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VOORWOORD 

 

Zes maanden heeft het geduurd totdat ik met trots mag zeggen dat hij af is: mijn bachelorthesis ter afronding 

van de bacheloropleiding Geografie, Planologie en Milieu. Zes maanden waarin een uitgebreid literatuur-

onderzoek is uitgevoerd, zes maanden waarin meer dan 2200 respondenten zijn ondervraagd en uiteindelijk zes 

maanden, waarin dit rapport tot stand is gekomen. Het is vanzelfsprekend dat deze hoop werk niet alleen is 

verricht. Daarom wil ik graag het onderzoeksteam danken, waarmee dit onderzoek is uitgevoerd. Bedankt voor 

de leuke maar wel intensieve tijd, Laura Molenaar, Mats Baars, Teun Leeuwerik, Laurens Nijman en Gijs Wolters. 

Alleen door het gezamenlijke uitvoeren van het veldwerk was het voor ons mogelijk om een zo grote hoeveelheid 

respondenten te ondervragen en daarmee de kwaliteit van ons onderzoeken duidelijk te verhogen. Door de 

motiverende sfeer binnen het team hebben wij ervoor gezorgd dat we ook op de moeilijkste veldwerkdagen 

onze plezier en energie niet kwijt zijn geraakt. Maar het was niet alleen de sfeer die voor mij als motivatie diende 

om dit onderzoek succesvol af te ronden. Het onderwerp zelf - de filialisering van de binnenstad -  heeft ertoe 

geleidt dat het voor mij mogelijk was deze inspanning te leveren. Het proces van het verdwijnen van kleinschalige 

lokale winkels en de dominantie van grote winkelketens op de hoofdwinkelstraten is niet uniek voor Nederlandse 

steden maar is ook duidelijk herkenbaar in veel buitenlandse steden. Omdat ik uit mijn persoonlijke omgeving 

de indruk had gekregen dat iedereen anders tegen het proces aankijkt was het voor mij een plezier om te 

onderzoeken hoe deze indruk er op een grotere schaal uitziet en welke factoren de waardering van een 

winkelgebied beïnvloeden.   

Ter afsluiting van dit voorwoord wil ik graag een aantal mensen bedanken. Ten eerste en in het bijzonder gaat 

mijn dank aan mijn scriptiebegeleider, Huub Ploegmakers. De steeds scherpe en constructieve feedback heeft 

mij enorm geholpen tijdens het schrijven van mijn scriptie. Daarnaast wil ik graag Rik Eijkelkamp van het 

adviesbureau Droogh Trommelen & partners (DTNP) bedanken voor de ondersteuning tijdens het velwerkproces. 

Ten deerde gaat mijn dank uit naar Locatus voor het ter beschikking stellen van de benodigde data. Als laatst wil 

ik graag alle mensen danken die bereid waren om aan het onderzoek deel te nemen. Zonder hun bijdrage was 

het niet mogelijk geweest het onderzoek uit te voeren.  

 

In wens u veel plezier bij het lezen van mijn bachelorscriptie!  

 

Haan (Duitsland), 22 juni 2017 

Jonas Kleineick   

  



 

 

II 

SAMENVATTING 

 

Al lang vindt consumptie in binnensteden niet meer alleen in lokale, zelfstandige winkels plaats. Een recente 

ontwikkeling waar veel Nederlandse steden mee te maken hebben, is het proces waarbij juist deze winkels door 

grote (inter-)nationaal winkelketens uit de hoofdwinkelgebieden worden verdrongen. Dit proces wordt 

filialisering genoemd en brengt een aantal controverses met zich mee. Ten eerste geven binnenstadbezoekers 

aan dat dat voor hun de aanwezigheid van grote winkelketens een belangrijke rol speelt bij het maken van een 

keuze voor een bepaald winkelgebied. Tegelijkertijd is er sprake van een groeiende behoefte aan belevenis en 

pret onder de binnenstadbezoekers. Door stedelijke experts wordt echter vaak bekritiseerd dat het 

filialiseringsproces als consequentie heeft dat winkelgebieden steeds eentoniger worden. Vooral recreatieve 

binnenstadbezoekers, voor wie het rondkijken en ontspannen een belangrijkere rol speelt dan het aankopen van 

goederen, hechten belang aan een divers stadsbeeld en aanbodstructuur van winkelgebieden. De vraag is dus, 

hoe deze ontwikkelingen samen kunnen gaan. De doelstelling van dit onderzoek luidt daarom: 

“Het doel van het onderzoek is de kennislacune die op het gebied van de invloed van de filialiseringsgraad op de 

waardering van winkelgebieden bestaat weg te nemen en daardoor een bijdrage te leveren aan het verklaren 

van de factoren die voor consumenten een rol spelen bij de beoordeling van middelgrote winkelgebieden.” 

De centrale vraag van het onderzoek is:  

“Welk invloed heeft het aandeel filialen van landelijke winkelketens in het totale winkelaanbod in middelgrote 

winkelgebieden op de beoordeling van deze winkelgebieden door consumenten?” 

Om een antwoord op deze vraag te kunnen formuleren is ten eerste een uitgebreid literatuuronderzoek verricht. 

Hierbij is vooral gekeken naar de factoren die de waardering van winkelgebieden beïnvloeden. Om deze factoren 

te achterhalen zijn in de wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp voornamelijk twee modellen 

toegepast. Ten eerste worden zwaartekrachtsmodellen (Gravity-theory) gebruikt om de aantrekkelijkheid van 

winkelgebieden te verklaren. Uitgaand van het Law of Gravity (Newton) is hierbij de afstand en de grootte van 

het centrum bepalend voor de aantrekkelijkheid van een winkelgebied. Ten tweede is met behulp van discrete 

keuze modellen onderzoek verricht naar de manier waarop een consumenten een keuze voor een bepaald 

winkelgebied maken. Hierbij moet een onderscheid worden gemaakt tussen onderzoeken die de keuze voor een 

winkel/winkelgebied benaderen en onderzoeken waar de waardering /aantrekkelijkheid van winkelgebieden 

centraal staat. Uit deze studies blijken een aantal factoren van invloed te zijn op de waardering van het centrum. 

Ten eerste is de winkelmix van belang voor de waardering van het winkelgebied. Daarnaast spelen de 

voorzieningenmix, de sfeer, het imago (uitstaling van de panden, inrichting etalages, netheid van de straten en 

inrichting van de straten), de bereikbaarheid en de parkeersituatie een belangrijke rol bij de beoordeling van 

winkelgebieden door consumenten. Zowel in latere onderzoeken die de zwaartekrachtsmodellen hebben 

gebruikt als in de onderzoeken waarin het discrete-keuze-model is toegepast zijn een aantal persoonskenmerken 

van significante invloed op de aantrekkelijkheid van winkelgebieden. Deze zijn de leeftijd, het geslacht, de 

burgerlijke staat, het opleidingsniveau, de werk-, woon- en gezinssituatie, de sociaaleconomische situatie en het 

inkomen.  

Na afloop van het literatuuronderzoek is in samenwerking met het adviesbureau Droogh Trommelen en Partners 

(DTNP) een enquête opgesteld om beter in beeld te krijgen hoe middelgrote binnensteden door consumenten 

worden gewaardeerd. Met een groep van zes studenten zijn in totaal tien centra benaderd en meer dan 2200 

enquêtes afgenomen. Vervolgens zijn een aantal analyses uitgevoerd om te kijken welke factoren de waardering 

van binnensteden beïnvloeden en welke rol de filialiseringsgraad hierin speelt. Als objectieve centrumkenmerken 

is in de analyse naast de filialiseringsgraad ook de Herfindahl-index als indicatie voor de diversiteit van de 

binnenstad opgenomen. De filialiseringsgraad is daarbij zowel in het aantal verkooppunten (VKP) als in het 

winkelvloeroppervlak (WVO) gemeten. Uit de descriptieve analyse blijkt dat er in de waardering van de centra 

redelijke variatie zit. De vraag is dan of deze verschillen toe te schrijven zijn aan verschillen in de 
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filialiseringsgraad. Om dit te achterhalen zijn verschillende regressiemodellen geschat. Ten eerste werd hierbij 

getoetst of de waardering van de winkeldiversiteit door de filialiseringsgraad (VKP/WVO) wordt beïnvloed. Uit 

de analyse bleek dat de filialiseringsgraad zowel gemeten in het aantal verkooppunten als gemeten in het 

winkelvloeroppervlak de waardering van de winkeldiversiteit significant beïnvloed. De waardering van de 

winkeldiversiteit wordt in de centra waar de filialiseringsgraad hoger ligt ook hoger gewaardeerd. Het verband 

tussen de filialiseringsgraad (VKP/WVO) en de waardering van de winkeldiversiteit is dus positief. Vervolgens is 

getoetst of er een verband bestaat tussen de waardering van de winkeldiversiteit en de waardering van het 

centrum als geheel. De reden hiervoor is om te achterhalen of de filialiseringsgraad een indirect effect heeft op 

de waardering van het centrum als geheel. De conclusie die hier kan worden getrokken is, dat de waardering van 

de winkeldiversiteit een significante invloed heeft op de beoordeling van het centrum. Het kan dus 

geconcludeerd worden dat de filialiseringsgraad (VKP/WVO) de waardering van het centrum indirect beïnvloed.  

Daarnaast blijkt uit de analyse dat ook andere factoren een significant effect hebben op de waardering van het 

centrum. In de context van dit onderzoek zijn dit de beoordelingscriteria van de winkelkwaliteit, van het horeca 

aanbod, van de uitstraling van de panden en van de bereikbaarheid, het opleidingsniveau en het inkomen. De 

waardering van de winkeldiversiteit wordt echter niet door de persoonskenmerken opleidingsniveau en inkomen 

beïnvloed. Hier hebben de persoonskenmerken leeftijd en afstand tot het centrum wel een significant effect op 

de waardering van de winkeldiversiteit. Beide effecten zijn daarbij licht positief, wat dus betekent dat oudere 

respondenten en respondent die verder van het centrum vandaan komen de winkeldiversiteit significant hoger 

waarderen. Daarnaast blijkt de mening van de respondent over de filialiseringsgraad een significante invloed te 

hebben op de waardering van de winkeldiversiteit. Zo duiden de resultaten uit dit onderzoek erop dat zowel 

respondenten die van mening zijn dat er te veel filialen van landelijke ketens ten opzichte van zelfstandige 

winkels in het centrum zijn gevestigd als ook respondenten die vinden dat er te weinig filialen in de binnenstad 

te vinden zijn, de winkeldiversiteit significant lager waarderen dan centrumbezoekers die tevreden zijn met de 

verhouding. Voor de waardering van het centrum als geheel is dit verband alleen significant voor respondenten 

die vinden dat er te weinig filialen zijn gevestigd. De resultaten van dit onderzoek hebben dus duidelijk gemaakt 

dat zowel de objectieve filialiseringsgraad (VKP/WVO) als ook de subjectieve ervaring door de respondent 

hiervan een significante bijdrage levert aan het verklaren van de waardering van een winkelgebied.  
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1. INLEIDING  

In dit hoofdstuk staat de onderzoeksopzet centraal. Ten eerste (1.1) wordt hierbij de aanleiding voor het 

uitvoeren van dit onderzoek weergegeven. Vervolgens wordt de doelstelling van het onderzoek geformuleerd 

(1.2), gevolgd door de hoofdvraag en de deelvragen die door middel van het onderzoek beantwoord zullen 

worden. Afsluitend wordt ingegaan op de wetenschappelijke (1.3.1.) en de maatschappelijke relevantie (1.3.2.) 

voor het uitvoeren van het onderzoek.  

 

1.1.  AANLEIDING 

“Ik zie één Hema, één Kruidvat en één H&M – in welke Nederlandse binnenstad ben ik?” 

Dit citaat duidt de eentonigheid van het winkelaanbod, preciezer geformuleerd op het concept filialisering. 

Filialisering van binnensteden beschrijft het proces waarbij het aantal filialen van grote (inter)nationale ketens, 

dat gevestigd is in binnensteden toeneemt. Hierdoor worden kleinschalige, lokale en zelfstandige winkels uit het 

stadsbeeld van binnensteden verdrongen (Platform31, 2014). Deze concentratie van filialen is het centrale 

onderwerp van dit onderzoek. Het filialiseringsproces heeft vooral invloed op het winkelaanbod van 

binnensteden en dus de mogelijkheid om te consumeren. Consumptie vindt daarbij al lang niet meer alleen in 

kleine, zelfstandige winkels plaats, in de laatste decennia is het aantal filialen van nationale en internationale 

winkelketens vooral op A1-locaties in grote Nederlandse steden namelijk sterk toegenomen (Platform31, 2014).  

A1-locaties zijn locaties die gekenmerkt worden door de dichtste passantenstromen van de betreffende plaats. 

In steden met meer dan 100.000 inwoners is de filialiseringsgraad van de A1- en de A2- winkellocaties van 40% 

in 1984 tot 78% in 2011 gestegen (Platform31, 2014). 

De drijvende kracht achter het filialiseringsproces zit vooral in de grotere marketingkracht die winkelketens 

kunnen ontwikkelen in vergelijking met kleinere winkeliers. Op deze manier kunnen winkelketens klanten 

binden, prijzen en kwaliteitseisen bij producenten afdwingen en hogere huurprijzen betalen (Platform31,2014). 

De oorzaken voor het ontstaan van deze schaalvoordelen zijn bedrijfsconcentraties door fusie, aankoop en 

overname van kleinere bedrijven, maar ook de internationalisering van de detailhandel, waardoor de markt in 

toenemende mate gedomineerd wordt door (inter)nationaal opererende winkelketens. Het gevolg is een daling 

van het aantal winkels in binnensteden (Evers, 2011). Een andere reden voor de concentratie van filiaalwinkels 

in binnensteden ligt in het feit dat de typische binnenstedelijke branches sterker zijn gefilialiseerd (PBL, 2015). 

Modewarenwarenhuizen staan met bijna 96% bijvoorbeeld op nummer 1 van de meest gefilialiseerde branches 

in de detailhandel (Locatus, 2015). 

Naast ontwikkelingen die aan de aanbodzijde plaatsvinden zijn ook de veranderingen in consumptiepatronen 

van invloed op het filialiseringsproces. Vooral e- commerce (online shopping) en veranderingen in de eisen die 

consumenten aan winkellocaties stellen, zijn van invloed op het filialiseringsproces. Volgens Platform31 (2014) 

zal de digitalisering van de consumptie de filialisering van winkelgebieden verder stimuleren. Omdat grote 

winkelketens vaak een sterke online aanwezigheid hebben en over voldoende middelen voor marketing 

beschikken, zijn deze actoren juist in staat om door middel van onderzoek hun assortiment beter op de doelgroep 

af te stemmen en meer aandacht van de consument te krijgen. Deze manier om koopkracht op verschillende 

marketing- en verkoopkanalen te verkrijgen wordt omni- channel retail benoemd en vraagt om grote financiële 

investeringen die alleen door winkelketens gedaan kunnen worden (Platform31, 2014; Verhoef, Kannan & 

Inman, 2015).  

Een tweede ontwikkeling aan de vraagkant die invloed heeft op filialisering is een groeiende behoefte van de 

consument aan herkenbaarheid en toegankelijkheid van winkelgebieden. Ketens voldoen hieraan en worden 

daardoor door bezoekers als prettig ervaren (Platform31, 2014). Vaak is de aanwezigheid van bekende ketens 

juist een belangrijke reden voor consumenten om voor een bepaalde winkellocatie te kiezen. Dit soort winkels 
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wordt anchor stores genoemd (Finn & Louvière, 1996). Van de relatief grote aantrekkingskracht op consumenten 

die uitgaat van deze anchor stores profiteren ook de aanwezige zelfstandige winkeliers. Dit leidt tot een paradox. 

Enerzijds speelt dus voor veel bezoekers van binnensteden de aanwezigheid van bekende ketens een 

aantrekkende kracht bij het kiezen van een winkellocaties. Anderzijds is er sprake van een steeds groeiende 

behoefte aan pret en belevenis onder de binnenstadbezoekers. Platform31 (2015) concludeert dat naast het 

bieden van het juiste aanbod het vooral belangrijk is om aandacht aan de belevingswaarde van winkellocaties te 

besteden. Winkellocaties moeten de consumenten dus iets kunnen bieden wat ze online niet kunnen ervaren 

(NRW, 2011). De beleving van winkellocaties krijgt daarom een steeds belangrijkere rol voor de consument bij 

het waarderen van winkellocaties (Hofste & Teeuw, 2012).  De verandering van binnensteden tot plekken waar 

het vooral gaat om pret en belevenis, is volgens Bergh & Keers (1981) overigens al decennia aan de gang. Vooral 

grote binnensteden en bijzondere centra zijn volgens DTNP (2013) voor bezoekers relatief aantrekkelijk en 

hebben grote kansen om ook in toekomst aantrekkelijk te blijven. De reden hiervoor zit enerzijds in de relatief 

grote kritische massa aan aanbod, omdat consumenten hier een uitgebreide keuzemogelijkheden hebben en het 

aanbod meer specifiek is (DTNP, 2013). Anderzijds worden grote en specifieke centra vaak gekenmerkt door een 

bepaalde sfeer en beleving, die ook deels door de esthetiek tot stand komt. Bij de sfeer en de beleving van 

binnensteden gaat het simpelweg om ervaringen die mensen op een plek hebben en die zij op een persoonlijke 

manier aanspreken en dus memorabel zijn voor de consument (Pine & Gilmore, 1999).   

Een consequentie van het filialiseringsproces dat vaak in de media en door stedelijke experts wordt aangekaart, 

is dat binnensteden steeds sterker op elkaar lijken, waardoor er vaker sprake is van een monotoon stadsbeeld 

(Van Houtum, 2010, Evers, 2011, Plattform31, 2014, Evers, et.al, 2014; Plattform31, 2015). Voor de consument 

wordt het hierdoor steeds moeilijker om aan de hand van de winkels die in de stad gevestigd zijn te bepalen waar 

hij of zij zich bevindt, omdat winkelketens vaak een uniforme uitstraling hebben (Neles, 1996, Spierings &  

Van Houtum, 2006). In de literatuur worden steden daarom al als “eenheidsworst” beschreven omdat ze allemaal 

op elkaar lijken (PBL, 2015). Deze problematiek is met name evident in middelgrote stadcentra (Plattform31, 

2017). Het verlies aan diversiteit en een toenemende mate aan eentonigheid leiden ertoe dat de 

aantrekkingskracht van deze steden onder druk komt te staan. Deze ontwikkeling is vooral van invloed op 

recreatieve bezoekers (NRW, 2011).  Evers (2005) beschrijft recreatief winkelen als de activiteit waarbij het 

rondkijken, ontspannen en waarnemen van de stad een belangrijkere rol heeft dan de aankoop van goederen. 

Juist voor deze groep mensen is een divers stadsbeeld en een hoge belevenis van belang (Evers, 2005; NRW, 

2011). Twee ontwikkelingen dus, die elkaar tegenspreken, waarin met behulp van dit onderzoek inzicht zal 

worden verkregen.   
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1.2.  DOEL- EN VRAAGSTELLING 

Uit het voorafgaande blijkt dat in dit onderzoek de uitkomst van het filialiseringsproces in middelgrote 

Nederlandse winkelgebieden centraal staat. Hierbij wordt de invloed van deze uitkomst op de waardering van 

deze winkelgebieden door de consument onderzocht. Hierdoor wordt geprobeerd de kennislacune die op dit 

gebied bestaan weg te nemen en daardoor een bijdrage te leveren aan het verklaren van de factoren die voor 

consumenten een rol spelen bij de beoordeling van middelgrote winkelgebieden. Het onderzoek stelt zich dus 

tot doel inzicht te verkrijgen in de relatie tussen het aantal filialen van grote winkelketens en de beoordeling van 

winkelgebieden, om op basis hiervan aanbevelingen te kunnen doen over hoe met deze ontwikkeling omgegaan 

moet worden om ervoor te zorgen dat de consumenten middelgrote winkelgebieden hoger waarderen.  

Hoofdvraag 

Welk invloed heeft het aandeel filialen van landelijke winkelketens in het totale winkelaanbod in middelgrote 

winkelgebieden op de beoordeling van deze winkelgebieden door consumenten? 

Deelvragen 

Om antwoord op de hoofdvraag te kunnen geven zijn de volgende deelvragen geformuleerd.   

- Hoe worden middelgrote winkelgebieden door de consument beoordeeld? 

- Hoe wordt het aantal filialen van winkelketens in middelgrote winkelgebieden door consumenten 

ervaren? 

- Hoe beïnvloedt deze subjectieve waarneming de waardering van het winkelgebied?  

- Is er een verband tussen het aandeel filialen van landelijke winkelketens van het totale aantal winkels 

in het winkelgebied en de beoordeling van het winkelgebied?  
 

1.3.  RELEVANTIE 

1.3.1.  WETENSCHAPPELIJKE RELEVANTIE  

In de wetenschappelijke literatuur ligt in verband met filialisering en diversiteit van het binnenstedelijke aanbod 

de nadruk enerzijds op het verklaren van de aantrekkingskracht van winkellocaties en de factoren die hierbij een 

rol spelen (Reilly, 1931; Converse; 1949, Huff, 1964; Gautschi, 1981; Loyd & Jennings, 1987; Okoruwa et al., 1988; 

Cadwallader, 1975; Eppli en Shilling, 1996). In deze onderzoeken wordt vooral gekeken naar de 

aantrekkingskracht die uitgaat van de winkellocatie zelf. Het model dat in deze onderzoeken is gebruikt wordt 

zwaartekrachtsmodel genoemd. De aantrekkingskracht wordt in het basis-zwaartekrachtsmodel bepaald door 

de afstand van een consument tot een winkellocatie en de grootte van een winkellocatie. De observatie-eenheid 

in deze onderzoeken zijn dus winkelgebieden zelf. De enige aanbodfactor die in latere onderzoeken aan het 

basismodel is toegevoegd is het winkelvloeroppervlak. Bovengenoemde onderzoeken richten zich daarbij vooral 

op het consumentengedrag. Zo is de frequentie van het aantal centrum bezoeken als afhankelijke variabele 

opgenomen in de onderzoeken (Huff, 1964; Cadwallader,1975; Gautschi, 1981; Loyd & Jennings, 1987;  

Okoruwa et al., 1988). Eppli en Shilling (1996) en Lee & Pace (2005) hanteren als afhankelijke variabele in hun 

onderzoek de gegeneerde omzet van een winkel. Het wordt dus duidelijk dat deze onderzoeken nauwelijks 

aandacht besteden aan de diversiteit en de filialiseringsgraad van winkellocatie. 

Het verband tussen de diversiteit van binnensteden en de leegstand is tevens onderzocht door Wrigley  

& Dolega, (2011). Ook hier is als observatie-eenheid gekozen voor winkellocaties, maar is geen gebruik gemaakt 

van een zwaartekrachtsmodel. Het blijkt dat de diversiteit in het aanbod van stadcentra een indicator is voor de 

mate van leegstand waarmee centra in het geval van een crisis te maken hebben. Steden die voorafgaand aan 

een crisis gekenmerkt worden door een grote diversiteit in het aanbod hebben tijdens crises minder met 
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leegstand te kampen dan centra die voor een crisis een minder diverse aanbodstructuur hadden (Wrigley & 

Dolega, 2011).  

In andere studies ligt de nadruk op de waardering van winkellocaties en dus meer op de keuze van de consument 

zelf dan op de aantrekkingskracht die uitgaat van de winkellocatie (o.a. Schuler,1979; Louvière & Meyer, 1981; 

Verhallen & de Nooij, 1982; Wakefield & Baker 1998; Oppewalle & Timmermans, 2005; Teller & Reutterer, 2008; 

Teller, 2008; Teller & Reutterer, 2009; Teller & Elms, 2012, Jansen et al., 2013). Een belangrijk verschil tussen 

deze onderzoeken en de onderzoeken die het zwaartekrachtsmodel hebben toegepast, is dat hier als 

onderzoekseenheid de respondent zelf wordt gebruikt, omdat het hier juist gaat om de keuze of het subjectieve 

oordeel van een consument. Het wordt onder andere geconcludeerd dat de keuzemogelijkheid en het 

assortiment van belang zijn voor de consument. Wakefield & Baker (1988), Teller (2008), Teller & Reutterer 

(2008), Teller & Elms (2012) en Jansen et al. (2013) benadrukken in hun onderzoek vooral de invloed van de 

waardering van voorzieningen en het winkelaanbod door de consument op de waardering van de winkellocatie 

in zijn geheel. Finn & Louvière (1996) kijken vooral naar het effect van bepaalde winkels op het imago van een 

stad, maar maken hierbij geen duidelijk onderscheid tussen filiaalwinkels en zelfstandige winkels.  

Wat betreft de invloed van het filialiseringsgraad van binnensteden op de beoordeling van binnensteden door 

de consument bestaan er dus nog een aantal kennislacunes. De invloed van de verhouding tussen zelfstandige 

winkels en filialen van winkelketens en de effecten van de monotone uitstaling door deze winkelketens op de 

beoordeling van winkelgebieden is nog nauwelijks onderzocht. Alleen Clarke et al. (2012) gaan in hun onderzoek 

in op het verband tussen de diversiteit en de waardering van winkellocaties en maken daarbij een duidelijk 

onderscheid tussen filiaalwinkels (multiples) en zelfstandige winkels (independents). Ook zij concluderen dat de 

diversiteit een significante bijdrage levert aan het verklaren van de waardering van winkellocaties door 

consumenten. Volgens hen kan de aanwezigheid van zelfstandige winkels een bijdrage leveren aan het verhogen 

van de waardering van winkelcentra door consumenten, maar kunnen deze winkels niet de aanwezigheid van 

grote winkels (in hun geval een Tesco) vervangen. Daarnaast geldt dit verband ook niet als een locatie al hoog 

wordt gewaardeerd. Uit het onderzoek van Clarke et al. (2012) wordt dus duidelijk dat het effect van het aantal 

filialen in het winkelaanbod van winkellocaties niet eenduidig is. Met behulp van dit onderzoek zal deze 

kennislacune weggenomen worden en meer inzicht worden geboden in de relatie tussen de filialiseringsgraad 

en de waardering van het centrum.  

1.3.2.  MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE  

Naast het wetenschappelijke belang heeft dit onderzoek ook een maatschappelijk belang. Omdat de consument 

uiteindelijk degene is die de binnenstad bezoekt en hier consumeert, wordt vooral gekeken naar de belangen die 

consumenten hebben en hoe zij de binnenstad ervaren. Spierings en van Houtum (2006) concluderen dat 

binnensteden qua winkelaanbod steeds meer op elkaar lijken en dat in bijna alle binnensteden dezelfde 

filiaalbedrijven vertegenwoordigd zijn. Het verkrijgen van meer inzicht in hoe deze ontwikkeling tot uiting komt 

in de beoordeling van middelgrote stadcentra door consumenten, is vooral van belang om ruimtelijk beleid 

hierop te kunnen richten. Hiermee kan bijvoorbeeld gezorgd worden dat meer of minder filialen naar een 

binnenstad toegetrokken worden. Op deze manier kan de beoordeling van de consument verbeterd worden en 

dus de aantrekkingskracht van binnensteden vergroot worden. Op dit moment wordt in gemeentelijke visies 

vooral aandacht besteden aan het creëren of het behoud van een uniek karakter van steden. Dit is dus juist het 

tegenovergestelde van de uitkomst van het filialiseringsproces (Spierings & van Houtum, 2011; Platform31, 

2015). Hierin wordt duidelijk dat de gemeente de visie heeft om het filialiseringsproces tegen te gaan, hoewel 

voor veel bezoekers van binnensteden de aanwezigheid van bekende ketens hoog waarderen. Het onderzoek 

kan bijdragen aan het vergroten van de mogelijkheid om al voorafgaand aan het implementeren van ruimtelijk 

beleid door bijvoorbeeld gemeentes, de gevolgen van de implementatie voor middelgrote binnensteden beter 

in kaart te kunnen brengen.  Door het verbeteren van de mogelijkheid om ruimtelijk beleid ex-ante te kunnen 

evalueren wordt het beleid beter en profiteren hiervan niet alleen consumenten, maar ook winkeliers en de 

binnenstad als geheel. Naast een stijging van de koopkracht door de stijging in het aantal binnenstadbezoekers 
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zou ook de leefbaarheid in de binnenstad kunnen toenemen wat een positief versterkend effect op het proces 

kan hebben. Uiteindelijk kunnen de resultaten van het onderzoek ook bijdragen aan het oplossen van andere 

problemen van winkelgebieden, waaronder de leegstandproblematiek, omdat ruimtelijk beleid voor de 

betreffende regio verbeterd wordt.  

Daarnaast is het filialiseringsproces niet alleen een nationale aangelegenheid maar is het proces ook in het 

buitenland zichtbaar. Zowel in Duitsland als in het Verenigde Koninkrijk wordt in de literatuur veel aandacht 

besteed aan de toenemende concentratie van filiaalwinkels in binnensteden. Zo concluderen  

Megicks & Warnaby (2008) dat het aantal zelfstandige winkeliers in het Verenigde Koninkrijk significant is 

gedaald en er sprake is van een toenemende dominantie van multiples. Dit wordt ook als homoganisation of the 

high streets beschreven. In het rapport High streets Britain 2015 wordt zelfs geconcludeerd dat de 

waarschijnlijkheid groot is dat sommige typen zelfstandige winkels (buurtwinkels/supermarkten, krantenwinkels 

en winkels bij tankstations) in 2015 niet langer meer zouden kunnen bestaan (APPSSG, 2005).  Net als in de 

Nederlandse literatuur wordt als drijvende kracht achter het proces de vooruitgang in de retail-technologie 

gezien, waardoor het voor winkelketens mogelijk is om op verschillende marketing- en verkoopkanalen de 

consument te bereiken en door hun schaalvoordelen de marktpositie van het bedrijf te versterken (Megicks & 

Warnaby, 2008).  Volgens Smith & Sparks (2000) zijn zelfstandige winkeliers in veel gevallen lokaal en economisch 

gezien gemarginaliseerd en is het niet mogelijk voor hun om stand te houden tegen de concurrentie. Hierdoor 

ontstaan zogenaamde Clone-towns. Deze worden gekenmerkt door het verlies aan lokale winkels en een 

toenemende spreiding van een gerepliceerd pakket van winkelketens dat op de nationale High streets gevestigd 

is (NEF, 2004). 

Ook in Duitsland is dit fenomeen duidelijk herkenbaar. Veel onderzoeken kijken vooral naar de perceptie van het 

filialiseringsproces door de consument. Frehn (2003) beschrijft in zijn onderzoek over de ontwikkeling van 

vrijetijdsbestedingen in middelgrote Duitse binnensteden dat binnenstadbezoekers vooral negatief tegenover 

het filialiseringsproces staan. Volgens de uitkomsten van het onderzoek vinden bezoekers van deze steden vooral 

het verlies van individualiteit en van sfeer van binnensteden als een negatief gevolg van het gestegen aantal 

filialen. Hiernaast wordt een daling van de diversiteit als negatief effect van het proces beschreven. 

Fahle et. al. (2003) komen daarentegen in hun onderzoek over de binnenstedelijke ontwikkeling van middelgrote 

steden tot de conclusie dat filialen van winkelketens ook positief aan de beleving van binnensteden bij kunnen 

dragen omdat ze een hoge herkenningswaarde hebben en als anchor stores voor de binnenstedelijke 

ontwikkeling van belang kunnen zijn. Ook in Duitsland heerst er dus onenigheid over de invloed van filialisering 

op de consument.   
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2. THEORIE  

In de wetenschappelijke literatuur zijn er twee belangrijke stromen die proberen het consumentengedrag in 

winkelgebieden te verklaren. Bij de eerste gaat het om de zogenaamde zwaartekrachtstheorieën. In deze 

stroming ligt de nadruk vooral op de factoren die de aantrekkingskracht van centra en winkelgebieden 

beïnvloeden. Hierbij staan in het oorspronkelijke zwaartekrachtsmodel de afstand van de consumenten tot het 

centrumgebied en de grootte van het gebied centraal. 

De tweede theoretische stroming probeert het consumentengedrag aan de hand van de random utility theory te 

verklaren. Centraal staat de vraag voor welk centrum of winkel consumenten kiezen en welke afwegingen aan 

deze keuze ten grondslag liggen. Deze twee benaderingen zijn vaak in de context van het onderzoeken van de 

aantrekkelijkheid en waardering van winkelgebieden gebruikt, waarbij er steeds meer variabelen aan de 

basismodellen zijn toegevoegd om de verklaringskracht te verhogen. In dit hoofdstuk wordt eerst een uitleg van 

de twee stromingen gegeven en vervolgens wordt naar de empirische toepassing gekeken. Hierna worden de 

conclusies van de onderzoeken per onderwerp besproken. Op deze manier wordt gekeken welke factoren in dit 

onderzoek meegenomen moeten worden en welke factoren dus van invloed kunnen zijn op de waardering van 

winkellocaties. 

 

2.1.  ZWAARTEKRACHTSMODELLEN 

Zwaartekrachtsmodellen (Gravity Model) zijn gebaseerd op de aanname dat winkelcentra beschikken over een 

bepaalde aantrekkingskracht of een bepaalde groep consumenten die binnen een bepaald gebied vallen. In het 

basismodel wordt ervan uitgegaan dat dit gebied afhankelijk is van de afstand van de consument tot het 

winkelgebied en de grootte van het winkelgebied. In latere onderzoeken zijn er een aantal variabelen aan het 

basismodel toegevoegd waaronder de afstanden tussen winkelgebieden en het imago van de winkels. 

Zwaartekrachtsmodellen worden zo genoemd omdat zij deels gebaseerd zijn op Newton’s Law of Gravity en 

vooronderstellen dat de kans groter is dat consumenten in bepaalde winkels of in bepaalde centra gaan winkelen 

naarmate de grootte van de winkels of centra toeneemt en de afstand (of de reistijd) naar deze markten afneemt.   

In de volgende twee paragrafen worden deze modellen nader beschouwd. Hierbij wordt vooral gekeken naar de 

belangrijkste kenmerken van de modellen en de veranderingen die verschillende onderzoekers erin aangebracht 

hebben. Vervolgens staat de empirische toepassing van de modellen centraal en wordt gekeken naar de 

conclusies die op basis van de zwaartekrachtsmodellen kunnen worden getrokken. Hier ligt de nadruk op de 

factoren die de aantrekkingskracht van winkellocaties kunnen beïnvloeden.  

 

2.1.1.  TOELICHTING OP DE MODELLEN 

Zwaartekrachtsmodellen zijn van groot belang voor het verklaren van de locatie van detailhandel vestigingen. De 

“Law of retail gravitation” werd door Reilly (1931) geïntroduceerd en was hij de eerste die Newton’s theorie 

heeft toegepast op consumenten en winkelgebieden. Andere bekende en vaak gebruikte modellen zijn het 

“Break-Point Model” van Converse (1949) en Huffs (1964) “Model of Trade Area Attraction”, waarbij elk model 

bekend staat om zijn eigen karakteristieke kenmerken, die in deze paragraaf een voor een worden behandeld.  

In het model van Reilly (1931) staan twee steden (A en B) centraal. Deze steden oefenen net als massa’s in het 

model van Newton, een aantrekkingskracht uit op het omliggende gebied. Hierbij zijn de grootte van de steden, 

gemeten in de populatie van de stad en de afstand de bepalende factoren. Met afstand wordt de afstand tussen 

een stad C, die tussen stad A en B ligt, en de steden A en B bedoeld. Er is een positief verband tussen de grootte 

van een stad en de aantrekkingskracht ervan. Daarentegen is er een negatief verband tussen de afstand en de 

aantrekkingskracht. De aantrekkingskracht van een stad is verdeeld in directe relatie tot de grootte van de stad 

en in indirecte relatie tot het kwadraat van de afstand naar de stad (Reilly, 1931).  
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In het “Break-Point-Model” heeft Converse (1949) een eerste belangrijke toevoeging aan het model van  

Reilly (1931) gemaakt. Met behulp van zijn model is het mogelijk om een zogenaamd breakpoint te berekenen. 

Dit breakpoint bepaalt waar de helft van de handel uitgaande van stad C naar stad A en de andere helft naar stad 

B gaat (Converse, 1949). Hierbij gaat het vooral om de aankoop van niet-specifieke goederen.  

Het derde model dat behoort tot de zwaartekrachtsmodellen is het “Model of Trade Area Attraction” van  

Huff (1964). Als basis voor zijn model gebruikt hij de twee modellen die al besproken zijn, maar kiest hij een 

ander perspectief. Op basis van zijn belangrijkste kritiek dat de bestaande modellen niet empirisch getoetst 

kunnen worden, gebruikt hij de stad en de handel van bedrijven in steden als uitgangspunt (Huff, 1964). Hij is 

hierbij van mening dat de consument juist diegene is die de grootste invloed heeft op de catchment area van 

winkels. Hiervan uitgaand heeft Huff (1964) een formule opgesteld waarmee de kans bepaald kan worden dat 

een consument, woonachtig in stad C naar een bepaalde stad A gaat om te consumeren. Door de kans te 

vermenigvuldigen met het aantal inwoners van stad C, is het mogelijk om te berekenen hoeveel consumenten 

van stad C door stad A worden aangetrokken. 

Daarnaast is het volgens Huff (1964) van belang om bij het bepalen van de aantrekkingskracht van stad A niet te 

kijken naar de populatie van deze stad maar naar het winkeloppervlak en dus naar de grootte van het centrum. 

Een derde verandering ten opzichte van het standaardmodel is dat afstand gedefinieerd wordt als de tijd die het 

kost voor de consument om naar stad A te komen. Als laatste verandering voegt Huff (1964) de variabele λ toe, 

die het koopmotief van consumenten in het model opneemt. De reden voor deze toevoeging is dat consumenten 

volgens hem bereid zijn verschillende afstanden af te leggen voor verschillende soorten producten. De breedte 

van het assortiment en het voorzieningenaanbod zijn dus volgens Huff (1964) bepalende factoren voor de 

grootte van het aantrekkingsgebied van een centrum. In zijn onderzoek gebruikt hij echter alleen het totale 

winkeloppervlak van een winkelgebied als onafhankelijke variabele voor het verklaren van de attractiviteit van 

binnensteden. In het onderzoek wordt dus niet verder ingegaan op de branchemix of het type winkels dat in 

binnensteden is gevestigd. Afsluitend kan geconcludeerd worden dat de winkeldiversiteit theoretisch in de 

zwaartekrachtsmodellen dus geen rol speelt.    

 

2.1.2.  EMPIRISCHE TOEPASSING VAN ZWAARTEKRACHTSMODELLEN 

Zwaartekrachtsmodellen worden, zoals al in de voorafgaande paragraaf beschreven, in de ruimtelijke 

wetenschap gebruikt om de aantrekkingskracht van winkelcentra op een theoretische manier te verklaren. In 

onderzoeken van Huff (1964), Cadwallader (1975), Gautschi (1981), Loyd & Jennings (1987) Okoruwa, Terza & 

Nourse (1988), Eppli & Shilling (1996) en Lee & Pace, 2005 wordt geprobeerd met behulp van zwaartekrachts-

modellen het verband te analyseren tussen het aanbod en de attractiviteit van binnensteden. Hierbij wordt de 

attractiviteit in de onderzoeken bepaald door de frequentie in het aantal centrumbezoeken of de gegenereerde 

omzet van de winkels als afhankelijke variabele op te nemen.  

De eerste belangrijke factor bij deze modellen is de afstand van de consument tot de winkel. Cadwallader (1975) 

concludeert in zijn onderzoek dat de afstand van de consument tot de winkellocatie van invloed is op het 

consumentengedrag. Het effect van de afstand op het consumentengedrag in de gravitatiemodellen is echter 

niet eenduidig (Mejia & Benjamin, 2002). Gautschi (1981) en Eppli en Shilling (1996) concluderen dat door het 

toenemende gebruik van de auto de reistijden van consumenten tot winkellocaties steeds korter worden. 

Gautschi (1981) komt hiernaast in zijn onderzoek tot de conclusie dat het vervoersmiddel van significante invloed 

is op het consumentengedrag. De afstand speelt dus een steeds minder belangrijke rol bij het kiezen voor een 

winkellocatie en het belang van de afstandsfactor wordt dus volgens hem overschat.  Daarentegen concluderen 

Lee & Pace (2005) dat de afstandsfactor juist wordt onderschat. Het resultaat van het onderzoek is dat zowel de 

afstand van de consument tot de winkel, het winkeloppervlak en de afkomst van de consument van invloed zijn 

op de verkoopcijfers (Lee & Pace, 2005).  Hun resultaten komen overeen met wat Cadwallader (1975) 

concludeerde.  
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De tweede belangrijke variabele in de zwaartekrachtsmodellen is de aantrekkelijkheid van de winkels. 

Cadwallader (1975) gebruikt in zijn onderzoek als beoordelingsfactoren voor de aantrekkelijkheid van winkels de 

service, de prijzen, de kwaliteit en het assortiment.  Loyd & Jennings (1978) nemen in hun onderzoek naast de 

beoordelingsfactoren die Cadwallader gebruikt ook de productvariatie, de openingstijden, de hygiëne, de 

bekendheid met het winkelgebied en de afstand tot andere winkels mee en deze worden verschillend gewogen. 

Beide proberen daarbij de frequentie van het aantal winkelbezoeken te verklaren. Loyd en Jennings (1978) kijken 

daarbij vooral naar de invloed van het inkomen.  Uiteindelijk concluderen ze dat de door Cadwallader (1975) 

gehanteerde factoren een bruikbare voorspelling leveren voor mensen met een laag inkomen. Het gedrag van 

mensen met een hoog inkomen kan echter niet voorspeld worden op basis van Cadwallader’s 

beoordelingscriteria. Een mogelijke verklaring hiervoor zien de onderzoekers in “the racial composition of each 

store's clientele” (Loyd & Jennings, 1987, p.166). Als deze variabele opgenomen wordt in het model is het 

mogelijk om het winkelgedrag ook voor mensen met een hoog inkomen te voorspellen (Loyd & Jennings, 1987).  

Ook Okoruwa, Terza & Nourse (1988) hebben verschillende variabelen aan het basis-zwaartekrachtsmodel 

toegevoegd. Deze factoren hebben betrekking op het winkelaanbod en het winkelcentrum zelf. Hierbij wordt 

gekeken naar de leeftijd van het winkelcentrum, of het centrum overdekt is en naar de hoeveelheid warenhuizen 

in het centrum. Laatstgenoemde variabele is opgenomen omdat dit volgens hen een betere indicatie geeft voor 

het aanbod van het winkelcentrum en dus de attractiviteit (Okoruwa, et.al, 1988). Ook zij gaan daarbij in op het 

consumentengedrag en nemen in hun onderzoek de frequentie van het centrumbezoek als afhankelijke variabele 

in het onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat het winkelaanbod van invloed is op de aantrekkelijkheid van het 

centrum.  

De derde en laatste invloedrijke factoren die aan het basismodel zijn toegevoegd zijn persoonlijke kenmerken. 

Cadwallader (1975) concludeert in zijn onderzoek dat de informatie die de consument over het winkelgebied 

heeft van belang is voor de aantrekkelijkheid van een centrum. Naast de informatie die de consument over de 

winkel ter beschikking heeft worden in andere onderzoeken ook andere persoonlijke kenmerken in het 

onderzoek betrokken. Zo nemen Okoruwa et.al (1988) bijvoorbeeld de leeftijd, het geslacht, de burgerlijke staat, 

het opleidingsniveau, de werk, de woon- en de gezinssituatie, het inkomen, de afstand en de reistijd tot de 

verschillende centra mee in hun onderzoek. Vooral de leeftijd van de respondent en de reistijd tot een centrum 

blijken van invloed te zijn op de aantrekkingskracht van de consument tot een centrum. Ook Lloyd &  

Jennings (1978) betrekken in hun onderzoek een aantal persoonlijke kenmerken. Zij onderscheiden de 

consumenten zoals eerder al genoemd naar het inkomen, maar ook naar het geslacht en ras (black & white).  

 

2.2.  DISCRETE KEUZEMODELLEN 

In deze paragraaf worden net als bij paragraaf 2.1. de discrete keuzemodellen geïntroduceerd en een toelichting 

op de modellen gegeven (2.2.1.). Hierna wordt de nadruk gelegd op de empirische toepassing van de modellen 

op de keuze en beleving van consumenten. Hierbij zullen de belangrijkste onderzoeken behandeld worden die 

discrete keuzemodellen en pad-analyses hebben toegepast.  

 

2.2.1.  TOELICHTING OP DE MODELLEN 

In de wetenschappelijke literatuur over het verklaren van het consumentengedrag wordt vaak gebruik gemaakt 

van de random utility theory en van discrete keuzemodellen als analysemethode (o.a. Timmermanns, 1982;  

Ahn & Ghosh, 1989; Teller, 2008; Teller & Reutterer 2008). Hierdoor verschillen zwaartekrachtsmodellen en 

discrete keuzemodellen al in hun uitgangspunt. Waar bij zwaartekrachtsmodellen het centrum centraal staat, 

dat een aantrekkingskracht op de consument uitoefent, benaderen discrete keuzemodellen voornamelijk de 

consument en zijn waarderingen en afwegingen. Hierbij ligt de focus op de utility maximization theory, de basis 

van de discrete keuzemodellen. Het gaat dus vooral om het analyseren van de afwegingen die consumenten 

maken bij de keuze voor verschillende alternatieven om op deze manier een zo groot mogelijke nut te behalen  

(Read, 2004). Deze keuze uit een set van alternatieven wordt volgens McFadden (1973) bij utility maximization 
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theory gemaakt op basis van drie criteria: (1) het aantal alternatieven, (2) de eigenschappen van de verschillende 

alternatieven en (3) de persoonlijke kenmerken van degene die de keuze moet maken. 

Manski (1977) bouwt op de gedachten van McFadden (1973) voort maar voegt een variabele aan de utility 

maximaization theory toe. Als reden voor zijn toevoeging noemt hij een discrepantie tussen de voorspellingen 

uit de utility maximization theory en de werkelijkheid. In zijn theorie zijn de keuzes van personen deels te 

verklaren door de factoren uit de utility maximization theory, maar ook deels door een random keuze 

component. Manski’s theorie wordt daarom ook de random utility theory genoemd. De toegevoegde variabele 

is dus de zogenaamde random variable en wordt in het onderzoek als volgt beschreven: “In this formulation, 

utilities are treated as random variables not to reflect a lack of rationality in the decision maker but to reflect a 

lack of information regarding the characteristics of alternatives and/or decision makers on the part of the 

observer.“ (Manski, 1977, p.229). Bij de random utility theory wordt het discrete keuzemodel als 

analysemethode gebruikt. Hierbij wordt de kans berekend dat iemand voor een bepaald alternatief kiest. Op 

deze manier kan het gedrag van mensen beschreven, verklaard en voorspeld worden (Manski, 1977). Daartoe 

worden de belangrijkste variabelen, waarvan verondersteld wordt dat die de keuze beïnvloeden, in het model 

opgenomen. Vervolgens wordt een random variabele toegevoegd om het model volledig te maken.  

Zoals al in de inleiding is benoemd, is in de wetenschap vaak onderzoek gedaan naar welke factoren van invloed 

zijn op de keuze voor een (o.a. Oppewal, 1995; Teller & Reutterer, 2008; Jansen et al., 2013). Hierbij wordt voor 

de analyse van de gegevens ook voor een discrete keuze model of een pad analyse gekozen. In de volgende 

paragraaf worden de belangrijkste onderzoeken waarin discrete keuze modellen zijn toegepast ten opzichte van 

twee thematische stromingen gepositioneerd.  

 

2.2.2.  EMPIRISCHE TOEPASSING VAN DE DISCRETE KEUZE MODELLEN 

In de wetenschappelijke literatuur over het keuzegedrag van consumenten worden twee verschillende aspecten 

met behulp van de discrete keuze modellen benaderd. Aan de een kant staat de keuze voor bepaalde 

winkelgebieden/ winkels centraal. Aan de andere kant wordt gekeken naar de waardering van winkellocaties. In 

deze paragraaf worden de belangrijkste onderzoeken gepositioneerd ten opzichte van deze twee stromen. 

Bij het keuzegedrag van consumenten wordt een onderscheid gemaakt naar de keuze voor winkels en de  

keuze voor winkelgebieden. In vele onderzoeken wordt daarbij de keuze voor een winkelgebied benaderd 

(Oppewal & Timmermans, 1995; Oppewal, 1995; Oppewal & Timmermans, 1997; Wakefield & Baker, 1998; 

Weisbrod et.al., 1984; Finn & Louvière, 1996). Hierbij ligt in sommige onderzoeken de nadruk op de attributen 

van een winkellocatie die de keuze van de consument bepalen en wordt ingegaan op de redenen waarom 

consumenten voor een winkellocatie kiezen (Weisbrod et al.,1984; Oppewal & Timmermans, 1995; Oppewal, 

1995; Oppewal & Timmermans, 1997; Wakefield & Baker, 1998). Hiernaast kan een onderscheid worden 

gemaakt naar het type winkellocatie. Zo worden in sommige onderzoeken alleen overdekte winkellocaties 

onderzocht (Weisbrod et. al.,1984; Wakefield & Baker, 1998). Finn & Louvière (1996) hebben in hun onderzoek 

het keuzegedrag vanuit een andere perspectief benaderd. Zij baseren het keuzegedrag van consumenten niet op 

de waardering van enkele kenmerken van winkelgebieden maar stellen de invloed van het soort winkel en de 

fysieke kenmerken van winkelcentra op het imago van deze winkelcentra centraal.  

In andere studies staat in tegenstelling tot bovengenoemde onderzoeken niet de keuze voor een winkellocatie 

centraal, maar wordt onderzocht welke factoren de keuze voor een winkel beïnvloeden (Spiggle & Sewall, 1987; 

Bell &Tang, 1998; Bell & Lattin, 1998; Arentze et.al.,2005, Teller & Reutterer, 2009). Sommige van deze studies 

leggen de nadruk vooral op de totale kosten van de consument. Hier wordt ervan uitgegaan dat de keuze voor 

een winkel afhankelijk is van zo laag mogelijke totale kosten (Bell &Tang, 1998; Bell & Lattin, 1998). In het 

onderzoek van Spiggle & Sewall (1987) wordt geconcludeerd dat de winkelkeuze afhankelijke is van de interactie 

tussen consument en verkoper en wordt niet gekeken naar het effect van de totale kosten. In tegenstelling tot 

de onderzoeken over de keuze voor één winkel kijken Arentze et.al. (2005) in hen onderzoek naar de keuze voor 
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meer dan één winkel. Hierbij benaderen zij het zogenaamde multipurpose shopping concept, waarin het 

winkelen met meerdere doelen centraal staat.  De invloed van dit soort winkelen op het keuzegedrag van 

consumenten wordt in het onderzoek nader behandeld.  

Het keuzegedrag van een consument wordt in belangrijke mate bepaald door de waardering en attractiviteit van 

een winkellocatie (Teller, 2008; Teller & Reutterer, 2008). In de meeste onderzoeken waarin winkellocaties en 

het bezoekgedrag op deze locaties door consumenten centraal staan wordt daarom gekeken naar de factoren 

die de waardering van winkelgebieden beïnvloeden (Teller, 2008; Teller & Reutterer, 2008; Teller & Elms, 2012, 

Clarke et al, 2012, Jansen et al, 2013). Om te achterhalen welke factoren dit zijn, wordt in deze studies onderzocht 

of de waardering van de winkellocatie als geheel afhankelijk is van de waardering van een aantal 

centrumkenmerken door bezoekers. Het gaat dus vooral erom hoe winkellocaties en de kenmerken van 

winkellocaties door consumenten worden ervaren. In zijn onderzoek maakt Teller (2008) hiervoor een verschil 

tussen winkelstraten en winkelcentra. Teller & Elms (2012) hebben geprobeerd factoren te achterhalen die direct 

en indirect van invloed zijn op de waardering van winkelgebieden. Ook Clarke et al. (2012) gaan in hun onderzoek 

in op de factoren die de waardering van winkellocaties beïnvloeden maar maken daarbij, anders dan 

eerdergenoemde onderzoeken, een duidelijk onderscheid tussen filiaalwinkels en zelfstandige winkels.  

 

2.3.  INHOUDELIJKE CONCLUSIES 

In deze paragraaf worden de belangrijkste bevindingen van onderzoeken uiteengezet die 

zwaartekrachtsmodellen en discrete keuze modellen hebben toegepast. Ten eerste worden de belangrijkste 

inhoudelijke conclusies met betrekking tot de beoordelingscriteria van winkellocaties besproken. Ten tweede 

worden de bevindingen met betrekking tot de persoonlijke kenmerken van de respondent besproken. Hoe met 

deze variabelen wordt omgegaan in dit onderzoek is te vinden in de operationalisatie in paragraaf 3.3.. 

 

2.3.1.  BEOORDELINGSFACTOREN  

Winkelmix  

De mogelijkheid om te consumeren is sterk afhankelijk van de winkelmix van een locatie. Uit verschillende 

onderzoeken blijkt dat respondenten de waardering van de retail- tenant- mix als een belangrijke factor voor de 

aantrekkelijkheid van een binnenstad zien (Okoruwa, et al., 1988; Oppewal 1995; Oppewal & Timmermans, 1997; 

Wakefield & Baker, 1998; Teller & Reutterer, 2008; Teller, 2008; Teller & Elms, 2011; Clarke et al., 2012;  

Jansen et al, 2013). De aanwezigheid van twee van dezelfde winkels heeft volgens sommigen geen negatieve 

invloed op de waardering door de consument, maar draagt ook maar in beperkte mate bij aan een verhoging van 

de waardering (diminishing returns) (Clarke et al., 2012). Ook blijkt dat het aantal winkels een belangrijkrijke 

factor is bij het maken van een keuze voor een winkellocatie.  Het is dus voor bezoekers van belang dat het 

aanbod in de binnenstad divers is en dat er verschillende winkels gevestigd zijn, omdat alleen hierdoor de 

consument zijn wensen en behoeften kan vervullen.   

Voorzieningenmix 

De invloed van de voorzieningenmix (non-retail-mix) op de waardering van winkelgebieden is nog niet eenduidig. 

Uit het onderzoek van Teller (2008) blijkt dat de voorzieningenmix, bestaand uit horeca en entertainment 

activiteiten wel van significante invloed is op de waardering van winkellocaties. In de onderzoeken van Teller & 

Reutterer (2008) en van Teller & Elms (2012) wordt dit verband echter niet gevonden. Wakefield & Baker (1998) 

concluderen dat niet alleen de waardering van de winkelmix maar ook de voorzieningenmix van invloed zijn op 

de waardering van het centrum. De invloed van de waardering van voorzieningenmix loopt volgens hun 

onderzoek echter via een tussenvariabele, namelijk de beleving van het centrum.  
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Sfeer 

Zoals al in de inleiding beschreven gaat het bij het winkelen al lang niet meer alleen om een uitwisseling van geld 

en goederen/ diensten, maar speelt de sfeer een belangrijke rol bij de waardering van winkellocaties 

(Timmermans, 1982; Wakefield & Baker, 1998; Pine & Gilmore, 1999; Arentze & Timmermans, 2001; Teller & 

Reutterer, 2008; Teller, 2008; Teller & Elms, 2012, Jansen et al., 2013). Sfeer is daarbij een subjectief gevoel, een 

emotie en een zintuigelijke factor die samenhangt met gebeurtenissen die mensen persoonlijk aanspreken of 

ervaringen die memorabel zijn. 

Imago  

Volgens sommigen bepaalt het imago van een winkelgebied de keuze die de consument maakt voor een 

bepaalde winkellocatie (Cadwallader, 1975; Oppewal, 1995; Finn & Louvière, 1996; Arentze & Timmermans, 

2001; Janssen et al., 2014). Outlets hebben hierbij vaak een sterk negatieve invloed op het imago van 

winkelcentra, warenhuizen juist een positieve. Ook wordt geconcludeerd dat de aantrekkelijkheid van de 

etalages en de mate waarin het centrum onderhouden wordt van significante invloed zijn op de keuze van 

consumenten voor bepaalde winkellocaties. Met het imago wordt dus het uiterlijk van de winkellocaties bedoeld. 

Dit wordt vaak in verschillende indicatoren in de onderzoeken betrokken. Bij het imago gaat het dus alleen om 

het verschijningsbeeld van een winkellocatie en minder om het gevoel dat mensen bij een winkellocatie hebben 

(zie sfeer). 

Bereikbaarheid en parkeren  

Met bereikbaarheid wordt de ruimtelijke en temporele afstand tussen het uitgangspunt (bijvoorbeeld thuis of 

werk) en de winkellocatie bedoelt (Cadwallader, 1975; Teller & Reutterer,2008). De bereikbaarheid is van groot 

belang bij het kiezen en het waarderen van een winkellocatie (Huff, 1964; Lee & Pace, 2005; Teller & Reutterer, 

2008; Clarke et.al, 2012; Jansen et al., 2013). Nabijheid van winkelmogelijkheden is daarbij een bepalende factor 

voor de waardering van een winkellocatie door de consumenten. Hiernaast speelt de gestegen mobiliteit, toe te 

schrijven aan het gebruik van de auto, een belangrijke rol bij het de waardering van een winkellocatie, omdat 

winkellocaties hierdoor beter bereikbaar worden. De parkeersituatie is daarom ook van invloed op de waardering 

van de winkellocatie (Gautschi, 1981; Oppewal,1995; Eppli & Shilling, 1996; Arentze & Timmermans, 2001). Met 

betrekking tot de parkeersituatie kan onderscheid worden gemaakt in parkeergemak en parkeerkosten. Beide 

factoren blijken van invloed te zijn bij het maken van een keuze voor een winkellocatie.  

2.3.2.  PERSOONSKENMERKEN 

Persoonskenmerken zijn vooral in onderzoeken waar met discrete keuze modellen is gewerkt van groot belang. 

In het basis-zwaartekrachtsmodel zijn geen persoonskenmerken opgenomen. Pas later zijn in onderzoeken waar 

met het zwaartekrachtsmodel is gewerkt ook persoonskenmerken toegevoegd. Zoals eerder al aangegeven blijkt 

uit verschillende onderzoeken dat de leeftijd, het geslacht, de burgerlijke status, de werk-, de woon- en de 

gezinssituatie, het opleidingsniveau en het inkomen van invloed zijn op de keuze en de waardering van een 

winkelgebied (McFadden, 1973; Cadwallader, 1975; Loyd & Jennings, 1978; Okoruwa et al., 1988; 

Anselmsson,2006; Clarke et al., 2012; Janssen et al.2014). Uit onderzoeken blijkt dat jongere consumenten 

winkelmogelijkheden vaak hoger waarderen dan oudere. Daarnaast wordt geconcludeerd dat het horen bij 

bepaalde sociaaleconomische klassen de waardering van winkellocaties beïnvloedt. Sociaal kwetsbare 

respondenten stellen vaak lagere eisen aan de store mix dan consumenten uit een hogere sociaaleconomische 

milieu. Daarnaast kan ook nog de stemming van de respondent invloed hebben op de waardering van het 

centrum.  
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2.4.  CONCEPTUEEL MODEL 

Het onderzoek is vooral gericht op de relatie tussen de filialiseringsgraad en de beoordeling van winkellocaties 

door de consument. Het conceptueel model bevat een schematische weergave van alle factoren die van invloed 

kunnen zijn op de afhankelijke variabele, de waardering van winkellocaties. Alle gegevens over de 

beoordelingscriteria, de waardering van het centrum en de persoonskenmerken worden verzameld met behulp 

van een enquête. Een volledige operationalisatie is te vinden in hoofdstuk 3.3. nadat de keuze voor deze 

onderzoeksmethode nader is toegelicht.  Het conceptueel model is gebaseerd op de bevindingen uit hoofdstuk 

2 en ziet er als volgt uit:  

  

Figuur 1 Conceptueel model 
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3. METHODOLOGIE 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het onderzoek uitgevoerd wordt. Hierbij zal eerst (3.1) de gekozen 

onderzoeksstrategie behandeld worden en vervolgens (3.2.) het onderzoeksmateriaal nader toegelicht worden. 

In deze paragraaf wordt vervolgens zowel ingegaan op de betrouwbaarheid (3.2.2.) als op de validiteit van het 

gekozen meetinstrument. In paragraaf (3.3.) worden dan de belangrijkste begrippen uit dit onderzoek 

geoperationaliseerd en dus bepaald hoe deze in de context van dit onderzoek zijn gemeten. De selectie van de 

centra is het centrale onderwerp van paragraaf (3.4.). Afgesloten wordt dit paragraaf met een korte toelichting 

van de analysemethoden (3.5.).  

 

3.1.  ONDERZOEKSSTRATEGIE  

Om het onderzoek richting te kunnen geven is het van belang om voorafgaand aan het onderzoeksproces 

bepaalde fundamentele keuze te maken. Volgens Verschuren & Doorewaard (2015) is het van belang om hierbij 

de keuze te maken voor een theorie- of praktijkgericht, empirische of niet-empirisch, kwantitatief of kwalitatief 

en breed- of diepgaand onderzoek. 

Het doel van dit onderzoek is het om inzicht te verkrijgen in de relatie tussen het aantal filialen van grote 

winkelketens en de waardering van binnensteden. Uit de literatuurstudie is gebleken dat dit onderwerp in de 

Nederlandse context tot nu toe nog niet is onderzocht. Het doel van dit onderzoek is dus het verkleinen van de 

kennislacune die op dit gebied bestaat. Praktijkgericht onderzoek wordt vooral gebruikt voor het oplossen van 

concrete vraagstellingen uit de praktijk (Verschuren & Doorewaard, 2015). Dit type onderzoek is echter altijd 

gebaseerd op conclusies die zijn getrokken uit theoriegericht onderzoek. Omdat op het gebied van filialisering 

deze conclusies ontbreken, is het dus van belang om voorafgaand aan het oplossen van concrete vraagstellingen 

met behulp van de theorie eerst onderzoek te verrichten met als doel een bijdrage te leveren aan de theorie. Dit 

onderzoek heeft dus een theoriegericht karakter. 

Verder is het de vraag of het onderzoek empirisch of niet empirisch uitgevoerd wordt. Om de onderzoeksvraag 

te beantwoorden is het verkrijgen van nieuwe data van groot belang. Het is namelijk pas mogelijk om uitspraken 

te doen over hoe mensen winkellocaties beoordelen als informatie over de perceptie van de respondenten is 

verzameld. Voor dit onderzoek is gekozen voor een empirische aanpak omdat nieuwe data verkregen moet 

worden om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. Er is dus sprake van een empirisch analytisch 

onderzoek, waarbij men ervan uitgaat dat wetenschappelijke uitspraken slechts geldig zijn als deze empirisch 

onderbouwd kunnen worden (Korzilius, 2000). 

Daarnaast moet de keuze gemaakt worden of het onderzoek kwalitatief of kwantitatief van aarde is. Kwalitatief 

onderzoek richt zich vooral op het interpreteren van data en het achterhalen van onderliggende oorzaken. 

Vragen als “waarom” en “hoe” staan centraal (Verschuren & Doorewaard, 2015). Bij kwantitatief onderzoek staat 

echter het analyseren van de data centraal. Met behulp van een kwantitatieve benadering van het onderzoek is 

het mogelijk om op zoek te gaan naar statische verbanden tussen twee variabelen en wordt de werkelijkheid 

uitgedrukt in gekwantificeerde hoeveelheden (Korzilius, 2000, Vennix, 2011). Omdat het voornaamste doel van 

het onderzoek is, om inzicht in het verband tussen de beoordeling van binnensteden en het aantal filialen in 

binnensteden te krijgen, is deze benadering dus het meest geschikt. Hiernaast kan door het hanteren van een 

kwantitatieve aanpak inzicht gegeven worden in de sterkte van dit eventuele verband.  

De laatste keuze die gemaakt moet worden is die tussen een breedte- en een diepteonderzoek. Een 

breedteonderzoek geeft vooral een breed overzicht van een bepaald onderwerp. Hierbij is het mogelijk om 

uitspaken te maken die voor een grotere groep mensen gegeneraliseerd kunnen worden. Onderzoeken waar 

voor een aanpak met meer diepgang is gekozen hebben deze mogelijkheid niet. De resultaten uit deze 

onderzoeken zijn vaak gedetailleerder en sterker onderbouwd, en bieden daardoor in het algemeen meer 
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zekerheid op het gebied van bruikbaarheid en interne validiteit (Verschuren & Doorewaard, 2015).  In dit 

onderzoek zal een brede onderzoeksaanpak gehanteerd worden, omdat er in zijn algemeenheid nog 

onduidelijkheid bestaat wat betreft de effecten van filialisering op de waardering van winkellocaties door 

consumenten. De resultaten van dit onderzoek kunnen vervolgens worden gebruikt om met behulp van een 

diepteonderzoek een meer gedetailleerd beeld van het onderwerp te krijgen.  Daarnaast is een reden voor de 

keuze voor een brede onderzoeksaanpak dat in het onderzoek gewerkt wordt met een grote hoeveelheid 

respondenten. Dit hangt vooral samen met de gemaakte keuze voor een kwantitatieve aanpak.   

Op basis van de gemaakte keuzes kan nu worden bepaald welke type onderzoeksmethode het meest geschikt is 

voor dit onderzoek. Vijf veel gebruikte onderzoeksstrategieën zijn de survey, de casestudy, het experiment, de 

gefundeerde theoriebenadering en bureauonderzoek (Verschuren & Doorewaard, 2015). Eerder gemaakte 

keuzes hebben ertoe geleidt, dat voor een surveyonderzoek is gekozen. Kenmerkend voor een surveyonderzoek 

is volgens Korzilius (2000) dat de gegevensverzameling bij veel personen over een groot aantal kenmerken 

plaatsvindt. Hierbij zijn de vragen die aan de respondenten voorgelegd worden vooraf bepaald om zo een 

overzicht te kunnen geven van een bepaald fenomeen (Korzilius, 2000). Een surveyonderzoek is een goede 

manier om data over een grote hoeveelheid personen te verzamelen, wat uiteindelijk de betrouwbaarheid van 

het onderzoek verhoogd en de mogelijkheid kan bieden om uitspraken te generaliseren (Vennix ,2011). 

Vaak worden de respondenten via een steekproef uit een grotere groep mensen geselecteerd. Om uitspraken 

over een grotere groep te kunnen doen, moet de steekproef aselect zijn (op basis van toeval procedure). De 

generaliseerbaarheid van de resultaten hangt daarnaast ook af van de representativiteit van het steekproefkader 

(afspiegeling van de samenleving) (Korzilius, 2000). Hierop wordt later in deze paragraaf nog nader ingegaan. 

Binnen het surveyonderzoek zijn er drie verschillende typen onderzoeken mogelijk, namelijk een cross-sectioneel 

onderzoek, een panelonderzoek en een tijdreeksonderzoek. In dit onderzoek is er gekozen voor een cross 

sectionele survey, wat betekent dat de data over de respondenten op één tijdstip wordt verzameld. Bij 

panelonderzoek wordt over een groep respondenten, die van tevoren wordt vastgesteld over bepaalde tijd data 

verzameld. Dit is echter in dit onderzoek niet mogelijk. Bij tijdsreeksonderzoeken wordt data door de tijd heen 

verzameld (Vennix, 2011). Ook deze vorm van surveyonderzoek is dus in de context van dit onderzoek niet 

geschikt.    

Het gebruik van een surveyonderzoek brengt zowel voor- als nadelen met zich mee. Een voordeel van een 

surveyonderzoek is dat het, anders dan bij een casestudy of een experiment, het betrekken van een grote 

hoeveelheid mensen bij het onderzoek in beperkte tijd mogelijk maakt. Hierdoor kunnen algemeen geldende 

uitspraken gedaan worden en is er sprake van een grote externe validiteit (Korzilius, 2000). Hiernaast zorgt een 

systematische aanpak van een surveyonderzoek voor betrouwbare, repliceerbare en kwantificeerbare gegevens 

(Korzilius, 2000).  

Een groot nadeel van het surveyonderzoek is dat er beperkt diepgang in het onderzoek zit. Door de vooraf 

gestructureerde vragenlijst en de gestandaardiseerde manier van de dataverwerking is het maar heel beperkt 

mogelijk tijdens de dataverzameling diepte in het onderzoek te krijgen. Hiernaast leidt het hanteren van een 

cross-sectioneel onderzoek ertoe, dat de interne validiteit in gevaar kan komen. Omdat er maar op een moment 

data over de respondenten wordt verzameld is het moeilijk om oorzaak- en gevolgrelaties vast te stellen.  

Daarnaast is het moeilijk om alle factoren die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van de binnenstad al 

voorafgaand aan het onderzoek volledig in kaart te brengen. Dit is van belang omdat bij een selecte steekproef 

de kans groter is dat toevallige afwijkingen de onderzoeksresultaten beïnvloeden. Om dit te voorkomen zijn er 

een aantal maatregelen genomen. Voorafgaand aan het onderzoek is het van belang om door middel van een 

uitgebreid literatuuronderzoek alle variabelen die mogelijk van invloed op de waardering van winkellocaties 

kunnen zijn, in kaart te brengen. Hiernaast is er gekozen om alleen middelgrote stadcentra in het onderzoek te 

betrekken. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de grootte van de winkellocatie van invloed is op de 

beoordeling van deze winkellocaties (Huff, 1964; Finn & Louvière, 1996, Lee & Pace, 2005). Door ervoor te kiezen 
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om alleen middelgrote steden te onderzoeken wordt een mogelijke beïnvloeding door de grootte van het 

centrum op de onderzoeksresultaten weggenomen. De keuze voor middelgrote steden is gemaakt omdat hier 

de problematiek rond het verlies aan diversiteit en attractiviteit het grootst blijkt te zijn (PBL, 2015).  De interne 

validiteit van het onderzoek neemt door de keuze voor middelgrote steden toe (Vennix, 2011).  De uitspraken 

die op basis van dit onderzoek gedaan kunnen worden zijn dan ook alleen van toepassing op middelgrote steden 

en kunnen niet gegeneraliseerd worden naar alle winkellocaties.  

Daarnaast is het niet mogelijk om een steekproefkader voorafgaand aan het onderzoek vast te stellen omdat de 

enquêtes op straat afgenomen worden. Dat betekent, dat er sprake is van een toevallig steekproefkader en dus 

van een selecte en niet van een aselecte steekproef. Dit type steekproef wordt ook niet-kanssteekproef genoemd 

(Korzilius, 2000). Bij dit type steekproef is het in theorie niet mogelijk om de resultaten te generaliseren voor een 

grote groep mensen of de hele populatie (in dit onderzoek alle bezoekers van de betreffende binnensteden) 

omdat de resultaten alleen maar geldig zijn voor de groep bezoekers die aan het onderzoek deel hebben 

genomen.  

Een derde moeilijkheid bij het houden van een surveyonderzoek is de non-response. Dat wil zeggen: mensen die 

niet mee willen doen aan het onderzoek (Vennix, 2011; Korzilius, 2000). Het probleem ontstaat op het moment 

dat een bepaalde groep mensen met een bepaald kenmerk er bewust voor kiest om niet mee te doen aan het 

onderzoek. Data over deze groep mensen ontbreekt dan in het onderzoek wat ten kosten gaat van de externe 

validiteit. Een mogelijke manier om toch aan informatie over deze respondenten te komen is de centrale 

vraagmethode (Korzilius, 2000). Hierbij wordt geprobeerd antwoord te krijgen op een of enkele belangrijke 

vragen uit het onderzoek. Echter is het dan niet mogelijk om een volledig beeld van de respondent te krijgen 

maar toch wordt informatie verzameld over de hoofdvraag van het onderzoek. Omdat voorafgaand aan het 

onderzoek geen steekproefkader vastgesteld kan worden, is het niet mogelijk om de non-response in kaart te 

brengen. Een manier om de non-response te verlagen is, de respondent te helpen bij het invullen van vragen die 

voor hen onduidelijk zijn (Vennix, 2011). Dit kan zowel de betrouwbaarheid als de interne validiteit verhogen.  

 

3.2.  ONDERZOEKSMATERIAAL  

Met behulp van een enquête worden bezoekers van middelgrote binnensteden ondervraagd om in beeld te 

krijgen hoe zij het centrum waarderen. Waarom de keuze voor een enquête is gemaakt en hoe de enquêtes af 

worden genomen, staat centraal in de volgende paragraaf.  

3.2.1.   ENQUÊTE  

Er zijn twee mogelijke manieren om mensen in verband met een onderzoek te ondervragen. Een interview is 

vooral gericht op een diepteonderzoek, omdat hierbij de mogelijkheid bestaat om door te vragen en met de 

vragen in te spelen op het verhaal van de respondenten. Enquêtes zijn vooral bedoeld om een grote aantal 

respondenten in een beperkte tijd te kunnen ondervragen en dus vooral geschikt voor kwantitatief onderzoek. 

Omdat in paragraaf 3.1. al vast is gesteld dat een kwantitatieve aanpak het meest geschikt is voor het bereiken 

van het onderzoeksdoel en er inzicht verkregen moet worden in de beoordeling van binnensteden door 

consumenten (empirische data), is als onderzoeksstrategie gekozen voor het afnemen van een enquête.  

Er zijn echter verschillende mogelijkheden hoe de enquêtes afgenomen kunnen worden. Daarbij gaat het vooral 

om de manier waarop de respondent in contact komt met de onderzoeker. Een enquête kan telefonisch, online, 

schriftelijk of face-to-face afgenomen worden (Vennix, 2011). In dit onderzoek is gekozen voor een face-to-face 

enquête, waarbij respondenten de vragen ter plekke gaan beantwoorden, wanneer ze ermee eens zijn om mee 

te doen aan het onderzoek. Deze keuze is gemaakt omdat op deze manier de indrukken die de respondenten 

van de binnenstad hebben meteen opgenomen kunnen worden in de enquête en daarmee de betrouwbaarheid 

van het onderzoek verhoogd kan worden. Teller en Reutterer (2008) noemen een soortgelijk aanpak in hun 

onderzoek een in vivo retail attraction model, waarbij respondenten in hun winkelomgeving ondervraagd 
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worden.  Hierdoor is het beeld wat respondenten van de binnenstad hebben in mindere mate vertekend en is 

de kans kleiner dat toevallige meetfouten in het onderzoek gemaakt worden. Hiernaast bieden face-to-face 

enquêtes de mogelijkheid om vragen of termen nader toe te lichten, in het geval dat er onduidelijkheden onder 

de respondenten ontstaan.   

In samenwerking met het adviesbureau Droogh Trommelen en Partners (DTNP) is de enquête opgesteld. De 

enquête bestaat uit 20 vragen en is als volgt gestructureerd. Ten eerste wordt gevraagd of de respondent het 

centrum verlaat. Dit is van belang om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het centrumbezoek. Hierna 

volgen een aantal vragen over het centrumbezoek (bezochte winkels, duur centrumbezoek, uitgaven, frequentie 

centrumbezoek, gebruikt vervoersmiddel) en de redenen voor het centrumbezoek. Vervolgens worden vragen 

gesteld over persoonlijke kenmerken van de respondent zoals de leeftijd, de postcode (of woonplaats), het 

opleidingsniveau en het inkomen. Bovendien zijn er vragen opgenomen over de frequentie van 

internetaankopen en de producten die op internet worden gekocht, de leegstand en de ervaring daarvan en het 

aantal formules in verhouding tot het aantal zelfstandige winkels en de perceptie van deze verhouding. Hiernaast 

wordt de respondent gevraagd om een rapportcijfer op een schaal van 1 tot 10 aan een aantal factoren toe te 

kennen. De lijst met de beoordelingscriteria is te vinden in de enquête die opgenomen is in bijlage I. De 

respondent wordt hiernaast nog gevraagd om op een kaart zijn looproute aan te geven.  

3.2.2.  BETROUWBAARHEID  

Bij de betrouwbaarheid van een onderzoek gaat het om het maken van toevallige fouten tijdens het 

onderzoeksproces. Betrouwbaarheid is dus een belangrijke kwaliteitscriteria van het onderzoek. Resultaten van 

een betrouwbaar onderzoek zijn onafhankelijk van het moment waarop het onderzoek is verricht, van de 

onderzoeker en het gebruikte meetinstrument (Korzilius, 2000).  

De betrouwbaarheid is onder andere afhankelijk van de hoeveelheid respondenten die in het onderzoek 

betrokken worden. In het algemeen geldt, hoe meer respondenten geselecteerd worden, hoe groter de 

betrouwbaarheid van het onderzoek (Korzilius, 2000). Om zo veel mogelijk respondenten in het onderzoek te 

kunnen betrekken wordt in het in het onderzoeksproces samengewerkt met vijf andere studenten, die in 

groepen van drie per stad gaan enquêteren.  

Naast de omvang van de steekproef is de betrouwbaarheid ook afhankelijk van de plaats en de tijd waarop 

geënquêteerd wordt. In elke stad wordt in het onderzoek zowel op een doordeweekse dag en op een zaterdag 

geënquêteerd om zo de kans te verkleinen dat bepaalde groepen respondenten (bijv. voltijd werkenden) niet 

meegenomen worden in het onderzoek. Hierdoor wordt de betrouwbaarheid verhoogd (Korzilius, 2000).  

Omdat het weertype ook van invloed is op de perceptie van de winkellocaties door consumenten, is ervoor 

gekozen om op verschillende momenten te enquêteren. Parsons (2001) heeft geconcludeerd dat mensen 

negatieve emoties krijgen als het slecht weer (regen & kou) is en dit ook invloed heeft op de keuze om naar de 

stad te gaan. Een regenachtige en/of koude dag stimuleert mensen volgens zijn onderzoek om thuis te blijven of 

niet lange in winkelgebieden te verblijven. In tegenstelling hiertoe heeft een zonnige, droge en/ of warme dag 

een positief effect op de verblijfsduur in binnensteden. Ook zorgt dit weertype ervoor dat bezoekers een 

positiever beeld hebben van de winkellocatie (Parsons, 2001). Om dus toevallige meetfouten uit te sluiten is het 

van belang om op verschillende momenten te enquêteren en zo de betrouwbaarheid van het onderzoek te 

vergroten (Korzilius, 2000). 

De keuze voor de plek waar precies in de binnenstad geënquêteerd wordt is tevens van invloed op de 

betrouwbaarheid van de resultaten van het onderzoek. Er is voor gekozen om met drie studenten bij 

verschillende uitgangen van de winkellocaties te enquêteren om in de context van dit onderzoek de 

betrouwbaarheid zo groot mogelijk te houden (Korzilius, 2000). Dit heeft vooral te maken met de verschillende 

toegangswegen die bezoekers kunnen kiezen om naar de binnenstad te komen en het vervoersmiddel wat zij 

gebruiken (Teller & Reutterer, 2008).  
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3.2.3.  VALIDITEIT 

 De validiteit of geldigheid van de onderzoeksresultaten is zonder meer de belangrijkste kwaliteitscriteria voor 

een onderzoeksproces (Korzilius, 2000). Hieronder wordt verstaan of met het onderzoek gemeten wordt wat de 

onderzoeker beoogd te meten, dus met andere woorden, of er beschrijvingen en verklaringen van de 

werkelijkheid worden gegeven. Naast te kijken of in het onderzoek systematische fouten ontbreken, worden met 

validiteit ook andere kwaliteiten beschreven (Korzilius, 2000). Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen 

vier soorten, namelijk de inhoudsvaliditeit, de begripsvaliditeit, de interne en de externe validiteit.  

De inhoudsvaliditeit van het onderzoek beschrijft of er empirisch daadwerkelijk wordt gemeten wat er 

theoretisch moet worden gemeten, dus met andere worden of de vragen die in de survey zijn opgenomen 

daadwerkelijk de begrippen meten die in het onderzoek zullen worden gemeten (Vennix, 2011; Korzilius, 2000). 

In het kader van dit onderzoek is dus van groot belang om vooral de begrippen filialisering en waardering van 

winkellocaties goed te operationaliseren. Dit gebeurt door het uitvoeren van een nauwkeurige literatuurstudie.  

Begripsvaliditeit sluit vooral aan bij het uitsluiten van het maken van systematische fouten. Hiermee wordt 

gezorgd dat de onderzoeksresultaten aansluiten bij de uitkomsten van eerdere onderzoeken (Korzilius, 2000). 

Dit type validiteit kan pas na de analyse van de onderzoeksresultaten getoetst worden. 

De interne validiteit beschrijft de kwaliteit van de conclusies uit het hele onderzoek. Hierbij gaat het vooral erom 

dat de conclusies die uit het onderzoek naar voren komen, niet worden veroorzaakt door factoren die niet in het 

onderzoek mee zijn genomen (Korzilius, 2000). Het gaat dus vooral om het logisch beargumenteren van de 

stappen die zijn genomen in het onderzoek, om zo foute conclusies te vermijden. Een belangrijke stap voor de 

interne validiteit van het onderzoek is een uitgebreide literatuurstudie. Het is immers de stap waarbij alle 

factoren in kaart gebracht worden die van invloed kunnen zijn op de afhankelijke variabele, in dit geval de 

waardering van winkellocaties. Hiernaast moet er rekening gehouden worden met het weer. De keuze om het 

de enquêtes face-to-face af te nemen heeft daarnaast ook nog invloed op de interne validiteit. Bij deze manier 

om data over respondenten te verkrijgen bestaat altijd de mogelijkheid op sociaal wenselijk antwoorden die niet 

volledig overeenkomen met wat de respondent daadwerkelijk denkt.  

De externe validiteit heeft betrekking op de reikwijdte of de generaliseerbaarheid van de conclusies. Hiermee 

wordt bedoeld of de resultaten van het onderzoek ook toepasbaar zijn op andere populaties en andere 

omstandigheden. In paragraaf 3.1. is al beschreven dat in het onderzoek sprake is van een niet-kanssteekproef. 

Dit heeft negatieve gevolgen voor de externe validiteit omdat, door het ontbreken van een aselect 

steekproefkader, niet met zekerheid bepaald kan worden of de resultaten de populatie weerspiegelen. Hierdoor 

kunnen alleen uitspraken worden gedaan over de respondenten die deel hebben genomen aan het onderzoek.  
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3.3.  OPERATIONALISATIE  

Nu bepaald is welke factoren bij de waardering van winkellocaties een rol spelen (zie 2.3.) en gekeken is welke 

methode het beste gebruikt kan worden voor dit onderzoek (zie 3.2.1.) moet bepaald worden hoe de 

afzonderlijke factoren in het onderzoek gemeten worden. In het navolgende wordt ten eerste gekeken hoe de 

objectieve centrumkenmerken in het onderzoek zijn gemeten. Daarna wordt beschreven hoe de 

beoordelingscriteria in het onderzoek aan bod komen. Afsluitend worden de persoonskenmerken die in het 

onderzoek zijn opgenomen kort genoemd. In bijlage I is de volledige vragenlijst uit de enquête opgenomen. 

Hierin zijn alle vragen te vinden zoals ze gesteld zijn in de context van dit onderzoek. 

Diversiteit 

Diversiteit van winkellocaties is een factor die steeds belangrijker wordt voor de waardering van winkellocatie 

van de consument (Wrigley & Dolega, 2011; Clarke et al., 2012). Met diversiteit wordt in dit onderzoek de 

verhouding van verschillende soorten detailhandel, horeca en diensten bedoeld. In het onderzoek wordt 

diversiteit aan de hand van de Herfindahl index berekend, omdat deze index een statistische meting van een 

concentratie weergeeft (Rhoades,1993). De Herfindahl index, ook HHI (Herfindahl-Hirschman-Index) genoemd 

wordt berekend door het marktaandelen van de verschillende sectoren te kwadrateren en bij elkaar op te tellen. 

Een HHI die gelijk is aan 1 betekent dat er een monopolie is voor een sector/ branche, een HHI dicht bij 0 duidt 

op een diverse aanbodstructuur. 

In dit onderzoek worden verschillende branches in het aantal verkooppunten gemeten. Zo wordt een tweedeling 

gemaakt in de winkels die gericht zijn op dagelijkse producten, ten eerste in het aantal supermarkten en ten 

tweede in het aantal verkooppunten van andere winkels dan supermarkten met dagelijkse artikelen 

(bijvoorbeeld slager, kaasboer, etc.). Ook het aantal verkooppunten dat gericht is op niet-dagelijkse producten 

wordt in twee categorieën opgesplitst. De eerste categorie bevat daarbij alle winkels die gericht zijn op producten 

uit de groep “In & Om Huis”. De tweede categorie bevat alle andere winkels die niet dagelijkse producten 

aanbieden en niet horen bij de eerstgenoemde categorie, bijvoorbeeld modewinkels. Hiernaast zijn het aantal 

winkels dat hoort bij de categorie “Leisure” en “Dienstenverlening” als aparte categorieën opgenomen. In totaal 

worden er dus zes verschillende branches onderscheiden in de berekening van de Herfindahl index. De 

tweedeling van de categorieën dagelijkse en niet dagelijkse winkels wordt gemaakt om de diversiteit zo 

nauwkeurig mogelijk te kunnen berekenen. Gegevens over het aantal verkooppunten per categorie is verkregen 

via Locatus en zijn opgenomen in bijlage II. 

Filialiseringsgraad 

Het concept dat centraal staat in dit onderzoek is filialisering. Filialisering beschrijft zoals eerder al aangegeven 

het proces waarbij lokale, zelfstandige winkels uit het stadbeeld verdwijnen en het aantal filialen van landelijke 

ketens in binnensteden sterk toeneemt. In dit onderzoek is de filialiseringsgraad opgenomen als het percentage 

filialen van (inter)nationale ketens in het totale aantal winkels dat gevestigd is in de binnenstad. Met behulp van 

de filialiseringsgraad wordt dus het winkelaanbod in twee groepen onderverdeeld, namelijk in zelfstandige 

winkels en in filiaalwinkels. Anders dan bij de Herfindahl index zijn in de filialiseringsgraad alleen winkels 

opgenomen en gecategoriseerd. De filialiseringsgraad geeft daarbij dus de verhouding tussen zelfstandige 

winkels en filiaalwinkels aan. De Herfindahl index daarentegen categoriseert het stedelijke aanbod naar 

producten, die aangeboden worden.  De cijfers over de filialiseringsgraad zijn gebaseerd op gegevens van 

Locatus. Zij beschikken over gegevens over het aantal zelfstandige winkels en filiaalwinkels per branche. Deze 

gegevens zijn opgenomen in bijlage II. Hierdoor is het mogelijk de filialiseringsgraad op een nauwkeurige manier 

te berekenen. De filialiseringsgraad wordt in dit onderzoek op twee verschillende manieren opgenomen. Ten 

eerste wordt gewerkt met de filialiseringsgraad gemeten in het aantal verkooppunten. Ten tweede worden de 

gegevens geanalyseerd met oog op het totale winkeloppervlak en de mate waarin bekende formules het totale 

winkeloppervlak in beslag nemen. Deze tweedeling wordt naar aanleiding van de gegevens van Locatus 

aangehouden.  
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Mening over de filialiseringsgraad 

Naast de objectieve gegevens over de filialiseringsgraad wordt de respondent ook gevraagd om een subjectief 

oordeel te geven over het aantal filialen dat in de binnenstad is gevestigd. Hiervoor zijn twee vragen opgenomen. 

Ten eerste wordt aan de respondent gevraagd hoe hij/zij de verhouding tussen winkelketens ten opzichte van 

lokale, zelfstandige winkels inschatten. Als mogelijke antwoord zijn hier de categorieën “veel te veel filialen ten 

opzichte van zelfstandige winkels”, “te veel filialen ten opzichte van zelfstandige winkels”, “zelfde verhouding 

tussen filiaalwinkels en zelfstandige winkels”, “te weinig filialen ten opzichte van zelfstandige winkels” en “veel 

te weinig filialen ten opzichte van zelfstandige winkels”. Ten tweede is de vraag naar de mening van de 

respondent over deze verhouding opgenomen in de enquête. De antwoordcategorieën hiervoor zijn “er zijn veel 

te veel filialen in de binnenstad gevestigd”, “er zijn te veel filialen in de binnenstad gevestigd” “ik ben tevreden 

met de verhouding tussen zelfstandige winkels en filiaalwinkels” “er zijn te weinig filialen in de binnenstad 

gevestigd” en “er zijn veel te weinig filialen in de binnenstad gevestigd”.  

Beoordelingsfactoren 

Om te bepalen hoe verschillende centrumkenmerken en het centrum als geheel door de bezoekers worden 

gewaardeerd, zijn in dit onderzoek in totaal 12 beoordelingscriteria opgenomen. Respondenten worden 

gevraagd om aan de beoordelingsfactoren op een schaal van 1 tot 10 een rapportcijfer toe te kennen, waarbij 1 

het laagste en 10 het hoogste cijfer is. De beoordelingsfactoren zijn gebaseerd op de inhoudelijke conclusies uit 

het theoriedeel (paragraaf 2.3.1.). Aan de respondent wordt dus gevraagd om een cijfer toe te kennen aan het 

centrum als geheel, de winkeldiversiteit, de winkelkwaliteit, het horeca aanbod, de inrichting van de etalages, 

de netheid van de straten, de inrichting van de straten, de uitstraling van de panden, de gezelligheid, de 

bereikbaarheid, de parkeersituatie en de lengte van het winkelcircuit. In de literatuur is vaak sprake van het 

imago van een winkelgebied, waarmee het uiterlijk ervan wordt bedoeld. In het onderzoek zijn hiervoor vier 

verschillende indicatoren opgenomen die samengevat kunnen worden in twee categorieën: het uiterlijk van de 

straten in de binnenstad (inrichting en netheid) en het uiterlijk van de panden (inrichting van de etalages en 

uitstraling van de panden) in de binnenstad.  

Persoonskenmerken 

Op basis van de inhoudelijke conclusies uit de theorieparagraaf zijn een aantal persoonskenmerken opgenomen 

in het onderzoek. Het is ervoor gekozen de leeftijd, het geslacht, de afstand tot de winkellocatie, het inkomen 

en het opleidingsniveau als enquêtevragen op te nemen. In de analyse worden deze variabelen als controle-

variabelen gebruikt. Het inkomen en het opleidingsniveau zijn opgenomen als categorische variabelen. Als 

categorieën voor het inkomen is ervoor gekozen om een driedeling in “laag (>€1.500)” “midden (€1.500 - 

€3.700)” en “hoog (> €3700.) te maken. Voor het opleidingsniveau kunnen respondenten kiezen uit de 

categorieën “lager”, “v(m)bo-mavo”, “havo”, “vwo”, “mbo”, “hbo” en “wo”.  

 

3.4.  SELECTIE CENTRA  

In deze paragraaf wordt de selectie van de gekozen centra besproken. Hierbij wordt gekeken naar de eisen die 

aan de centra worden gesteld om te voldoen aan de voorwaarden van dit onderzoek. De doelstelling van dit 

onderzoek is uitspraken te doen over de waardering van middelgrote winkelgebieden.  Het wordt dus duidelijk 

dat ten eerste het begrip “winkelgebied” nader gedefinieerd moet worden. In de context van dit onderzoek 

worden winkelgebieden gedefinieerd als het deel van de stad waar een concentratie van winkels en 

voorzieningen te vinden is. Juist in de binnenstad zijn de meeste winkels en voorzieningen gevestigd en dus is dit 

gebied het meest geschikt voor het onderzoek. Hiernaast zijn binnensteden vaak compact, relatief druk en 

beschikken over een beperkt aantal in- en uitgangen waardoor het mogelijk is om relatief veel bezoekers in een 

beperkte tijd te betrekken in het onderzoek. De data die gebruikt wordt voor de analyse (filialiseringsgraad en 
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diversiteit) is tevens op het niveau van de binnenstad. Het is dus handig om deze afbakening ook in dit onderzoek 

aan te houden.  

Een tweede aandachtspunt dat voortkomt uit de doelstelling is het begrip “middelgroot”. Nederlandse 

binnensteden verschillen sterk qua winkelvloeroppervlak (WVO). De kleinste winkelgebieden zijn dorpen met 

een winkelvloedoppervlak van minder dan 1000 vierkante meter. De grootste Nederlandse steden beschikken 

over een winkelvloeroppervlak groter dan 200.000 vierkante meter (Locatus, 2017). Hiertussen zit de categorie 

middelgrote binnensteden. Samen met het onderzoeksbureau DTNP is dit criterium nader gedefinieerd. Omdat 

een onderzoek over het bezoekgedrag in middelgrote steden in het jaar 2014 door DTNP al een keer is 

onderzocht, is het handig om dezelfde selectie van binnensteden te maken en dus ook het criterium wat toen is 

opgesteld aan te houden. Er is dus gekozen om 10 steden in het onderzoek te betrekken met een 

winkelvloeroppervlak van 25.000 tot 50.000 vierkante meter. Deze winkelgebieden zijn groot genoeg om een 

echt “winkelcentrum” te vormen met voldoende variatie in het aanbod, maar tegelijkertijd compact en 

overzichtelijk genoeg om de enquêtes met drie studenten af te kunnen nemen. Bij de selectie van de casussen is 

dus voor het onder segment van middelgrote binnensteden gekozen. Daarnaast liggen de gekozen centra 

geografische gezien verspreid over het hele land en zit voldoende variatie in de type centra wat betreft de 

ontwikkeling van de steden (planmatig, organisch, historisch).  

Door de samenwerking met het onderzoeksbureau DTNP was het mogelijk om de dataverzameling met een 

groep medestudenten uit te voeren, waardoor de omvang van het databestand is vergroot. Dit heeft een positief 

effect op de validiteit van het onderzoek. Met zes studenten zijn in totaal 10 steden in het onderzoek 

opgenomen. Nadat de onderwerpen van alle groepsleden zijn vastgesteld is er gekeken of de selectie van steden 

uit het onderzoek dat in 2014 is uitgevoerd, voldoende variatie biedt wat de centrale kenmerken van de 

verschillende onderzoeken betreft. Uiteindelijk is gekozen om de selectie van winkelgebieden niet te veranderen 

in vergelijking met het onderzoek uit 2014. De 10 verschillende plaatsen zijn weergegeven in figuur 2 hieronder. 

De doelstelling was het om minimaal 200 respondenten per stad te ondervragen. In totaal zijn er 2203 enquêtes 

afgenomen. Het precieze aantal enquêtes per plaats is te vinden in tabel 1.  

Centrum  Aantal afgenomen 
enquêtes 

Bergen op Zoom 238 

Etten-Leur 204 

Gouda 232 

Helmond 235 

Hengelo 209 

Meppel 191 

Osterhout 226 

Oss 216 

Weert 224 

Zutphen 228 

Tabel 1 Aantal afgenomen enquêtes  Figuur 2 Kaart met onderzochte steden 
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3.5.  ANALYSEMETHODE  

Nadat alle enquêtes zijn afgenomen en de tien steden zijn onderzocht, zijn alle antwoorden, behalve de 

looproutes van de respondenten ingevoerd in een databestand. De looproutes zijn met behulp van een online-

applicatie van DTNP gedigitaliseerd. Met behulp van het statistiekprogramma SPSS worden verschillende 

statistische analyses uitgevoerd om een antwoord te formuleren op de hoofdvraag van dit onderzoek. In 

paragraaf 4.1. worden hiervoor ten eerste de algemene kenmerken van de steekproef geanalyseerd. Hierbij 

worden eerst de kenmerken van de respondenten en vervolgens de verdelingen van de variabelen die in dit 

onderzoek worden gebruikt beschreven. Hiervoor worden de gemiddelde scores, de standaardafwijking, het 

minimum en het maximum in een tabel tegen elkaar afgezet.  

Omdat in het onderzoek de invloed van meerdere onafhankelijke variabelen op één afhankelijke variabele 

geanalyseerd wordt, wordt de multiple lineaire regressieanalyse als analysemethode gebruikt. Voordat de 

analyse uitgevoerd mag worden, moet gecontroleerd worden of alle onafhankelijke variabelen in de 

regressieanalyse mogen worden opgenomen. Een veronderstelling van de multiple regressieanalyse is dat er 

geen sprake is van multicollineariteit. In paragraaf 4.2. wordt daarom met behulp van verschillende toetsen 

gekeken of er sprake van multicollineariteit is dus of de variabelen die in de regressieanalyse als onafhankelijke 

variabelen zijn opgenomen met elkaar correleren. Een correlatie tussen variabelen betekent dat de variabelen 

deels hetzelfde meten wat dus een vertekend beeld oplevert.  Welk toets gebruikt moet worden is afhankelijke 

van het meetniveau van de variabelen. Het wordt altijd gekeken naar de variabele met het laagste meetniveau 

bij het bepalen van de toets voor de multicollineariteit. In paragraaf 4.2. wordt daarom naarder toegelicht welke 

analysemethode bij welke variabele gebruikt wordt en hoe de uitkomsten moeten worden geïnterpreteerd.  

In paragraaf 4.3. worden de resultaten van de uitgevoerde regressieanalyses gepresenteerd. Om aan de 

voorwaarden van de analysemethode te voldoen moet ten eerste worden gekeken of de residuen van de 

afhankelijke variabelen normaal verdeel zijn. Is dit niet het geval, moet gekeken worden of de mogelijkheid 

bestaat om de variabele bijvoorbeeld logaritmisch te transformeren zodat deze toch wel opgenomen kan worden 

in de regressieanalyse. Er worden twee verschillende modellen geschat, waarbij de afhankelijke variabele in het 

eerste model de waardering van de winkeldiversiteit en in het tweede model de waardering van het centrum als 

geheel is. In het eerste modellen zijn de filialiseringsgraad (VKP/WVO), de diversiteit (HHI) en de subjectieve 

mening over de filialiseringsgraad als onafhankelijke variabelen worden opgenomen. Hier zijn dus niet alleen 

objectieve centrumkenmerken als onafhankelijke variabelen gebruikt, maar er is gekozen om de perceptie van 

de filialiseringsgraad ook als onafhankelijke variabele in de modellen op te nemen. In het tweede model wordt 

dan gekeken naar de invloed van alle beoordelingsfactoren die in het conceptuele model zijn opgenomen, mits 

ze niet te sterk correleren. Om te toetsen of er ook sprake is van een direct effect van de onafhankelijke 

variabelen uit de eerste regressieanalyse op de waardering van het centrum als geheel zijn deze variabelen ook 

in de tweede regressieanalyse als onafhankelijke variabelen opgenomen. In een tweede stap zijn aan alle 

modellen de persoonskenmerken en de centrum-dummies (fixed effects) als control-variabelen toegevoegd. De 

nominale variabelen zijn in dit onderzoek het geslacht, het vervoersmiddel, het opleidingsniveau, het inkomen 

en de mening over de filialiseringsgraad. Deze variabelen worden als dummy-variabelen opgenomen in de 

analyse. Voor elke variabele van nominaal meetniveau is er een referentiecategorie gekozen die vervolgens niet 

in het model is opgenomen. In de tabellen waar de resultaten van de betreffende analyses zijn gepresenteerd 

wordt daarom steeds aangegeven welke categorie als referentiecategorie is gekozen.  
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4. RESULTATEN 

In dit hoofdstuk staat de analyse van de gegevens en de resultaten van de analyse centraal. In paragraaf 4.1. 

worden de resultaten van verschillende descriptieve analysemethoden gerapporteerd om de kenmerken van de 

respondenten uit de steekproef en de belangrijkste verschillen tussen steden te beschrijven. In paragraaf 4.2. 

wordt gekeken of er sprake is van multicollineariteit onder de onafhankelijke variabelen die in verschillende 

regressieanalyses worden opgenomen. Dit wordt gedaan om te toetsen of aan de modelaanname, dat er geen 

sprake is van multicollineariteit tussen de onafhankelijke variabelen wordt voldaan. Afsluitend worden in 

paragraaf 4.3. de resultaten van meerdere multiple regressieanalyses gepresenteerd. Hiermee kan worden 

achterhaald welke variabelen van invloed zijn op de waardering van een winkelgebied en of deze waardering 

door de filialiseringsgraad wordt beïnvloed.  

 

4.1.  DESCRIPTIEVE ANALYSE  

In de descriptieve analyse worden de belangrijkste kenmerken van de respondenten uit de steekproef 

beschreven. Hierbij zal vooral worden gekeken naar de verdelingen van de variabelen die later ook in de 

regressiemodellen zijn opgenomen. Ten eerste wordt gekeken naar de persoonskenmerken (geslacht, leeftijd, 

afstand tot het centrum, vervoermiddel, opleidingsniveau en inkomen) van de respondenten. Ten tweede wordt 

van de verdeling van de beoordelingscriteria van de centra beschreven. Ten derde worden de resultaten uit de 

enquête met betrekking tot de mening van de respondenten over de filialiseringsgraad gepresenteerd. Als laatste 

worden de gegevens met betrekking tot de filialiseringsgraad (in VKP en WVO) en de diversiteit (Herfindahl index) 

gepresenteerd. Aan het eind van dit paragraaf is een tabel te vinden waarin voor alle variabelen die in de 

regressieanalyse opgenomen worden het gemiddelde, de standaardafwijking, het minimum en het maximum 

zijn weergegeven.  

 

4.1.1.  PERSOONSKENMERKEN  

Geslacht 

In figuur 3 wordt de man-vrouw verdeling per 

centrum gepresenteerd. Hierin is duidelijk te zien dat 

deze verdeling scheef is. In totaal zijn er 1413 

vrouwen en 788 mannen ondervraagt. In Oosterhout 

zijn in verhouding de meeste vrouwen ondervraagd. 

Het percentage vrouwen dat deel heeft genomen 

aan het onderzoek ligt hier bij 72,6 procent. In 

Bergen op Zoom hebben relatief gezien de meeste 

manen de enquête ingevuld. Hier ligt het percentage 

bij 42 procent en is de verhouding het minst scheef 

vergeleken met de andere steden (zie figuur 3). In 

totaal was ongeveer 64 procent van de 

respondenten uit dit onderzoek vrouw en 35 procent 

man. Vergeleken met de man- vrouw verdeling van 

de 10 steden kan worden gezegd dat deze verdeling 

niet representatief is voor de bevolking van de 

steden. De gemiddelde man-vrouw verdeling van de tien steden ligt namelijk bij ongeveer 49 procent man en  

51 procent vrouw (CBS, 2017a).  Dit komt overeen met de nationale man-vrouw verdeling (CBS, 2017b). Een 

mogelijke verklaring voor het feit dat meer vrouwen dan mannen de enquête hebben ingevuld zou de frequentie 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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van het aantal centrumbezoek kunnen zijn. De veronderstelling is hierbij dat vrouwen het centrum vaker 

bezoeken dan mannen. Bij het afnemen van de enquêtes is er namelijk niet voor gekozen om vaker vrouwen dan 

mannen aan te spreken. Echter blijkt uit het onderzoek dat mannen aangeven gemiddeld vaker het centrum te 

bezoeken dan vrouwen. Per jaar ligt het gemiddelde aantal centrumbezoeken van mannen bij ongeveer 110 keer 

en van vrouwen bij rond 99 keer. Daarnaast zou een mogelijke verklaring kunnen zijn dat vrouwen eerder geneigd 

zijn dan mannen om aan een enquête mee te willen werken. Verder is het opvallend dat het percentage mannen 

dat heeft deelgenomen aan het onderzoek op de zaterdagen het hoogst was met rond 40 procent. Op de andere 

dagen lag het percentage iets boven de 30 procent. De oorzaak hiervoor is waarschijnlijk dat meer mannen tot 

de werkzame bevolkingsgroep behoren dan vrouwen (CBS, 2017c).  

 

Leeftijd 

In figuur 4 wordt duidelijk dat er per centrum 

geen grote verschillen in de gemiddelde 

leeftijd van de respondenten zitten. De 

jongste respondent uit het onderzoek is 12 

jaar oud en de oudste 92 jaar oud. De 

gemiddelde leeftijd van de respondenten uit 

dit onderzoek ligt bij 53 jaar. De gemiddelde 

leeftijd van de bevolking van de 10 

onderzochte steden ligt net als het nationale 

gemiddelde tussen de 41 en 42 jaar (CBS, 

2017a). Ook hier kan dus worden gezegd dat 

de gegevens met betrekking tot de leeftijd 

niet representatief zijn. In Gouda ligt de 

gemiddelde leeftijd met ongeveer 49 jaar 

lager dan bij de rest van de centra. In 

Oosterhout en Zutphen zijn de respondenten 

gemiddeld het oudst, hier ligt de gemiddelde 

leeftijd bij ongeveer 55 jaar.  

     

Afstand tot het centrum 

Om de afstanden van de respondenten en winkelgebied per centrum te vergelijken is gekeken naar het 

gemiddelde en de mediaan. De gemiddelde afstanden tussen de respondent en het centrum verschillen sterk 

per stad. De gemiddelde afstand van het postcodegebied waar de respondent vandaan komt en het centrum ligt 

in Bergen op Zoom duidelijk het hoogst. Mensen hebben om naar Bergen op Zoom te komen gemiddeld bijna 19 

kilometer afgelegd, gevolgd door Zutphen en Gouda met ongeveer 11 kilometer. Met 5 kilometer hebben de 

respondenten die in Oss zijn ondervraagd gemiddeld het minste aantal kilometer afgelegd.  De gemiddelde 

afstand en de mediaan per centrum zijn gepresenteerd in figuur 5. De gemiddelde afstand van alle centra ligt bij 

ongeveer 9 kilometer, de mediaan bij 2,9 kilometer. De helft van de respondenten moet dus 2,9 kilometer of 

minder afleggen om van huis naar het centrum te komen en de andere helft meer dan 2,9 kilometer. 10 procent 

van de ondervraagden moet gemiddeld slechts 500 meter of minder afleggen om naar het centrum te komen en 

bijna 85 procent van de respondenten woont binnen een radius van 10 kilometer. Het gemiddelde ligt dus 

duidelijk hoger dan de mediaan. Een verklaring hiervoor zijn een aantal extreme waarnemingen, waar 

respondenten extreem grote afstanden hebben afgelegd om naar het centrum te komen. De grootste afgelegde 

afstand is 318 kilometer. Een reden hiervoor kan bijvoorbeeld zijn dat mensen op vakantie zijn in de regio van 

het centrum of dat ze iemand gaan bezoeken die in het centrum woont. 
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Vervoersmiddel 

  

 

Opleidingsniveau 

Voor het opleidingsniveau zijn de uitkomsten per stad gepresenteerd in figuur 7. Het is duidelijk te zien dat het 

grootste deel van de respondenten als opleidingsniveau mbo of hbo heeft aangegeven. Bij elkaar opgeteld heeft 

bijna 80 procent van de respondenten een opleidingsniveau van mbo of hoger. Opvallend is de verdeling van het 

opleidingsniveau in Helmond. Hier heeft rond 40 procent van de respondenten aangegeven als hoogst behaald 

opleiding vwo of lager te hebben. In de meeste andere centra ligt dit percentage bij ongeveer 20 procent. In 

Nederland heeft ongeveer 30 procent een opleidingsniveau van vwo of lager. Om uitspraken te kunnen doen 

over de representativiteit van deze gegevens is gekeken naar de landelijke verdeling van het opleidingsniveau. 

29,2 procent hebben in Nederland als opleidingsniveau hbo of wo (PBL, 2017a). Het percentage van de 

respondenten uit de steekproef met dit opleidingsniveau ligt met 45,7 procent dus duidelijk hoger. Daarnaast 

Naast de afstand speelt het vervoermiddel een 

belangrijke rol voor de bereikbaarheid van het 

centrum. Rond 38 procent van de respondenten gaf 

aan dat ze met de auto naar het centrum zijn 

gekomen, gevolgd van 35 procent die met de fiets 

naar het centrum is gekomen. Opvallend is dat maar 

3,6 procent met het openbaar vervoer naar het 

centrum is gekomen (zie figuur 6). Een mogelijke 

verklaring voor deze verdeling kan de afstand zijn die 

mensen af moeten leggen om naar de stad te komen. 

De meeste centra liggen gemiddeld niet heel ver af 

van de woonlocatie en zijn dus met de fiets of zelfs 

lopend goed bereikbaar. Hiernaast waren de 

respondenten met de parkeersituatie in de centra ook 

redelijk tevreden wat dus een verklaring kan zijn voor 

het grote aandeel respondenten dat met de auto is 

gekomen. Rond 40 procent van de respondenten 

geven voor de parkeersituatie van het centrum een 7 

of een hoger cijfer. 

Figuur 6: 
Vervoermiddel
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heeft in Nederland 9,5 procent van de bevolking als opleidingsniveau basisonderwijs (PBL, 2017a). In het 

onderzoek ligt dit percentage met maar 3,7 procent dus duidelijk lager. Het blijkt dus dat ook hier de uitkomsten 

van het onderzoek afwijken van de gegevens op nationaal niveau.   

  

Inkomen 

Om een zo nauwkeurig mogelijk beeld van de respondenten uit de steekproef te krijgen is in de enquête ook de 

vraag naar het inkomen van het huishouden opgenomen. Hierbij is een indeling gemaakt in drie categorieën, 

namelijk laag, midden en hoog.  In figuur 8 is de verdeling van het inkomen per centrum weergegeven. 

Gemiddeld gaf 14,3 procent van de respondenten aan een laag inkomen te hebben, 62,4 procent een midden 

inkomen en 23,2 procent een hoog inkomen. Ook hier wordt naar de nationale verdeling gekeken om uitspraken 

te kunnen doen over de representativiteit van de gegevens. Op nationaal niveau valt het modale inkomen binnen 

de middengroep zoals dat geclassificeerd is in dit onderzoek (PBL,2017). Dit is tevens de modus van de variabele 

inkomen in de dataset van dit onderzoek. De meeste respondenten met een laag inkomen hebben de enquête 

in Helmond en in Oss ingevuld. Hier ligt het percentage bij 23 procent. In Zutphen en in Bergen op Zoom gaven 

in vergelijking met de andere centra de meeste mensen aan een hoog inkomen te hebben. Hier ligt het 

percentage bij ongeveer 30 procent. Rond 350 deelnemers (16 procent van het totale aantal respondenten) van 

het onderzoek wilden de vraag naar het inkomen niet beantwoorden.  
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4.1.2.  BEOORDELING VAN HET CENTRUM  

 

Beoordeling van het centrum als geheel 

Een van de belangrijkste variabelen in dit onderzoek 

is de waardering van het centrum als geheel. Om dit 

te meten zijn de respondenten gevraagd een 

rapportcijfer op een schaal van 1 tot 10 voor het 

centrum te geven. In het algemeen zijn de 

ondervraagden tevreden met de centra. Het 

gemiddelde cijfer voor alle centra ligt net onder de 7. 

Opvallend goed scoort het centrum van Zutphen met 

een cijfer van 7,8, gevolgd van Etten-Leur en Gouda 

met een gemiddeld cijfer rond de 7,5. Het laagste 

gemiddeld cijfer krijgt het centrum van Hengelo. Hier 

waren de respondenten met het centrum als geheel 

niet tevreden en krijgt het centrum een 5,9. De 

gemiddelde cijfers voor alle centra zijn in figuur 9 

weergegeven.  

 

 

Beoordelingscriteria 

Naast de beoordeling van het centrum als geheel zijn er elf verschillende beoordelingscriteria opgenomen in de 

enquête om te kunnen bepalen waar de respondenten in de binnenstad mee tevreden zijn en waarmee niet. 

Allereerst moet hierbij worden gezegd dat rond 520 respondenten (23,6 procent van het totaalaantal 

respondenten) de vraag naar de beoordeling van de parkeersituatie niet hebben beantwoord. Een mogelijke 

reden hiervoor is dat deze respondenten met een ander vervoersmiddel dan met het auto het centrum bezoeken 

en dus geen mening hebben over de parkeersituatie. Wat betreft de beoordeling van de afzonderlijke criteria 

valt op dat de bereikbaarheid van de centra en het horeca aanbod het hoogst scoort met een gemiddeld cijfer 

rond 7,5. Het minst tevreden zijn de respondenten met de winkeldiversiteit. Tijdens het enquêteren werd door 

de respondenten vaak aangaven ontevreden te zijn met het sluiten van vele winkels. Dit komt overeen met de 

leegstandgegevens. In Hengelo staat in vergelijking met de andere steden die in dit onderzoek zijn benaderd het 

grootste deel van het winkelvloeroppervlak leeg. Het gemiddelde cijfer voor de winkeldiversiteit is daarnaast in 

Hengelo ten opzichte van de andere steden ook het laagst met 5,9.  Dit verband tussen de waardering van de 

winkeldiversiteit en de leegstand gemeten in winkelvloeroppervlak kan worden onderbouwd door te kijken naar 

de correlatie tussen de twee variabelen. Een Pearson’s R van -0,319 duidt erop dat er een negatief verband 

bestaat tussen de waardering van de winkeldiversiteit en de leegstandsgegevens (zie bijlage III). Voor de 

winkelkwaliteit scoort Oss met een gemiddeld cijfer van 6,5 het laagst. Opvallend hoog scoren Oosterhout en 

Etten-Leur wat de bereikbaarheid betreft. Beide centra krijgen voor dit beoordelingscriterium een gemiddelde 

score van 7,8. De uitstraling van de panden wordt in Zutphen heel hoog gewaardeerd, hier scoort het centrum 

met een gemiddeld cijfer van 7,9 duidelijk hoger dan alle andere centra uit dit onderzoek. In de tabellen 2 zijn de 

gemiddelde cijfer per criterium en per stad opgenomen.  
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Centrum Cijfer 
Winkeldiversiteit 

Cijfer 
Winkelkwaliteit 

Cijfer 
Horecaanbod 

Cijfer Uitstraling 
Panden 

Cijfer Inrichting 
Etalages 

Bergen op Zoom 6,328 7,036 7,584 6,989 6,853 

Etten-Leur 7,025 7,282 7,312 7,089 7,057 

Gouda 6,976 7,239 7,593 7,461 6,950 

Helmond 6,769 7,034 7,429 6,669 6,791 

Hengelo 5,985 6,697 6,872 5,551 5,788 

Meppel 6,984 7,313 7,732 7,156 6,947 

Oosterhout 6,429 6,978 7,197 6,533 6,636 

Oss 6,021 6,498 7,226 5,998 6,155 

Weert 6,251 6,865 7,288 6,743 6,685 

Zutphen 7,372 7,628 7,711 7,958 7,339 

Total 6,614 7,059 7,402 6,827 6,728 

 

 

Centrum Cijfer Netheid 
Straten 

Cijfer Inrichting 
Straten 

Cijfer 
Gezelligheid 

Cijfer 
Bereikbaarheid 

Cijfer 
Parkeermoge-

lijkheid 

Cijfer 
Winkelcircuit 

Bergen op 
Zoom 

6,816 6,894 7,129 7,376 6,772 6,962 

Etten-Leur 6,700 6,948 7,075 7,882 7,474 7,188 

Gouda 6,884 6,967 7,618 7,653 6,404 7,241 

Helmond 6,949 6,932 6,989 7,606 7,115 6,931 

Hengelo 6,317 6,041 5,671 7,270 6,930 6,350 

Meppel 6,620 6,821 7,628 7,642 6,523 7,149 

Oosterhout 6,708 6,734 6,442 7,852 7,021 6,812 

Oss 6,595 6,529 6,407 7,466 6,988 6,840 

Weert 6,895 6,762 6,439 7,690 7,310 6,850 

Zutphen 7,425 7,326 7,759 7,556 6,790 7,372 

Total 6,802 6,804 6,918 7,599 6,942 6,970 

Tabel 2 Gemiddelde scores beoordelingscriteria 

 

4.1.3.  MENING OVER DE FILIALISERINGSGRAAD 

De perceptie van de filialiseringsgraad is in dit onderzoek in 

vijf categorieën gemeten. Met ongeveer 61 procent heeft 

meer dan de helft van de respondenten uit dit onderzoek 

aangegeven tevreden te zijn met de verhouding tussen 

filiaalwinkels en zelfstandige winkels. 7,7% van de 

ondervraagden geeft aan dat volgens hun te weinig filialen in 

de binnenstad zijn gevestigd. Minder dan 1% vindt dat er veel 

te weinig filialen in het winkelgebied zijn te vinden. Iets meer 

dan een kwart (28,5%) van de respondenten is daarentegen 

van mening dat er te veel winkelketens in de binnenstad zijn 

gevestigd. 2,8% van de ondervraagden vindt dat er zelfs veel 

te veel filialen van winkelketens in de binnenstad 

vertegenwoordigd zijn.  

Figuur 8: Mening over de 
filialiseringsgraaad
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4.1.4.  OBJECTIEVE CENTRUMKE NMERKEN 

Filialiseringsgraad (VKP en WVO): 

Zoals eerder al beschreven wordt de filialiseringsgraad in dit onderzoek op twee verschillende manieren 

gemeten. Ten eerste is in tabel 3 hieronder de filialiseringsgraad gemeten in het aantal verkooppunten 

gepresenteerd. Daarnaast wordt in dezelfde tabel ook de filialiseringsgraad gemeten in winkelvloeroppervlak 

weergegeven. Opvallend is hierbij dat filiaalwinkels duidelijk meer ruimte in beslag nemen dan lokale winkels. 

Dit wordt duidelijk door de twee waarden per stad te vergelijken. Wat het winkelvloeroppervlak betreft heeft 

Helmond met 71,8% de hoogste waarde, gevolgd door Oss met 70,3%. Wat het aantal verkooppunten betreft 

heeft Etten-Leur de hoogste waarde met 51%, net voor Helmond met 50,6%. De laagste filialiseringsgraad 

gemeten in het aantal verkooppunten heeft Gouda met 33,6%. Voor het winkelvloeroppervlak is de 

filialiseringsgraad in Hengelo met 56,5% het laagst.  

Centrum Filialiseringsgraad VKP (%) Filialiseringsgraad WVO (%) 

Bergen op Zoom 41,3 64,2 

Etten Leur 51,0 64 

Gouda 33,6 58 

Helmond 50,6 72 

Hengelo  39,7 57 

Meppel 42,9 60 

Oosterhout  49,3 65 

Oss 46,0 70 

Weert 46,9 64 

Zutphen 37,0 56 

Tabel 3 Filialiseringsgraad (VKP &WVO) per centrum 

  

 

  

Centrum HHI 

 Helmond 0,276 

Zutphen 0,235 

Weert 0,257 

Hengelo 0,257 

Gouda 0,229 

Oss 0,238 

Etten Leur 0,249 

Bergen op Zoom 0,255 

Meppel 0,248 

Oosterhout 0,251 

Tabel 4 HHI per stad 

Herfindahl index 

De Herfindahl index is in dit onderzoek gebruikt om een indicatie 

voor de diversiteit per stad te geven. Een Herfindahl index dicht bij 

1 betekent dat er sprake is van een monopolie, een HHI dicht bij 

0,166 (1/n; aantal branches: n=6) staat voor een gelijke verdeling 

over alle branches. Alle steden die in dit onderzoek zijn opgenomen 

hebben een HHI boven 0,2. De hoogste concentratie van de 

branches is, met een HHI van 0,276 in Helmond te vinden. De 

laagste HHI en dus de meest gelijke verdeling van alle steden (divers 

aanbod) uit het onderzoek is te vinden in Gouda met een waarde 

van 0,229. Alle waarden zijn te vinden in tabel 4 hiernaast. 
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4.1.5.  OVERZICHT VARIABELEN 

  

  N Minimum Maximum Gemiddelde Standaarddeviatie 

Persoonskenmerken 

Man 1923 0,00 1,00 0,3604 0,48023 

Vrouw 1923 0,00 1,00 0,6396 0,48023 

Leeftijd 1923 12 89 52,29 16,701 

Afstand van het centrum 1923 0,09 248,00 8,4425 20,75308 

Lager 1923 0,00 1,00 0,0354 0,18474 

V(m)bo/Mavo 1923 0,00 1,00 0,0962 0,29495 

Havo 1923 0,00 1,00 0,0484 0,21459 

Vwo 1923 0,00 1,00 0,0265 0,16072 

Mbo 1923 0,00 1,00 0,3157 0,46490 

Hbo 1923 0,00 1,00 0,3838 0,48643 

Wo 1923 0,00 1,00 0,0884 0,28395 

Laag Inkomen 1923 0,00 1,00 0,1118 0,31521 

Midden Inkomen 1923 0,00 1,00 0,5413 0,49842 

Hoog Inkomen 1923 0,00 1,00 0,1981 0,39869 

Vervoermiddel 

Te voet 1923 0,00 1,00 0,2309 0,42151 

Fiets 1923 0,00 1,00 0,3510 0,47741 

Auto 1923 0,00 1,00 0,3775 0,48490 

OV 1923 0,00 1,00 0,0338 0,18076 

Overig 1923 0,00 1,00 0,0052 0,07194 

Beoordelingscriteria 

Cijfer Centrum Geheel 1923 2,0 10,0 6,965 1,1895 

Cijfer Winkeldiversiteit 1923 2,0 10,0 6,599 1,1888 

Cijfer Winkelkwaliteit 1923 2,0 10,0 7,045 0,9889 

Cijfer Horecaanbod 1923 3,0 10,0 7,379 1,0403 

Cijfer Uitstraling Panden 1923 0,0 10,0 6,830 1,2488 

Cijfer Inrichting Etalages 1923 1,0 10,0 6,733 1,0456 

Cijfer Netheid Straten 1923 0,0 10,0 6,799 1,1177 

Cijfer Inrichting Straten 1923 1,0 10,0 6,812 1,0210 

Cijfer Gezelligheid 1923 0,0 10,0 6,925 1,2785 

Cijfer Bereikbaarheid 1923 0,0 10,0 7,595 1,0569 

Cijfer Parkeermogelijkheid 1509 0,0 10,0 6,933 1,3933 

Cijfer Winkelcircuit 1923 1,0 10,0 6,966 0,9251 

Objectieve centrumkenmerken 

Filialiseringsgraad VKP (2017) 1923 33,60 51,00 43,9383 5,65307 

Filialiseringsgraad VWO (2017) 1923 55,80 71,80 63,1309 5,09696 

Herfindahl (2017) 1923 0,2288 0,2759 0,249876 0,0127894 

Mening over filialiseringsgraad 

Dummy te veel filialen 1923 0,00 1,00 0,3141 0,46427 

Dummy tevreden filialen 1923 0,00 1,00 0,6063 0,48869 

Dummy te weinig filialen 1923 0,00 1,00 0,0749 0,26327 

Tabel 5 Describtieve statistiek: Overzicht variabelen 
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4.2.   MULTICOLLINEARITEIT  

Voordat verschillende regressieanalyses uitgevoerd worden, moet er worden gecontroleerd of de modellen 

voldoen aan de aannames die aan regressiemodellen worden gesteld. Een van de vooronderstellingen is, dat er 

geen sprake van multicollineariteit in de onafhankelijke variabelen is die in de modellen worden opgenomen. 

Hiermee wordt bedoeld, dat de onafhankelijke variabelen niet (ongeveer) hetzelfde mogen meten, en dus niet 

te sterk met elkaar correleren. Bij een correlatiecoëfficiënt (r) hoger dan 0,9 is er sprake van multicollineariteit. 

In dat geval mag een van de twee variabelen die met elkaar correleren niet meegenomen worden in het model. 

De methode waarmee de multicollineariteit getoetst wordt is afhankelijk van het meetniveau van de 

desbetreffende variabelen. In de regressiemodellen zijn zowel variabelen van nominaal en ordinaal meetniveau 

meegenomen als ook een aantal variabelen van interval/ratio meetniveau. De methode die gekozen moet 

worden richt zich hierbij altijd naar de variabele van het lagere meetniveau. Bij onafhankelijke variabelen van 

nominaal meetniveau wordt met behulp van de Cramer’s V getoetst of er sprake van multicollineariteit is. Voor 

het geslacht en het vervoermiddel wordt dus gekeken of en hoe sterk deze variabelen met de andere 

onafhankelijke variabelen correleren. In bijlage III zijn de betreffende resultaten gepresenteerd. Hieruit wordt 

duidelijk dat er geen sprake van multicollineariteit tussen de twee nominale variabelen en de andere 

onafhankelijke variabelen is, omdat de Cramer’s V van alle relaties onder de 0,9 ligt. Voor de variabelen van 

ordinaal meetniveau wordt met behulp van de Spearman’s rho gekeken of er variabelen met elkaar correleren. 

In dit onderzoek zijn de variabelen inkomen en opleidingsniveau van ordinaal meetniveau. Ook hieruit blijkt dat 

er geen correlatie bestaat tussen de variabelen en dus ook de twee ordinale variabelen in de regressieanalyse 

opgenomen kunnen worden. De laatste categorie van variabelen waarvoor gekeken moet worden of er sprake 

van multicollineariteit is, zijn de variabelen van interval/ ratio meetniveau. Hiervoor wordt de Pearson’s R 

gebruikt. Ten eerste is gekeken of de persoonskenmerken correleren met andere onafhankelijke variabelen. 

Deze zijn leeftijd en afstand tot het centrum. Uit de analyse blijkt dat de twee variabelen niet te sterk met andere 

onafhankelijke variabelen correleren. Ook is gekeken of de beoordelingscriteria met elkaar correleren. Het kan 

immers zijn dat respondenten onder twee of meer beoordelingscriteria hetzelfde verstaan en daarom deze 

variabelen ook hetzelfde meten. Uit de Pearson’s R blijkt dat dit niet het geval is en ook alle beoordelingscriteria 

opgenomen mogen worden in de regressieanalyse. Als laatst is gekeken of er sprake van multicollineariteit is 

tussen de objectieve centrumkenmerken en de andere variabelen van interval/ratio meetniveau. Ook hieruit 

blijkt dat alle waarden onder de grens van 0,9 liggen. Zelfs bij de correlatie tussen de filialiseringsgraad gemeten 

in het aantal verkooppunten en de filialiseringsgraad gemeten in winkelvloeroppervlak is deze waarde niet 

bereikt en wordt dus duidelijk dat deze variabelen niet helemaal hetzelfde meten. Het is daarom ervoor gekozen 

om ook in de regressieanalyses een onderscheid te maken tussen de twee manieren waarop de filialiseringsgraad 

is gemeten. Echter ligt de Pearson’s r van de twee verschillende manieren om de filialiseringsgraad te meten 

redelijk hoog (r=0,78), waarom ervoor is gekozen om de variabelen afzonderlijk in analyses op te nemen.  
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4.3.  MULTIPLE REGRESSIEANALYSE 

Nadat in het voorafgaande is geconcludeerd is dat alle variabelen mee genomen kunnen worden in de 

regressieanalyses, worden in deze paragraaf een aantal regressieanalyses met behulp van het 

statistiekprogramma SPSS uitgevoerd. In paragraaf 4.3.1. worden de resultaten van de regressieanalyses 

gepresenteerd waarin als afhankelijke variabele de waardering van de winkeldiversiteit is opgenomen. Hierbij 

worden onder andere de objectieve centrumkenmerken (filialiseringsgraad/HHI) als onafhankelijke variabelen in 

de analyse gebruikt. De reden hiervoor is dat getoetst wordt of er sprake is van een indirect verband tussen de 

filialiseringsgraad en de waardering van het centrum als geheel. Het wordt dus getoetst of dit verband via de 

waardering van de winkeldiversiteit verloopt. Naast de objectieve centrumkenmerken zijn in deze analyse ook 

de persoonskenmerken en de perceptie van de filialiseringsgraad door de respondent toegevoegd aan het model. 

In paragraaf 4.3.2. wordt vervolgens gekeken welke beoordelingsfactoren de waardering van het centrum als 

geheel beïnvloeden. Uit de descriptieve analyse is gebleken dat veel waarden voor de variabele “cijfer voor de 

parkeersituatie” ontbreken. Er is daarom gekozen om elke analyse een keer met, en een keer zonder de 

waardering van de parkeersituatie als onafhankelijke variabele uit te voeren. Ook hier zijn als onafhankelijke 

variabelen de persoonskenmerken en de mening van de respondenten over de filialiseringsgraad aan de 

modellen toegevoegd. Uiteindelijk wordt getest of er sprake van een direct verband is tussen de objectieve 

centrumkenmerken (filialiseringsgraad VKP en HHI) en de waardering van het centrum als geheel. Dit wordt 

gedaan door de objectieve centrumkenmerken als onafhankelijke variabelen in het model op te nemen. In bijlage 

IV zijn naast de uitvoerige resultaten van alle beschreven toetsen ook de resultaten gepresenteerd van dezelfde 

toetsten alleen met de filialiseringsgraad gemeten in het winkelvloeroppervlak (WVO) in plaats van het aantal 

verkooppunten (VKP).  

Bij de interpretatie van de regressiemodellen wordt ten eerste naar de verklaringskracht van het model (Adjusted 

R-kwadraat) en de significantie van het gehele model (F-toets) gekeken. De (Adjusted) R-kwadraat is een getal 

tussen 0 en 1 en geeft aan in hoeverre de onafhankelijke variabele(n) de variatie in de afhankelijke variabele 

verklaren (McClave & Sincich,2011). Daarnaast wordt gekeken naar de afzonderlijke verbanden tussen 

variabelen. Met behulp van de unstandardized coefficient wordt aangegeven hoe het effect van de 

onafhankelijke variabele op de afhankelijke variabele kan worden beschreven. Voorafgaand aan elke 

regressieanalyse wordt gekeken of de modellen voldoen aan de vooronderstellingen van de regressieanalyse. 

Ook hiervoor zijn de betreffende grafieken opgenomen in bijlage IV. Om in alle modellen uitspraken te kunnen 

doen over dezelfde populaties zijn voorafgaand aan het uitvoeren van de analyses alle observaties met 

ontbrekende waarden uit de dataset verwijderd.   

 

4.3.1.  BEOORDELING VAN DE WINKELDIVERSITEIT 

Vooronderstellingen 

Ter controle van de vooronderstellingen die aan een regressie worden gesteld wordt ten eerste een 

residuenanalyse uitgevoerd, waarin gekeken is of de residuen van de afhankelijke variabele normaal zijn 

verdeeld. De uitkomsten van deze analyse van model (4) zijn te vinden in bijlage IV. Het wordt dus duidelijk dat 

de residuen van de waardering van de winkeldiversiteit normaal verdeeld zijn. Uit de scatterplot wordt hiernaast 

duidelijk dat het model homoscedastisch is, aangezien alle punten ongeveer evenwichtig rond de horizontale 

nullijn liggen. De variatie is dus constant. Omdat er geen duidelijke patroon in de verdeling van de residuen te 

vinden is, wordt hier tevens duidelijk dat het regressiemodel lineair is en dus aan alle vooronderstellingen 

voldoet. Dit geldt ook voor model (3). Voor de andere twee modellen kan geconcludeerd worden dat ze niet aan 

de vooronderstellingen van de regressieanalyse voldoen.  
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Resultaten  

Interpretatie 

In tabel 5 worden de uitkomsten van vier regressieanalyses gepresenteerd. Onder het kopje (1) zijn de regressie-

coëfficiënten te zien voor het regressiemodel met als verklarende variabelen de objectieve centrumkenmerken. 

Deze zijn in dit geval de filialiseringsgraad gemeten in het aantal verkooppunten en de Herfindahl index. Onder 

het kopje (2) is aan het model als onafhankelijke variabele de mening van de respondent over de 

filialiseringsgraad toegevoegd. In model (3) zijn daarnaast ook nog de persoonskenmerken als onafhankelijke 

variabelen opgenomen. Onder het kopje (4) is een model geschat waarin daarnaast het centrum als fixed effect 

is toegevoegd. Alle vier de modellen zijn als geheel significant op een niveau van 1%. Het aantal observaties dat 

meegenomen wordt in de analyses is in alle modellen gelijk en ligt bij 1923. De verklaringskracht is in alle 

modellen niet heel hoog. Met een Adjusted R² van 0,012 kan worden geconcludeerd dat in model (1) slechts 

1,2% van de spreiding in de variatie van de beoordeling van de winkeldiversiteit wordt verklaard door de 

objectieve centrumkenmerken. Als de mening van de respondent over de filialiseringsgraad wordt toegevoegd 

aan het model stijgt de verklaringskracht naar 6,2%. Als ook de persoonskenmerken worden meegenomen in de 

analyse stijgt de verklaringskracht naar 9,6%. In het vierde model is de verklaringskracht met 21,3% het hoogst 

van alle modellen.  

Tabel 6 Regressieanalyse: Winkeldiversiteit 
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Over de afzonderlijke verbanden tussen de onafhankelijke variabelen en de waardering van de winkeldiversiteit 

kan geconcludeerd worden dat de filialiseringsgraad (VKP) alleen in het laatste model een significante en 

positieve invloed heeft op de afhankelijke variabele. Hier kan worden gezegd dat als de filialiseringsgraad met 

1% toeneemt, de waardering van de winkeldiversiteit met 0,324 stijgt. De uitkomsten van de drie andere 

modellen zijn met betrekking tot de filialiseringsgraad niet significant. Voor de Herfindahl index geldt precies het 

tegenovergestelde. Zo heeft de HHI in de eerste drie modellen een zwakke maar wel significant negatieve invloed 

op de waardering van de winkeldiversiteit. Er is gekozen om niet te kijken wat gebeurd als de HHI met een 

eenheid toeneemt omdat een stijging van de HHI met een eenheid bijna geen verandering betekent.  In plaats 

van een stijging met een eenheid wordt dus gekeken hoe de waardering van de winkeldiversiteit verandert als 

de HHI met de differentie tussen de hoogste en laagste waarde stijgt. Er wordt dus berekend hoe groot het 

verschil tussen de Herfindahl index van Gouda (laagste waarde; HHI=0,229) en Helmond (hoogste waarde; 

HHI=0,276) is. Vervolgens wordt gekeken wat er met de waardering van de winkeldiversiteit gebeurt als de HHI 

met deze differentie stijgt. Hierover kan worden gezegd dat de waardering van de winkeldiversiteit met 0,471 

daalt als de HHI op de beschreven manier stijgt. Een hogere Herfindahl index betekent dat het winkelaanbod van 

een centrum minder divers is. Het kan dus worden geconcludeerd dat als het winkelaanbod objectief minder 

divers is, de waardering van de winkeldiversiteit daalt. In het laatste model is dit verband echter niet significant. 

Het wordt dus duidelijk dat de resultaten sterk afhankelijk zijn van het centrum (fixed effect). Op het moment 

dat de centra in vorm van dummy-variabelen zijn opgenomen in het model, veranderen de resultaten.  

De mening die de respondent over de filialiseringsgraad heeft is opgenomen als een dummy variabele omdat 

deze variabele in categorieën is gemeten. In de analyse is ervoor gekozen om als referentiecategorie de 

antwoordmogelijkheid “Tevreden met de verhouding tussen filiaalwinkels en zelfstandige winkels” te gebruiken. 

Zo kan worden achterhaald of en hoe de waardering van de winkeldiversiteit wordt beïnvloed als respondenten 

niet tevreden zijn met de verhouding tussen filiaal- en zelfstandige winkels. Uit de analyse blijkt dat zowel 

respondenten die vinden dat er te weinig filialen in de binnenstad zijn gevestigd, als ook respondenten die van 

mening zijn dat er te veel filialen in de binnenstad zijn, de winkeldiversiteit significant lager waarderen dan 

respondenten die tevreden zijn met de verhouding. In de laatste twee modellen (8) en (9) zijn de 

persoonskenmerken opgenomen in de analyse. Zowel de leeftijd als ook de afstand tot het centrum hebben een 

significant negatieve invloed op de waardering van de winkeldiversiteit. De variabelen “vervoersmiddel”, 

“opleidingsniveau” en “inkomen” zijn in de analyse als dummy variabelen opgenomen. Als referentiecategorie is 

bij het vervoersmiddel de antwoordmogelijkheid “te voet”, bij het opleidingsniveau “wo” en bij het inkomen 

“hoog inkomen” gekozen. Uit de analyse blijkt dat deze variabelen de waardering van de winkeldiversiteit niet 

significant beïnvloeden.  

Omdat de filialiseringsgraad op twee verschillende manieren kan worden gemeten, zijn dezelfde analyses nog 

een keer uitgevoerd, maar met als onafhankelijke variabele de filialiseringsgraad gemeten in 

winkelvloeroppervlak in plaats van het aantal verkooppunten. De resultaten van de analyses zijn te vinden in 

bijlage IV. Ook hier is de verklaringskracht van de modellen laag met als hoogste waarde 20,9% in het laatste 

model. Alle modellen zijn als geheel tevens significant op een niveau van 1%. Ook verschilt het aantal observaties 

niet van het aantal dat is meegenomen in de eerste regressieanalyses. De filialiseringsgraad gemeten in het 

winkelvloeroppervlak heeft in alle geschatte modellen een significante invloed op de waardering van de 

winkeldiversiteit. In de eerste drie modellen is dit verband zwak negatief, in het laatste model positief. Een 

stijging van de filialiseringsgraad met 1% leidt in model (4 - bijlage IV) tot een stijging van de waardering van de 

winkeldiversiteit met 0,222. Voor de HHI kan worden gezegd dat in het vierde model het verband significant 

negatief is. Ook hier wordt de HHI geïnterpreteerd door te kijken hoe de beoordeling van de winkeldiversiteit 

veranderd, als de HHI met de differentie tussen de hoogste (Helmond) en de laagste waarde (Gouda) toeneemt. 

Voor model (4 – bijlage IV) kan hier worden geconcludeerd dat de waardering van de winkeldiversiteit met -2,83 

daalt bij een dusdanige stijging van de HHI. Ook hier staat een hogere HHI voor een minder divers centrum.  Voor 

alle andere variabelen, waaronder de mening over de filialiseringsgraad, kan worden geconcludeerd dat de 

uitkomsten grotendeels overeenkomen met de uitkomsten uit tabel 5. 
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4.3.2.  WAARDERING VAN HET CENTRUM ALS GEHEEL  

Vooronderstellingen 

Net als voor de modellen die hiervoor zijn beschreven, wordt ook in deze analyse gecontroleerd of de modellen aan de vooronderstellingen van de regressieanalyse voldoen. Zo 

zijn ook hier in alle modellen de residuen van de afhankelijke variabele normaal verdeeld en is ook hier sprake van homoscedastische modellen, omdat ook hier alle punten in 

de scatterplot ongeveer evenwichtig rond de nullijn zijn verdeeld. Ook in deze modellen is geen duidelijke patroon te zien, en zijn de modellen dus lineair (zie bijlage IV voor 

residuenanalyse van model (1)).  

Resultaten 
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Interpretatie 

In tabel 6 zijn in totaal acht verschillende regressieanalyses uitgevoerd met als afhankelijke variabele de waardering van het centrum als geheel. Net als in het voorafgaande 

paragraaf waar de waardering van de winkeldiversiteit is onderzocht, worden ook hier de modellen steeds verder uitgebreid door meer onafhankelijke variabelen in de analyse 

op te nemen.  Omdat uit de descriptieve analyse is gebleken dat een groot aantal respondenten geen antwoord heeft gegeven op de vraag naar de parkeersituatie, is ervoor 

gekozen om steeds een analyse uit te voeren waar het cijfer voor de parkeersituatie wel en een waar deze variabele niet is opgenomen.  Het aantal observaties ligt in de modellen 

waar het cijfer voor de parkeersituatie wel is opgenomen bij 1509. In de analyses waar het cijfer voor de parkeersituatie niet is opgenomen ligt dit aantal hoger met een totaal 

van 1923.  Onafhankelijk van het feit of de waardering van de parkeersituatie wel of niet is opgenomen zijn alle model als geheel significant op een niveau van 1%. In model (1) 

en (2) zijn de resultaten van de regressieanalyses gepresenteerd waarin als onafhankelijke variabele alleen de beoordelingscriteria opgenomen zijn. In model (3) en (4) worden 

aan de uitgangsmodellen de persoonskenmerken toegevoegd. Model (5) en (6) laten de resultaten zien van de analyse waarin de centrum-variabelen (fixed effects) zijn 

toegevoegd. In de laatste twee modellen (7) en (8) zijn de objectieve centrumkenmerken (filialiseringsgraad VKP/ HHI) en de mening van de respondent over de filialiseringsgraad 

opgenomen in de analyse. Dit is gedaan om te achterhalen of er sprake is van een direct verband tussen deze variabelen en de waardering van het centrum als geheel. De 

verklaringskracht ligt in alle modellen boven de 65 procent. Het kan dus geconcludeerd worden, dat meer dan 65 procent van de spreiding in de waardering van het centrum als 

geheel verklaard kan worden door de onafhankelijke variabelen die in de modellen zijn opgenomen. Echter wordt ook duidelijk dat de verklaringskracht niet heel sterk toeneemt 

als er meer variabelen aan model (1) en (2) toegevoegd worden. De beoordelingscriteria die in de analyse zijn opgenomen verklaren dus het grootste deel van de spreiding van 

de waardering van het centrum als geheel.  

Tabel 7 Regressieanalyse: Waardering van het centrum 
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Met betrekking tot de verbanden tussen de onafhankelijke variabelen en de waardering van het centrum kan 

worden geconcludeerd dat in alle modellen de waardering van de winkeldiversiteit de afhankelijke variabele 

significant positief beïnvloedt. Uit de analyse blijkt dat een stijging van de waardering van de winkeldiversiteit 

met een eenheid leidt tot een stijging van het cijfer voor het centrum met meer dan 0,3. Dit geldt voor alle acht 

modellen. Ook de beoordeling van de winkelkwaliteit is in alle modellen van significante invloed op de 

waardering van het centrum als geheel. Een stijging van de beoordeling van de winkelkwaliteit leidt hier tot een 

stijging van de waardering van het centrum tussen 0,067 in model (5) en 0,088 in model (8). Ook de waardering 

van het horeca aanbod en van de uitstraling van de panden zijn in alle modellen van significant positief invloed 

op de waardering van het centrum. Dit geldt ook voor de beoordeling van de gezelligheid. Over de waardering 

van de parkeersituatie kan worden geconcludeerd dat in de modellen waar de variabele wel is opgenomen het 

verband niet significant is. Het is opvallend dat de in de modellen waar het cijfer voor de parkeersituatie wel is 

opgenomen de uitkomsten voor de invloed van het cijfer voor de lengte van het winkelcircuit op de waardering 

van het centrum ten minste significant zijn op een niveau van 10%. In de modellen waar de waardering van de 

parkeersituatie niet is opgenomen wordt dit verband niet gevonden.  Met betrekking tot de invloed van de 

waardering van de bereikbaarheid op de waardering van het centrum als geheel kan geen eenduidige conclusie 

worden getrokken, aangezien het effect in een aantal modellen wel significant is, maar niet altijd.  

Vanaf model (3) en (4) zijn ook persoonskenmerken als onafhankelijke variabelen in de modellen opgenomen. 

Het opleidingsniveau, het inkomen en het zijn als dummy-variabelen opgenomen in de regressieanalyses. Als 

referentiecategorie zijn hier dezelfde antwoordmogelijkheden als in de analyses uit paragraaf 4.3.1. gekozen. De 

leeftijd, het geslacht en de afstand van de respondent tot het centrum blijken geen significante invloed te hebben 

op de waardering van het centrum.  Voor het verband tussen het opleidingsniveau en de waardering van het 

centrum geldt dat de respondenten met als hoogst behaald opleidingsniveau v(m)bo/mavo, havo, vwo, mbo en 

hbo het centrum significant lager waarderen dan respondenten met als opleidingsniveau wo (referentie-

categorie). Voor respondenten met een lager onderwijsniveau dan v(m)bo/mavo zijn de uitkomsten van de 

analyses niet significant. Het inkomen blijkt wel een significante invloed te hebben op de waardering van het 

centrum als geheel. Zo waarderen respondenten met een laag of een midden inkomen het centrum in alle 

modellen significant hoger dan respondenten met een hoog inkomen (referentiecategorie). Over het effect van 

de mening over de filialiseringsgraad op de waardering van het centrum kan worden geconcludeerd dat 

respondenten die vinden dat er te weinig filialen in de binnenstad zijn gevestigd het centrum significant lager 

waarderen dan respondenten die tevreden zijn met de verhouding tussen zelfstandige winkels en filiaalwinkels. 

Voor respondenten die van mening zijn dat er te weinig filialen in de binnenstad zijn gevestigd zijn de uitkomsten 

niet significant.  

In de laatste twee modellen (7) en (8) zijn naast de mening over de filialiseringsgraad ook de objectieve 

centrumkenmerken in de analyse opgenomen. De reden hiervoor is dat op deze manier getoetst kan worden of 

er sprake is van een direct verband tussen de objectieve kenmerken en de waardering van het centrum als 

geheel. Uit de analyse blijkt dat de filialiseringsgraad gemeten in het aantal verkooppunten en significante 

invloed heeft op de waardering van het centrum als geheel. Als de filialiseringsgraad (VKP) met 1% toeneemt, 

stijgt de waardering van het centrum als geheel met ongeveer 0,19. Deze uitkomst is onafhankelijk van het feit 

of het cijfer voor de parkeersituatie wel of niet is opgenomen in de analyse. Ook als de filialiseringsgraad is 

gemeten in het winkelvloeroppervlak is het effect significant positief (zij bijlage IV). Hier leidt een stijging van de 

filialiseringsgraad (WVO) met 1% tot een stijging van de waardering van het centrum met 0,105. De Herfindahl 

index heeft in model (8) geen significante invloed op de waardering van het centrum als geheel. Als de 

filialiseringsgraad gemeten in winkelvloeroppervlak als onafhankelijke variabele wordt opgenomen in de analyse, 

is het effect van de Herfindahl index echter wel significant (zij bijlage IV). Net als in paragraaf 4.3.1. wordt ook 

hier de HHI geïnterpreteerd door te kijken wat met de waardering van het centrum gebeurt als de Herfindahl 

index met de differentie tussen de laagste waarde en de hoogste waarde van de steden uit dit onderzoek stijgt. 

Een zodanige stijging leidt tot een daling van de waardering van het centrum als geheel met  

-1.413. Ook hier kan dus geconcludeerd worden dat de winkeldiversiteit in minder diverse centra lager 

gewaardeerd wordt.  
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5. CONCLUSIE, AANBEVELING EN REFLECTIE  

In dit laatste hoofdstuk zal het onderzoek afgesloten worden met een conclusie, waarin antwoord op de 

hoofdvraag wordt gegeven. Vervolgens worden in paragraaf 5.2. aanbevelingen gedaan en gekeken welke 

mogelijkheden voor vervolgonderzoek uit dit onderzoek voortkomen. Als laatst wordt in paragraaf 5.3. 

gereflecteerd op het onderzoek, zowel inhoudelijk als procesmatig. Hierbij worden de sterke punten en de 

verbeterpunten van dit onderzoek besproken.  

 

5.1.  CONCLUSIE  

Nu de data is verzameld en de analyses uitgevoerd zijn is het mogelijk om een antwoord op de hoofdvraag van 

dit onderzoek te formuleren. De hoofdvraag luidt:  

“Welk invloed heeft het aandeel filialen van landelijke winkelketens in het totale winkelaanbod in middelgrote 

winkelgebieden op de beoordeling van deze winkelgebieden door consumenten?” 

Om deze vraag te beantwoorden is de invloed van de filialiseringsgraad op de waardering van het centrum op 

twee manieren getoetst. Ten eerste is gekeken of de filialiseringsgraad een indirect effect heeft op de waardering 

van het centrum. Hiervoor is getoetst of de filialiseringsgraad de waardering van de winkeldiversiteit beïnvloedt 

en of deze waardering vervolgens invloed heeft op de waardering van het centrum als geheel. Hier kan worden 

geconcludeerd dat zowel de invloed van de filialiseringsgraad op de waardering van de winkeldiversiteit als ook 

de invloed van de waardering van de winkeldiversiteit op de waardering van het centrum als geheel significant 

positief zijn. Deze conclusie kan zowel getrokken worden voor de filialiseringsgraad gemeten in het aantal 

verkooppunten als ook gemeten in het winkelvloeroppervlak. Er is dus sprake van een indirect verband tussen 

de filialiseringsgraad en de waardering van het centrum. Voor de Herfindahl index die als indicatie voor de 

diversiteit in dit onderzoek is gebruikt, geldt dit echter niet. Het effect van deze variabele is alleen in de modellen 

significant waar het centrum (fixed effect) niet is opgenomen. 

De uitkomst dat de waardering van de winkeldiversiteit de waardering van het centrum significant beïnvloedt 

komt overeen met de bevindingen uit eerdere onderzoeken (Okoruwa, et al., 1988; Oppewal 1995; Oppewal & 

Timmermans, 1997; Wakefield & Baker, 1998; Teller & Reutterer, 2008; Teller, 2008; Teller & Elms, 2011; Clarke 

et al., 2012; Jansen et al., 2013). Ook deze onderzoeken concluderen dat de perceptie van een divers 

winkelaanbod de waardering van een winkellocatie verhogen. Naast de waardering van de winkeldiversiteit 

blijken ook andere beoordelingscriteria de waardering van het centrum significant te beïnvloeden. Zo heeft de 

waardering van het horeca aanbod een significante invloed op de waardering van het centrum. Het effect van 

de voorzieningenmix op de waardering van een winkellocatie is in de literatuur nog niet eenduidig beschreven. 

Wakefield & Baker (1998) en Teller (2008) hebben geconcludeerd dat de voorzieningenmix wel een significante 

invloed hebben op de waardering van het centrum. De bevindingen uit dit onderzoek zijn dus in lijn met de 

resultaten van deze studies. Daarnaast blijkt uit de analyse dat ook de waardering van de winkelkwaliteit, van de 

gezelligheid en van de uitstraling van de panden significant de waardering van het centrum beïnvloeden. 

Ten tweede is getoetst of de filialiseringsgraad direct de waardering van het centrum als geheel beïnvloedt. Uit 

de analyse blijkt dat ook dit verband significant is. Hier kan worden geconcludeerd dat deze uitkomsten geldig 

zijn zowel voor de modellen waar de filialiseringsgraad is gemeten in het aantal verkooppunten als de modellen 

waar de filialiseringsgraad is gemeten in het winkelvloeroppervlak.  

Daarnaast is de filialiseringsgraad niet alleen als een objectief kenmerk van het centrum in de analyse 

opgenomen, maar is ook de subjectieve perceptie, de mening van de respondent over de filialiseringsgraad als 

onafhankelijke variabele aan de modellen toegevoegd. Hierover kan worden gezegd, dat respondenten die van 

mening zijn dat er te veel of te weinig filialen in de binnenstad zijn gevestigd de winkeldiversiteit significant lager 

waarderen dan respondenten die tevreden zijn over de verhouding tussen zelfstandige en filiaalwinkels. 



 

 

38 

Er kan dus worden geconcludeerd dat de mening van de respondenten over de filialiseringsgraad een rol speelt 

bij de waardering van de winkeldiversiteit. Zoals eerder al aangegeven is de waardering van de winkeldiversiteit 

van significant invloed op de waardering van het centrum. Tussen de perceptie van de filialiseringsgraad en 

waardering van het centrum als geheel is dus tevens sprake van een indirect verband. Vervolgens is, net als bij 

de objectieve centrumkenmerken getoetst of de mening over de filialiseringsgraad ook een direct effect heeft 

op de waardering van het centrum als geheel. Hier kan worden geconcludeerd dat respondenten die van mening 

zijn dat er te weinig filialen in de binnenstad zijn gevestigd het centrum significant lager waarderen ten opzichte 

van respondenten die tevreden zijn over de verhouding tussen zelfstandige winkels en filialen. Voor 

respondenten die vinden dat er te veel filialen in de binnenstad zijn gevestigd wordt dit verband niet gevonden.  

Als antwoord op de hoofdvraag van dit onderzoek kan dus worden gezegd dat de filialiseringsgraad, zowel in het 

aantal verkooppunten als in het winkelvloeroppervlak gemeten, de waardering van het centrum beïnvloedt. 

Daarbij blijkt uit de analyse dat het verband zowel direct als indirect via de waardering van de winkeldiversiteit 

significant is. Centra met een hoge filialiseringsgraad worden dus zowel wat de winkeldiversiteit als wat het 

centrum als geheel betreft door de respondenten hoger gewaardeerd. Daarnaast is vastgesteld dat ook de 

subjectieve perceptie van de filialiseringsgraad door de respondenten zelf een significant effect heeft op de 

waardering van de winkeldiversiteit en dus ook hier sprake is van een indirect effect op de waardering van het 

centrum.  

 

5.2.  AANBEVELING 

 

In het algemeen bestaan op het gebied van de invloed van de filialiseringsgraad op de waardering van een 

winkelgebied een aantal onduidelijkheden. Zoals in de relevantie (1.3.& 1.4.) is besproken is de ontwikkeling van 

het verdwijnen van lokale winkels en de dominantie van winkelketens in de hoofdwinkelgebieden niet alleen een 

nationaal fenomeen maar ook internationaal bekend. Dit onderzoek heeft zich gericht op de centra van 

middelgrote Nederlandse steden. Hier kan geconcludeerd worden dat centra met een hoge filialiseringsgraad 

ook hoger gewaardeerd worden en dus een positieve relatie bestaat tussen de objectieve filialiseringsgraad en 

de waardering van het centrum. Echter is de verklaringskracht van de modellen waarin de filialiseringsgraad is 

opgenomen en getoetst is of er een indirect verband met de waardering van het centrum als geheel bestaat, met 

ongeveer 22% redelijk zwak. In deze modellen is als afhankelijke variabele de beoordeling van de 

winkeldiversiteit opgenomen. Het is dus van belang om met behulp van vervolgonderzoek verder in te gaan op 

andere factoren die van invloed zijn op de waardering van de winkeldiversiteit, omdat de filialiseringsgraad dus 

maar een bepaalde fractie van deze waardering verklaart. Exploratief, maar meer diepgaand onderzoek zou 

hiervoor geschikt zijn. Een mogelijkheid zou daarbij kunnen zijn om nog andere objectieve centrumkenmerken 

mee te nemen in de analyse, bijvoorbeeld de leegstand. In de context van dit onderzoek is al vastgesteld dat er 

een correlatie bestaat tussen de waardering van de winkeldiversiteit en de leegstand. Vervolgonderzoek zou 

deze bevinding dus als aanleiding kunnen nemen om hierop dieper in te gaan. Daarnaast is het opvallend dat in 

modellen waar de filialiseringsgraad wel een significante invloed heeft de Herfindahl-index, die als indicatie voor 

de diversiteit in het onderzoek dient, geen significante invloed heeft op de waardering van de winkeldiversiteit. 

Het moet dus verder onderzocht worden hoe deze tegenstrijdigheid tussen de objectieve gegevens en de 

subjectieve waarneming tot stand komt.  

Beleidsmakers kijken tegenwoordig redelijk kritisch tegen het proces van filialisering aan. Zij zijn van mening dat 

hierdoor de binnensteden hun unieke karakter verliezen en als uitkomst het stadsbeeld steeds monotoner wordt. 

Door de bezoekers worden de uitkomsten van dit proces echter minder negatief ervaren. Uit de analyses is 

duidelijk geworden dat respondenten centra significant slechter waarderen als zij van mening zijn dat er te weinig 

filialen in het winkelgebied zijn gevestigd ten opzichte van respondenten die tevreden zijn met de verhouding 

tussen zelfstandige winkels en winkelketens. Willen beleidsmakers de aantrekkelijkheid van winkelgebieden dus 

vergroten moeten zij volgens de uitkomsten van dit onderzoek afwijken van hun denkbeeld dat het 
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filialiseringsproces alleen negatieve consequenties heeft voor de waardering van de binnenstad en meer ingaan 

op de wensen van de binnenstadbezoekers. Dat zou dus betekenen dat beleidsmakers maatregelen moeten 

treffen om meer filialen naar de binnenstad toe te trekken. Echter moet hierbij ook gezegd worden dat 

respondenten die van mening zijn dat er te veel filialen in de binnenstad zijn gevestigd, de winkeldiversiteit 

significant lager waarderen. Een te groot aandeel filialen van landelijke ketens in het winkelaanbod heeft dus 

wederom een indirect negatief effect op de waardering van het centrum. Het is dus de taak van de beleidsmakers 

de verhouding tussen zelfstandig en filiaalwinkels zo in balans te krijgen dat de binnenstadbezoekers er tevreden 

mee zijn als zij de aantrekkelijkheid van winkelgebieden willen vergroten.  

Daarnaast zou het interessant zijn om te onderzoeken hoe bezoekers van grotere steden tegen het proces 

aankijken en of ook in deze steden de filialiseringsgraad de waardering van de centra positief beïnvloedt. Zoals 

in de inleiding al is beschreven zijn het vooral de grote of bijzondere centra waar mensen met recreatieve 

doeleinden naartoe komen. Juist voor dit type bezoekers is dus een aantrekkelijk stadsbeeld van groot belang.  

Hier zou het dan juist van belang zijn om te kijken of de filialiseringsgraad invloed heeft op de waardering van 

het stadsbeeld en of dit vervolgens ook de waardering van het centrum als geheel beïnvloedt. Daarnaast zou 

kunnen worden getoetst of respondenten met verschillende bezoekmotieven anders tegen de filialiseringsgraad 

van een centrum aankijken en of het winkelmotief van invloed is op de waardering van het centrum.  

Afsluitend kan dus worden gezegd, dat het verband tussen de filialiseringsgraad en de waardering van 

winkelgebieden nog veel ruimte biedt voor vervolgonderzoek. In de context van dit onderzoek zou dat betekenen 

dat in eerste instantie nog verder onderzocht moet worden welke factoren de waardering van de 

winkeldiversiteit beïnvloeden. Daarnaast is het van belang om na te gaan hoe dit verband er in andere contexten 

uitziet omdat het filialiseringsproces zoals beschreven geen lokaal fenomeen is.   

 

5.3.  REFLECTIE  

 

Het onderzoek eindigt met een kritische beschouwing van de sterkten en verbeteringspunten van de inhoud en 

het proces van het onderzoek. Het onderzoeksproces begon met de planning van het veldwerk. Met een groep 

van in totaal zes studenten was het de bedoeling om in totaal tien centra op zowel een doordeweekse als een 

weekenddag te bezoeken en minimaal 100 enquêtes per dag per centrum af te nemen. Tijdens de planning van 

de veldwerk-zaterdagen werd al snel duidelijk dat het moeilijk zou gaan worden tien centra met een groep van 

zes studenten binnen de beperkte tijd te onderzoeken.  Hierdoor duurde de periode voor het veldwerk in totaal 

zes weken. Ook was het niet mogelijk om alle steden met een groep van drie te onderzoeken, aangezien het 

tijdslot voor het veldwerk beperkt was. In Oss, Hengelo, Meppel en Etten-Leur zijn daarom op een van de twee 

veldwerkdagen maar twee in plaats van drie studenten bezig geweest met het afnemen van de enquêtes. Het 

doel om minimaal 200 enquêtes af te nemen is, met uitzondering van Meppel, desondanks behaald.  Alleen heeft 

het enquêteren met twee in plaats van drie studenten wel invloed op de betrouwbaarheid van het onderzoek. 

Zo is het voor twee studenten vaak niet mogelijk om bij alle grote uitgangen van het winkelgebied te staan en 

respondenten te ondervragen. Met drie studenten is dat vaak wel redelijk goed gelukt. Daarnaast zijn er twee 

zaterdagen vervangen door twee vrijdagen, omdat het anders niet mogelijk was om het gestelde doel binnen de 

beperkte tijdsperiode te halen. 

Nadat de planning gemaakt was verliepen de velwerkdagen procesmatig gezien goed. Zonder verzuimen en 

regendagen was de dataverzameling op 13 mei afgesloten. Wat de antwoorden van de respondenten betreft kan 

worden gezegd, dat de kans bestaat dat respondenten sociaal wenselijke antwoorden hebben gegeven 

aangezien de enquêtes face-to-face zijn afgenomen. Vooral als het gaat om de vragen naar het inkomen en naar 

het opleidingsniveau bestaat de mogelijkheid dat mensen niet wilden antwoorden of hun antwoord niet 

helemaal kloppend zijn. Daarnaast is het vaak niet bijgehouden hoe het weer op de veldwerkdag was, waardoor 

het achteraf in de analyse niet mogelijk was om dit als corrigerende variabele mee te nemen.  
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Niet alleen de planning bracht soms moeilijkheden met zich mee, ook tijdens het invoeren van de gegevens in 

Excel verliep niet alles zonder stagnaties. Hoewel vooraf een codeboek aangemaakt was, zijn uiteindelijk toch 

wel verschillen opgetreden in de manier van invoeren. Zo heeft een deel het onderzoeksteam de afstand van de 

respondenten gemeten door de kortste route naar het centrum te kiezen die met auto wordt afgelegd. Andere 

hebben de hemelsbrede afstand gebuikt om de afstand vast te leggen. Dit leidt tot verschillende waarden en kan 

dus de kwaliteit van de resultaten negatief beïnvloeden. Toch blijft te zeggen dat door de samenwerking het 

aantal respondenten en daarmee het bereik van het onderzoek duidelijk groter is dan bij een individueel 

onderzoek.  

Tijdens het analyseren bleken sommige vragen voor geen van de zes onderzoeken van belang te zijn en was het 

daarom niet nodig geweest om deze vragen op te nemen in de enquête. Voor dit onderzoek geldt bijvoorbeeld 

dat de vraag naar de inschatting van de verhouding tussen zelfstandige winkels en winkels van landelijke ketens 

niet op is genomen in de analyses. Ten slotte is het van belang om aan te geven dat de resultaten theoretisch 

niet gegeneraliseerd kunnen worden over alle bezoekers van middelgrote steden in Nederland. Omdat er geen 

steekproefkader van tevoren is vastgesteld zijn de resultaten van dit onderzoek alleen geldig voor de 

respondenten die mee hebben gedaan aan dit onderzoek.   
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BIJLAGE II: DESCRIPTIEVE STATISTIEK  

Herfindahl-Index  

NAAM VKP_TOT VKP_SUP VKP_DAG_OVERIG VKP_DOEL VKP_NDAG_OVERIG VKP_DIENST VKP_LEISURE HHI 

Bergen op Zoom 284 0,7% 9,5% 8,5% 41,9% 14,1% 25,4% 0,276 

Etten Leur 403 0,7% 12,2% 10,4% 35,0% 19,6% 22,1% 0,235 

Gouda 371 1,1% 10,0% 7,5% 37,2% 17,3% 27,0% 0,257 

Helmond 343 0,9% 9,0% 8,5% 36,7% 17,2% 27,7% 0,257 

Hengelo  527 0,4% 12,9% 10,6% 31,5% 19,0% 25,6% 0,229 

Meppel 364 1,9% 9,3% 9,9% 34,3% 19,0% 25,5% 0,238 

Oosterhout 257 0,8% 10,1% 10,1% 37,7% 23,0% 18,3% 0,249 

Oss 411 0,5% 9,7% 9,0% 38,0% 18,7% 24,1% 0,255 

Weert 303 1,3% 10,2% 10,6% 38,6% 20,1% 19,1% 0,248 

Zutphen 345 0,9% 10,7% 9,0% 38,0% 18,3% 23,2% 0,251 
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Filialiseringsgraad VKP/WVO (2017) 

 

  

Dagelijks Mode & Luxe Vrije Tijd In/Om Huis Detailh Overig Totaal Filialiserings- 

graad [%] 

Centrum  

 

Filiaal Zelfstandig Filiaal Zelfstandig Filiaal Zelfstandig Filiaal Zelfstandig Filiaal Zelfstandig Filiaal Zelfstandig  

 

Bergen op 
Zoom 

VKP 20 22 48 63 11 15 12 25 6 13 97 138 41,3 

 

WVO 3.972 1.068 11.364 6.410 3.356 1.197 5.249 3.380 984 1.825 24.925 13.880 64,2 

Etten Leur VKP 18 10 39 37 7 6 9 17 4 4 77 74 51,0  

WVO 5.928 493 11.958 5.400 1.216 972 2.759 5.085 512 464 22.373 12.414 64,3 

Gouda VKP 24 46 45 67 12 19 11 45 6 17 98 194 33,6  

WVO 3.705 2.239 13.950 5.315 2.582 1.964 1.565 6.054 1.156 1.107 22.958 16.679 57,9 

Helmond VKP 18 11 46 51 7 7 10 14 6 2 87 85 50,6  

WVO 3.154 911 15.578 5.325 2.548 1.155 1.522 1.751 998 209 23.800 9.351 71,8 

Hengelo VKP 16 18 38 49 10 15 9 20 2 12 75 114 39,7  

WVO 3.566 1.651 14.263 7.780 3.185 1.711 842 5.137 546 940 22.402 17.219 56,5 

Meppel VKP 19 16 38 54 5 11 13 19 4 5 79 105 42,9  

WVO 6.362 995 11.686 7.641 1.026 2.230 2.399 3.648 1.281 377 22.754 14.891 60,4 

Oosterhout VKP 22 18 50 54 10 4 10 21 8 6 100 103 49,3  

WVO 5.594 1.192 15.736 5.353 1.952 298 1.221 5.872 1.108 1.317 25.611 14.032 64,6 

Oss VKP 21 20 44 47 10 10 13 23 5 9 93 109 46,0  

WVO 5.762 1.754 13.071 4.424 2.662 1.239 3.219 2.708 681 584 25.395 10.709 70,3 

Weert VKP 27 14 47 58 6 12 11 17 6 9 97 110 46,9  

WVO 7.339 891 12.291 7.889 1.496 2.056 1.338 2.803 3.455 959 25.919 14.598 64,0 

Zutphen VKP 25 27 41 56 7 20 10 32 4 13 87 148 37,0  

WVO 6.193 1.801 11.071 5.640 1.200 1.733 1.308 5.830 1.051 1.509 20.823 16.513 55,8 
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Overzicht verdeling  
 

Bergen op Zoom Etten-Leur Gouda Helmond Hengelo Meppel Oosterhout Oss Weert Zutphen  Valid response 

Aantal afgenomen enquetes 238 204 232 235 209 191 226 216 224 228 2203 

Non-response 249 311 430 331 224 311 362 235 292 280 - 

Leeftijd (Gemiddeld) 53,35 53,32 48,98 53,85 53,47 5,96 55,22 52,27 54,04 55,63 2191 

Man 100 71 144 79 82 61 62 85 74 86 - 

Vrouw 138 133 88 156 127 130 164 131 150 142 - 

Afstand (Gemiddeld) 16,9 7 11,2 5,3 9,2 5,9 5,7 5,1 9,7 11,9 2164 

Afstand (Mediaan) 4,8 3,1 2,9 4,1 2,6 2,2 2,3 2,8 3,7 2,7 2164 

Duur (Gemiddeld)  84,7 70,4 88,9 81 62,2 70,5 64,9 62,1 64 75,5 2193 

Cijfer centrum geheel (Gemiddeld) 6,9 7,4 7,6 7,2 5,9 7,3 6,6 6,3 6,6 7,8 2179 

Cijfer winkeldiversiteit (Gemiddeld) 6,3 7 6,9 6,8 5,9 6,9 6,4 6 6,3 7,4 2181 

Cijfer winkelkwaliteit (Gemiddeld) 7 7,3 7,2 7 6,7 7,3 6,9 6,5 6,9 7,6 2169 

Cijfer horeca aanbod (Gemiddeld) 7,6 7,3 7,6 7,4 6,9 7,7 7,2 7,2 7,3 7,7 2054 

Cijfer uitstraling panden (Gemiddeld) 6,9 7,1 7,5 6,7 5,6 7,2 6,5 5,9 6,7 7,9 2182 

Cijfer inrichting etalages (Gemiddeld) 6,8 7,1 6,9 6,8 5,8 6,9 6,6 6,2 6,7 7,3 2137 

Cijfer netheid straten (Gemiddeld) 6,8 6,7 6,9 6,9 6,3 6,6 6,7 6,6 6,9 7,4 2183 

Cijfer inrichting straten (Gemiddeld) 6,9 6,9 6,9 6,9 6 6,8 6,7 6,5 6,8 7,3 2177 

Cijfer gezelligheid (Gemiddeld) 7,1 7,1 7,6 6,9 5,7 7,6 6,4 6,4 6,4 7,8 2177 

Cijfer bereikbaarheid(Gemiddeld) 7,4 7,9 7,7 7,6 7,3 7,6 7,9 7,5 7,7 7,6 2167 

Cijfer parkeren (Gemiddeld) 6,8 7,5 6,4 7,1 6,9 6,5 7 6,9 7,3 6,8 1683 

Cijfer winkelcircuit (Gemiddeld) 6,9 7,2 7,2 6,9 6,4 7,1 6,8 6,8 6,9 7,4 2157 

Filialiseringsgraad VKP (2017) 41,3 51 33,6 50,6 39,7 42,9 49,3 46 46,9 37 - 

Filialiseringsgraad WVO (2017) 64,2 64,3 57,9 71,8 56,5 60,4 64,6 70,3 64 55,8 - 

Herfindahl-Index (2017) 0,276 0,235 0,257 0,257 0,229 0,238 0,249 0,255 0,248 0,251 - 
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Overzicht opleidingsniveau 

 

Opleidingsniveau Total 

lager v(m)bo-
mavo 

havo vwo mbo hbo wo 

 

Bergen op 
Zoom 

Count 4 28 7 8 67 98 25 237 

% within Centrum 1,7% 11,8% 3,0% 3,4% 28,3% 41,4% 10,5% 100,0% 

% within 
Opleidingsniveau 

4,9% 12,1% 6,5% 13,1% 9,8% 12,1% 12,8% 10,9% 

Etten-Leur Count 8 25 5 2 70 83 9 202 

% within Centrum 4,0% 12,4% 2,5% 1,0% 34,7% 41,1% 4,5% 100,0% 

% within 
Opleidingsniveau 

9,8% 10,8% 4,7% 3,3% 10,2% 10,2% 4,6% 9,3% 

Gouda Count 6 14 11 4 62 94 35 226 

% within Centrum 2,7% 6,2% 4,9% 1,8% 27,4% 41,6% 15,5% 100,0% 

% within 
Opleidingsniveau 

7,3% 6,1% 10,3% 6,6% 9,1% 11,6% 17,9% 10,4% 

Helmond Count 24 44 19 8 59 59 18 231 

% within Centrum 10,4% 19,0% 8,2% 3,5% 25,5% 25,5% 7,8% 100,0% 

% within 
Opleidingsniveau 

29,3% 19,0% 17,8% 13,1% 8,6% 7,3% 9,2% 10,6% 

Hengelo Count 6 22 9 11 67 81 10 206 

% within Centrum 2,9% 10,7% 4,4% 5,3% 32,5% 39,3% 4,9% 100,0% 

% within 
Opleidingsniveau 

7,3% 9,5% 8,4% 18,0% 9,8% 10,0% 5,1% 9,5% 

Meppel Count 1 13 7 9 64 77 18 189 

% within Centrum 0,5% 6,9% 3,7% 4,8% 33,9% 40,7% 9,5% 100,0% 

% within 
Opleidingsniveau 

1,2% 5,6% 6,5% 14,8% 9,4% 9,5% 9,2% 8,7% 

Oosterhout Count 7 27 10 7 79 86 10 226 

% within Centrum 3,1% 11,9% 4,4% 3,1% 35,0% 38,1% 4,4% 100,0% 

% within 
Opleidingsniveau 

8,5% 11,7% 9,3% 11,5% 11,5% 10,6% 5,1% 10,4% 

Oss Count 10 29 15 8 73 57 20 212 

% within Centrum 4,7% 13,7% 7,1% 3,8% 34,4% 26,9% 9,4% 100,0% 

% within 
Opleidingsniveau 

12,2% 12,6% 14,0% 13,1% 10,7% 7,0% 10,3% 9,8% 

Weert Count 5 15 11 0 85 89 16 221 

% within Centrum 2,3% 6,8% 5,0% 0,0% 38,5% 40,3% 7,2% 100,0% 

% within 
Opleidingsniveau 

6,1% 6,5% 10,3% 0,0% 12,4% 11,0% 8,2% 10,2% 

Zutphen Count 11 14 13 4 58 88 34 222 

% within Centrum 5,0% 6,3% 5,9% 1,8% 26,1% 39,6% 15,3% 100,0% 

% within 
Opleidingsniveau 

13,4% 6,1% 12,1% 6,6% 8,5% 10,8% 17,4% 10,2% 

 Total Count 82 231 107 61 684 812 195 2172 

% within Centrum 3,8% 10,6% 4,9% 2,8% 31,5% 37,4% 9,0% 100,0% 

% within 
Opleidingsniveau 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 

 

  



 

 

51 

Verdeling inkomen  

 
Inkomen Total 

Laag 
(<€1.500) 

Midden 
(€1.500 - 
€3.700) 

 Hoog (€ 
>€3.700) 

Bergen op 
Zoom 

Count 16 138 64 218 

% within 
Centrum 

7,3% 63,3% 29,4% 100,0% 

Etten-Leur Count 4 130 43 177 

% within 
Centrum 

2,3% 73,4% 24,3% 100,0% 

Gouda Count 32 107 52 191 

% within 
Centrum 

16,8% 56,0% 27,2% 100,0% 

Helmond Count 50 121 44 215 

% within 
Centrum 

23,3% 56,3% 20,5% 100,0% 

Hengelo Count 34 101 35 170 

% within 
Centrum 

20,0% 59,4% 20,6% 100,0% 

Meppel Count 14 89 28 131 

% within 
Centrum 

10,7% 67,9% 21,4% 100,0% 

Oosterhout Count 26 138 41 205 

% within 
Centrum 

12,7% 67,3% 20,0% 100,0% 

Oss Count 38 101 20 159 

% within 
Centrum 

23,9% 63,5% 12,6% 100,0% 

Weert Count 29 132 50 211 

% within 
Centrum 

13,7% 62,6% 23,7% 100,0% 

Zutphen Count 22 97 52 171 

% within 
Centrum 

12,9% 56,7% 30,4% 100,0% 

 Total Count 265 1154 429 1848 

% within 
Centrum 

14,3% 62,4% 23,2% 100,0% 
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BIJLAGE III : MULTICOLLINEARITEIT 

Nominaal  

Er zijn twee onafhankelijke variabelen die in de regressiemodellen worden opgenomen die van nominaal 

meetniveau zijn, namelijk het geslacht van de respondent en het vervoermiddel waarmee de respondent naar 

het centrum is gekomen. Met behulp van de Cramer’s V wordt getoetst of deze variabelen met andere 

onafhankelijke variabelen uit de modellen correleren. Een Cramer’s V dicht bij 0 duidt erop dat geen verband 

tussen de variabelen bestaat. Een waarde dicht bij 1 betekent dat de variabelen sterk met elkaar correleren.  

Geslacht: 

 

Geslacht*Leeftijd  Value Approximate 
Significance 

Nominal by Nominal Phi ,213 ,058 

Cramer's V ,213 ,058 

N of Valid Cases 2191  

 

Geslacht * Afstand van het centrum 
Value Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi ,364 ,798 

Cramer's V ,364 ,798 

N of Valid Cases 2164 
 

 

Geslacht* Inkomen  
Value Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi ,097 ,000 

Cramer's V ,097 ,000 

N of Valid Cases 1848 
 

 

Geslacht *Cijfer Winkeldiversiteit 
Value Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi ,065 ,816 

Cramer's V ,065 ,816 

N of Valid Cases 2181 
 

 

Geslacht* Cijfer Winkelkwaliteit  
Value Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi ,085 ,208 

Cramer's V ,085 ,208 

N of Valid Cases 2169 
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Geslacht * Cijfer Horecaaanbod   
Value Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi ,083 ,168 

Cramer's V ,083 ,168 

N of Valid Cases 2054 
 

 

 

Geslacht * Cijfer Uitstraling Panden  
Value Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi ,083 ,456 

Cramer's V ,083 ,456 

N of Valid Cases 2182 
 

 

 

 

Geslacht * Cijfer Inrichting Etalages  
Value Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi ,112 ,014 

Cramer's V ,112 ,014 

N of Valid Cases 2137 
 

 

 

 

Geslacht * Cijfer Netheid Straten  
Value Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi ,081 ,419 

Cramer's V ,081 ,419 

N of Valid Cases 2183 
 

 

Geslacht * Cijfer Inrichting Straten  
Value Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi ,070 ,714 

Cramer's V ,070 ,714 

N of Valid Cases 2177 
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Geslacht * Cijfer Gezelligheid  
Value Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi ,119 ,014 

Cramer's V ,119 ,014 

N of Valid Cases 2177 
 

 

Geslacht * Cijfer Bereikbaarheid  
Value Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi ,090 ,230 

Cramer's V ,090 ,230 

N of Valid Cases 2167 
 

 

Geslacht * Cijfer Parkeermogelijkheid  
Value Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi ,094 ,377 

Cramer's V ,094 ,377 

N of Valid Cases 1683 
 

 

Geslacht * Cijfer Lengte Winkelcircuit 
Value Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi ,046 ,983 

Cramer's V ,046 ,983 

N of Valid Cases 2157 
 

 

 

Vervoermiddel 

Vervoermiddel * Leeftijd 
Value Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi ,521 ,000 

Cramer's V ,261 ,000 

N of Valid Cases 2188  
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Vervoermiddel * Afstand naar het 
centrum  

Value Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi 1,082 ,000 

Cramer's V ,541 ,000 

N of Valid Cases 2161  
 

 

Vervoermiddel * Inkomen  
Value Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi ,175 ,000 

Cramer's V ,124 ,000 

N of Valid Cases 1845  

 

Vervoermiddel *Cijfer 
Winkeldiversiteit 

Value Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi ,166 ,327 

Cramer's V ,083 ,327 

N of Valid Cases 2178  

 

Vervoermiddel * Cijfer Winkelkwaliteit  
Value Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi ,161 ,205 

Cramer's V ,080 ,205 

N of Valid Cases 2166  

 

Vervoermiddel * Cijfer Horeca aanbod 
Value Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi ,188 ,001 

Cramer's V ,094 ,001 

N of Valid Cases 2051  

 

Vervoermiddel * Cijfer Uitraling Panden 
Value Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi ,178 ,196 

Cramer's V ,089 ,196 

N of Valid Cases 2179  
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Vervoermiddel * Cijfer Inrichting 
Etalages 

Value Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi ,181 ,047 

Cramer's V ,091 ,047 

N of Valid Cases 2134  

 

Vervoermiddel * Cijfer Netheid Straten 
Value Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi ,181 ,047 

Cramer's V ,091 ,047 

N of Valid Cases 2134  
 

Vervoermiddel * Cijfer Inrichting 
Straten 

Value Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi ,162 ,419 

Cramer's V ,081 ,419 

N of Valid Cases 2180  

 

Vervoermiddel * Cijfer Gezelligheid 
Value Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi ,150 ,733 

Cramer's V ,075 ,733 

N of Valid Cases 2174  

 

Vervoermiddel * Cijfer Bereikbaarheid 
Value Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi ,261 ,000 

Cramer's V ,130 ,000 

N of Valid Cases 2164  

 

Vervoermiddel * Cijfer 
Parkeermogelijkheid 

Value Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi ,223 ,010 

Cramer's V ,112 ,010 

N of Valid Cases 1680  
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Vervoermiddel * Cijfer Winkelcircuit 
Value Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi ,185 ,025 

Cramer's V ,093 ,025 

N of Valid Cases 2154  

 

Ordinaal- Spearman's rho 

De onafhankelijke variabelen die van ordinaal meetniveau zijn en waar gekeken moet worden of er sprake van 

multicollineariteit is, zijn het inkomen en het opleidingsniveau van de respondenten.  Om de correlatie tussen 

twee variabele te toetsen waar ten minste een van de twee variabele van ordinaal meetniveau is wordt de 

Spearman’s rho gebruikt. Hierbij geeft een rho van -1 een perfect negatief verband tussen twee variabelen aan. 

Een rho van +1 duidt op een perfect positief verband. Een rho van 0 staat voor een coëfficiënt waarbij twee 

variabelen niet met elkaar correleren. De correlatiecoëfficiënten van alle correlaties hieronder gepresenteerd.   

Inkomen 

Tussen het inkomen en de leeftijd van de respondent bestaat significant geen correlatie. De Spearman’s rho ligt 

bij -0,067. De correlatiecoëfficiënt voor het verband tussen het cijfer voor het centrum als geheel en de 

winkeldiversiteit ligt dicht bij 0. Tussen het inkomen en het cijfer voor de winkelkwaliteit, het horeca aanbod, de 

uitstraling van de panden, de inrichting van de straten en de lengte van het winkelcircuit bestaat geen relatie. 

Hier liggen de correlatiecoëfficiënt tussen 0,05 en 0,06. De uitkomsten voor de relatie tussen de variabelen 

inkomen en cijfer voor de inrichting van de etalages, netheid van de straten, gezelligheid, bereikbaarheid en 

parkeermogelijkheid zijn echter niet significant. De hoogste correlatiecoëfficiënt ligt hier bij 0,322 voor het 

verband tussen het inkomen en de netheid van de straten.  

 

Opleidingsniveau 

De correlatie tussen het inkomen en het opleidingsniveau is matig sterk positief. Een Spearman’s rho van 0,426 

geeft aan dat respondenten met een hoger opleidingsniveau vaak ook aangaven bij een hogere 

inkomenscategorie te behoren. Bij de correlatie tussen de variabelen opleidingsniveau en leeftijd van de 

respondent is sprake van een zwak negatief verband. Een Spearman’s rho van -0,212 duidt erop dat jongere 

respondenten vaak een hoger opleidingsniveau hebben. De correlatiecoëfficiënten tussen het opleidingsniveau 

en de verschillende beoordelingsfactoren van het centrum zijn allemaal niet significant, behalve voor de 

inrichting van de etalages. Hier ligt waarde van een Spearman’s rho bij -0,046 en is deze uitkomst significant op 

een niveau van 5%.  
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Inkomen & opleidingsniveau 

 

 

  Inkomen Opleidingsniveau 

Inkomen Correlation Coefficient 1,000 ,426** 

Sig. (2-tailed) 

 

0,000 

N 1848 1845 

Opleidingsniveau Correlation Coefficient ,426** 1,000 

Sig. (2-tailed) 0,000 

 

N 1845 2172 

Leeftijd Correlation Coefficient -,067** -,212** 

Sig. (2-tailed) 0,004 0,000 

N 1844 2164 

Cijfer Winkeldiversiteit Correlation Coefficient 0,021 -0,013 

Sig. (2-tailed) 0,365 0,547 

N 1832 2154 

Cijfer Winkelkwaliteit Correlation Coefficient ,061** -0,004 

Sig. (2-tailed) 0,009 0,866 

N 1825 2144 

Cijfer Horecaanbod Correlation Coefficient ,051* 0,001 

Sig. (2-tailed) 0,035 0,976 

N 1727 2029 

Cijfer Uitstraling Panden Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 

N 

,061** 0,026 

0,010 0,236 

1835 2154 

Cijfer Inrichting Etalages Correlation Coefficient 0,037 -,046* 

Sig. (2-tailed) 0,116 0,036 

N 1795 2110 

Cijfer Netheid Straten Correlation Coefficient 0,023 0,003 

Sig. (2-tailed) 0,322 0,890 

N 1834 2155 

Cijfer Inrichting Straten Correlation Coefficient ,063** 0,015 

Sig. (2-tailed) 0,007 0,488 

N 1831 2149 

Cijfer Gezelligheid Correlation Coefficient 0,039 0,007 

Sig. (2-tailed) 0,096 0,743 

N 1830 2152 

Cijfer Bereikbaarheid Correlation Coefficient 0,035 -0,034 

Sig. (2-tailed) 0,130 0,116 

N 1824 2143 

Cijfer Parkeermogelijkheid Correlation Coefficient 0,047 -0,032 

Sig. (2-tailed) 0,072 0,197 

N 1441 1669 

Cijfer Winkelcircuit Correlation Coefficient ,063** 0,035 

Sig. (2-tailed) 0,007 0,108 

N 1819 2135 
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Inteval/ Ratio 

Om de correlatie tussen twee variabelen van interval/ratio meetniveau te bepalen, wordt gekeken naar de 

Pearson’s R. Hierbij staat, net als bij de Spearman’s rho een Pearson’s R van +1 voor een perfect positief en een 

R van -1 voor een perfect negatief verband. Ook hier duidt een R dicht bij 0 erop dat twee variabelen niet met 

elkaar correleren. Ten eerste wordt in dit paragraaf naar het verband gekeken tussen de persoonskenmerken 

die van metrisch schaal zijn. Hierna wordt getoetst of er sprake van correlatie is tussen de beoordelingscriteria. 

Afsluitend worden de centrumkenmerken (Filialiseringsgraad VKP, Filialiseringsgraad WVO en Herfindahl-Index) 

met betrekking tot de correlatie tussen de variabelen beschouwd. De volledige correlatiematrixen zijn 

gepresenteerd in de tabellen hieronder.  

Leeftijd & Afstand tot het centrum  

Omdat de meeste persoonskenmerken van nominaal of ordinaal meetniveau zijn, wordt met behulp van de 

Pearsons’s R voor de persoonskenmerken alleen de correlatie van de variabelen leeftijd en afstand van het 

centrum met de andere interval/ratio variabelen getoetst.  

  Leeftijd Afstand van het centrum 

Leeftijd Pearson Correlation 1 0,018 

Sig. (2-tailed) 

 

0,396 

N 2191 2157 

Afstand van het centrum Pearson Correlation 0,018 1 

Sig. (2-tailed) 0,396 

 

N 2157 2164 

Cijfer Winkeldiversiteit Pearson Correlation ,150** ,121** 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 

N 2171 2147 

Cijfer Winkelkwaliteit Pearson Correlation ,128** ,077** 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 

N 2159 2135 

Cijfer Horecaanbod Pearson Correlation ,117** ,063** 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,005 

N 2044 2022 

Cijfer Uitstraling Panden Pearson Correlation ,072** ,130** 

Sig. (2-tailed) 0,001 0,000 

N 2172 2145 

Cijfer Inrichting Etalages Pearson Correlation ,100** ,111** 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 

N 2127 2100 

Cijfer Netheid Straten Pearson Correlation ,057** ,124** 

Sig. (2-tailed) 0,007 0,000 

N 2173 2146 

Cijfer Inrichting Straten Pearson Correlation ,047* ,097** 

Sig. (2-tailed) 0,029 0,000 

N 2167 2140 

Cijfer Gezelligheid Pearson Correlation ,064** ,131** 
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Sig. (2-tailed) 0,003 0,000 

N 2167 2141 

Cijfer Bereikbaarheid Pearson Correlation ,083** 0,000 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,988 

N 2159 2133 

Cijfer Parkeermogelijkheid Pearson Correlation 0,026 ,087** 

Sig. (2-tailed) 0,283 0,000 

N 1676 1658 

Cijfer Winkelcircuit Pearson Correlation ,092** ,083** 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 

N 2147 2123 

Filialiseringsgraad VKP (2017) Pearson Correlation ,048* -,101** 

Sig. (2-tailed) 0,026 0,000 

N 2191 2164 

Filialiseringsgraad VWO (2017) Pearson Correlation 0,011 -,075** 

Sig. (2-tailed) 0,601 0,000 

N 2191 2164 

Herfindahl (2017) Pearson Correlation ,045* -0,034 

Sig. (2-tailed) 0,033 0,119 

N 2191 2164 

 

  Leegstand 
(WVO) 

Cijfer 
Winkeldiversiteit 

Pearson 
Correlation 

-,319** 

N 2181 
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Beoordelingscriteria 

Ook voor de beoordelingscriteria moet gekeken worden of er sprake is van multicollineariteit en of sommige beoordelingscriteria deels hetzelfde meten en dus niet mogen op 

worden genomen in de regressieanalyse. De resultaten zijn hieronder gepresenteerd. In de tabel worden alle beoordelingscriteria tegen elkaar afgezet om te bepalen of er sprake 

van multicollineariteit is.  

Beoordelingscriteria 

 

  

Cijfer 
Winkeldiversiteit 

Cijfer 
Winkelkwaliteit 

Cijfer 
Horecaanbod 

Cijfer 
Uitstraling 
Panden 

Cijfer 
Inrichting 
Etalages 

Cijfer 
Netheid 
Straten 

Cijfer 
Inrichting 
Straten 

Cijfer 
Gezelligheid 

Cijfer 
Bereikbaarheid 

Cijfer 
Parkeermogelijkheid 

Cijfer 
Winkelcircuit 

Cijfer 
Winkeldiversiteit 

Pearson 
Correlation 

1 ,678** ,407** ,533** ,548** ,430** ,475** ,581** ,255** ,214** ,522** 

Sig. (2-
tailed) 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

N 2181 2166 2050 2171 2131 2172 2166 2167 2153 1673 2150 

Cijfer Winkelkwaliteit Pearson 
Correlation 

,678** 1 ,438** ,492** ,510** ,406** ,451** ,513** ,267** ,211** ,442** 

Sig. (2-
tailed) 

0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

N 2166 2169 2040 2163 2123 2163 2158 2156 2141 1661 2143 

Cijfer Horecaanbod Pearson 
Correlation 

,407** ,438** 1 ,369** ,356** ,283** ,322** ,461** ,233** ,150** ,387** 

Sig. (2-
tailed) 

0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

N 2050 2040 2054 2049 2012 2047 2041 2043 2028 1593 2030 

Cijfer Uitstraling 
Panden 

Pearson 
Correlation 

,533** ,492** ,369** 1 ,724** ,528** ,565** ,644** ,250** ,182** ,482** 

Sig. (2-
tailed) 

0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

N 2171 2163 2049 2182 2136 2177 2172 2169 2154 1672 2151 
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Cijfer 
Winkeldiversiteit 

Cijfer 
Winkelkwaliteit 

Cijfer 
Horecaanbod 

Cijfer 
Uitstraling 
Panden 

Cijfer 
Inrichting 
Etalages 

Cijfer 
Netheid 
Straten 

Cijfer 
Inrichting 
Straten 

Cijfer 
Gezelligheid 

Cijfer 
Bereikbaarheid 

Cijfer 
Parkeermogelijkheid 

Cijfer 
Winkelcircuit 

Cijfer Inrichting 
Etalages 

Pearson 
Correlation 

,548** ,510** ,356** ,724** 1 ,529** ,577** ,579** ,264** ,215** ,489** 

Sig. (2-
tailed) 

0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

N 2131 2123 2012 2136 2137 2136 2131 2128 2115 1643 2114 

Cijfer Netheid Straten Pearson 
Correlation 

,430** ,406** ,283** ,528** ,529** 1 ,684** ,456** ,268** ,293** ,389** 

Sig. (2-
tailed) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

N 2172 2163 2047 2177 2136 2183 2176 2172 2159 1673 2153 

Cijfer Inrichting Straten Pearson 
Correlation 

,475** ,451** ,322** ,565** ,577** ,684** 1 ,569** ,298** ,268** ,427** 

Sig. (2-
tailed) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 

N 2166 2158 2041 2172 2131 2176 2177 2167 2154 1670 2150 

Cijfer Gezelligheid Pearson 
Correlation 

,581** ,513** ,461** ,644** ,579** ,456** ,569** 1 ,282** ,205** ,503** 

Sig. (2-
tailed) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 

N 2167 2156 2043 2169 2128 2172 2167 2177 2155 1672 2149 

Cijfer Bereikbaarheid Pearson 
Correlation 

,255** ,267** ,233** ,250** ,264** ,268** ,298** ,282** 1 ,573** ,341** 

Sig. (2-
tailed) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 

N 2153 2141 2028 2154 2115 2159 2154 2155 2167 1680 2137 

Cijfer 
Parkeermogelijkheid 

Pearson 
Correlation 

,214** ,211** ,150** ,182** ,215** ,293** ,268** ,205** ,573** 1 ,319** 

Sig. (2-
tailed) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 

N 1673 1661 1593 1672 1643 1673 1670 1672 1680 1683 1660 

Cijfer Winkelcircuit Pearson 
Correlation 

,522** ,442** ,387** ,482** ,489** ,389** ,427** ,503** ,341** ,319** 1 

Sig. (2-
tailed) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

N 2150 2143 2030 2151 2114 2153 2150 2149 2137 1660 2157 
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Objectieve Centrumkenmerken 

Zowel de Herfindahl index als variabele voor de diversiteit, als de filialiseringsgraad gemeten in het aantal 

verkooppunten en in het winkelvloeroppervlak worden meegenomen in de regressieanalyse. Ook voor deze 

variabelen moet dus gecontroleerd worden of er sprake van multicollineariteit is. 

  Filialiseringsgraad 
VKP (2017) 

Filialiseringsgraad 
VWO (2017) 

Herfindahl 
(2017) 

Filialiseringsgraad VKP (2017) Pearson Correlation 1 ,780** ,648** 

Sig. (2-tailed) 

 

0,000 0,000 

N 2203 2203 2203 

Filialiseringsgraad VWO (2017) Pearson Correlation ,780** 1 ,535** 

Sig. (2-tailed) 0,000 

 

0,000 

N 2203 2203 2203 

Herfindahl (2017) Pearson Correlation ,648** ,535** 1 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 

 

N 2203 2203 2203 

Leeftijd Pearson Correlation ,048* 0,011 ,045* 

Sig. (2-tailed) 0,026 0,601 0,033 

N 2191 2191 2191 

Afstand van het centrum Pearson Correlation -,101** -,075** -0,034 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,119 

N 2164 2164 2164 

Cijfer Winkeldiversiteit Pearson Correlation -,088** -,129** -,114** 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 

N 2181 2181 2181 

Cijfer Winkelkwaliteit Pearson Correlation -,101** -,154** -,089** 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 

N 2169 2169 2169 

Cijfer Horecaanbod Pearson Correlation -,091** -,044* -,073** 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,046 0,001 

N 2054 2054 2054 

Cijfer Uitstraling Panden Pearson Correlation -,191** -,187** -,217** 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 

N 2182 2182 2182 

Cijfer Inrichting Etalages Pearson Correlation -,044* -,062** -,090** 

Sig. (2-tailed) 0,043 0,004 0,000 

N 2137 2137 2137 

Cijfer Netheid Straten Pearson Correlation -,057** -0,034 -,048* 

Sig. (2-tailed) 0,008 0,110 0,025 

N 2183 2183 2183 

Cijfer Inrichting Straten Pearson Correlation -0,034 -0,014 -,072** 

Sig. (2-tailed) 0,117 0,516 0,001 

N 2177 2177 2177 



 

 

64 

 Cijfer Bereikbaarheid Pearson Correlation ,082** 0,030 -0,011 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,163 0,612 

N 2167 2167 2167 

Cijfer Parkeermogelijkheid Pearson Correlation ,177** ,106** ,104** 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 

N 1683 1683 1683 

Cijfer Winkelcircuit Pearson Correlation -,072** -,051* -,143** 

Sig. (2-tailed) 0,001 0,018 0,000 

N 2157 2157 2157 

 

  

Cijfer Gezelligheid Pearson Correlation -,183** -,114** -,194** 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 

N 2177 2177 2177 
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BIJLAGE IV: REGRESSIEANALYSE  

Waardering van de winkeldiversiteit (Filialiseringsgraad VKP) 
Verdeling   
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Resultaten  

(1) 

 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 9,230 0,554   16,667 0,000 

Filialiseringsgraad VKP 
(2017) 

0,000 0,006 0,002 0,072 0,942 

HHI (2017) -0,001 0,000 -0,114 -3,853 0,000 

Model 

Observaties 1923 
Adjusted R² 0,012 
Significantie T-toets 0,000 

(2) 

 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 8,818 0,542   16,282 0,000 

Filialiseringsgraad VKP 
(2017) 

-0,003 0,006 -0,014 -0,489 0,625 

HHI (2017) -0,001 0,000 -0,081 -2,780 0,005 

Dummy te veel filialen -0,512 0,058 -0,200 -8,812 0,000 

Dummy te weinig 
filialen 

-0,663 0,102 -0,147 -6,495 0,000 

Model 

Observaties 1923 
Adjusted R² 0,060 
Significantie T-toets 0,000 

(3) 

 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 8,414 0,547   15,391 0,000 

Filialiseringsgraad VKP 
(2017) 

-0,002 0,006 -0,010 -0,345 0,730 

HHI (2017) -0,001 0,000 -0,089 -3,101 0,002 

Dummy te veel filialen -0,537 0,058 -0,210 -9,280 0,000 

Dummy te weinig 
filialen 

-0,635 0,102 -0,141 -6,256 0,000 

Leeftijd 0,012 0,002 0,168 7,357 0,000 

Afstand van het 
centrum 

0,005 0,001 0,085 3,763 0,000 

Fiets -0,059 0,070 -0,024 -0,840 0,401 

Auto 0,020 0,070 0,008 0,288 0,773 

OV 0,031 0,154 0,005 0,199 0,842 

Overig -0,204 0,365 -0,012 -0,558 0,577 

Lager 0,059 0,170 0,009 0,348 0,728 

V(m)bo/Mavo -0,014 0,124 -0,003 -0,113 0,910 

Havo -0,020 0,147 -0,004 -0,134 0,894 

Vwo -0,367 0,180 -0,050 -2,034 0,042 

Mbo -0,094 0,099 -0,037 -0,949 0,343 

Hbo -0,056 0,096 -0,023 -0,581 0,562 

Man -0,024 0,054 -0,010 -0,443 0,658 

Laag Inkomen -0,040 0,095 -0,011 -0,422 0,673 

Midden Inkomen -0,020 0,058 -0,008 -0,339 0,735 
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Model 

Observaties 1923 
Adjusted R² 0,096 
Significantie T-toets 0,000 

(4) 

 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) -9,964 3,033   -3,285 0,001 

Filialiseringsgraad 
VKP (2017) 

0,324 0,062 1,539 5,214 0,000 

HHI (2017) 1,195E-05 0,000 0,001 0,032 0,974 

Dummy te veel 
filialen 

-0,429 0,054 -0,168 -7,901 0,000 

Dummy te weinig 
filialen 

-0,515 0,095 -0,114 -5,404 0,000 

Leeftijd 0,011 0,002 0,154 7,173 0,000 

Afstand van het 
centrum 

0,005 0,001 0,092 4,355 0,000 

Fiets -0,101 0,066 -0,040 -1,527 0,127 

Auto -0,011 0,066 -0,004 -0,163 0,871 

OV 0,037 0,144 0,006 0,254 0,799 

Overig -0,026 0,340 -0,002 -0,076 0,939 

Lager -0,016 0,159 -0,002 -0,100 0,920 

V(m)bo/Mavo 5,669E-05 0,116 0,000 0,000 1,000 

Havo 0,053 0,137 0,010 0,389 0,698 

Vwo -0,263 0,169 -0,036 -1,560 0,119 

Mbo -0,020 0,093 -0,008 -0,211 0,833 

Hbo -0,010 0,090 -0,004 -0,115 0,909 

Man 0,011 0,051 0,004 0,213 0,831 

Laag Inkomen 0,005 0,089 0,001 0,054 0,957 

Midden Inkomen 0,014 0,054 0,006 0,252 0,801 

Bergen op Zoom 2,404 0,562 0,645 4,281 0,000 

Zutphen 4,890 0,813 1,219 6,015 0,000 

Weert 0,607 0,225 0,158 2,694 0,007 

Hengelo 2,658 0,661 0,640 4,019 0,000 

Gouda 5,657 1,018 1,427 5,555 0,000 

Oss 0,689 0,274 0,166 2,514 0,012 

Meppel 2,602 0,460 0,623 5,656 0,000 

Model 

Observaties 1923 
Adjusted R² 0,218 
Significantie T-
toets 

0,000 
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Waardering van de winkeldiversiteit (Filialiseringsgraad WVO)) 
Verdeling van model (4) 
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Resultaten 

 

(1) 

 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 9,362 0,529   17,701 0,000 

Filialiseringsgraad 
VWO (2017) 

-0,017 0,006 -0,075 -2,764 0,006 

HHI (2017) -0,001 0,000 -0,071 -2,633 0,009 

Model 

Observaties 1923 
Adjusted R² 0,016 
Significantie T-
toets 

0,000 
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(2) 

 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 9,049 0,517   17,501 0,000 

Filialiseringsgraad 
VWO (2017) 

-0,018 0,006 -0,076 -2,840 0,005 

HHI (2017) 0,000 0,000 -0,048 -1,824 0,068 

Dummy te veel 
filialen 

-0,519 0,058 -0,203 -8,969 0,000 

Dummy te weinig 
filialen 

-0,637 0,102 -0,141 -6,223 0,000 

Model 

Observaties 1923 
Adjusted R² 0,064 
Significantie T-
toets 

0,000 

 (3) 

 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 8,664 0,528   16,421 0,000 

Filialiseringsgraad 
VWO (2017) 

-0,017 0,006 -0,074 -2,758 0,006 

HHI (2017) -0,001 0,000 -0,057 -2,165 0,031 

Dummy te veel 
filialen 

-0,542 0,058 -0,212 -9,403 0,000 

Dummy te weinig 
filialen 

-0,613 0,102 -0,136 -6,037 0,000 

Leeftijd 0,012 0,002 0,165 7,225 0,000 

Afstand van het 
centrum 

0,005 0,001 0,081 3,610 0,000 

Fiets -0,075 0,070 -0,030 -1,070 0,285 

Auto 0,026 0,070 0,010 0,366 0,714 

OV 0,017 0,153 0,003 0,112 0,911 

Overig -0,172 0,364 -0,010 -0,472 0,637 

Lager 0,079 0,170 0,012 0,467 0,640 

V(m)bo/Mavo -0,008 0,124 -0,002 -0,061 0,951 

Havo -0,011 0,147 -0,002 -0,074 0,941 

Vwo -0,372 0,180 -0,050 -2,067 0,039 

Mbo -0,098 0,099 -0,038 -0,986 0,324 

Hbo -0,065 0,096 -0,027 -0,681 0,496 

Man -0,022 0,054 -0,009 -0,404 0,687 

Laag Inkomen -0,032 0,094 -0,008 -0,337 0,736 

Midden Inkomen -0,012 0,058 -0,005 -0,201 0,841 

Model 

Observaties 1923 
Adjusted R² 0,100 
Significantie T-
toets 

0,000 
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(4) 

 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 6,562 1,003   6,543 0,000 

Filialiseringsgraad 
VWO (2017) 

0,222 0,038 0,952 5,883 0,000 

HHI (2017) -0,006 0,001 -0,626 -5,003 0,000 

Dummy te veel 
filialen 

-0,443 0,055 -0,173 -8,117 0,000 

Dummy te weinig 
filialen 

-0,534 0,096 -0,118 -5,577 0,000 

Leeftijd 0,011 0,002 0,150 6,977 0,000 

Afstand van het 
centrum 

0,005 0,001 0,095 4,442 0,000 

Fiets -0,106 0,066 -0,042 -1,593 0,111 

Auto -0,017 0,066 -0,007 -0,257 0,797 

OV 0,039 0,145 0,006 0,271 0,787 

Overig -0,054 0,342 -0,003 -0,159 0,874 

Lager 0,015 0,160 0,002 0,092 0,927 

V(m)bo/Mavo 0,019 0,117 0,005 0,161 0,872 

Havo 0,048 0,138 0,009 0,345 0,730 

Vwo -0,275 0,170 -0,037 -1,621 0,105 

Mbo -0,014 0,093 -0,006 -0,152 0,879 

Hbo -0,005 0,090 -0,002 -0,061 0,952 

Man 0,017 0,051 0,007 0,338 0,735 

Laag Inkomen -0,019 0,089 -0,005 -0,212 0,832 

Midden Inkomen 0,009 0,055 0,004 0,157 0,875 

Bergen op Zoom -0,142 0,091 -0,038 -1,569 0,117 

Zutphen 1,683 0,183 0,419 9,213 0,000 

Hengelo 1,417 0,359 0,341 3,950 0,000 

Gouda 0,502 0,138 0,127 3,644 0,000 

Oss -2,665 0,397 -0,643 -6,717 0,000 

Meppel 1,027 0,144 0,246 7,149 0,000 

Model 

Observaties 1923 
Adjusted R² 0,209 
Significantie T-
toets 

0,000 
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Waardering van het centrum als geheel (Filialiseringsgraad VKP) 

Verdeling van model (1) 
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Resultaten 

(1) 

 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) -0,187 0,182   -1,028 0,304 

Cijfer Winkeldiversiteit 0,365 0,022 0,368 16,268 0,000 

Cijfer Winkelkwaliteit 0,075 0,026 0,062 2,917 0,004 

Cijfer Horecaanbod 0,045 0,020 0,040 2,297 0,022 

Cijfer Uitstraling Panden 0,146 0,022 0,157 6,529 0,000 

Cijfer Inrichting Etalages 0,020 0,027 0,018 0,752 0,452 

Cijfer Netheid Straten -0,004 0,022 -0,004 -0,181 0,857 

Cijfer Inrichting Straten 0,034 0,026 0,029 1,323 0,186 

Cijfer Gezelligheid 0,247 0,021 0,264 11,785 0,000 

Cijfer Bereikbaarheid 0,052 0,021 0,046 2,431 0,015 

Cijfer 
Parkeermogelijkheid 

0,010 0,015 0,012 0,669 0,503 

Cijfer Winkelcircuit 0,054 0,025 0,043 2,162 0,031 

Model 

Observaties 1509 
Adjusted R² 0,669 
Significantie T-toets 0,000 

(2) 

 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

(Constant) -0,030 0,165   -0,179 0,858 

Cijfer Winkeldiversiteit 0,365 0,020 0,365 17,904 0,000 

Cijfer Winkelkwaliteit 0,083 0,023 0,069 3,588 0,000 

Cijfer Horecaanbod 0,051 0,018 0,045 2,840 0,005 

Cijfer Uitstraling Panden 0,139 0,020 0,146 6,825 0,000 

Cijfer Inrichting Etalages 0,053 0,024 0,046 2,195 0,028 

Cijfer Netheid Straten -0,001 0,020 -0,001 -0,046 0,963 

Cijfer Inrichting Straten 0,009 0,024 0,008 0,383 0,702 

Cijfer Gezelligheid 0,260 0,019 0,280 14,030 0,000 

Cijfer Bereikbaarheid 0,032 0,016 0,029 1,982 0,048 

Cijfer Winkelcircuit 0,030 0,022 0,023 1,351 0,177 

Model 

Observaties 1923 
Adjusted R² 0,664 
Significantie T-toets 0,000 
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 (3) 

   
Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

Cijfer Winkeldiversiteit 0,371 0,022 0,374 16,525 0,000 

Cijfer Winkelkwaliteit 0,071 0,026 0,059 2,773 0,006 

Cijfer Horecaanbod 0,047 0,020 0,042 2,393 0,017 

Cijfer Uitstraling Panden 0,148 0,022 0,159 6,625 0,000 

Cijfer Inrichting Etalages 0,024 0,027 0,021 0,865 0,387 

Cijfer Netheid Straten -0,013 0,022 -0,012 -0,573 0,567 

Cijfer Inrichting Straten 0,034 0,026 0,029 1,306 0,192 

Cijfer Gezelligheid 0,244 0,021 0,261 11,612 0,000 

Cijfer Bereikbaarheid 0,051 0,022 0,046 2,362 0,018 

Cijfer Parkeermogelijkheid 0,013 0,015 0,016 0,858 0,391 

Cijfer Winkelcircuit 0,051 0,025 0,041 2,075 0,038 

Leeftijd -0,001 0,001 -0,009 -0,553 0,580 

Afstand van het centrum 0,000 0,001 0,008 0,522 0,602 

Fiets -0,066 0,051 -0,027 -1,275 0,202 

Auto -0,122 0,050 -0,053 -2,440 0,015 

OV -0,215 0,127 -0,027 -1,693 0,091 

Overig -0,124 0,278 -0,007 -0,448 0,654 

Lager -0,130 0,131 -0,017 -0,993 0,321 

V(m)bo/Mavo -0,292 0,083 -0,073 -3,501 0,000 

Havo -0,189 0,099 -0,035 -1,915 0,056 

Vwo -0,282 0,114 -0,042 -2,467 0,014 

Mbo -0,258 0,067 -0,104 -3,845 0,000 

Hbo -0,148 0,064 -0,063 -2,294 0,022 

Man 0,019 0,036 0,008 0,542 0,588 

Laag Inkomen 0,181 0,068 0,045 2,681 0,007 

Midden Inkomen 0,080 0,038 0,034 2,091 0,037 

Model  

Observaties  1508 

Adjusted R² 0,673 

Significantie T-toets 0,000 
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(4) 

   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

(Constant) 0,162 0,183   0,881 0,378 

Cijfer Winkeldiversiteit 0,366 0,020 0,366 17,924 0,000 

Cijfer Winkelkwaliteit 0,085 0,023 0,070 3,644 0,000 

Cijfer Horecaanbod 0,054 0,018 0,047 3,005 0,003 

Cijfer Uitstraling Panden 0,139 0,020 0,146 6,811 0,000 

Cijfer Inrichting Etalages 0,056 0,024 0,049 2,308 0,021 

Cijfer Netheid Straten -0,007 0,020 -0,006 -0,331 0,741 

Cijfer Inrichting Straten 0,007 0,024 0,006 0,316 0,752 

Cijfer Gezelligheid 0,261 0,019 0,280 14,047 0,000 

Cijfer Bereikbaarheid 0,029 0,017 0,025 1,724 0,085 

Cijfer Winkelcircuit 0,028 0,022 0,022 1,261 0,207 

Leeftijd -0,001 0,001 -0,007 -0,514 0,607 

Afstand van het centrum 0,001 0,001 0,010 0,761 0,447 

Fiets -0,029 0,043 -0,012 -0,675 0,500 

Auto -0,057 0,043 -0,023 -1,311 0,190 

OV -0,023 0,093 -0,003 -0,247 0,805 

Overig 0,021 0,222 0,001 0,097 0,923 

Lager -0,092 0,103 -0,014 -0,891 0,373 

V(m)bo/Mavo -0,260 0,075 -0,064 -3,482 0,001 

Havo -0,213 0,089 -0,038 -2,384 0,017 

Vwo -0,260 0,110 -0,035 -2,367 0,018 

Mbo -0,232 0,060 -0,091 -3,856 0,000 

Hbo -0,146 0,058 -0,060 -2,519 0,012 

Man 0,010 0,033 0,004 0,317 0,752 

Laag Inkomen 0,213 0,057 0,056 3,701 0,000 

Midden Inkomen 0,083 0,035 0,035 2,365 0,018 

Model  

Observaties  1922 

Adjusted R² 0,668 

Significantie T-toets 0,000 
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(5) 

 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

(Constant) 0,340 0,209   1,624 0,105 

Cijfer Winkeldiversiteit 0,352 0,023 0,355 15,450 0,000 

Cijfer Winkelkwaliteit 0,067 0,026 0,055 2,612 0,009 

Cijfer Horecaanbod 0,057 0,020 0,051 2,875 0,004 

Cijfer Uitstraling Panden 0,125 0,023 0,134 5,309 0,000 

Cijfer Inrichting Etalages 0,027 0,027 0,024 0,995 0,320 

Cijfer Netheid Straten -0,001 0,023 -0,001 -0,063 0,950 

Cijfer Inrichting Straten 0,033 0,026 0,028 1,286 0,199 

Cijfer Gezelligheid 0,238 0,022 0,254 10,955 0,000 

Cijfer Bereikbaarheid 0,042 0,022 0,037 1,946 0,052 

Cijfer Parkeermogelijkheid 0,025 0,016 0,031 1,608 0,108 

Cijfer Winkelcircuit 0,046 0,025 0,037 1,868 0,062 

Leeftijd 0,000 0,001 -0,004 -0,275 0,783 

Afstand van het centrum 0,001 0,001 0,013 0,808 0,419 

Fiets -0,076 0,052 -0,031 -1,460 0,145 

Auto -0,133 0,050 -0,058 -2,680 0,007 

OV -0,230 0,126 -0,028 -1,822 0,069 

Overig -0,047 0,276 -0,003 -0,170 0,865 

Lager -0,150 0,131 -0,020 -1,148 0,251 

V(m)bo/Mavo -0,287 0,084 -0,072 -3,427 0,001 

Havo -0,179 0,098 -0,033 -1,819 0,069 

Vwo -0,256 0,114 -0,038 -2,254 0,024 

Mbo -0,239 0,067 -0,096 -3,568 0,000 

Hbo -0,135 0,064 -0,057 -2,101 0,036 

Man 0,021 0,036 0,009 0,605 0,546 

Laag Inkomen 0,180 0,067 0,045 2,688 0,007 

Midden Inkomen 0,074 0,038 0,032 1,953 0,051 

Bergen op Zoom -0,162 0,060 -0,046 -2,685 0,007 

Zutphen 0,034 0,069 0,008 0,488 0,626 

Weert -0,196 0,062 -0,051 -3,136 0,002 

Hengelo -0,231 0,069 -0,057 -3,350 0,001 

Gouda 0,117 0,070 0,028 1,669 0,095 

Oss -0,185 0,066 -0,047 -2,809 0,005 

Meppel -0,136 0,067 -0,035 -2,045 0,041 

Model  

Observaties  1508 

Adjusted R² 0,68 

Significantie T-toets 0,000 
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(6) 

 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

(Constant) 0,454 0,189   2,403 0,016 

Cijfer Winkeldiversiteit 0,343 0,021 0,343 16,586 0,000 

Cijfer Winkelkwaliteit 0,086 0,023 0,072 3,708 0,000 

Cijfer Horecaanbod 0,065 0,018 0,056 3,603 0,000 

Cijfer Uitstraling Panden 0,115 0,021 0,121 5,405 0,000 

Cijfer Inrichting Etalages 0,058 0,024 0,051 2,412 0,016 

Cijfer Netheid Straten 0,007 0,020 0,006 0,335 0,737 

Cijfer Inrichting Straten 0,007 0,023 0,006 0,318 0,750 

Cijfer Gezelligheid 0,248 0,019 0,267 12,965 0,000 

Cijfer Bereikbaarheid 0,028 0,017 0,025 1,660 0,097 

Cijfer Winkelcircuit 0,027 0,022 0,021 1,242 0,214 

Leeftijd 0,000 0,001 -0,003 -0,246 0,805 

Afstand van het centrum 0,001 0,001 0,017 1,263 0,207 

Fiets -0,041 0,043 -0,017 -0,966 0,334 

Auto -0,065 0,043 -0,027 -1,519 0,129 

OV -0,062 0,093 -0,009 -0,669 0,504 

Overig 0,046 0,220 0,003 0,208 0,835 

Lager -0,114 0,102 -0,018 -1,117 0,264 

V(m)bo/Mavo -0,259 0,074 -0,064 -3,480 0,001 

Havo -0,201 0,088 -0,036 -2,272 0,023 

Vwo -0,231 0,109 -0,031 -2,117 0,034 

Mbo -0,216 0,060 -0,085 -3,618 0,000 

Hbo -0,139 0,058 -0,057 -2,414 0,016 

Man 0,016 0,033 0,007 0,503 0,615 

Laag Inkomen 0,212 0,057 0,056 3,719 0,000 

Midden Inkomen 0,082 0,035 0,034 2,332 0,020 

Bergen op Zoom -0,193 0,057 -0,052 -3,404 0,001 

Zutphen 0,021 0,062 0,005 0,345 0,730 

Weert -0,230 0,056 -0,060 -4,087 0,000 

Hengelo -0,253 0,063 -0,061 -3,992 0,000 

Gouda 0,108 0,061 0,027 1,777 0,076 

Oss -0,222 0,061 -0,053 -3,638 0,000 

Meppel -0,132 0,062 -0,031 -2,123 0,034 

Model  

Observaties  1922 

Adjusted R² 0,676 

Significantie T-toets 0,000 
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(7) 

 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

(Constant) -10,057 2,122   -4,739 0,000 

Cijfer Winkeldiversiteit 0,336 0,023 0,339 14,845 0,000 

Cijfer Winkelkwaliteit 0,070 0,025 0,058 2,753 0,006 

Cijfer Horecaanbod 0,058 0,020 0,051 2,955 0,003 

Cijfer Uitstraling Panden 0,118 0,023 0,127 5,074 0,000 

Cijfer Inrichting Etalages 0,033 0,027 0,028 1,205 0,228 

Cijfer Netheid Straten 0,003 0,023 0,003 0,150 0,880 

Cijfer Inrichting Straten 0,038 0,025 0,033 1,515 0,130 

Cijfer Gezelligheid 0,228 0,022 0,244 10,621 0,000 

Cijfer Bereikbaarheid 0,045 0,021 0,040 2,103 0,036 

Cijfer Parkeermogelijkheid 0,020 0,016 0,024 1,281 0,200 

Cijfer Winkelcircuit 0,044 0,024 0,035 1,787 0,074 

Leeftijd 0,000 0,001 -0,006 -0,378 0,706 

Afstand van het centrum 0,001 0,001 0,011 0,743 0,458 

Fiets -0,081 0,051 -0,033 -1,583 0,114 

Auto -0,121 0,049 -0,052 -2,453 0,014 

OV -0,247 0,125 -0,030 -1,976 0,048 

Overig -0,058 0,273 -0,003 -0,214 0,830 

Lager -0,152 0,129 -0,020 -1,173 0,241 

V(m)bo/Mavo -0,250 0,083 -0,063 -3,007 0,003 

Havo -0,139 0,097 -0,026 -1,432 0,152 

Vwo -0,263 0,112 -0,039 -2,343 0,019 

Mbo -0,220 0,066 -0,089 -3,325 0,001 

Hbo -0,130 0,063 -0,055 -2,048 0,041 

Man 0,018 0,035 0,008 0,513 0,608 

Laag Inkomen 0,174 0,066 0,044 2,623 0,009 

Midden Inkomen 0,069 0,038 0,030 1,840 0,066 

Filialiseringsgraad VKP (2017) 0,196 0,043 0,943 4,547 0,000 

HHI (2017) 0,000 0,000 0,028 1,020 0,308 

Dummy te veel filialen -0,007 0,039 -0,003 -0,184 0,854 

Dummy te weinig filialen -0,320 0,068 -0,072 -4,673 0,000 

Bergen op Zoom 1,607 0,391 0,457 4,104 0,000 

Zutphen 2,707 0,571 0,680 4,739 0,000 

Weert 0,490 0,158 0,129 3,102 0,002 

Hengelo 1,842 0,458 0,458 4,021 0,000 

Gouda 3,474 0,714 0,847 4,866 0,000 

Oss 0,730 0,192 0,185 3,802 0,000 

Meppel 1,357 0,324 0,344 4,192 0,000 

Model  

Observaties  1508 

Adjusted R² 0,689 

Significantie T-toets 0,000 
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(8) 

 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

(Constant) -9,131 1,963   -4,652 0,000 

Cijfer Winkeldiversiteit 0,330 0,021 0,330 16,022 0,000 

Cijfer Winkelkwaliteit 0,088 0,023 0,073 3,820 0,000 

Cijfer Horecaanbod 0,068 0,018 0,059 3,823 0,000 

Cijfer Uitstraling Panden 0,110 0,021 0,116 5,219 0,000 

Cijfer Inrichting Etalages 0,059 0,024 0,052 2,478 0,013 

Cijfer Netheid Straten 0,015 0,020 0,014 0,741 0,459 

Cijfer Inrichting Straten 0,011 0,023 0,009 0,454 0,650 

Cijfer Gezelligheid 0,237 0,019 0,255 12,464 0,000 

Cijfer Bereikbaarheid 0,031 0,017 0,027 1,864 0,063 

Cijfer Winkelcircuit 0,021 0,022 0,016 0,945 0,345 

Leeftijd 0,000 0,001 -0,004 -0,280 0,779 

Afstand van het centrum 0,001 0,001 0,017 1,224 0,221 

Fiets -0,052 0,042 -0,021 -1,220 0,223 

Auto -0,064 0,043 -0,026 -1,496 0,135 

OV -0,069 0,092 -0,010 -0,748 0,455 

Overig 0,048 0,217 0,003 0,222 0,825 

Lager -0,112 0,102 -0,017 -1,102 0,271 

V(m)bo/Mavo -0,232 0,074 -0,058 -3,132 0,002 

Havo -0,162 0,088 -0,029 -1,843 0,066 

Vwo -0,230 0,108 -0,031 -2,128 0,033 

Mbo -0,201 0,059 -0,079 -3,389 0,001 

Hbo -0,132 0,057 -0,054 -2,307 0,021 

Man 0,011 0,032 0,005 0,345 0,730 

Laag Inkomen 0,212 0,057 0,056 3,746 0,000 

Midden Inkomen 0,076 0,035 0,032 2,201 0,028 

Filialiseringsgraad VKP (2017) 0,195 0,040 0,926 4,842 0,000 

HHI (2017) -3,586E-
05 

0,000 -0,004 -0,150 0,881 

Dummy te veel filialen -0,003 0,035 -0,001 -0,078 0,938 

Dummy te weinig filialen -0,295 0,061 -0,065 -4,813 0,000 

Bergen op Zoom 1,551 0,364 0,416 4,259 0,000 

Zutphen 2,609 0,530 0,650 4,924 0,000 

Weert 0,426 0,145 0,111 2,943 0,003 

Hengelo 1,785 0,426 0,429 4,191 0,000 

Gouda 3,362 0,662 0,847 5,075 0,000 

Oss 0,614 0,177 0,148 3,478 0,001 

Meppel 1,314 0,301 0,315 4,373 0,000 

Model  

Observaties  1922 

Adjusted R² 0,683 

Significantie T-toets 0,000 
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Waardering van het centrum (filialiseringsgraad WVO) 

Verdeling 
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Resultaten 

 

(1) (2)  
B Std. 

Error 
B Std. 

Error 

Beoordelingscriteria 

    

Cijfer Winkeldiversiteit 0,334*** 0,021 0,343*** 0,023 

Cijfer Winkelkwaliteit 0,086*** 0,023 0,066*** 0,025 

Cijfer Horecaanbod 0,065*** 0,018 0,056*** 0,020 

Cijfer Uitstraling Panden 0,115*** 0,021 0,123*** 0,023 

Cijfer Inrichting Etalages 0,062*** 0,024 0,036 0,027 

Cijfer Netheid Straten 0,009 0,020 -0,001 0,023 

Cijfer Inrichting Straten 0,009 0,023 0,036 0,025 

Cijfer Gezelligheid 0,244*** 0,019 0,235*** 0,022 

Cijfer Bereikbaarheid 0,028* 0,017 0,042** 0,022 

Cijfer Parkeermogelijkheid - - 0,023 0,016 

Cijfer Winkelcircuit 0,024 0,022 0,045* 0,025 

Persoonskenmerken 

    

Leeftijd (jaren) 0,000 0,001 -0,001 0,001 

Afstand van het centrum (kilometer) 0,001 0,001 0,001 0,001 

Vervoermiddel                                 ref.cat.: Te voet (dummy) 

Fiets (dummy) -0,054 0,043 -0,093* 0,052 

Auto (dummy) -0,068 0,043 -0,137** 0,049 

OV (dummy) -0,067 0,093 -0,251** 0,126 

Overig (dummy) 0,030 0,218 -0,061 0,274 

Opleidingsniveau                            ref.cat.: Wo (dummy) 

Lager (dummy) -0,095 0,102 -0,140 0,130 

V(m)bo/Mavo (dummy) -0,223*** 0,074 -0,243*** 0,084 

Havo (dummy) -0,166* 0,088 -0,141 0,098 

Vwo (dummy) -0,236** 0,108 -0,27** 0,113 

Mbo (dummy) -0,199*** 0,060 -0,218*** 0,067 

Hbo (dummy) -0,129** 0,057 -0,125** 0,064 

Geslacht                                           ref.cat.: Vrouw (dummy) 

Man (dummy) 0,015 0,033 0,020 0,035 

Inkomen                                           ref.cat.:Hoog inkomen (dummy) 

Laag Inkomen (dummy) 0,198*** 0,057 0,159** 0,067 

Midden Inkomen (dummy) 0,073** 0,035 0,064* 0,038 

Objectieve centrumkenmerken 

Filialiseringsgraad WVO (2017) 0,105*** 0,025 0,084*** 0,027 

HHI (2017) -0,003*** 0,001 -0,002** 0,001 

Mening over filialiseringsgraad     ref.cat.: Tevreden over verhouding (dummy) 

Te veel filialen (dummy) -0,007 0,035 -0,006 0,039 

Te weinig filialen (dummy) -0,301*** 0,062 -0,327*** 0,069 
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Centrum fixed effects  Ja Ja 

Model 

Observaties  1923 1509 

Adjusted R² 0,680 0,685 

Significantie T-toets 0,000 0,000 

Notitie: * p<0,1, **p<0,05, *** p<0,01 

(1)  Beoordelingscriteria (zonder cijfer voor parkeren) & persoonskenmerken & Centrum (fixed 
effects) & objectieve centrumkenmerken(HHI/ filialiseringsgraad WVO)/ mening over 
filialiseringsgraad,  
(2)  Beoordelingscriteria & persoonskenmerken & Centrum (fixed effects) & objectieve 
centrumkenmerken(HHI/ filialiseringsgraad WVO / mening over filialiseringsgraad 

 

 


