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Samenvatting
De binnenstad is een plek die de laatste jaren aan het veranderen is door veranderingen op
economisch technologische, demografische en maatschappelijke vlak. Hierdoor krijgt de
binnenstad een andere invulling dan voorheen. Naast een winkelfunctie, moet de binnenstad
ook een plek zijn waar naartoe gegaan moet worden om te verblijven en te recreëren. Ook
de middelgrote steden in Nederland hebben met deze trend te maken. Doordat bezoekers
vaker en langer in de binnenstad zijn, stellen we andere eisen aan de binnenstad. De
factoren die bezoekers van de binnenstad belangrijk vinden zijn daarmee ook aan het
veranderen
Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen welke factoren van invloed zijn op de
waardering van de consument voor de binnenstad. Deze zijn uitgesplitst in vier categorieën,
het winkelgebied, functievermenging, het straatbeeld en de bereikbaarheid van de
binnenstad. Voor dit onderzoek is de volgende hoofdvraag opgesteld; Welke factoren zijn
van invloed op de waardering van de consument voor de binnenstad? Om tot een antwoord
te komen op deze hoofdvraag is er een survey uitgezet in de vorm van een enquête. Deze
enquêtes zijn afgenomen in de 2017 en 2018.
De bovengenoemde categorieën zijn verder uitgesplitst naar 11 verschillende factoren, welke
ook terugkwamen in de enquête. De respondenten van dit onderzoek werd gevraagd om
rapportcijfers geven van 1 tot en met 10. Verder zijn er drie andere modellen gemaakt,
waarbij elk model een andere controlevariabele heeft; respectievelijk leeftijd, geslacht en
opleidingsniveau.
Uit analyse bleek dat van de 11 onderzochte factoren er 8 significant; de kwaliteit van de
winkels, de diversiteit van de winkels, de algehele sfeer/ gezelligheid, de voorzieningenmix,
de uitstraling van de panden, de uitstraling van de straten, de bereikbaarheid van de
binnenstad en de parkeervoorzieningen in de binnenstad. De factoren die niet significant
bleken zijn de etalages in de binnenstad en de netheid van de straten. Over het
winkelaanbod kon geen uitspraak gedaan worden, omdat deze niet meegenomen kon
worden in de multipele regressieanalyse. Uit alle vier modellen bleek dat winkeldiversiteit
een gemiddeld positief effect heeft. Dit effect was in elk model sterker dan de constante
waarde.
Van de drie modellen met controlevariabelen bleek dat het geslacht van de respondent niet
een significant verschil opleverde. Voor de overige twee controlevariabele bleek leeftijd een
negatief effect te hebben op de waardering van de consument voor de binnenstad. Echter,
de constante steeg van 0.247 naar 0.305 met het toevoegen van deze controlevariabele. De
controlevariabele opleidingsniveau had een klein positief effect te hebben, maar het
toevoegen van deze controlevariabele heeft tot gevolg dat de constante daalde van 0.247
naar 0.125.
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding
De binnenstad vervult een belangrijke rol in ons leven. Binnensteden fungeren als dagelijkse
voorziening, als werk- en ontmoetingsplek en als kloppend hart van onze dorpen en steden
(van Aarle et al., 2014). Op dit moment zijn winkelgebieden snel aan het veranderen. Een
samenloop en versnelling van economische, technologische, demografische en
maatschappelijke ontwikkelingen zorgt ervoor dat we anders gaan winkelen en dat wordt
steeds zichtbaarder en merkbaarder in winkelgebieden (van Rooijen et al., 2018). Bovendien
zal de coronacrisis een flinke impact hebben op winkelgebieden. Men voorspelt dat omvang
van de economische crisis, die het gevolg is van de coronacrisis en de crisismaatregelen,
groter zal zijn dan die van de financiële crisis van 2008 (Van Dijken et al., 2020). Het verdere
verloop van de crisis is ongewis en de ernst van de economische en maatschappelijke
gevolgen zijn moeilijk in te schatten (Van Dijken et al., 2020).
De trends en ontwikkelingen, zoals de economische crisis, veranderend
consumentengedrag, de opkomst van online winkelen en demografische veranderingen zijn
voor alle middelgrote steden gelijk. De uitgangspositie van een middelgrote stad bepaalt of,
en in welke mate, deze ontwikkelingen resulteren in uitdagingen of kansen voor de
middelgrote steden (Lekkerkerker, 2016). De ligging van een middelgrote stad in het stedelijk
netwerk en ten opzichte van het economisch kerngebied, haar historie en het omliggend
landschap bepalen daarnaast ook op welke manier een stad, haar inwoners en bedrijven en
haar bestuur, kunnen inspelen op de uitdagingen en kansen (Lekkerkerker, 2016).

1.2 Vooruitblik Theorie
Na een aantal decennia waarin de nadruk in de ruimtelijke ontwikkeling lag op
functiescheiding, bouwen in nieuw gebied en de ontwikkeling van de binnenstad als
monofunctioneel winkelgebied, is er nu weer volop hernieuwde aandacht voor en inzet op de
binnenstad als multifunctioneel verblijfsgebied (van Rooijen et al. 2018). De binnenstad is
niet alleen een plek waar men naartoe gaat om te winkelen, maar ook om te recreëren. Een
binnenstad die volledig is gericht op winkelen is voor de meeste steden economisch niet
meer rendabel (ten Kate et al, 2018). Binnensteden moeten zich ontwikkelen tot
‘huiskamers’; ontmoetingsplaatsen met meerdere functies waar mensen graag verblijven (ten
Kate et al, 2018). Hierbij moet er ingespeeld worden op een functievermenging, zodat de
consument niet alleen komt om te winkelen, maar ook naar de binnenstad te komen om te
recreëren. De hoofdfunctie van binnensteden blijft echter nog winkelen.
Er zijn diverse soorten onderzoeken gedaan naar verschillende soorten winkelgedrag. Evers
et al. (2005) onderscheiden drie verschillende winkelmotieven; runshoppen (boodschappen
doen), funshoppen (recreatief winkelen) en doelgericht shoppen (gerichte aankopen doen).
Om een duidelijke indeling te maken van passantenstromen in de binnenstad heeft Locatus
een indeling gemaakt van A- , B-, C- locaties in de stad. Ook bestaat er een indeling welke
kijkt naar de motieven van de consument, ontwikkeld door Droogh Trommelen en Partners
(DTNP). Deze indelingen kijken naar twee belangrijke dingen, de passantenstromen en het
doel van de bezoekers. Echter zijn deze twee aspecten voornamelijk van belang voor
beleidsmakers. Voor de bezoekers van het kernwinkelgebied zijn andere factoren belangrijk.
Uit het onderzoek “The evolving concept of retail attractiveness” van Teller en Reutterer
(2008) is gebleken dat bezoekers die tevreden zijn over een binnenstad een langere
bezoekduur hebben, meer uitgeven en vaker zullen terugkomen. Door de binnenstad zo in te
richten dat de bezoekers tevreden zijn, zullen er meer inkomsten gegenereerd worden.
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Een maatregel die kan leiden dat bezoekers meer tevreden worden over een binnenstad is
een Autovrije binnenstad. Dit concept houdt in dat voertuigen (gedeeltelijk) uit binnensteden
worden geweerd. De Autovrije binnenstad werd voor het eerst beschreven door Topp en
Pharoah in het artikel Car-free city Centres uit 1994. Ze beschrijven in dit artikel een viertal
steden waarbij gemotoriseerd vervoer gelimiteerd is. Hiermee wordt de aantrekkelijkheid en
economisch vitaliteit van de binnenstad verhoogd. In ditzelfde artikel wordt besproken wat de
effecten zijn voor de kwaliteit van de publieke ruimte. Zo wordt er gesteld dat de binnenstad
een fijne plek zou moeten zijn. Een plek met een vredige atmosfeer, weinig geluid en betere
luchtkwaliteit (Topp & Pharaoh, 1994).
Een ander aspect dat de tevredenheid van de bezoeker beïnvloed, is winkelleegstand. Sinds
2006 is de winkelleegstand langzaam aan het oplopen (van Aarle et al., 2014). Een
negatieve ontwikkeling, omdat panden leeg komen te staan en vervallen. Evers et al. (2015)
beargumenteert dat de aanblik van lege panden zorgt voor negatieve effecten op de
omgeving. Dit beïnvloedt daarnaast weer de bezoekersstromen; een plek waar veel
leegstand is, zal minder bezoekers trekken. Daarnaast wordt er in hetzelfde rapport beweerd
dat deze negatieve effecten sneller zullen optreden bij winkelleegstand dan bij
kantorenleegstand. Dit komt omdat winkelleegstand over het algemeen zichtbaarder is dan
kantorenleegstand; een lege etalage op het straatniveau valt eerder op dan een lege
verdieping erboven (Evers et al., 2015). Een mogelijke oplossing hiervoor wordt gegeven
door Locatus (2018); men moet de panden in het centrum opvullen. Dit kan gedaan worden
door winkels aan de rand van het winkelgebied van de stad te verplaatsen naar een “nieuw”
kernwinkelgebied. Een voorbeeld hiervan is te vinden in beleidsplannen van de Gemeente
Emmen. Deze gemeente heeft uitgesproken om het winkelgebied te verkleinen van
ongeveer 75.000 m2 naar 50.000 m2. In het document Integrale parkeervisie Gemeente
Emmen uit 2017 wordt een beeld geschetst dat er in het nieuwe kernwinkelgebied
momenteel ruim 7.800 m2 leegstand is. Door winkels te verplaatsen, van de randen van het
oude winkelgebied naar het nieuwe kernwinkelgebied, moet de leegstand fors afnemen
(Gemeente Emmen, 2017).
Ook de bereikbaarheid van een stad is belangrijk voor de binnenstad; een goede
winkelomzet staat of valt met een goede autobereikbaarheid en parkeermogelijkheid (Van
Tellingen et al., 2014). Bereikbaarheid bestaat uit de infrastructuur die rondom de stad ligt en
de infrastructuur in de stad zelf (Degenkamp, 2001). Deze infrastructuur bestaat uit; de
aanwezigheid van een station, de ligging ten opzichte van de nabijgelegen snelweg(en) en
de aanwezigheid van interne ringstructuren voor het (auto)verkeer. Deze infrastructuren
samen maken hoe makkelijk bezoekers naar de (binnen)stad kunnen komen (Degenkamp,
2001). Ook is het van belang dat de verschillende vervoersnetwerken goed op elkaar
aansluiten (Geurs et al, 2014). Door verschillende vervoersnetwerken (zoals de trein en de
bus) op elkaar te laten aansluiten, wordt het makkelijker voor de bezoeker om naar de
binnenstad te komen. Mochten bezoekers per auto komen, dan dienen er genoeg
parkeerplaatsen te zijn. In een artikel uit de Agora van Jef Folkers (1994) wordt beschreven
dat; “Wat bestedingen betreft kan als ervaringscijfer aangehouden worden dat autoconsumenten ongeveer 1,5 keer zoveel geld besteden als de overige consumenten”. Ook uit
recenter onderzoek van Van Tellingen et al. (2018) komt naar voren dat bezoekers die met
de auto komen gemiddeld ongeveer twee keer besteden zoveel als bezoekers die lopend of
per fiets komen. Het is dus wenselijk om ervoor te zorgen dat de binnenstad makkelijk te
bereiken is per auto, omdat bezoekers die per auto aankomen per saldo het meeste geld
uitgeven. Het eerder beschreven concept van een autovrije binnenstad staat hiermee in
contrast. Van Tellingen et al. (2018) stelt dat autobezoek aangemoedigd dient te worden,
want bezoekers die per auto arriveren geven meer geld uit.
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Hierbij moet wel de kanttekening gemaakt worden; fietsers besteden gemiddeld per bezoek
minder dan automobilisten, maar fietsers bezoeken het centrum bijna twee keer zo vaak als
autobezoekers. Fietsers bezoeken de binnenstad namelijk gemiddeld 2,3 keer per week,
tegenover 1,2 bezoeken per week van de automobilisten (DTNP, 2015b). Een tweedeling
voor binnensteden kan hierin gevonden worden, enerzijds wil men de kwaliteit van de
publieke ruimte hooghouden, anderzijds besteden consumenten die per auto arriveren meer
geld in vergelijking met andere consumenten. Folkers (1994) stelt aan het eind van het
artikel voor: “het bouwen van parkeergarages aan de rand van het winkelgebied”. Op deze
manier kan men wel per auto arriveren, maar blijft de binnenstad autovrij. Het is daarmee
wenselijk voor binnensteden om goed bereikbaar te zijn en goede parkeervoorzieningen te
hebben.

1.3 Wetenschappelijke relevantie
Zoals te lezen is in de vooruitblik van de theorie, is de binnenstad vanwege verandering op
economische, technologische, demografische en maatschappelijke vlak een plek geworden
die anders ingevuld dient te worden. Waar de functie van de binnenstad vroeger puur lag op
winkelen, moet de binnenstad tegenwoordig ook ruimte bieden om te recreëren. De vraag is
echter hoe dit ingevuld gaat worden.
Er worden vanuit gemeenten en plan- en onderzoeksbureaus verschillende onderzoeken
gedaan naar de ontwikkelingen waar de binnenstad mee te maken krijgt. Deze onderzoeken
schetsen een aantal oplossingen voor deze ontwikkelingen, zoals het verkleinen van het
kernwinkelgebied op leegstand terug te dringen. Ook dient bereikbaarheid verhoogt te
worden door middel van het bouwen van parkeergarages aan de rand van het winkelgebied
en moeten binnensteden zich ontwikkelen tot ontmoetingsplaatsen met meerdere functies
waar mensen graag verblijven. Sommige van deze plannen voor het verkleinen van het
kernwinkelgebied en verhogen van de bereikbaarheid zijn doorgevoerd en geïmplementeerd,
andere zijn nog in een stadia van ontwikkeling.
Deze ontwikkelingen brengen ingrepen met zich mee, waardoor de factoren waarom
bezoekers naar de binnenstad komen veranderen. Uit de theorie komen een heleboel
factoren naar voren die invloed hebben op de waardering van de consument voor de
binnenstad. Onderzoeken naar deze factoren zijn te vinden, maar zijn echter in het
buitenland uitgevoerd (Dennis et al, 2002; Anselmsson, 2006; Öner, 2017). Ook zijn er
diepgaande onderzoeken te vinden naar een specifieke factor, maar niet naar alle factoren
gezamenlijk.
Een onderzoek dat meerdere factoren meeneemt en tevens kijkt naar de sterkte van deze
factoren is echter nog niet uitgevoerd. Hierin ligt de wetenschappelijke relevantie van deze
bachelor scriptie. Dit onderzoek kijkt naar 11 diverse factoren die in Nederlandse
binnensteden een rol spelen bij de tevredenheid van bezoekers over de binnenstad, en hoe
deze factoren zich tot elkaar verhouden. Deze scriptie vult daarmee een gat in de huidige
literatuur.

1.4 Maatschappelijke relevantie
Door de verandering van de functies van de binnenstad zijn we met een ander oog naar de
binnenstad gaan kijken. Aspecten waar we vroeger niet naar om keken, vallen ons nu ineens
op. Waar vroeger de bezoeker van de binnenstad naar het kernwinkelgebied ging om
aankopen te doen, wordt dezelfde bezoeker tegenwoordig aangemoedigd om te blijven.
Hierdoor zijn de behoeftes voor de bezoeker veranderd. Omdat we aangemoedigd worden
om te blijven, hechten we meer waarde aan bankjes om te rusten. Omdat we naar de stad
gaan om een hapje te eten, hechten we meer waarde aan prullenbakken om afval in te

6

gooien. Ook andere maatschappelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat we andere behoefte
hebben. Waar vroeger veel vraag was naar parkeerplekken, is er tegenwoordig meer
behoefte aan hoogwaardige fietsenstallingen waar (elektrische) fietsen gestald kunnen
worden. Doordat we meer tijd in de binnenstad doorbrengen, vallen die lege etalages meer
op. Met andere woorden, de waardering die we hebben aan de binnenstad is aan het
veranderen. Hiermee is maatschappelijke relevantie van dit onderzoek te vinden; in het
verkrijgen van inzichten welke factoren een invloed hebben op de waardering van de
consument op de binnenstad. Zo kan ervoor gezorgd worden dat gemeentelijke
beleidsplannen voor de binnenstad in de toekomst beter kunnen worden afgesteld op de
verblijvende en recreërende consument.

1.5 Doelstelling
De doelstelling van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de effecten van winkelgebied,
functievermenging, straatbeeld en bereikbaarheid op de waardering van de consument voor
de binnenstad. Dit zal gebeuren door middel van de opgestelde hoofd- en deelvragen die
hieronder aangegeven staan.

1.5.1 Hoofdvraag
Welke factoren zijn van invloed op de waardering van de consument voor de binnenstad?

1.5.2 Deelvragen
Deelvraag 1; Hoe beïnvloedt het winkelgebied de waardering van de consument voor de
binnenstad?
Deelvraag 2: Hoe beïnvloedt functievermenging de waardering van de consument voor de
binnenstad?
Deelvraag 3: Hoe beïnvloedt het straatbeeld de waardering van de consument voor de
binnenstad?
Deelvraag 4: Hoe beïnvloedt de bereikbaarheid van de binnenstad de waardering van de
consument voor de binnenstad?

1.6 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 komt het theoretisch kader aan bod, hierin worden de diverse theorieën en
concepten uitgelegd. Ook zal er in hoofdstuk 2 een visuele weergave van deze concepten te
vinden zijn, het conceptueel model. Vervolgens zal er in hoofdstuk 3 de methode worden
uitgelegd. Hierin onderzoeksmethoden uitgelegd, de kwaliteitseisen van het onderzoek, de
onderzoekseenheid van dit onderzoek, de operationalisatie van de begrippen en een
operationalisatieschema, de diverse deelhypothesen opgesteld en als afsluitend van
hoofdstuk 3 zal de analysemethode worden gepresenteerd. In hoofdstuk 4 het
analysegedeelte van dit onderzoek gepresenteerd worden. Hierin zal eerst een beschrijving
van de dataset, vervolgens zal de beschrijvende statistiek gepresenteerd worden en als
laatste zal in dit hoofdstuk de data-analyse aan de hand van een multipele regressie
gepresenteerd worden. In hoofdstuk 5 zal de conclusie volgen plus eventuele aanbevelingen
voor vervolgonderzoek. In hoofdstuk 6 volgt een discussie met verbeterpunten vanuit de
onderzoeker.
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2 Theoretisch Kader
In hoofdstuk 1 vond een vooruitblik op de theorie plaats, werden de wetenschappelijke en
maatschappelijke relevantie besproken en werden de hoofd- en deelvragen van dit
onderzoek gepresenteerd. In dit hoofdstuk zal de theorie verder uitgewerkt worden waarbij
de concepten die gebruikt zullen worden in dit onderzoek uitgelegd worden. In elke paragraaf
zal een ander concept aan bod zal komen. In paragraaf 2.6 komen deze concepten samen in
een visuele weergave van de verwachte oorzaak-gevolg relaties, het conceptueel model.

2.1 Waardering middelgrote binnensteden
Voor dit onderzoek zal de focus liggen op middelgrote steden in Nederland. Dit zijn steden
van grofweg 50.000 tot 100.000 inwoners (Lekkerkerker, 2016). Het is erg lastig om tot een
eenduidige definitie te komen voor de middelgrote stad, vanwege verschillen in de regionale
context, historie en economische uitgangspositie. In Midsize Magazine, het
toekomstperspectief van de middelgrote stad (2016) wordt dit treffend weergegeven in de
volgende passage:
Middelgrote steden kunnen niet over één kam geschoren worden. Zo verschilt de regionale
context tussen middelgrote steden. Soms is er sprake van een nabijgelegen grotere stad en
ligt de middelgrote stad als het ware 'in de schaduw' van deze grotere stad. Soms ligt een
andere middelgrote stad in de buurt, zoals het geval is bij Almelo en Hengelo. En soms is de
middelgrote stad juist de grotere stad in de regio, zoals in dunbevolktere gebieden in
Limburg, Zeeland, Friesland, de kop van Noord-Holland of Drenthe.
Een ander verschil tussen middelgrote steden zit in de economische uitgangspositie van de
stad. Sommige middelgrote steden liggen in het economisch kerngebied van Nederland,
anderen liggen aan de randen van het stedelijk netwerk (Lekkerkerker, 2016). Deze
verschillende economische uitgangspunten geven verschillende perspectieven voor de stad.
Een ligging aan de hoofdinfrastructuur van een economisch kerngebied en belangrijke
internationale verbindingsassen biedt een ander perspectief dan ligging in een gebied dat
minder verbonden is (Lekkerkerker, 2016). Een ander verschil tussen middelgrote steden is
de historie van de stad zelf. Steden zoals Zutphen hebben een rijke historie, dit heeft invloed
op de samenstelling van de bevolking, de lokale economische cultuur en de uitstraling van
de leefomgeving (Lekkerkerker, 2016).
Dit onderzoek focust zich op binnensteden in middelgrote steden. Het betreft hier de
hierboven gedefinieerde middelgrote steden met een winkeloppervlakte van 20.000 á 60.000
vierkante meter (DTNP, 2015a). Onder binnensteden wordt in dit onderzoek de
kernwinkelgebieden van deze middelgrote steden verstaan. Een kernwinkelgebied is veelal
het centrum van een stad, hier zijn veel winkels samen geclusterd en vindt er een
functievermenging tussen shoppen en recreëren plaats.
De algemene aanname is dat het waarderingsniveau van de consument bepaald wordt door
hoe goed de algehele ervaring van de binnenstad was ten opzichte de verwachtingen vooraf
(Anselmsson, 2006). Is de algehele ervaring van de binnenstad hoger dan de verwachtingen
vooraf, dan zullen zal de consument een hoger waarderingscijfer geven. Hetzelfde geldt ook
andersom, is de algehele ervaring van de binnenstad lager dan vooraf verwacht, zal men de
binnesntad lagere waarderingscijfers geven. Elke ervaring leidt tot een evaluatie, welke een
emotionele reactie bij de consument op zal wekken (Anselmsson, 2006). De waardering van
de consument voor een binnenstad hangt af van deze individuele emotionele reactie. Deze
emotionele reactie wordt daarnaast bepaald door diverse factoren. De factoren die voor dit
onderzoek gebruikt zijn winkelgebied, functievermenging, straatbeeld en bereikbaarheid.
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2.2 Winkelgebied
Er bestaan diverse theorieën en manieren om winkelgebieden in te delen. Een van deze
theorieën is de indeling van A-, B- en C-locaties, ontwikkeld door Locatus: bij de A- B- Clocatie indeling speelt het aantal passanten rol. Deze indeling kijkt naar de lokale
hoeveelheid en verdeling van deze passanten. Dit maakt deze typering relatief aan de
binnenstad waarnaar gekeken is. Een voordeel hiervan is dat deze indeling de verschillende
hoeveelheden bezoekers in verschillende steden elimineert en komt tot een indeling die op
elke stad toepasbaar is. De typering van A-, B- en C-locaties kunnen in de loop van de tijd
veranderen, als passantenstromen anders worden. Deze passantenstromen kunnen
veranderen door bijvoorbeeld de komst of het wegvallen van een groot filiaal. De A-, B-, Clocaties worden als volgt getypeerd in Winkelgebieden van de toekomst (2014):
 A1-locatie: 75-100% van de maximale drukte, dichtste passantenstromen van de
betreffende plaats. Tussen of in de nabijheid van meerdere ‘trekkers’; minimaal 50%
bestaat uit filiaal-/ franchiseketens met landelijke dekking.
 A2-locatie: 50-75% van de maximale drukte. Tenminste een ‘trekker’ aanwezig of
nabij; minimaal 25% bestaat uit filiaal-/franchiseketens.
 B1-locatie: 25-50% van de maximale drukte. Minimaal 15% behoort tot
filiaal/franchiseketens. Dit zijn vaak aanloopstraten naar A-locaties.
 B2-locatie: 10-25% van de maximale drukte. Dit zijn vaak aanloopstraten waar geen
sprake is van een aaneengesloten front van commerciële voorzieningen.
 C-locaties: <10% van de maximale drukte. Dit zijn winkelgebieden buiten of grenzend
aan het stadscentrum, waar vooral zogeheten doelaankopen worden gedaan bij
speciaalzaken of winkels voor grootschalige stukgoederen.
De andere manier om winkelgedrag in te delen wordt gepresenteerd in het onderzoek Kiezen
of delen, Beleid op maat voor de perifere detailhandel van DTNP uit 2010. Hierin worden 5
typen van winkelgedrag onderscheiden:
 Recreatief winkelen: het doel van de consument is ontspanning en vermaak.
Verschillende winkels worden bezocht, waarbij de consumenten vaak geen
voorgenomen koopdoel hebben. Bij recreatief winkelen zijn vooral de
smaakgevoelige (keuzegevoelige) assortimenten en een grote diversiteit (verrassing,
vermaak) van belang.
 Thematisch winkelen: het doel van de consument is hierbij bepaald, de oriëntatie/
aankoop van een specifiek product, waarbij een precieze keuze nog gemaakt moet
worden. Ook bij dit type winkelgedrag gaat het voornamelijk om smaakgevoelige
artikelen. In tegenstelling tot recreatief winkelen wil de consument hier vooral veel
aanbod in één specifiek thema: zijn bezoekdoel.
 Doelgericht aankopen: zowel het artikel als de winkel van aankoop staat al vast. De
zekerheid om het artikel te kunnen verkrijgen staat centraal. Bij dit type winkelgedrag
gaat het veelal om assortimenten die relatief weinig smaak- en keuzegevoelig zijn
 Boodschappen doen: Lijkt erg op doelgericht winkelen, het motief van de consument
is om frequente aankopen te doen. In tegenstelling tot de typering doelgericht
aankopen, worden er meerdere winkels bezocht.
 Ondergeschikte aankopen: De consument gaat niet op pad voor een aankoop, maar
verricht deze als ondergeschikte activiteit. Soms gebeurt dit op weg naar het werk of
naar huis, soms als vorm van recreatie. Hier kan gedacht worden aan snoepjes
kopen voor een dagje dierentuin.
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Deze indelingen zijn voornamelijk beleidsmakers en winkeliers interessant, want ze kunnen
inspelen op deze informatie. Echter is het ook van belang dat de bezoekers van de
binnensteden tevreden zijn. Zoals eerder genoemd, zullen bezoekers die tevreden zijn over
een binnenstad langer blijven, meer geld uitgeven en vaker terugkomen. Door na te gaan
wat bezoekers van de binnenstad (de consumenten) belangrijk vinden en hierop in te spelen,
zullen de consumenten meer tevreden worden, met de bovenstaande gevolgen van dien.
Uit onderzoek van Léo & Philippe (2002) dat de consument veel waarde hecht aan de “retail
mix”, bestaande uit diversiteit, kwaliteit, relevantie en vernieuwing. Een divers winkelaanbod
geeft het kernwinkelgebied een voordeel ten opzichte van andere, minder diverse
kernwinkelgebieden (Léo & Philippe, 2002). Diversiteit van het winkelaanbod geeft de
consument de ruimte om producten te vergelijken en om voor meer dan een productsoort
naar de binnenstad te komen. Zo kan er naast kinderspeelgoed ook gekeken worden naar
kleding voor mannen. Ook stellen Léo & Philippe (2002) dat de aanwezigheid van luxere,
winkels binnesteden een voordeel geven, waarmee de kwaliteit van de winkels ook een
invloed heeft op het winkelgebied. Zo kan er dan naast het kopen van shirts ook gekeken
worden naar sieraden en telefoons. Het is voor de consument handig als alle behoeften bij
elkaar zijn.
Een ander belangrijke factor voor de waardering van een winkelgebied is de kwaliteit van het
winkelgebied. De kwaliteit van de binnenstad kan op diverse manieren verhoogd worden.
Een voorbeeld hiervan is een autovrije binnenstad. Volgens Topp en Pharaoh (1994) zijn er
diverse termen voor het concept van een autovrije binnenstad, zoals een
autorestrictiegebied, voetgangersvriendelijke binnenstad of een autovrije binnenstad. Het
betekent een reductie van gemotoriseerd vervoer tot een niveau waarop de milieukwaliteit op
een geschikt niveau is voor bewoners, bezoekers en handel. In de praktijk hebben veel
gemeenten dit vertaald naar eenrichtingsstraten, een tijdsontzegging voor (vracht)vervoer,
(ondergronds) parkeren aan de rand van het centrum of een totale wering van voertuigen in
de binnenstad. Met name over het (ondergronds) parkeren is in Nederland discussie.
Hierover volgt onder het kopje bereikbaarheid meer. In hetzelfde artikel geven Topp &
Pharoah aan dat het implementeren van een autovrije binnenstad positieve gevolgen heeft
voor de publieke ruimte; de binnenstad wordt een fijnere plek om te verblijven, om rond te
lopen en te kijken (Topp & Pharaoh, 1994). Dit leidt tot een vredigere atmosfeer met minder
geluid en betere luchtkwaliteit (Topp & Pharaoh, 1994). Er wordt van uitgegaan dat deze
positieve effecten ook een invloed heeft op de belevenis van de consument. De publieke
ruimte oogt immers minder rommelig en is vrediger (want, geen overlast van verkeer).
Hiermee zal de kwaliteit van de binnenstad naar verwachting ook toenemen.
Hiermee bestaat het winkelgebied uit de volgende factoren; het winkelaanbod, de kwaliteit
en diversiteit van de winkels en de algehele sfeer/ gezelligheid van de binnenstad
H1: Hoe beter het winkelgebied, hoe hoger de waardering voor de binnenstad.

2.3 Functievermenging
De afgelopen decennia werden de binnensteden vooral gebruikt om te shoppen, maar door
de economische crisis van 2008 kwam er een verandering op gang (van Rooijen et al.,
2018). Op de achtergrond waren er ook andere ontwikkelingen gaande, zoals de vergrijzing
van de bevolking en de opkomst van online winkelen, die het consumentengedrag na de
recessie structureel hebben gewijzigd (DTNP, 2015a). Deze ontwikkelingen zorgen ervoor
dat het beeld van de winkelstraat veranderde, zo nam leegstand in de binnenstad toe. In de
jaren na de economische crisis werd er voornamelijk ingezet op transformatie van een
winkelfunctie naar andere functies die goed in de binnenstad passen (van Rooijen et al.,
2018). Bij deze functies kan er gedacht worden aan wonen, cultuur, onderwijs, werk, zorg en
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horeca. Hiermee wordt de binnenstad minder kwetsbaar dan voorheen, er zijn immers meer
functies die de binnenstad kan vervullen. Mocht een functie van de binnenstad wegvallen,
dan kan een of meerder andere functies de vrijgekomen ruimte innemen. Een eenzijdige
focus op de retailsector maakt een binnenstad kwetsbaar voor economische schokken, zoals
de economische crisis van 2008 (Van Rooijen et al., 2018). Door dit risico te spreiden over
meerdere functies, wordt de binnenstad een stabielere plek.
Een binnenstad met een multifunctionele inrichting heeft in potentie een maatschappelijke,
economische, sociale en culturele meerwaarde, wat bijdraagt aan een aantrekkelijkere
binnenstad (Van Rooijen et al., 2018). Met deze multifunctionele inrichting kan er gedacht
worden aan een plek waar naast shoppen ook gewoond en gewerkt kan worden, waar
evenementen en culturele activiteiten plaatsvinden, waar horeca meer ruimte krijgt en er ook
plekken ontstaan waar weer producten gemaakt worden (Van Rooijen et al., 2018).
Binnensteden moeten zich daarnaast meer ontwikkelen tot ‘huiskamers’;
ontmoetingsplaatsen met meerdere functies waar mensen graag verblijven (ten Kate et al.,
2018). Met deze transformatie van de binnensteden naar plekken waar men moet en wilt
zijn, dienen ook de gebruikelijke winkeltijdstippen te veranderen. Vaak sluiten winkels rond
17:00 uur, maar komt de horeca pas later op gang. Door deze twee functies beter op elkaar
aan te sluiten, blijft de stad een aantrekkelijke verblijfplaats, met levendigheid en beweging
op straat. Zodoende is niet alleen een functiemenging van de ruimte, maar ook in de tijd
belangrijk voor een meer aantrekkelijke binnenstad.
In het onderzoek Avondstad, hoe breng je de binnenstad ’s avonds tot leven van Platform 31
uit 2018 werd er gekeken naar de mogelijkheden voor een levendigere binnenstad in de
avond in vier verschillende steden (Den Haag, Eindhoven, Gouda en Zwolle). Middels
workshops werd er in gesprek gegaan met de diverse belanghebbenden. Hieruit kwam naar
voren dat “functies mengen maakt deze straten gedurende de dag en avond fijne
verblijfsgebieden. Extra functies toevoegen die meer activiteit in de avond genereren, zorgt
dat er op verschillende momenten gedurende de dag levendigheid is. Denk bijvoorbeeld aan
sport- of muziekscholen, woningen, informele eetgelegenheden en ontmoetingsplekken als
bibliotheken of wijkhuiskamers”. Hierin komt dus ook naar voren de functiemenging van de
ruimte leidt tot meer levendigheid (en daarmee meer aantrekkelijkheid en meer waardering)
in de binnenstad.
Een andere conclusie die naar voren kwam uit hetzelfde onderzoek was; “om binnensteden
in de avond meer levendig te maken, is het programmeren van kleinschalige evenementen,
zoals optredens en workshops van lokale verenigingen, tijdelijke kunstexposities of
(akoestische) concerten. Door functievermenging en interessante programmering wordt een
constante en prettige levendigheid gecreëerd.”. Dit sluit aan bij functievermenging van tijd.
Door deze activiteiten net voor sluitingstijd te laten beginnen, blijft men hangen in de
binnenstad.
Niet alleen zorgt functievermenging voor afwisseling van publiek, ook neemt het andere
positieve effecten met zich mee. Ten Kate et. al. (2018) halen aan dat een gebrek aan
activiteit in de avond voor een onveilig en onprettig gevoel in de binnenstad kan zorgen.
Functievermenging zorgt voor meer activiteit in de binnenstad en daarmee een veiliger
gevoel, omdat er meer mensen in de binnenstad aanwezig zijn.
H2: Naarmate de functievermenging hoger is, dan zal de waardering voor de binnenstad ook
hoger zijn.
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2.4 Straatbeeld
Het straatbeeld in een binnenstad omvat de algehele uitstraling van de winkelstraat. Omdat
een leeg pand eerder opvalt dan een pand wat wel in gebruikt is, kan er gesteld worden dat
het straatbeeld beïnvloed wordt door leegstand. In de binnenstad zijn er twee types
leegstand te vinden, winkelleegstand en kantoorleegstand.
Winkelleegstand wordt door Evers, Kooijman en Van Der Krabben (2011) gedefinieerd als;
Een leegstaand winkelpand is een winkel zonder huurder.” In deze definitie wordt er geen
onderscheid gemaakt naar een eventuele tijdsduur. Een definitie die wel onderscheidt maakt
tussen leegstand aan de hand van tijdsduur is te vinden in Buitelaar et al. (2013); “De
leegstand is aanvangs- of frictieleegstand (maximaal één jaar leeg), bestaat uit langdurige
leegstand (tussen één en drie jaar) en structurele leegstand (drie of meer achtereenvolgende
jaren)”.
Structurele leegstand wordt gezien als problematisch en komt, naast het verkrijgen van een
tijdelijke functie, in aanmerking voor transformatie of sloop (Evers et al., 2014). Met deze
transformatie krijgen oude winkels een nieuwe functie, deze gebouwen worden omgebouwd
tot kantoorpanden of tot woningen. Het transformeren van panden aan de rand van de
binnenstad sluit dan weer goed bij om het verkleinen van het kernwinkelgebied. Het
verkleinen van het kernwinkelgebied is een oplossing beschreven door Locatus in 2018. Het
stelt dat een winkelgebied verkleint moet worden om de leegstand tegen te gaan. Door
winkels, gevestigd aan de rand van het “oude” winkelgebied te verplaatsen naar leegstaande
panden in het “nieuwe” winkelgebied, wordt de leegstand in dit nieuwe kernwinkelgebied
verkleind. De overige langdurige en structurele leegstand in dit “nieuwe” kernwinkelgebied
dient (tijdelijk) opgevuld te worden, hetzij door horeca of nieuwe concepten. Voor
vrijgekomen panden in het “oude” winkelgebied moet men een nieuwe functie vinden,
waarbij een transitie een kantoor- of woonfunctie voor de hand ligt.
Zoals benoemd wordt leegstand gezien als iets negatiefs, maar leegstand is ook
noodzakelijk. Een winkelleegstand van ongeveer 5% is gewenst om doorstroming mogelijk te
maken (Evers et al., 2011). Het betreft hier vooral de frictieleegstand, panden die dus minder
dan 1 jaar leegstaan. Frictieleegstand is nodig om een markt goed te laten functioneren
(Evers et al., 2014). Het zorgt ervoor dat er atijd ruimte voor winkels om te verplaatsen of
voor nieuwe winkels om erbij te komen.
Winkelleegstand valt eerder op dan kantoorleegstand bij het winkelend publiek, doordat
winkels vaak op straatniveau gevestigd zijn. Een lege etalage valt eerder op bij het
winkelend publiek dan een kantoorpand in de verdiepingen daarboven wat leegstaat (Evers
et al., 2014). Een leegstaande etalage zal door de consument als lelijk ervaren worden.
Daarmee hebben lege etalages een negatieve invloed op het straatbeeld.
Een ander negatief effect van leegstand is de verloedering van de binnenstad. Als er geen
winkelier of eigenaar is van een pand, zal er geen onderhoud plaatsvinden aan dit pand.
Hierdoor zal de uitstraling van de panden afnemen. Dit wordt beschreven in de Broken
Window Theory van Kelling en Wilson uit 1982. Daarin stellen ze dat omgevingen die al
vervuild zijn, steeds meer vuil aantrekken. Omdat lege panden slecht of niet onderhouden
worden, zal dit een lelijk straatbeeld geven. Ook de netheid van de straat zal hierdoor
achteruitgaan, wat leidt tot een negatiever straatbeeld. De aantrekkelijkheid van de
binnenstad zal hierdoor achteruitgaan en daarmee de waardering. Dit fenomeen wordt ook
beschreven door Hospers (2016). Hij stelt dan leegstand besmettelijk is: winkeliers vestigen
zich liever op een plek waar wat te doen is, waarmee een onaantrekkelijk gebied nog
onaantrekkelijker wordt en er een vicieuze cirkel in werking treedt.
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Er zijn minder winkels in een straat, en daarmee zal er minder winkelend publiek naartoe
komen. Hoe meer winkelpanden in een straat leeg staan, hoe minder winkelend publiek
ernaartoe zal trekken. Leegstand kan dus een effect hebben op de passantenstromen in de
binnenstad. De eerdergenoemde A-, B-, C- locaties kunnen daarmee veranderen. Een
voorbeeld hiervan is het wegvallen van de V&D medio 2016 in Zeist. 40 procent van alle
bezoekers van V&D kwam via de ingang gelegen aan het Emmaplein. Na het faillissement
van V&D viel deze bezoekersstroom helemaal weg (Locatus, 2018), waardoor de
passantenstromen in dit gebied ook veranderden.
Hiermee bestaat het straatbeeld uit de uitstraling van de panden, de etalages die in deze
panden gevestigd zijn, de uitstraling van de straten en de netheid van de straten.
H3: Naarmate het straatbeeld beter is, zal de waardering voor de binnenstad ook hoger zijn.

2.5 Bereikbaarheid
In het begrip bereikbaarheid komen infrastructuur en stad samen: infrastructuur maakt dat de
stad als geheel, maar ook de verschillende delen van de stad bereikbaar zijn voor mensen
binnen en buiten de stad (Degenkamp, 2001). De infrastructuur is in elke stad weer anders,
door verschillen in de opbouw van de stad en de aanwezigheid van natuurlijke scheidingen
(bv. rivieren of heuvels) of aangelegde scheidingen (bv. grachten, kanalen of spoorlijnen). De
bereikbaarheid van elke stad zal daarmee ook verschillen. Degenkamp (2001) onderscheidt
drie aspecten waarin steden qua infrastructuur kunnen verschillen;
 De aanwezigheid van één of meer treinstations en de ligging ervan. Dit maakt een
stad van buitenaf bereikbaar met het openbaar vervoer
 De ligging ten opzichte van snelweg(en):
o Ligt er een ringweg rond de stad, dan biedt deze een goede
autobereikbaarheid van buitenaf. Ook zorgt deze ringweg voor afleiding van
(doorgaand) verkeer, dat zonder ringweg door de stad heen zou moeten.
o Of is er sprake van een eenzijdige snelwegontsluiting. Is de ligging van de
stad langs, of op het eindpunt van een snelweg, dan betekent dit in het
algemeen een minder goede auto-bereikbaarheid van buitenaf en minder
afleiding van (doorgaand) verkeer uit de stad)
 De aanwezigheid van interne ringstructuren voor (auto)verkeer, meestal met de
autosnelweg verbonden middels radialen de stad in (als de interne ringen een goede
afwikkelingssnelheid bieden dan is de aanwezigheid van deze interne ringen gunstig
voor de interne bereikbaarheid van een stad; bovendien verminderen ze het
doorgaand verkeer door de (historische) binnenstad).
Met het verbeteren van deze infrastructuur zal de bereikbaarheid van de stad dus beter
worden. Echter, voor het verbeteren van de bereikbaarheid wordt te veel gekeken naar
capaciteitsuitbreiding van transportnetwerken (Geurs et al., 2014). Een betere
bereikbaarheid kan ook behaald worden door het beter op elkaar laten aansluiten van
verschillende transportnetwerken (Geurs et al., 2014) Het is zaak om ervoor te zorgen dat de
trein en de bus goed op elkaar aansluiten. Bezoekers kunnen niet alleen via een
transportnetwerk komen, maar ook met eigen vervoer. Als dit het geval is, dan is het
belangrijk om de auto te kunnen parkeren. Er dienen in de binnenstad dus ook genoeg
parkeerplaatsen te zijn
Over het belang van parkeerplaatsen zijn diverse theorieën te vinden, die elkaar
tegenspreken. Mingardo et al. (2013) bespreken in het rapport Vervoer naar Retail of
autobereikbaarheid essentieel is voor een florerend winkelgebied. Er worden op basis van
een het Koopstromenonderzoek Randstad uit 2011 de volgende drieconclusies getrokken:
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de fiets en lopen is (veel) belangrijker voor de omzet van winkels dan men denkt; parkeren
en met name de hoogte van parkeertarieven zijn nauwelijks van invloed op winkelbezoek en
-bestedingen en vervoer en bereikbaarheid hebben een veel kleinere invloed op de
winkelbezoek en -bestedingen dan andere factoren, zoals nabijheid, sfeer, kwaliteit en
winkelaanbod. Ook worden er 10 “parkeermythes” geformuleerd, waarbij de drie
belangrijkste “meer parkeerplekken leiden tot meer business”, “gratis parkeren trekt
consumenten” en “automobilisten besteden meer dan andere klanten” zijn. Mingardo et al.
geven dus aan dat het belang van parkeren niet heel belangrijk is voor binnensteden.
Echter, onderzoek van Van Tellingen et al. (2014) van Strabo bv (een bedrijf wat onderzoek
verricht in winkelcentra en winkelgebieden) spreken deze conclusies tegen. Ze stellen dat
Mingardo et al. (2013) verkeerde data hebben gebruikt de gebruikte data in het overzoek
keek alleen naar 180 winkelcentra in de Randstad. Van Tellingen et al. (2014) beschikt via
Strabo bv over echte omzetcijfers van winkelcentra. En deze omzetcijfers blijken in de
praktijk vaak veel hoger te zijn dan in het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 wordt
gesuggereerd, van 50% tot 100%. Ook uit Van Tellingen et al. (2014) kritiek op het gebruik
van dit onderzoek, Nederland is immers groter dan alleen de Randstad. Verder verwerpen ze
dat parkeren pas als zesde reden genoemd wordt om een winkelgebied te bezoeken. Van
Tellingen et al. (2014) stelt dat parkeren is een randvoorwaarde, net als nabijheid en
winkelaanbod. Het totale pakket van randvoorwaarden vormt de aantrekkelijkheid van een
winkelcentrum. Op basis hun eigen data (31 willekeurige winkelcentra die een
dwarsdoorsnede vormen van het Nederlands winkelschap), komen ze tot de conclusie dat de
suggereerde “parkeermythes” van Mingardo et al. (2013) vaak wel waar blijken te zijn. De
conclusies van Van Tellingen et al. (2014) zijn; Een goede winkelomzet staat of valt met een
goede autobereikbaarheid en parkeermogelijkheid; 44% van alle bezoekers komt met de
auto en deze zijn goed voor 60% van de totale winkelomzet; waarmee bezoekers die per
auto komen ongeveer twee keer zoveel besteden als bezoekers die lopend of per fiets
komen.
Ook deze conclusies blijken iets genuanceerder te liggen. Uit een nieuwsitem van DTNP van
juli 2015 wordt gesteld dat fietsers weliswaar minder besteden dan automobilisten, maar dat
fietsers vaker het centrum bezoeken en minder (parkeer)ruimte in beslag nemen. Een
beknopte samenvatting van dit nieuwsitem is; automobilisten per bezoek gemiddeld € 74,besteden, fietsers ‘maar’ € 41. Fietsers bezoeken het centrum echter bijna twee keer zo vaak
als autobezoekers. Met een gemiddelde van 2,3 keer per week, tegenover 1,2 keer per week
van de automobilisten. Hiermee ligt het weekgemiddelde van fietsers hoger (€41 * 2,3 =
€94,30) dan die van automobilisten (€74 * 1,2 = €88,80). In het artikel De lokale kansen van
middelgrote centra, geschreven door Vlek & Frielink van DTNP, uit december 2015 wordt dit
verder onderbouwd. Winkelgebieden moeten volwaardige fietsvoorzieningen aanleggen,
omdat er steeds meer mensen per fiets zullen arriveren (DTNP, 2015a). Verder stellen ze
dat een parkeerplaats voor een auto ongeveer ruimte biedt aan 8 á 10 fietsrekken.
Onder bereikbaarheid wordt in dit onderzoek de infrastructuur om naar de binnenstad te
komen en de parkeervoorzieningen in de binnenstad bedoeld.
H4: Hoe beter de bereikbaarheid van de binnenstad, hoe hoger de waardering voor de
binnenstad
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2.6 Conceptueel model
In de vorige paragrafen is er een uitleg gegeven voor de concepten en factoren welke van
invloed zijn op de waardering van de consument voor de binnenstad. Dit kan ook visueel
weergegeven worden in een conceptueel model. Het conceptuele model voor dit onderzoek
is te zien in figuur 2.1

Figuur 2.6.1 - Conceptueel model
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3 Methodologie
In de vorige hoofdstukken ging de aandacht uit naar de theorieën en concepten welke
gebruikt worden voor dit onderzoek. In dit derde hoofdstuk staat centraal hoe het onderzoek
uit gevoerd is. In elke paragraaf zal een gedeelte worden uitgelegd naar de methodologie
voor dit onderzoek. In paragraaf 3.1 zal de onderzoeksmethode worden gepresenteerd. In
paragraaf 3.2 komen de kwaliteitseisen van het onderzoek aan bod. In paragraaf 3.3 wordt
er gekeken naar de onderzoekseenheid en wordt er gegaan op hoe de kwaliteitseisen van
het onderzoek gewaarborgd worden. In paragraaf 3.4 komt de operationalisatie van de
concepten aan bod. Hierin wordt definities gegeven voor de concepten en wordt er uitgelegd
hoe de concepten uit het tweede hoofdstuk gemeten zijn. Ten slotte zal er in paragraaf 3.5
de analysemethoden besproken worden, deze paragraaf gaat over welke analyses er
uitgevoerd gaan worden en worden de assumpties die hierbij horen getoetst.

3.1 Onderzoeksmethode
Voor dit onderzoek zal gebruik worden gemaakt van een al bestaande dataset, welke
aangevuld wordt door eigen verzamelde data. Deze dataset is afgelopen jaren samengesteld
door studenten van de Radboud Universiteit in samenwerking met Droogh Trommelen en
Partners (DTNP). DTNP is een adviesbureau, gevestigd in Nijmegen, wat onderzoek doet
naar geografie, planologie en stedenbouw. DTNP benadert het centrumgebied en alle
centrumfuncties in samenhang met elkaar en speelt actief in op de veranderende behoeften
en gebruik van het centrum.
Het is vanwege de coronacrisis echter niet mogelijk gebleken om zelf data te verzamelen
voor dit onderzoek. Ook in 2020 zijn er vanwege de coronacrisis geen enquêtes afgenomen
en ontbreken de cijfers. Daarom is er gekozen om te kijken naar de data van 2017 en 2018,
waarbij de enquêtes in 2017 zijn afgenomen Bergen op Zoom, Etten-Leur, Gouda, Helmond,
Hengelo (OV), Meppel, Oosterhout (NB), Oss, Weert en Zutphen. Ook zullen Elst, Geleen,
Gorinchem, Haaksbergen, Houten, Haaksbergen (GLD), Tiel, Waalwijk, Wageningen,
Wijchen, Waalwijk en Zevenaar meegenomen worden. In de laatstgenoemde steden zijn de
enquêtes in 2018 afgenomen.
Om te kunnen achterhalen of de benoemde kenmerken (winkelgebied, functievermenging,
straatbeeld, bereikbaarheid) van invloed zijn op de waardering van de consument voor
binnenstad ligt een kwantitatieve benadering voor de hand. Kwantitatief onderzoek is erg
geschikt om statistische verbanden tussen variabelen aan te tonen met grote hoeveelheden
data (Vennix, 2012). Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen het experiment en de
survey. Voor dit onderzoek is er gebruik gemaakt van een survey.
De survey is een onderzoeksstrategie die bij uitstek geschikt is voor het onderzoek onder
een groot aantal vergelijkbare eenheden (de populatie), waarbij het kenmerkend is voor de
survey dat er gewerkt wordt met een steekproef, welke genomen wordt uit de totale populatie
(Vennix, 2011). Er wordt gewerkt met een steekproef, omdat het niet mogelijk is om de
gehele populatie te ondervragen. Het doel van het trekken van een steekproef is om via
generalisatie een uitspraak te kunnen doen over de gehele populatie (Vennix, 2011). Het
afnemen van dit survey gebeurt aselect. Deelnemers aan dit onderzoek zijn toevallig op dat
moment aan het winkelen en aangesproken om mee te doen aan dit onderzoek. Dit zorgt
ervoor dat er een willekeurige groep deelnemers ontstaat, waardoor er de mogelijkheid
bestaat om gebruik te maken van de analysemethode die hieronder beschreven zullen
worden. Het moet echter nog blijken of de data van deze enquêtes ook statistisch significant
zullen zijn. Een voorwaarde hiervoor is dat de steekproef een afspiegeling is van de gehele
populatie, de Nederlandse bevolking (Korzilius, 2008). De mensen waarbij een enquête
afgenomen is, moeten ook een geode afspiegeling zijn van de totale populatie. Hierbij kan
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gedacht worden aan een normale verdeling van geslacht, opleidingsniveau, leeftijd en
andere demografische indicatoren. Ook kan een onderzoek non-response opleveren. Dit
houdt in dat deelnemers aan het onderzoek sommige vragen leeg hebben gelaten of
waarom sommige groepen ondervertegenwoordigd zijn in het onderzoek.
De dataset van DTNP is ontstaan door middel van het afnemen van enquêtes. Een
onderzoeker heeft de keuze tussen het afnemen van interviews of enquêtes om de data te
genereren. Het verschil tussen een interview en een enquête zit in de rol van de onderzoeker
of enquêteur. Bij een interview ligt meer de nadruk op het gesprek tussen de respondent en
de onderzoeker terwijl een enquête in essentie een formulier met vragen is dat door de
respondent wordt ingevuld. Een enquête biedt minder ruimte voor diepgaande antwoorden
vanwege het gesloten karakter van de vragen, maar heeft als voordeel dat er in korte tijd een
grote groep respondenten bereikt kan worden. Dit is dan ook de reden dat bij het creëren
van de dataset gebruik gemaakt is van een gestandaardiseerde enquêtes.
Vennix (2012) onderscheidt vier soorten varianten van de gestandaardiseerde enquête; faceto-face, telefonisch, schriftelijk en via het web. De face-to-face enquête en telefonische
enquête verschillen niet van elkaar, behalve op een belangrijk punt: bij een face-to-face
enquête de onderzoeker de respondent elkaar kunnen zien. Bij een schriftelijke enquête
ontvangen respondenten een vragenlijst per post, bij een webenquête worden deelnemers
uitgenodigd via een link. Tot nu toe is er bij het maken van de dataset gebruik gemaakt van
een gestandaardiseerde enquête welke face-to-face afgenomen werd.

3.2 Kwaliteitseisen van het onderzoek
Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee type meetfouten; systematische en toevallige
meetfouten. Systematische meetfouten hebben invloed op de validiteit en toevallige
meetfouten hebben invloed op de betrouwbaarheid (Korzilius, 2008; Vennix, 2011).
Daarnaast bestaan er nog twee kwaliteitseisen; controleerbaarheid en bruikbaarheid. In de
rest van deze paragraaf zullen de kwaliteitseisen besproken worden.

3.2.1 Betrouwbaarheid
Betrouwbaarheid gaat over het aanwezig zijn van toevallig gemaakte fouten. Volgens
Korzilius (2008) is een betrouwbaar onderzoek onafhankelijk van de volgende drie dingen;
1) Het moment waarop het onderzoek is uitgevoerd.
2) Het gebruikte meetinstrument.
3) De onderzoeker die het onderzoek uitvoert.
Betrouwbaarheid gaat dus over de repliceerbaarheid van een onderzoek. Levert een ander
onderzoek, gedaan volgens dezelfde onderzoeksaanpak, ook daadwerkelijk dezelfde
onderzoeksresultaten op? Het moment, de onderzoeker en meetinstrument worden op deze
manier als invloed eruit gefilterd en de toevallige fouten die hierbij horen. Bij een vaststelling
van betrouwbaarheid wordt er gekeken naar de mate van betrouwbaarheid: men kan niet
zeggen of een onderzoek wel of niet betrouwbaar is, maar geeft een gradatie van
betrouwbaarheid aan (Korzilius, 2008).
In het boek De kern van Survey-onderzoek van H. Korzilius uit 2008 worden een drietal
momenten geschetst waarbij er gekeken wordt naar de inschattingen van de
betrouwbaarheid van een onderzoek, welke hieronder beschreven zullen worden.
1). Een kenmerk van het surveyonderzoek is dat slechts een deel van de populatie
ondervraagt wordt. Men neemt een steekproef van de totale groep. In het algemeen kan er
gesteld worden dat hoe groter de steekproef, hoe groter de betrouwbaarheid van het
onderzoek. Honderd procent betrouwbaarheid kan nooit behaald worden behaald worden
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omdat er een kans blijft bestaan dat respondenten verkeerde antwoorden opgeven. Bij een
grotere steekproef wordt de invloed van toevallige meetfouten op de resultaten echter relatief
kleiner (Korzilius, 2008).
2). Wanneer je in een survey-onderzoek vragen stelt aan mensen probeer je met die vragen
bepaalde kennis te achterhalen van de respondenten. Bij het meten van complex begrippen
moeten er meerdere vragen gesteld worden om de bepaalde kennis te achterhalen, omdat
het onmogelijk is om in een vraag te achterhalen wat men vindt van bijvoorbeeld
verduurzaming. Er moeten meerdere vragen over de achterliggende concepten van
verduurzaming gesteld worden. Deze concepten moeten vertaald worden naar wat de
onderzoeker er eigenlijk mee bedoeld. Dit wordt gedaan door het operationaliseren van deze
concepten. De vragen die gesteld worden moeten echter wel hetzelfde onderliggende begrip
meten. Er zijn een aantal methoden om de betrouwbaarheid van een schaal te meten. De
meest gebruikte methode voor het vaststellen van betrouwbaarheid is homogeniteit, welke in
de statistiek aangegeven wordt door Cronbachs Alpha. Onder het kopje 3.5 analysemethode
zal een verdere toelichting van de gebruikte analysemethoden aan bod komen.
3). De eerst twee vormen van betrouwbaarheid kunnen in een bepaalde statistische maat
uitgedrukt worden. Dit is niet mogelijk bij de derde vorm van betrouwbaarheid, waarbij
toevallige fouten ontstaan door de omstandigheden waarin het onderzoek heeft
plaatsgevonden. Korzilius (2008) geeft een treffend voorbeeld, welke op dit onderzoek
toegepast kan worden. Hij stelt dat de mening van winkelend publiek over de
aantrekkelijkheid van een winkelcentrum op een sobere en regenachtige dag waarschijnlijk
minder positief zal zijn dan op een zonnige dag. Verder kan ook het moment afname van
invloed zijn. Op een zaterdag is het winkelend publiek anders dan op een doordeweekse
dag, wanneer de meeste mensen werken. Om een goede afspiegeling te krijgen van de
gehele populatie zal men op verschillende tijdstippen en verschillende plaatsen de survey
moeten uitvoeren. Zelfs dan kunnen er nog toevallige plaats- en tijdsgerelateerde meetfouten
ontstaan. Door deze externe factoren beschrijven, hebben andere onderzoekers een beeld
bij de omstandigheden en neemt de mate van betrouwbaarheid toe.
Korzilius (2008) geeft nog twee aanbevelingen waarmee de mate van betrouwbaarheid
hoger kan worden: Door gebruik te maken van gestandaardiseerde meetinstrumenten en het
gebruik van een interviewinstructie als er meerdere interviewers betrokken zijn bij het
verzamelen van de data. Echter, zoals eerder benoemd wordt er gebruik gemaakt van data
uit voorgaande jaren, waarmee deze twee tips niet toegepast kunnen worden op dit
onderzoek.

3.2.2 Validiteit
Zoals eerder benoemd, gaat validiteit over de systematische fouten. Een betrouwbaar
uitgevoerd onderzoek is niet per definitie ook een valide onderzoek. Met validiteit wordt er
gekeken naar of er gemeten wordt wat de onderzoeker wil onderzoeken; worden er
beschrijvingen en verklaringen gegeven van de werkelijkheid. Korzilius (2008) en Vennix
(2012) geven vier belangrijke vormen van validiteit, welke in een survey-onderzoek
vastgesteld dienen te worden. Deze vier vormen van validiteit zijn; inhouds-, begrips-, interne
en externe validiteit en zullen hieronder verder toegelicht worden
Met inhoudsvaliditeit probeert men vast te stellen of alle aspecten van een begrip goed
gemeten zijn. Zoals de term inhoudsvaliditeit zelf al aangeeft gaat het erom of het
uiteindelijke meetinstrument een goede afspiegeling vormt van het te meten begrip. Om dit
type validiteit zo groot mogelijk te maken dient de onderzoeker ervoor te zorgen dat de
operationalisatie van het begrip zo nauwkeurig mogelijk is. Hierbij geldt dus hoe
nauwkeuriger de operationalisatie van het begrip, hoe groter de kans dat het meetinstrument
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valide is. Op basis van een analyse van de betekenis en inhoud van een begrip in de
literatuur wordt de inhoudvaliditeit bepaald. Het is niet mogelijk om te spreken van een mate
van inhoudsvaliditeit en het is ook lastig om te spreken over het ontbreken van
systematische fouten. De vaststelling van inhoudsvaliditeit gaat hiermee dus over het
gehanteerde begrippenkader in het onderzoek.
Bij begripsvaliditeit gaat het erom of er daadwerkelijk gemeten is wat men wilde meten. Meer
specifiek gaat het erom of een begrip afkomstig is uit een groter theoretisch kader en dat
daarin samenhang vertoont met andere kenmerken die ook terug te vinden zijn in het
onderzoek. Net zoals bij betrouwbaarheid is de validiteit van een complex begrip ook groter
wanneer er meer vragen voor worden geoperationaliseerd. Het sluit aan bij het vrij zijn van
systematische fouten; je wilt het bedoelde begrip hanteren, en niet een sociaal wenselijke
versie van het begrip gebruiken.
Interne validiteit gaat over de kwaliteit van de conclusies uit het gehele onderzoek. Bij deze
vorm van validiteit gaat het erom of de getrokken conclusies uit een onderzoek niet
veroorzaakt worden door mogelijke andere factoren. Hiermee heeft interne validiteit sterk te
maken met de mate waarin causale interpretaties en redenaties over causaliteit verklaard
kunnen worden. In een survey worden oorzaak en gevolg echter tegelijk gemeten (een
cross-sectioneel design), daarom wordt er vaak theorie gebruikt om deze causale redenatie
op te zetten. Vervolgens wordt ook weer theorie gebruikt om de alternatieve causale
redenaties uit te sluiten en zo de interne validiteit zo hoog mogelijk te houden (Korzilius,
2008).
Externe validiteit heeft te maken met de generaliseerbaarheid van de conclusies. Hebben de
resultaten van de steekproef daadwerkelijk betrekking op de gehele populatie? Kan men op
basis van dit onderzoek stellen dat het ook waar is voor de gehele populatie, ongeacht tijd,
plaats en omgeving? Het survey-onderzoek is uitermate geschikt voor deze vorm van
validiteit omdat er in een korte tijd een grote groep respondenten bereikt kan worden. De
grote van de steekproef neemt daardoor snel toe, wat een betere afspiegeling van de totale
populatie geeft.

3.2.3 Controleerbaarheid
Deze kwaliteitseis voor onderzoek doen houdt in dat alle overwegingen, genomen
beslissingen en stappen duidelijk na te gaan zijn voor anderen (Korzilius, 2008). De
controleerbaarheid van een onderzoek houdt in dat alle begrippen, analyses, ondernomen
stappen en conclusies duidelijk zijn voor elke lezer. Ook moet het onderzoek eenduidig zijn,
er mag geen sprake zijn van vaagheid en dubbelzinnigheid. Hierbij is het de bedoeling dat
men exact is over begrippen en de totstandkoming van de steekproef. Als alles goed
onderbouwd is, wordt het makkelijker voor lezers om de genomen beslissingen te begrijpen.
Een onderzoek zonder onderbouwing mist overtuigingskracht en daarmee een rol in de
discussie over de het onderzoeksonderwerp (Korzilius, 2008).

3.2.4 Bruikbaarheid
Een andere kwaliteitseis voor het onderzoek doen is de bruikbaarheid. Bruikbaarheid wordt
gezien als de mate waarin de aangedragen kennis bijdraagt aan het verbeteren van de
discussie over het onderzoeksonderwerp. Deze kwaliteitseis heft daarmee betrekking op de
maatschappelijke relevantie. Komen er uit het onderzoek bruikbare resultaten en conclusies
naar voren, welke relevant zijn voor de maatschappij. Bruikbaarheid is een kwaliteitseis die
nauw samenhangt met de andere drie kwaliteitseisen. Mocht een van de drie andere
kwaliteitseisen niet in orde zijn, dan zal het onderzoek minder of zelfs niet bruikbaar zijn.
Voorbeelden hiervan zijn; mochten de gevonden resultaten niet valide zijn, dan zullen ze ook
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niet bruikbaar zijn; mochten de gevonden resultaten onbetrouwbaar verkregen zijn, zal een
onderzoek ook minder bruikbaar zijn.

3.3 Onderzoekseenheid
In de vorige paragraaf is te lezen aan welke kwaliteitseisen een onderzoek moet doen. In
deze paragraaf zal beargumenteerd worden hoe dit onderzoek aan deze kwaliteitseisen
heeft gedaan. Als eerste zal de betrouwbaarheid zal de betrouwbaarheid besproken worden;
De dataverzameling is gedaan door verschillende studenten op verschillende dagen en
tijdstippen. Vanwege de coronacrisis was het echter niet mogelijk om zelf de data te
verzamelen, waardoor we data van voorgaande jaren moeten gebruiken. Voor dit onderzoek
is er gekozen voor de laatste twee jaren waarin de survey is afgenomen, 2017 en 2018. In
de dataset is terug te vinden op welke dagen (woensdag/ donderdag/ vrijdag & zaterdag) de
enquêtes zijn afgenomen. Ook staat de datum van afname en de weersomstandigheden
erbij vermeld. Hiermee worden toevallige fouten zo veel mogelijk eruit gefilterd
Voor dit onderzoek wordt er gebruik gemaakt van een steekproef. Het is onmogelijk om alle
bezoekers van een binnenstad een survey te laten invullen. In het komende stuk zal er
uitgelegd worden of de gebruikte data ook overeenkomen met de gehele populatie. Zoals
eerder benoemd, zullen alleen de enquêtes uit de jaren 2017 en 2018 meegenomen worden
in dit onderzoek. Hiervoor is er een nieuwe variabele aangemaakt, welke alleen de enquêtes
uit deze jaren meeneemt. Er zijn in het jaar 2017 in totaal 2203 enquêtes afgenomen en in
het jaar 2018 waren dit er 2308. Dit maakt een totaal van 4511 afgenomen enquêtes. Verder
zijn er in de dataset gegevens te vinden die om verschillenden redenen niet kloppen. Het kan
zijn dat men een vraag niet heeft ingevuld of dat tijdens het verwerken van de enquêtes een
fout is gemaakt. Om deze data eruit te halen is er een filter aangemaakt. Na het opschonen
van het databestand, door middel van de eerdergenoemde filter, waarbij alle missing values
eruit zijn gehaald en de juiste jaren geselecteerd zijn, blijkt dat N = 3555 is. Dit is ruim boven
minimale steekproefgrootte van 350 respondenten. Zodoende kan er een uitspraak te
gedaan worden over de gehele populatie.
Als er gekeken wordt naar het geslacht van de respondenten, dan blijkt dat ongeveer een
derde van de enquêtes is ingevuld door mannen en twee derde door vrouwen. Hiermee is
het aandeel vrouwen een stuk groter dan de gemiddelde Nederlandse bevolking, waar de
verhouding tussen mannen en vrouwen ongeveer op 1;1 ligt. Dit kan gevolgen hebben de
representativiteit van dit onderzoek. De leeftijdsverdeling van de respondenten komt wel
overeen met de Nederlandse bevolking. In de bevolkingspiramide van het CBS (2018a) is
een oververtegenwoordiging aan de groep van 40 tot 75-jarigen te zien. Dit komt overeen
met de leeftijdsverdeling van de groep respondenten. Verder is er in de bevolkingscijfers van
het CBS te zien dat er een iets grotere groep van 20 tot 25-jarigen is. Dit komt ook overeen
met de groep respondenten. Verder geven de cijfers van het CBS (2018b) g aan dat
ongeveer 30 procent van de Nederlandse bevolking hoogopgeleid is. De groep
middelopgeleiden ligt ongeveer op 40 procent en 30 procent van de Nederlandse bevolking
is laagopgeleid. In dit onderzoek ligt de groep hoogopgeleiden hoger dan de gemiddelde
Nederlandse bevolking met 48,4 procent. De groep middelopgeleiden ligt in het onderzoek
op 36% procent. De groep met laagopgeleiden ligt op 15 % procent. Verder hebben 22
respondenten hun leeftijd niet ingevuld. Ook dit kan gevolgen hebben voor de
representativiteit van dit onderzoek. Een visueel overzicht van de onderzoekseenheid kan
gevonden worden in paragraaf 4.1 en in bijlage 1 tabellen 1 t/m 3 en figuren 1 t/m 3.
Echter, omdat de onderzoekseenheid heeft van N = 3555 kan gesteld worden dat een groter
aandeel vrouwen en een groter aandeel hoger opleiden waarschijnlijk geen significant
verschil geven aan de resultaten. Het kan echter wel gevolgen hebben voor de

20

generaliseerbaarheid van de resultaten. Deze demografische gegevens worden wel
meegenomen in de analyse als controlevariabele omdat ze mogelijk wel een deel van het
effect verklaren op de afhankelijke variabele.

3.4 Operationalisatie
Onder dit kopje worden de variabelen uit Hoofdstuk 2 gedefinieerd naar meetbare begrippen.
Waardering is de afhankelijke variabele en zal eerst geoperationaliseerd worden, waarna de
onafhankelijke variabelen aan bod komen. Winkelgebied, functievermenging, straatbeeld en
bereikbaarheid zijn latente variabele. Dit zijn variabelen die niet direct meetbaar zijn, maar
gemeten worden via indicatoren. Hieronder zal voor elke van de latente onafhankelijke
variabele de gemeten variabelen uit de enquête worden uitgesplitst met bijbehorende
hypothese.

3.4.1 Waardering binnenstad
De waardering van de binnenstad wordt gemeten via de survey. Aan de respondenten wordt
gevraagd of ze een rapportcijfer willen geven over het centrum als geheel. Dit gebeurt op
een schaal van 1 t/m 10.
Waardering:
 Gestelde vraag: Op een schaal van 1 t/m 10, hoe beoordeelt u het centrum van (stad
van afname)?

3.4.2 Winkelgebied
Het winkelgebied als geheel gaat over de algemene uitstraling van het centrum. Welke
indruk heeft de bezoeker van het winkelgebied? Hier dragen verschillende aspecten aan
mee. In het theoretisch kader is er een beeld geschetst over de omvang en diversiteit van
het aanbod en over de ruimtelijke kwaliteit en sfeer. Deze zijn in de survey ook gevraagd.
Respondenten wordt gevraagd om op een schaal van 1 t/m 10 aan te geven wat ze van deze
aspecten.
Aanbod winkels
 Gestelde vraag: Op een schaal van 1 t/m 10, hoe beoordeelt u het aanbod winkels in
(stad van afname)?
 Hiermee kan de volgende hypothese worden opgesteld; Hypothese 1a; Een groot
winkelaanbod heeft een positieve invloed op de waardering op de binnenstad.
Kwaliteit winkels
 Gestelde vraag: Op een schaal van 1 t/m 10, hoe beoordeelt u de kwaliteit van de
winkels in (stad van afname)?
 Hiermee kan de volgende hypothese worden opgesteld; Hypothese 1b; Een betere
kwaliteit van het winkelgebied heeft een positieve invloed op de waardering op de
binnenstad.
Diversiteit winkels
 Gestelde vraag: Op een schaal van 1 t/m 10, hoe beoordeelt u de diversiteit van de
winkels in (stad van afname)?
 Hiermee kan de volgende hypothese worden opgesteld; hypothese 1c; Een meer
divers winkelaanbod heeft een positieve invloed op de waardering op de binnenstad.
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Sfeer/ Gezelligheid binnenstad
 Gestelde vraag: Op een schaal van 1 t/m 10, hoe beoordeelt u de sfeer/ gezelligheid
van (stad van afname).?
 Hiermee kan de volgende hypothese worden opgesteld; hypothese 1d; Een betere
sfeer/ gezelligheid van het winkelgebied heeft een positieve invloed op de waardering
van de binnenstad.

3.4.3 Functievermenging
Functievermenging kijkt naar de mix van voorzieningen in de binnenstad. Er wordt gekeken
naar een gemiddelde van de rapportcijfers aanbod horeca en winkelaanbod. In de dataset is
er een nieuwe variabele hiervoor gemaakt, namelijk de voorzieningenmix. Deze telt de twee
cijfers van aanbod horeca en winkelaanbod en deelt hem door twee. Deze variabele bestond
al in de dataset en er werd daarmee een tussenstap die anders zelf uitgevoerd moest
worden vermeden. Verder is er voor de variabele voorzieningenmix gekozen omdat dat
winkelaanbod niet twee keer meegenomen kan worden (omdat er dan een perfecte correlatie
op zou treden), is er gekozen voor deze oplossing.
Voorzieningenmix
 Gestelde vragen: Op een schaal van 1 t/m 10, hoe beoordeelt u het aanbod van
horeca in (stad van afname) en: op een schaal van 1 t/m 10, hoe beoordeelt u het
winkelaanbod in (stad van afname)?
 Hiermee kan de volgende hypothese worden opgesteld; Hypothese 2a; Een betere
voorzieningenmix heeft een positieve invloed op de waardering van de binnenstad.

3.4.4 Straatbeeld
Doordat er niet direct aan de consument zelf gevraagd is in de enquêtes hoe men leegstand
ervaart, maar wel gevraagd is naar de uitstraling van de panden, de inrichting van de straat,
de etalages en de netheid van de straat, zullen deze cijfers gebruikt worden om het
straatbeeld te meten. De verwachting is dat leegstand de beoordeling van deze factoren
beïnvloedt. Is er veel leegstand, dan zal de consument ook een lager cijfer geven voor deze
vier variabelen
Panden
 Gestelde vraag: Op een schaal van 1 t/m 10, hoe beoordeelt u de panden in (stad
van afname)?
 Hiermee kan de volgende hypothese worden opgesteld; Hypothese 3a; Hoe beter de
uitstraling van de panden, hoe hoger de waardering voor de binnenstad.
Etalages
 Gestelde vraag: Op een schaal van 1 t/m 10, hoe beoordeelt u de etalages in (stad
van afname)?
 Hiermee kan de volgende hypothese worden opgesteld; Hypothese 3b; Hoe netter de
etalages, hoe hoger de waardering voor de binnenstad.
Uitstraling straten
 Gestelde vraag: Op een schaal van 1 t/m 10, hoe beoordeelt u uitstraling van de
straten in (stad van afname)?
 Hiermee kan de volgende hypothese worden opgesteld; Hypothese 3c; Hoe beter de
uitstraling van de straten, hoe hoger de waardering voor de binnenstad.
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Netheid straten
 Gestelde vraag: Op een schaal van 1 t/m 10, hoe beoordeelt u de netheid van de
straten in (stad van afname)?
 Hiermee kan de volgende hypothese worden opgesteld; Hypothese 3d; Als de straat
netjes is, dan is de waardering voor de binnenstad hoger.

3.4.5 Bereikbaarheid
De bereikbaarheid van een binnenstad heeft te maken met de mogelijkheden om naar de
stad toe te komen. Het is van belang of er een goede infrastructuur aanwezig om
gemakkelijk naar de binnenstad te komen. Ook dient er een goede aansluiting tussen de
vervoersnetwerken te zijn. Verder kunnen bezoekers ook per auto arriveren. Deze bezoekers
moeten hun auto parkeren. Voor het begrip bereikbaarheid zijn er dus verschillende
operationalisaties mogelijk. Het begrip uit het theoretisch kader kijkt naar de mogelijkheden
om naar de binnenstad te komen. Tijdens de survey wordt er gevraagd naar hoe de
bezoeker gearriveerd is en hoe ze die verplaatsing ondervonden hebben.
Bereikbaarheid
 Gestelde vraag: Op een schaal van 1 t/m 10, hoe beoordeelt u de bereikbaarheid van
(stad van afname)
 Hiermee kan de volgende hypothese worden opgesteld Hypothese 4a; Een betere
bereikbaarheid heeft een positieve invloed op de waardering van de binnenstad.
Parkeervoorzieningen
 Gestelde vraag: Op een schaal van 1 t/m 10, hoe beoordeelt u het parkeren in (stad
van afname)
 Hiermee kan de volgende hypothese worden opgesteld Hypothese 4b; Betere
parkeervoorzieningen hebben een positieve invloed op de waardering van de
binnenstad.

3.4.6 Controlevariabelen
De controlevariabelen zijn toegevoegd om te kijken of deze variabelen een effect hebben op
de afhankelijke variabele, maar worden niet expliciet vermeld in het theoretisch kader. Deze
controlevariabelen zijn toegevoegd om te kijken of deze een verandering hebben op de
afhankelijke variabele. Controlevariabelen hebben daardoor geen hypothesen Voor de
controlevariabelen zijn de volgende vragen gesteld in de enquête.
Leeftijd
 Gestelde vraag: wat is uw leeftijd?
Geslacht
 Gestelde vraag: wat is uw geslacht?
Opleidingsniveau
 Gestelde vraag: wat is uw opleidingsniveau?
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3.4.7 Operationalisatieschema
Concepten

Definitie

Waardering van
consument voor
binnenstad

De persoonlijke
waardering van
consument voor
binnenstad als
geheel
De waardering van
de consument voor
het winkelgebied

Winkelgebied

Indicatoren

Aanbod winkels
Kwaliteit
Diversiteit
Sfeer/
gezelligheid

Functievermenging

Straatbeeld

De mix tussen het
horeca en
winkelaanbod in de
binnenstad
Het uiterlijk van de
binnenstad

Voorzieningenmix

Panden
Etalages
Uitstraling straten
Netheid straten

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid
van de binnenstad

Bereikbaarheid
Parkeren

Controlevariabelen
Persoonskenmerken

Label

Waarden

Oordeel van de
binnenstad als geheel

Rapportcijfer van
1 t/m 10

Waardering voor
winkelaanbod het in de
binnenstad
Waardering voor de
kwaliteit van de
binnenstad
Waardering voor de
winkeldiversiteit in de
binnenstad
Waardering voor de
algehele sfeer van de
binnenstad
Waardering voor de
voorzieningenmix in het
centrum

Rapportcijfer van
1 t/m 10

Waardering voor de
uitstaling van de panden
in de binnenstad
Waardering voor de
etalages in de
binnenstad
Waardering voor de
uitstraling van de straten
in de binnenstad
Waardering voor de
netheid van de in de
binnenstad
Waardering voor de
bereikbaarheid van de in
de binnenstad
Waardering van de
parkeervoorzieningen in
het centrum

Rapportcijfer van
1 t/m 10

Leeftijd
Geslacht

Leeftijd van Respondent
Geslacht respondent

Opleidingsniveau

Opleidingsniveau
respondent

Rapportcijfer van
1 t/m 10

Rapportcijfer van
1 t/m 10

1 - Man
2 - Vrouw
1 – Lager
2- V(M)BOMAVO
3- HAVO
4 – VWO
5 – MBO
6 - HBO
7 - WO

Tabel 3.4.7.1 - operationalisatieschema
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3.5 Analysemethode
De kwantitatieve analyse zal gedaan worden aan de hand van een multipele
regressieanalyse. Een multipele regressieanalyse is hiervoor het meest geschikt voor de
vraagstelling van dit onderzoek omdat deze gebruikt wordt voor het verklaren van het effect
van een afhankelijke variabele (waardering van de consument voor de binnenstad) aan de
hand van meerdere onafhankelijke variabelen (winkelgebied, functievermenging, straatbeeld
en bereikbaarheid). Ook kan worden geanalyseerd welke factoren het sterkste effect hebben
op de afhankelijke variabele waardering binnenstad. Deze analyse zal worden uitgevoerd via
het programma IBM SPSS versie 27.

3.5.1 Assumpties testen
Voordat een multiple regressieanalyse uitgevoerd mag worden, moeten de volgende
assumpties getest worden.
1. Alle variabelen die in het onderzoek worden meegenomen, hebben een interval- of
ratioschaal. Als dit niet het geval is, worden in plaats van de nominale variabelen
dummy’s gebruikt;
2. Elk te testen causaal verband tussen de afhankelijke en onafhankelijke variabelen is
theoretisch onderbouwd;
3. Het model is lineair;
4. Er is geen sprake van multicollineariteit;
5. Bij de Y-waarden is sprake van een normale verdeling. Aan deze voorwaarde is
voldaan wanneer de residuen normaal verdeeld zijn en gelijkmatig gespreid zijn
rondom het vlak
Er zijn voor dit onderzoek vier verschillende modellen gemaakt, een zonder
controlevariabelen (model 1), met de controlevariabele leeftijd (model 2), geslacht (model 3)
en opleidingsniveau (model 4). De assumpties zijn voor alle modellen getest, hieronder wordt
beschreven wat de bevindingen zijn. In bijlages 2 t/m 5, figuren 3 t/m 5 zijn de
desbetreffende output van SPSS te vinden.
1. De variabelen die worden meegenomen in dit onderzoek zijn voornamelijk
afgenomen via rapportcijfers, waarop deelnemers gevraagd werd om op een schaal
van 1 t/m 10 aan te geven wat ze van het centrum en haar aspecten vonden. Dit
maakt dat deze vragen zich op een ordinaal schaalniveau gemeten zijn. Ook de
controle variabelen Leeftijd en Opleidingsniveau hebben een ordinaal schaalniveau.
Het overige controlevariabele geslacht is getransformeerd tot een dummy. Aan deze
assumptie wordt dus voldaan.
2. Elk te testen causaal verband is beschreven in het theoretisch kader. Ook aan deze
assumptie wordt voldaan.
3. Het model is lineair. De grafiek hiervoor is te vinden in bijlage 2 t/m 5, figuur 4
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4. Er is geen sprake van multicollineariteit. Hiervoor is er gekeken naar de VIF (Variance
Inflation Factor). Een VIF-waarde van vijf is een probleem voor het schatten van de
regressiecoëfficiënt van de betreffende variabele (Field, 2017). In de bijlages 2 t/m 5
is de zien dat de VIF van bij elke variabele tussen de 1 en 3.3 zit. Dit is onder de
probleemwaarde van vijf.
5. De waarden van Y zijn normaal verdeeld. Normaliteit is belangrijk bij elke vorm van
analyse, dus ook bij een regressieanalyse. Bij het achterhalen van de normaliteit
moet er worden gekeken of er sprake is van een normale verdeling. Dit kan bekeken
worden aan de hand van een scatterplot (bijlage 2 t/m 5, figuur 5) Uit deze test blijkt
dat de data normaal verdeeld is. Er is een kleine afwijking te zien naar rechts, maar
deze zal geen grote invloed hebben op de resultaten.
Nu de aannames getest zijn en er geen problemen gevonden zijn, kan er worden
overgegaan tot de analyse. Deze zal aan bod komen in het volgende hoofdstuk.
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4 Analyse
In het derde hoofdstuk is besproken hoe dit onderzoek uitgevoerd gaat worden. In het vierde
hoofdstuk wordt de analyse uitgevoerd. In paragraaf 4.1 zal de dataset beschreven worden.
Aan de hand van deze dataset zijn de analyses uitgevoerd. In paragraaf 4.2 wordt de
beschrijvende statistiek uitgewerkt. Er wordt hierin gekeken naar de correlatie van de
effecten. In paragraaf 4.3 wordt de multipele regressieanalyse uitgevoerd en worden de
deelhypothesen uit hoofdstuk 2 beantwoordt aan de hand van de uitgevoerde analyses

4.1 Beschrijving dataset
Zoals benoemd in paragraaf 3.3, zullen alleen de enquêtes uit de jaren 2017 en 2018
meegenomen worden in dit onderzoek. Verder is er een filter gemaakt waarin alle
onbeantwoorde vragen eruit gehaald zijn. Als laatste is er gekeken naar extreme waarden,
deze zijn er ook uitgehaald. Zo was er in de vraag over de waardering van de etalages een
gemiddelde van 18,9, wat onmogelijk is op een vraag waarin gevraagd wordt naar een
rapportcijfer van 1 tot en met 10. Ook deze zijn eruit gefilterd. Zo blijft er een N = 3555 over.
Hieronder zal verder worden uitgewerkt hoe deze dataset eruitziet. Om te beginnen met de
gemiddelde leeftijd, de verdeling van het geslacht en het opleidingsniveau. In figuur 4.1.1 is
de verdeling van de leeftijd af te lezen. Hierbij is de gemiddelde leeftijd van de respondenten
50.65 jaar en de standaarddeviatie 17,15. De jongste respondent was 8 jaar oud en de
oudste respondent 93 jaar oud. In bijlage 1, figuur 2 is de bijbehorende frequentietabel te
zien.

Figuur 4.1.1 – Histogram leeftijdsverdeling
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In figuur 4.1.2 is de verdeling van het geslacht te zien. Uit de gefilterde data kwam naar
voren dat 1241 van de respondenten een man is en 2314 van de respondenten is een
vrouw. In figuur 4.1.2 wordt dit procentueel uitgedrukt.

Figuur 4.1.2 - verdeling geslacht

Opleiding
WO
HBO
Hoog totaal
MBO
VWO
HAVO
Midden totaal
V(M)BO – MAVO
Lager
Laag totaal
System missing
Opleiding totaal

Aantal
443
1277
1720
980
104
197
1281
437
95
532
22
3555

Percentage
12.5 %
35.9 %
48,4 %
27,6 %
2,9 %
5,5 %
36,0 %
12,3 %
2,7 %
15,0 %
0.6%
100%

Tabel 4.1.1 – Opbouw opleidingsniveau

Als laatste controlevariabele is er gekeken naar
het opleidingsniveaus van de respondenten. In
de enquête zijn er zeven antwoordmogelijkheden,
welke te vinden zijn in tabel 4.1.1 Om uitspraken
te kunnen doen over het opleidingsniveau, is er
gekozen voor 3 categorieën; hoogopgeleid,
midden opgeleid en laagopgeleid. Hierbij is WO/
HBO genomen als hoogopgeleid; MBO, VWO en
HAVO als midden opgeleid en V(M)BO en lager
als laagopgeleid. Dit wordt visueel weergegeven
in figuur 4.1.3

Figuur 4.1.3 – Opleidingsniveau

In Tabel 4.1.2 staan de gemiddeldes,
standaarddeviaties en de N is voor alle variabelen die gebruikt zijn in dit onderzoek. Hierbij
valt te zien dat ook bij leeftijd en opleidingsniveau een aantal keer de vraag niet ingevuld
was. Omdat het echter om controlevariabelen gaat, is er gekozen voor om deze niet eruit te
filteren.
Waardering van het centrum in de binnenstad
Waardering van het winkelaanbod in de binnenstad
Waardering van de winkelkwaliteit in de binnenstad
Waardering van de winkeldiversiteit in de binnenstad
Waardering van de algehele sfeer/ gezelligheid in de
binnenstad
Waardering van de voorzieningenmix in de binnenstad
Waardering van de uitstraling van de panden in de
binnenstad
Waardering van de etalages in de binnenstad
Waardering van de uitstraling van de straten in de
binnenstad
Waardering van de netheid van de straten in de
binnenstad
Waardering van de bereikbaarheid van de binnenstad

Gem.
7,1158
7,0132
7,2017
6,8246
7,0413

Std. Deviatie
1,09398
0,93522
0,92902
1,13283
1,27384

N
3555
3555
3555
3555
3555

7,225
0,88129
6,8748 1,18455

3555
3555

6,8097 0,98769
6,8416 1,07640

3555
3555

6,8713 1,13513

3555

7,6035 1,07935

3555
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Waardering van het parkeervoorzieningen in de
binnenstad

7,0658 1,39655

3555

*Leeftijd van de respondent
*Geslacht van de respondent
*Opleidingsniveau van de respondent

50,65
1,65
4,99

3544
3555
3533

Tabel 4.1.2- Beschrijving variabelen

* = controlevariabelen

17,148
0,477
1,631

4.2 Beschrijvende statistiek
Voordat de resultaten van de multipele regressieanalyse gepresenteerd worden, zal er eerst
gekeken worden naar de correlatie van de effecten. Om deze correlatie tussen variabelen te
controleren is er gebruik gemaakt van de Pearson’s correlatiecoëfficiënt r (Field, 2017). Om
de resultaten van deze test te interpreteren bestaan de volgende richtlijnen. Er kunnen ook
negatieve correlaties bestaan, welke ook via deze richtlijnen geïnterpreteerd kan worden:
 0 < r < 0.30: nauwelijks of geen correlatie
 0.30 < r < 0.50: lage correlatie
 0.50 < r < 0.70: middelmatige correlatie
 0.70 < r < 0.90: hoge correlatie
 0.90 < r < 1.00: zeer hoge correlatie.
Als er gekeken wordt naar de correlatie in model 1 (zonder controlevariabele), dan vallen de
volgende dingen op. Voor de afhankelijke variabele Waardering algemeen, in dit onderzoek
geoperationaliseerd als waardering consument voor de binnenstad, bestaat er een
middelmatige correlatie van 0.653 tussen Waardering algemeen en waardering algehele
sfeer. Ook bestaat er een middelmatige correlatie tussen Waardering algemeen en
waardering voorzieningenmix van 0.647, Waardering algemeen en Waardering
winkelaanbod van 0.694 en een middelmatige correlatie tussen Waardering algemeen en
waardering winkeldiversiteit van 0.688.
Als er gekeken wordt naar de onafhankelijke variabelen, valt er meteen op dat er een zeer
hoge correlatie te vinden is tussen waardering winkelaanbod en waardering winkeldiversiteit
van 0.925. Ook is er een hoge correlatie tussen Waardering winkelaanbod en waardering
winkelkwaliteit van 0,886. Verder zijn er hoge correlaties te vinden tussen waardering
voorzieningenmix en waardering winkelaanbod van 0.804, waardering voorzieningenmix en
waardering winkeldiversiteit van 0,735, waardering voorzieningenmix en waardering
winkelkwaliteit van 0.723.
Als er gekeken wordt naar model 2 (met controlevariabele leeftijd), dat val er af te lezen dat
er een negatieve correlatie is tussen leeftijd en uitstraling van de straten van -0.019 en een
negatieve correlatie tussen leeftijd en netheid van het centrum van -0.043 bestaat. Deze zijn
echter dusdanig laag dat deze effecten verwaarloosbaar zijn. De andere correlaties zitten in
het niveau van < r < 0.3, wat betekend dat er nauwelijks of geen correlatie bestaat.
Voor model 3 (met controlevariabele geslacht) valt er af te lezen dat er een negatieve
correlatie bestaat tussen geslacht en winkeldiversiteit in het centrum van -0.01, tussen
geslacht en algehele sfeer/ gezelligheid van de binnenstad van -0.002 en tussen geslacht en
netheid van het centrum van -.0.02. Net als bij model 2 zijn deze effecten echter dusdanig
klein dat ze verwaarloosbaar zijn. Ook zitten de andere correlaties in het niveau van < r <
0.3, wat betekend dat er nauwelijks of geen correlatie bestaat.
Voor model 4 (met controlevariabele opleidingsniveau) val er af te lezen dat op twee
correlaties na de correlaties negatief zijn. Deze negatieve correlaties vallen in de categorie
van nauwelijks tot geen correlaties. De twee correlaties die wel positief zijn, zijn de
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correlaties tussen opleidingsniveau en waardering van het centrum algemeen van 0.001 en
tussen opleidingsniveau en waardering netheid van 0.035. Ook deze correlaties vallen
binnen de richtlijnen van nauwelijks tot geen correlatie.
De hoge correlatie van waardering voorzieningenmix kan komen vanwege het feit dat deze
berekend wordt door een gemiddelde tussen winkelaanbod en horeca aanbod te nemen.
Voor een volledig overzicht van de correlatie kan er gekeken worden in bijlages 2 t/m 5, tabel
2

4.3 Multipele regressie
In dit gedeelte zullen de hypotheses getoetst worden aan de hand van een multipele
regressieanalyse. Eerst wordt er een beschrijving gedaan van de verwerpingsvoorwaarden,
daarna de verklaarde variantie en significantie van de modellen, als laatste worden de
hypothesen getoetst.

4.3.1 Verwerpingswaarden hypothese
Voor het aannemen of verwerpen van de hypothesen wordt gewerkt met een alpha van 0.05.
Mocht de P waarde kleiner zijn dan 0.05, dan is de hypothese significant en kan deze
worden aangenomen.
. De sterkte van het effect van de afzonderlijke onafhankelijke variabelen op de waardering
van de consument op de binnenstad kan worden afgelezen bij de Unstandardized Bèta.
Hierbij geldt de volgende vuistregel

 Een Unstandardized Bèta tussen 0 en 0.2 is een zwak effect.

 Een Unstandardized Bèta tussen 0.2 en 0.5 is een gemiddeld effect.
 Een Unstandardized Bèta van groter dan 0.5 is een sterk effect.
Voor alle afzonderlijke hypothesen wordt de sterkte van het effect behandeld in de
resultaten. Ook voor de vier verschillende modellen zal dit effect benoemd worden.

4.3.2 Verklaarde variantie en significantie modellen
De verklaarde variantie voor de modellen kan worden afgelezen bij de R square. Deze
waarde betekent feitelijk hoeveel van de verklaarde variantie bepaald kan worden door de
variabelen die zijn toegevoegd aan het model. Er zijn voor dit onderzoek vier verschillende
modellen gemaakt, een zonder controlevariabelen (model 1), met de controlevariabele
leeftijd (model 2), geslacht (model 3) en opleidingsniveau (model 4).
De verklaarde variantie van model 1 is hierin 0.628 (zie bijlage 2, figuur 1). Dit betekent dat
62,8% van de variante van de afhankelijke variabele (waardering totaal) verklaard wordt door
de onafhankelijke variabelen. Omdat er in dit geval een multipele regressieanalyse gaat,
moet er gekeken worden daar de Adjusted R Square. Deze is in dit geval 0.627, waarmee
62,7% verklaard wordt.
Ook voor modellen 2 en 3 is de R square 0,628 en de Adjusted R square 0,627 (zie bijlages
3 en 4, figuur 1). Dit betekent dat het toevoegen van de controlevariabelen leeftijd en
geslacht er niet voor zorgen dat de verklaarde variantie omhooggaat.
Voor model 4 is dit wel het geval, met het toevoegen van het controlevariabele
opleidingsniveau is de R square 0,629 geworden en de Adjusted R square is nu 0,628 (zie
bijlage 5, figuur 1). Het toevoegen van opleidingsniveau verklaart ten opzichte van de andere
modellen 0,1 % meer. Het gaat echter maar om een hele kleine stijging.
Verder moet er nog gekeken worden of het toevoegen van variabelen ervoor kan zorgen dat
het model beter is dan het oorspronkelijke model. Dit kan afgelezen worden in de ANOVA-
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tabel. Wanneer de F-toets significant is, kan er worden aangenomen dat het model beter is
dan wanneer er niks wordt ingevuld (Field, 2017). Voor zowel alle modellen het geval te zijn.
Dit betekent dat alle modellen beter zijn dan het originele model zonder variabelen. De F
toets heeft in elk model een significantie van P = 0.000, Dit is onder de gestelde limiet van P
< 0.05. Deze ANOVA-tabellen zijn te vinden in de bijlagen 2 t/m 5, figuur 2

4.3.3 Resultaten per hypothese
De waardering van de consument voor de binnenstad is aan de hand van een multipele
regressie geanalyseerd. In dit gedeelte zal er een antwoord worden gegeven op de
opgestelde hypothesen, ook zal er een schema volgen met de aangenomen en verworpen
hypothesen. De hypothesen zullen in volgorde van de overkoepelende factor behandeld
worden. Er zal eerst het model zonder controlevariabelen behandeld worden (model 1),
daarna komt de modellen met controlevariabelen (modellen 2 t/m 4).
4.3.3.1 Winkelgebied
Hypothese 1a; Een groot winkelaanbod heeft een positieve invloed op de waardering op de
binnenstad
Deze variabele wordt in elk opgesteld model uitgesloten van de analyse. Dit heeft ermee te
maken dat winkelaanbod samen met horeca aanbod gebruikt wordt om voorzieningenmix te
voorspellen. Het is mogelijk om elk van deze variabele te achterhalen als de andere twee
bekend zijn. Hierdoor brengt het toevoegen van het variabele winkelaanbod als een op
zichzelf staande variabele geen extra variantie op in het model. Het blijkt dat de verwachte
oplossing uit de operationalisatie niet voldoende gebleken is.
Hypothese 1b; Een betere kwaliteit van het winkelgebied heeft een positieve invloed op de
waardering op de binnenstad
Deze variabele zegt iets over de kwaliteit van de winkels in de binnenstad. Uit de analyse
blijkt dat in model 1 er een significant effect bestaat tussen de kwaliteit van de winkels en de
waardering van de consument voor de binnenstad, want P = 0.012. Met deze waarde kan
deze hypothese dus worden aangenomen. Als er gekeken wordt naar de Unstandardized
Bèta, dan is er af te lezen dat deze 0.046 bedraagt. Dit betekent dat er een zwak positief
verband is tussen de waardering van de consument voor de binnenstad en de kwaliteit van
de winkels in de binnenstad.
Als er gekeken wordt naar model 2, dan blijkt dat in dit geval P = 0.014. Dit valt binnen de
verwerpingswaarde van P < 0.05. Hiermee is ook in dit geval er sprake van een significant
effect en kan de hypothese worden aangenomen. Als er gekeken wordt naar de
Unstandardized Bèta, dan is er wel een klein verschil. Het zwakke positief verband tussen de
waardering van de consument voor de binnenstad en de kwaliteit van de winkels bedraagt
nu 0.045 en is daarmee met 0.001 gedaald ten opzichte van model 1.
In model 3 is de P = 0.013, waarmee er ook sprake is van een significant effect en de
hypothese kan worden aangenomen. Als er gekeken wordt naar de Unstandardized Bèta,
dan valt er af te lezen dat deze in model 3 ligt op 0.046. Dit betekent dat er een zwak positief
effect bestaat tussen de waardering van de consument voor de binnenstad en de kwaliteit
van de winkels. Dit is hetzelfde niveau als model 1.
In model 4 is de P = 0.011, waarmee er ook sprake is van een significant effect en de
hypothese kan worden aangenomen. Als er gekeken wordt naar de Unstandardized Bèta,
dan valt er af te lezen dat deze in model 4 ligt op 0.047. Dit betekent dat er een zwak positief
effect bestaat tussen de waardering van de consument voor de binnenstad en de kwaliteit
van de winkels. Dit niveau ligt iets hoger dan in model 1
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Hypothese 1c; Een meer divers winkelaanbod heeft een positieve invloed op de waardering
op de binnenstad
Deze variabele zegt iets over de diversiteit van de winkels in de binnenstad. Uit de analyse
blijkt dat in model 1 een significant effect bestaat tussen de diversiteit van de winkels en de
waardering van de consument voor de binnenstad, want P = 0.000. Met deze waarde kan
deze hypothese dus worden aangenomen. Als er gekeken wordt naar de Unstandardized
Bèta, dan is er af te lezen dat deze 0.344 bedraagt. Dit betekent dat er een gemiddeld
positief verband is tussen de waardering van de consument voor de binnenstad en de
diversiteit van de winkels in de binnenstad.
Als er gekeken wordt naar model 2, dan blijkt dat in dit geval ook P = 0.000. Hiermee is ook
in dit geval er sprake van een significant effect en kan de hypothese worden aangenomen.
Als er gekeken wordt naar de Unstandardized Bèta, dan is er wel een klein verschil. Het
gemiddelde positief verband tussen de waardering van de consument voor de binnenstad en
de diversiteit van de winkels bedraagt nu 0.347 en is daarmee met 0.003 gestegen ten
opzichte van model 1.
In model 3 is de P = 0.000, waarmee er ook sprake is van een significant effect en de
hypothese kan worden aangenomen. Net als in model 1 ligt de Unstandardized Bèta op
0.344, waarmee er een gemiddeld positief verband is tussen waardering van de consument
voor de binnenstad en de diversiteit van de winkels in de binnenstad.
In model 4 is de P = 0.000, waarmee er ook sprake is van een significant effect en de
hypothese kan worden aangenomen. In dit model ligt de Unstandardized Bèta op 0.345, wat
0.001 hoger is dan modellen 1 en 3, maar 0.002 lager ligt dan in model 2. Ook hier bestaat
een gemiddeld positief verband tussen de waardering van de consument voor de binnenstad
en de diversiteit van de winkels
Hypothese 1d; Een betere sfeer/ gezelligheid van het winkelgebied heeft een positieve
invloed op de waardering van de binnenstad.
Deze variabele zegt iets over de sfeer/ gezelligheid van het gehele winkelgebied. Uit de
analyse blijkt dat in model 1 een significant effect bestaat tussen het de sfeer/ gezelligheid
van het gehele winkelgebied en de waardering van de consument voor de binnenstad, want
P = 0.000. Met deze waarde kan deze hypothese dus worden aangenomen. Als er gekeken
wordt naar de Unstandardized Bèta, dan is er af te lezen dat deze 0.21 bedraagt. Dit
betekent dat er een gemiddeld positief verband is tussen de waardering van de consument
voor de binnenstad en de sfeer/ gezelligheid in de binnenstad.
Als er gekeken wordt naar modellen 2 en 3, dan blijkt voor beide modellen dat P = 0.000 is.
Hiermee is ook in dit geval er sprake van een significant effect en kan de hypothese worden
aangenomen. Als er gekeken wordt naar de Unstandardized Bèta dan ligt deze ook op
hetzelfde niveau als in model 1. Er bestaat in deze modellen dus ook een gemiddeld positief
verband is tussen de waardering van de consument voor de binnenstad en de sfeer/
gezelligheid in de binnenstad.
Voor model 4 ligt de P = 0.000. Ook is in dit geval er sprake van een significant effect en kan
de hypothese worden aangenomen. De Unstandardized bèta ligt 0.001 hoger ten opzichte
van model 1 en bedraagt in dit model 0.211. Er is dus sprake van een gemiddeld positief
verband tussen de waardering van de consument voor de binnenstad en de sfeer/
gezelligheid in de binnenstad.
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4.3.3.2 Functievermenging
Hypothese 2a; Een betere voorzieningenmix heeft een positieve invloed op de waardering
van de binnenstad
Deze variabele zegt iets over de voorzieningenmix van het centrum. Uit de analyse blijkt dat
in model 1 een significant effect bestaat tussen de waardering van de consument voor de
binnenstad en de voorzieningenmix, want P = 0.000. Met deze waarde kan deze hypothese
dus worden aangenomen. Als er gekeken wordt naar de Unstandardized Bèta, dan is er af te
lezen dat deze bedraagt 0.082. Dit betekent dat er een zwak positief verband is tussen de
waardering van de consument voor de binnenstad en de voorzieningenmix.
Als er gekeken wordt naar model 2, dan blijkt dat in dit geval P = 0.000. Ook deze waarde
valt binnen P < 0.05. Hiermee is ook in dit geval er sprake van een significant effect en kan
de hypothese worden aangenomen. Als er gekeken wordt naar de Unstandardized Bèta, dan
is er wel een klein verschil. Deze bedraagt in dit model 0.083. Het zwakke positief verband
tussen de waardering van de consument voor de binnenstad en voorzieningenmix is
daarmee met 0.001 hoger ten opzichte van model 1.
In model 3 is P = 0.000, ook deze waarde valt binnen P < 0.05. Hiermee is ook in dit geval er
sprake van een significant effect en kan de hypothese worden aangenomen. Als er gekeken
wordt naar de Als er gekeken wordt naar de Unstandardized Bèta, dan is er wel een klein
verschil. Deze bedraagt in dit model 0.081. Het zwakke positief verband tussen de
waardering van de consument voor de binnenstad en voorzieningenmix is daarmee met
0.001 lager ten opzichte van model 1.
In model 4 is P = 0.001, ook deze waarde valt binnen P < 0.05. Hiermee is ook in dit geval er
sprake van een significant effect en kan de hypothese worden aangenomen. Als er gekeken
wordt naar de Unstandardized Bèta, dan is er wel een klein verschil. Deze bedraagt in dit
model 0.078. Het zwakke positief verband tussen de waardering van de consument voor de
binnenstad en voorzieningenmix is daarmee met 0.004 lager ten opzichte van model 1.
4.3.3.3 Straatbeeld
Hypothese 3a; Hoe beter de uitstraling van de panden, hoe hoger de waardering voor de
binnenstad
Deze variabele zegt iets over de uitstraling van de panden in de binnenstad. Uit de analyse
blijkt dat in model 1 een significant effect bestaat tussen de waardering van de consument
voor de binnenstad en de uitstraling van de panden in de binnenstad, want P = 0.000. Met
deze waarde kan deze hypothese dus worden aangenomen. Als er gekeken wordt naar de
Unstandardized Bèta, dan is er af te lezen dat deze bedraagt 0.155. Dit betekent dat er een
zwak positief verband is tussen de waardering van de consument voor de binnenstad en de
uitstraling van de panden in de binnenstad.
Als er gekeken wordt naar model 2, dan blijkt dat in dit geval ook P = 0.000. Hiermee is ook
in dit geval er sprake van een significant effect en kan de hypothese worden aangenomen.
Als er gekeken wordt naar de Unstandardized Bèta, dan is er wel een klein verschil. Het
zwakke positief verband tussen de waardering van de consument voor de binnenstad en de
uitstraling van de panden bedraagt nu 0.152 en is daarmee met 0.003 gedaald ten opzichte
van model 1.
Uit de analyse blijkt dat zowel modellen 3 als 4 overeenkomen met model 1. Zowel de Pwaarde als de waarde voor de Unstandardized Bèta zijn hetzelfde. Ook in deze modellen is
er sprake van een significant effect en kan de hypothese worden aangenomen. Ook bestaat
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er een zwak positief verband is tussen de waardering van de consument voor de binnenstad
en de uitstraling van de panden in de binnenstad.
Hypothese 3b; Hoe netter de etalages, hoe hoger de waardering voor de binnenstad.
Deze variabele zegt iets over de netheid van de etalages in de binnenstad. Uit de analyse
blijkt dat in model 1 dat P = 0.397 Dit is hoger dan de gestelde P < 0.05. Hiermee is deze
hypothese niet significant en kan deze hypothese worden verworpen.
Als er gekeken wordt naar model 2, dan blijkt dat in dit geval P = 0.262. Hiermee is deze
hypothese niet significant en kan de hypothese verworpen worden, omdat de P < 0.05.
In model 3 ligt de P = 0.402. Hiermee is deze hypothese niet significant en kan de hypothese
verworpen worden, omdat de P < 0.05.
In model 4 ligt de P = 0.271. Hiermee is deze hypothese niet significant en kan de hypothese
verworpen worden, omdat de P boven de gestelde grenswaarde van 0.05 ligt
Hypothese 3c; Hoe beter de uitstraling van de straten, hoe hoger de waardering voor de
binnenstad
Deze variabele zegt iets over de uitstraling van de straten in de binnenstad. Uit de analyse
blijkt dat in model 1 een significant effect bestaat tussen de waardering van de consument
voor de binnenstad en de uitstraling van de straten in de binnenstad, want P = 0.000. Met
deze waarde kan deze hypothese dus worden aangenomen. Als er gekeken wordt naar de
Unstandardized Bèta, dan is er af te lezen dat deze bedraagt 0.065. Dit betekent dat er een
zwak positief verband is tussen de waardering van de consument voor de binnenstad en de
uitstraling van de straten in de binnenstad.
Als er gekeken wordt naar model 2, dan blijkt dat in dit geval ook P = 0.000. Dit valt binnen
de gestelde waarden van P < 0.05. Hiermee is de hypothese significant en kan deze worden
aangenomen. Als er gekeken wordt naar de Unstandardized Bèta, dan valt er af te lezen dat
deze 0.064 bedraagt. Dit betekent dat er een zwak positief verband is tussen de waardering
van de consument voor de binnenstad en de uitstraling van de straten in de binnenstad. Dit
betekent een kleine afname van 0.001 ten opzichte van model 1.
In model 3 ligt de P-waarde op hetzelfde niveau als in model 1. Ook de Unstandardized bèta
ligt op hetzelfde niveau als in model 1
Als er gekeken wordt naar model 4, dan blijkt dat in dit geval ook P = 0.000. Dit valt binnen
de gestelde waarden van P < 0.05. Hiermee is de hypothese significant en kan deze worden
aangenomen. Als er gekeken wordt naar de Unstandardized Bèta, dan valt er af te lezen dat
deze 0.064 bedraagt. Dit betekent dat er een zwak positief verband is tussen de waardering
van de consument voor de binnenstad en de uitstraling van de straten in de binnenstad. Dit
betekent een kleine afname van 0.001 ten opzichte van model 1.
Hypothese 3d; Als de straat netjes is, dan is de waardering voor de binnenstad hoger
Deze variabele zegt iets over de netheid van de straten in de binnenstad. Uit de analyse
blijkt dat in model 1 geen significant effect is. Met een P = 0.541 ligt deze hoger dan de
gestelde grenswaarde van P < 0.05. Hiermee wordt deze hypothese verworpen
Ook in model 2 blijkt dat het significantieniveau hoger ligt dan de gestelde P < 0.05, deze
bedraagt namelijk P = 0.634. Ook uit model 2 blijkt dat de hypothese niet significant is en
wordt deze hypothese verworpen.
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In model 3 ligt het significantieniveau ook hoger ligt dan de gestelde P < 0.05, deze bedraagt
in dit model namelijk P = 0.521. Ook uit model 3 blijkt dat de hypothese niet significant is en
wordt deze hypothese verworpen.
In model 4 is de P = 0.670. Hiermee ligt het significantieniveau hoger dan de gestelde P <
0.05. Ook uit model 4 blijkt dat de hypothese niet significant is en wordt deze hypothese
verworpen.
4.3.3.4 Bereikbaarheid
Hypothese 4a; Een betere bereikbaarheid heeft een positieve invloed op de waardering van
de binnenstad.
Deze variabele zegt iets over de bereikbaarheid van de binnenstad. Uit de analyse blijkt dat
in model 1 een significant effect bestaat tussen de waardering van de consument voor de
binnenstad en de bereikbaarheid van de binnenstad, want P = 0.004. Met deze waarde kan
deze hypothese dus worden aangenomen. Als er gekeken wordt naar de Unstandardized
Bèta, dan is er af te lezen dat deze bedraagt 0.037. Dit betekent dat er een zwak positief
verband is tussen de waardering van de consument voor de binnenstad en de
bereikbaarheid van de binnenstad.
Als er gekeken wordt naar model 2, dan blijkt dat in dit geval op P = 0.005. Dit valt binnen de
gestelde waarden van P < 0.05. Hiermee is de hypothese significant en kan deze worden
aangenomen. Als er gekeken wordt naar de Unstandardized Bèta, dan valt er af te lezen dat
deze 0.036 bedraagt. Dit betekent dat er een zwak positief verband is tussen de waardering
van de consument voor de binnenstad en de bereikbaarheid van de binnenstad. Dit betekent
een kleine afname van 0.001 ten opzichte van model 1.
Als er gekeken wordt naar model 3, dan blijkt dat in dit geval op P = 0.005. Dit valt binnen de
gestelde waarden van P < 0.05. Hiermee is de hypothese significant en kan deze worden
aangenomen. Als er gekeken wordt naar de Unstandardized Bèta, dan valt er af te lezen dat
deze 0.036 bedraagt. Dit betekent dat er een zwak positief verband is tussen de waardering
van de consument voor de binnenstad en de bereikbaarheid van de binnenstad. Dit betekent
een kleine afname van 0.001 ten opzichte van model 1.
In model 4 is de P = 0.005. Dit valt binnen de gestelde waarden van P < 0.05. Hiermee is de
hypothese significant en kan deze worden aangenomen. De Unstandardized Bèta bedraagt
in dit model 0.036. Dit betekent dat er een zwak positief verband is tussen de waardering van
de consument voor de binnenstad en de bereikbaarheid van de binnenstad. Dit betekent een
kleine afname van 0.001 ten opzichte van model 1.
Hypothese 4b; Betere parkeervoorzieningen heeft een positieve invloed op de waardering
van de binnenstad
Deze variabele zegt iets over de parkeervoorzieningen in de binnenstad. Uit de analyse blijkt
dat in model 1 een significant effect bestaat tussen de waardering van de consument voor de
binnenstad en de parkeervoorzieningen in de binnenstad, want P = 0.007. Met deze waarde
kan deze hypothese dus worden aangenomen. Als er gekeken wordt naar de
Unstandardized Bèta, dan is er af te lezen dat deze bedraagt 0.026. Dit betekent dat er een
zwak positief verband is tussen de waardering van de consument voor de binnenstad en de
parkeervoorzieningen in de binnenstad.
Als er gekeken wordt naar model 2, dan blijkt dat in dit geval P = 0.005. Dit valt binnen de
gestelde waarden van P < 0.05. Hiermee is de hypothese significant en kan deze worden
aangenomen. Als er gekeken wordt naar de Unstandardized Bèta, dan valt er af te lezen dat
deze 0.027 bedraagt. Dit betekent dat er een zwak positief verband is tussen de waardering
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van de consument voor de binnenstad en de bereikbaarheid van de binnenstad. Dit betekent
een kleine toename van 0.001 ten opzichte van model 1.
Als er gekeken wordt naar model 3, dan blijkt de P-waarde op hetzelfde niveau te liggen als
in model 1. Ook de Unstandardized Bèta ligt op hetzelfde niveau als in model 1.
Als er gekeken wordt naar model 4, dan blijkt dat in dit geval P = 0.005. Dit valt binnen de
gestelde waarden van P < 0.05. Hiermee is de hypothese significant en kan deze worden
aangenomen. De Unstandardized Bèta bedraagt voor dit model 0.027, wat een kleine
toename van 0.001 is ten opzichte van model 1. Dit betekent dat er een zwak positief
verband is tussen de waardering van de consument voor de binnenstad en de
bereikbaarheid van de binnenstad.
4.3.3.5 Controlevariabelen
In modellen 2, 3 en 4 zijn controlevariabelen opgenomen. De hypothesen hiervoor zullen
hieronder uitgewerkt worden. Voor de controlevariabelen zijn er geen hypothesen opgesteld,
maar wordt er keken of deze significant zijn en of deze een effect hebben op de constante.
In het tweede model is af te lezen dat P = 0.02 (zie bijlage 3, tabel 1). Dit ligt onder de
gestelde limiet van P < 0.05. Hiermee is de hypothese wel significant. Echter geeft de
Unstandardized Bèta aan dat er sprake is van een zwak negatief effect van -0.002. de
constante is toegenomen van 0.0247 in model 1 naar 0.305 in model 2
In het derde model is af te lezen dat P = 0.392 (zie bijlage 4 – tabel 1). Dit betekent dat het
boven de limiet van P < 0.05 ligt. De hypothese dat geslacht een invloed heeft op de
waardering van de consument voor de binnenstad kan hiermee verworpen worden.
In het vierde model is af te lezen dat P = 0.001 (zie bijlage 5 – tabel 1). Dit betekent dat het
onder de gestelde limiet van P < 0.05 ligt. De hypothese dat hoogopgeleiden de binnenstad
meer waarderen dan laagopgeleiden kan worden aangenomen. Als er gekeken wordt naar
de Unstandardized Bèta, dan val er af te lezen dat er een zwak positief effect van 0.024
bestaat tussen de waardering van de consument voor de binnenstad en opleidingsniveau.
Echter, de constante is gezakt van 0.247 in model 1 naar 0.125 in model 4.
Om een overzicht te geven van de het bovenstaande stuk, zijn er op de volgende pagina
twee tabellen te vinden, tabellen 4.3.1 en 4.3.2. In tabel 4.3.1 staat welke hypothesen zijn
aangenomen en welke zijn verworpen in de diverse modellen. In tabel 4.3.2 worden alle
gegevens uit de multipele regressieanalyse gepresenteerd. Uit deze tabellen is te halen dat
voor elk model de hypothese voor de deelfactoren etalages en netheid straten verworpen
zijn. Verder is ook hypothese van de controlevariabele Geslacht verworpen.
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Hypothesen

Significantie

Winkelaanbod
Winkelkwaliteit
Winkeldiversiteit
Sfeer/ gezelligheid
Voorzieningenmix
Uitstraling panden
Etalages
Uitstraling straten
Netheid straten
Bereikbaarheid
Parkeervoorzieningen

Wel significant
Wel significant
Wel significant
Wel significant
Wel significant
Niet significant
Wel significant
Niet significant
Wel significant
Wel significant

Leeftijd
Geslacht
Opleidingsniveau

Wel significant
Niet significant
Wel significant

Aangenomen/ Verworpen
Model 1
Model 2

Model 3

Model 4

Aangenomen
Aangenomen
Aangenomen
Aangenomen
Aangenomen
Verworpen
Aangenomen
Verworpen
Aangenomen
Aangenomen

Aangenomen
Aangenomen
Aangenomen
Aangenomen
Aangenomen
Verworpen
Aangenomen
Verworpen
Aangenomen
Aangenomen

Aangenomen
Aangenomen
Aangenomen
Aangenomen
Aangenomen
Verworpen
Aangenomen
Verworpen
Aangenomen
Aangenomen

Aangenomen
Aangenomen
Aangenomen
Aangenomen
Aangenomen
Verworpen
Aangenomen
Verworpen
Aangenomen
Aangenomen

-

Aangenomen Verworpen
-

Aangenomen

Tabel 4.3.1 - Overzicht hypothesen

Model
Constant
Winkelaanbod
Winkelkwaliteit
Winkeldiversiteit
Sfeer/ gezelligheid
Voorzieningenmix
Uitstraling panden
Etalages
Uitstraling straten
Netheid straten
Bereikbaarheid
Parkeervoorzieningen

1
b
0.247*
0.046*
0.344***
0.210***
0.082***
0.155***
0.014
0.065***
0,008
0.037**
0,026**

SE
0.116
0.018
0.015
0.013
0.023
0.014
0.017
0.015
0,013
0,013
0,10

2
b
0.305*
0.045*
0.347***
0.210***
0.083***
0.152***
0.019
0.064***
0.006
0.036**
0.027**

SE
0,119
0.018
0.015
0.013
0.023
0.015
0.017
0.015
0.013
0.013
0.01

Leeftijd
Geslacht
Opleidingsniveau

-

-

-0.002**
-

0.001
-

3
b
0.216

SE
0.121

4
b
0.125

SE
0.122

0.046*
0.344***
0.210***
0.081***
0.155***
0.014
0.065***
0.008
0.036**
0.026**

0.018
0.015
0.013
0.023
0.014
0.017
0.015
0.013
0.013
0.01

0.047*
0.345***
0.211***
0.078**
0.155***
0.018
0.064***
0.006
0.036**
0.027**

0.018
0.015
0.013
0.023
0.014
0.017
0.015
0.013
0.013
0.01

0.02
-

0.024
-

0.024**

0.007

Tabel 4.3.2 – Gegevens multipele regressieanalyse
b = Unstandardized coëfficiënt
SE = Standard Error
* P < 0.05, ** p < 0.01, *** P < 0.001; (two-tailed)
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5 Conclusie
In het vierde hoofdstuk zijn de diverse analyses uitgevoerd en werden de deelvragen
beantwoord. In dit vijfde hoofdstuk zal de hoofdvraag, opgesteld in hoofdstuk 1 beantwoord
worden aan de hand van de deelvragen. Dit zal gebeuren in paragraaf 5.1. In paragraaf 5.2
worden de verbeterpunten voor dit onderzoek en aanbevelingen voor vervolgonderzoek
gedaan.

5.1 Beantwoording hoofdvraag
Er is in dit onderzoek gekeken naar de factoren die invloed hebben op de waardering van de
consument voor de binnenstad. In hoofdstuk 2 is beschreven dat vier factoren een invloed op
de waardering van de consument voor de binnenstad; het winkelgebied, de
functievermenging, het straatbeeld en de bereikbaarheid van de binnenstad. Deze vier
factoren werden in dit hoofdstuk over het theoretisch kader verder uiteen gezet in
deelfactoren, welke samen de bovengenoemde latente variabelen meten. Het winkelgebied
bestaat uit het winkelaanbod, de diversiteit van de winkels, de kwaliteit van de winkels en de
algehele sfeer/ gezelligheid de binnenstad. De functievermenging bestaat uit de
voorzieningenmix. Het straatbeeld bestaat uit de uitstraling van de panden, de etalages, de
uitstraling van de straten en de netheid van de straten. Als laatste werd er keken naar de
bereikbaarheid, deze bestaat uit de bereikbaarheid van de binnenstad en de
parkeervoorzieningen in de binnenstad. In de diverse paragrafen van hoofdstuk 2 werd de
invloed van deze factoren uiteengezet.
Vervolgens was er in hoofdstuk 3 aandacht voor de methodologie van dit onderzoek. De
data die gebruikt is voor dit onderzoek, is verkregen door middel van enquêtes die
afgenomen zijn door medestudenten van de Radboud Universiteit. De gegevens die dit jaar
verzameld worden door ons is helaas te laat ingewonnen vanwege het coronavirus. In
paragraaf 3.3 werd de onderzoekseenheid uiteengezet en is er beschreven welke data er is
overgebleven voor dit onderzoek. De data die is gebruikt voor het toetsen van de hypothesen
is afkomstig van 3.555 respondenten. De bovengenoemde factoren uit hoofdstuk 2 zijn
uitsplitst in deelfactoren, waarvoor hypotheses opgesteld voor zijn. Dit is gedaan om tot een
beantwoording van de hoofdvraag te komen.
De hoofdvraag van dit onderzoek luidde; Welke factoren zijn van invloed op de waardering
van de consument voor de binnenstad? Deze is uitgesplitst in diverse deelvragen;
 Deelvraag 1; Hoe beïnvloedt het winkelgebied de waardering van de consument voor
de binnenstad?
 Deelvraag 2: Hoe beïnvloedt functievermenging de waardering van de consument
voor de binnenstad?
 Deelvraag 3: Hoe beïnvloedt het straatbeeld de waardering van de consument voor
de binnenstad?
 Deelvraag 4: Hoe beïnvloedt de bereikbaarheid de waardering van de consument
voor de binnenstad?
Om tot een beantwoording van deze deelvragen te komen zijn er voor elke deelvraag
deelhypothesen opgesteld. Per deelvraag zal aan bod komen welke deelhypothesen zijn
aangenomen en welke verworpen zijn.
Voor hypothese 1a (winkelaanbod) kan er geen uitspraak worden gedaan, omdat deze factor
niet meegenomen is in de multipele regressieanalyse (zie paragraaf 4.3.3.1). Overige
deelhypothesen 1b (kwaliteit winkels) 1c (diversiteit winkels) en 1d (sfeer/ gezelligheid
binnenstad) werden wel meegenomen in de multipele regressieanalyse en bleken significant.
Hiermee kunnen deze deelhypothesen worden aangenomen. Er kan gesteld worden dat de
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kwaliteit en diversiteit van de winkels en de sfeer/ gezelligheid van de binnenstad een
positief effect heeft op de waardering van de consument voor de binnenstad.
Voor de tweede deelvraag werd er een deelhypothese opgesteld. Na de analyse bleek dat
deelhypothese 2a (voorzieningenmix) significant is en daarmee kan worden aangenomen. Er
kan dus gesteld worden dat de voorzieningenmix een positief effect heeft op de waardering
van de consument op de binnenstad.
Voor de derde deelvraag werden er 4 deelvragen opgesteld, waarbij deelvragen 3a
(uitstraling panden) en 3c (uitstraling straten) significant bleken. Daarmee kunnen deze
deelhypothesen worden aangenomen. Voor deelvragen 3b (etalages) en 3d (netheid straten)
bleek het dat deze niet significant waren. Deze deelhypothesen kunnen daarmee verworpen
worden. Er kan gesteld worden dat de uitstraling van de panden en de uitstraling van de
straten een positief effect hebben op de waardering van de consument.
Voor de vierde deelvraag is er onderscheid gemaakt tussen twee factoren, bereikbaarheid
en de parkeervoorzieningen. In beide modellen bleken de opgestelde deelhypothese 4a
(bereikbaarheid) en 4b (parkeervoorzieningen) significant te zijn. Er kan gesteld worden dat
bereikbaarheid en parkeervoorzieningen een positieve invloed hebben op de waardering van
de consument voor de binnenstad
Verder zijn is er gekeken of er verschillende controlevariabelen een invloed hebben op de
bovengenoemde factoren. Deze kwamen in uiting in de tweede, derde en vierde modellen.
Hiervoor zijn ook verschillende deelhypothesen opgesteld. Uit de analyse, uitgevoerd in
hoofdstuk 4, kwam naar voren dat leeftijd en opleidingsniveau significant zijn. Er kan dus
gesteld worden dat leeftijd en opleidingsniveau van invloed zijn op de waardering van de
consument voor de binnenstad. Het bleek echter dat leeftijd een negatief effect heeft op de
waardering van de consument voor de binnenstad. De constante bleek in model 2 (met
controlevariabele leeftijd) gestegen te zijn naar 0.305. Dit is een opmerkelijk gegeven, de
constante is gestegen, maar leeftijd blijkt een negatieve invloed te hebben op de waardering
van de consument voor de binnenstad. In het vierde model (met controlevariabele
opleidingsniveau) is de constante gedaald van 0.247 naar 0.125. Het blijkt dat deze
controlevariabele wel degelijk een invloed heeft op de waardering van de consument voor de
binnenstad. Het overige model (model 3, met controlevariabele geslacht), bleek niet
significant en is daarmee verworpen. Er kan gesteld worden dat geslacht geen invloed heeft
op de waardering van de consument voor de binnenstad.
Met het beantwoorden van alle deelvragen kan er een uitspraak gedaan worden over de
hoofdvraag. Uit dit onderzoek blijkt dat bijna alle onderzochte factoren een invloed hebben
op de waardering van de consument op de binnenstad. Hierin blijken 2 variabelen en 1
controlevariabelen niet significant te zijn. Dit zijn de etalages en netheid van de straten in de
binnenstad. Ook het derde model, met de controlevariabelen geslacht, bleek niet significant
te zijn. Een variabele die niet onderzocht kon worden is winkelaanbod, omdat deze ook een
voorspeller is voor voorzieningenmix. Over deze variabele kan dan ook geen uitspraak
gedaan worden.
Als er gekeken wordt naar de sterkte van de effecten, de Unstandardized Bèta, kan er
worden geconcludeerd dat de meeste effecten zwak zijn. Er is in het eerste model maar een
factor die hoger ligt dat de constante (0.247) namelijk winkeldiversiteit (0.344). In het tweede
model (met controlevariabele leeftijd) is ook winkeldiversiteit (0.347) hoger dan de constante
(0.305). Verder is er in dit model een negatief effect te vinden. Het effect van leeftijd op de
waardering van de consument voor de binnen blijkt negatief te zijn (-0.002). Alhoewel dit een
zeer zwak effect is, is dit wel een opmerkelijk resultaat. In het derde model (met
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controlevariabele geslacht) ligt de constante op 0.216 en is ook het effect van
winkeldiversiteit met 0.344 hoger dan de constante. Over het algemeen wijkt het derde
model nauwelijks af van het eerste model. Dit kan komen doordat deze controlevariabele
(het geslacht) niet significant is. In het vierde model (met controlevariabele opleidingsniveau)
ligt de constante op 0.125. Dit is aanmerkelijk lager dan in de overige modellen, waarmee er
gesteld kan worden opleidingsniveau een invloed heeft op de waardering van de consument
voor de binnenstad. In dit model bleken de variabelen winkeldiversiteit (0.347) en algehele
sfeer/ gezelligheid (0.211) en uitstraling van de panden hoger te liggen dan de constante van
dit model.

5.2 Aanbevelingen
Onder dit kopje zullen de verbeterpunten van dit onderzoek uiteengezet worden en zal er
aanbevelingen gedaan worden voor eventueel vervolgonderzoek. Om te beginnen met de
verbeterpunten van dit onderzoek.
Zoals in paragraaf 3.3 onderzoekseenheid al werd geschetst, bestaat er voor dit onderzoek
een scheve verdeling in het geslacht. Er werden bij 1241 mannen en bij 2314 vrouwen
enquêtes afgenomen. Hiermee is de verdeling 1/3 mannen en 2/3 vrouwen. Omdat de
Nederlandse maatschappij de verhouding nagenoeg 1;1 is, betekent dit dat de afgenomen
enquêtes niet een goed beeld geven van de werkelijkheid. Hiermee kan de representativiteit
en de generaliseerbaarheid van dit onderzoek in het geding zijn.
Verder zijn de hoogopgeleiden oververtegenwoordigd in dit onderzoek. In de Nederlandse
maatschappij is ongeveer 30% hoogopgeleid, in dit onderzoek is dit 48,4%. Dit betekent
automatisch dat een andere groep ondervertegenwoordigd is, in dit geval de laagopgeleiden.
In dit onderzoek was 15% laagopgeleid ten opzichte van de 30% laagopgeleiden in de
Nederlandse maatschappij. Ook dit kan de representativiteit en de generaliseerbaarheid van
dit onderzoek in geding brengen.
Door het maken van een filter vielen alle onbeantwoorde vragen weg, wat in principe ook de
bedoeling was van deze filter. Tijdens het nalopen van de dataset bleek dat de vraag over de
parkeervoorzieningen van de binnenstad vaak leeg werd gelaten door respondenten die niet
met de auto gearriveerd waren.
Als laatste kan er beter gekeken worden naar de variabele voorzieningenmix, Deze wordt nu
gemaakt door het gemiddelde te nemen van het horeca aanbod en winkelaanbod. Dit heeft
ertoe geleidt dat de correlatie van deze factor erg hoog blijkt te zijn met winkelkwaliteit en
winkeldiversiteit. Als alleen horeca aanbod genomen wordt, dan zou deze correlatie mogelijk
kleiner zijn.
Dit onderzoek heeft gekeken naar de jaren 2017 en 2018 omdat vanwege de huidige
coronacrisis er geen recentere cijfers bestaan. Voor een eventueel vervolgonderzoek kan het
interessant zijn om hetzelfde onderzoek uit te voeren, alleen dan met recentere cijfers.
Vanwege verandering in de maatschappij kan het zijn dat de invloed van de factoren
veranderd. Ook is er in dit onderzoek geen onderscheidt gemaakt tussen de onderzochte
steden, maar is alles op een hoop gegooid. Een onderzoek waarin gekeken wordt naar de
individuele steden ligt voor de hand. Hiermee kunnen gemeentelijke beleidsbepalers beter
inspelen op de behoeftes van hun bezoekers. In dit onderzoek is geen aandacht uitgegaan
naar de invloed van de controlevariabelen op de waardering van de binnenstad. Hier kan in
een eventueel vervolgonderzoek wel de aandacht naar uitgaan. Als laatste kan er een
vervolgonderzoek gedaan worden naar winkeldiversiteit. Deze variabele bleek het meeste
invloed te hebben op de waardering van de consument voor de binnenstad.
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6 Reflectie
Dit gedeelte gaat over de verbeterpunten vanuit de onderzoeker.
De gebruikte dataverzamingsmethode van dit onderzoek heeft zijn voor- en nadelen. Met het
uitvoeren van een face-to-face enquête kan er in een korte tijd veel mensen worden
aangesproken, en is er ruimte om vragen te stellen aan de enquêteur. Als nadeel biedt de
enquête minder ruimte voor diepgaande antwoorden vanwege het gesloten karakter van de
vragen. Omdat de gegevens uit voorgaande jaren komen, is de verbinding hiermee minder.
Verbeterpunten genoemd in paragraaf 3.2 daarom niet meegenomen worden.
Een verder verbeterpunt van dit onderzoek is het opschonen van de dataset. Na het
uitvoeren van de analyses, bleken er een aantal extreme waardes in de dataset te zitten.
Een voorbeeld hiervan is benoemd in paragraaf 4.1. Het maken van een filter, welke alle
extreme waardes eruit haalt, bleek meer tijd in beslag te nemen van vooraf verwacht. Een
verbeterpunt is om eerst de te gebruiken data door te lopen, voordat de analyses worden
uitgevoerd.
Zoals benoemd in paragraaf 5.2, is een verbeterpunt van dit onderzoek de variabele
parkeervoorzieningen. Bezoekers van de binnenstad die niet per auto gearriveerd zijn in de
binnenstad kunnen wel degelijk een mening hebben over de parkeervoorzieningen in de
binnenstad. De respondenten kunnen ook uitspraken doen over fietsstallingen, wat ook
parkeervoorzieningen zijn. Echter, de respondenten gingen er van uit dat deze vraag ging
over de parkeervoorzieningen voor auto’s. Er kan zowel tijdens het afnemen van de
enquêtes als tijdens het opschonen van de data hier meer aandacht naar uit gaan in een
interviewinstructie, een van de verbeterpunten uit paragraaf 3.2. Ook betekent het dat er een
vertekend beeld opgetreden kan zijn over de parkeervoorzieningen.
Dit sluit aan bij het verbeteren van de validiteit van dit onderzoek, met name de
begripsvaliditeit. Hierboven is al een verbeterpunt van de begripsvaliditeit uitgewerkt. Echter,
bij het afnemen van de enquêtes in 2021 kwam naar voren dat sommige vragen een extra
toelichting nodig hadden, zodat respondenten snapten waarnaar gevraagd werkt. Dit wekt
het vermoeden dat dit in de jaren 2017 en 2018 ook het geval geweest moet zijn. Bij
begrippen zoals etalages en de uitstraling van de panden zeiden veel respondenten in 2021
dat ze hier niet echt naar keken. De vraag is daarmee dus ook of er wel echt antwoord
gegeven wordt wat de onderzoeker wil meten.
Het onderzoeksgedeelte waarin gewerkt werd met SPSS ging echter vlot. Na een korte
opfrissing, waarbij alle knoppen opgezocht werden, werden de analyses makkelijk
uitgedraaid. Ook de interpretatie hiervan had een korte opfrissing nodig en ging daarna snel.
De grootste beïnvloeding op de waardering van de consument voor de binnenstad bleek
winkeldiversiteit te zijn.
Het is voor gemeentelijke beleidsmakers dan ook zaak om de onafhankelijke ondernemer te
steunen om de diversiteit van de winkels in de binnenstad te behouden en de uniformiseren
van de binnenstad tegen te gaan.
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