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Voorwoord 
 

Nijmegen, 30 juni 2017 

Voor u ligt het resultaat van de Bachelorthesis ‘Parking to Retail’, ter afronding van de 

Bacheloropleiding Geografie, Planologie en Milieu (GPM) aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. 

Deze thesis kan worden omschreven als een studie naar de invloed van het gevoerde parkeerbeleid 

op het aantal passanten en de verblijfstijd van deze passanten in boodschappenwinkelgebieden. 

Het onderzoek is in combinatie uitgevoerd met Bureau RMC te Amsterdam, een retail adviesbureau 

dat zich voornamelijk bezighoudt met passantentellingen in binnensteden en vervolgens overheids- 

en marktpartijen adviseert op diverse vlakken. In de periode november tot en met februari heb ik 

stagegelopen bij dit bedrijf in het kader van de Nationale Geo Informatie Minor aan de VU 

Amsterdam. Na deze periode heb ik de mogelijkheid gekregen een vervolgonderzoek op te zetten 

in samenwerking met de Radboud Universiteit en Bureau RMC.  

Afgelopen jaar heb ik mij verder verdiept in de ontwikkeling van Big data, en dan met name de 

koppeling tussen de actuele data en het ruimtelijke aspect. Zowel in de Minor Geo Informatie als 

de stageperiode die hierop aansloot. Er zijn ongekend veel mogelijkheden met de data die 

momenteel op veel terreinen beschikbaar is, waarbij het de kunst is om deze te koppelen aan 

andere data, om zo tot nieuwe inzichten te komen. Door de data die beschikbaar is vanuit Bureau 

RMC gezien (passantenaantallen, verblijfstijd, bezoekfrequentie enzovoorts) te kunnen koppelen 

aan het geografisch en- /of planologisch gerelateerd beleid ontstaat er een uniek onderzoek.  

Tijdens de opleiding is mijn interesse voor mobiliteitsvraagstukken en onderwerpen die nauw 

samenhangen met infrastructurele werken steeds verder gegroeid. Waar er binnen de opleiding 

ruimte voor was heb ik me verdiept in dit type onderwerpen en de daarbij horende onderzoeken. 

Voor de uitvoering van deze thesis ontstond er de mogelijkheid om het parkeerbeleid te koppelen 

aan de beschikbare data vanuit Bureau RMC, wat een interessante combinatie mogelijk maakte. 

Deze Bachelorthesis had ik nooit kunnen schrijven zonder de hulp van mijn (interne) begeleiders, 

vrienden en familie. Allereerst wil ik mijn thesisbegeleidster Fariya Sharmeen bedanken. Dankzij 

haar, haar feedback en steun ben ik uiteindelijk tot dit resultaat gekomen. Verder wil ik graag mijn 

speciale dank uiten aan Bureau RMC voor het beschikbaar stellen van de benodigde datasets en in 

het bijzonder Rixt de Jong en Lucas Crobach die gedurende deze thesis al mijn vragen hebben weten 

te beantwoorden en feedback hebben gegeven op mijn werk. 

Daarnaast ook mijn familie en mijn vriendin, die mij door dit proces heen hebben weten te krijgen 

en die mij in deze periode in alles gesteund hebben. Niet altijd direct gericht op het onderzoek, 

maar tevens ook met voldoende afleiding. Ik hoop dat ik op deze manier mijn bijdrage te leveren 

op zowel wetenschappelijk- als op maatschappelijk/ beleidsmatig gebied. 

Ik wens u veel leesplezier toe, 

Joep Steijaert 
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Samenvatting 
 

In deze thesis staat het onderzoek naar de invloed van betaald parkeren en de invloed van het 

wijzigen van parkeerregulering, parkeertarief en parkeerduurrestrictie, op het totale aantal 

passanten en de verblijfstijd van passsanten centraal. Hierbij wordt specifiek gefocust op 

boodschappenwinkelgebieden. Tot op heden bestaat er veel onduidelijkheid over de invloed van 

het betaald parkeren op de retail. Het vraagstuk ‘betaald parkeren’, staat bekend als een 

onderwerp waarbij geen eenduidige oplossing kan worden gevonden voor de problematiek. 

Parkeerbeleid is een zeer complex onderwerp en hiermee een erg ingewikkelde zaak voor zowel de 

beleidsmaker als de ondernemer. Inzichten in de invloed van betaald parkeren en de eventuele 

wijziging van het parkeerbeleid op het aantal passanten en op de verblijfstijd van de passanten 

vormen een welkome toevoeging aan de maatschappelijk discussie. Ook op wetenschappelijk 

gebied kan er op deze manier aan dit onderwerp worden bijgedragen. Een onderzoek naar de 

invloed van parkeerbeleid op het aantal passanten en de verblijfstijd van passanten in het 

winkelgebied over een langere periode ontbreekt tot op heden. 

Om dit onderzoek uit te kunnen voeren is de volgende vraagstelling opgesteld: Wat is de invloed 

van parkeerbeleid op het totale aantal passanten en op de verblijfstijd in 

boodschappenwinkelgebieden?  

Om te bepalen wat de invloed is van het parkeerbeleid en de wijzigingen hierin, zowel de wijziging 

in het parkeertarief als de invoering van een parkeerduurrestrictie, op het aantal passanten en de 

bijbehorende verblijfstijd wordt gebruik gemaakt van een combinatie van literatuuronderzoek en 

kwantitatieve analyse. Dit laatste gebeurd op basis van de gegenereerde database van Bureau RMC. 

Voor de kwantitatieve analyse wordt het type ‘casestudy’ gebruikt. Dit is bedoeld om het 

beschreven fenomeen tastbaar te krijgen, waarna dieper op de stof wordt ingegaan. De insteek is 

om verschillende cases naast elkaar te leggen die op 1 enkel belangrijk aspect van elkaar afwijken, 

het verklarende aspect, namelijk het parkeerbeleid. Hierbij wordt gestuurd op een hiërarchische 

vergelijkende methode. Selectie op deze wijze is specifiek gericht, waardoor de externe geldigheid 

bewaakt wordt. Het object wordt in zijn geheel bekeken, op een holistische werkwijze. De 

dataselectie zal tevens via een strategische weg geschieden en de onderbouwing volgt hierbij. 

Door gebruik te maken van unieke ‘Citytraffic’ methode die door Bureau RMC is ontwikkeld krijgen 

we inzicht in de benodigde data voor de boodschappenwinkelgebieden. De data is verzameld op 

basis van de techniek Wi-Fi sensoring. De in winkelgebieden geplaatste Wi-Fi Access Points (AP’s) 

dienen als sensor om MAC- adressen van passerende apparaten te registreren. Dit gebeurt volgens 

de strikte regels van de privacywetgeving. 

Uit de actieve meetpunten in winkelgebieden waarover Bureau RMC beschikt, zijn op basis van een 

aantal criteria 5 gelijkwaardige cases geselecteerd. Deze boodschappenwinkelgebieden zijn volledig 

gelijkwaardig aan elkaar, de enige factor die bij alle van deze cases van elkaar verschilt is het type 

parkeerregulering. 

Het parkeerbeleid heeft duidelijk zijn sporen nagelaten op het aantal passanten en de verblijfstijden 

die hierbij horen. Er blijkt geen verschil in ontwikkeling van het passantenaantal te zijn tussen 

betaalde en onbetaald boodschappenwinkelgebieden. Ook het effect van het aanwezige betaald 

parkeren blijkt geen invloed te hebben op het aantal passanten. De wijzigingen in het parkeerbeleid 

leveren daarentegen duidelijk aantoonbare effecten op. Het verlaagde parkeertarief levert 

significant meer passanten op. Ook levert dit een significant langere verblijfstijd op voor de 
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passanten. De andere wijziging in het parkeerbeleid, de invoering van een parkeerduurrestrictie, 

levert ook een significant verschil op in de ontwikkeling van het aantal passanten. Deze invoering 

zorgt voor een negatieve ontwikkeling op het aantal passanten wanneer het wordt vergeleken met 

cases waar geen restrictie is ingevoerd.  

Er zijn duidelijke verschillen binnen de cases naar voren gekomen tijdens dit onderzoek. Het advies 

dat hier mee kan worden gegeven is, pas een bepaald parkeerbeleid per case aan waardoor 

rekening kan worden gehouden met de locatie specifieke kenmerken. Dit om de kenmerken van 

het winkelgebied in acht te houden en hier zo goed mogelijk op in te spelen. Het aantrekkelijker 

maken van een winkelgebied door middel van het aanpassen van het parkeerbeleid blijkt een goede 

optie te zijn, alleen is hierbij de vraag hoelang dit effect zijn doorwerking vindt. De lange 

termijneffecten van een wijziging in het parkeerbeleid moet nader onderzocht worden om hier 

uitspraken over te kunnen doen. 

Verder is het van belang om de financiering van een eventuele parkeerbeleidswijziging in het 

achterhoofd te houden waarbij afspraken moeten worden gemaakt over de kosten en mogelijke 

opbrengsten van het nieuw in te voeren beleid. Een wijziging in het parkeerbeleid kan weldegelijk 

een bijdrage leveren aan de drukte in een boodschappenwinkelgebied, uitgedrukt in de vorm van 

stijging van het totale aantal passanten. Daarnaast zal het ook een stijging in verblijfstijd kunnen 

opleveren. Echter zal dit niet dé oplossing zijn voor winkelgebieden die kampen met problemen. 

Om bezoekers structureel naar een winkelgebied te trekken, zal niet alleen op het parkeerbeleid 

moeten worden gefocust, maar zullen winkelgebieden ook andere elementen als passend 

winkelaanbod, een kwalitatieve uitstraling en goede service moeten bieden. De attractiefactoren 

zullen in de gaten moeten worden gehouden en niet alleen focussen op de weerstandsfactoren, 

waar parkeerbeleid er een van is. 
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Abstract 
 

In this thesis, research on the influence of paid parking and the influence of changing the parking 

regulations, parking costs and parking restriction on the total amount of passer-by and the period 

of time they stay, is put central. More specifically, the focus is on grocery store areas. Up until now, 

there is a lot of uncertainties about the influence of paid parking on the retail sector. The 

phenomena ‘paid parking’ is well known for the mere fact that there is no unambiguous solution to 

its problems. Parking policy is a very complex topic and therefore it is a complicated case for both 

policy makers as well as entrepreneurs. Insights about the influence of paid parking and possible 

changes of the parking policy on the amount of passer-by and the time they stay are a relevant 

addition to the social discussion. Also within the scientific world more extended knowledge on the 

matter related to paid parking is more than welcome. For now, there are no long-term researches 

to the influence of parking policy on the amount of passer-by and the time they pass in the shopping 

area.  

In order to conduct this research, the following question has been set up; What is the influence of 

parking policy on the total amount of passer-by and the time they stay in grocery store areas? 

In order to determine what the influence of parking policy and its changes, both the changing costs 

as the implementation of parking restriction, are on the amount of passer-by and the time of their 

stay is, a combination of literature research and quantitative analysis are being used. The latter one 

is conducted by using the generated database of Bureau RMC. For the quantitative analysis, the 

type ‘case study’ is used. This way the phenomena is made perceptible, after which we go more 

into depth. The main goal is to compare different cases which solely differ on one important aspect, 

the explanatory aspect, namely parking policy. In this we aim at a hierarchic comparable method. 

Selection in this manner is specifically focused, whereby the external validity is ensured. The object 

is being monitored entirely, in a holistic approach. The selection of data will also take place in a 

strategic way and its underpinning will be tackled later on.  

By using the unique ‘Citytraffic’-method designed by Bureau RMC, we obtain insights in the needed 

data for the grocery store areas. The data is gathered by a technique called Wi-Fi censoring. The in 

the grocery store areas present Wi-Fi Access Points (AP’s) serve as sensor to register the MAC-

addresses of devices passing by. This takes into account the strict limits of privacy legislation.  

From all the active measuring points bureau RMC has, five equal cases are selected using a few pre-

determined criteria. Those selected grocery store areas are completely equal. The only factor that 

differs between the chosen areas is the type of parking regulation.  

Parking policy clearly has an impact on the amount of passer-by and the time spent in the area. 

There appears to be no difference in the evolution of the amount of passer-by between paid and 

unpaid grocery store areas. Similarly, the effect of existing paid parking does not appear to have 

any influence of the amount of passing-by. Changes in the parking policy, however, bring forward 

clearly detectable effects. Lowered parking costs result in a significant growth of passer-by. It also 

results in a significant increase in the time the passer-by stays in the area. The other change in 

parking policy, the implementation of parking restriction, also leads to a significant difference in 

the development of the amount of passer-by.  This implementation leads to a negative 

development on the amount of passer-by, when compared to the cases where no parking 

restrictions were implemented.  
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Clear differences between the cases came forward during this research. The advice that can be 

given using this information is, adapt an existing parking policy in such a way that location specific 

characteristics can be taken into account. This, in order to respect and maintain the characteristics 

of the shopping area and react to it in the best possible way. Making a grocery store area more 

attractive by implementing changes in its parking policy appears to be a good strategy, the only 

question is; how long the effects of the implemented changes will last? The long-term influences of 

changes within parking policy have to be subject to further research in order to provide a valid 

answer to this question.  

Furthermore, it is important to think about the financing of possible changes in parking policy, 

whereby agreements have to be made between the costs and benefits of the new policy. A change 

in parking policy can definitely contribute to the activity in grocery store areas, measured in the 

increasing number of passer-by. Besides this, also an increase in the time passer-by stays can be 

accomplished. However, this will not be the key solution for shopping areas which already 

encounter problems. In order to structurally attract and keep attracting visitors to a shopping area, 

the focus shall not merely be on the parking policy, but shopping areas should also work on 

elements like suitable range of shops, a qualitative appearance and good services. These factors of 

attraction should be taking into account, instead of only focusing on the factors of resistance, of 

which parking policy is one.  
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Hoofdstuk I: Inleiding 

1.1  Introductie 
Begin 2016 verstuurde Detailhandel Nederland een brandbrief naar alle Nederlandse gemeenten. 

Daarin stond een pleidooi om de parkeertarieven te verlagen, om zo de noodlijdende binnensteden 

er weer boven op te helpen, op het gebied van passantenaantallen en de daarbij horende 

omzetcijfers. De Nederlandse detailhandel heeft roerige jaren achter de rug en de 

toekomstvoorspellingen zijn hoogst onzeker. De economische crisis heeft de markt op scherp gezet 

en er zijn nog tal van ontwikkelingen die bij hebben gedragen aan de aan verandering onderhevige 

detailhandel (Molenaar & Bongerts, 2016). 

Voor veel winkeliers is het de afgelopen jaren vooral een kwestie geweest van het hoofd boven 

water zien te houden. De concurrentie is enorm en stilstaan is geen optie. Over het algemeen gezien 

is de afgelopen jaren een groeiende winkelvoorraad gepaard gegaan met dalende omzet waardoor 

de druk op de omzet per m2 alleen maar toeneemt (ING, Economische bureau, 2016). In deze 

periode zijn de nodige grote ketens failliet gegaan, denk hierbij aan DA, Macintosh, V&D en 

Unlimited Sports Group, moederbedrijf van onder andere Perrysport en Actiesport (NU.nl, 2017). 

De winkelleegstand in Nederlandse binnensteden is gestegen van 5,2% in 2007 naar 9,2% in 2015, 

wat overeenkomt met 2,8 miljoen m2 (ING, Economische bureau, 2016 in Lonkhuizen, 2016). Met 

de dreigende sluiting van diverse filialen van in de afgelopen jaren failliet gegane ketens is het 

mogelijk dat de leegstand in winkelgebieden zelfs verder oploopt. 

Achter deze transitie in retail zitten een heleboel factoren verscholen die op hun beurt invloed 

hebben gehad op het reilen en zeilen in de binnenstad. Allereerst heeft de technologische 

ontwikkeling ook zijn intrede gedaan in de retailsector. Met name de komst van het internet en het 

bijbehorende online shoppen hebben grote invloed gehad. De consument is anders gaan winkelen 

dan voorheen. Bijna negen van de tien producten die we in de winkel kopen, is eerder via een 

smartphone, tablet, laptop of ander digitaal device online bekeken en vergeleken. De consument 

draait meer dan ooit aan de knoppen van het koopproces en gebruikt daarvoor massaal het 

internet. De detailhandel verandert van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd, van productgedreven 

naar klantgedreven en van beschikbaarheid naar bereikbaarheid (Bureau RMC, 2016). De kunst is 

voor de winkeliers om hier zo goed mogelijk op in te spelen, wanneer dit niet gebeurt wordt men 

door de concurrentie overlopen. Het online shoppen heeft duidelijk zijn sporen na gelaten en 

hiermee zijn invloed gehad op de samenstelling van de detailhandel. 

Niet alleen de manier waarop aankopen in de detailhandel worden gedaan is afgelopen jaren 

veranderd, maar ook de tijdstippen waarop dit gebeurt. De drukteverhoudingen in de week 

verschuiven, de dagen in de week groeien naar elkaar toe, wat voornamelijk wordt veroorzaakt 

door een afname qua drukte op donderdag, vrijdag en zaterdag en juist een toename op maandag, 

dinsdag en woensdag. Tevens is in steeds meer gemeenten ook de zondag een volwassen koopdag 

geworden. Naast een verandering in de dag verhoudingen is ook het moment op de dag waarop de 

aankopen worden gedaan de laatste jaren aan verandering onderhevig. Wat op zijn beurt ook effect 

heeft op de drukte in de binnenstad. Gemiddeld gezien ligt het drukste moment op de dag in de 

Nederlandse binnenstad nu op 15.15 uur, de steden in het zuiden van Nederland laten nog iets later 

een piek zien, rond 15:30. In Antwerpen is de piek zelfs pas waar te nemen om 16.30 uur. Het sluiten 

van de winkels om 18.00 sluit dus niet meer aan bij de huidige winkelbehoefte en tevens lijkt één 

enkele koopavond niet te voldoen (Bureau RMC, 2017).  

Deze strikte openingstijden zorgen voor gelimiteerde tijd die besteed kan worden aan het winkelen. 

De consumenten zitten niet langer te wachten op openingstijden van negen-tot-vijf. Ook de vrije 
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tijd om overdags te gaan shoppen wordt steeds beperkter, ongeveer 40 % van de consumenten 

geeft aan minder vrije tijd te hebben dan 5 jaar geleden (Van den Heuvel, 2014). De ondernemer 

zal moeten inspelen op de vraag en behoefte van de consument, dat is niks nieuws. In 1983 

onderzocht Nooteboom het effect van de langere openingstijden voor winkels, waaruit bleek dat 

vooral winkelketens en grote winkels hier meer voordelen uit halen. Tevens levert opening in de 

avonduren meer omzet dan uren vroeger op de dag. Vooral de grote supermarktketens zijn snel op 

de verruimde openingsuren in gaan spelen, door middel van de openingsuren van 50 uur naar 80 

uur of meer in de week te verruimen. De winkelgebieden waar een ruimere openstelling van kracht 

is zullen te maken krijgen met een toegenomen vraag naar parkeervoorzieningen (Van den Heuvel, 

2014).  

Deze benoemde veranderingen in het detailhandels klimaat hebben invloed op de daadwerkelijke 

drukte in de winkelgebieden, waarbij het totale aantal passanten aan een heleboel factoren 

onderhevig is. Zoals eerder aangehaald is er de afgelopen jaren niet veel positiefs te melden 

geweest over de retailsector. Begin dit jaar kwam er echter beter nieuws naar buiten, namelijk: de 

drukte in de Nederlandse binnensteden is het afgelopen jaar voor het eerst in 9 jaar weer licht 

gestegen, het was 1% drukker in 2016 ten opzichte van 2015. Alle economische signalen lijken weer 

op groen te staan, waar het de afgelopen jaren weleens anders is geweest (Bureau RMC, 2016). 

De drukte in de binnensteden, ook wel uitgedrukt als het totale aantal passanten in een bepaalde 

tijdsperiode, is niet eenvoudig constant meetbaar. Een eenmalige ijking voldoet niet, om een goed 

overzicht te krijgen van drukte in de binnenstad is 24/7 data benodigd om alle ontwikkelingen en 

trends in beeld te krijgen. Voor veel winkeliers is de omzet heilig, of dit nu wordt bereikt met veel 

of weinig passanten. Wanneer deze cijfers inzichtelijk zijn kunnen ze hier mee aan de slag om het 

beleid te optimaliseren, de data wordt pas echt waardevol als je het kan gaan combineren met 

andere data.  

In de keten van winkelen en recreëren is de vervoerswijze en bereikbaarheid een essentieel 

onderdeel geworden sinds de intrede van de automobiliteit. Op deze manier is het ‘parkeren’ een 

grote rol gaan spelen in dit geheel. Door de grote autodruk met name in de drukbezochte 

winkelgebieden is er al snel sprake van rivalisering, waarbij regulering vereist is. De meest 

toegepaste vorm op dit gebied is het prijsmechanisme, waarbij een bepaald bedrag moet worden 

afgestaan om een bepaalde parkeerplek te huren voor een bepaalde duur.  

Parkeerbeleid is een vereiste om de mobiliteitsstroom in de hand te houden en zo nodig bij te 

sturen. Dit wordt opgebouwd uit wet- en regelgeving opgesteld door de lokale overheid, vaak de 

gemeente. In een aantal nota’s wordt het beleid omschreven en de regulering opgesteld. Het 

betaald parkeren en de toewijzing van deze zones is een van de belangrijke onderdelen hiervan. 

Het thema parkeren is de laatste jaren ‘hot’ en staat hiermee in de meeste gemeenten meerdere 

malen per jaar op de agenda bij raadsvergadering (CROW,2016). Vaak zitten de gemeenten hierbij 

in een lastig parket. Vanuit de winkeliers en ondernemers is veel weerstand tegen het betaald 

parkeren en is er de indruk, dat betaald parkeren de winkeliers veel geld kost. Waarbij vaak het 

dogma: ‘No parking, no business’ naar voren wordt geschoven (Mingardo, 2016). De gemeenten 

worden onder druk gezet door de ondernemers, en er wordt dan ook vaak gelobbyd voor ruime 

gratis of beter betaalbare parkeermogelijkheden. Terwijl het afschaffen of verlagen van het tarief 

een strop rond de nek is voor de gemeente, kan vaak geen bewijs worden aangevoerd door de 

winkeliers dat de ondervonden negatieve gevolgen zijn ontstaan door het huidige parkeerbeleid. 

Problemen stapelen zich op in bepaalde winkelgebieden, waarbij vaak wordt gewezen op 

leegstaande winkelpanden, winkelcentra die te weinig bezoekers trekken en winkeliers die in de 
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financiële problemen zitten (CROW,2016). Deze problemen bestaan, dat staat vast, alleen het is de 

vraag in hoeverre deze kunnen worden toegeschreven aan het door de gemeente gevoerde 

parkeerbeleid. 

Gratis parkeren bestaat niet, er zal altijd iemand voor de kosten moeten opdraaien. Of dat nu de 

gemeente, de winkelier of de automobilist is. Voerknecht: “In feite betaalt de lokale 

belastingbetaler – die zelf op de fiets komt – dus fors mee aan parkeervoorzieningen voor 

bezoekers van buiten de stad (CROW, 2016). Belangrijk in dit verhaal is de hoogte van de vergoeding 

die moet worden afgedragen door de automobilist voor de parkeerlocatie voor een bepaalde 

tijdsperiode. Interessant is om een mogelijke tariefwijziging of een andere wijziging in de 

parkeerregulering te koppelen aan andere data, zoals het totaalaantal passanten in een bepaalde 

periode.  

Experts en onderzoekers spreken elkaar tegen wanneer het gaat over invloed van parkeertarief en 

eventuele wijziging daarvan op de winkeliers en het winkelgebied. Hierbij ontstaan voor- en 

tegenstanders van het afschaffen of verlagen van het parkeertarief. 

Voorstanders 

Detailhandel Nederland is de laatste jaren vaker naar buiten gekomen met advies over parkeren, 

waarbij steeds wordt aangehaald dat parkeergeld slecht is voor de winkelier. “Je zou verwachten 

dat dingen die je goedkoper maakt aantrekkelijker worden. Zeker nu de consument helemaal niet 

meer in de auto hoeft te stappen en lekker vanaf de bank zijn aankopen kan doen”, stelt van ’t Land. 

(p.1) Uit onderzoek van Goudappel Coffeng in 2004 bleek dat consumenten minder positief zijn 

over winkelcentra met een hoog parkeertarief. Ook RABO-onderzoekers schreven in 2003 dat 

omzetgroei uitsluitend plaatsvindt in winkelgebieden met gratis parkeren en tevens is gebleken dat 

uit een onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen uit 2012 dat: ‘betaald parkeren een 

overwegende negatieve invloed heeft op de vloerproductiviteit van een winkelgebied' (van ‘t Land, 

2016, p.1) 

Deze groep voorstanders is ervan overtuigd dat een verlaging of afschaffing van het parkeertarief 

meer passanten naar winkelgebieden trekt en tot meer omzet zal leiden voor de winkeliers. 

Daarnaast komt er meer bijsprong van deskundigen. Volgens Cor Molenaar, retail deskundige en 

bijzonder hoogleraar, kan deze omzetstijging oplopen tot wel 50%. De aanleiding voor deze 

uitspraak is een voorval in het Britse Cardigan. Door gebrekkig budget kon de gemeente de 

parkeermeters is het stadje niet repareren. De periode van het ‘vrije parkeren’ zorgde voor veel 

meer bezoekers, en leverde een lokale omzetstijging van 20 procent op (Buis, 2015). Maar ook in 

Nederland zijn vergelijkbare gevallen bekend, zo zag Nijmegen het aantal bezoekers toenemen na 

een storing met het betaalsysteem van de parkeermeters. En ook in Winschoten werd onderzoek 

gedaan, waaruit bleek dat het vrij parkeren een positief effect op het winkelgebied heeft (Miskovic, 

2014). Goede parkeervoorzieningen zijn juist essentieel voor het goed functioneren van 

winkelcentra en winkelgebieden (Tellingen, Verwaaijen, & Caspers, 2014). In winkelcentrum 

Walburg in Zwijndrecht zijn de omzetten tussen de 5 en 20 procent gestegen sinds de afschaffing 

van het parkeertarief, aldus Robbert Stoopman, voorzitter van de winkeliersvereniging (Gaag, 

2016). Het binnenstadbezoek afsluiten met hoge parkeerkosten levert een negatieve associatie die 

zich in onze hersenen veelal onbewust nestelt en afbreuk doet aan het bezoek (Molenaar & 

Bongert,2016). 
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Tegenstanders 

Het statement van de tegenstanders is dat de consument zich niet door het geheven parkeergeld 

van de wijs laat brengen. De parkeertariefverlaging leidt hooguit tot een verschuiving in het 

winkelgedrag, is het idee. Het succes van een winkelgebied is voornamelijk gebaseerd op haar 

aantrekkelijkheid – aanbod van winkels (kwaliteit, variëteit en aantal verkooppunt) en leefbaarheid 

binnen het gebied – en niet op het aantal beschikbare parkeerplaatsen. Dit kan ook worden 

ondersteund door andere onderzoeken (zowel in Nederland als in ander EU-landen) die aantonen 

dat een automobilist niet meer besteedt dan een fietser, voetganger of een ov-gebruiker. De 

bestedingen per bezoek liggen vaak wel hoger, maar de andere typen hebben een veel hogere 

bezoekfrequentie (Meerkerk, Mingardo, &Bosch, 2008).  

Het belang van bereikbaarheid per auto en (gratis) parkeren wordt enorm overschat als het gaat 

om factoren die van invloed zijn op het bezoek aan winkels en de winkelomzet. Hans Voerknecht 

van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) stelt dat het omzetverlies in de detailhandel 

niets te maken heeft met het parkeerbeleid van gemeenten (Buitelaar, 2012).  

Hoogleraar aan de Erasmus universiteit Rotterdam Guiliano Mingardo, expert op het gebied van 

parkeren, staat aan de kant van de tegenstanders, en heeft met zijn proefschrift over parkeerbeleid 

het parkeren op de wetenschappelijke kaart gezet. “Parkeerbeleid is een zeer complex onderwerp 

en dus erg ingewikkelde zaak voor de beleidsmaker”, geeft Mingardo aan, er is relatief weinig 

kennis beschikbaar tot op heden. Volgens Mingardo blijft parkeren belangrijk voor de 

binnenstedelijke economie, maar betaald parkeren heeft geen directe invloed hierop (Mingardo, 

2016). Onderzoeken van Van Buren (2006) en Nationale Automobilisten Onderzoek (2007) sluiten 

hierop aan en stellen dat een keuze voor een parkeerplek niet erg afhankelijk is van het 

parkeertarief, maar juist van andere dingen als de aantrekkelijk en nabijheid (Homan,2009). De 

effecten van veranderingen in het parkeertarief zullen in de eerste plaats nader onderzocht moeten 

worden alvorens hier zinnige uitspraken over te kunnen doen en het vervolgens toe te kunnen 

passen in effectief beleid. 

Bij de keuze van de consument voor een winkelgebied gaat het er om, dat de attractie van het 

gebied (sfeer, kwaliteit winkels, kwaliteit van de openbare ruimte, aanbod van verschillende 

soorten winkels) opweegt tegen de weerstand, waarvan parkeren er, naast de moeite, tijd en 

kosten om er te komen, één is. Parkeren is een weerstandsfactor en geen attractiefactor. Niemand 

gaat ergens heen om te parkeren, maar om iets te bezoeken dat voldoende aantrekkingskracht 

heeft (CROW, 2016).  

Tevens brengt het gratis parkeren ook overlast voor omwonenden met zich mee. De bezoekers aan 

de stad strijden om het laatste gratis plekje, waardoor voor de auto van bewoners geen plaats meer 

is (Klingens &Schennink, 2016). Deze overlast is in te perken door de huidige wifi-

communicatiesystemen die zorgen voor een betere mobiliteitsdoorstroom bij het zoeken naar een 

parkeerplek in de binnenstad. Op deze manier wordt de overlast voor zowel de automobilist als 

voor de omwonende zoveel mogelijk ingeperkt (Tasseron, 2016). 

Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen funshoppen (recreatief winkelen) en 

runshoppen (boodschappen doen). In drukbezochte binnensteden is betaald parkeren ondertussen 

vanzelfsprekend. De beleving en de attractie worden steeds belangrijker bij het funshoppen en 

mensen zijn hiervoor bereid te betalen. Een dagje winkelen in de binnenstad wordt steeds vaker 

als een dagje weg gezien en winkelen wordt gecombineerd met horeca en andere 

bezienswaardigheden. Men is bereid voor deze beleving te betalen, de hoogte van het parkeertarief 

is dan minder relevant. 
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Bij het doen van gerichte aankopen heeft parkeergeld juist een negatieve uitwerking op de 

koopbereidheid (DTZ Zadelhoff, 2012). Het ‘runshoppen’ heeft zich de afgelopen jaren vooral 

uitgebreid naar de grootschalige en perifere detailhandelsvestigingen. Op deze locaties zijn de 

parkeertarieven ook toe genomen ondanks het gebrek aan de attractiefactor. Het ‘runshoppen’ 

wordt vaak gecombineerd met andere activiteiten; werken, kinderen wegbrengen of een bezoek 

aan de sportclub, en het boodschappen doen zal de komende jaren nog een voornamelijk fysieke 

bezigheid blijven. De grote supermarktketens spelen in op de veranderende vraag van de 

consument door het aanbieden van diensten als Pick-Up-Points, het thuisbezorgen van 

boodschappen en het verruimen van de openingstijden. 

Parkeren en retail zijn onderwerpen die in ieder geval in elkaar vervlochten zijn geraakt. De 

onderzoeken en de experts spreken elkaar tegen, waardoor het alleen maar ingewikkelder voor de 

beleidsmakers wordt gemaakt. De complexiteit van het parkeerbeleid zorgt ervoor dat de 

beleidsmakers een moeilijk thema voor hun hebben liggen de komende jaren. Allereerst bestaan 

er veel misverstanden en dilemma’s rondom parkeerbeleid, waarbij belangenconflicten kunnen 

optreden. Vervolgens valt het parkeerbeleid meestal in de portefeuille van Verkeer en Vervoer, 

terwijl parkeren op veel meer terreinen invloed heeft en als laatste is er relatief weinig kennis 

beschikbaar, zowel in de academische als de overige literatuur (Mingardo, 2016). 

Zoals eerder aangegeven trekt Detailhandel Nederland aan de bel en roept namens de winkeliers 

de gemeenten op om in actie te komen om het detailhandelsklimaat te verbeteren en de leegstand 

te bestrijden. “Gemeenten spelen een sleutelrol bij het vestigingsklimaat in de winkelcentra. Een 

maatregel die alle gemeenten eenvoudig kunnen nemen is het verlagen van de parkeertarieven,” 

aldus Guido van Woerkom, voorzitter Detailhandel Nederland (Detailhandel Nederland, 2016). 

Een noodgreep en een simpele oplossing, waarbij lagere tarieven voor een hoger aantal bezoekers 

en langere verblijfstijd zal leiden in het winkelgebied, is hier de aanname. Maar is het daadwerkelijk 

zo simpel als dat het hier geschetst wordt? En zal dit beleid effectief zijn specifiek in ‘runshopping’ 

winkelgebieden, waar de recreatieve betalingsdruk minder aanwezig is? 

 

1.2  Wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie 
Maatschappelijke relevantie: 

Deze thesis beoogt een bijdrage te leveren aan het vraagstuk ‘betaald parkeren’, een onderwerp 

met problemen waar tot nu toe geen eenduidige oplossing voor kan worden aangewezen. 

Parkeerbeleid is een zeer complex onderwerp en dus erg ingewikkelde zaak voor de beleidsmaker. 

Tevens krijgt ook elke burger dagelijks te maken met de invloeden van het gevoerde parkeerbeleid. 

Waarbij het beleid niet op zichzelf staand is, maar een doorwerking heeft op sectoren als 

detailhandel, toerisme etc. Het is van belang dat er duidelijkheid wordt gegeven over de effecten 

en resultaten van het beleid specifiek gericht op de ruimtelijke aspecten. Beleidmakers zitten vaak 

in een tweestrijd, waarbij de ondernemers strijden voor ruime gratis of zeer betaalbare 

parkeermogelijkheden en hier het dogma: ‘No parking, no business’ naar voren schuiven. Terwijl 

de onderzoeken die betrekking hebben op dit onderwerp absoluut niet eenduidig zijn, waardoor 

het een zeer lastig te behappen vraagstuk is voor de beleidsmaker. Het belang van onderzoek op 

dit gebied kan worden samengevat in 4 punten. Ten eerste speelt parkeren een belangrijke rol bij 

beslissingen met betrekking tot het bezit en/of gebruik van de auto. In de tweede plaats neemt 

parkeren (veel) ruimte in en deze ruimte is schaars in stedelijke gebieden. Ten derde vraagt 
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parkeren om een zeer kostbare infrastructuur. En ten vierde zijn parkeergerelateerde inkomsten 

een belangrijke bron van inkomsten voor veel lokale overheden (Mingardo, 2016). 

Inzichten in de effecten van het betaald parkeren en de eventuele parkeertariefverlaging of 

parkeerduurrestrictie kunnen nuttig zijn voor gemeentelijke bestuur, regio overschrijdend bestuur 

maar ook voor bewoners en ondernemers in het betreffende gebied. Dat het een actueel 

maatschappelijk belang betreft wordt wel aangetoond door de constante discussie onder experts, 

maar ook de gewone burger wordt elke dag met het beleid geconfronteerd. De nodige handvaten 

zijn gewenst om de beleidsmakers de juiste stappen te laten zetten in dit complex proces, waarbij 

(bij)gestuurd kan worden op weg naar de juiste beleidsbeslissing.  

Wetenschappelijke relevantie: 

Lange tijd hebben alleen professionals die in het parkeerdomein werkachtig waren zich 

beziggehouden met het publiceren van grijze literatuur op het gebied van parkeerbeleid, hiermee 

werd tevens het domein gedomineerd. Daarnaast hebben slechts een paar auteurs geprobeerd de 

theoretische aspecten van het parkeren in zijn geheel te beschouwen. Al met al is er tot op heden 

weinig kennis beschikbaar over de invloeden van parkeerbeleid, zowel in de wetenschappelijke 

literatuur als in de overige literatuur. De laatste jaren komt echter het thema ‘parkeerbeleid’ in 

steeds meer literatuur naar voren, waarbij de onderzoeken vaak van kwalitatieve aard zijn. 

Op kwantitatief gebied is nog maar weinig onderzoek verricht, en wanneer dit wel uit is gevoerd 

dan is er vaak gekeken naar het effect van een parkeerreguleringswijziging op de omzetcijfers van 

de detailhandel. Een onderzoek naar het effect van parkeerbeleid op het totale aantal passanten 

en de ontwikkeling hiervan over een langere meetperiode ontbreekt. Tevens komt een onderzoek 

naar de invloed van het betaald parkeren en een eventuele parkeertariefwijziging op de verblijfstijd 

van passanten binnen het winkelgebied nog niet in de wetenschappelijke literatuur terug. Er is 

ruimte om op dit gebied een wetenschappelijke bijdrage te leveren en hiermee meer inzicht te 

verschaffen in het parkeerbeleid vraagstuk. Veel onderzoeken richten zich ofwel op parkeerthema’s 

ofwel op detailhandel. Door een combinatie te maken ontstaat een uniek onderzoek dat zicht richt 

op invloed van parkeerreguleringen op de passantenaantallen en verblijfstijd specifiek gericht op 

boodschappencentra.    

Dit onderzoek maakt nadrukkelijk de koppeling tussen de parkeerreguleringen, waaronder het 

instellen van parkeertarieven en parkeerduurrestricties, en de ontwikkeling van het aantal 

passanten en de verblijfstijd in een detailhandelgebied. Hiermee beoogt deze studie een bijdrage 

te leveren aan de kennisontwikkeling over de invloed van parkeertarieven op detailhandel. Het 

parkeerbeleid vormt een onderdeel van mobiliteitsbeleid, waarbij aanmerkelijke raakvlakken met 

ruimtelijk beleid zijn (KpVV,2007). De ruimtelijke raakvlakken komen duidelijk naar voren in het 

onderwerp parkeren, waar in het onderzoek verder op in wordt gegaan. Door de combinatie te 

maken met de verschillende meetlocaties met specifieke eigenschappen en dynamiek ontstaat er 

een combinatie van geografische factoren die gemeten kunnen worden aan de planologische 

aspecten van het gevoerde beleid. 
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1.3  Doelstelling 
 

Het doel van deze thesis is om inzicht te geven in de invloed van betaald parkeren en de invloed 

van het wijzigingen van parkeerregulering, parkeertarief en parkeerduurrestrictie, op het totale 

aantal passanten en de verblijfstijd van passsanten specifiek gericht op 

boodschappenwinkelgebieden. Momenteel is veel onduidelijkheid over betaald parkeren binnen 

gemeentes en andere instanties die met deze problematiek te maken hebben. De nadrukkelijke 

roep van winkeliers om parkeertarieven af te schaffen om de fysieke winkel te redden wordt door 

verschillende experts afgeschoten. Parkeren is niet ‘gratis’, iemand zal moeten opdraaien voor de 

kosten. Om inzicht te kunnen geven in dit onderwerp wordt allereerst het betaald parkeren en 

relatie tot de retail uiteengezet. Er bestaan, zoals hierboven aan is gegeven, verschillende visies op 

het aanpassen van de parkeertarieven, maar geen van alle toont het effect van een 

parkeerreguleringswijziging op de drukte (uitgedrukt in totale aantal passanten) in 

boodschappenwinkelgebieden. Ook de verblijfstijd van de passanten blijft onderbelicht in relatie 

tot het betaald parkeren en de eventuele wijziging in het tarief. Aan de hand van dit onderzoek 

wordt geprobeerd nieuwe inzichten te creëren en uiteindelijk deze toe te kunnen passen in 

beleidsbeslissingen.  

De databases van Bureau RMC wordt gebruikt om de invloed van het betaald parkeren, de wijziging 

in het parkeertarief, invoering van een parkeerduurrestrictie op de absolute drukte (totale aantal 

passanten) en de verblijfstijd in boodschappenwinkelgebieden te bepalen. 

1.4 Onderzoeksmodel 
 

 

 

   

 

       

 

 

 

 

A   B     C    D 

A) Een bestudering van parkeerbeleid, de retail in relatie tot parkeren en theorie over passanten stromingen, en 

op een oriëntatie van wetenschappelijk literatuur ter zake (theorie parkeren, retail), levert de 

beoordelingscriteria (conceptueel model). Eigendomsrechtentheorie, institutionele theorie (rationele keuze) 

en indeling type winkelgebieden op basis van koopmotief vormen hier de basis voor. 

B) Toespitsing op parkeertarief en het aantal passanten/ verblijfstijd op een bepaalde locatie. 

C) Deze analyse van effecten en wordt vergeleken en aangeduide locatie wordt hierin meegenomen. In de ene 

instantie wordt onderscheid gemaakt in betaald parkeren en niet betaald parkeren. En dan andere vergelijking 

is tussen gebieden met en zonder parkeertariefwijziging. 

D) Een bijdrage aan het parkeerbeleid vraagstuk door het op een wetenschappelijke wijze te onderbouwen. 

Parkeerbeleid 

Cases met    

betaald parkeren 

Analyse 

Verblijfstijd 
Bijdrage 

wetenschappelijke 

literatuur 

  

Retail theorie 
Aantal passanten 

Passantenstromen 

Cases zonder 

betaald parkeren 

Analyse 

Ongewijzigde 

parkeerregulering 

Gewijzigde 

parkeerregulering 
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1.5  Vraagstelling 
 

Centrale vraag 

Wat is de invloed van parkeerbeleid op het totale aantal passanten en op de verblijfstijd in 

boodschappenwinkelgebieden? 

Deelvragen 

1. Wat is de algemene trend in totale aantallen passanten en weekverhoudingen uitgedrukt in 

passanten aantallen in de Nederlandse binnensteden afgelopen 5 jaar? 

2. Wat is de trend van totale aantal passanten specifiek gericht op boodschappenwinkelgebieden, 

op basis van 5 geselecteerde cases afgelopen 2 jaar? 

3. Wat is de invloed van het parkeertarief en de wijziging hierin in op de ontwikkeling van het aantal 

passanten in boodschappenwinkelgebieden? 

4. Wat is de invloed van parkeerduurrestrictie en de invoering hierin op de ontwikkeling van het 

aantal passanten in boodschappen winkelgebieden?  

5. Wat is de invloed van het parkeertarief en de wijziging hierin op de verblijfstijd van de passanten 

in boodschappenwinkelgebieden? 

6. Wat leert ons de vergelijking van de analyseresultaten van de onderzochte regio’s met het oog 

op het doen van aanbevelingen voor de totstandkoming van parkeerbeleid? 

1.6 Leeswijzer 
 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de theoretische invalshoek van dit onderzoek, waarbij een 

onderscheid wordt gemaakt tussen het theoretisch kader en het conceptueel model. In het 

daaropvolgende hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de methodologie. In dit hoofdstuk komen de 

onderzoeksstrategie, de meetmethode, de data toepassing, methode van analyse en de 

uiteenzetting van de casestudies naar voren. Hoofdstuk 4 zal in het teken staan van resultaten van 

de data, welke uitgesplitst zijn in algemene trendanalyse en analyseresultaten van de data. 

Tenslotte zullen in hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen volgen. 
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Hoofdstuk II: Theorie 
 

2.1  Theoretisch kader 
2.1.1 Parkeerbeleid en regulering 

Om de gebruikte begrippen een theoretische onderbouwing te geven en vervolgens onderzoek te 

gaan doen naar de gehanteerde vraagstelling en tegemoet te komen aan de doelstelling is het 

noodzakelijk om een theoretisch kader op te stellen.  

Om tot een helder geheel te komen is de begripsbepaling, van de in de vraagstelling aan de orde 

gekomen begrippen, van belang. De definities zijn als een onafscheidelijk geheel met de 

vraagstelling verbonden, hierover dient dus geen twijfel te ontstaan. Hieronder worden de 

belangrijkste begrippen van betekenis voorzien in de zogenaamde begripsbepaling. De 

ontwikkelingen en het instrumentarium worden uitgewerkt. Het parkeerbeleid is van belang omdat 

het beleid de onderbouwing vormt van de te maken keuzen wat betreft mogelijke tarifering 

(Sanden, 2012).  

Sinds halverwege vorige eeuw is de auto de dominante wijze van vervoer van personen geworden. 

Ondanks dat de auto wordt gebruikt voor het verplaatsen van mensen, brengt een auto gemiddeld 

meer dan 95% van de tijd geparkeerd door (Shoup,2005; Bates, 2014). Deze constatering zou al 

genoeg moeten zijn om parkeren en parkeerbeleid serieus te nemen als onderwerpen van zowel 

maatschappelijk als academisch belang (Mingardo,2016).  

Parkeren is een handeling of situatie waarin een voertuig een bepaalde tijd op een bepaalde locatie 

staat, waar al dan niet een vergoeding voor moet worden afgedragen. In het onderzoek van 

Mingardo wordt het parkeerbeleid als volgt omschreven: “regulations that control who, when, and 

how long vehicles may park at a particular location in order to prioritize parking facility use” 

(Litman,2006; p. 272). 

Parkeren kan verder worden uiteengezet via de eigendomsrechtentheorie, die wordt beschreven 

door Martens en Schneijderberg (2014). De theorie maakt een onderscheid in vier verschillende 

typen goederen, die worden ingedeeld aan de hand van twee basale dimensies: rivaliteit en 

uitsluitbaarheid. Zie hieronder figuur 1. 

 

Fig. 1: Typen en de dynamiek tussen deze goederen. Overgenomen uit: ‘Doe het anders, laat parkeren aan de ontwikkelaar’ (p.1) van 

Martens en Schneijderberg, 2014  

Alle vier vormen van het parkeren komen in de praktijk voor, betogen Martens en Schneijderberg 

(2014). Bij een publiek goed is sprake van rivaliteit noch uitsluitbaarheid, dit komt bijvoorbeeld voor 

in woonwijken met ruim voldoende parkeerruimte. Op veel plaatsen, vooral in dichtbebouwde 
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gebieden, is echter een tekort aan parkeerruimte, waar het parkeren een common pool goed 

wordt. Op deze manier ontstaat rivaliteit, maar niemand kan hiervoor worden uitgesloten. 

Wanneer deze ingreep niet de gewenste oplossing biedt is de volgende stap in de regulering het 

uitsluitbaar maken. Bij clubgoederen is het mogelijk om personen/groepen uit te sluiten van het 

gebruik waardoor rivaliteit kan worden voorkomen. Deze uitsluiting vindt vaak plaats niet op basis 

van prijsmechanisme, maar een systeem van lidmaatschap/vergunningen (Martens & 

Schneijderberg,2014). Wanneer het parkeren plaats vindt op eigen terrein wordt het gerekend tot 

een privaat goed. In principe is bij betaald parkeren de parkeerplaats privaat goed, er wordt voor 

een bepaald tarief een parkeerplaats gehuurd. Hierbij kan maar één automobilist de specifieke plek, 

gedurende een specifieke tijd gebruiken (Mingardo, 2016).  

In de hierboven beschreven goederen zit een natuurlijke dynamiek (zie figuur 2). De typologie van 

goederen is hier toegepast op parkeren, waarbij het blijkt dat alle vormen in Nederland voorkomen 

(Martens & Schneijderberg, 2014).  

 

Fig. 2: Toepassing verschillende typen parkeren Overgenomen uit: ‘Doe het anders, laat parkeren aan ontwikkelaar’ (p.1) van Martens 

en Schneijderberg, 2014 

De eigendomsrechtentheorie biedt een handvat om het ontstaan van parkeernormen beter te 

begrijpen. Zoals eerder aan is gegeven is het vaak de roep van de ondernemer om het invoeren van 

betaalbare of gratis parkeerplaatsen. Maar gratis parkeren bestaat niet, er zal altijd iemand op 

moeten draaien voor de kosten van deze voorziening. Wanneer er een verlaging of afschaffing van 

het parkeertarief plaatsvindt zal dit moeten worden opgevangen door de gemeente. Aangezien er 

geen geld uit de wegenbelasting naar parkeren gaat, worden deze kosten uit eigen middelen 

betaald. Waaraan iedere belastingbetaler dus bijdraagt. Donald Shoup (2005) beschrijft in zijn boek 

‘The High cost of Free Parking’ de negatieve effecten van dit subsidiëren van parkeren door de 

overheid. Mingardo vat dit samen in de volgende effecten: 

- Verminderde leefbaarheid 

- Verminderde kwaliteit van de openbare ruimte 

- Hogere belastingen voor alle burgers en/of 

- Minder beschikbare gemeentegelden voor andere functies 

- Sociale overlast 

- Ongewenste kruissubsidies 

Zodra er sprake is van rivaliserende vraag of wanneer parkeren uitsluitbaar wordt gemaakt is er 

sprake van sturing. Parkeerregulering is een middel om tot een sturend parkeerbeleid te komen: 

betaald parkeren, parkeerschijfzones en vergunninghoudersparkeren. De vorm van regulering 

moet passen bij het beleid en bij de effecten die de gemeente van de maatregel verwacht (Sanden, 

2012). 
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Lange tijd hebben alleen professionals die in het parkeerdomein werkachtig waren zich 

beziggehouden met het publiceren van grijze literatuur, en domineerde op deze manier het thema 

parkeren. Daarnaast hebben slechts een paar auteurs geprobeerd de theoretische aspecten van 

het parkeren in zijn geheel te beschouwen. In het onderzoek van Mingardo, Van Wee en Rye wordt 

voortgebouwd op werk van Shoup (2005), Litman (2006), Barter (2010) en EU (2005) waarbij een 

raamwerk wordt geïntroduceerd die de evolutie van parkeerbeleid beschrijft. Dit wordt toegepast 

in de Europese planning context, om zo de onderzoeker als de beleidsmaker optimaal gebruik te 

laten maken van het model. 

In het artikel van Mingardo, Van Wee en Rye wordt parkeerbeleid opgedeeld in drie fasen. Deze 

opdeling is terug te zien in figuur 3. Fase 1: het opkomen van de parkeerrestricties. In deze eerste 

fase zijn zowel autobezit en het autoverkeer extreem laag, waarbij je je auto overal waar je wilt 

kwijt zou kunnen in de openbare ruimte. Hierbij komen de eerste tijdrestricties en het gereguleerde 

parkeren op. Fase 2: het betaald parkeren wordt ingevoerd, na veel overlast in stedelijk gebied. De 

autobezitters gingen opzoek naar gratis parkeerplaatsen in de omgeving, waardoor het op die 

locaties ook weer voor extra parkeerdruk en overlast zorgt. Dit wordt ook wel het sneeuwbaleffect 

van betaald parkeren genoemd. Fase 3: Parkeerbeleid als integraal deel van ‘TDM strategies’. Met 

de eerste twee fasen wordt simpel ingespeeld op een specifiek probleem. In deze derde fase is een 

bredere visie op het parkeerbeleid vereist waarbij het parkeren meer geïntegreerd wordt met de 

algemene doelstelling van de stad op het gebied van mobiliteit, stedelijke planning en 

milieukwaliteit (Mingardo, Wee, Rye, 2015).  

 

Fig. 3: “The staged development of urban parking policy” Overgenomen uit: ‘Urban parking policy in Europe: A conceptualization of past 

and possible future trends” (p.272) van Mingardo et al, 2015. 

In fase 3 zijn verschillende mogelijkheden uiteengezet waarbij wordt ingespeeld op het 

parkeerbeleid. In dit onderzoek wordt ingezoomd op de differentie in parkeertarieven, dit is 

geïntroduceerd om effectief gebruik te maken van de (schaarse) parkeercapaciteit. De 

parkeertarieven zijn opgebouwd volgens 3 elementen: vergoeding op basis van de vraag naar 

parkeren, van uitstoot van het voertuig en real-time parkeerkosten, per minuut. 
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2.1.2 Instrumentarium en het formuleren van beleid 

Momenteel hebben gemeenten een groot aantal mogelijkheden tot hun beschikking om het 

parkeren binnen haar gemeentegrenzen te beïnvloeden. De mogelijkheden tot aanpassing van het 

parkeerareaal, de spreiding daarvan, het instellen van parkeerverboden of het voorbehouden van 

bepaalde parkeerplaatsen voor geselecteerde doelgroepen zijn allemaal mogelijkheden om het 

parkeren te sturen. Naast deze ruimtelijke spreiding kan er ook invloed worden uitgeoefend op de 

duur van parkeren. Vaak wordt gewerkt met blauwe zones waarbij parkeerschijven worden ingezet 

om de aanwezigheid van langparkeerders tegen te gaan. 

Een ander instrument dat de gemeenten kunnen toepassen is het instellen van betaald parkeren. 

Gewoonlijk wordt onder betaald parkeren verstaan, het tegen betaling gebruikmaken voor een 

bepaalde parkeerduur van een parkeervak (KpVV, 2007). Hierbij kan gedacht worden aan 

parkeerduren van een dag, enkele uren of een deel van een uur. Betaald parkeren kan worden 

ingevoerd aan de hand van een vlak tarief, waarin een vast tarief per uur wordt gehanteerd, maar 

ook zijn er mogelijkheden om een progressief of degressief tarief in te stellen. Een degressief tarief 

is bedoeld om kort parkeren sterk te ontmoedigen, dit wordt vaak toegepast in woon- of 

werkgebieden. In dit onderzoek laten we een degressief tarief buiten beschouwing. Wel wordt er 

stilgestaan bij het gebruik van het progressief tarief. Dit wordt gebruikt om lang parkeerders tegen 

te gaan, bijvoorbeeld door de eerste twee uur een gereduceerd tarief te hanteren. 

“Naast de aanwezigheid van veel, vaak tegenstrijdige belangen moet een gemeente ook eerst het 

juiste instrumentarium verkiezen om de binnen haar gemeentegrenzen aanwezige problematiek 

adequaat op te lossen.” Aldus van der Sanden. Hier kleven twee problemen aan. Allereerst is het 

moeilijk om te bepalen welke instrumenten het meest adequaat zijn, omdat de verschillende 

belangen in het gemeentebestuur en andere stakeholders naar voren komen. Ook is het moeilijk 

om het parkeerprobleem binnen een gemeente inzichtelijk te maken en adequaat te benoemen. 

Het inzichtelijk maken van de het probleem, het afwegen van al deze belangen en het verkiezen 

van het juiste parkeerreguleringsinstrumentarium is zo gemakkelijk nog niet (Sanden, 2012).  

2.1.3 Institutionele theorie 

“Het vergt een grote mate van balanceerkunst om de diverse doelen van het gemeentelijk 

parkeerbeleid (bereikbaarheid, leefbaarheid, mobiliteitsbeïnvloeding) met elkaar in 

overeenstemming te brengen. Bij beslissingen over het parkeerbeleid zijn alle burgers (emotioneel) 

betrokken en divergeren de belangen aanzienlijk” (Dijken, 2002 geciteerd in Sanden,2012 p.20). Dit 

geeft aan waarom de moeilijkheidsgraad bij het formuleren en handhaven van parkeerbeleid zo 

hoog is. Het veelvoud aan belangen en de tegenstrijdigheid tussen veel van deze belangen maakt 

het moeilijk.  

Dit alles valt te gieten in een theoretisch kader, dat vervolgens een raamwerk vormt voor het uit te 

voeren onderzoek en de analyse en conclusie die uit dit onderzoek naar voren komen. In het 

spanningsveld tussen parkeerbeleid en het aantal passanten in winkelgebied worden de effecten 

bepaald door de actoren. De instituties en actoren hebben in grote mate invloed op elkaar, deze 

interactie tussen instituties en actoren vormt de kern van de institutionele theorie. Niet alleen 

worden door het gedrag en handelen van actoren instituties zichtbaar, of benadrukt, maar ook 

wordt dit handelen of het gedrag stuurbaar (Sanden, 2012). In dit onderzoek wordt gebruik 

gemaakt van de calculerende institutionele benadering, actoren proberen hierbij het behalen van 

doelen te maximaliseren door alle mogelijke opties te overwegen en een afgewogen rationele 

keuze maken (Boertjes, 2009 in Sanden, 2012). Het parkeerbeleid is van invloed op de rationele 
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keuze van mensen en bezoekers van gebieden. De afweging en keuze heeft vervolgens namelijk 

invloed op het reisgedrag van mensen. 

Het ‘rational choice institutionalisme’ is een calculerende institutionele sub stroming waarbij de 

nadruk ligt op de beschikbaarheid van informatie, waarop actoren hun keuzes kunnen baseren. 

Veel winkelkernen en detailhandel centra zijn afhankelijk van bezoekers, zij zijn namelijk degene 

die de omzet generen. De bezoekers worden beschouwd als actoren binnen de detailhandelsmarkt, 

net als de winkeliers. Waarbij de markt zelf kan worden beschouwd als een verzameling instituties 

en in de omgeving zijn ook een veelvoud aan instituties te vinden. “Het gedrag van de verschillende 

actoren wordt bepaald door de aanwezigheid van informatie over het handelen van overige 

actoren” (Sanden, 2012 p.72).  De invoering van parkeerbeleid heeft invloed op consumenten, 

winkeliers en diens medewerkers en ook deze keuzes op hun beurt weer hun weerslag op de 

aanwezige instanties. Het parkeerbeleid kan op deze manier als institutie worden beschouwd dat 

invloed heeft op keuzegedrag van actoren binnen deze omgeving.  

2.1.4 Koopmotief en type winkelgebieden 

Om iets dieper in te gaan op aspect van de detailhandel maken we hier gebruik van de indelingen 

voor het winkelen gebaseerd op koopmotief, waarbij een driedeling gehanteerd wordt. 

‘Runshoppen’(boodschappen), ‘funshoppen’ (recreatief winkelen) en het ‘doelgerichtshoppen’ 

(grote aankopen doen) (Evers et al, 2014). Elk van deze type heeft zijn eigen kenmerken, het 

parkeren speelt hierbij ook zijn karakteristieke rol. In de afgelopen decennia heeft de retail sector 

grote veranderingen doorgemaakt. Traditioneel gezien was de retail gevestigd in de binnenstad, 

het centrum van het gebied, dit is in lijn met de wel bekende centrale plaatsen theorie van Lösch 

en Christaller (Timmermans, 1979). Door de jaren heen heeft de verkeerscongestie de 

retailbusiness de stad als het ware uitgeduwd. Ook de stijging van de huurprijzen van winkelpanden 

in de binnenstad heeft bijgedragen aan de trek van de detailhandel naar de meer perifere gebieden. 

Door deze toegenomen (auto) mobiliteit hebben consumenten meer mogelijkheden om te bepalen 

waar en wanneer te gaan winkelen. In dit onderzoek wordt de nadruk gelegd op ‘runshopping’, dit 

is een efficiënte activiteit waarbij de benodigde artikelen zo snel mogelijk gekocht moeten worden. 

De locatie moet goed toegankelijk zijn en de sociale atmosfeer is hier niet bij noodzakelijk (Gorter 

et al, 2003).  

Wanneer er problemen ontstaan in een bepaald winkelgebied komen er vaak geluiden naar boven 

dat dit wordt veroorzaakt door het gevoerde parkeerbeleid. Vaak wordt hier de grote denkfout 

gemaakt dat dit 1 op 1 toe te schrijven is aan het parkeren. In de gebieden waar de attractiefactor 

zwakker is kan de weerstand van parkeren een rol gaan spelen. Parkeren is een weerstandsfactor 

en geen attractiefactor. Niemand gaat naar een bepaalde stad of locatie om er gratis te parkeren, 

maar men gaat ergens heen om iets te bezoeken. Mensen gaan naar een bepaald winkelgebied als 

de attractie van het gebied (de sfeer, kwantiteit en kwaliteit winkels, kwaliteit van de openbare 

ruimte, diversiteit, etc.) opweegt tegen de weerstand hiervan. Parkeren is hier een van, naast 

moeite, tijd en kosten om ergens te komen (Voerknecht, 2016). Parkeren als weerstandsfactor 

heeft daarbij twee componenten. Ten eerste de moeite om een parkeerplaats te vinden en ten 

tweede de prijs van het parkeren. In dit onderzoek zal alleen worden gefocust op het tweede 

aspect, de prijs.  

Om de problemen binnen een winkelgebied te verzachten wordt vaak afgewogen om de 

parkeertarieven te verminderen die blijkbaar een zwakke weerstand kennen, waar juist het 

ontbreken van voldoende aantrekking het probleem is. In veel binnensteden en de 

kernwinkelgebieden is de attractiefactor vaak groot genoeg om mensen een bepaald bedrag te 
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laten betalen. Interessanter is om in dit onderzoek verder te richten op ‘runshopping’, waarbij de 

attractiefactor over het algemeen vrij laag is, om op deze manier de invloed van parkeertarieven 

op de absolute drukte te kunnen isoleren. 

 

2.2  Conceptueel model 
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Hoofdstuk III: Methodologie 

3.1 Onderzoeksstrategie 
 

Aan de hand van het bovenstaande is gekozen om in dit onderzoek de focus te leggen op de 

diepgang. De breedte van het onderzoek wordt door de gegeven doel- en vraagstelling, verdieping 

is gewenst op specifiek benoemde onderwerpen die kunnen bijdragen aan zowel de 

wetenschappelijke als de beleidsmatige kant. Om dit op een dusdanige manier uit te voeren zal de 

nadruk liggen op de kwantificerende benadering, waarbij de combinatie wordt gemaakt door de 

invloed te bekijken van de parkeerrestrictie, of aanpassingen daarin, op de ontwikkeling van het 

totale aantal passanten. De eerste verdieping wordt verzorgd door het dieper in de benodigde 

literatuur te duiken, waarna de focus komt te liggen op het empirische gedeelte. Vervolgens 

kunnen, met behulp van het verzamelde datamateriaal, de volgende stappen gezet worden. 

Aan de hand van de hierboven beschreven kenmerken wordt het onderzoek ingericht volgens de 

strategie van een ‘Casestudy’. Door het kleine aantal onderzoekseenheden wordt de mogelijkheid 

gecreëerd om de diepte in te gaan. Hierbij is het doel een diepgaand en integraal inzicht te krijgen 

in een of enkele tijdruimtelijk begrensde objecten of processen.  

De thesis bestaat uit een combinatie van literatuuronderzoek en kwantitatieve analyse op basis van 

de genereerde database van Bureau RMC. Het literatuuronderzoek dient als eerste verdieping, het 

schetst de huidige kennis en discussie en geeft een overzicht van het tot nu toe verrichte onderzoek. 

Om toegang te krijgen tot de juiste wetenschappelijke informatie wordt gebruik gemaakt de 

volgende zoeksystemen: Narcis, RuQuest, Google Scholar en Web of Science. 

Om gegevens te genereren uit documenten, literatuur en de praktijk kan gebruik worden gemaakt 

van de techniek; inhoudsanalyse. In eerste instantie zal om uit de grote hoeveelheid 

onderzoeksmateriaal relevante informatie te generen een kwalitatieve inhoudsanalyse plaats 

vinden. Verderop zal een kwantitatieve analyse worden uitgevoerd, hierbij wordt gericht op 

vaststelling van het belang van bepaalde thema’s uitspraken of benaderingen op grond van 

kwantitatieve gegevens (Verschuren, 2007). 

In het tweede gedeelte wordt ingezoomd op de gegenereerde data, op deze manier wordt 

geprobeerd om de invloed van het aanpassen van parkeerreguleringen op het totale aantal 

passanten en de ontwikkeling daarvan specifiek gericht op boodschappenwinkelgebied te bepalen. 

Door gebruik te maken van unieke ‘Citytraffic’ methode die door Bureau RMC is ontwikkeld krijgen 

we inzicht in de daadwerkelijke passanten op een geselecteerd meetpunt door de tijd heen. Op 

deze manier wordt het ook mogelijk om uitspraken te gaan doen over de verblijfstijd van passanten 

op geselecteerde locaties en dit in verband te brengen met de andere factoren als 

parkeerreguleringswijziging. Omdat er meerdere cases geanalyseerd worden, zijn externe factoren 

uitgesloten. Onderzoek op basis van deze data geeft een uniek en waardevol beeld over het 

aangedragen vraagstuk, uitkomsten hiervan zullen bijdragen aan de kennishiaten op het gebied van 

parkeerbeleid die er tegenwoordig nog steeds zijn.  
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3.2  WiFi-sensoring 
 

Wi-Fi is een wijdverspreide communicatietechniek die wordt gebruikt door elektronische 

apparaten om verbinding te maken met een ‘Wireless Local Area Network (WLAN) station of wordt 

gebruikt om communicatie te laten plaats vinden tussen elektronische apparaten. Wi-Fi kan 

gebruikt worden om toegang te krijgen tot het internet, het uitwisselen van data, het verbinding 

maken met intranet of voor het verzenden van data naar externe bronnen als een printer (Van der 

Spek et al, 2016). 

Vandaag de dag is de functionaliteit van Wi-Fi op een breed scala aan elektronische apparaten 

toegepast. Denk hierbij aan, computers, laptops, smartphones, tablets, digital camera’s, 

audiospelers, printers and sensors. Naast het gebruik van Wi-Fi netwerken thuis, worden deze op 

allerlei andere locaties aangeboden: bedrijven, hotels, cafés, binnensteden en openbare ruimte. 

(Van der Spek et al, 2016) 

De Wi-Fi technologie wordt niet alleen gebruikt voor het draadloos versturen van digitale data, 

maar kan tevens worden gebruikt voor de ‘location-bases services (LBS): Wi-Fi Access Points (AP’s) 

kunnen als sensors worden gebruikt om gegevens te verzamelen. Informatie over het aantal 

verbonden apparaten, unieke apparaten, en patronen van verplaatsingen van apparaten over 

verschillende access points kunnen worden waargenomen (Van der Spek et al, 2016).   

De zogenaamde Location Bases Services (LBS) zijn een belangrijk onderdeel geworden van ons 

moderne leven. Het gebruik van Wi-Fi netwerken is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Op 

steeds meer plaatsen wordt (gratis) Wi-Fi aangeboden, wat ervoor zorgt dat mensen hun locatie 

gevoelige smartphones steeds meer buitenshuis gebruiken. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat er 

een mogelijkheid ontstaat om mensen te ‘tracken’ door het gebruik van Wi-Fi scanners (Kalogianni, 

E. et al, 2015) 

De Wi-Fi ‘user’ data kan op twee manieren worden verzameld: 1) door scanners of 2) door het 

netwerk. Wij staan hier alleen stil bij de functionaliteit van de scanners, dit met als reden dat een 

passerend apparaat hiervoor geen verbinding nodig heeft met het netwerk. De scanner registreert 

apparaten die binnen het bereik van de scanner komen. Elk Wi-Fi device is constant op zoek naar 

Wi-Fi AP’s en zendt daarvoor zijn eigen unieke Media Access Control (MAC) adres uit. De scanner 

registreert het uitgezonden MAC-adres en er vindt geen verbinding plaats tussen het apparaat en 

de scanner (Van der Spek et al, 2016). Hierbij is een vereiste dat de Wi-Fi functie aan staat, zodat 

gezocht wordt door het apparaat naar netwerken. Het verstuurde MAC-adres bevat geen 

persoonlijke informatie, als naam, telefoonnummers of andere data. In het kader van de privacy 

wordt het geregistreerde MAC-adres gelijk in de sensor ‘verhashed’, als het ware om onomkeerbaar 

versleuteld (Kalogianni, E. et al, 2015).  

De ontwikkeling van deze technologie heeft de afgelopen jaren een gigantische groei doorgemaakt 

door de kosten efficiëntie en de mogelijkheden van het in kaart brengen van loopstromen, unieke 

bezoekersaantallen, bezoekfrequentie etc. De privacy wordt hier gewaarborgd doordat er geen 

koppeling wordt gemaakt tussen de benoemde gegevens en de gegevens van de passant. In 

paragraaf 3.5 komen we uitgebreid terug op het privacyvraagstuk. (Kalogianni, E. et al, 2015.; 

Lubbers, 2016). 
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3.3  Meetmethode 
Ruim 7 jaar geleden heeft Bureau RMC de unieke ‘Citytraffic’ methode ontwikkeld om 

volautomatische passantentellingen te verrichten op basis van WiFi-sensoring. Op innovatieve 

wijze wordt 24 uur per dag, 7 dagen in de week bezoekersdata verzameld in winkelstraten, 

winkelcentra, parkeerplaatsen en stranden in de Benelux. Dit gebeurt door middel van speciale 

meetapparatuur die op genoemde locaties geïnstalleerd is. Deze sensoren registreren passerende 

Short Range Wifi Signals van mobiele apparaten (Lubbers, 2016). Het belangrijkste speerpunt van 

deze bedrijfsstrategie is dan ook (retail) advies aandragen op basis van actuele data. De afgelopen 

jaren is deze methode verbeterd en uitgerold in kernwinkelgebieden en boodschappencentra in 

Nederland. Door een gecombineerd klantenbestand van retailers en gemeenten is een landelijk 

dekkend netwerk ontstaan. Dit netwerk bestaat met de ruim 392 telpunten in 92 steden en op basis 

van dit netwerk kunnen zinnige uitspraken gedaan over het actuele druktebeeld in de 

binnensteden.   

Zoals eerder is aangegeven, is het 24/7 meten en in kaart brengen van data de toekomst, waarbij 

steeds meer mogelijk is. En dat is een unieke kans om ook met het onderzoek hierop in te spelen. 

Beleid niet langer laten leiden door aannames en theorieën, maar het actueel en up-to-date inzien 

van gegevens is de toekomst. Het 24/7 meten is daarom ook de techniek waar veel bedrijven en 

gemeentes op in (gaan) zetten. Informatie over de klanten en bezoekers wordt steeds belangrijker 

en het belang om hier op de juiste manier op in te kunnen spelen groeit. Niet alleen commerciële 

partijen gaan in deze ontwikkeling mee, maar ook overheidsinstanties als gemeenten. Al deze 

partijen zijn geïnteresseerd in de druktespatronen en loopstromen in ‘hun’ (binnen)stad.  

Hoe gaat dit nu precies in zijn werk?  Zoals eerder besproken registreert deze sensor de apparaten 

die hun Wi-Fi functie hebben ingeschakeld, de vertaling naar het werkelijke aantal passanten wordt 

gemaakt door de toepassing van een vertaalsleutel. Dit zal verder worden toegelicht in de paragraaf 

over ijking. Het aantal MAC-adressen van de passanten wordt om de 30 minuten van de scanner 

naar de database verstuurd. De scanner is aangesloten op vast internet en heeft een vaste 

stroomvoorziening, waarbij de scanners veelal in de binnen gevels van winkels of horecazaken zijn 

geïnstalleerd. Dit is tevens terug te zien in onderstaande figuur 4.  

 Fig. 4: Weergave van de meetmethode. Gegevens afkomstig van: Bureau RMC, 2016 

De weg die een waarneming aflegt alvorens het terug te zien is in de rapportages wordt in de 

volgende paragraaf toegelicht. 
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3.4  Database 
 

Om de weg van waarneming op straat naar analyse wat nader te expliciteren volgt hier een uitleg. 

Allereerst dient een passant de Wi-Fi functionaliteit van het mobiele apparaat te hebben 

ingeschakeld. Wanneer de passant binnen het bereik van de scanner komt wordt dit geregistreerd, 

de start en eindtijd worden hierbij opgeslagen. Op deze manier is het mogelijk om de verblijfstijd 

te kunnen meten, of daar bijvoorbeeld op kunt filteren. Wanneer de scanner periodiek de 

informatie doorzendt komt dit in de database terecht. De databases beschikt over de actuele 

gegevens van alle meetpunten. Via het uitdraaien van query’s via SQL-programma kan de 

desbetreffende informatie worden opgevraagd. Vanuit deze stap kan de vertaling worden gemaakt 

naar de rapportage omgeving. In onderstaande figuur 5 is schematisch in kaart gebracht welke weg 

de data als het ware bewandelt.  
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Fig. 5: Visualisatie datastroom. Gegevens afkomstig van: Bureau RMC, 2016 

De techniek van Wi-Fi sensoring is uitermate geschikt voor geautomatiseerde passantentelling. Een 

vereiste is dat de Wi-Fi functie van de mobiele apparaten is ingeschakeld. Het aantal waargenomen 

MAC-adressen wordt omgezet in het daadwerkelijke aantal passanten. Uit onderzoek van Ipsos in 

opdracht van Citytraffic is gebleken dat zo’n 80% van de mensen gebruikt maakt van Wi-Fi. Tevens 

wordt er periodiek aanvullend onderzoek gedaan naar de redenen van het gebruik van Wi-Fi, 

uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Ipsos. Maar ook de ontwikkeling op softwaregebied van 

smartphones, moet constant in de gaten worden gehouden (Bureau RMC, 2016).  

Om het aantal passerende MAC-adressen te vertalen naar het werkelijke aantal passanten is er een 

vertaalsleutel nodig. Een onderzoek op één moment, zoals hierboven is genoemd, is te statisch en 

vormt geen goede basis voor deze vertaalsleutel. Er zijn een heleboel factoren die ervoor kunnen 

zorgen dat deze verhoudingen anders komen te liggen. Een continue vertaling maken is 

noodzakelijk om de juiste passantentellingen te rapporteren. Dit wordt dan ook dagelijks geijkt door 

gebruik te maken van een combinatie van verschillende meettechnieken. Op een aantal locaties in 

Nederland zijn naast de Wi-Fi sensor meerdere meettechnieken geïnstalleerd. Dit om continue het 

aantal geregistreerde passanten door de Wi-Fi sensor te vertalen naar het werkelijke aantal 

passanten. Door de combinatie van meerdere technieken, stereoscopiecamera’s en infrarood, zijn 
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we in staat om met een hoge betrouwbaarheid analyses en voorspellingen te doen over 

bijvoorbeeld de drukte-aantallen.  

De initiële kalibratie van de meetpunten gebeurt aan de hand van cameraregistraties en 

handijkingen op locatie zodat aan iedere sensor de lokaal geldende vertaalsleutel kan worden 

meegegeven en bijgestuurd kan worden op eventueel vertekenende passanten/verkeersstromen. 

De Citytraffic meetmethode is gepatenteerd door TNO en gevalideerd door onderzoeksbureau 

Ipsos/Synovate. 

 

3.5  Privacy 
 

De verzameling van privacygevoelige informatie dient zorgvuldig te gebeuren. De gehanteerde 

methode zorgt ervoor dat er zonder op enige wijze een koppeling wordt gemaakt met individuele 

persoonsgegevens. Op deze manier worden geaggregeerde rapporten opgesteld die aan alle 

regelgeving voldoen, onder andere aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De 

benodigde MAC-adressen worden automatisch versleuteld met behulp van een uniek 

versleutelingsprotocol. Deze versleutelde adressen zullen voor maximaal 6 maanden worden 

bewaard om analyses als bezoekfrequentie en verblijfstijd uit te kunnen voeren. Daarnaast is er 

voor iedereen de mogelijkheid om zich uit te schrijven, om mee te worden genomen in de tellingen, 

via een opt-out register. De opgegeven MAC-adressen zullen vervolgens niet meer in de analyses 

worden verwerkt. De passanten worden via communicatie op de website van de opdrachtgever en 

via stickers in het onderzoeksgebied geattendeerd op deze gehanteerde meetmethode. Dit alles 

om openheid van zaken te creëren en te voldoen aan de privacyrichtlijnen zoals deze zijn opgesteld. 

De uitgebreide werkwijzen zijn vastgelegd in het privacy protocol. In dit protocol wordt duidelijk 

gemaakt op welke wijze vertrouwelijk met de data omgaan en voor welke doeleinden deze analyses 

worden gebruikt. 

3.6  Spoofing 
 

De technologische ontwikkelingen staan nooit stil, waarvoor altijd behoedzaamheid is gewenst. En 

zo ook bij een meetmethode als deze. De gehanteerde meetmethode is in bovenstaande uitgelegd. 

Waarbij het totale aantal passanten dat geregistreerd wordt door Wi-Fi sensoren continue geijkt 

wordt door middel van het toepassen van andere meetmethoden (stereoscopie, infrarood) op 

dezelfde locatie. Op deze manier kan worden achterhaald hoeveel procent van de passanten Wi-Fi 

stand aan hebben staan, dit is noodzakelijk om de juiste vertaalsleutels toe te passen om zo het 

aantal passanten te registeren op elk meetpunt. 

Halverwege juni 2015 bleek er een rare trend in ontwikkeling van de passantentellingen te zitten, 

waar de data-analisten de vinger niet direct op konden te leggen. Om de beschreven dataset te 

generen worden de MAC-adressen (wifi-adressen) van smartphones geregistreerd, waarbij elk 

toestel zijn unieke code heeft. Na een software update van Apple die werd uitgerold naar veel 

iPhones, bleken al deze telefoons in plaats van hun eigen unieke MAC-adres, random MAC-adressen 

te versturen. Dit proces wordt ook wel ‘spoofing’ genoemd, waarbij het met name is ingevoerd om 

de privacy van de smartphone gebruikers te waarborgen. Door deze wijziging werd de verzamelde 

data via de sensoren als het ware vervuild, veel passanten kwamen erin te staan met dubbele MAC-

adressen. Het zogenaamde spoofing werd opgemerkt en werd als een serieuze bedreiging gezien 

voor de gehanteerde meetmethode. Naast het totaalaantal passanten ondervinden ook data als 
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verblijfstijd, bezoekfrequentie, loopstromen enzovoorts hier hinder van. Dit omdat een MAC-adres 

niet meer traceerbaar is in de database, doordat het telkens een andere code heeft gekregen. Veel 

kostbare gegevens zouden verloren gaan als de data ineens een andere trend gaat vertonen, tevens 

zijn de binnengehaalde gegevens niet veel waard, wanneer ze niet overeenkomen met de 

werkelijkheid. 

Uiteindelijk is er een technische oplossing voor dit probleem gevonden. Door uitgebreide analyse 

is achterhaald hoe deze ‘gespoofde’ adressen terug te vertalen zijn naar het werkelijke passanten 

aantallen. Met een berekening is dit aangetaste geregistreerde aantal terug te rekenen naar de 

originele en betrouwbare resultaten. Dit uiteraard zonder de privacy van de passanten aan te 

tasten. Voor alle datasets geldt, dat deze data moet worden teruggerekend tot op het moment van 

de intrede van de spoofing. Op deze manier kan de data spoofproof worden gemaakt en worden 

gebruikt voor de toepassing van de data. 

3.7  Data toepassing 
Uit de data die op deze manier wordt verzameld is zeer veel informatie te herleiden, en deze kan 

op talloze manieren worden ingezet. Hieronder is een overzicht weergegeven van de 

toepassingsmogelijkheden, weergegeven in figuur 6. Onderstaande afbeelding geeft een aantal 

voorbeelden van data die je op deze manier kunt achterhalen. In dit onderzoek zal de specifiek 

worden ingezoomd op het totale aantal passanten en de verblijfstijd. 

 

Fig. 6: Toepassingsmogelijkheden van de data. Gegevens afkomstig van: Bureau RMC, 2017 

 

Totale aantal passanten 

Om zinnige uitspraken te kunnen doen over de drukte in een boodschappenwinkel gebied is het 

van belang om het aantal passanten in kaart te brengen dat in een bepaalde tijdsperiode aanwezig 

is geweest in een bepaald gebied. Elke keer als een persoon langs de scanner komt wordt hij 

meegerekend. Er is een mogelijkheid om dit te filteren naar unieke bezoekers, alleen deze 

specifieke data mag volgens de privacywetgeving niet langer dan 2 maanden bewaard blijven. Op 
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deze manier is het bijvoorbeeld mogelijk om bewoners uit de data te filteren. In dit onderzoek 

maken wij gebruik van het gegeven: totale aantal passanten. Hieronder wordt het totaalaantal 

passanten in een bepaald tijdsbestek op een bepaalde plek is waargenomen verstaan. De data zal 

worden geleverd op dag niveau, dit in verband met de beschikbare data en de bijbehorende 

privacywetgeving. De beschikbare gegevens zijn opgebouwd uit druktecijfers per dag, het totale 

aantal passanten. Deze rapportages zijn in het verleden opgebouwd en verwerkt in aantallen en 

niet bewaard op MAC-adres, op deze manier is het mogelijk om een analyse te doen over deze 

gestelde periode. 

Gestandaardiseerde data 

Om vervolgens test in SPSS uit te kunnen voeren is een mate van standaardisatie nodig, aangezien 

niet alle meetpunten in verhouding aan elkaar gelijk zijn. Om de meetpunten met elkaar te 

vergelijken wordt gebruik gemaakt van een geïndexeerde dataset voor de meeste SPSS toetsen (dit 

wordt per toets vermeld). Dit voornamelijk om de totale passanten aantallen van alle meetpunten 

vergelijkbaar te maken en de ontwikkelingen hier in weer te geven. Dit gebeurt op basis van het 

gelijk stellen de maand Maart 2015 aan 100. De rest van de maanden van de meetpunten wordt 

hieraan geschaald waardoor de gegevens worden gestandaardiseerd aan een baseline. Dit wordt 

verder toegelicht bij de data in het hoofdstuk IV Resultaten. 

Verblijfstijd 

Naast de data over het totale aantal passanten is het ook interessant om dieper op deze data in te 

gaan. Op het moment dat een persoon met een mobiel apparaat, waarbij de WiFi-functie is 

ingeschakeld, zich binnen het bereik van de scanner begeeft wordt deze geregistreerd. De tijd 

wordt gekoppeld aan de unieke code, wanneer de persoon vervolgens buiten het bereik komt 

wordt dit tevens ook opgeslagen als eindtijd. Wanneer over zowel de begintijd als de eindtijd wordt 

beschikt is het mogelijk om tevens uitspraken te doen over de verblijfstijd bij een meetpunt of 

binnen een gebied en dit vervolgens naast andere factoren te leggen. Om een realistisch inzicht te 

krijgen in de verblijfstijd in een gebied is het noodzakelijk dat binnen een gebied meerdere 

telpunten gedurende een bepaalde periode actief zijn geweest. De verblijfstijd geregistreerd op 

één meetpunt is namelijk niet veelzeggend. Wanneer een analyse wil worden gedaan over de 

invloed van een factor op de verblijftijd is het noodzakelijk een data van minstens 3 meetpunten in 

een gebied tot de beschikking te hebben. 

3.7  Casestudy 
 

Om antwoord te kunnen geven op de gehanteerde hoofd- en deelvragen is het van belang de juiste 

data in handen hebben. Om dit onderzoek uit te voeren wordt gebruik gemaakt van het type 

‘casestudy’. Dit is bedoeld om het beschreven fenomeen tastbaar te krijgen, waarna dieper op de 

stof kan worden ingegaan. De insteek is om verschillende cases naast elkaar te leggen die op 1 enkel 

belangrijk aspect van elkaar afwijken, het verklarende aspect, namelijk het parkeerbeleid. Hierbij 

wordt gestuurd op een hiërarchische vergelijkende methode. Selectie op deze wijze is specifiek 

gericht, waardoor de externe geldigheid bewaakt moet worden. Het object wordt in zijn geheel 

bekeken, op een holistische werkwijze. De dataselectie zal tevens via een strategische weg 

geschieden en de onderbouwing hierbij volgen. 

Om antwoord te kunnen geven op de vraag wat het effect is van het gevoerde parkeerbeleid en de 

eventuele tariefswijziging en parkeerduurrestrictie op het totale aantal passanten en de verblijfstijd 
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gericht op boodschappenwinkelgebieden, is het van belang deze vraag uit te splitsen en met behulp 

van verschillende cases het effect aan te tonen. 

De kwantitatieve data zal het hoofdbestanddeel vormen in dit onderzoek. De externe factoren 

worden ingeperkt door middel van de juiste, vergelijkbare cases te selecteren, waarbij het effect 

van het gevoerde parkeerbeleid op het totale aantal passanten en de verblijfstijd naar voren zal 

komen. In dit onderzoek ligt de focus op doelgerichte winkelgebieden waarbij de attractiefactoren 

een stuk lager liggen dan bij de op recreatieve gerichte winkelgebieden of binnensteden. In deze 

studie wordt verder ingezoomd op de winkelgebieden met het kenmerk boodschappencentra, hier 

staat het zogenoemde ‘runshoppen’ centraal. 

De cases zijn geselecteerd met overeenkomstige kenmerken, waarbij vrijwel alle kenmerken bij de 

cases overeenkomen behalve de mate van parkeerregulering. Om dit in kaart te kunnen brengen 

zal er binnen de cases een onderscheid worden gemaakt tussen betaalde en niet betaalde 

parkeervoorzieningen in de directe omgeving van het boodschappenwinkelgebied. Daarnaast 

wordt gecategoriseerd op basis van een gewijzigd/ongewijzigd parkeerregulering gedurende de 

gehanteerde meetperiode, 2015 en 2016. 

Eisen aan de cases: 

Om de casestudy op te zetten zijn er een aantal eisen waaraan moet worden voldaan. De database 

van Bureau RMC bestaat uit zo’n 400 meetpunten, met elk hun eigen kenmerken. Hieruit zijn 5 

vergelijkbare cases geselecteerd, die aan onderstaande criteria voldoen: 

- Boodschappencentra met regionale functie 

- Locatie in middelgrote/grote stad 

- Minimaal 50 verkooppunten 

- Minimaal 2 supermarkten 

- Aanwezigheid parkeervoorzieningen: +500 plaatsen 

- Meetpunt aanwezig in direct omgeving (Straal 100 meter) 

- Meetpunt op basis van WiFi-technologie 

- Spoofvrije data 

- Data beschikbaar voor de jaren 2015-2016 

De cases die op deze manier geselecteerd zijn kunnen als gelijk aan elkaar worden geacht. De 

belangrijkste factor die hier afwijkt in de mate van parkeerregulering. Het onderstaande lijstje geeft 

de met elkaar vergelijkbare cases weer: 

- Winkelcentrum Luifelbaan    Leiden 

- Winkelgebied Kolkplein     Spijkenisse 

- Winkelcentrum Plein 40-45     Amsterdam 

- Winkelcentrum Presikhaaf    Arnhem 

- Winkelcentrum Kopermolen     Leiden 

Deze meetpunten komen terug in figuur 7, waar de geografische ligging wordt weergegeven. 
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Fig. 7: Locaties meetpunten van het onderzoek. Bron: Eigen bewerking 

De data van de geselecteerde cases zal geanalyseerd worden over de periode 2015-2016, waarbij 

de meetmethode op alle locaties exact hetzelfde is. De factor die bij de cases verschilt, is het al dan 

niet betaald parkeren en de vorm van parkeerregulering, op deze manier wordt geprobeerd het 

effect van het parkeertarief op het aantal passanten in kaart te brengen. Bij drie cases is de 

parkeerregulering gelijk gebleven in de meetperiode, terwijl bij de andere twee er in deze periode 

een parkeerreguleringswijziging heeft plaats gevonden. In de komende paragraaf wordt per case 

een beschrijving gegeven van het winkelgebied waarbij de bijbehorende specifieke kenmerken 

besproken worden.  

3.7.1 Cases met een gewijzigd parkeerbeleid 
In deze paragraaf worden de cases besproken waar in de periode 2015 - 2016 het parkeerbeleid is 

aangepast en wat vervolgens een doorwerking heeft gehad op het parkeertarief of de 

parkeerduurrestrictie. De belangrijkste kenmerken van de case zullen kort besproken worden. 

Tevens wordt er per case aangegeven op welke manier en op welk moment binnen de gestelde 

onderzoekstermijn veranderingen hebben plaats gevonden in het parkeerbeleid. De twee cases 

waarbij een verandering is doorgevoerd zijn: Luifelbaan in Leiden en Kolkplein in Spijkenisse. 

De Luifelbaan - Leiden (Gratis parkeren) 

De case die als eerste in dit onderzoek aan de orde komt is winkelcentrum de Luifelbaan, te vinden 

in het zuidwesten van Leiden waar het Bevrijdingsplein en het Vijfmeiplein samen het winkelgebied 

de Luifelbaan vormen. Het winkelcentrum telt zo’n 65 winkels en is met zijn diverse aanbod 

regionaal voorzienend. Dit doelgerichte winkelgebied is gebouwd in de jaren ’70 van vorige eeuw. 

Met de goede bereikbaarheid en de ruime parkeervoorzieningen is het uitermate geschikt voor het 

zogenoemde ‘runshoppen’. Gedurende de meetperiode van 2015-2016 heeft er zich in de 

gemeente Leiden een parkeerreguleringswijziging plaats gevonden. De gemeente wil minder 

parkeeroverlast in de schilwijken rondom het centrum en voert betaald parkeren in. Er is besloten 

om vanaf 1 november 2015 in omgeving Luifelbaan het parkeertarief van €0,10 per uur te rekenen 

(max. 2 uur) vervolgens €2,00 per uur. De parkeergarages van de Albert Heijn XL en parkeergarage 

Vijfmeiplein zijn vrijgesteld maar hebben blauwe zone ingevoerd, max. 2 uur gratis parkeren. In 

deze case wordt gericht op de invoering van de parkeerduurrestrictie in nabije omgeving van het 

boodschappenwinkelgebied. Waar voorheen gratis onbeperkt geparkeerd kon worden mag nu nog 

max. 2 uur gratis worden geparkeerd. 
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Kenmerken: 

- Bouwjaar:    1970 

- Aantal winkels:   65   

- Aantal supermarkten:   2 (Albert Heijn & Lidl)   

- Aantal parkeerplaatsen:  650  

- Prijs betaald parkeren:  €0,10 per uur (max. 2uur)/ parkeergarages gratis  

- Openingstijden:  Ma t/m Zo: 08:00 – 22:00  

- Aantal meetpunten:  1 

- Exacte locatie meetpunt: Vijfmeiplein 1, Leiden  

Kolkplein- Spijkenisse (Betaald parkeren) 

De tweede case waarbij een wijziging in de parkeerregulering, in de vorm van een 

parkeertariefverlaging, is doorgevoerd binnen de gestelde onderzoekstermijn is het Kolkplein in 

Spijkenisse. Het noordoostelijk deel van het centrum van Spijkenisse wordt aangeduid als 

winkelgebied Kolkplein, in dit deel is de focus op het doelgerichte shoppen wat ook wel als 

‘runshoppen’ wordt aangemerkt. In de directe omgeving zijn een aantal parkeergarages terug te 

vinden waarvan parkeergarage Kolkplein de dichtstbijzijnde parkeermogelijkheid is. 

Om de binnenstad van Spijkenisse aantrekkelijk te houden voor het winkelende publiek is besloten 

het parkeertarief met zo’n 40 procent te verlagen van €1,70 naar €1,00 per uur in parkeergarages. 

In dit winkelgebied zijn 3 meetpunten actief, wat ervoor zorgt dat er naast de passantenaantallen 

ook resultaten beschikbaar zijn over de verblijfstijd van passanten binnen het gebied. 

Kenmerken: 

- Bouwjaar:    1980 

- Aantal winkels:   80 (hele centrum 250) 

- Aantal supermarkten:  2 (Albert Heijn & Dirk)  

- Aantal parkeerplaatsen:  500 

- Prijs betaald parkeren:  €1,00 per uur 

- Openingstijden:  Ma t/m Za 08:00-21:00 Zo: 12:00-17:00 

- Aantal meetpunten:  3 

- Exacte locatie meetpunten:  Kolkplein 5, Sluisstraat 20, Nieuwstraat 356, Spijkenisse 

3.7.2 Cases zonder een gewijzigd parkeerbeleid 
Om een objectief beeld te vergaren wat betreft de invloed van de gewijzigde parkeerreguleringen 

op de aantallen passanten, de ontwikkeling daarin en de verblijfstijd in boodschappen winkelcentra 

is het van belang om de externe factoren uit te kunnen sluiten. Dit wordt verwezenlijkt door een 

aantal vergelijkbare cases te onderzoeken die alle aspecten overeenkomen met de bovenstaande, 

met uitzondering van het aspect gewijzigd parkeerbeleid. In onderstaande cases is geen wijziging 

doorgevoerd in het beleid en is gedurende de onderzoeksperiode de situatie hetzelfde gebleven. 

Plein ’40-45 – Amsterdam (Betaald parkeren) 

De eerste case waarbij geen verandering heeft plaats gevonden in de parkeerregulering is 

winkelcentrum Plein ’40-45. Met een totaal van zo’n 50 winkels is dit boodschappenwinkelcentrum 

iets kleiner dan de eerder behandelde, maar beschikt wel over 2 grote supermarkten. In de jaren 

’90 is het winkelcentrum gebouwd aan het Plein ’40- ‘45, en is tevens recentelijk gerenoveerd. 
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Het parkeertarief is hier gesteld op €1,50 per 3 uur, ook wel beschreven als: eerste uur €1,50 de 

twee uur daaropvolgend gratis. Er hebben afgelopen jaren in dit gebied geen veranderingen plaats 

gevonden op het gebied van parkeerbeleid. 

Kenmerken: 

- Bouwjaar:    1990 

- Aantal winkels:   50  

- Aantal supermarkten:  2 (Albert Heijn & Jumbo) 

- Aantal parkeerplaatsen: 500 

- Prijs betaald parkeren:  €1,50 per 3 uur 

- Openingstijden:  Ma t/m Za: 07.45 – 22.00 Zo: 09.00 – 20.00 

- Aantal meetpunten:   1 

- Exacte locatie meetpunt: Burg. de Vlugtlaan 143a, Amsterdam 

-  

Presikhaaf – Arnhem (Gratis parkeren) 

De tweede case in dit rijtje is het boodschappenwinkelcentrum Presikhaaf. Het heeft met 80 

winkels een gevarieerd aanbod en beschikt daarnaast ook over 2 grote supermarkten. Presikhaaf 

heeft een regionaal voorziende functie. Het winkelcentrum is gebouwd in 1965 en is hiermee een 

van de eerste winkelcentra in Nederland geweest. Twintig jaar later is het gerenoveerd en deels 

overdekt gemaakt. 

Het parkeerbeleid is hier zo ingesteld dat het parkeren in deze buurt gratis is, wel is de maximale 

gratis parkeerduur vastgesteld op 3 uur. De afgelopen 2 jaar is niks veranderd aan het gevoerde 

parkeerbeleid.  

Kenmerken: 

- Bouwjaar:    1990 

- Aantal winkels:   80  

- Aantal supermarkten:  2 (Albert Heijn & Coop) 

- Aantal parkeerplaatsen: 1200 

- Prijs betaald parkeren:  Gratis (max. 3 uur) 

- Openingstijden:  Ma t/m Za: 08.00 – 21.00 Zo: 12.00 – 17.00 

- Aantal meetpunten:  1 

- Exacte locatie meetpunt: Hanzestraat 27, Arnhem 

Kopermolen Leiden (Gratis parkeren) 

De laatste case die wordt meegenomen in dit onderzoek is die van winkelcentrum Kopermolen en 

is te vinden in Noorden van Leiden. Met zo’n 50 winkels en 4 supermarkten is dit tevens een goed 

voorbeeld van een boodschappenwinkelcentrum en kan worden benoemd als gebied voor 

‘runshopping’. Het winkelcentrum dat dateert uit eind jaren ’70 van de vorige eeuw is dringend toe 

aan een renovatie, waar ondertussen de eerste stappen al voor zijn gezet. 
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Kenmerken: 

- Bouwjaar:    1970-1980 

- Aantal winkels:   50 

- Aantal supermarkten:  4 (Albert Heijn, Jumbo, Dirk en Lidl)   

- Aantal parkeerplaatsen: 500 

- Prijs betaald parkeren:  Gratis 

- Openingstijden:  Ma t/m Za: 08:00-20:00 Zo: 10:00-19:00 

- Aantal meetpunten:  1 

- Exacte locatie meetpunt: Kopermolen 34, Leiden 

In de figuur 8 hieronder wordt de samenvatting gegeven van de winkelcentra en de bijbehorende 

kenmerken die tevens per case verder zijn toegelicht. Dit om een globaal overzicht te krijgen van 

de kenmerken van de gebruikte cases. 

Overzicht alle locaties: 

Naam Plaats Aantal 
winkels 

Aantal 
supermarkten 

Parkeer- 
capaciteit 

Tarief Eenheid 

Luifelbaan Leiden 65 2 500 Gratis 2 uur  

Kolkplein Spijkenisse 50 2 1000 € 1,00 1 uur 

       

Plein ’40-45 Amsterdam 50 2 500 € 1,50 3 uur 

Presikhaaf Arnhem 80 2 1200 Gratis 3 uur 

Kopermolen Leiden 50 4 500 Gratis Onbeperkt 
 

Fig. 8: Meetpunten en kenmerken. Bron: Eigen bewerking 
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Hoofdstuk IV: Resultaten  

4.1  Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de geschetste hoofd- en deel vragen door de 

gegenereerde resultaten te behandelen. De resultaten behoren logischerwijs bij de, in het 

voorgaande beschreven, cases. De data die in dit onderzoek wordt meegenomen bestaat uit de 

totale aantallen passanten op dag niveau geregistreerd door de geselecteerde WiFi-sensoren voor 

de jaren 2015-2016. Deze data is opgeroepen via SQL-scripts uit de centrale database van Bureau 

RMC. Deze data output is samengevoegd tot een complete dataset, wat een set oplevert van dag-, 

week- en maandtotalen van de geselecteerde meetpunten. 

Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag, is het van belang om de opgestelde deelvragen 

te behandelen en te beantwoorden. Hieronder volgt telkens een korte toelichting op de opgestelde 

deelvraag waarna verwezen wordt naar de paragraaf waarin de bijbehorende resultaten en 

analyses volgen. 

Deelvraag 1: Algemene analyse druktebeeld detailhandel  

Om zinnige uitspraken te kunnen doen over de te interpreteren data is het noodzakelijk om de 

achtergrond van het onderwerp scherp te hebben. De ontwikkelingen in de retail en het bij 

behorende drukte beeld van de Nederlandse binnenstad zijn hier van belang. Deze ontwikkelingen 

laten duidelijk hun sporen na, ook in de boodschappenwinkelgebieden. Een analyse van de 

ontwikkelingen in de afgelopen 5 jaar kan de nodige inzichten opleveren die een eventuele 

verklaring kunnen vormen voor de geschetste ontwikkelingen. 

In paragraaf 4.2 wordt antwoord gegeven op deelvraag 1: Wat is de algemene trend in totale 

aantallen passanten en weekverhoudingen uitgedrukt in passanten aantallen in de Nederlandse 

binnensteden afgelopen 5 jaar? 

Deelvraag 2: Algemene analyse boodschappenwinkelgebieden  

In Nederlandse binnensteden is de ‘beleving’ een steeds grotere factor geworden naast de retail, 

waarbij de rol van horeca, evenementen en recreatie steeds belangrijker is geworden. De begrippen 

binnenstad en retail zijn nog steeds erg breed, er verdient hier dus een verdiepingsslag. Om de 

invloed van het parkeerbeleid op de boodschappenwinkelgebieden inzichtelijk te krijgen is een 

analyse van de ontwikkelingen in bezoekersaantallen en weekverhoudingen binnen 

boodschappenwinkelgebieden van belang. Deze data is voor de 5 geselecteerde cases beschikbaar 

voor de jaren 2015 en 2016.  De data beschikt over een analyseniveau tot op dag niveau, en kan 

verder worden opgeschaald naar week- en maandniveau. Tevens is het mogelijk, gezien het 

detailniveau van de data, om de dag verhoudingen binnen een week aan te duiden en de 

ontwikkeling hierin te tonen. Deze analyse zal geschieden op basis van een Excelrapportage 

gegenereerd uit de database. Hierin zal elk meetpunt los behandeld worden, maar tevens zal 

gecategoriseerd worden op de factor: betaald parkeren/onbetaald parkeren. 

In paragraaf 4.3 zal antwoord worden gegeven op deelvraag: Wat is de trend van totale aantal 

passanten specifiek gericht op boodschappenwinkelgebieden, op basis van 5 geselecteerde cases 

afgelopen 2 jaar? 

Deelvraag 3: Effect parkeertarief wijziging op ontwikkeling totale aantal passsanten in 

boodschappenwinkelgebied 
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Naast de algemene ontwikkelingen op het gebied van totale aantal passanten in de 

boodschappenwinkelgebieden is het interessant om te kijken of er daadwerkelijk een verband 

bestaat tussen een wijziging in het gevoerde parkeerbeleid, in deze instantie gericht op een 

wijziging in het parkeertarief, en het totale aantal passanten en de ontwikkeling daarvan in het 

boodschappenwinkelgebied. Verwacht kan worden dat na een parkeertariefverlaging van €1,70 per 

uur naar €1,00 per uur, ingevoerd in november 2014, een waarneembaar effect oplevert op het 

totale aantal passanten in het boodschappenwinkelgebied. 

Om deze analyse uit te kunnen voeren is een SPSS-analyse nodig om te kunnen nagaan of er sprake 

is van een significant verband. De case met het verlaagde tarief (Kolkplein) zal worden vergeleken 

met de controle case (Plein ’40 ‘45), over de exacte dezelfde periode. Waarbij de cases enkel op het 

belangrijke kenmerk parkeertariefverlaging van elkaar verschillen. Dit wordt getest door middel van 

het uitvoeren van een One-Way ANOVA (Analysis of Variance) toets. Deze parametrische 

toetsingsprocedure test de gemiddelden van de continue data, waarbij 2 of meer onafhankelijke 

groepen worden getoetst op gelijkheid. 

In paragraaf 4.4 antwoord zal worden gegeven op deelvraag:  

Wat is de invloed van het parkeertarief en de wijziging hierin in op de ontwikkeling van het aantal 

passanten in boodschappenwinkelgebieden? 

Deelvraag 4: Parkeerduurrestrictie wijziging op totale aantal passanten 

boodschappenwinkelgebied 

De gewijzigde parkeerregulering heeft niet alleen betrekking op het (gewijzigde) parkeertarief maar 

kan tevens betrekking hebben op het instellen van een restrictie met betrekking tot de 

parkeerduur. Dit vaak met als doel om het aantal langparkeerders terug te dringen. Het instellen 

van parkeerzone met maximaal 2 uur gratis parkeren is een vaak getroffen maatregel. 

Om te analyseren of een wijziging als deze, in een gebied waar gratis parkeren geldt, effect heeft 

op het aantal passanten in het boodschappen winkelgebied is een vergelijking nodig tussen de case 

met parkeerreguleringswijziging (Luifelbaan) en twee andere boodschappenwinkelgebieden met 

gratis parkeren, maar zonder parkeerreguleringswijziging (Presikhaaf, Kopermolen). 

In paragraaf 4.5 zal antwoord worden gegeven op deelvraag:  

Wat is de invloed van parkeerduurrestrictie en de invoering hierin op de ontwikkeling van het aantal 

passanten in boodschappenwinkelgebieden?  

Deelvraag 5: Parkeertariefswijziging op de verblijfstijd in boodschappenwinkelgebied 

Om te achterhalen wat het effect is van een parkeertariefswijziging op de verblijfstijd, is het van 

belang om de verblijfstijd in een boodschappenwinkelgebied te kunnen berekenen. Dit gebeurt op 

basis van een combinatie van de data van meerdere meetpunten in hetzelfde meetgebied. Voor de 

case Spijkenisse Kolkplein is dit mogelijk aangezien hier de beschikking is over de historiek van 3 

nabijgelegen meetpunten aan het Kolkplein. Door de gegevens van een set van meetpunten uit te 

lezen is het mogelijk om gegevens uit te draaien als verblijfstijd en bezoekfrequentie. De analyse 

van de invloed van de parkeertariefswijziging op de verblijfstijd binnen meetpunt Kolkplein zal 

worden uitgevoerd op basis van een Excel analyse, waarbij de data van de metingen van voor de 

wijziging worden afgezet tegen de data van de metingen daarna. Tevens wordt getest of er een 

significant verband bestaat, dit zal worden getest door middel van het uitvoeren van een One-way 

ANOVA test. 
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In paragraaf 4.6 zal antwoord worden gegeven op deelvraag: Wat is de invloed van het parkeertarief 

en de wijziging hierin op de verblijfstijd van de passanten in boodschappenwinkelgebieden? 

Deelvraag 6: Aanbevelingen parkeerbeleid op basis van analyseresultaten 

Om naast al deze data en de resultaten die eruit naar voren zijn gekomen ook een bijdrage te 

leveren aan de literatuur is het van belang om al deze analyseresultaten in ogenschouw te nemen 

en een overkoepelende uitspraak te doen met betrekking tot de hoofdvraag. Op deze manier wordt 

geacht een bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke literatuur. Hiernaast is het van belang om 

de resultaten inzichtelijk te maken voor beleidsmakers die worstelen met dezelfde problematiek. 

Ook hoort het doen van aanbevelingen voor een praktijkgerichte toepassing op basis van de 

analyseresultaten die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen hierbij.  

In hoofdstuk 5 Conclusies zal deze deelvraag behandeld worden. Dit in combinatie met de andere 

conclusies uit de resultaten. Daar zal dus antwoord worden gegeven op deelvraag 6: 

Wat leert ons de vergelijking van de analyseresultaten van de onderzochte regio’s met het oog op 

het doen van aanbevelingen voor de totstandkoming van parkeerbeleid? 

4.2 Algemene trends 

Deelvraag 1: Algemene ontwikkeling parkeren en retail 

In deze paragraaf zal antwoord worden gegeven op de volgende deelvraag: Wat is de algemene 

trend in totale aantallen passanten en weekverhoudingen uitgedrukt in passanten aantallen in de 

Nederlandse binnensteden afgelopen 5 jaar? 

De retailsector heeft onstuimige jaren achter de rug. Zoals eerder aangehaald is het koopgedrag de 

laatste jaren sterk veranderd. De mogelijkheden van aankoopbeslissingen zijn enorm verruimd, met 

name door de opkomst van het internet. Maar ook de bevolkingssamenstelling en de 

bestedingsruimte zijn de afgelopen jaren veranderd. De economische recessie van de afgelopen 

jaren, de vergrijzing en ook de verschuiving van omzet van de winkelstraten naar het internet, stuk 

voor stuk hebben ze voor een grote druk op de bestaande winkelgebieden gezorgd. Maar wat heeft 

dit voor invloed gehad op het totale aantal passanten, de verblijfstijd en de weekverhoudingen in 

de binnensteden? 

Landelijk drukte beeld 

Om deze trend objectief te kunnen beoordelen en de veranderingen door de jaren heen te kunnen 

bekijken wordt er gebruik gemaakt van de passantenaantallen in de Nederlandse binnensteden. 

Deze gegevens geven een goed beeld van de veranderingen in de winkelstraten. Afgelopen jaren is 

in zowat alle winkelgebieden in Nederland het totale aantal passanten gedaald. Uit de landelijke 

druktemonitor, die gebaseerd is op 392 meetpunten in Nederland, blijkt dat de passanten aantallen 

in Nederlandse binnensteden sinds 2007 een behoorlijke neerwaartse trend laten zien met een 

afname van bijna 20 procent. Deze afname in passanten kan de druk op retailers opvoeren, en sluit 

aan bij de het verhaal van retailers die in de problemen komen en vervolgens mogelijk failliet gaan. 

Maar dit kan tevens worden aangewezen als indirect effect van de toegenomen winkelleegstand in 

binnensteden (Bureau RMC, 2017). 

In 2016 was er voor het eerst in 9 jaar weer een stijging in het aantal bezoekers in de winkelstraten 

waar te nemen. Dit was landelijke goed voor een lichte stijging van 1 % in de drukte van de 

Nederlandse winkelsteden ten opzichte van het jaar ervoor. Dit alles is terug te vinden in 

onderstaande figuur 9. 
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Fig. 9: Ontwikkeling druktebeeld winkelstraten. Gegevens afkomstig van: Bureau RMC, 2017  

Weekverdeling 

Naast de afname in bezoekersaantallen zien we ook verschuivingen van het winkelbezoek door de 

week heen wat betreft het aantal bezoekers per dag. De zaterdag blijft ondanks een flinke afname 

de belangrijkste winkeldag. Verder neemt het belang van zondag alsmaar toe, terwijl het aantal 

passanten op weekdagen steeds dichter bij elkaar komen te liggen. De weekverdeling is vanaf 2011 

in kaart gebracht en hieronder in figuur 10 terug te vinden. 

 

 

Fig. 10: Ontwikkeling weekverdeling sinds 2011. Gegevens afkomstig van: Bureau RMC, 2017 

Ontwikkeling parkeertarief 

Het parkeerbeleid is een voornamelijk een lokale aangelegenheid en constant aan verandering 

onderhevig. Het is moeilijk in kaart te brengen wat de ontwikkelingen zijn van een breed kader als 

deze. Dat het aantal passanten in winkelgebieden aan verandering onderhevig is blijkt wel uit 

bovenstaande, en dit geld ook voor de weekverdeling van de afgelopen jaren, maar ook het 

parkeertarieven in de Nederlandse gemeenten zijn niet stand vast gebleken. De parkeertarieven 
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zijn tussen 2005 en 2012 in vrijwel elke gemeente gestegen. In grote binnensteden stegen in deze 

periode de percentages tussen de 40% en 90%. Terwijl de parkeertarieven stijgen, bleven over 

dezelfde periode de bezoekersaantallen dalen. Deze parkeertariefstijging heeft vooral plaats 

gevonden in grote steden die beschikken over een attractieve binnenstad. Wanneer de 

attractiefactor groot genoeg is zijn mensen bereidt om hiervoor te betalen. Zo zie je dat in 

winkelgebieden buiten de binnensteden sprake is van slechts een kleine stijging in de 

parkeertarieven. Uit de gegevens blijkt dat voor locaties met beleving wordt betaald. De toename 

in parkeertarief bij het zogenoemde ‘runshoppen’ blijft echter beperkt. Het parkeergeld heeft een 

negatief effect op de koopbereidheid wanneer het gaat om gerichte aankopen. Het parkeergeld 

komt als het ware boven op de aanschafprijs van de producten, extra geld uitgeven aan hetzelfde 

product vormt een belemmering (DTZ Zadelhoff, 2012). De laatste jaren komt er steeds meer kritiek 

op het betaald parkeren en zijn er zoals eerder aangehaald een aantal cases waarbij juist een 

parkeertarief verlaging wordt ingezet om de nodige negatieve effecten in een winkelgebied 

hiermee te bestrijden. 

Deelvraag 2: Algemene analyse boodschappenwinkelgebieden 

Totale aantal passanten in boodschappenwinkelgebieden 

Na de analyse van de Nederlandse binnensteden is het zaak verder te specificeren naar de 

boodschappenwinkelgebieden en de ontwikkeling hiervan over de afgelopen jaren. Allereerst zal 

ontwikkeling van het totale aantal passanten over de afgelopen 2 jaar in deze gebieden worden 

weergeven, gebaseerd op de 5 geselecteerde cases. Dit wordt weergegeven in figuur 11, de grafiek 

met de trendlijn van elk meetpunt. Dit op basis van maandtotalen en tevens geschaald, waarbij 

voor elk meetpunt maand 3 (Maart) 2015 op 100 is gesteld. 

 

Fig. 11: Drukteverloop alle meetpunten maandniveau. Bron: Eigen bewerking op basis van gegevens Bureau RMC. 

Te zien is dat er niet overal gelijke trends waar zijn te nemen gedurende de meetperiode, wanneer 

de meetpunten met elkaar worden vergeleken. In de eerste maanden van 2015 vertonen de meeste 

meetpunten een vergelijkbare trend. Voornamelijk meetpunt Kolkplein springt hier uit de band in 

het eerste deel van 2015, waarna het meetpunt zich vanaf november weer vergelijkbaar met de 

andere gaat vertonen. Wat verder uit deze figuur valt af te lezen is de piek in december, waarbij de 

uitspraak ‘december is de drukste winkelmaand’ zowel in 2015 als in 2016 wordt waar gemaakt. De 

afname van de drukte in januari en februari is ook duidelijk te zien waarbij alle meetpunten zich 

hetzelfde gedragen. Verder zijn er seizoen verschillen tussen meetpunten op te merken waarbij elk 

meetpunten zijn eigen kenmerken vertegenwoordigd. Een voorbeeld hiervan is de piek in 
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september 2016 bij een aantal meetpunten, wat wellicht toe te schrijven aan de uitzonderlijk 

warme september dat jaar. Ook december 2016 laat voor alle meetpunten een groei gezien even 

als in het jaar ervoor. Deze ontwikkelingen van de meetpunten over de 2015 en 2016 geven een 

globaal overzicht van de ontwikkelingen in de meetpunten. Om verder in te zoomen en tevens 

globale uitspraken te doen. Het geïndexeerde gemiddelde verloop geeft een goede weergave van 

de ontwikkeling weer, deze is terug te zien in het tweetal onderstaande grafieken. Wanneer naar 

het geïndexeerde weekniveau van de passanten kijkt zie je een lichte afname in het gemiddelde. 

Met een gemiddelde van 104,3 over 2015 t.o.v. 101,7 over dezelfde periode 2016 is er toch een 

afname van 2,6 % te constateren af te lezen in figuur 12. In de tweede grafiek: figuur 13, wordt 

hetzelfde verloop getoond maar dan ingedeeld op maandniveau waar de grotere trend wat 

makkelijker af te lezen valt.  

 

Fig. 12: Drukteverloop geïndexeerde weekniveau. Bron: Eigen bewerking op basis van gegevens Bureau RMC. 

 

Fig. 13: Drukteverloop geïndexeerde maandniveau. Bron: Eigen bewerking op basis van gegevens Bureau RMC. 

De analyse van het totaalaantal passanten in boodschappenwinkelgebieden hierboven is 

samengesteld uit de 5 geselecteerde cases. Deze kunnen verder worden ingedeeld in de volgende 

categorieën: betaald- of onbetaald parkeerbeleid. Om te kunnen analyseren of er verschil zit in de 

factor parkeerbeleid worden de cases die te vallen onder betaald parkeren vergeleken met 

vergelijkbare cases waarbij geen parkeertarief moet worden afgedragen. Hiervoor zal een 

trendanalyse worden uitgevoerd om te kijken wat dit voor effect heeft, gedurende een 

onderzoeksperiode van 2 jaar. Hieronder is de grafiek van de samengestelde geïndexeerde 

passantenaantallen terug te vinden in figuur 14. De betaalde winkelgebieden zijn samengesteld uit 

de meetpunten: Kolkplein en Plein 4045 en onbetaalde winkelgebieden uit: Luifelbaan, Presikhaaf 

en Kopermolen. 
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Fig. 14: Trendverloop betaald – onbetaald. Bron: Eigen bewerking op basis van gegevens Bureau RMC. 

Te zien is dat vooral in 2015 het betaalde een sterkere groei heeft doorgemaakt die vanaf eind 2015 

zich eigenlijk gelijk gaat gedragen aan de winkelgebieden waar een onbetaalde parkeerregulering 

geldt. Dit is mogelijk toe te schrijven aan het meetpunt Kolkplein die naar verhouding veel meer 

passanten kreeg te verwerken in de eerste maanden van 2015 dan de andere meetpunten. Dit is 

terug te vinden in figuur 14, waarbij alle meetpunten tegen elkaar werden afgezet. 

Naast deze trendanalyse is het mogelijk om te testen of er een significant verschil bestaat tussen 

het aantal bezoekers in de verschillende boodschappenwinkelgebieden. Op basis daarvan kunnen 

uitspraken worden gedaan over de samenhang en kan er tevens worden onderzocht of er verschil 

bestaat in de ontwikkeling van passanten waarbij boodschappenwinkelgebieden met en 

boodschappenwinkelgebieden zonder betaald parkeren met elkaar worden vergeleken. Hieronder 

zal dit worden toelicht en uiteengezet.   

Significantie meetpunten 

De 5 gehanteerde meetpunten die worden gebruikt in dit onderzoek zijn geselecteerd op basis van 

dezelfde kenmerken, waarbij in alle gevallen aan de eisen wordt voldaan. De verschillen zitten in 

de locatie van het boodschappenwinkelgebied en de gehanteerde vorm van parkeerbeleid. Om de 

verschillen tussen de meetpunten inzichtelijk te krijgen is het van belang op de cases in te zoomen. 

Een afzonderlijke analyse per case levert meer inzichten op, over de ontwikkeling van elk 

afzonderlijk meetpunt. Deze resultaten en analyse hiervan zijn terug te vinden in Bijlage 2. Uit de 

resultaten blijkt dat het aantal passanten per case sterk kan verschillen maar daarnaast het verloop 

ervan ook. Veel pieken die in deze data terug komen zijn te herleiden naar lokale evenementen als 

een markt, braderie of festival. Deze data kan waardevol zijn wanneer er op een bepaalde case 

moet worden ingezoomd, of een bepaalde gebeurtenis moet worden nagetrokken. 

In dit onderzoek is het van belang om allereerst te checken of er daadwerkelijk een significant 

verschil zit tussen alle 5 de meetpunten. Is dezelfde trend voor al de geselecteerde cases 

waarneembaar. Belangrijk hierbij is om de samenhang tussen het aantal passanten en de 

verschillende meetpunten in kaart te brengen. Om dit met elkaar te vergelijken is in eerste instantie 

een standaardisering uit gevoerd, waarbij maart 2015 in alle gevallen op 100 is gesteld, vanaf dit 

moment is de data van elk meetpunt met elkaar vergelijkbaar. Van elk meetpunt zijn vervolgens 22 

metingen beschikbaar waarmee de test kunnen worden uitgevoerd. 22 metingen ontstaan van elk 

meetpunt, zoals terug te vinden is in de descriptives. Voor het uitvoeren van deze test is de 

volgende hypothese opgesteld: 
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H0: Er bestaat geen significant verschil in de ontwikkeling van het aantal passanten (geïndexeerd) tussen de 

5 geselecteerde meetpunten 

H1: Er bestaat een significant verschil in de ontwikkeling van het aantal passanten (geïndexeerd) tussen de 5 

geselecteerde meetpunten 

Tabel 1: 

Descriptives: gestandaardiseerde aantal passanten van alle cases (Maart 2015 =100) 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Minimum Maximum 

Luifelbaan 22 98,6955 13,03418 2,77890 73,90 121,20 

Kolkplein 22 104,5682 17,86471 3,80877 83,20 144,20 

Plein4045 22 96,8864 5,66815 1,20845 86,10 108,00 

Presikhaaf 22 103,2227 4,34992 ,92741 97,10 113,50 

Kopermolen 22 108,4773 10,07198 2,14735 89,60 131,50 

Total 110 102,3700 11,87614 1,13235 73,90 144,20 

De resultaten van de Levene statistic test geeft een uitkomst van een significantie: 0,000. Wat aangeeft dat er geen 

gelijkheid in variantie is. Bron: Eigen bewerking gegevens Bureau RMC. 

 

Tabel 2: 

ANOVA test: gestandaardiseerde aantal passanten van alle cases 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1901,471 4 475,368 3,705 ,007 

Within Groups 13472,180 105 128,306   

Total 15373,651 109    

De dependent variable in deze test is: gestandaardiseerde aantal passanten op een meetpunt (t.o.v. Maart 2015) op 
deze manier is het een continuous variabele. De independent variabele is categorial. Uit de test van ‘Robust Tests of 
Equality of Means’ Welch & Brown-Forsythe komt een sig. van 0,000 en 0,009 naar voren. Bron: Eigen bewerking 
gegevens Bureau RMC. 
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Uit deze analyse komt naar voren dat er een significant verband bestaat, met een significantie score 

van 0,007 voor de ANOVA test zie Tabel 2. De Levence test geeft aan dat er geen gelijkheid in 

variantie is aangezien het een significant verband van 0,000 aangeeft. Deze resultaten geven aan 

dat de hypothese H0 verworpen kan worden, en dat er een significant verschil bestaat in de 

ontwikkeling van het aantal passanten tussen de geselecteerde meetpunten. 

Om te achterhalen waar het precies de verschillen tussen de meetpunten in zitten is het van belang 

de post-hoc test uit te voeren. Dit om in kaart te brengen wat precies de verbanden zijn tussen de 

5 meetpunten. Het blijkt dat de significante verschillen zitten tussen Luifelbaan en Kopermolen (Sig. 

0,040) en Luifelbaan en Plein4045 (Sig. 0,008) zie Tabel 3. Deze verschillen zullen verder worden 

uitgelicht bij de bijbehorende deelvragen. Verder is het interessant om te kijken wat de verschillen 

zijn wanneer de betaalde cases worden afgezet tegen de onbetaalde cases. Deze resultaten volgen 

hieronder. 

Betaalde en onbetaald boodschappenwinkelgebieden 

Om aan te kunnen geven of er naast een verschil in ontwikkeling van het aantal passanten zoals 

aangegeven in deze paragraaf ook een significant verschil bestaat in de ontwikkeling tussen 

 

 

Tabel 3:  

Post Hoc tests: De multiple comparisons tussen de cases op basis van Tukey HSD test. 

 

(I) Meetpunt (J) Meetpunt Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 

Luifelbaan 

Kolkplein1 -5,87273 3,41529 ,427 

Plein4045 1,80909 3,41529 ,984 

Presikhaaf -4,52727 3,41529 ,676 

Kopermolen -9,78182* 3,41529 ,040 

Kolkplein1 

Luifelbaan 5,87273 3,41529 ,427 

Plein4045 7,68182 3,41529 ,170 

Presikhaaf 1,34545 3,41529 ,995 

Kopermolen -3,90909 3,41529 ,782 

Plein4045 

Luifelbaan -1,80909 3,41529 ,984 

Kolkplein1 -7,68182 3,41529 ,170 

Presikhaaf -6,33636 3,41529 ,348 

Kopermolen -11,59091* 3,41529 ,008 

Presikhaaf 

Luifelbaan 4,52727 3,41529 ,676 

Kolkplein1 -1,34545 3,41529 ,995 

Plein4045 6,33636 3,41529 ,348 

Kopermolen -5,25455 3,41529 ,540 

Kopermolen 

Luifelbaan 9,78182* 3,41529 ,040 

Kolkplein1 3,90909 3,41529 ,782 

Plein4045 11,59091* 3,41529 ,008 

Presikhaaf 5,25455 3,41529 ,540 

* The mean difference is significant at the 0,05 level. 

De cases die een significant verschil ten opzichte van elkaar vertonen zijn dikgedrukt. Bron: 

Eigen bewerking gegevens Bureau RMC 



38 
 

winkelgebieden met betaald en winkelgebieden met onbetaald parkeren, is het van belang om een 

SPSS-toets, One-Way ANOVA (Analysis of Variance) toets uit te voeren. Deze parametrische 

toetsingsprocedure test de gemiddelden van de continue data, waarbij 2 of meer onafhankelijke 

groepen worden getoetst op gelijkheid. In deze test is gebruik gemaakt van de maandtotalen, zoals 

beschikbaar in de datasets. 

Om te testen of dit verwachtte verband aanwezig is zal dit worden getoetst aan de hand van de 

volgende hypotheses: 

 H0: Er geen significant verschil in het aantal bezoekers (geïndexeerd) tussen winkelgebieden met 

betaald parkeren (Kolkplein en Plein4045) en winkelgebieden met onbetaald parkeren (Luifelbaan, 

Presikhaaf en Kopermolen)  

H1: Er een significant verschil in het aantal bezoekers (geïndexeerd) tussen winkelgebieden met 

betaald parkeren (Kolkplein en Plein4045) en winkelgebieden met onbetaald parkeren (Luifelbaan, 

Presikhaaf en Kopermolen)  

Tabel 4: 

Descriptives: gestandaardiseerde aantal passanten gecategoriseerd naar betaald/ niet betaald 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Minimum Maximum 

Niet betaald 66 103,4652 10,48798 1,29098 73,90 131,50 

Betaald 44 100,7273 13,66195 2,05962 83,20 144,20 

Total 110 102,3700 11,87614 1,13235 73,90 144,20 

De resultaten van de Levene statistic test geeft een uitkomst van een significantie: 0,417. Wat 

aangeeft dat er een gelijkheid in variantie is. Bron: Eigen bewerking gegevens Bureau RMC 

 

Tabel 5: 

ANOVA test: gestandaardiseerde aantal passanten gecategoriseerd naar betaald/ niet betaald 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 197,894 1 197,894 1,408 ,238 

Within Groups 15175,757 108 140,516   

Total 15373,651 109    

De dependent variabele in deze test is: gestandaardiseerde aantal passanten op een meetpunt (t.o.v. Maart 2015) 
op deze manier is het een continuous variabele. De independent variabele is categorial, in dit geval niet betaald en 
betaald. Uit de test van ‘Robust Tests of Equality of Means’ Welch & Brown-Forsythe komt een sig. van 0,264 naar 
voren Bron: Eigen bewerking gegevens Bureau RMC. 

 

Uit de bovenstaande resultaten en de Levence test blijkt dat er sprake is van een homogeniteit in 

variantie, doordat er niet significante score uit naar voren komt (Sig. 0,417). Wanneer vervolgens 

naar de ANOVA- score wordt gekeken (Sig. 0,238) blijkt dat betaald en onbetaald niet significant 

van elkaar afwijken. Er bestaat geen significant verband, waarmee H0 moet worden aangenomen 

en H1 verworpen. 
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4.3 Resultaten wijzing parkeerregulering 

Deelvraag 3: Invloed parkeertarief wijziging op het aantal passanten in boodschappenwinkelgebied 

 

Om het effect van de parkeertarief wijziging op het totale aantal passanten in kaart te brengen is 

een analyse nodig van het absolute aantal passanten in de case met het gewijzigde tarief. Dit door 

de data van de periode van voor de wijziging naast de data van daarna te leggen en te analyseren 

wat het effect is geweest. Om uit te kunnen sluiten dat dit geen landelijke trend is of dat dit effect 

wordt beïnvloed door een ander factor dan het parkeertarief is een vergelijkbare controle case 

noodzakelijk. Deze dient op vrijwel elk kenmerk vergelijkbaar te zijn, behalve op de wijziging in 

parkeertarief.  

Allereerst zal een analyse volgen op basis absolute passanten aantallen op basis van maandtotalen. 

Per maand is een vergelijking gemaakt met dezelfde maand in het voorafgaande jaar. Op basis 

hiervan is een percentueel verschil berekend, wat in onderstaande figuur 15 terug is te vinden. 

Meetpunt Kolkplein: Na de verlaging van het parkeertarief in november 2014 is het aantal 

passanten enorm omhooggeschoten. Vooral in de eerste maanden is de stijging het grootste 

geweest. Het jaar erop zakt het deels terug maar blijft het boven het oude niveau. Meetpunt Plein 

4045: Wanneer de vergelijking wordt gemaakt tussen de maanden in 2016 en 2015, blijkt dat in 

elke maand het aantal bezoekers is afgenomen met uit zondering van de maand juli, waar het 4,4% 

drukker is geworden. Dit is tevens terug te vinden in onderstaande figuur 15. 

 

Fig. 15: Absolute aantallen. Bovenaan: Kolkplein – Onderaan: Plein 4045. Bron: Eigen bewerking op basis van gegevens Bureau RMC. 

Hierboven is een analyse gedaan op basis van absolute aantallen, waar uitspraken op individueel 

niveau gedaan kunnen worden. Het is verder van belang om een SPSS – analyse uit te voeren om 
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na te kunnen gaan of er sprake is van een significant verband. De case met het verlaagde tarief zal 

worden vergeleken met controle case, over de exacte dezelfde meetperiode. Beide cases zijn een 

boodschappenwinkelgebied waarbij de parkeerregulering, betaald parkeren geldt. Verder zijn de 

cases vergelijkbaar op elke factor, enkel op het kenmerk parkeertariefwijziging verschillen ze van 

elkaar. 

Ook deze analyse zal worden uitgevoerd door middel van een One-Way ANOVA (Analysis of 

Variance) toets. Deze parametrische toetsingsprocedure test de gemiddelden van de continue data, 

waarbij in deze instantie 2 onafhankelijke groepen worden getoetst op gelijkheid. 

Gehanteerde hypothese: 

H0: Er bestaat geen significant verschil in het aantal bezoekers (geïndexeerd) tussen beide betaalde 

meetpunten waarbij Kolkplein een parkeertariefverlaging heeft ondergaan en Plein4045 niet. 

H1: Er bestaat een significant verschil in het aantal bezoekers (geïndexeerd) tussen beide betaalde 

meetpunten waarbij Kolkplein een parkeertariefverlaging heeft ondergaan en Plein4045 niet. 

Tabel 6: 

Descriptives: gestandaardiseerde aantal passanten gecategoriseerd Kolkplein/ Plein4045 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Minimum Maximum 

Kolkplein 22 104,5682 17,86471 3,80877 83,20 144,20 

Plein4045 22 96,8864 5,66815 1,20845 86,10 108,00 

Total 44 100,7273 13,66195 2,05962 83,20 144,20 

De resultaten van de Levene statistic test geeft een uitkomst van een significantie: 0,000. Wat aangeeft 

dat er geen gelijkheid in variantie is. Bron: Eigen bewerking gegevens Bureau RMC 

 

Tabel 7:  

ANOVA test: gestandaardiseerde aantal passanten gecategoriseerd naar Kolkplein/ Plein4045 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 649,114 1 649,114 3,696 ,061 

Within Groups 7376,794 42 175,638   

Total 8025,907 43    

De dependent variabele in deze test is: gestandaardiseerde aantal passanten op een meetpunt (t.o.v. Maart 2015) op 
deze manier is het een continuous variabele. De independent variabele is categorial, in dit geval Kolkplein/ Plein4045. 
Uit de test van ‘Robust Tests of Equality of Means’ Welch & Brown-Forsythe komt een sig. van 0,066 naar voren Bron: 
Eigen bewerking gegevens Bureau RMC. 
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Fig. 16: Meanplot aantal passanten met cases: Kolkplein en Plein 40’45. Bron: Eigen bewerking op basis van gegevens Bureau RMC. 

Uit de resultaten van de SPSS-test komen de volgende resultaten naar voren. Bij een gelijke 
uitgevoerde steekproef heeft Kolkplein een gemiddelde van 104,6 en Plein 40-45 96,9. De Levene 
test levert een significant verband op, wat erop duidt dat er geen homogeniteit in varianties is. De 
uitkomst van de ANOVA test is 0,061. Met het model kan voor 94 % worden verklaard dat 
parkeertarief wijziging invloed heeft op het aantal passanten in het gebied. Het resultaat uit deze 
test geeft aan dat het niet voldoet aan de significantie grens, van < 0,05 maar het zit er met 0,061 
wel sterk tegen aan. H0 moet worden aangenomen, waarmee H1 wordt verworpen. Er bestaat geen 
significant verschil in het aantal bezoekers tussen gebieden met en gebieden zonder 
parkeertariefverlaging. 
 
Om meer te weten te komen over het effect van de invoering van de wijziging in het parkeerbeleid, 

hier in de vorm van een parkeertariefverlaging, is het van belang de gegevens zorgvuldig te 

analyseren. Er wordt verder ingezoomd op de case Kolkplein door de ontwikkeling van het totale 

aantal passanten onder de loep te nemen. Hierbij wordt een opsplitsing gemaakt in 2 periodes, de 

periode voor- en de periode na de tariefswijziging. Op deze manier is het mogelijk om meer 

gedetailleerde gegevens te genereren en hier vervolgens uitspraken over te kunnen doen. Middels 

de uitvoering van de ANOVA test in SPSS is getest of er een significant verschil zit in het aantal 

passanten in het boodschappenwinkelgebied voor de tariefswijziging en in de periode daarna. Er 

moet worden opgemerkt dat er een redelijk scheve verhouding bestaat tussen het aantal metingen 

voor- en aantal metingen na het gewijzigde tarief: er is sprake van een verhouding van 4 t.o.v. 26.  

In onderstaande figuur 17 is het absolute passantenaantal van het Kolkplein weergegeven. Met 

daarin aangegeven het moment van parkeertariefswijziging, evenals de twee perioden met het 

verschillende tarief. Om de ontwikkeling zichtbaar te maken is tevens de stippellijn ingevoegd, deze 

trendlijn geeft de ontwikkeling aan. Duidelijk is te zien dat het absolute aantal stevig is gestegen.  
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Fig. 17: Verloop absolute passantenaantal Kolkplein. Bron: Eigen bewerking op basis van gegevens Bureau RMC. 

De gehanteerde hypotheses die bij bovenstaand verhaal horen zijn de volgende:  

H0: Er is geen verschil in het passantenaantal Kolkplein wanneer periode voor de 

parkeertariefverlaging wordt vergeleken met de periode erna.  

H1: Er is een verschil in het passantenaantal Kolkplein wanneer periode voor de 

parkeertariefverlaging wordt vergeleken met de periode erna.  

 

Tabel 9: 

ANOVA test: gestandaardiseerde aantal passanten gecategoriseerd naar ongewijzigd/ gewijzigd tarief 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3829217054,217 1 3829217054,217 8,805 ,006 

Within Groups 12177334455,250 28 434904801,973   

Total 16006551509,467 29    

De dependent variabele in deze test is: gestandaardiseerde aantal passanten op een meetpunt (t.o.v. Maart 2015) op deze 
manier is het een continuous variabele. De independent variabele is categorial, in dit geval ongewijzigd/ gewijzigd tarief. 
Ongewijzigd is hier periode in Kolkplein voor de invoering, gewijzigd is de periode na de invoering. Uit de test van ‘Robust Tests 
of Equality of Means’ Welch & Brown-Forsythe komt een sig. van 0,002 naar voren Bron: Eigen bewerking gegevens Bureau 
RMC. 
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Tabel 8: 

Descriptives: gestandaardiseerde aantal passanten gecategoriseerd naar ongewijzigd/ gewijzigd tarief 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error Minimum Maximum 

Ongewijzigd 

(€1,70) 

4 199949,250 11275,7353 5637,8676 190564,0 214787,0 

Gewijzigd (€1,00) 26 233184,500 21721,7935 4259,9941 193438,0 283203,0 

Total 30 228753,133 23493,6172 4289,3280 190564,0 283203,0 

De resultaten van de Levene statistic test geeft een uitkomst van een significantie: 0,139. Wat aangeeft dat 

er gelijkheid in variantie is. Bron: Eigen bewerking gegevens Bureau RMC. 
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Uit de resultaten van deze SPSS ANOVA test blijkt dat er een significant verband bestaat, zoals 
gesteld in de hypothese. De Levene test geeft aan dat er homogeniteit in varianties is doordat er 
geen significant verband is (Sig. 0,139). De ANOVA test geeft wel een significant verband aan (Sig. 
0,06). Deze test is tevens uitgevoerd met dezelfde cijfers op geschaald niveau wat in exact dezelfde 
cijfers resulteerde. Aan de hand van deze cijfers moet H0 worden verworpen en H1 kan worden 
aangenomen.  
 

Deelvraag 4: Invloed van de invoering van een parkeerduurrestrictie op het aantal passanten in een 

boodschappenwinkelgebied 

In navolging van het voorgaande wordt in deze paragraaf antwoord gegeven op de volgende 

deelvraag: Wat is de invloed van parkeerduurrestrictie en de invoering hierin op de ontwikkeling 

van het aantal passanten in boodschappen winkelgebieden?  

Hier wordt de invloed van de tweede wijziging in het parkeerbeleid behandelt, niet de 

parkeertariefswijziging maar de parkeerduurrestrictie. In de case Luifelbaan is, zoals eerder 

benoemt, het parkeerbeleid aangepast in de vorm van het instellen van een parkeerduurrestrictie. 

Om het parkeren in de schilwijken rondom het centrum van Leiden te ontmoedigen is hier 

parkeertarief ingevoerd, €0,10 per uur. Boodschappenwinkelgebied Luifelbaan is vrijgesteld van de 

invoering van betaald parkeren, maar heeft wel een wijziging doorgevoerd. Waar het bij deze 

parkeervoorziening voorheen onbeperkt gratis parkeren was, geldt nu een limiet van 2 uur voor 

gratis parkeren. 

Om het effect van deze ingreep in kaart te kunnen brengen wordt de case vergeleken met 2 andere 

cases, waarbij ook gratis parkeren van toepassing is maar geen parkeerbeleidswijziging heeft plaats 

gevonden. Tevens komen de cases op overige aspecten met elkaar overeen. De cases Presikhaaf en 

Kopermolen (ongewijzigd) gaan hier de vergelijking aan met de Luifelbaan (gewijzigd). Om de test 

uit te kunnen voeren is het van belang om de juiste hypothese op te stellen om het vervolgens te 

kunnen toetsen.  

Gehanteerde hypothese: 

H0: Er bestaat geen significant verschil in het aantal bezoekers (geïndexeerd) tussen de meetpunten zonder 

parkeertarief waarbij bij meetpunt Luifelbaan een parkeerduurrestrictie is ingevoerd en bij de meetpunten 

Presikhaaf en Kopermolen niet.  

H1: Er bestaat een significant verschil in het aantal bezoekers (geïndexeerd) tussen de meetpunten zonder 

parkeertarief waarbij bij meetpunt Luifelbaan een parkeerduurrestrictie is ingevoerd en bij de meetpunten 

Presikhaaf en Kopermolen niet. 
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Tabel 10: 
Descriptives: gestandaardiseerde aantal passanten gecategoriseerd naar al dan niet invoering 

parkeerduurrestrictie. 

 

 

 

 

Tabel 11: 

ANOVA test: gestandaardiseerde aantal passanten gecategoriseerd naar al dan niet invoering 

parkeerduurrestrictie 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1054,463 2 527,232 5,449 ,007 

Within Groups 6095,387 63 96,752   

Total 7149,850 65    

De dependent variabele in deze test is: gestandaardiseerde aantal passanten op een meetpunt (t.o.v. Maart 2015) op deze 
manier is het een continuous variabele. De independent variabele is categorial, in dit geval al dan niet de invoering van een 
parkeerduurrestrictie. De case met het ingevoerde parkeerduurrestrictie is Luifelbaan. De vergelijkbare winkelgebieden 
zonder de invoering van deze restrictie zijn Presikhaaf en Kopermolen. Uit de test van ‘Robust Tests of Equality of Means’ 
Welch & Brown-Forsythe komt een sig.van 0,024 en 0,008 naar voren. Bron: Eigen bewerking gegevens Bureau RMC. 

 

Tabel 12: 

Post Hoc tests: De multiple comparisons tussen de cases (parkeerduur restrictie) op basis van Tukey HSD test. 

(I) Meetpunt (J) Meetpunt Mean Difference (I-

J) 

Std. Error Sig. 

Luifelbaan 
Presikhaaf -4,52727 2,96575 ,286 

Kopermolen -9,78182* 2,96575 ,005 

Presikhaaf 
Luifelbaan 4,52727 2,96575 ,286 

Kopermolen -5,25455 2,96575 ,187 

Kopermolen 
Luifelbaan 9,78182* 2,96575 ,005 

Presikhaaf 5,25455 2,96575 ,187 

* The mean difference is significant at the 0,05 level. 

De cases die een significant verschil ten opzichte van elkaar vertonen zijn dikgedrukt. Bron: 

Eigen bewerking gegevens Bureau RMC 
 

 
 
 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Minimum Maximum 

Luifelbaan 22 98,6955 13,03418 2,77890 73,90 121,20 

Presikhaaf 22 103,2227 4,34992 ,92741 97,10 113,50 

Kopermolen 22 108,4773 10,07198 2,14735 89,60 131,50 

Total 66 103,4652 10,48798 1,29098 73,90 131,50 

De resultaten van de Levene statistic test geeft een uitkomst van een significantie: 0,000. Wat aangeeft dat er 

geen gelijkheid in variantie is. Bron: Eigen bewerking gegevens Bureau RMC. 
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Fig. 18: Meanplot aantal passanten met cases: Luifelbaan, Presikhaaf en Kopermolen. Bron: Eigen bewerking op basis van gegevens 
Bureau RMC  
 
Het totale aantal meeteenheden is voor alle drie de cases gelijk, N = 22. Het gemiddelde en 

standaarddeviatie verschillen behoorlijk. Wanneer we naar homogeniteit kijken blijkt deze 

significant te zijn, we kunnen aannemen dat er geen homogeniteit is in variantie. Uit de ANOVA test 

blijkt dat er sprake is van een significant verband. Uit de test komt namelijk een score van 0,007 

naar voren. Omdat hier sprake is van een test met 3 variabelen is het noodzakelijk om een post hoc 

test uit te voeren om specifiekere informatie over de verhoudingen te vergaren. Uit deze Post Hoc 

test (Tukey) blijkt dat er een significant verschil bestaat tussen Luifelbaan en Kopermolen, 0,005. 

Het model verklaart voor 99,5% het verband tussen deze. Tussen de andere meetpunten bestaat 

geen significant verschil, wat wellicht te maken heeft met de kenmerken van Presikhaaf. Dit 

meetpunt kent al een parkeerduurrestrictie van max. 3uur gratis parkeren. Wat hiermee als het 

ware een tussenvorm is tussen de Luifelbaan(restrictie) en Kopermolen (geen restrictie). 

Met het uitvoeren van deze test moet H0 worden verworpen en kan H1 worden aangenomen.  

Er bestaat een significant verschil in het aantal bezoekers (geïndexeerd) tussen de meetpunten zonder 

parkeertarief waarbij bij meetpunt Luifelbaan een parkeerduurrestrictie is ingevoerd en bij de meetpunten 

Presikhaaf en Kopermolen niet. 

In onderstaande figuur 19 wordt de ontwikkeling in het absolute passantenaantal weergegeven. 

Ook is in deze afbeelding het moment van parkeerreguleringswijziging terug te vinden. Er is ook 

een grote wijziging te zien in onderstaande figuur, een toch wel aanzienlijke stijging van het aantal 

passanten die ook terug te zien is in de trendlijn. 
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Fig. 19: Verloop absolute passanten aantallen Luifelbaan. Bron: Eigen bewerking op basis van gegevens Bureau RMC. 

Om vervolgens ook te testen of er daadwerkelijk een significant verschil zit in de periode voor en 

de periode na de wijziging in het parkeerbeleid is het noodzakelijk hier een SPSS-analyse op toe te 

passen. De gehanteerde hypotheses die hierbij horen zijn de volgende:  

H0: Er is geen verschil in het passantenaantal Luifelbaan wanneer periode voor de 

parkeertariefverlaging wordt vergeleken met de periode erna.  

H1: Er is een verschil in het passantenaantal Luifelbaan wanneer periode voor de 

parkeertariefverlaging wordt vergeleken met de periode erna.  

Tabel 13: 

Descriptives: gestandaardiseerde aantal passanten gecategoriseerd naar voor of na de invoering van de 

invoering van de parkeerduurrestrictie 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Minimum Maximum 

Geen regulering 8 222511,25 27064,713 9568,821 185105 258596 

Wel regulering 14 261367,07 27150,485 7256,272 213480 303630 

Total 22 247237,68 32657,349 6962,570 185105 303630 

De resultaten van de Levene statistic test geeft een uitkomst van een significantie: 0,949. Wat aangeeft dat er 

gelijkheid in variantie is. Bron: Eigen bewerking gegevens Bureau RMC. 

 

Tabel 14: 

ANOVA test: gestandaardiseerde aantal passanten gecategoriseerd naar voor of na de invoering 

parkeerduurrestrictie 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 7686126554,344 1 7686126554,344 10,450 ,004 

Within Groups 14710425408,429 20 735521270,421   

Total 22396551962,773 21    

De dependent variabele in deze test is: gestandaardiseerde aantal passanten op een meetpunt (t.o.v. Maart 2015) op deze 
manier is het een continuous variabele. De independent variabele is categorial, in dit geval de periode voor en de periode 
na de invoering van een parkeerduurrestrictie. De case met het ingevoerde parkeerduurrestrictie is Luifelbaan. Uit de test 
van ‘Robust Tests of Equality of Means’ Welch & Brown-Forsythe komt een sig.van 0,006 naar voren. Bron: Eigen bewerking 
gegevens Bureau RMC. 
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Fig. 20: Meanplot aantal passanten binnen de case Luifelbaan. Gesplitst in 2 periodes, geen regulering en wel regulering. Bron: Eigen 
bewerking op basis van gegevens Bureau RMC  
 
Bij deze uitgevoerde test is een onderscheid gemaakt in de periode voor en de periode na de 

invoering van het nieuw gehanteerde parkeerbeleid. Vervolgens is getest of er een significant 

verschil bestaat tussen deze twee meetperioden uitgedrukt in het totale aantal passanten. Uit de 

ANOVA-test komen de volgende resultaten naar voren. De Levene test geeft een uitkomst van Sig. 

0,949 wat duidt op een grote homogeniteit van de varianties. Daarnaast geeft de ANOVA een 

uitkomst van Sig. 0,004, een sterke mate van significantie aan. H0 wordt verworpen en H1 

aangenomen na uitvoering van deze test. Wat aangeeft dat er een verschil is in het passantenaantal 

op meetpunt Luifelbaan wanneer de periode voor de parkeertariefverlaging wordt vergeleken met 

de periode erna.  

Wat moet worden opgemerkt is dat zowel bij vergelijking met andere cases als in geval van 

opsplitsing eigen case in twee periodes in beide gevallen een significant verschil in het aantal 

passanten ontstaat. De regulering levert significant meer passanten op in het gebied. Echter is deze 

ontwikkeling kleiner aan die van case Presikhaaf en case Kopermolen. Er lijken twee effecten te 

ontstaan waarbij het ene als het ware het andere verbloemt. Dit effect zal later in het hoofdstuk 

conclusie verder worden uitgewerkt. 

 

Deelvraag 5: Invloed parkeertariefswijziging op de verblijfstijd in boodschappenwinkelgebied 

 

Om de laatste deelvraag te kunnen beantwoorden is een andere aanpak gewenst. In de case 

Kolkplein is het parkeertarief binnen de meetperiode verlaagd voor de aanwezige parkeergarages. 

Het oorspronkelijke tarief van €1,70 is teruggeschroefd naar €1,- per uur. In de voorgaande 

paragrafen is aan de orde gekomen in hoeverre deze wijziging verband houdt met het totale aantal 

passanten. Daarnaast is het interessant om te kijken wat een tariefsverlaging doet met de 

verblijfstijd in een gebied. Uit literatuur blijkt dat wanneer mensen minder per uur moeten betalen 

langer in het gebied zullen verblijven en minder gehaast zullen winkelen. Wat er op hun beurt weer 

voor zorgt dat er minder omzet wordt gemist door de winkeliers. Het is mogelijk de gegevens van 

verblijfstijd inzichtelijk te maken gezien het feit dat de data voor dit meetpunt beschikbaar is. Uit 

de datahistoriek die is gedocumenteerd is de verblijfstijd op te tekenen, waarbij de verblijftijd is 

uitgedrukt in het aantal minuten dat de passant in het betreffende winkelgebied verblijft.  
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Om dit te kunnen testen of er daadwerkelijk een effect is van de parkeertariefswijziging op de 

verblijfstijd is het noodzakelijk een hypothese op te stellen waar het effect aan getoetst kan 

worden. 

Hypothese: 

H0: Er is geen invloed van het gewijzigde parkeertarief op de verblijfstijd van de passanten in 

boodschappenwinkelgebieden 

H1: Er is invloed van het gewijzigde parkeertarief op de verblijfstijd van de passanten in 

boodschappenwinkelgebieden 

Aangezien de verblijfstijd cijfers alleen kunnen worden gegenereerd op basis van meerdere 

meetpunten binnen hetzelfde winkelgebied is het alleen mogelijk om uitspraken te kunnen doen 

over de verblijfstijd voor boodschappenwinkelgebied Kolkplein. Het is niet mogelijk om deze 

gegevens naast een andere case te leggen. Wel is er de beschikking over een data reeks van de case 

Kolkplein met daarbij de verblijfstijd gegevens van voor en van na de parkeerbeleidswijziging. Op 

deze manier kan een goede analyse worden gemaakt met behulp van deze data. 

In onderstaande figuur 21 zijn de resultaten, verblijfstijd uitgedrukt in minuten op basis van 

maanden. Dit voor een periode van jul 2014 t/m dec 2016.  

 

Fig. 21: Tabel Gemiddelde verblijfstijden passanten. Bron: Eigen bewerking op basis van gegevens Bureau RMC. 

Wanneer deze tabel geanalyseerd wordt, blijken de maanden van 2014 waar gegevens beschikbaar 

van zijn; juli, augustus, september, oktober en november allemaal een gemiddelde verblijfstijd te 

hebben van voor in 60 (uitgedrukt in minuten). In november 2014 wordt de tariefverlaging 

ingevoerd, de verwachting is dat hiermee ook de verblijfstijd omhoog zal gaan. Vanaf december 

2014 schiet deze ook daadwerkelijk omhoog tot ongeveer 70 minuten en dat blijft het gehele jaar 

2015 zo (zie figuur 22). Het tweede halfjaar van 2015 is vergelijkbaar met de resultaten van het jaar 

ervoor, deze laten een forse stijging zien in de verblijfstijd van tussen de 10% en 25%. Begin 2016 

neemt het effect iets af wanneer we de vergelijking maken met de cijfers van dezelfde periode in 

het jaar ervoor. De meeste rek lijkt eruit te zijn, maar vanaf mei 2017 lijkt er toch een lichte groei 

door te zetten. 

Om aan te geven hoe de verblijfstijd zich gedraagt is in onderstaande figuur 22 de grafiek 

verblijfstijd uitgedrukt in minuten weergegeven. Te zien is dat na de invoering van de wijziging de 

Verblijfstijd Kolkplein Spijkenisse (uitgedrukt in minuten)
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verblijfstijd sterk is toegenomen. De trendlijn laat een ontwikkeling zien van gemiddeld 65 minuten 

naar een gemiddelde van 75 minuten wat een passant doorbrengt in een gebied. Wat wijst op en 

toename van dik 13%. 

 

 

Fig. 22: Verloop absolute passanten aantallen i.c.m. verblijfstijd. Bron: Eigen bewerking op basis van gegevens Bureau RMC. 

Om deze resultaten kracht bij te zetten en te testen of er een significant verschil zit in de verblijfstijd 

tussen de periode voor en de periode na de invoering van het gewijzigde parkeertarief. Het is 

noodzakelijk een ANOVA test uit te voeren waarmee kan worden getest of een geschetst verband 

daadwerkelijk significant is. De eerder behandelde hypotheses worden hier getoetst. 

H0: Er is geen invloed van het gewijzigde parkeertarief op de verblijfstijd van de passanten in 

boodschappenwinkelgebieden 

H1: Er is invloed van het gewijzigde parkeertarief op de verblijfstijd van de passanten in 

boodschappenwinkelgebieden 

Tabel 15: 

Descriptives: gestandaardiseerde aantal passanten gecategoriseerd op basis van cases met een ongewijzigd 

of een gewijzigd parkeertarief (gericht op verblijfstijd) 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Minimum Maximum 

Ongewijzigd (€1,70) 4 60,75 2,986 1,493 57 64 

Gewijzigd (€1,00) 26 72,04 2,932 ,575 63 77 

Total 30 70,53 4,855 ,886 57 77 

De resultaten van de Levene statistic test geeft een uitkomst van een significantie: 0,904. Wat aangeeft dat er 

gelijkheid in variantie is. Bron: Eigen bewerking gegevens Bureau RMC. 
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Tabel 16:  

ANOVA test: gestandaardiseerde aantal passanten gecategoriseerd op basis van cases met een ongewijzigd 

of een gewijzigd parkeertarief (gericht op verblijfstijd) 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 441,755 1 441,755 51,173 ,000 

Within Groups 241,712 28 8,633   

Total 683,467 29    

De dependent variabele in deze test is: het gemiddelde aantal minuten dat een passant binnen een winkelgebied 
verblijft(verblijfstijd) op deze manier is het een continuous variabele. De independent variabele is categorial, in dit geval 
de periode voor en de periode na de invoering van een parkeerduurrestrictie. De case met het ingevoerde 
parkeerduurrestrictie is Luifelbaan. Uit de test van ‘Robust Tests of Equality of Means’ Welch & Brown-Forsythe komt 
een sig.van 0,002 naar voren. Bron: Eigen bewerking gegevens Bureau RMC. 

 

 

 
Fig. 23: Meanplot aantal passanten binnen de case Kolkplein. Gesplitst in 2 periodes, periode voor de wijziging (€1,70) en periode er na 
(€1,00). Bron: Eigen bewerking op basis van gegevens Bureau RMC  
 
Uit deze resultaten komt naar voren dat er homogeniteit aan varianties bestaat. Dit blijkt uit de 

Levene-test, deze geeft een significantieniveau van 0,904. Ondanks de scheve verhouding in het 

aantal meeteenheden, is de ANOVA test uitvoerbaar. Deze test geeft het resultaat van een 

significantieniveau van 0,000. Dit wil zeggen dat de verblijfstijd in dit geval voor 100% wordt 

verklaard door het parkeertarief(gewijzigd/ongewijzigd). Ook beiden tests binnen de robust test of 

equality of means geven een significant verschil. 

Hierbij kan worden gesteld dat H0 moet worden verworpen en H1 moet worden aangenomen. Er 

is invloed van het gewijzigde parkeertarief op de verblijfstijd van de passanten in 

boodschappenwinkelgebieden. 
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Hoofdstuk V: Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Conclusie 
 
‘Inzicht geven in de invloed van betaald parkeren en de effecten van het wijzigen van 
parkeerregulering, parkeertarief en parkeerduurrestrictie, op de ontwikkeling van het totale aantal 
passanten en de verblijfstijd van passanten binnen boodschappenwinkelgebieden’, is de 
doelstelling die het gehele onderzoek centraal heeft gestaan. Om deze doelstelling te kunnen 
verwezenlijken zal antwoord moeten worden gegeven op de gehanteerde hoofd- en deelvragen. 
 
De centrale vraag in dit onderzoek luidt: Wat is de invloed van het parkeerbeleid op het totale aantal 

passanten en op de verblijfstijd van de passanten in boodschappenwinkelgebieden? Om deze 

centrale vraag te kunnen beantwoorden volgt een opsplitsing in een zestal deelvragen waarmee 

het onderzoek wordt afgebakend. In dit hoofdstuk zal een korte behandeling volgen per deelvraag 

en antwoord worden gegeven op de deelvragen, waarna zal worden afgesloten met de 

beantwoording van de hoofdvraag. 

Om dit onderzoek uit te kunnen voeren is gebruik gemaakt van een kwantitatieve 
onderzoeksstrategie waarbij de gegenereerde data verzameld is op basis van de WiFi-sensoring 
techniek. Uit de actieve meetpunten waarover Bureau RMC beschikt, zijn op basis van een aantal 
criteria 5 gelijkwaardige cases geselecteerd. Deze boodschappenwinkelgebieden zijn op basis van 
de eerder behandelde criteria volledig gelijkwaardig aan elkaar, de enige factor die bij alle van deze 
cases van elkaar verschilt is het type parkeerregulering. De data, passantenaantallen en verblijfstijd, 
is van elke case voor minimaal 2 jaar verzameld. 
 
Allereerst wordt elke deelvraag kort beantwoord waarna vervolgens uitgebreider stil wordt gestaan 
bij de onderzoeksresultaten per deelvraag waarbij een onderbouwing volgt, op basis van 
terugkoppeling op de theoretische achtergrond. 
 
Deelvraag 1: Wat is de algemene trend in totale aantallen passanten en weekverhoudingen 

uitgedrukt in passantenaantallen in de Nederlandse binnensteden afgelopen 5 jaar? 

Het totale aantal passanten in de Nederlandse binnensteden is de afgelopen jaren sterk 

afgenomen. Sinds 2007 is sprake van een afname van bijna 20 %, deze lijkt veroorzaakt door een 

combinatie van factoren waaronder, de economische crisis, een terugval van het 

consumentenvertrouwen en tegelijkertijd de sterke opkomst van het aandeel van webshops binnen 

de retail. Afgelopen jaar viel er voor het eerst in 9 jaar weer een plus te noteren bij het totale aantal 

passanten in de binnenstad, waarmee het einde van de afname zich lijkt af te tekenen. Dit is niet 

de enige ontwikkeling, de dag verhoudingen binnen de week komen steeds dichter bij elkaar te 

liggen, de afgelopen jaren zijn vooral maandag, dinsdag, woensdag en zondag de dagen met groei 

geweest, terwijl het belang van donderdag, vrijdag en vooral zaterdag is afgenomen. De bezoekers 

lijken zich minder vast te houden aan vaste winkeldagen en zijn bereid op andere momenten naar 

de winkelgebieden te gaan, dit wanneer het voor hun zelf het beste uitkomt. De trend van later op 

de dag winkelen lijkt zich ook door te zetten, het drukste moment in de stad schuift op van 15:00u 

naar 15:30u. 
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Deelvraag 2: Wat is de trend van totale aantal passanten specifiek gericht op 

boodschappenwinkelgebieden, op basis van de 5 geselecteerde cases afgelopen 2 jaar? 

Verder ingezoomd op boodschappenwinkelgebieden komen we erachter dat op lange termijn 

vrijwel dezelfde trend kennen als de kernwinkelgebieden: een afname van ongeveer 2% over de 

periode 2015-2016. De 5 cases die zijn geselecteerd om een representatief beeld te geven van de 

boodschappenwinkelgebieden bestaan uit: 2 cases waarbij betaald parkeren de regulering is en 3 

cases waarbij gratis parkeren wordt gehanteerd. Uit de resultaten blijkt dat de cases met betaald 

parkeren in eerste maanden van 2015 een stuk hogere passantenaantallen laat zien in vergelijking 

met de cases waar geen betaald parkeren geldt. Aan het eind van 2015 neemt deze trend af waarna 

de trends vervolgens in 2016 dicht bij elkaar komen te liggen. Er zijn uiteraard kleine trend 

verschillen waar te nemen tussen de cases, waar in de volgende paragraaf bij wordt stilgestaan. Er 

blijkt echter geen significant verschil te zitten tussen het aantal bezoekers in cases met betaald 

parkeren en zonder betaald parkeren. 

 
Deelvraag 3: Wat is de invloed van het parkeertarief en de wijziging hierin op de ontwikkeling van 

het aantal passanten in boodschappenwinkelgebieden? 

De invloed van het parkeertarief op zichzelf levert niet een aantoonbaar effect op de ontwikkeling 

van het aantal passanten in de onderzochte boodschappenwinkelgebieden. Daarnaast blijkt er geen 

significant verschil te bestaan in bezoekersaantallen tussen betaalde en onbetaalde 

parkeervoorzieningen bij boodschappenwinkelgebieden. Maar er is wel degelijk een verschil in 

aantal passanten tussen gebieden met en gebieden zonder ingevoerd parkeertarief, alleen is dit toe 

te schrijven aan een tal van andere factoren.  

Wanneer er wordt gesproken over de wijziging van het parkeertarief levert het de nodige resultaten 

op. In de geteste case, Kolkplein Spijkenisse, bleek het absolute aantal passanten om hoog te 

schieten na de invoering van het verlaagde parkeertarief. Dit gebeurde niet direct na invoering, 

maar hier gingen eerst een aantal maanden overheen. Het eerste jaar na invoering van de 

regulering is er een aanzienlijk hoger aantal passanten waarneembaar ten opzichte van de periode 

voor verlaging van het parkeertarief. Daarna lijkt dit effect af te zwakken. Wanneer dit naast de 

vergelijkbare case wordt gelegd, Plein ’40-’45 Amsterdam, kan het effect worden vergeleken. Het 

effect van de parkeertariefverlaging blijkt geen significant verschil op te leveren in het aantal 

passanten, maar zit er wel dicht tegen aan (0,061 >0,05).  

Wanneer de case zelf onder de loep wordt genomen en de periode voor de tariefswijziging wordt 

vergeleken met de periode erna blijkt dat er een significant verschil te zijn in het aantal passanten 

(0,006). De invoering van een verlaagd tarief binnen een case leidt tot een hoger aantal passanten 

in het betreffende boodschappenwinkelgebied. 

Deelvraag 4: Wat is de invloed van parkeerduurrestrictie en de invoering hierin op de ontwikkeling 

van het aantal passanten in boodschappenwinkelgebieden?  

Uit de analyses blijkt dat er een significant verschil bestaat tussen de ontwikkeling van het aantal 

bezoekers in boodschappenwinkelgebieden waar sprake is van invoering van een 

parkeerduurrestrictie en de gebieden waar geen restrictie is ingevoerd (0,007). Geconcludeerd kan 

worden dat de invoering van de gestelde parkeerregulatie zijn invloeden heeft gehad op de 

ontwikkeling van het totale aantal passanten in het boodschappenwinkelgebied. Het is een stuk 

minder hard gegroeid dan de andere vergelijkbare cases waar geen parkeerregulatie is ingevoerd. 

Daarnaast is weldegelijk een groeitrend te zien in het aantal passanten in het 
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boodschappenwinkelgebied ondanks de invoering van de regulering. Het nadelige effect van 

minder aantrekkingskracht lijkt te worden opgevangen door de ruimte die vrijkomt voor 

kortparkeerders. Door de instelling van de maximale duur van gratis parkeren worden 

langparkeerders geweerd, waarna hetzelfde parkeervak voor meerdere passanten kan worden 

gebruikt in dezelfde tijdsspanne. Dit kan ervoor zorgen dat er extra passanten het 

boodschappenwinkelgebied aandoen, waardoor het deels negatieve effect wordt ingeperkt.  

Deelvraag 5: Wat is de invloed van het parkeertarief en de wijziging hierin op de verblijfstijd van de 

passanten in boodschappenwinkelgebieden? 

In de literatuur komt naar voren dat een (te) hoog parkeertarief een negatief effect kan hebben op 

de verblijfstijd in een winkelgebied, dit met name in gebieden die betrekking hebben op 

runshopping. Zoals aangenomen blijkt dat wanneer het parkeertarief afneemt dit ten goede komt 

aan de verblijfstijd, deze verblijfstijd blijkt met 10%-20% te stijgen. Er blijkt een significant verschil 

te zijn in verblijfstijd tussen de periode voor- en periode na de verlaging van het parkeertarief. Het 

effect is echter vooral op vrij korte termijn terug te zien, en lijkt na een jaar deels af te zwakken. 

Deze ontwikkeling is wellicht toe te schrijven aan de gewenning van deze verlaging, het ‘nieuwe’ is 

eraf. 

Deelvraag 6: Wat leert ons de vergelijking van de analyseresultaten van de onderzochte regio’s met 

het oog op het doen van aanbevelingen voor de totstandkoming van parkeerbeleid? 

De deelvragen leveren een hele hoop nieuwe inzichten op die voor verheldering zorgen in dit 

onderzoeksgebied. Een parkeertariefswijziging blijkt daadwerkelijke invloed te hebben op zowel: 

het totale aantal bezoekers als op de verblijfstijd van de bezoekers. Duidelijk is dat het beschikbaar 

hebben van gegevens op basis van 24/7 data effectief is, waarmee continue kan worden ingespeeld 

op de constant veranderende spel van vraag en aanbod voor parkeervoorzieningen. Op deze 

manier kan worden gestuurd op het voeren van een meer actief beleid waarbij voorspellingen 

kunnen worden gemaakt hoe de toekomst zich gaat gedragen, in plaats van het achteraf evalueren 

op de passieve manier wat nu vaak gebeurd. Op deze manier kan directer worden ingespeeld op de 

situatie. 

Verdere aanbevelingen en eventuele beperkingen worden in paragraaf 2 van dit hoofdstuk 

behandeld. 

Hoofdvraag: Wat is de invloed van parkeerbeleid op het totale aantal passanten en op de 

verblijfstijd in boodschappenwinkelgebieden? 

Na beantwoording van de deelvragen kan het antwoord op de hoofdvraag worden geformuleerd. 

Het parkeerbeleid heeft duidelijk zijn sporen nagelaten op het aantal passanten en de verblijfstijden 

die hierbij horen. Er blijkt geen verschil in ontwikkeling te zijn tussen betaalde en onbetaald 

boodschappenwinkelgebieden. Het effect van betaald parkeren blijkt geen invloed te hebben op 

het aantal passanten. Wanneer er een wijziging wordt doorgevoerd in het parkeerbeleid kunnen 

wel duidelijk aantoonbare resultaten worden getoond. Dergelijke wijzigingen zijn bijvoorbeeld een 

verlaagd parkeertarief of de parkeerduurrestrictie. De eerstgenoemde levert significant meer 

aantal passanten op, dit zowel in vergelijking met andere cases, als voor en na het instellen van het 

andere tarief. Het verlaagde parkeertarief levert ook een langere verblijfstijd op, bij een 

parkeertariefsverlaging van zo’n 40% van €1,70 naar €1,- levert dit een stijging in de verblijfstijd op 

van tussen de 10 en 20 procent. Dit effect lijkt het eerste jaar het sterkste te zijn waarna het wat 

afvlakt. 
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De andere wijziging die wordt behandeld is de invoering van de parkeerduurrestrictie. Er blijkt een 

significant verschil te zijn ontstaan in aantal passanten tussen gebieden met de ingevoerde 

parkeerduurrestrictie en zonder deze restrictie. De boodschappenwinkelgebieden waarbij geen 

parkeerbeleidswijziging is doorgevoerd hebben zich beter ontwikkeld. In het gebied waarbij de 

restrictie is ingevoerd is toch sprake van een toegenomen aantal passanten. Dit is toe te schrijven 

aan de ontstane ruimte voor kortparkeerders, na het ontmoedigen van het lang parkeren. Op deze 

manier kan hetzelfde parkeervak door meer passanten worden gebruikt tijdens dezelfde 

tijdsspanne. Dit maakt het voor winkelbezoekers makkelijker om een parkeerplek te vinden. 

Uit dit onderzoek is gebleken dat er bij de ontwikkeling van het aantal passanten verschillen zijn, 

die ontstaan door de aanwezige verschillende omstandigheden. Het advies zal blijven om de 

situatie per case te bekijken. Het aantrekkelijker maken van een winkelgebied door middel van het 

aanpassen van het parkeerbeleid blijkt een goede optie te zijn, alleen is hierbij de vraag hoelang dit 

effect zijn doorwerking vindt. Onduidelijk is tot op heden wat de effecten van een aanpassing in het 

parkeerbeleid zijn op de passantenaantallen over een periode langer dan 2 jaar. De lange 

termijneffecten zullen nader onderzocht moeten worden om verdere aanbevelingen te doen aan 

de beleidsmakers. Daarnaast moet nagedacht worden over de financiering van een eventuele 

wijziging in het parkeerbeleid, wie neemt deze kosten op zich en welke afspraken moeten hierover 

worden gemaakt. Om de bezoekers naar het winkelcentrum te trekken, zal niet alleen op het 

parkeerbeleid moeten worden gefocust, maar zal een winkelgebieden ook andere elementen als 

passend winkelaanbod, een kwalitatieve uitstraling en goede service moeten bieden. 

 

5.2 Bevindingen en terugkoppeling op de theorie 
 

In deze paragraaf wordt dieper op de behandelde resultaten en conclusies ingegaan. Dit door 

middel van een verbinding te maken met de theoretische achtergrond. De gestelde resultaten 

worden hier onderbouwd en beschreven. Deze paragraaf kan worden gezien als de schakel tussen 

de bevindingen en de in de volgende paragraaf behandelde reflectie.  

Deelvraag 1: Wat is de algemene trend in totale aantallen passanten en weekverhoudingen 

uitgedrukt in passanten aantallen in de Nederlandse binnensteden afgelopen 5 jaar? 

Zoals aangegeven heeft het aantal passanten in de binnensteden de afgelopen jaren een sterke 
teruggang gekend, wat aan meerdere factoren kan worden toegeschreven. Uit de landelijke drukte 
monitor van Bureau RMC blijkt dat de passantenaantallen in Nederlandse binnensteden sinds 2007 
een behoorlijke neerwaartse trend laten zien met een afname van bijna 20 procent. De retail en de 
binnenstad zijn constant aan verandering onderhevig en hebben onstuimige jaren achter de rug. 
Het koopgedrag van de bevolking is sterk veranderd, waarbij de aankoopbeslissingen enorm zijn 
verruimd met name door de opkomst van het internet. De druk op de bestaande winkelgebieden 
is steeds groter geworden, veroorzaakt door de doorwerking van de crisis en de verschuiving van 
bestedingen van het shoppen in de winkelstraat naar het shoppen op het internet. De detailhandel 
verandert van aanbod gestuurd naar vraag gestuurd, van product gedreven naar klant gedreven en 
van beschikbaarheid naar bereikbaarheid (Bureau RMC, 2016). En deze ontwikkeling heeft ook zo 
zijn doorwerking op het straatbeeld. 
 
Na de jaren van sterke teruggang lijkt het laagste niveau totale aantal passanten bereikt, waarbij 
afgelopen jaar voor het eerst in 9 jaar een toename ten opzichte van het jaar ervoor viel te noteren. 
Het lijkt de eerste stap in de richting van een terug groeiend aantal passanten in de Nederlandse 
winkelgebieden. De afname lijkt te stagneren maar waakzaamheid is een vereiste om te voorkomen 
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dat opnieuw een daling wordt ingezet. Deze positieve geluiden zijn wellicht toe te schrijven aan het 
toegenomen consumentenvertrouwen van de laatste jaren, wat tijdens de crisis en de naweeën 
daarvan een flinke tik heeft gehad, en zo ook zijn invloed op de drukte in de winkelstraten heeft 
uitgeoefend. 
 
Naast deze afname in bezoekersaantallen zien we ook verschuivingen in het winkelbezoek per dag. 
Waar vroeger de zaterdag de absolute koopdag was, zijn nu de dag verhoudingen steeds dichter bij 
elkaar komen te liggen. De afgelopen jaren blijken maandag, dinsdag, woensdag en zondag de 
groeiers te zijn geweest, terwijl het belang van donderdag, vrijdag en vooral zaterdag is afgenomen. 
De mensen lijken zich minder vast te houden aan vaste winkeldagen en zijn bereid op andere 
momenten naar de winkelgebieden te gaan. De sterke stijging van de zondag ten opzichte van de 
andere dagen is te verklaren door de invoering van de zondag openstelling in steeds meer plaatsen. 
Deze toename van het aantal passanten op zondag gaat voornamelijk ten koste van de zaterdag, 
die een forse teruggang moet accepteren. Ondanks deze afname blijft zaterdag wel de drukst 
bezochte winkeldag. Uit de verzamelde gegevens blijkt ook het moment op de dag waarop de 
aankopen worden gedaan aan verandering onderhevig is. De huidige openingstijden van winkels 
die veelal liggen tussen 09.00u- 18.00u, met vaak nog één avond met ruimere openingstijden blijken 
minder bij de behoefte van de consumenten aan te sluiten. Een grotere flexibiliteit is gewenst met 
ruimere openstelling, waarbij niet meer moet worden vastgehouden aan een enkele avond 
opstelling. De consument is door de jaren heen veranderd en daarnaast ook het bezoekgedrag van 
passanten aan de winkelgebieden. 
 
 
Deelvraag 2: Wat is de trend van totale aantal passanten specifiek gericht op 

boodschappenwinkelgebieden, op basis van 5 geselecteerde cases afgelopen 2 jaar? 

Om na de algemene trends van de afgelopen jaren in Nederlandse binnensteden verder in te 
zoomen op boodschappenwinkelgebieden wordt gebruik gemaakt van de 5 geselecteerde cases. 
Dit om een representatief beeld te geven van boodschappenwinkelgebieden in stedelijk gebied in 
Nederland. De verschillende meetpunten zijn geïndexeerd om op deze manier de 
trendontwikkeling met elkaar te vergelijken. Wanneer alleen naar de absolute passanten aantallen 
zou worden gekeken in de boodschappenwinkelgebieden zou er op een aantal factoren moeten 
worden geschaald bijvoorbeeld op het gebied van: grootte van het winkelgebied, reikwijdte van het 
gebied, en de grootte van het verzorgingsgebied. Dit is van belang wanneer men de absolute 
aantallen naast elkaar wil leggen om vervolgens de cases met elkaar te kunnen vergelijken. In dit 
onderzoek is de nadruk gelegd op de ontwikkeling van het totale aantal passanten over een 
tijdsperiode binnen de geselecteerde cases in plaats van de focus te leggen op de absolute 
aantallen. 
 
Het drukte verloop van de 5 boodschappenwinkelgebieden kent een vrijwel gelijke ontwikkeling, 
waarbij meetpunt Kolkplein in Spijkenisse (gewijzigd parkeertarief) een grotere drukte kende in de 
eerste 8 maanden van het jaar. Voor alle meetpunten geldt dat december de maand met de meeste 
passanten is geweest zowel in 2015 als in 2016. Voor de andere maanden geldt dat er een redelijk 
gelijke trend is waar te nemen. Om de ontwikkelingen van alle meetpunten aan elkaar te meten is 
de maand maart op 100 gesteld, waarna alle maanden van alle meetpunten geschaald zijn aan dit 
punt in de tijd. Voor alle boodschappenwinkelgebieden in zowel 2015 als in 2016 geldt: het aantal 
passanten in de maanden januari en februari lag een stuk lager, in de maanden maart t/m juli ligt 
het aantal passanten een stuk hoger, waarna het in augustus, september en oktober een stuk 
rustiger is. Vervolgens wordt in november de groei weer ingezet en dit zet door in december, 
waarbij deze maand zich tot de drukte winkelmaand van het jaar troont. Het totale aantal 
passanten is bij deze 5 geselecteerde cases met ongeveer 2 % afgenomen gedurende 2015-2016, 
wat redelijk aansluit bij de trend van passanten aantallen in Nederlandse winkelgebieden. 
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Wat opgemerkt moet worden is dat er ondanks de isolatie van boodschappenwinkelgebieden wel 
degelijk recreatieve winkelinvloeden op dit gebied betrekking hebben. Wanneer puur naar de 
supermarktketens en andere winkels die tot de categorie ‘runshopping’ behoren, blijkt dat er een 
redelijke stabiele trend waar te nemen is wat betreft het aantal bezoekers, welke niet overeenkomt 
met de situatie geschetst door de 5 cases. Dit is te verklaren doordat de 
boodschappenwinkelgebieden bestaan uit meer dan alleen supermarkten. De focus ligt dan wel op 
het runshoppen, maar de winkels die het boodschappenwinkelgebied complementeren blijken 
over recreatieve factoren te beschikken die weldegelijk een invloed hebben op het aantal 
passanten. Het combinatie bezoek blijkt te bestaan afgaand op de waarnemingen van het patroon 
van het aantal passanten in de winkelgebieden. Door de gehanteerde caseselectie is dit effect 
zoveel mogelijk ingeperkt. 
 
Wanneer het verband wordt bekeken tussen alle 5 de meetpunten en de ontwikkeling van het 

aantal passanten blijkt dat er een significant verschil te bestaan tussen deze meetpunten (Sig. ,007). 

Door middel van het uitvoeren van een post hoc test wordt duidelijke dat er een significant verschil 

bestaat tussen het aantal passanten tussen Luifelbaan en Kopermolen (Sig. ,040), beide 

winkelgebieden in Leiden zonder betaald parkeren. De eerstgenoemde heeft binnen de 

onderzoeksperiode een restrictie opgelegd gekregen en de andere niet. Het negatieve verband 

geeft aan dat de Luifelbaan significant minder bezoekers heeft getrokken na invoering van restrictie 

dan de vergelijkbare case Kopermolen. 

Het andere significante verschil zit tussen Plein 40-45 en Kopermolen. In beide cases hebben geen 

wijzigingen binnen de parkeerregulering zich voor gedaan. Het ontstane significante verschil kan 

hier worden verklaard door het verschil in het al dan niet heffen van betaald parkeren. In de case 

Plein ’40-’45 wordt een parkeertarief geheven terwijl dat bij de case Kopermolen niet het geval is. 

Hier ontstaat een significant verschil van (,008). Het negatieve verband geeft aan dat de case Plein 

‘40-’45 een stuk minder sterk heeft gescoord de onderzoeksperiode. Plein 40-45 kende daarmee 

een significant grotere afname in passantenaantallen in 2016 t.o.v. 2015 in vergelijking met de 

andere onderzochte winkelgebieden. 

De cases van de 5 geselecteerd boodschappenwinkelgebieden, zijn samengesteld uit 2 cases 
waarbij betaald parkeren geldt en 3 cases waarbij gratis parkeren het gehanteerde parkeerbeleid 
is. Er kan worden verwacht dat er verschillen zitten in het patroon van passantenaantallen tussen 
boodschappenwinkelgebieden met betaalde en boodschappenwinkelgebieden met onbetaalde 
parkeerregulering. Wanneer dit tegen elkaar wordt uitgezet in een grafiek blijkt dat er dan ook 
daadwerkelijk verschillen zijn tussen beide. De trend geeft aan dat de ontwikkeling het aantal 
passanten in gebieden met betaald parkeren een stuk hoger ligt in vergelijking met gebieden met 
onbetaald parkeren voor de eerste periode van 2015. Aan het eind van 2015 stabiliseert deze trend 
zich en komt de ontwikkeling vervolgens vrijwel gelijk te lopen met die van de gebieden met 
onbetaald parkeren. Deze verschillen blijken niet significant te zijn (Sig 0,238), de sterke toename 
van het aantal passanten binnen de twee betaalde winkelgebieden valt toe te schrijven aan de 
sterke stijging in het aantal passanten van het boodschappenwinkelgebied Kolkplein (betaald). Juist 
in deze case heeft een parkeertariefverlaging plaats gevonden. De invloed van de verandering in 
het parkeertarief op het aantal passanten in het winkelgebied wordt verder in deelvraag 3 
behandeld.  
 

 

 



57 
 

Deelvraag 3: Wat is de invloed van het parkeertarief en de wijziging hierin in op de ontwikkeling 

van het aantal passanten in boodschappenwinkelgebieden? 

Om aan te kunnen geven wat de invloed is van het parkeertarief en de wijziging hierin op de 
ontwikkeling van het aantal passanten in boodschappenwinkelgebieden is het van belang om in te 
zoomen op de cases met het gewijzigde parkeertarief (Kolkplein) en de vergelijkbare case met 
betaald parkeren waar geen wijziging heeft plaats gevonden (Plein ’40-’45). De data van voor de 
invoering van het gewijzigde tarief wordt naast de data van na de invoering gelegd om zo te 
analyseren wat het effect is geweest. De parkeertariefswijziging, op het Kolkplein is ingegaan op 1 
november 2014. Vanaf juni 2014 is de data van dit meetpunt beschikbaar, waarbij dus een goed 
beeld kan worden gevormd van voor en na de intrede van de parkeertarief verlaging. 
 
Het absolute aantal passanten is op het Kolkplein na de invoering van het verlaagde parkeertarief 
om hoog geschoten, vooral in het daaropvolgende eerste jaar is het een stuk drukker. In 2016 lijkt 
het effect af te zwakken. In een vergelijkbare case (Plein ’40-’45) is dit beeld niet te herkennen, daar 
zien we de landelijk bekende trend van de lichtelijke daling in het totale aantal bezoekers.  
 
Na de SPSS-analyse blijkt dat met het model voor 94% kan worden verklaard dat de 
parkeertariefwijziging invloed heeft op het totale aantal passanten. Er blijkt dus geen significant 
verschil te zijn tussen gebieden met en gebieden zonder parkeertariefverlaging: Sig. 0,061 < 0,05 
 
De parkeertariefverlaging levert in vergelijking met de case zonder, net geen significant verschil op, 
maar zit er wel sterk tegen aan. Wanneer de case Kolkplein zelf onder de loep wordt genomen en 
er gekeken wordt naar de periode voor en de periode na de invoering van de parkeertarief verlaging 
is toch een effect waar te nemen in de ontwikkeling van het absolute passanten aantal. Het blijkt 
dat er een significant verschil bestaat tussen het aantal passanten voor en aantal passanten na de 
ingevoerde tariefswijziging, de ANOVA test geeft een significant verband aan van (0,006). Dit geeft 
aan dat er significant meer passanten zijn waargenomen bij dit meetpunt na invoering van de 
parkeertarief verandering.  
 
Doordat er bij de controle case (Plein ’40-’45) ook een kleine drukte toename is te constateren in 
de periode 2015-2016 moet een kleine kanttekening worden geplaatst bij het effect van de 
parkeertariefverlaging, er is net geen significant verschil tussen gebieden met en gebieden zonder 
parkeertariefverlaging (0,061).  
 
Zoals ook al in de vorige deelvraag behandeld is, is het belangrijk om de ontwikkeling van het 
passantenaantal te analyseren van de case met het gewijzigde parkeertarief. In de eerste maanden 
na de tariefswijziging is er sprake van gestaagde groei, dit tot en met februari. Na deze periode 
groeit het passantenaantal harder. Het lijkt erop dat het even duurt voordat alle passanten op de 
hoogte zijn van deze nieuwe tarifering, maar dit kan ook duiden op het effect dat het tijd kost om 
mensen hun gedrag te laten veranderen. Met de gedragsverandering wordt bedoeld het 
overschakelen van straat parkeren naar het parkeren in de garages. Vanaf maart wordt het in alle 
winkelgebieden een stuk drukker, waarbij het effect van het voordelige tarief versterkt wordt. Na 
ongeveer een jaar van sterke groei lijk het effect verder af te zwakken, waarbij het totale aantal 
bezoekers lijkt te stabiliseren. Het effect van de gewenning lijkt op te treden en het maximale aantal 
passanten te zijn bereikt door de instelling van het verlaagde tarief, de rek lijkt er als het ware uit 
te zijn. Om te kunnen achterhalen of er sprake is van een structurele verhoging van het aantal 
passanten moet over een langere onderzoeksperiode worden gemeten. Op deze manier kan 
worden uitgesloten of er puur sprake is van een schokeffect, waarna het terug naar de oude situatie 
herstelt. Op korte termijn heeft de invoering van een parkeertariefverlaging weldegelijk tot meer 
passanten geleidt.  
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Deelvraag 4: Wat is de invloed van parkeerduurrestrictie en de invoering hierin op de 

ontwikkeling van het aantal passanten in boodschappenwinkelgebieden?  

Om de invloed van parkeerduurrestrictie op de ontwikkeling van het aantal passanten in 
boodschappenwinkelgebieden inzichtelijk te maken is noodzakelijk de case met de 
parkeerbeleidswijziging naast de vergelijkbare, niet betaalde boodschappenwinkelgebieden zonder 
parkeerbeleidswijziging, te leggen. De cases Presikhaaf en Kopermolen worden hier vergeleken met 
de Luifelbaan. Deze laatstgenoemde case kent een onbetaalde parkeerregulering waarbij tijdens 
de meetperiode een wijziging heeft plaats gevonden met betrekking tot het invoeren van een 
parkeerduurrestrictie. 
 
Uit resultaten van de ANOVA test blijkt dat er een significant verschil bestaat tussen de ontwikkeling 

van het aantal bezoekers in boodschappenwinkelgebieden waar sprake is van invoering van een 

parkeerduurrestrictie en de gebieden waar geen restrictie is ingevoerd. Uit de test komt een 

significant verband naar voren van 0,007. In dit geval is sprake van 3 variabele waardoor het 

noodzakelijk is om een post hoc test uit te voeren om de onderlinge verhoudingen inzichtelijk te 

krijgen. Hieruit blijkt dat er een significant verschil tussen de meetpunten Luifelbaan en 

Kopermolen zit: 0,005. De Luifelbaan trekt beduidend minder bezoekers aan dan de Kopermolen, 

in de onderzochte periode. Bij de Kopermolen is geen enkele vorm van parkeerregulering van 

toepassing, terwijl er bij Presikhaaf ook sprake is van een parkeerduurrestrictie met maximaal 3 uur 

gratis parkeren. Uit de gegevens blijkt dat de Luifelbaan niet significant verschilt van Presikhaaf, 

waar ook sprake is van een parkeerduurrestrictie. 

Geconcludeerd kan worden dat de invoering van de gestelde parkeerregulatie zijn invloeden heeft 

gehad op de ontwikkeling van het totale aantal passanten in het boodschappenwinkelgebied. Zoals 

aangenomen heeft het instellen van een parkeerregulering effect op de verminderde 

aantrekkingskracht van het gebied, dit wordt aangetoond doordat de case Luifelbaan een 

significant mindere ontwikkeling van aantal passanten zien laat zien dan de vergelijkbare cases 

zonder verandering in de parkeer regulering.  

Wanneer verder op de case wordt ingezoomd, en de periode van voor de instelling van de 

regulering wordt vergeleken met de periode na de instelling blijkt er weldegelijk een groei te zitten 

in het aantal passanten in het gebied. Wat een mogelijke verklaring voor dit effect kan zijn is het 

instellen van een parkeerduurrestrictie om langparkeerders te weren uit het gebied, met de nodige 

gevolgen. Naast de optie van het instellen van het progressieve parkeertarief bestaat er ook de 

optie om de maximale gratis parkeerduur instellen, dit wordt vaak toegepast in gebieden waar geen 

parkeertarief wordt geheven. Na de instelling van de parkeerduurrestrictie is het minder 

aantrekkelijk om naar het winkelgebied te komen, door de hogere weerstand. Maar hier is sprake 

van runshopping, waarbij vaak korter dan 2 uur geparkeerd wordt. De negatieve gevolgen ontstaan 

vooral voor langparkeerders, die hun auto voor langere tijd in dit gebied neer willen zetten en 

vermoedelijk een ander doel hebben dan winkelen. Wanneer de restrictie wordt ingevoerd ontstaat 

er meer ruimte voor kortparkeerders, deze parkeren en blijven minder dan 2 uur in het gebied. 

Door het gehanteerde beleid en het instellen van de parkeerrestrictie komt er meer ruimte vrij voor 

korte bezoekers, runshopping. Dezelfde parkeerplaats is op deze manier meerdere malen 

beschikbaar, waarmee er meer parkeerplaatsen zullen overblijven voor bezoekers van de 

boodschappenwinkelgebieden. De extra parkeerplekken kunnen ten goede komen aan het totale 

aantal passsanten en de ontwikkeling daarvan binnen het gebied. Op deze manier wordt het effect 

van de door de instelling van de regulering gegenereerde negatieve effecten op het totaalaantal 

passanten te niet gedaan, er is sprake van juist een toename in het totaalaantal passanten na de 

instelling van de parkeerduurrestrictie. Uit de SPSS test blijkt dat er significant groter aantal 
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passanten te vinden is bij de instelling van een parkeerregulering in vergelijking met geen 

regulering. Dit met een significantie van (Sig ,004).  

Deelvraag 5: Wat is de invloed van het parkeertarief en de wijziging hierin op de verblijfstijd van 

de passanten in boodschappenwinkelgebieden? 

In dit onderzoek is naast de invloed van de wijzigingen in de parkeerregulering op het totale aantal 
passanten ook de invloed van de wijzigingen op de verblijfstijd van de passanten in 
boodschappenwinkelgebieden van belang. Bij de ontwikkeling van het totale aantal passanten is 
uitgebreid stil gestaan, maar er is meer mogelijk met de genereerde data op basis van WiFi- 
sensoring in de geselecteerde cases. 
 
Zoals in de literatuur naar voorkomt kan een (te) hoog parkeertarief een belemmering vormen voor 
het verblijf in een winkelgebied. Wanneer een hoog bedrag per uur moet worden afgedragen zullen 
mensen zich eerder gaan haasten en minder op hun gemak rondlopen in het winkelgebied, zo ook 
in een boodschappenwinkelgebied. Wanneer dit het geval is zal het ten kosten gaan van de omzet 
van winkeliers. De verwachting hierbij is dan ook dat wanneer het parkeertarief in de gestelde cases 
zal afnemen, het ten goede zou komen aan de verblijfstijd en uiteindelijk dus aan de winkeliers. 
 
Zoals aangegeven wordt de verblijfstijd berekend aan de hand van meerdere meetpunten in 
hetzelfde gebied. De gegevens die afkomstig zijn van de WiFi-sensoring zijn gedocumenteerd en 
uitgedrukt als gemiddeld aantal minuten dat de passant in het betreffende winkelgebied verblijft, 
waarbij vervolgens de gerapporteerde cijfers maandgemiddelden zijn. Of een gewijzigd 
parkeertarief daadwerkelijk effect heeft op de verblijfstijd van passanten is getest aan de hand van 
de case Kolkplein te Spijkenisse.  
 
De invloed van de parkeertariefwijziging op de verblijfstijd blijkt groot te zijn. In de eerste maanden 
na de wijziging stijgt de verblijfstijd met 10%- 20%. Geheel 2015 kent een fors hogere verblijfstijd 
dan 2014, dit na invoering van het verlaagde tarief. In 2016 zet de gestaagde groei door met in het 
begin van het jaar en tevens aan het eind van de zomer een terugval. De toename in de verblijfstijd 
is significant tussen de periode voor en de periode na de invoering van de parkeertariefwijziging, 
met significantieniveau 0,000.  Al met al kan hier worden gesproken over een sterk verband. Wel 
moet hierbij worden vermeld dat het de enige case was die op deze manier kon worden betrokken 
in het onderzoek aangezien van de andere cases geen verblijfstijd data beschikbaar was. In de 
paragraaf reflectie komt dit terug naar voren, waarbij wordt geadviseerd dit effect verder te 
onderzoeken aan de hand van meerdere cases. 
 
Hoofdvraag: Wat is de invloed van parkeerbeleid op het totale aantal passanten en op de 

verblijfstijd in boodschappenwinkelgebieden? 

De combinatie van de deelvragen geeft gezamenlijk antwoord op de hoofdvraag, deze zijn 

hierboven stuk voor stuk behandeld behalve deelvraag 6, welke centraal staat in de volgende 

paragraaf: Aanbevelingen. Uit het onderzoek is gebleken dat het effect van betaald parkeren 

duidelijk aantoonbaar is zowel op het totale aantal passanten en de ontwikkeling daarvan als op de 

verblijfstijd van de passanten. De 5 cases geven elk andere patronen van het aantal passanten, wat 

afhankelijk is van een heleboel kenmerkende factoren. Er zijn 2 cases waarbij betaald parkeren 

geldt in het boodschappenwinkel gebied, hier zal het feit dat betaald moet worden voor een 

parkeerplek geen invloed hebben op het aantal passanten, omdat de bezoekers van dit 

boodschappenwinkelgebied vrijwel geen andere (gratis) optie hebben. Deze geanalyseerde cases 

met betaald parkeren liggen in sterk geürbaniseerd gebied, waarbij betaald parkeren niks vreemds 

is, het hoort erbij. Op deze manier blijkt er geen significant verschil te zijn in de ontwikkeling van 

de drukte van passanten tussen betaalde en onbetaalde boodschappenwinkelgebieden. Het effect 
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van betaald parkeren zelf blijkt geen invloed te hebben op het aantal passanten, al moet hierbij 

worden opgemerkt dat alle cases zijn geselecteerd zijn in vergelijkbaar stedelijk gebied met hun 

eigen kenmerken. Wanneer er binnen een gebied de keuze kan worden gemaakt tussen betaald of 

onbetaald met daarnaast winkelgebieden met precies dezelfde kenmerken zal het andere 

resultaten opleveren. In dit onderzoek zijn het vergelijkbare cases maar ieder met eigen kenmerken 

en concurreren ze niet met elkaar of met vergelijkbare cases, ze staan op zichzelf. 

De wijziging in parkeerbeleid geeft wel duidelijk aantoonbare resultaten, waarbij twee wijzigingen 

onderscheiden kunnen worden. Allereerst levert het verlaagde parkeertarief significant meer 

bezoekers op, dit zowel wanneer een vergelijking wordt gemaakt met de vergelijkbare case zonder 

verandering in het tarief als ook voor de situatie waarin het aantal passanten wordt vergelijken 

voor- en na het instellen van het gewijzigde tarief. Het effect van het verhoogde aantal passanten 

lijkt na een jaar af te zwakken, maar zal wel boven het oude niveau uit blijven komen. Het verlaagde 

parkeertarief levert tevens ook een langere verblijfstijd op, bij een parkeertariefsverlaging van zo’n 

40 procent van €1,70 naar €1,- levert dit een stijging in de verblijfstijd van tussen de 10 en 20 

procent op. Ook hier geldt dat de verblijfstijd in het eerste jaar het sterkste stijgt waarna het af lijkt 

te vlakken, de optimale rek lijkt daar weer mee bereikt. Wat verder nog opgemerkt moet worden 

is dat na de verlaging van het parkeertarief voornamelijk de verblijfstijd direct reageert, deze is in 

de volgende maand direct een stuk hoger. Het totale aantal passanten reageert een stuk trager op 

de tariefsverlaging, te zien is dat dit aantal pas na de rustige wintermaanden reageert. Dit is deels 

toe te schrijven aan het type passanten die het winkelgebied bezoeken. De passanten met een hoge 

bezoekfrequentie merken eerder de voordelen van het lagere tarief, eer dat andere-/nieuwe 

passanten hiermee in aanraking komen is er al wat tijd verstreken. Waarmee de verblijfstijd dus 

eerder omhoog gaat dan het aantal passanten in het gebied. 

De andere wijziging in het parkeerbeleid die zijn resultaten toont is de invoering van een 

parkeerduurrestrictie. Wat voorheen een gratis parkeergebied was met onbeperkte duur is nu 

omgevormd tot een zone met maximaal 2 uur gratis parkeren. De instelling van de restrictie zorgt 

ervoor dat het gebied zich significant minder ontwikkeld in aantal passanten dan andere cases 

waarbij geen parkeerbeleidswijziging is doorgevoerd. De invoering van de parkeerduurrestrictie 

heeft toch tot een toename van aantal passanten geleid, waarbij deze ontwikkeling toe te schrijven 

is aan de ontmoediging van het lang parkeren in dit gebied. Het lang parkeren wordt ontmoedigd 

door het instellen van de maximale duur van 2 uur gratis parkeren. Op deze manier ontstaat er 

meer ruimte voor het kort parkeren, waarbij eenzelfde parkeerplaats korter bezet wordt gehouden 

waarna er dus meerdere autobestuurders gebruik kunnen maken van dezelfde parkeerplek. Op 

deze manier kan het aantal bezoekers toenemen omdat het boodschappenwinkelgebied 

toegankelijker wordt, meer kans op een vrije plek zorgt voor betere aantrekkelijkheid.  

Om een gerichte oplossing voor een boodschappenwinkelgebied met de daarbij horende effecten 

te willen creëren is het de kunst om dit per geval af te wegen. Elke case is uniek en verdient een 

specifieke aanpak, waarbij voor de best mogelijke aanpak moet worden gekozen. In de volgende 

paragraaf worden de beperkingen en mogelijkheden van het onderzoek besproken, waarmee als 

het ware de aanbevelingen van dit onderzoek worden gedaan. 
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5.3 Aanbevelingen   
Naar aanleiding van de resultaten voortkomend uit het onderzoek zijn er een aantal aanbevelingen 

te doen. Dit zowel in het kader van de mogelijkheden voor verder vervolgonderzoek binnen dit 

onderwerp (wetenschappelijk niveau), als in het kader van advies in de breedste zin van het woord 

voor de totstandkoming van toekomstig parkeerbeleid (maatschappelijk niveau). In deze paragraaf 

wordt uiteengezet wat het onderzoek ons leert over het parkeerbeleid en de relatie tot de 

boodschappenwinkelgebieden, waarbij tevens de beperkingen worden uitgelicht die op hun beurt 

weer de mogelijkheid geven tot vervolgonderzoek op een in te passen manier.  

De vergelijking van de analyseresultaten en de beantwoording van de opgestelde deelvragen 

leveren een hele hoop nieuwe inzichten die voor verheldering kunnen zorgen in dit 

onderzoeksgebied. Daarnaast is in dit onderzoek tegen een aantal beperkingen aangelopen die in 

eventueel vervolgonderzoek uitgesloten kunnen worden. Allereerst volgt hier een opsomming van 

beperkingen waarna hier verder op wordt voortgebouwd door aanbevelingen te doen, zowel op 

wetenschappelijk- als op maatschappelijk niveau. 

Beperkingen 

Dit onderzoek is gebaseerd op de Wi-Fi passantentellingen gegenereerd door Bureau RMC. In het 

totale bestand van bijna 400 meetpunten in Nederland bevinden zich een hele hoop 

boodschappenwinkelgebieden. Na selectie van de meest geschikte cases bleken deze lang niet 

allemaal even geschikt voor een analyse zoals deze is uitgevoerd in dit onderzoek. Veel van de Wi-

Fi passantentellingen voor bepaalde meetpunten waren niet beschikbaar voor het aangevraagde 

tijdsbestek. Het niet compleet hebben van een dataset van een meetpunt had uiteenlopende 

redenen, een voorbeeld hiervan is dat het meetpunt later geïnstalleerd is dan januari 2015 

waardoor er geen sprake was van een volledige dataset. Tevens kwam het bij een aantal 

meetpunten voor dat er grote gaten in dataset aanwezig waren, dit mede door: verhuizing van een 

meetpunt, gebrekkige signaal van de WiFi-sensor of het compleet uitvallen van een meetpunt. Om 

deze reden is een selectie gemaakt van 5 cases die wel aan alle gestelde voorwaarden voldeden en 

tevens over een complete dataset beschikten. 

Het selecteren van cases met een wijziging in het parkeerbeleid was de grootste opgave, zeker door 

de hierboven aan de kaak gestelde problemen. Een aantal zeer bruikbare cases vielen af doordat er 

simpel weg geen meetpunt actief is geweest of omdat de data om een andere reden niet 

beschikbaar was. Op deze manier zijn er slechts 2 cases beschikbaar waar het parkeerbeleid is 

gewijzigd binnen de onderzoekstermijn. Eén case met een parkeertariefwijziging en één case met 

een ingevoerde parkeerrestrictie. Wanneer meerdere cases met dezelfde type wijziging onderzocht 

worden, zouden de nu aangetoonde effecten met grotere zekerheid kunnen worden vastgesteld. 

De externe effecten zijn zoveel mogelijk uitgesloten, waarbij het echter nog steeds mogelijk is dat 

de resultaten worden beïnvloed door externe factoren in het gebied. Dit is niet verder uit te sluiten 

doordat er van elk type wijziging zoals benoemd maar 1 cases beschikbaar in de totale dataset. 

Een andere beperkende factor is de datahistorie. Gezien het strikte toezicht van de overheid op het 

privacy beleid van bedrijven als onderdeel van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is het 

lastiger om de gehanteerde gegevens op te slaan en over een langere periode te bewaren. De 

afgelopen jaren zijn hier steeds meer restricties op komen te staan, en dit zal wellicht alleen maar 

toenemen. De gegevens moeten in rapportages worden opgeslagen om deze gegevens niet 

verloren te laten gaan. Voor de geselecteerde meetpunten die beschikken over een complete 

dataset is het niet mogelijk verder dan begin 2015 de historie in te gaan.  
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Na het compleet hebben van de reeks aan meetpunten en de bijbehorende datasets ontstond de 

volgende beperking: niet alle datasets waren volledige spoofproof gemaakt. Dit is nodig om de 

datasets vergelijkbaar en waarheidsgetrouw te maken. Zoals aangehaald in het hoofdstuk 

methodologie bleek er halverwege 2015 een rare trend in de ontwikkeling van de data te ontstaan. 

De data analisten wisten niet een-twee-drie de vinger op de oorzaak van deze trend te leggen. Na 

een software update van Apple gingen iPhones en iPads random MAC-adressen versturen, in plaats 

van het MAC-adres dat aan het toestel toebehoort. Dit gebeurd echter alleen wanneer de Wi-Fi 

functie van het apparaat staat ingeschakeld. Deze aanpassing is ingevoerd met als doel om de 

privacy van de gebruikers te beschermen. Het versturen van deze random adressen, ook wel 

spoofing genoemd, werd opgemerkt en als serieuze bedreiging gezien. Een bepaald MAC-adres is 

op die manier niet meer traceerbaar in de database, wat tevens leidt tot onrealistische 

passantentellingen. Door een uitgebreide analyse is uiteindelijk achterhaald hoe deze ‘gespoofde’ 

adressen te herleiden zijn. Met een berekening is dit aantal terug te rekenen naar de originele en 

betrouwbare resultaten. De passantenaantallen moeten worden teruggerekend tot voor de intrede 

van de spoofing, waarbij dit geldt voor alle datasets. Door de data als het ware te ‘repareren’, wat 

tevens voldoet aan alle eisen van de wetgeving, is er extra tijd door de data analisten in het 

onderzoek gestoken om bruikbare en betrouwbare data sets te kunnen genereren. 

Wat verder nog moet worden opgemerkt is dat de meetpunten niet exact aan elkaar gelijk zijn. De 

5 boodschappenwinkelgebieden voldoen wel allemaal aan de gestelde eisen maar daarnaast zitten 

er nog verschillen in het totale aantal winkels, de openingstijden, de ligging t.o.v. de omgeving, de 

historie van de omgeving enzovoort. De absolute aantallen lopen per case nogal uiteen, waardoor 

het moeilijk is om te standaardiseren op schaalniveau. Vandaar dat er in dit onderzoek voornamelijk 

is gekeken naar de ontwikkeling van het aantal passanten in de boodschappenwinkelgebieden. 

Vervolgens zijn op basis hiervan de analyses uitgevoerd en de conclusies uit getrokken. Om het 

overzicht te kunnen bewaren i.v.m. de grote hoeveelheden data is gekozen om de test uit te voeren 

op het schaalniveau van een maand. Hiermee gaat een deel van de specificiteit van de data 

verloren, maar dit is noodzakelijk geweest voor de uitvoering van het onderzoek binnen de gestelde 

termijn. Het uitvoeren van vergelijkbaar onderzoek op een ander schaalniveau biedt mogelijkheden 

voor een vervolgonderzoek. Dit door middel van tests en analyses uit te voeren met data op 

weekniveau in plaats van de nu gebruikte data op maandniveau.  

In dit onderzoek wordt ingezoomd op boodschappenwinkelgebieden. Een winkelgebied met alleen 

maar supermarkten is niet te isoleren in het kader van dit onderzoek, het runshoppen zal altijd in 

combinatie voorkomen met een klein deel recreatief winkelen. Wat wel een optie zou zijn is om te 

werken met passantenaantallen of bezoekerscijfers van de supermarkten zelf. De 

seizoenverschillen zouden zeer klein zijn in het aantal passanten in het boodschappenwinkelgebied 

wanneer er uitsluitend winkels zijn gevestigd waarbij de focus ligt op runshopping. Uit de resultaten 

blijkt dat er weldegelijke redelijke verschillen zijn waar te nemen in passanten aantallen van 

boodschappenwinkelgebieden, waarmee het duidt op de recreatieve invloeden in deze gebieden. 
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Mogelijkheden 

Naast de beperkingen van dit onderzoek zijn er ook een heel aantal punten waarop volgende 

onderzoeken voort kunnen bouwen, of zich juist meer in kunnen verdiepen. Op deze manier is het 

mogelijk om op hun beurt ook een bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke en 

maatschappelijke dialoog die nauw samenhangt met het beschreven onderzoek. Allereerst worden 

mogelijkheden voor vervolgonderzoek aangedragen op basis van beperkingen en ervaringen van 

dit onderzoek, waarna advies wordt aangedragen aan zowel beleidsmakers als aan ondernemers 

en andere belangstellende die affiniteit hebben met parkeerbeleid in Nederland. 

Zoals eerder uit de beperkingen is gebleken bestaat er de mogelijkheid om vergelijkbaar onderzoek 

uit te voeren op basis van meerdere vergelijkbare meetpunten. Uitspraken zijn nu gedaan op basis 

van één case waarbij een parkeertariefswijziging is doorgevoerd en één case waarbij een 

parkeerduurrestrictie is ingevoerd. Om het eventuele vervolgonderzoek op vergelijkbare manier uit 

te voeren is het noodzakelijk om het netwerk van Wi-Fi sensoren uit te breiden op locaties waar dit 

relevant kan zijn. Ook is het mogelijk hetzelfde onderzoek over een aantal jaren te herhalen, waar 

tegen die tijd een grotere database beschikbaar is met passantentellingen van de beschikbare 

meetpunten. Op deze manier kan onderzoek worden verricht met meer vergelijkbare cases om zo 

tot betrouwbaardere data te komen. Het is tevens van belang om de data die gegeneerd wordt 

zorgvuldig op te slaan, nu blijkt hoe kostbaar de data uit de historie is. Na een aantal jaar kan het 

lange termijneffect van een eventuele aanpassing worden bekeken, dit door de evaluatie meerdere 

jaren door te laten lopen. Ook een eventueel kort ‘shockeffect’ van een beleidsverandering kan op 

deze manier worden aangetoond. 

De focus in het uitgevoerde onderzoek lag naast de invloed van het gevoerde parkeerbeleid op de 

totale passantenaantallen ook op de invloed van het gevoerde beleid op de verblijfstijd. Om de 

verblijfstijd in een winkelgebied uit te kunnen rekenen is een combinatie van ten minste 3 Wi-Fi 

meetpunten in hetzelfde gebied noodzakelijk. Alleen voor de case Kolkplein was het mogelijk om 

dit te berekenen en er vervolgens uitspraken over te kunnen doen. Om meer te kunnen zeggen 

over de invloed van de invoering van een verlaagd parkeertarief of een parkeerrestrictie op de 

verblijfstijd van passanten in een boodschappenwinkelgebied, is het nodig om meerdere cases op 

deze manier te selecteren en passantenaantallen te verzamelen. Ook kan het een optie zijn om 

meer te investeren in meetpunten in gebieden die in de nabije toekomst een 

parkeerbeleidswijziging te wachten staan. 

Naast het onderzoeken en berekenen van het aantal passanten en de gemiddelde verblijfstijd is het 

voor een winkelgebied ook van belang om de bezoekfrequentie van de passanten inzichtelijk te 

krijgen. In dit onderzoek is hier niet bij stilgestaan, maar de gegevens zijn wel te achterhalen. Dit 

gebeurd op dezelfde manier als dat de verblijfstijd in dit onderzoek wordt berekend. Het beleid dat 

door veel winkeliers wordt gevoerd, wordt door de omzet bepaald. Op basis van deze kennis 

worden de belangrijkste beslissingen genomen. Wat minder in deze afwegingen wordt 

meegenomen door de winkeliers, is de kennis over het aantal passanten op straat. Interessante 

gegevens voor winkeliers zijn zaken als: hoeveel potentiele klanten zijn er op straat, hoelang 

verblijven deze passanten in het gebied en hoe vaak keren ze in het winkelgebied terug. Dit kan 

niet alleen van belang zijn voor de winkeliers, maar ook voor de gemeenten kunnen dit zeer 

interessante gegevens zijn. Wanneer er meerdere meetpunten in hetzelfde winkelgebied aanwezig 

zijn, is het mogelijk naast het aantal passanten, de verblijfstijd ook de bezoekfrequentie en de 

loopstromen in het winkelgebied uit te rekenen. Wanneer er een stijging in het aantal passanten 

is, hoeft dit nog niet tot een structurele verbetering te leiden, pas wanneer dit in combinatie wordt 

gezien met de stijging in de bezoekfrequentie zal dat tot meer zekerheid kunnen leiden. 
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Het schaalniveau waar dit onderzoek op is gebaseerd is gericht op boodschappenwinkelgebieden 

in de stedelijke kern. Verwacht wordt dat dit effect in andere omgeving wellicht tot andere 

resultaten zal leiden. In veel boodschappenwinkelgebieden in minder stedelijk gebied geldt minder 

vaak een betaalde parkeerregulering. Wellicht kan het interessant zijn om te onderzoeken wat de 

invloed is van het parkeerbeleid of een wijziging hierin op boodschappenwinkelgebieden in niet 

stedelijke gebieden. 

Verder is de verwachting dat boodschappenwinkelgebieden anders reageren op een 

parkeerbeleidswijziging dan de meer recreatievere winkelgebieden. Dit heeft alles met de 

attractiefactoren in winkelgebieden te maken, waar hogere attractiefactoren gelden is men bereidt 

een hoger prijs te betalen. Een vergelijkbaar onderzoek met het gene wat hier is uitgevoerd, maar 

dan gericht op recreatieve gebieden, kan hier uitsluitsel over geven. Wellicht een mooie optie om 

met vergelijkbaar onderzoek als dit ook duidelijkheid te scheppen in de discussie over de invloed 

van het betaald parkeren in de (recreatieve) binnenstad en zijn invloed op de retail. 

Advies 

Aan de hand van de resultaten van het onderzoek is het mogelijk uitspraken te doen, de 

beperkingen en mogelijkheden van het onderzoek te bespreken en daarnaast advies uit te brengen. 

Dit advies zal gericht zijn aan zowel beleidsmakers als aan ondernemers en andere betrokkenen die 

affiniteit hebben met het onderwerp. 

Waar de deskundigen elkaar tegen spreken met advies over de relatie van parkeren tot retail, is 

gebleken dat je je uitspraken het beste kunt hardmaken aan de hand van betrouwbare en actuele 

cijfers. Het parkeerbeleid zal een extra toegevoegde waarde hebben wanneer de gegevens, aantal 

passanten, verblijfstijd en bezoekfrequentie op de essentiële plekken 24/7 beschikbaar zal zijn. Op 

deze manier kan continue worden ingespeeld op de veranderende situatie, waarbij ook de effecten 

van een wijziging in het parkeerbeleid meteen uit de data zijn af te lezen. Het statische karakter van 

het parkeerbeleid wordt versoepeld door de meer tastbare vorm van inzichten in de resultaten. 

De gemeentes moet worden aangespoord om meer Wi-Fi meetpunten op te hangen in de 

binnenstad en winkelgebieden, om zo beter inzicht te krijgen in de passantenaantallen en stromen 

binnen het meetgebied. Het beste scenario is wanneer dit gebeurt in samenspraak met de 

ondernemers en liefst in een Publiek Private Samenwerking (PPS). Zoals eerder is aangegeven is het 

parkeren niet een op zichzelf staand onderwerp, het is in veel thema’s verweven.  

Het parkeerbeleid zal op klein detailniveau moeten worden bekeken, waarbij wordt bedoeld dat 

één algemeen parkeerbeleid niet voldoende dekkend kan zijn voor de gehele gemeente. Het is van 

belang om het, case per case te behandelen en de juiste vorm van parkeerbeleid toe te passen. De 

optimale afweging moet worden gemaakt tussen de kosten en de opbrengsten van het 

parkeerbeleid. Het parkeren en de retail kunnen niet los van elkaar worden gezien. De roep om 

gratis of zeer betaalbare gebieden is steeds groter geworden, waarbij het belangrijk is om in het 

achterhoofd te houden dat parkeren niet gratis is.  

De kosten en opbrengsten van het parkeerbeleid zullen moeten worden afgewogen om vervolgens 

tot de beste oplossing te komen. Uit de analyses blijkt dat een parkeertarief verlaging zowel 

bijdraagt aan een toename van het aantal passanten en de verblijfstijd van de passanten, maar in 

hoeverre weegt dit op tegen de extra kosten die gemaakt worden? De gemeente krijgt op deze 

manier minder parkeeropbrengsten binnen en zal hier niet direct de opbrengsten van terug zien. 

De mogelijke opbrengsten van dit gewijzigde beleid zullen indirect worden terugverdiend. Van 

belang hierbij is een goede communicatie tussen bestuurders en ondernemers om de wederzijdse 
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verwachtingen naar elkaar toe uit te spreken en vervolgens de afspraken hierover te maken. In dit 

geval is samenwerken de sleutel tot succes. 

Discussie over beleid, strategie, eigendom en regelgeving 

Om daadwerkelijk advies uit te brengen aan een ‘beleidsmedewerker’, in de breedste zin van het 

woord, komt er het een en ander bij kijken. Voor de uitvoering van een beleidswijziging in dit geval 

gericht op het parkeerbeleid, is meer nodig dan alleen de resultaten die het beleid op zouden 

kunnen leveren. In de praktijk komen structuren voor die van invloed zijn op de daadwerkelijke 

uitvoerbaarheid. Om te beginnen met het gevoerde beleid. Parkeerbeleid is voornamelijk 

weggelegd voor de lokale overheid, het gemeentebestuur. De Nederlandse Staat kan op dit gebied 

richtlijnen op stellen, maar iedere gemeente kan dit naar eigen inzicht invullen. Dit zorgt ervoor dat 

er geen eenduidige structuur bestaat waar aan vast kan worden gehouden. Vaak wordt dan 

teruggegrepen op het beleid uit het verleden of wordt gekeken naar het beleid van de 

buurgemeentes, dit laatste met de concurrentiepositie als drijfveer. Aangemerkt kan worden dat 

de openheid van het gevoerde beleid beperkt is, terwijl gemeenten vaak tegen dezelfde problemen 

aanlopen. Ook de politieke koers en de samenstelling van het B&W kan nadrukkelijke invloed 

uitvoeren op de gehanteerde beleid. 

Naast deze kwestie van mogelijkheden van beleid voering is veel afhankelijk van de gehanteerde 

strategie. Wat is de doelstelling van het beleid? Wat moet het opleveren en binnen welke termijn 

zijn vragen die hier van belang zijn. Er moet een duidelijke redenatie zitten achter het wijzigen van 

het parkeerbeleid, met een bepaalde doelstelling. Het zomaar verlagen van het parkeertarief met 

bijvoorbeeld 50% zal wellicht een resultaat opleveren maar zonder doelstelling zal het effect ervan 

snel te niet worden gedaan. Het beleid dient een strategie te volgen die specifiek op een case 

gericht is. 

De parkeerinfrastructuur heeft tevens te maken met de nodige regelgeving en eigendomsrechten. 

Het is niet vanzelfsprekend dat de gemeente alle rechten bezit om in gebied de vorm van parkeren 

aan te passen, dit aan de hand van de eigendomsrechtentheorie. Om het type parkeren uitsluitbaar 

te maken (vergunningen/betaald) zal de gemeente eigenaar moeten zijn van deze 

parkeervoorziening of er op dermate invloed op hebben om de regelgeving te kunnen veranderen. 

Om voor een groot gebied het parkeerbeleid aan te passen kan dit wellicht problemen opleveren. 

Ook zal het beleid zich moeten houden aan de gestelde regelgeving zowel op lokaal al op regionaal 

niveau.  

Om dit bovenstaande verder toe te lichten wordt gebruik gemaakt van de in dit onderzoek 

gehanteerde cases. In de case Luifelbaan Leiden is een duidelijke strategie aanwezig bij de 

uitvoering van de parkeerbeleidswijziging. De gemeente wil minder parkeeroverlast in de 

schilwijken rondom het centrum en voert betaald parkeren in. Waarbij een parkeerduurrestrictie 

wordt ingevoerd in bepaalde delen en in andere delen een instelling van betaald parkeren zone. Op 

deze manier is het mogelijk de effecten hiervan te evalueren, en te toetsen of aan de verwachtingen 

wordt voldaan. Ook in de case Kolkplein is een duidelijke visie voorogen. Om het 

boodschappenwinkelgebied in het centrum van Spijkenisse aantrekkelijk te houden voor het 

winkelende publiek is het parkeertarief in parkeergarages met 40 procent verlaagd, mede ook om 

het straat parkeren te ontmoedigen. Dit zorgt namelijk voor een verrommeld straatbeeld en levert 

een minder aantrekkelijk gebied op. Ook bij deze parkeerinfrastructuur moet rekening worden 

gehouden met het beleid, regelgeving, eigendom en strategie. 

Uit het gevoerde onderzoek binnen deze thesis blijkt dat een parkeertariefverlaging tot significant 

meer passanten in het boodschappenwinkelgebied leidt. Het advies is om na uitgebreide 
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bestudering, afweging, en gedegen onderbouwing aan de hand van een gevolgde strategie, dit 

daadwerkelijk uit te voeren. Wel moet het passen in het hierboven besproken opgestelde beleid 

dat een gemeente voor de betaalde case zal moeten opstellen. Dit zou eventueel in een 

proefperiode kunnen worden uitgevoerd om het vervolgens met alle stakeholders te kunnen 

evalueren en de verdere koers uit te zetten. 

Een verlaging in het parkeertarief levert niet alleen een stijging in het aantal passanten op. Het 

heeft tevens effect op de verblijfstijd van de passanten in een gebied. Dat is goed om in het 

achterhoofd te houden, met alleen een stijging in het aantal passanten ben je er namelijk nog niet. 

De bezoekfrequentie (komt niet terug in dit onderzoek) en de verblijfstijd zijn ook van belang. Een 

verlaging in parkeertarief levert een structureel hogere verblijfstijd op. Dit effect zal ook mee 

moeten worden gewogen wanneer het gevoerde beleid wordt geëvalueerd.  

Advies uitbrengen over de invloed van de parkeerduurrestrictie is wat complexer. Dit met name 

omdat het de insteek heeft om een bepaalde doelgroep te weren en het tegelijkertijd 

aantrekkelijker te maken voor een andere doelgroep. Essentieel hierbij is de invloed op de 

verblijfstijd, helaas bleek dit niet beschikbaar in deze case. Waardoor het moeilijk is om hier 

onderbouwd advies over te geven. Dit verdient een verdiepend onderzoek. 

Een goede inleving in de situatie blijkt van belang te zijn, waarbij het beschikken over de juiste 

actuele data cruciaal is. Een dynamisch en daadkrachtig beleid kan worden gerealiseerd wanneer 

er wordt beschikt over actuele data. Ook een platform voor parkeerbeleid op regionaal of landelijk 

niveau kan wellicht een toegevoegde waarde zijn, waarbij kennis op boven gemeentelijk 

schaalniveau kan worden gedeeld. Hierbij kunnen ook eventuele richtlijnen worden opgesteld waar 

de gemeenten enige houvast aan hebben.  

Als laatste moet worden opgemerkt dat er niet alleen een rol voor de beleidsmedewerkers is 

weggelegd maar tevens ook een voor de lokale ondernemer. Een open houding richting de 

gemeente is gewenst, waarbij in het achterhoofd moet worden gehouden dat de gemeente het 

parkeerbeleid niet gebruikt als melkkoe. De gemeente wil op zijn eigen manier een zo’n goed 

mogelijk functionerend winkelgebied binnen de gemeente, waarbij de medewerking van de 

ondernemers een zeer welkome toevoeging zal zijn. Samenwerken zal hier in de toekomst het 

sleutelwoord voor zijn. 
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5.4 Reflectie op het onderzoek 
 

Terugkijkend op dit onderzoek kan ik tevreden zijn over de gang van zaken en het uiteindelijke 

resultaat. Na een zeer interessante stageperiode bij Bureau RMC te Amsterdam deed zich de 

mogelijkheid voor om een vervolgonderzoek op te zetten in de vorm van de Bachelorthesis. Met 

hulp en steun van de collega’s van Bureau RMC en Citytraffic is de dataset van de 

passantentellingen aan mij geleverd. Wanneer er een vraag vanuit mijn kant was kon dit altijd gelijk 

worden gesteld en beantwoord. Door de goede verstandhouding tussen mij en de consultants 

waren er korte lijntjes wat uiteindelijk het onderzoek ten goede kwam. De extra begeleiding, naast 

de hulp van mijn thesisbegeleider, was een stap in de goede richting bij het afronden van dit 

onderzoek. 

In deze periode heb ik met plezier gewerkt aan het ontwerpen en vervolgens uitvoeren van het 

onderzoek. Door de praktijkgerichte toepassing kan dit onderzoek direct een toegevoegde waarde 

hebben zowel voor de beleidsmatige kant als voor de ‘toepassing’ in het bedrijfsleven. Ook Bureau 

RMC is hier een voorbeeld van, deze gegenereerde kennis kan worden toegepast en meegenomen 

in de lopende en komende projecten. 

Tijdens mijn stageperiode is het idee ontstaan voor deze bachelor thesis, waarbij de combinatie 

wordt gemaakt tussen het parkeerbeleid en beschikbare data wat betreft passantenaantallen. Het 

lastigste was vervolgens het onderwerp en de bijbehorende onderzoeksvraag in te kaderen. Er zijn 

veel mogelijkheden waarbij je alle kanten op kunt. Door het lezen van een aantal artikelen in het 

tijdschrift Parkeer24 werd ik geïnspireerd door de discussie die in meerdere artikelen terugkwam, 

waarbij het ging om een discussie tussen deskundigen over de invloed van het betaald parkeren op 

de retail.  

Wat betreft de tijdsplanning is alles prima verlopen. Ik had 4 maanden uitgetrokken voor de 

Bachelorthesis, waarbinnen dit onderzoek ook vervolgens is afgerond. Gedurende het traject leek 

er even wat vertraging te ontstaan, dit binnen de fase van de data verzameling. Gebrekkigheid aan 

samenhang van de data was de oorzaak, maar ook bleek opgevraagde data niet beschikbaar of 

vervolgens niet aan de voorwaarden te voldoen. Er moest nieuwe data worden geraadpleegd en er 

moest het een en ander worden aangepast. Uiteindelijk is deze verloren tijd weer op andere 

plaatsen in het onderzoeksproces ingehaald, op de plaatsen waar extra ruimte was ingecalculeerd 

voor eventuele tegenslagen. 

Het meeste heb ik geworsteld met het vinden van de juiste literatuur die aansluit op het 

gehanteerde onderzoek, ook de theoretische onderbouwing heb ik als lastig ervaren. Door toch 

hier verschillende malen goed op te focussen en te vergelijken met andere onderzoeken is een 

stevige basis gelegd die zowel maatschappelijk als wetenschappelijk onderbouwd is. 

Ik heb met veel plezier aan dit project gewerkt en heb de samenwerking met de betrokken partijen 

als prettig ervaren. Mijn interesse voor mobiliteitsvraagstukken in combinatie met de 

beleidskundige kant is door het uitvoeren van deze thesis alleen maar groter geworden. Na 

afronding van deze Bachelorthesis en het hiermee afsluiten van de Bacheloropleiding Geografie, 

Planologie en Milieu kan ik mij verder gaan focussen op mijn vervolgopleiding. De logische 

vervolgstap die hierbij op aansluit is de Master Planologie, met de focus op mobiliteit.  
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een gewijzigd parkeertarief (gericht op verblijfstijd). Bron: Eigen bewerking op basis van gegevens van Bureau RMC. 

Tabel 17: De verhoudingen tussen de cases. Bron: Eigen bewerking op basis van gegevens van Bureau RMC. 

Tabel 18: Descriptives: statistieken van het aantal passanten per meetpunt. Bron: Eigen bewerking op basis van gegevens 

van Bureau RMC 

Tabel 19: Descriptives: geïndexeerde cijfers op basis van de baseline (Maart 2015 =100). Bron: Eigen bewerking op basis 

van gegevens van Bureau RMC 

Tabel 20: ANOVA test: geïndexeerde cijfers op basis van de baseline (Maart 2015 =100). Bron: Eigen bewerking op basis 

van gegevens van Bureau RMC 
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Bijlage I: Gegevens meetpunten 
 

In deze bijlage worden de resultaten van de afzonderlijke cases behandeld. Deze behoren eigenlijk 

toe aan Hoofdstuk 4 Resultaten en specifieker gezegd bij deelvraag 2. Om het rapport overzichtelijk 

te houden is gekozen voor een deel van de resultaten te verplaatsen naar de bijlage. In het 

hoofdstuk resultaten zal worden verwezen naar Bijlage 1. In het onderstaande wordt per case een 

analyse gemaakt, dit is van belang om uitspraken over een ontwikkeling binnen een bepaald 

boodschappenwinkelgebied. Door de gegevens van de cases te analyseren kunnen vervolgens de 

hypotheses getoetst worden of ze ook daadwerkelijk voldoen. In de volgende paragrafen wordt per 

meetpunt, het totale aantal passanten weergegeven als trendlijnen 2015/2016, ingezoomd op de 

maand totalen welke worden weergegeven in een staafdiagram, de weekverhouding zowel 

uitgedrukt in absolute aantallen als in percentuele verhouding tussen de dagen. Bij elk stukje zal 

een korte analyse volgen van de interpretatie van de gegevens. 

1.1 Case Luifelbaan Leiden 

 

Fig. 24: Aantal passanten per week case Luifelbaan Leiden. Eigen bewerking op basis van gegevens afkomstig van: Bureau RMC, 2016 

De eerste meeting start in week 10 2015, waarna het passanten aantal tot en met week 23, met 

een piek in week 19, tussen de 50-70 duizend blijft schommelen. Hierna zakt het wat weg, waarna 

het pas vanaf week 39 weer opkrabbelt. Het najaar van 2015 laat in week 49 het hoogste aantal 

passanten noteren. Het eerste half jaar in 2016 wordt sterk gestart met passantenaantallen van 60-

70 duizend. De bezoekersaantallen in 2016 liggen overal een stuk hoger dan hetzelfde moment in 

het jaar ervoor. Week 33 tot en met 41 laten de hoogste aantallen noteren, waarna aan het einde 

van het jaar het verloop vrijwel identiek aan het jaar 2015. 

Staafdiagrammen resultaten 

 

Fig. 25: Staafdiagram aantal passanten per maand case Luifelbaan Leiden. Bron: eigen bewerking op basis van gegevens afkomstig van: 

Bureau RMC, 2016 
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Fig. 26: Staafdiagram gemiddeld aantal passanten per dag case Luifelbaan Leiden. Bron: eigen bewerking op basis van gegevens 

afkomstig van: Bureau RMC, 2016 

 

 

Fig. 27: Staafdiagram dag verhoudingen passanten case Luifelbaan Leiden. Bron: eigen bewerking op basis van gegevens afkomstig van: 

Bureau RMC, 2016 

Het totaalaantal passanten ligt in 2016 bijna overal boven 2015 m.u.v. november. De maanden juli, 

aug, sept 2015 waren de rustigste en onder de 200.000 passanten. Grootste groei is geweest in 

september 2016. Het meest opvallende is de afname in november 2016, waar heel 2016 een groei 

kenden ten opzichte van 2015, bleef het in november 2016 achterwege. Wanneer wordt ingezoomd 

op de verhoudingen in de week is te zien is dat het elke dag van de week het drukker is geworden. 

Het gemiddeld aantal absolute passanten is redelijk gelijk verdeeld, blijkt uit deze weergave. 

Wanneer de procentuele verhoudingen worden getoond blijkt dat Maandag, Donderdag, Vrijdag 

en Zondag aandeel te hebben gewonnen. Donderdag is absoluut gezien de hoogste stijger, dit is 

ook terug te zien in de weekverhouding, waarbij het over zaterdag heen gaat als belangrijkste 

winkeldag. 
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1.2 Case Kolkplein Spijkenisse 

 

Fig. 28: Aantal passanten per week case Kolkplein Spijkenisse. Bron: eigen bewerking op basis van gegevens afkomstig van: Bureau RMC, 

2016 

Het meetpunt aan het Kolkplein is op 1 juli 2014 in werking getreden, waarbij een redelijk stabiele 

ontwikkeling plaats vindt. Het aantal passanten bij dit meetpunt loopt uiteen van 10.000 tot 25.000. 

In 2014 blijft dit steken op 15.000 en in december van dat jaar zakt het zelfs weg naar onder de 10 

duizend per week. Op 1 november 2014 wordt het verlaagde parkeertarief ingevoerd, waarna geen 

direct effect terug te zien is in het aantal passantentellingen. Ook 2015 start heel rustig met rond 

de 5000 passanten per week in de eerste twee weken waarna het toch een aantal keren terug 

boven 10.000 piekt. Vanaf week 12 2015 schiet het aantal passanten omhoog tot boven de 20.000 

per week, wat het vervolgens tot week 33 aardig volhoudt. Het aantal passanten zakt weg naar 

15.000, waarna het rond deze aantallen blijft schommelen. In 2016 houdt het zich vanaf het begin 

stabieler, tussen 12.500 -15.000. Week 15 en 21 laten pieken zien evenals 2015. De drukte in deze 

weken is toe te schrijven aan de vakantie, koningsdag en Pinksteren, wat in  

Zoals beschreven lijkt het effect van de parkeertariefwijziging pas zijn intrede te doen in week 11 
van 2015. Vanaf dat moment wordt het een stuk drukker in de stad, waarbij een combinatie van 
factoren hier zijn invloed op heeft. Eer dat iedereen op de hoogte is van het verlaagde tarief in de 
parkeergarages, gaat er wat tijd overheen, ook kost het tijd om mensen hun gedrag te laten 
veranderen. Van het straat parkeren over te schakelen op het parkeren in de parkeergarages.  
 

Staafdiagrammen resultaten: 

 

Fig. 29: Staafdiagram aantal passanten per maand case Kolkplein Spijkenisse. Bron: eigen bewerking op basis van gegevens afkomstig 

van: Bureau RMC, 2016 
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Fig. 30: Staafdiagram gemiddeld aantal passanten per dag case Kolkplein Spijkenisse. Bron: eigen bewerking op basis van gegevens 

afkomstig van: Bureau RMC, 2016 

 

 

Fig. 31: Staafdiagram dag verhoudingen passanten case Kolkplein Spijkenisse. Bron: eigen bewerking op basis van gegevens afkomstig 

van: Bureau RMC, 2016 

De passantenaantallen in 2014 voor Juli, Augustus, September en Oktober zitten allemaal op 

ongeveer hetzelfde aantal passanten per maand, rond de 58.000. In November en December zakt 

het verder weg naar zo’n 40.000. Dat is vrij opvallend aangezien december bij vrijwel elk meetpunt 

de drukste maand is, dit geldt ook voor dit meetpunt in de jaren 2015 en 2016. Vanaf maart wordt 

de stijging ingezet, met passanten aantallen boven de 60.000 en vervolgens verdere stijging naar 

80-90 voor de maanden apr, mei, jun, juli. Vervolgens zet de daling in richting de 60.000. Ook 

december 2015 is fors beter met 70.000 aantal passanten. In 2016 oogt een stuk stabieler met alles 

zowat rond de 60.000.  

Wanneer we inzoomen op de verhoudingen tussen de dagen blijkt dat de donderdagen en 

zaterdagen de drukste dagen blijven. De grootste procentuele groeier is de zondag waarbij 2016 

ruim boven 2015 uit stijgt. Het gemiddelde aantal passanten per dag lag in 2015 hoger, door ook te 

kijken naar de verhoudingen ontstaat er een genuanceerd beeld van de ontwikkelingen. 
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1.3 Case Plein ’40- ’45 Amsterdam 

 

Fig. 32: Aantal passanten per week case Plein’40-’45 Amsterdam. Bron: eigen bewerking op basis van gegevens afkomstig van: Bureau 

RMC, 2016 

Meetpunt Plein ’40 –’45 start begin 2015, waarbij het tot week 12 redelijk stabiel met fluctuaties 

tussen 90.000 en 100.000. Week 13,14, 15 zakt het passantenaantal weg waarna een nieuwe 

opmars ontstaat. Deze loopt door tot week 28, waarna het wegzakt tot ruim onder de 100.000. Het 

tweede deel van het jaar trekt niet meer hard aan, maar komt het wel terug op niveau van begin 

van dat jaar. In week 40 laat het totaalaantal passanten nog een piek zien. 2016 start vervolgens 

vrij vergelijkbaar met 2015, en laat veel dezelfde trends zien. Week 15 laat een dal zien, maar komt 

vervolgens snel weer op niveau. In dit jaar worden toch wel wat fluctuaties weergegeven, maar 

allemaal vrij vergelijkbaar met elkaar. Week 37 t/m 41 zijn drukste weken in het jaar, dit komt 

overeenkomt met de resultaten uit het jaar 2015. 

Staafdiagrammen resultaten 

 

Fig. 33: Staafdiagram aantal passanten per maand case Plein 40’-’45 Amsterdam. Bron: eigen bewerking op basis van gegevens afkomstig 

van: Bureau RMC, 2016 

 

Fig. 34: Staafdiagram gemiddeld aantal passanten per dag case Plein ’40-45’ Amsterdam. Bron: eigen bewerking op basis van gegevens 

afkomstig van: Bureau RMC, 2016 
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Fig. 35: Staafdiagram dag verhoudingen passanten case Plein 40’-45’ Amsterdam. Bron: eigen bewerking op basis van gegevens 

afkomstig van: Bureau RMC, 2016 

Uit het staafdiagram van het totale aantal bezoekers per maand blijkt dat elke maand in 2015 

drukker was dan dezelfde maand in 2016 m.u.v. Juli. Wanneer we verder inzoomen op de dag 

verhoudingen komt naar voren dat het in 2015 vooral drukker was op maandag en dinsdag. In 2016 

zijn donderdag en vrijdag net wat drukker. Het aandeel van de dinsdag in 2015 was groter dan 

wo/do/vr, maar het effect is afgenomen.  
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1.4 Case Presikhaaf Arnhem 

 

Fig. 36: Aantal passanten per week case Presikhaaf Arnhem. Bron: eigen bewerking op basis van gegevens afkomstig van: Bureau RMC, 

2016 

Ook dit meetpunt start begin 2015 en blijft vervolgens tot een week of 23 een redelijk stabiele trend 

vertonen waarbij de passanten aantallen schommelen tussen de 75.000 en 85.000. In de weken 

30t/m 34 ligt het totale aantal passanten op zo’n 60 duizend. Waar week 35 de drukste van het jaar 

is met 115.000 passanten. In deze week werd er een braderie georganiseerd in het winkelcentrum, 

wat duidelijk terug te zien is in de passanten aantallen. Ook weken 38 t/m 41 waren terug wat 

drukker. Het einde van het jaar laat nog een stijging zien in de eerste week van 

december(sinterklaas) en voorlaatste (kerst). Wanneer we 2016 onder de loep leggen blijkt dat in 

het eerste deel van dit jaar meer fluctuaties optreden, waarbij de passanten aantallen allemaal wel 

rond dezelfde koers zitten. Drukste weken in 2016 waren week 24 (begin vakantie), week 36 

(introductieweek) en week 51 (kerst). 

Staafdiagrammen resultaten 

 

Fig. 37: Staafdiagram aantal passanten per maand case Presikhaaf Arnhem. Bron: eigen bewerking op basis van gegevens afkomstig van: 

Bureau RMC, 2016 
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Fig. 38: Staafdiagram gemiddeld aantal passanten per dag case Presikhaaf Arnhem. Bron: eigen bewerking op basis van gegevens 

afkomstig van: Bureau RMC, 2016 

 

 

Fig. 39: Staafdiagram dag verhoudingen passanten case Presikhaaf Arnhem. Bron: eigen bewerking op basis van gegevens afkomstig 

van: Bureau RMC, 2016 

Wanneer we inzoomen op de specifieke gegevens blijkt dat de maandverhoudingen allemaal 

relatief dicht bij elkaar liggen. Januari is in 2015 drukker dan 2016, er wordt alleen in oktober en 

december overheen gekomen. Dit zijn dan ook de maanden waar het in 2015 drukker was dan in 

2016. De meeste maanden in 2016 waren drukker, waarbij december de drukste maand blijft, maar 

ook september komt dichtbij. In 2015 is het vooral op de dinsdag, zaterdag en zondag drukker 

geweest. In 2016 neemt dinsdag relatief veel af en maandag en woensdag en vrijdag streven er 

voorbij. Wat verder moet worden opgemerkt is dat het zondag aandeel in dit 

boodschappenwinkelgebied klein is, dit wordt veroorzaakt door de eenmalige openstelling van het 

winkelgebied in de maand. 
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1.5 Case Kopermolen Leiden 

 

Fig. 40: Aantal passanten per week case Kopermolen Leiden. Bron: eigen bewerking op basis van gegevens afkomstig van: Bureau RMC, 

2016 

Vanaf week 10 2015 laat het meetpunten realistische gegevens zien, waarbij het tussen de 30.000 

en 40.000 schommelt. In de eerste helft van het jaar wordt er tweemaal een piek waargenomen in 

het aantal passanten, dit is in week 24 (braderie) en week 28 (rommelmarkt). Vervolgens zakt het 

aantal weg met week 33 als dieptepunt en vervolgens is er in week 39 weer een flinke piek 

(Kopermolen Sale), wat tevens de drukste week van dat jaar is. Van week 42 langzaam omhoog van 

30.000 naar 40.000 passanten per week tot het einde van het jaar. In 2016 starten de eerste 12 

weken tussen de 30.000 en 40.000 passanten. Tussen week 12 en week 28 loopt dit aantal op tot 

rond de 40.000 waarna het vervolgens wat afzwakt. In week 37 t/m 40 gaat het aantal weer wat 

omhoog. De laatste weken van het jaar 2016 vertonen ongeveer hetzelfde verloop als in 2015.  

Staafdiagrammen resultaten 

 

Fig. 41: Staafdiagram aantal passanten per maand case Kopermolen Leiden. Bron: eigen bewerking op basis van gegevens afkomstig van: 

Bureau RMC, 2016 
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Fig. 42: Staafdiagram gemiddeld aantal passanten per dag case Kopermolen Leiden. Bron: eigen bewerking op basis van gegevens 

afkomstig van: Bureau RMC, 2016 

 

 

Fig. 43: Staafdiagram dag verhoudingen passanten case Kopermolen Leiden. Bron: eigen bewerking op basis van gegevens afkomstig 

van: Bureau RMC, 2016 

De drukste maanden in 2015 zijn juni, juli, september en als drukste december. De maanden 

augustus en oktober liggen beduidend lager ten opzichte van de eerder vernoemde. In 2016 zijn de 

meeste maanden wat drukker t.o.v. 2015, vooral april en mei. De maanden juli, november en 

december zijn deze maanden juist wat rustiger dan in 2015. De toename in drukte over 2016 t.o.v. 

2015 is evenredig over de dagen verdeeld. Elke dag is er op passantenaantallen op vooruit gegaan. 

Voornamelijk de vrijdag en zaterdag zijn er absoluut gezien het meest op vooruitgegaan. Ook 

relatief gezien gaan vooral vrijdag, zaterdag en zondag erop vooruit. Waarbij de weekdagen 

allemaal inleveren qua aandeel. 
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Bijlage II: Resultaten SPSS  
 

In deze tweede bijlage zijn extra SPSS testen terug te vinden die zijn gebruikt ter ondersteuning van 

het hoofdstuk 4: Resultaten. Wanneer deze test tevens in dit hoofdstuk zouden worden 

opgenomen zou dit het overzicht en de essentie ten goede komen. Om deze gegevens toch in het 

onderzoek op te nemen is het hier terug te vinden. Aangegeven wordt aan welke deelvraag de data 

toebehoort. 

Deelvraag 4: 

Hier is een de toelichting op de samenstellingen van de cases en de verhoudingen tussen deze 

cases. Dit om extra inzicht te vergaren in de zin van hoe ze zich tot elkaar verhouden. 

Tabel 17: 

De verhoudingen tussen de cases 

 

Case Processing Summary 

 Meetpunt Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Aantal_passanten 

Luifelbaan 22 100,0% 0 0,0% 22 100,0% 

Presikhaaf 22 100,0% 0 0,0% 22 100,0% 

Kopermolen 22 100,0% 0 0,0% 22 100,0% 

 

Tabel 18: 

Descriptives: statistieken van het aantal passanten per meetpunt  

 Meetpunt Statistic Std. Error 

Aantal_passanten 
Luifelbaan 

Mean 98,6955 2,77890 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 92,9164  

Upper Bound 104,4745  

5% Trimmed Mean 98,8096  

Median 100,4000  

Variance 169,890  

Std. Deviation 13,03418  

Minimum 73,90  

Maximum 121,20  

Range 47,30  

Interquartile Range 19,20  

Skewness -,150 ,491 

Kurtosis -,562 ,953 

Presikhaaf Mean 103,2227 ,92741 
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95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 101,2941  

Upper Bound 105,1514  

5% Trimmed Mean 102,9990  

Median 102,2500  

Variance 18,922  

Std. Deviation 4,34992  

Minimum 97,10  

Maximum 113,50  

Range 16,40  

Interquartile Range 5,05  

Skewness ,939 ,491 

Kurtosis ,382 ,953 

Kopermolen 

Mean 108,4773 2,14735 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 104,0116  

Upper Bound 112,9429  

5% Trimmed Mean 108,2758  

Median 110,2000  

Variance 101,445  

Std. Deviation 10,07198  

Minimum 89,60  

Maximum 131,50  

Range 41,90  

Interquartile Range 16,15  

Skewness ,191 ,491 

Kurtosis -,246 ,953 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

Deelvraag 5: 

Voor deze deelvraag is een extra test uitgevoerd om te kijken wat het resultaat zou zijn wanneer 

niet naar de absolute passantenaantallen zou worden gekeken tijdens het testen van de hypothese, 

maar juist naar de geïndexeerde cijfers gezien vanaf 1 punt. Waarbij geschaald is op 100. Hieronder 

zijn de resultaten terug te zien. 

Tabel 19: 

Descriptives: geïndexeerde cijfers op basis van de baseline (Maart 2015 =100) 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Minimum Maximum 

€1,00 26 95,5369 8,89952 1,74534 79,25 116,03 

€1,70 4 81,9202 4,61973 2,30986 78,08 88,00 

Total 30 93,7213 9,62545 1,75736 78,08 116,03 

De resultaten van de Levene statistic test geeft een uitkomst van een significantie: 0,139. Wat aangeeft 

dat er gelijkheid in variantie is. Bron: Eigen bewerking gegevens Bureau RMC 

 

Tabel 20: 

ANOVA test: geïndexeerde cijfers op basis van de baseline (Maart 2015 =100) 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 642,765 1 642,765 8,805 ,006 

Within Groups 2044,062 28 73,002   

Total 2686,827 29    

De dependent variabele in deze test is: geïndexeerde aantal passanten op een meetpunt (t.o.v. Maart 2015) op deze 
manier is het een continuous variabele. De independent variabele is categorial. Uit de test van ‘Robust Tests of Equality 
of Means’ Welch & Brown-Forsythe komt een sig. van 0,002 naar voren. Bron: Eigen bewerking gegevens Bureau RMC. 

 

 
Fig. 44: Meanplot geïndexeerde passanten aantallen in verband met parkeertarief €1,00 - €1,70. Bron: Eigen bewerking op basis van 

gegevens Bureau RMC 

 

 


