.		

	

Afbeelding	18	-	Bezoekmotieven	naar	stated	preferences	

Deze	vier	 categorieën	 zijn	 teruggebracht	naar	de	 twee	bezoekmotieven	 run-	en	 funshoppen.	Dit	 is	

gedaan	door	de	categorieën	‘Boodschappen	doen’	en	‘Gericht’	samen	te	voegen	in	de	categorie	‘Run’.	

De	categorieën	‘Winkelen’	en	‘Recreatief’	worden	samengevoegd	in	de	categorie	‘Fun’.		

	

In	 Afbeelding	 19	 zijn	 de	 twee	 verschillende	 bezoekmotieven	 per	 kern	 weergegeven.	 Bij	 elke	

onderzochte	binnenstad	 is	het	 ‘Run’	het	dominante	bezoekmotief.	Het	meest	opvallende	 is	dat	het	

percentage	 runshoppers	 in	 Ede	 en	 Uden	 ver	 boven	 het	 gemiddelde	 ligt.	 Dit	 kan	 te	 verklaren	 zijn	

doordat	Ede	en	Uden	een	groot	regionaal	verzorgingsgebied	hebben.	In	de	Amersfoort,	Doetinchem,	

Tilburg,	Venlo	en	Zwolle	is	het	funshop	percentage	lager	dan	het	gemiddelde.		

14%

46%

22%

18%

Boodschappen	doen Gericht Winkelen Recreatief
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Afbeelding	19	-	Run/Fun	stated	preferences	

	

Doordat	 de	 respondenten	 zelf	 het	 bezoekmotief	 hebben	 aangegeven	wordt	 er	 gesproken	 van	 een	

‘stated	preferences’.	Een	nadeel	van	de	stated	preferences	is	dat	de	respondent	een	bezoek	motief	

kunnen	 opgeven	 dat	 afwijkt	 van	 het	 werkelijke	 bezoekmotief.	 Daarom	 zal	 in	 dit	 onderzoek	 het	

bezoekmotief	 van	 de	 respondenten	 ook	 nog	 eens	 bepaald	 worden	 aan	 de	 hand	 van	 de	 bezochte	

winkels.	

	

4.3.2 Revealed	preferences	
In	de	enquêtes	 is	 genoteerd	welke	winkels	de	 consumenten	bezocht	hebben.	Aan	de	hand	van	de	

bezochte	winkels	is	het	bezoekmotief	per	consument	opnieuw	bepaald.	Dit	feitelijke	bezoekmotief	is	

bepaald	met	 behulp	 van	 de	 winkelindeling	 die	 gemaakt	 is	 door	 Evers	 et	 al.	 (2005).	 Deze	 indeling	

categoriseert	de	verschillende	winkels	naar	een	specifiek	bezoekmotief.	Als	de	consument	meerdere	

winkels	heeft	bezocht	waarvan	minimaal	één	winkel	als	funwinkel	staat	aangemerkt	is	de	consument	

in	 de	 funshop	 categorie	 ingedeeld.	 Een	 consument	 is	 ingedeeld	 in	 de	 runshop	 categorie	 als	 de	

consument	minimaal	 één	winkel	 heeft	 bezocht	 die	 als	 runwinkel	 is	 geclassificeerd	 en	daarbij	 geen	

funwinkel	 heeft	 bezocht.	 Deze	 feitelijke	 bezoekmotieven	 worden	 ook	 wel	 ‘revealed	 preferences’	

genoemd,	 de	 verdeling	 van	 de	 bezoekmotieven	 aan	 de	 hand	 van	 de	 ‘revealed	 preferences’	 is	

weergegeven	in	Afbeelding	20.	Het	valt	op	dat	bij	deze	verdeling	het	overgrote	deel	van	de	bezoekers	

als	 funshopper	wordt	gecategoriseerd.	Dit	 is	opvallend	aangezien	er	bij	de	stated	preferences	naar	

voren	kwam	dat	meer	dan	de	helft	(59,9%)	van	de	bezoekers	een	run	motief	had.		
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Afbeelding	20	-	Bezoekmotieven	naar	revealed	preferences	

Wanneer	de	revealed	preferences	per	kern	worden	opgesteld	valt	als	eerste	op	dat	het	percentage	

funshoppers	veel	hoger	is	dan	bij	de	stated	preferences,	het	aandeel	funshoppers	varieert	van	89%	in	

Doetinchem	tot	72%	in	Ede.	Het	aandeel	runshoppers	is	in	elk	winkelcentra	het	laagst.	Daarnaast	valt	

op	dat	in	Ede	en	Roosendaal	veel	runshoppers	aanwezig	zijn	in	vergelijking	met	de	overige	steden.	

	

	

Afbeelding	21	-	Run/Fun	Revealed	preferences	
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4.3.3 Conclusie	bezoekmotieven	
Het	bepalen	van	het	bezoekmotief	op	twee	verschillende	manieren	levert	strijdige	resultaten	op.	Bij	

de	stated	preferences	komt	het	runshoppen	als	een	van	de	voornaamste	bezoekmotieven	naar	voren,	

uit	 de	 revealed	 preferences	 komt	 naar	 voren	 dat	 dit	 juist	 een	 van	 de	 minst	 veronderstelde	

bezoekmotieven	 is.	 Bij	 de	 revealed	 preferences	 is	 te	 zien	 dat	 gemiddelde	 meer	 dan	 80%	 van	 de	

respondenten	in	het	centrum	aanwezig	is	om	te	funshoppen,	dit	aandeel	lijkt	niet	realistisch.	Om	de	

invloed	 van	 de	 omgevingskenmerken	 op	 het	 bezoekmotief	 te	 onderzoeken	 zullen	 desalniettemin	

beide	bezoekmotieven	worden	getoetst	om	een	zo’n	volledig	mogelijke	conclusie	te	kunnen	trekken.		

	

4.4 T-toets		
In	het	beschrijvende	deel	van	dit	onderzoek	zijn	de	gemiddelde	scores	per	onderdeel	weergegeven.	

Hierdoor	 is	de	mening	van	de	consument	per	onderdeel	en	per	kern	naar	voren	gekomen.	Of	deze	

omgevingsfactoren	ook	van	significante	invloed	zijn	op	het	run-	of	funshop	motief	is	echter	nog	niet	

duidelijk.	Doormiddel	van	een	T-toets	kan	onderzocht	worden	in	hoeverre	er	een	relatie	bestaat	tussen	

een	onafhankelijke	variabelen	en	het	bezoekmotief.		

	

4.4.1 T-toets	persoonlijke	kenmerken	revealed	preferences	
De	 t-toets	 kan	 uitsluitend	 worden	 uitgevoerd	 op	 ratio	 of	 interval	 variabelen,	 voor	 dit	 onderzoek	

betekent	 dit	 dat	 de	 t-toets	 uitsluitend	 uitgevoerd	 kan	 worden	 voor	 de	 persoonlijke	 kenmerken	

‘Leeftijd’	en	‘Reistijd’.	De	t-toetsen	van	deze	variabelen	zijn	weergeven	Tabel	2,	hierbij	is	te	zien	dat	

zowel	leeftijd	als	reistijd	significant	verschillen	bij	de	Run	en	Fun	categorie.	Zo	blijkt	dat	een	runshopper	

ongeveer	 4,5	 jaar	 ouder	 is	 dan	 een	 funshopper.	 Daarbij	 komt	 dat	 de	 reistijd	 bij	 de	 Run	 categorie	

significant	lager	is	dan	bij	de	reistijd	bij	de	Fun	categorie.	Met	de	T-toets	op	de	persoonskenmerken	

wordt	er	onderzocht	of	de	volgende	hypothesen	verworpen	kan	worden:	

	

H:	Geen	van	de	bezoekmotieven	verschilt	significant	van	de	persoonlijke	kenmerken	van	de	consument	

	

In	Tabel	2	is	te	zien	dat	er	bij	de	reistijd	significante	verschillen	zijn	tussen	de	Run	en	Fun	categorie.	Uit	

deze	tabel	kan	geconcludeerd	worden	dat	een	consument	uit	de	categorie	‘Fun’	gemiddeld	3,6	min	

langer	 reist	 naar	het	 centrum.	Ook	 kan	er	 geconcludeerd	worden	dat	 er	 een	 significant	 verschil	 in	

leeftijd	 zit	 tussen	 de	 run-	 en	 funshoppers.	 Een	 runshopper	 is	 gemiddeld	 4,6	 jaar	 ouder	 dan	 een	

funshopper.		
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T-toets	persoonlijke	kenmerken	(revealed	preferences)	
		 Run	 Fun	 		 		 		

Beoordeling	 Gem.	 SD	 Gem.	 SD	 t-
waarde	 sig.	 Gemiddelde	

verschil	

Leeftijd	 48,03	 18,53	 43,58	 18,23	 3,65	 0,00***	 4,44	

Reistijd	 12,23	 15,54	 15,80	 15,24	 -3,47	 0,00***	 -3,57	

*=10%,	**=5%	en	***=1%	sig	
Tabel	2	-	T-toets	persoonlijke	kenmerken,	revealed	

	
4.4.2 T-toets	omgevingsfactoren	revealed	preferences	
Doormiddel	van	de	t-toets	op	de	omgevingsfactoren	wordt	er	onderzocht	of	de	volgende	hypothesen	

verworpen	kan	worden:	

	

H:	Geen	van	de	bezoekmotieven	verschilt	significant	in	de	waardering	van	de	omgevingsfactoren		

	

De	 hypothesen	 kan	 verworpen	 worden	 voor	 de	 variabelen	 ‘centrum	 geheel’,	 ‘aanbod	 winkels’,	

‘aanbod	horeca’,	 ‘bereikbaarheid’	 en	 ‘lengte	winkelcircuit’.	 In	 Tabel	 3	 komt	naar	 voren	dat	de	 Fun	

categorie	een	significant	hogere	beoordeling	geeft	aan	het	Centrum	als	geheel,	het	aanbod	van	de	

winkels,	het	aanbod	van	de	horeca,	de	bereikbaarheid	en	de	lengte	van	het	winkelcircuit.	Het	valt	op	

dat	het	verschil	bij	‘Aanbod	winkels’	het	grootst	is.	Deze	categorie	is	ook	significant	op	het	1%	niveau.	

Bij	 ‘Sfeer/uitraling’	 is	 te	 zien	 dat	 er	 geen	 significant	 verschil	 is.	 De	 variabelen	 parkeren	 is	 niet	

meegenomen	omdat	hier	een	groot	aantal	missing	value’s	waren.	

T-toets	omgevingsfactoren	(revealed	preferences)	
		 Run	 Fun	 		 		 		

Beoordeling	 Gem.	 SD	 Gem.	 SD	 t-waarde	 sig.	 Gemiddelde	
verschil	

Centrum	geheel	 6,87	 1,31	 7,05	 1,07	 -2,13	 0,03**	 -0,18	

Aanbod	winkels	 6,64	 1,23	 6,85	 1,17	 -2,65	 0,01***	 -0,21	

Aanbod	horeca	 7,46	 1,18	 7,59	 1,01	 -1,67	 0,09*	 -0,13	

Sfeer/Uitstraling	 6,97	 1,35	 7,06	 1,29	 -1,01	 0,313	 -0,09	

Bereikbaarheid	 7,47	 1,14	 7,60	 1,04	 -1,78	 0,09*	 -0,13	

Lengte	winkelcircuit	 7,17	 1,07	 7,33	 0,90	 -2,16	 0,03**	 -0,15	

		 		 		 *=10%,	**=5%	en	***=1%	sig	
Tabel	3	-	T-toets	omgevingsfactoren,	revealed	
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4.4.3 T-toets	persoonlijke	kenmerken	stated	preferences	
De	 T-toets	 zal	 ook	 uitgevoerd	 worden	 op	 de	 bezoekmotieven	 zoals	 deze	 zijn	 opgegeven	 door	 de	

respondenten.	Hierbij	is	het	van	belang	om	de	vier	categorieën	terug	te	brengen	naar	‘Run’	en	‘Fun’.	

Dit	is	gedaan	door	de	respondenten	die	aangaven	te	komen	met	de	motieven	‘boodschappen	doen’	of	

‘gericht’	samen	te	voegen	in	de	‘Run’	categorie.	De	bezoekers	die	aangaven	de	binnenstad	te	bezoeken	

met	als	bezoekmotief	‘winkelen’	of	‘recreatief	verblijf’	zijn	samengevoegd	in	de	categorie	‘Fun’.	Met	

de	t-toets	wordt	gekeken	of	de	volgende	hypothesen	verworpen	kan	worden:		

	

H:	Geen	van	de	bezoekmotieven	verschilt	significant	van	de	persoonlijke	kenmerken	van	de	consument	

	

De	 t-toetsen	 van	 deze	 variabelen	 zijn	 weergeven	 Tabel	 4	 hierbij	 is	 te	 zien	 dat	 er	 bij	 de	 reistijd	

significante	 verschillen	 waarneembaar	 zijn	 tussen	 de	 Run	 en	 Fun	 categorie.	 Uit	 deze	 tabel	 kan	

geconcludeerd	worden	dat	een	consument	uit	de	categorie	‘Fun’	gemiddeld	6,3	min	langer	reist	naar	

het	 centrum.	 Verder	 valt	 op	 dat	 de	 leeftijd	 bij	 de	 stated	 preferences	 niet	 significant	 is,	 dit	 in	

tegenstelling	tot	de	revealed	preferences.		

T-toets	persoonlijke	kenmerken	(stated	preferences)	
		 Run	 Fun	 		 		 		

Beoordeling	 Gem.	 SD	 Gem.	 SD	 t-waarde	 sig.	 Gemiddelde	
verschil	

Leeftijd	 44,03	 18,05	 45,29	 18,86	 -1,23	 0,22	 -1,26	

Reistijd	 12,56	 12,36	 18,86	 18,46	 -6,92	 0,00***	 -6,29	

*=10%,	**=5%	en	***=1%	sig	
Tabel	4	-	T-toets	persoonlijke	kenmerken,	stated	

4.4.4 T-toets	omgevingsfactoren	stated	preferences	
In	Tabel	5	zijn	de	t-toetsen	van	de	verschillende	omgevingsfactoren	te	zien,	hierbij	is	uitgegaan	van	de	

stated	preferences.	Bij	de	t-toets	op	de	omgevingsfactoren	wordt	gekeken	of	de	volgende	hypothesen	

verworpen	kan	worden:	

	

H:	Geen	van	de	bezoekmotieven	verschilt	significant	in	de	waardering	van	de	omgevingsfactoren		

	

Wat	opvalt	 is	dat	alle	variabelen	significant	zijn	behalve	de	bereikbaarheid.	De	hypothesen	kan	dus	

verworpen	 worden	 voor	 de	 variabelen	 ‘Centrum	 geheel’,	 ‘Aanbod	 winkels,	 ‘Aanbod	 horeca’,	

‘Sfeer/Uistraling’	 en	 ‘Lengte	 winkelcircuit’.	 Uit	 de	 t-toetsen	 kunnen	 daarom	 de	 volgen	 conclusie	

worden	getrokken:	Funshoppers	beoordelen	het	centrum	als	geheel,	het	aanbod	van	de	winkels,	het	

aanbod	van	de	horeca,	de	sfeer/uitstraling	en	de	lengte	van	het	winkelcircuit	significant	hoger	dan	de	

runshoppers.	De	gemiddelde	verschillen	tussen	Run	en	Fun	liggen	tussen	de	0,20	en	0,09.	
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T-toets	omgevingsfactoren	(stated	preferences)	
		 Run	 Fun	 		 		 		

Beoordeling	 Gem.	 SD	 Gem.	 SD	 t-waarde	 sig.	 Gemiddelde	
verschil	

Centrum	geheel	 6,97	 1,15	 7,08	 1,10	 -1,77	 0,08*	 -0,11	

Aanbod	winkels	 6,76	 1,18	 6,88	 1,20	 -1,77	 0,08*	 -0,12	

Aanbod	horeca	 7,49	 1,11	 7,66	 0,94	 -2,98	 0,00***	 -0,17	

Sfeer/Uitstraling	 6,96	 1,34	 7,16	 1,25	 -2,78	 0,01***	 -0,20	

Bereikbaarheid	 7,54	 1,11	 7,63	 0,99	 -1,52	 0,13	 -0,09	

Lengte	winkelcircuit	 7,25	 0,96	 7,34	 0,90	 -1,85	 0,06*	 -0,10	

		 		 		 *=10%,	**=5%	en	***=1%	sig	
Tabel	5	-	T-toets	omgevingsfactoren,	stated	

4.5 Variantie-analyse	
Met	behulp	van	de	T-toets	is	er	gecontroleerd	of	er	een	significant	verschil	is	tussen	de	variabelen.	Een	

dergelijke	toets	zou	ook	uitgevoerd	moeten	worden	voor	de	bezoekmotieven	‘Run’,	 ‘Doel’	en	 ‘Fun’	

(revealed	preferences)	en	‘Boodschappen	doen’,	‘Gericht’,	‘Winkelen’	en	‘Recreatief	verblijf’	(stated	

preferences).	Doordat	deze	variabelen	niet	uit	twee	categorieën	bestaat	maar	uit	drie	of	vier	is	een	T-

toets	 niet	 mogelijk.	 Om	 toch	 te	 kunnen	 controleren	 of	 er	 significante	 verschillen	 zijn	 tussen	 de	

verschillende	bezoekmotieven	moet	er	een	variantie-analyse	gebruikt	worden.	Net	zoals	bij	de	t-toets	

kan	de	variantie-analyse	alleen	worden	uitgevoerd	op	ratio	of	interval	variabelen,	dit	heeft	tot	gevolg	

dat	 bij	 de	 persoonskenmerken	 alleen	 de	 leeftijd	 en	 reistijd	 meegenomen	 kunnen	 worden.	 Bij	 de	

variantieanalyse	wordt	gebruik	gemaakt	van	de	Bonferroni	toets,	hierbij	worden	de	significanties	van	

de	 t-toetsen	 gecorrigeerd,	 door	 deze	 te	 vermenigvuldigen	met	 het	 aantal	 uitgevoerde	 toetsen	 (de	

Vocht,	A,	2010,	pp.	175).	

	

4.5.1 Variantie-analyse	persoonlijke	kenmerken	revealed	preferences	
Bij	de	variantie-analyse	wordt	er	gekeken	of	de	nulhypothesen	verworpen	kan	worden.	De	hypotheses	

die	horen	bij	de	persoonlijke	kenmerken	luiden	als	volgt:		

	

H:	Geen	van	de	bezoekmotieven	verschilt	significant	van	de	persoonlijke	kenmerken	van	de	consument	

	

In	Tabel	6	 is	 te	 zien	dat	 zowel	de	 leeftijd	als	de	 reistijd	 significant	 zijn.	De	nulhypothesen	mag	dus	

verworpen	worden.	Voor	de	leeftijd	kan	er	dus	het	volgende	geconcludeerd	worden:	de	gemiddelde	

leeftijd	van	bezoekers	met	een	Run,	Doel	en	Fun	motief	verschillen	met	een	betrouwbaarheid	van	99%	

van	elkaar.	In	Tabel	6	is	af	te	lezen	dat	de	gemiddelde	leeftijd	bij	het	run	motief	het	hoogste	is	en	bij	

het	 fun	 motief	 het	 laagst	 is,	 doelshoppers	 zitten	 qua	 gemiddelde	 leeftijd	 tussen	 de	 run-	 en	
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funshoppers.	Ook	 valt	 af	 te	 lezen	dat	 een	 funshopper	 gemiddeld	 4,8	minuut	 langer	 reist	 naar	 een	

binnenstad	dan	een	runshopper.	Een	doelshopper	reist	gemiddeld	12,3	minuut	naar	een	binnenstad,	

dit	is	1,3	minuut	langer	dan	een	runshopper	en	3,5	minuut	korter	dan	een	funshopper.		

	

Variantie-analyse	persoonlijke	kenmerken	(revealed	preferences)	
		 Run	 Doel		 Fun	 		

Beoordeling	 Gem.	 SD	 Gem.	 SD	 Gem.	 SD	 F	 sig.	
Leeftijd	 49,64	 18,43	 48,54	 15,80	 43,58	 18,23	 6,25	 0,00***	

Reistijd	 11,00	 16,58	 12,32	 9,72	 15,80	 15,24	 5,37	 0,00***	

*=10%,	**=5%	en	***=1%	sig	
Tabel	6	-	Variantie-analyse	persoonlijke	kenmerken,	revealed	

4.5.2 Variantie-analyse	omgevingsfactoren	revealed	preferences	
De	volgende	hypothesen	is	gesteld	bij	de	variantie-analyse	van	de	omgevingsfactoren:	

	

H:	Geen	van	de	bezoekmotieven	verschilt	significant	in	de	waardering	van	de	omgevingsfactoren		

	

In	Tabel	7	 is	 te	zien	dat	elke	variabelen	significant	 is.	Dit	betekent	dat	elk	bezoekmotief	 significant	

verschilt	 in	 de	 waardering	 van	 elke	 omgevingsfactor.	 Met	 een	 betrouwbaarheid	 van	 99%	 kan	 dit	

gezegd	 worden	 over	 ‘Aanbod	 horeca’,	 ‘Bereikbaarheid’	 en	 ‘lengte	 winkelcircuit’.	 Van	 de	 overige	

variabelen	kan	dit	met	95%	zekerheid	gezegd	worden.		

	
Variantie-analyse	omgevingsfactoren	(revealed	preferences)	

		 Run	 Doel	 Fun	 		

Beoordeling	 Gem.	 SD	 Gem.	 SD	 Gem.	 SD	 F	 sig.	
Centrum	geheel	 6,79	 1,37	 6,92	 1,07	 7,05	 1,07	 2,73	 0,04**	

Aanbod	winkels	 6,58	 1,22	 6,75	 1,43	 6,85	 1,17	 2,87	 0,04**	

Aanbod	horeca	 7,26	 1,25	 7,61	 1,03	 7,58	 1,01	 6,55	 0,00***	

Sfeer/Uitstraling	 6,81	 1,45	 7,13	 1,19	 7,06	 1,29	 2,65	 0,05**	

Bereikbaarheid	 7,23	 1,07	 7,68	 1,32	 7,60	 1,04	 8,97	 0,00***	

Lengte	winkelcircuit	 6,99	 1,15	 7,42	 ,76	 7,32	 ,90	 6,85	 0,00***	

*=10%,	**=5%	en	***=1%	sig	
Tabel	7	-	Variantie-analyse	omgevingsfactoren,	revealed	

4.5.3 Variantie-analyse	persoonlijke	kenmerken	stated	preferences	
Net	zoals	bij	de	variantie-analyse	van	de	revealed	preferences	wordt	er	gekeken	of	de	nulhypothesen	

verworpen	kan	worden.	De	hypotheses	die	horen	bij	de	persoonlijke	kenmerken	luiden	als	volgt:		

	

H:	Geen	van	de	bezoekmotieven	verschilt	significant	van	de	persoonlijke	kenmerken	van	de	consument	
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De	 variantie-analyse	 laat	 zien	 dat	 er	 van	 de	 ‘Leeftijd’	 en	 ‘Reistijd’	met	 99%	 zekerheid	 gezegd	 kan	

worden	 dat	 deze	 significant	 verschillen	 tussen	 de	 bezoekmotieven.	 De	 nulhypothesen	 kan	 dus	

verworpen	worden.	Tabel	8	laat	zien	dat	consumenten	die	gericht	winkelen	gemiddeld	het	jongst	zijn	

met	42,19	 jaar,	gemiddeld	het	oudst	 zijn	consumenten	die	boodschappen	doen,	deze	zijn	namelijk	

50,56	jaar.	Bij	de	reistijd	valt	op	dat	de	mensen	die	boodschappen	doen	gemiddeld	het	minste	reistijd	

nodig	hebben	en	mensen	die	voor	recreatief	verblijf	of	voor	te	winkelen	naar	het	centrum	komen	het	

meeste	reistijd	nodig	hebben.	Dit	is	een	bevestig	van	de	vermoedens	die	eerder	zijn	ontstaan	door	de	

literatuur.		

	

Variantie-analyse	persoonlijke	kenmerken	(stated	preferences)	

		 Boodschappen	 Gericht	 Winkelen	
Recreatief	

verblijf	
		

Beoordeling	 Gem.	 SD	 Gem.	 SD	 Gem.	 SD	 Gem.	 SD	 F	 sig.	
Leeftijd	 50,56	 18,63	 42,19	 17,46	 42,69	 17,42	 48,63	 20,10	 15,24	 0,00***	

Reistijd	 10,92	 15,81	 13,03	 11,17	 18,29	 16,38	 19,58	 20,84	 20,02	 0,00***	

		 		 		 		 *=10%,	**=5%	en	***=1%	sig	
Tabel	8	-	Variantie-analyse	persoonlijke	kenmerken,	stated	

4.5.4 Variantie-analyse	omgevingsfactoren	stated	preferences	
Ook	bij	de	variantie-analyse	van	de	omgevingsfactoren	 is	er	gebruik	gemaakt	van	hypotheses,	deze	

hypotheses	luiden	als	volgt:	

	

H:	Geen	van	de	bezoekmotieven	verschilt	significant	in	de	waardering	van	de	omgevingsfactoren		

	

Kijkend	naar	de	significantieniveaus	uit	Tabel	9	dan	valt	op	dat	‘Aanbod	horeca’	en	‘Sfeer/uitstraling’	

significant	 zijn	op	het	5%	en	1%	niveau.	Deze	variabelen	hebben	een	 significant	verschil	 tussen	de	

verschillende	bezoekmotieven.	Het	meest	opvallende	bij	deze	variabelen	is	dat	de	consument	die	voor	

boodschappen	naar	het	centrum	komt	het	meest	negatief	is.	De	beoordeling	van	mensen	die	komen	

winkelen	 of	 voor	 recreatief	 verblijf	 is	 het	 hoogst.	 Voor	 de	 overige	 vier	 variabelen	 mag	 de	

nulhypothesen	niet	worden	verworpen,	voor	deze	variabelen	is	er	dus	geen	significant	verschil	tussen	

de	 bezoekmotieven.	 Net	 zoals	 bij	 de	 t-toets	 van	 de	 omgevingsfactoren	 is	 de	 beoordeling	 van	 het	

parkeren	niet	meegenomen	in	deze	variantie-analyse,	dit	omdat	er	bij	dit	onderdeel	een	groot	aantal	

missing	value’s	waren.		
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Variantie-analyse	omgevingsfactoren	(stated	preferences)	

		 Boodschappen	 Gericht	 Winkelen	
Recreatief	

verblijf	
		

Beoordeling	 Gem.	 SD	 Gem.	 SD	 Gem.	 SD	 Gem.	 SD	 F	 sig.	

Centrum	geheel	 6,92	 1,28	 6,98	 1,11	 7,11	 1,12	 7,04	 1,06	 1,36	 0,25	

Aanbod	winkels	 6,66	 1,25	 6,79	 1,15	 6,89	 1,22	 6,87	 1,18	 1,59	 0,19	

Aanbod	horeca	 7,41	 1,17	 7,51	 1,10	 7,60	 0,94	 7,73	 0,92	 3,84	 0,01***	

Sfeer/Uitstraling	 6,93	 1,47	 6,97	 1,30	 7,15	 1,30	 7,17	 1,17	 2,63	 0,05**	

Bereikbaarheid	 7,40	 1,15	 7,58	 1,09	 7,63	 0,98	 7,63	 1,01	 2,06	 0,10	

Lengte	winkelcircuit	 7,20	 1,02	 7,26	 0,94	 7,39	 0,82	 7,29	 1,00	 1,83	 0,14	

		 		 		 		 *=10%,	**=5%	en	***=1%	sig	
Tabel	9	-	Variantie-analyse	omgevingsfactoren,	stated	

4.6 Multicollineariteit	
Bij	het	toetsen	van	de	multicollineariteit	wordt	er	getoetst	of	de	onafhankelijke	variabelen	met	elkaar	

correleren.	 De	 correlatie	 tussen	 twee	 variabelen	 zal	 getoetst	 worden	 met	 de	 Pearson’s	

correlatiecoëfficiënt	r,	waarvan	de	r	waarde	altijd	ligt	tussen	-1	en	1.	Als	r=0	dan	is	er	geen	correlatie	

tussen	beiden	variabelen.	Hoe	dichter	de	waarde	van	r	bij	 -1	of	1	hoe	sterker	het	verband.	Als	een	

waarde	dicht	bij	-1	ligt	spreken	we	van	een	negatief	verband,	als	een	waarde	dicht	bij	1	ligt	spreken	

we	 van	 een	 positief	 verband	 (de	 Vocht,	 A,	 2010,	 pp.	 181).	 De	 Pearson’s	 correlatiecoëfficiënt	 zal	

berekend	 worden	 voor	 alle	 omgevingsfactoren,	 uitgezonderd	 het	 parkeren.	 In	 Tabel	 10	 zijn	 de	

uitkomsten	van	de	Pearson’s	correlatiecoëfficiënt	weergegeven.	

	

Pearson’s	correlatiecoëfficiënt		

		
Centrum	
Geheel	

Aanbod	
winkels	

Aanbod	
Horeca	

Sfeer	
Uitstraling	

Bereikbaarheid	
Lengte	

Winkelcircuit	

Centrum	Geheel	 1	 ,701**	 ,400**	 ,696**	 ,334**	 ,429**	

Aanbod	winkels	 ,701**	 1	 ,435**	 ,595**	 ,279**	 ,393**	

Aanbod	Horeca	 ,400**	 ,435**	 1	 ,456**	 ,319**	 ,306**	

Sfeer/Uitstraling	 ,696**	 ,595**	 ,456**	 1	 ,347**	 ,401**	

Bereikbaarheid	 ,334**	 ,279**	 ,319**	 ,347**	 1	 ,356**	

Lengte	Winkelcircuit	 ,429**	 ,393**	 ,306**	 ,401**	 ,356**	 1	

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Tabel	10	-	Multicollineariteit	

Er	wordt	van	correlerende	variabelen	gesproken	als	de	Pearson’s	Correlatiecoëfficiënt	kleiner	is	dan	-

0,8	of	groter	is	dan	0,8.	Bij	deze	studie	is	dit	niet	het	geval,	er	zijn	dus	geen	correlerende	variabelen.	

Het	valt	wel	op	dat	er	bij	een	aantal	variabelen	hoog	gescoord	wordt.	Zo	is	te	zien	dat	bij	de	variabelen	

‘Centrum	 geheel’	 met	 ‘Aanbod	 winkels’	 een	 Pearson’s	 correlatiecoëfficiënt	 van	 0,701	 en	 bij	 de	

variabelen	 ‘Centrum	 geheel’	 met	 ‘Sfeer/Uitstraling’	 een	 Pearson’s	 correlatiecoëfficiënt	 van	 0,696	
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wordt	behaald.	Dit	betekend	dat	er	 relatief	vaak	een	vergelijkbare	beoordeling	 is	gegeven	bij	deze	

onderdelen.	Een	mogelijke	verklaring	hiervoor	 zou	kunnen	zijn	 is	dat	de	beoordeling	van	 ‘Centrum	

geheel’	voor	een	groot	gedeelte	bepaald	wordt	door	het	aanbod	van	de	winkels	en	door	de	sfeer	en	

uitstraling	in	een	binnenstad.			

	

4.7 Logistische	regressieanalyse	
Aangezien	 ‘Run’	 en	 ‘Fun’	 dichotome	 variabelen	 zijn	 en	 in	 dit	 onderzoek	 beoogt	 wordt	 de	 kans	 te	

verklaard	 dat	 iemand	 gaat	 run-	 of	 funshoppen	 zal	 er	 gebruik	 worden	 gemaakt	 van	 de	 logistische	

regressie.	Een	 logistische	 regressie	gaat	namelijk	over	de	kans	op	een	bepaalde	gebeurtenis,	 in	dit	

onderzoek	de	kans	op	een	run-	of	funshopper	(de	Vocht,	2015,	pp.	211).	Zoals	eerder	aangegeven	is	

er	bij	de	variabelen	Parkeren	een	groot	aantal	missing	value’s.	Er	is	daarom	voor	gekozen	om	meerdere	

logistische	regressieanalyses	uit	te	voeren,	een	zonder	parkeren	en	een	met	parkeren	als	variabelen.	

De	 dataset	 met	 parkeren	 heeft	 1349	 respondenten	 en	 de	 dataset	 zonder	 parkeren	 heeft	 1109	

respondenten.	Daarnaast	is	het	bezoekmotief	op	twee	verschillende	manieren	vastgesteld,	namelijk	

doormiddel	van	de	stated	preferences	en	de	revealed	preferences.	De	bezoekmotieven	van	beide	zijn	

teruggebracht	naar	twee	categorieën	namelijk	Run	en	Fun.	De	categorieën	zijn	als	volgt	opgebouwd.		

	

Stated	preferences	

Categorie	1:	 Run	 	 bestaat	uit:	 ‘Boodschappen	doen’	en	‘gericht’	

Categorie	2:	 Fun	 	 bestaat	uit:	 ‘Winkelen’	en	‘recreatief	verblijf’	

	

Revealed	preferences	

Categorie	1:	 Run	 	 bestaat	uit:	 ‘Runshoppers’	en	‘doelshoppers’	

Categorie	2:		 Fun	 	 bestaat	uit:	 ‘Funshopers’	en	‘geen	winkelbezoek’	

	

De	 logistische	 regressieanalyse	 zal	 uitgevoerd	 worden	 voor	 zowel	 de	 stated	 preferences	 als	 de	

revealed	preferences,	daarbij	komt	dat	beide	een	keer	uitgevoerd	worden	met	en	zonder	parkeren	als	

variabelen.	Dit	leidt	ertoe	dat	de	volgende	vier	logistische	regressieanalyses	gemaakt	zullen	worden:	

	

1. Logistische	regressieanalyse	voor	bezoekmotieven	op	basis	van	revealed	preferences	zonder	

parkeren;	

2. 	Logistische	 regressieanalyse	 voor	 bezoekmotieven	 op	 basis	 van	 revealed	 preferences	met	

parkeren;	
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3. Logistische	 regressieanalyse	 voor	 bezoekmotieven	 op	 basis	 van	 stated	 preferences	 zonder	

parkeren;	

4. 	Logistische	 regressieanalyse	 voor	 bezoekmotieven	 op	 basis	 van	 stated	 preferences	 met	

parkeren.	

	

De	vier	 logistische	regressieanalyses	zullen	stapsgewijs	uitgevoerd	worden	zodat	het	effect	van	een	

variabelen	duidelijk	zichtbaar	wordt.	Bij	de	eerste	stap	zullen	alleen	de	persoonskenmerken	worden	

meegenomen,	 vervolgens	 worden	 de	 beoordelingen	 van	 de	 verschillende	 omgevingsfactoren	

meegenomen	en	tenslotte	worden	aan	de	modellen	zogenaamde	fixed	effects	toegevoegd.	Door	deze	

effecten	op	 te	nemen	 in	de	 logistische	regressieanalyse	vermindert	de	kans	op	vertekening	van	de	

resultaten	door	ontbrekende	kenmerken.		

	

Bij	elke	stap	in	de	regressieanalyse	wordt	de	Nagelkerke	R-square	opnieuw	berekend.	Nagelkerke	R-

square	is	een	maat	voor	de	kwaliteit	van	het	model	en	ligt	altijd	tussen	de	0	en	1,	hoe	groter	de	R-

square	hoe	groter	de	verklaringskracht	van	het	model	(de	Vocht,	A,	2010,	pp.	217).		

	

4.7.1 Fixed	effects	
Om	de	betrouwbaarheid	van	het	onderzoek	te	vergroten	worden	er	zogenaamde	“fixed	effects”	in	

de	analyse	meegenomen.	De	fixed	effects	dag	en	gemeente	zijn	opgenomen	in	dit	onderzoek.	Door	

de	effecten	mee	te	nemen	vermindert	de	kans	op	een	vertekend	resultaat,	dat	kan	ontstaan	door	het	

ontbreken	van	gegevens.	

	

4.7.2 Revealed	preferences	zonder	parkeren	
In	Tabel	11	is	de	uitkomst	van	de	Revealed	preferences	zonder	parkeren	weergegeven.	Onderaan	is	de	

Nagelkerke	R-square	weergeven.	Deze	neemt	bij	elke	stap	toe,	dit	bekent	dat	het	model	steeds	meer	

verklaringskracht	krijgt	naarmate	er	meer	variabelen	worden	toegevoegd.	De	Nagelkerke	R-square	is	

in	het	laatste	geval	0,125,	dit	is	nog	steeds	laag,	het	model	verklaart	dus	niet	veel.		

	

In	de	eerste	stap	van	de	 logistische	regressie	 is	 te	zien	dat	 ‘Man’,	 ‘Leeftijd’,	 ‘Meerpersoons	zonder	

kinderen’,	‘gezin	met	kind’,	‘reistijd’,	‘fiets’,	‘auto’	en	‘ov’	significant	zijn.	Een	aantal	van	de	genoemde	

kenmerken	 vallen	 in	dezelfde	 variabelen	 (‘Meerpersoons	 zonder	 kinderen’	 en	 ‘gezin	met	 kind’	 zijn	

onderdeel	 van	de	 variabelen	gezinssamenstelling.	Uit	 de	 eerste	 stap	 kunnen	een	aantal	 conclusies	

worden	getrokken.	Zo	is	de	kans	significant	kleiner	dat	mannen	gaan	funshoppen	dan	vrouw,	de	kans	

is	 significant	 dat	 jongere	mensen	minder	 vaker	 gaan	 funshoppen	 dan	 oudere	mensen,	 de	 kans	 is	

significant	lager	dat	een	persoon	afkomstig	uit	een	huishoudensamenstelling	met	meerdere	personen	
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zonder	 kinderen	en	een	 gezin	met	 één	 kind	 gaat	 funshoppen	dan	 iemand	die	 afkomstig	 is	 uit	 een	

eenpersoonshuishouden	 (de	 referentiecategorie),	 de	 kans	 is	 significant	 hoger	 dat	 iemand	 gaat	

funshoppen	 langer	 heeft	 gereisd	 dan	 iemand	 die	 gaat	 runshoppen	 en	 tenslotte	 bestaat	 er	 een	

significant	hogere	kans	dat	consumenten	met	de	fiets,	auto	of	openbaar	vervoer	gaan	funshoppen	dan	

iemand	die	te	voet	komt.	Kijkend	naar	de	omvang	van	de	effecten	dan	valt	op	dat	vooral	consumenten	

die	met	de	auto	naar	een	binnenstad	komen	een	veel	grotere	kans	hebben	om	te	gaan	funshoppen	

dan	mensen	die	niet	met	de	auto	naar	de	binnenstad	komen.		

	

Als	de	beoordeling	van	de	omgevingsfactoren	wordt	toegevoegd	aan	het	model	valt	op	dat	geen	van	

de	 nieuwe	 variabelen	 significant	 is.	 Er	 kan	 dus	 nog	 niet	 gezegd	 worden	 dat	 een	 bepaald	 fysiek	

omgevingskenmerk	een	significant	grotere	kans	op	een	funshopper	veroorzaakt.	Door	het	toevoegen	

van	de	omgevingskenmerken	wordt	bij	de	meeste	persoonskenmerken	het	significantieniveau	hoger.	

Ook	zijn	de	omvang	van	de	effecten	bij	veel	van	de	variabelen	groter	geworden.	Zo	is	te	zien	dat	een	

consument	die	met	de	auto	komt	een	nog	grotere	kans	heeft	om	te	gaan	runshoppen	dan	toen	de	

omgevingsfactoren	nog	niet	waren	toegevoegd.		

	

Als	derde	stap	worden	de	fixed	effects	‘gemeente’	en	‘dag’	toegevoegd.	Door	het	toevoegen	van	de	

fixed	 variabelen	 ontstaat	 geen	 nieuwe	 significante	 relaties,	 het	 valt	 zelfs	 op	 dat	 de	 meeste	

significantieniveaus	 hoger	 worden.	 De	 Nagelkerke	 R-square	 neemt	 wel	 toe,	 dit	 betekend	 dat	 er	

effecten	van	invloed	zijn	die	nog	niet	meegenomen	waren	in	de	eerder	toegevoegde	variabelen.		
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Revealed	preferences,	zonder	parkeren	

		 		 Totaal	 Totaal	 Totaal	

Persoonskenmerken	van	de	consument	 B	 Sig.		 B	 Sig.	 B	 Sig.	

Vrouw	 		 		 		 		 		 		

		 Man	 -,293	 ,043**	 -,298	 ,041**	 -,275	 ,061*	

		 Leeftijd	 -,011	 ,017**	 -,012	 ,011**	 -,011	 ,017**	

Wetenschappelijk	onderwijs	 		 		 		 		 		 		

		 Lager	 ,117	 ,722	 ,255	 ,446	 ,117	 ,732	

		 VMBO/MAVO	 ,045	 ,874	 ,133	 ,646	 -,009	 ,975	

		 HAVO	 -,184	 ,560	 -,157	 ,623	 -,252	 ,432	

		 VWO	 ,936	 ,100	 ,961	 0,093*	 ,823	 ,154	

		 MBO	 -,006	 ,980	 ,009	 ,970	 -,084	 ,730	

		 HBO	 ,093	 ,681	 ,099	 ,664	 ,013	 ,957	

Eénpersoons	huishouden	 		 		 		 		 		 		

		 Meerpersoons	zonder	kinderen	 -,431	 ,039**	 -,441	 0,035**	 -,416	 ,049**	

		 Gezin	met	kind	 -,611	 ,031**	 -,595	 0,038**	 -,556	 ,054*	

		 Gezin	met	kinderen	 ,040	 ,877	 ,009	 ,971	 ,065	 ,801	

		 Eénoudergezin	 -,123	 ,754	 -,147	 ,710	 -,082	 ,836	

Koopwoning	 		 		 		 		 		 		

		 Sociale	huur	 -,317	 ,234	 -,286	 ,290	 -,276	 ,311	

		 Vrije	huur	 -,076	 ,678	 -,076	 ,680	 -,091	 ,624	

		 Reistijd	 ,012	 ,066*	 ,012	 0,064*	 ,011	 ,086	

Te	voet	 		 		 		 		 		 		

		 Fiets	 ,669	 ,000***	 ,692	 ,000***	 ,701	 ,000***	

		 Auto	 1,164	 ,000***	 1,200	 ,000***	 1,248	 ,000***	

		 OV	 ,831	 ,027**	 ,857	 ,023**	 ,850	 ,025**	

Omgevings	factoren	 		 		 		 		 		 		

Centrum	geheel	 		 		 ,085	 ,378	 ,076	 ,440	

Aanbod	Winkels	 		 		 ,059	 ,488	 ,044	 ,604	

Aanbod	Horeca	 		 		 ,074	 ,332	 ,051	 ,510	

Sfeer/uitstraling	 		 		 -,119	 ,127	 -,130	 ,100	

Bereikbaarheid	 		 		 ,073	 ,305	 ,085	 ,236	

Lengte	winkelcircuit	 		 		 ,122	 ,137	 ,128	 ,123	

Fixed	effects	 		 		 		 		 		 		

Dag	 		 		 		 		 x	

Gemeente	 		 		 		 		 x	

		 		 		 		 		 		 		 		

Nagelkerke	R-square	 0,098	 0,111	 0,125	

N	 		 1349	 1349	 1349	

*=10%,	**=5%	en	***=1%	

Tabel	11	-	Revealed	preferences,	zonder	parkeren	
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4.7.3 Revealed	preferences	met	parkeren	
De	variabelen	parkeren	is	bij	de	vorige	regressieanalyse	niet	meegenomen	omdat	deze	variabelen	een	

groot	aantal	missing	value’s	had,	daarom	is	er	nu	een	logistische	regressieanalyse	gemaakt	waar	de	

beoordeling	van	de	parkeergelegenheden	wel	meegenomen	zijn	(zie	Tabel	12).	Het	eerste	dat	opvalt	

is	dat	de	Nagelkerke	R-square	het	hoogst	is	bij	de	laatste	stap,	namelijk	0,117.	Dit	is	nog	steeds	zeer	

laag,	en	zelfs	lager	dan	de	verklaringskracht	van	het	eerste	model.	Het	model	verklaart	dus	weinig.	

	

Bij	 de	 eerste	 stap	 valt	 meteen	 op	 dat	 er	 minder	 persoonlijke	 kenmerken	 een	 significante	 kans	

veroorzaken	 op	 het	 funshop	 motief	 dan	 in	 het	 model	 exclusief	 parkeren.	 Alleen	 ‘reistijd’	 en	

‘transportmiddel’	 hebben	 nog	 een	 significante	 invloed	 op	 het	 bezoekmotief.	 Hierbij	 valt	 op	 dat	

consumenten	die	met	de	auto	naar	de	binnenstad	komen	een	veel	grotere	kans	hebben	om	te	gaan	

funshoppen	dan	 consumenten	die	 te	 voet	 komen.	Consumenten	die	met	de	 fiets	 of	 het	 openbaar	

vervoer	naar	de	binnenstad	komen	hebben	ook	nog	een	grotere	kans	om	te	gaan	 funshoppen	dan	

bezoekers	die	te	voet	komen.		

	

Bij	 de	 tweede	 stap	 valt	 op	 dat	 geen	 van	 de	 omgevingsfactoren	 significant	 is,	 wel	 wordt	 het	

significantieniveau	van	veel	persoonlijke	kenmerken	beter.	Dit	heeft	tot	gevolg	dat	‘leeftijd’	en	‘meer	

persoons	zonder	kinderen’	nu	ook	significant	zijn.	Aan	de	conclusies	van	stap	1	kunnen	de	volgende	

worden	toegevoegd:	Er	bestaat	een	significante	kans	dat	jongere	mensen	vaker	gaan	funshoppen	dan	

oudere	mensen	en	de	kans	dat	een	persoon	afkomstig	uit	een	huishoudensamenstelling	met	meerdere	

personen	zonder	kinderen	gaat	 funshoppen	 is	significant	 lager	dan	 iemand	die	afkomstig	 is	uit	een	

eenpersoonshuishouden	(de	referentiecategorie).		

	

Tenslotte	worden	de	 fixed	variabelen	 toegevoegd	aan	de	analyse,	het	eerste	dat	opvalt	 is	dat	veel	

significantieniveaus	omlaaggaan,	hierdoor	is	de	variabelen	‘meerpersoons	zonder	kinderen’	niet	meer	

significant.	De	conclusie	die	bij	stap	twee	is	getrokken	over	de	huishoudensamenstelling	is	dus	onjuist.	

Kijkend	 naar	 de	 omgevingsfactoren	 dan	 valt	 op	 dat	 ‘Sfeer/uitstraling’	 en	 ‘lengte	 winkelcircuit’	

significant	zijn	om	het	10%	niveau.	Daarom	mag	er	het	volgende	geconcludeerd	worden:	Er	bestaat	

een	 significante	 kans	 dat	 consumenten	 met	 een	 funshop	 motief	 naar	 het	 centrum	 komen	 als	 de	

beoordeling	 van	 de	 sfeer/uitstraling	 lager	 is	 en	 naarmate	 de	 respondenten	 de	 lengte	 van	 het	

winkelcircuit	positief	beoordelen	neemt	de	kans	op	het	funshop	motief	toe.		
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Revealed	preferences,	met	parkeren	

		 		 Totaal	 Totaal	 Totaal	

Persoonskenmerken	van	de	consument	 B	 Sig.		 B	 Sig.	 B	 Sig.	

Vrouw	 		 		 		 		 		 		

		 Man	 -,229 ,159 -,238 ,148 -,213 ,198 

		 Leeftijd	 -,008 ,115 -,010 ,075* -,009 ,087* 

Wetenschappelijk	onderwijs	             

		 Lager	 -,004 ,993 ,129 ,750 ,050 ,903 

		 VMBO/MAVO	 ,198 ,553 ,277 ,416 ,187 ,586 

		 HAVO	 -,227 ,514 -,232 ,508 -,284 ,421 

		 VWO	 ,816 ,214 ,859 ,194 ,767 ,247 

		 MBO	 -,030 ,912 -,024 ,931 -,077 ,778 

		 HBO	 ,048 ,850 ,025 ,924 -,027 ,917 

Eénpersoons	huishouden	 		 		 		 		 		 		

		 Meerpersoons	zonder	kinderen	 -,391 ,100 -,402 ,095* -,388 ,108 

		 Gezin	met	kind	 -,423 ,182 -,406 ,208 -,405 ,214 

		 Gezin	met	kinderen	 ,060 ,836 ,010 ,973 ,040 ,890 

		 Eénoudergezin	 ,115 ,819 ,104 ,838 ,128 ,803 

Koopwoning	 		 		 		 		 		 		

		 Sociale	huur	 -,220 ,482 -,204 ,522 -,219 ,492 

		 Vrije	huur	 -,063 ,767 -,063 ,769 -,084 ,699 

		 Reistijd	 ,024 ,007*** ,026 ,007*** ,025 ,007*** 

Te	voet	 		 		 		 		 		 		

		 Fiets	 ,623 ,002*** ,628 ,002*** ,637 ,002*** 

		 Auto	 ,965 ,000*** ,989 ,000*** 1,019 ,000*** 

		 OV	 1,085 ,056* 1,149 ,045** 1,136 ,048** 

Omgevings	factoren	 		 		 		 		 		 		

Centrum	geheel	 		 		 ,147 ,178 ,136 ,213 

Aanbod	Winkels	 		 		 -,009 ,926 -,025 ,801 

Aanbod	Horeca	 		 		 ,090 ,287 ,078 ,360 

Sfeer/uitstraling	 		 		 -,135 ,125 -,151 ,088* 

Bereikbaarheid	 		 		 ,078 ,339 ,092 ,265 

Parkeren	 		 		 ,007 ,890 ,004 ,942 

Lengte	winkelcircuit	 		 		 ,147 ,114 ,156 ,093* 

Fixed	effects	 		 		 		 		 		 		

Dag	 	 		 		 		 		 x	

Gemeente	 		 		 		 		 x	

		 		 		 		 		 		 		 		

Nagelkerke	R-square	 0,092	 0,109	 0,117	

N	 		 1109	 1109	 1109	

*=10%,	**=5%	en	***=1%	

Tabel	12	-		Revealed	preferences,	met	parkeren	



23
	Ju

ni
	2
01

6	
	

20
16

	

Veranderend	bezoekersgedrag	in	winkelsteden,	Koen	Janssen	s4598806	
	

63	

4.7.4 Stated	preferences	zonder	parkeren	
De	 derde	 logistische	 regressieanalyse	 die	 uitgevoerd	 zal	 worden	 is	 maakt	 gebruik	 van	 de	 stated	

preferences,	 waarbij	 de	 beoordeling	 van	 het	 parkeren	 niet	 meegenomen	 is	 (zie	 Tabel	 13).	 De	

nagelkerke	R-square	wordt	net	als	bij	de	vorige	modellen	steeds	hoger	naarmate	er	meer	variabelen	

worden	toegevoegd.	De	nagelkerke	R-square	van	0,096	komt	echter	nog	lang	niet	in	de	buurt	van	de	

1,0.	De	verklaringskracht	van	dit	model	is	dus	zeer	laag,	deze	is	zelfs	het	laagst	van	alle	uitgevoerde	

logistische	regressieanalyses.	

	

Ook	deze	analyses	zullen	stapsgewijs	gemaakt	worden.	In	stap	één	worden	weer	alleen	de	persoonlijke	

kenmerken	van	de	 consument	 toegevoegd.	Het	 valt	op	dat	 ‘huishoudensamenstelling’,	 ‘reistijd’	 en	

‘transportmiddel’	 significant	 zijn.	 Over	 deze	 variabelen	 kunnen	 de	 volgende	 conclusies	 worden	

getrokken:	De	kans	dat	een	persoon	afkomstig	uit	een	huishoudensamenstelling	‘gezin	met	één	kind’	

gaat	funshoppen	is	significant	lager	dan	iemand	die	afkomstig	is	uit	een	eenpersoonshuishouden	(de	

referentiecategorie),	Als	de	reistijd	langer	wordt	neemt	de	kans	op	funshoppen	significant	toe	en	er	

kan	geconcludeerd	worden	dat	als	de	consument	met	de	auto	of	openbaar	vervoer	komt	de	kans	op	

het	funshoppen	significant	hoger	dan	iemand	die	te	voet	komt.		

	

Vervolgens	worden	 de	 beoordelingen	 van	 de	 verschillende	 omgevingsfactoren	meegenomen	 in	 de	

logistische	 regressievergelijking.	 Deze	 toevoeging	 veranderd	 niets	 aan	 het	 aantal	 persoonlijke	

kenmerken,	de	conclusies	die	zojuist	zijn	gegeven	kunnen	dus	gehandhaafd	blijven.	Daarnaast	 is	de	

beoordeling	 van	 ‘aanbod	 horeca’	 ook	 significant.	 Hierdoor	 kan	 de	 volgende	 conclusie	 worden	

getrokken:	 Er	 bestaat	 een	 significante	 kans	 dat	 consumenten	 met	 een	 funshop	 motief	 naar	 het	

centrum	komen	als	de	beoordeling	van	de	horeca	hoger	is.		

	

Vervolgens	worden	de	fixed	variabelen	toegevoegd.	Dit	levert	geen	nieuwe	significante	op,	er	kunnen	

dus	geen	nieuwe	conclusies	worden	getrokken.		
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Stated	preferences,	zonder	parkeren	

		 		 Totaal	 Totaal	 Totaal	

Persoonskenmerken	van	de	consument	 B	 Sig.		 B	 Sig.	 B	 Sig.	

Vrouw	 		 		 		 		 		 		
		 Man	 -,135	 ,272	 -,113	 ,362	 -,120	 ,335	

		 Leeftijd	 ,001	 ,758	 ,001	 ,886	 ,000	 ,927	

Wetenschappelijk	onderwijs	 		 		 		 		 		 		

		 Lager	 ,110	 ,700	 ,177	 ,538	 ,205	 ,480	

		 VMBO/MAVO	 -,095	 ,696	 -,041	 ,866	 -,016	 ,948	

		 HAVO	 -,180	 ,519	 -,168	 ,550	 -,159	 ,573	

		 VWO	 ,488	 ,164	 ,471	 ,181	 ,489	 ,167	

		 MBO	 -,050	 ,801	 -,076	 ,704	 -,060	 ,765	

		 HBO	 ,093	 ,621	 ,088	 ,641	 ,101	 ,596	

Eénpersoons	huishouden	 		 		 		 		 		 		

		 Meerpersoons	zonder	kinderen	 -,023	 ,896	 -,034	 ,850	 -,036	 ,843	

		 Gezin	met	kind	 -,547	 ,028**	 -,544	 ,030**	 -,542	 ,031**	

		 Gezin	met	kinderen	 -,117	 ,567	 -,137	 ,504	 -,144	 ,483	

		 Eénoudergezin	 ,426	 ,196	 ,429	 ,195	 ,422	 ,204	

Koopwoning	 		 		 		 		 		 		

		 Sociale	huur	 -,175	 ,457	 -,195	 ,413	 -,197	 ,408	

		 Vrije	huur	 -,164	 ,307	 -,169	 ,296	 -,165	 ,308	

		 Reistijd	 ,024	 ,000***	 ,025	 ,000***	 ,025	 ,000***	

Te	voet	 		 		 		 		 		 		

		 Fiets	 ,034	 ,830	 ,071	 ,662	 ,070	 ,664	

		 Auto	 ,524	 ,003***	 ,563	 ,002***	 ,560	 0,002***	

		 OV	 ,526	 ,064*	 ,523	 ,067*	 ,530	 ,063	

Omgevings	factoren	 		 		 		 		 		 		

Centrum	geheel	 		 		 -,062	 ,470	 -,059	 ,489	

Aanbod	Winkels	 		 		 -,049	 ,506	 -,045	 ,541	

Aanbod	Horeca	 		 		 ,147	 ,029**	 ,151	 0,026**	

Sfeer/uitstraling	 		 		 ,086	 ,205	 ,088	 ,194	

Bereikbaarheid	 		 		 ,039	 ,533	 ,036	 ,574	

Lengte	winkelcircuit	 		 		 ,069	 ,350	 ,068	 ,360	

Fixed	effects	 		 		 		 		 		 		

Dag	 		 		 		 		 x	

Gemeente	 		 		 		 		 x	

		 		 		 		 		 		 		 		

Nagelkerke	R-square	 0,082	 0,095	 0,096	

N	 		 1349	 1349	 1349	

*=10%,	**=5%	en	***=1%	

Tabel	13	-	Stated	preferences,	zonder	parkeren	
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4.7.5 Stated	preferences	met	parkeren	
De	 vierde	 en	 tevens	 laatste	 logistische	 regressieanalyse	 is	 de	 stated	 preferences	 waarbij	 de	

beoordeling	 van	 de	 parkeergelegenheid	wel	 is	meegenomen.	 Ook	 hier	 wordt	 er	 weer	 stapsgewijs	

gewerkt.	De	Nagelkerke	R-Square	van	de	laatste	stap	heeft	een	waarde	van	0,114	(zie	Tabel	14).	Deze	

waarde	 is	hoger	dan	de	Nagelkerke	R-square	bij	 stap	1	en	stap	2,	dit	betekend	dat	er	effecten	van	

invloed	zijn	die	nog	niet	meegenomen	waren	 in	stap	1	en	stap	2.	Dit	wil	echter	niet	zeggen	dat	de	

verklaringskracht	 van	 het	model	 hoog	 is,	 de	waarde	 van	 0,114	 komt	 niet	 in	 de	 buurt	 van	 1,0,	 de	

verklaringskracht	is	dus	laag.		

	

Bij	 het	 uitvoeren	 van	 de	 eerste	 stap	 valt	 op	 dat	 ‘reistijd’	 en	 ‘transportmiddel’	 significant	 zijn.	 De	

volgende	conclusie	kunnen	daarom	bij	deze	analyse	getrokken	worden:	Als	de	reistijd	 langer	wordt	

neemt	de	kans	op	funshoppen	significant	toe	en	als	de	consument	met	de	auto	of	openbaar	vervoer	

komt	is	de	kans	op	het	funshoppen	significant	hoger	dan	iemand	die	te	voet	komt.		

	

Bij	het	toevoegen	van	de	omgevingsfactoren	valt	op	dat	er	een	aantal	variabelen	significanter	worden.	

Zo	wordt	bij	de	persoonskenmerken	de	‘huishoudsamenstelling’	significant	en	kan	er	bij	de	variabelen	

‘transportmiddel’	 de	 fiets	 worden	 toegevoegd.	 Daarnaast	 is	 de	 beoordeling	 van	 de	 horeca	 en	

sfeer/uitstraling	 significant.	 Daarom	 kunnen	 de	 volgende	 conclusies	 worden	 toegevoegd	 aan	 de	

conclusies	uit	stap	een:		

• Als	de	consument	met	de	fiets,	auto	of	openbaar	vervoer	komt	is	de	kans	op	het	funshoppen	

significant	hoger	dan	iemand	die	te	voet	komt.		

• Er	bestaat	een	significante	kans	dat	consumenten	met	een	funshop	motief	naar	het	centrum	

komen	als	de	beoordeling	van	de	horeca	hoger	is	

• De	 kans	 op	 een	 funshopper	 is	 significant	 hoger	 als	 de	 sfeer	 en	 uitstraling	 positief	 wordt	

beoordeeld	door	de	respondenten.		

	

Als	laatste	worden	de	fixed	variabelen	toegevoegd.	Er	komen	geen	nieuwe	significante	variabelen	bij.	

Wel	valt	op	dat	het	significantieniveau	van	de	meeste	variabelen	ligt	toeneemt.		
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Stated	preferences,	met	parkeren	

		 		 Totaal	 Totaal	 Totaal	

Persoonskenmerken	van	de	consument	 B	 Sig.		 B	 Sig.	 B	 Sig.	

Vrouw	 		 		 		 		 		 		

		 Man	 -,177	 ,192	 -,162	 ,237	 -,178	 ,198	

		 Leeftijd	 ,002	 ,570	 ,002	 ,630	 ,002	 ,678	

Wetenschappelijk	onderwijs	             

		 Lager	 -,239	 ,486	 -,183	 ,599	 -,145	 ,679	

		 VMBO/MAVO	 -,011	 ,968	 ,041	 ,881	 ,080	 ,774	

		 HAVO	 -,209	 ,495	 -,222	 ,471	 -,213	 ,492	

		 VWO	 ,214	 ,609	 ,186	 ,660	 ,213	 ,614	

		 MBO	 -,006	 ,978	 -,048	 ,831	 -,023	 ,917	

		 HBO	 ,222	 ,291	 ,208	 ,328	 ,225	 ,292	

Eénpersoons	huishouden	 		 		 		 		 		 		

		 Meerpersoons	zonder	kinderen	 ,006	 ,976	 -,017	 ,931	 -,019	 ,924	

		 Gezin	met	kind	 -,434	 ,105	 -,454	 ,094*	 -,445	 ,103	

		 Gezin	met	kinderen	 -,119	 ,601	 -,172	 ,455	 -,183	 ,427	

		 Eénoudergezin	 ,255	 ,508	 ,274	 ,480	 ,268	 ,491	

Koopwoning	 		 		 		 		 		 		

		 Sociale	huur	 ,073	 ,784	 ,029	 ,913	 ,031	 ,908	

		 Vrije	huur	 -,012	 ,949	 -,031	 ,864	 -,025	 ,893	

		 Reistijd	 ,034	 ,000***	 ,033	 ,000***	 ,033	 ,000***	

Te	voet	 		 		 		 		 		 		

		 Fiets	 ,021	 ,911	 ,071	 ,707*	 ,068	 ,719	

		 Auto	 ,433	 ,028**	 ,484	 ,016**	 ,474	 ,019**	

		 OV	 ,775	 ,035**	 ,791	 ,033**	 ,806	 ,030**	

Omgevings	factoren	 		 		 		 		 		 		

Centrum	geheel	 		 		 -,067	 ,476	 -,060	 ,524	

Aanbod	Winkels	 		 		 -,068	 ,407	 -,061	 ,461	

Aanbod	Horeca	 		 		 ,149	 ,046**	 ,156	 ,038**	

Sfeer/uitstraling	 		 		 ,132	 ,082*	 ,138	 ,072*	

Bereikbaarheid	 		 		 ,045	 ,535	 ,037	 ,608	

Parkeren	 		 		 ,031	 ,468	 ,034	 ,436	

Lengte	winkelcircuit	 		 		 ,057	 ,492	 ,053	 ,525	

Fixed	effects	 		 		 		 		 		 		

Dag	 	 		 		 		 		 x	

Gemeente	 		 		 		 		 x	

		 		 		 		 		 		 		 		

Nagelkerke	R-square	 0,093	 0,112	 0,114	

N	 		 1109	 1109	 1109	

*=10%,	**=5%	en	***=1%	

Tabel	14	-	Stated	preferences,	met	parkeren	
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5 CONCLUSIE	
5.1 Conclusie	
In	deze	conclusie	zal	er	gereflecteerd	worden	naar	de	tweeledige	doelstelling	die	in	het	begin	van	dit	

onderzoek	gepresenteerd	zijn.	

	

“Inzicht	krijgen	in	wat	de	belangrijkste	bezoekmotieven	zijn	in	middelgrote	binnensteden”	

	

“Achterhalen	welke	factoren	de	kans	beïnvloeden	dat	een	middelgrote	binnenstad	met	een	bepaald	

bezoekmotief	wordt	bezocht”	

	

Om	structuur	aan	te	brengen	in	het	onderzoek	zijn	er	een	drietal	deelvragen	opgesteld,	deze	luiden	

als	volgt:		

I. Wat	zijn	de	dominante	bezoekersmotieven	in	de	onderzochte	binnensteden?	

II. Welke	(omgevings)factoren	zijn	er	aanwezig	in	de	middelgrote	binnensteden?	

III. Hoe	ziet	de	relatie	tussen	de	aanwezige	(omgevings)factoren	en	de	bezoekmotieven	eruit?	

Deze	deelvragen	zullen	een	voor	een	besproken	worden	in	deze	conclusie.		

	

De	eerste	deelvraag	gaat	 in	op	de	dominante	bezoekersmotieven	 in	de	onderzochte	winkelsteden.	

Deze	zijn	bepaald	aan	de	hand	van	de	stated	preferences	en	de	revealed	preferences	(zie	Afbeelding	

22	en	Afbeelding	23).	Bij	het	analyseren	van	de	bezoekmotieven	op	basis	van	de	stated	preferences	

(zie	Afbeelding	22)	valt	op	dat	Run	het	meest	dominante	bezoekmotief	is.		

	

Afbeelding	22	-	Run/Fun	stated	totaal	

60%

40%

Stated	preferences

Run

Fun
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Bij	de	revealed	preferences	(Afbeelding	23)	valt	op	dat	ruimt	83%	van	de	bezoekers	een	middelgroot	

winkelcentrum	bezoekt	met	een	fun	motief.		

	

	

Afbeelding	23	-	Run/Fun	revealed	totaal	

	

Met	behulp	van	de	stated	en	revealed	preferences	kan	er	geen	eenduidig	antwoord	gegeven	worden	

op	de	eerste	deelvraag	omdat	beide	methoden	wat	anders	concluderen.	Het	vermoeden	bestaat	dat	

de	 stated	preferences	 een	beter	 beeld	 geven	 van	de	 dominante	 bezoekmotieven	dan	de	 revealed	

preferences,	de	verdeling	van	de	revealed	preferences	lijkt	namelijk	een	onrealistische	weergave	van	

de	werkelijkheid	en	zegt	daardoor	niet	veel.	

	

De	 tweede	 deelvraag	 ging	 in	 op	 de	 verschillende	 omgevingskenmerken	 van	 een	 binnenstad.	

Doormiddel	van	een	cijfer	 in	de	enquête	konden	respondenten	aangeven	wat	de	goede	en	minder	

goede	omgevingskenmerken	van	een	binnenstad	waren.	Hierbij	viel	op	dat	de	gemiddelde	beoordeling	

van	de	parkeergelegenheid	het	laagst	was	en	dat	de	gemiddelde	beoordeling	van	de	horeca	het	hoogst	

was.	 Dit	 laat	 zien	 dat	 de	 respondenten	 over	 het	 algemeen	 minder	 tevreden	 waren	 over	 de	

parkeergelegenheid	en	een	stuk	positiever	over	het	aanbod	van	de	horeca.		

	

Hoe	de	relatie	tussen	deze	verschillende	omgevingsfactoren	en	het	bezoekmotief	eruit	ziet	is	duidelijk	

geworden	in	de	logistische	regressieanalyse.	De	stated	preferences	zonder	parkeren	gaf	hier	het	beste	

beeld	 van	 de	 werkelijkheid	 en	 er	 was	 een	 significant	 verband	 waarneembaar	 tussen	 een	 aantal	

17%

83%

Revealed	preferences

Run

Fun



23
	Ju

ni
	2
01

6	
	

20
16

	

Veranderend	bezoekersgedrag	in	winkelsteden,	Koen	Janssen	s4598806	
	

69	

omgevingskenmerken	en	het	bezoekmotief.	Zo	zou	een	goed	aanbod	van	de	horeca	een	significant	

hogere	kans	op	 funshoppers	opleveren.	Hierbij	moet	wel	de	kanttekening	gemaakt	worden	dat	de	

Nagelkerke	R-saquare,	ofwel	de	kwaliteit	van	het	model	zeer	beperkt	was.		

	

Door	 de	 antwoorden	 op	 de	 verschillende	 deelvragen	 is	 het	 mogelijk	 om	 de	 hoofdvraag	 te	

beantwoorden.	In	de	hoofdvraag	werd	de	vraag	gesteld	welke	factoren	de	kans	beïnvloeden	dat	een	

binnenstad	 met	 een	 bepaald	 bezoekmotief	 werd	 bezocht.	 Doormiddel	 van	 de	 t-toetsen	 kan	

geconcludeerd	 worden	 dat	 funshoppers	 het	 centrum	 als	 geheel,	 het	 aanbod	 van	 de	 winkels,	 het	

aanbod	 van	 de	 horeca,	 de	 sfeer/uitstraling	 en	 de	 lengte	 van	 het	 winkelcircuit	 significant	 hoger	

beoordelen.	Door	de	gegevens	te	combineren	in	een	logistische	regressieanalyse	is	gebleken	dat	de	

verklaringskracht	 op	 de	 bezoekmotieven	 achteruitging.	 Uit	 de	 regressieanalyse	 komt	 dat	 de	

persoonlijke	 kenmerken	 van	 de	 respondent	 van	 net	 zo	 groot	 belang	 zijn	 bij	 het	 bepalen	 van	 een	

bezoekmotief	als	de	omgevingsfactoren.	Vooral	als	consumenten	met	de	auto	naar	een	binnenstad	

komen	 vergroot	 dit	 de	 kans	 op	 het	 funshoppen	 aanzienlijk.	 Het	 enige	 omgevingskenmerk	 dat	

significant	van	invloed	is	op	het	bezoekmotief	is	het	aanbod	van	horeca.	Bij	een	goed	aanbod	van	de	

horeca	wordt	de	kans	op	een	funshopper	significant	vergroot.		

	

Tenslotte	kan	er	gereflecteerd	worden	op	de	verschillende	doelstellingen.	De	eerste	doelstelling	ging	

in	 op	 de	 belangrijkste	 bezoekmotieven.	 Uit	 de	 analyse	 is	 naar	 voren	 gekomen	 dat	 60%	 van	 de	

bezoekers	met	een	runshop	motief	naar	de	onderzochte	binnensteden	komt	en	de	overige	40%	met	

een	funshop	motief,	dit	is	in	tegenstelling	tot	wat	er	in	de	literatuur	wordt	gesuggereerd.	Daar	wordt	

namelijk	verondersteld	dat	de	binnensteden	al	jaren	worden	gedomineerd	door	bezoekers	met	een	

funshop	 motief	 (Evers	 et	 al,	 2015,	 pp.	 23).	 De	 tweede	 doelstelling	 ging	 in	 op	 de	 verschillende	

omgevingskenmerken	die	de	kans	op	een	bepaald	bezoekmotief	zouden	beïnvloeden.	Uit	de	analyse	

kan	geconcludeerd	worden	dat	alleen	het	aanbod	van	de	horeca	zal	zorgen	voor	een	grotere	kans	op	

funshoppers	 in	 de	 onderzochte	 binnensteden.	 Er	 moet	 echter	 worden	 opgemerkt	 dat	 de	

verklaringskracht	 van	 het	 model	 zeer	 beperkt	 is.	 Daarom	 kan	 met	 dit	 onderzoek	 geconcludeerd	

worden	dat	er	voorlopig	geen	duidelijke	aanwijzingen	zijn	dat	de	omgevingsfactoren	ook	daadwerkelijk	

van	invloed	zijn	op	het	bezoekmotief	in	middelgrote	binnensteden.	
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5.2 Aanbeveling	
Door	 maatschappelijke	 ontwikkelen	 lopen	 de	 bestedingen	 in	 binnensteden	 al	 jaren	 terug.	 In	 het	

adviesrapport	 adviseert	 Platform	 31	 verschillende	 binnensteden.	 Daarbij	 wordt	 er	 ingegaan	 op	 de	

veranderde	functie,	de	binnenstad	is	niet	langer	een	koopcentrum	maar	het	kloppend	hart	van	de	stad.	

Platform	31	adviseert	in	het	algemeen	om	te	investeren	in	een	betere	beleving	en	sfeer	om	zo	meer	

consumenten	te	trekken	naar	het	kloppend	hart	van	de	stad	(Platform	31,	2015).		

	

Uit	 de	 aanbeveling	 van	 Platform	31	 kan	 opgemaakt	worden	 dat	 doormiddel	 van	 het	 investeren	 in	

beleving	 en	 sfeer	 meer	 funshoppers	 naar	 een	 kern	 getrokken	 zouden	 moeten	 worden.	 Uit	 dit	

onderzoek	blijkt	echter	dat	een	goede	sfeer	en	uitstraling	de	kans	op	funshopper	niet	vergroot.	In	dit	

onderzoek	komt	echter	wel	naar	voren	dat	een	goed	aanbod	van	de	horeca	de	kans	op	een	funshopper	

significant	vergroot.	Daarom	zou	de	aanbeveling	richting	de	onderzochte	binnensteden	zijn	om	met	

name	 te	 investeren	 in	 een	 goed	 aanbod	 van	 de	 horeca,	 dit	 bevorderd	 de	 kans	 op	 funshoppers	

waardoor	 er	 ingespeeld	 kan	 worden	 op	 het	 advies	 van	 Platform	 31,	 namelijk	 de	 binnenstad	 als	

kloppend	hart	van	de	stad.		

	

5.3 Reflectie	
Terugkijkend	op	het	onderzoek	zijn	er	een	aantal	dingen	die	 in	het	vervolg	beter	anders	aangepakt	

kunnen	worden.		

	

Allereerst	 wat	 opmerkingen	 over	 de	 enquête,	 hierbij	 is	 de	 variabelen	 inkomen	 niet	meegenomen	

omdat	het	vermoeden	bestond	dat	dit	weerstand	zou	oproepen	bij	de	respondenten.	Achteraf	gezien	

had	deze	toch	beter	meegenomen	kunnen	worden,	deze	variabelen	bleek	vaak	terug	te	komen	in	de	

onderzoeken	naar	consumentengedrag	en	is	misschien	wel	van	cruciaal	belang.	Om	toch	wat	over	het	

inkomen	te	kunnen	zeggen	is	het	woningtype	van	de	consument	meegenomen	in	de	enquête.	Dit	kan	

echter	niet	1	op	1	worden	geselecteerd	naar	het	inkomen,	al	helemaal	niet	in	Nederland	omdat	het	

probleem	met	scheefwoners	bekend	isDaarnaast	is	er	besloten	om	na	de	eerste	twee	enquêtedagen	

een	aantal	variabelen	te	schrappen	omdat	de	enquête	te	lang	bleek,	hier	had	van	tevoren	beter	over	

nagedacht	moeten	worden.	Na	het	schrappen	van	een	aantal	de	variabelen	bleek	de	enquête	nog	vrij	

lang	te	zijn.		

	

Welke	 winkels	 een	 respondent	 had	 bezocht	 was	 van	 grote	 invloed	 voor	 het	 bepalen	 van	 de	

bezoekmotieven,	om	tot	het	bezoekmotief	‘winkelen’	te	behoren	moest	de	respondent	al	minimaal	

vier	winkels	opgeven,	vaak	bleken	respondenten	niet	open	te	staan	om	een	hele	lijst	aan	winkels	op	
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te	noemen	waardoor	bezoekers	in	een	ander	bezoekmotief	werden	ingedeeld.	Dit	heeft	ertoe	geleid	

dat	de	bezoekmotieven	volgens	de	revealed	en	stated	preferences	zijn	bepaald	in	dit	onderzoek,	de	

verwachting	 was	 dat	 de	 revealed	 preferences	 een	 beter	 beeld	 zouden	 geven	 van	 het	 werkelijke	

bezoekmotief.	Uiteindelijk	bleek	de	revealed	niet	veel	te	zeggen	omdat	ruim	80%	van	de	bezoekers	als	

als	funshopper	werd	ingedeeld,	wat	natuurlijk	geen	goed	beeld	van	de	werkelijkheid	is.	Daardoor	is	

het	moeilijk	gebleken	om	de	bezoekmotieven	‘Run’	en	‘Fun’	te	operationaliseren.		

	

Tenslotte	is	gebleken	dat	de	verklaringskracht	van	het	model	zeer	laag	was,	een	mogelijk	oorzaak	voor	

de	lage	verklaringskracht	zou	kunnen	liggen	in	het	operationaliseren	van	de	bezoekmotieven.		
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BIJLAGE	A:	VOORBEELD	ENQUÊTE	
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BIJLAGE	B:	SPSS	OUTPUT,	PERSOONSKENMERKEN	
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BIJLAGE	C:	SPSS	OUTPUT,	KRUISTABELLEN	EN	CORRELATIE	
	

	

	

	

 

 
 
 



23
	Ju

ni
	2
01

6	
	

20
16

	

Veranderend	bezoekersgedrag	in	winkelsteden,	Koen	Janssen	s4598806	
	

80	

 
 

 
 



23
	Ju

ni
	2
01

6	
	

20
16

	

Veranderend	bezoekersgedrag	in	winkelsteden,	Koen	Janssen	s4598806	
	

81	

BIJLAGE	D:	SPSS	OUTPUT,	VARIANTIE-ANALYSE	
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BIJLAGE	E:	SPSS	OUTPUT,	MULTICOLLINEARITEIT	
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BIJLAGE	F:	SPSS	OUTPUT,	LOGISTISCHE	REGRESSIEANALYSE	
Revealed	preferences,	zonder	parkeren	
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Revealed	preferences,	met	parkeren	
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Stated	preferences,	zonder	parkeren	
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Stated	preferences,	met	parkeren	
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