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VOORWOORD 
 
Met gepaste trots presenteer ik u hierbij mijn 
afstudeeronderzoek welke ik heb geschreven ter afsluiting van 
mijn studie aan de master Real Estate Management & 
Development aan de Technische Universiteit te Eindhoven.  
 
Uit noodzaak is het leisureproject, de LeisureDome, op de 
Rodaboulevard geboren. Inmiddels, na bijna een jaar 
operationeel te zijn, kan de ontwikkelaar concluderen dat deze 
noodzaak de bakermat is geweest, voor een product welk 
enorme belangstelling trekt. Voorafgaand aan dit project had 
niemand verwacht dat de clustering van diverse 
leisurefaciliteiten in één gebouw met dusdanige Amerikaanse 
afmetingen en allure zoveel potentie zou hebben in Nederland. 
De denkwijze en assimilatie vanuit de ontwikkelaar is bijzonder 
mooi, het is fascinerend dat een commerciële 
projectontwikkelaar in deze tijd nog over zoveel lef beschikt om 
een dergelijk project te realiseren en daarmee een vraag te 
creëren welke a priori nooit was voorzien.  
 
Ik wil dan ook Wyckerveste, en met name Hessel Meijer, 
bedanken voor het mogelijk maken om te participeren in zo’n 
ontzettend groot en mooi project, waardoor mijn kennis en 
kunde enorm is toegenomen. Daarnaast ook een dankbetuiging 
aan mijn twee begeleiders van de Technische Universiteit te 

Eindhoven, de heer Borgers en mevrouw Kemperman, voor het 
geven van advies en feedback betreffende het onderzoek. 
Tot slot wil ik mijn familie en vrienden bedanken voor hun hulp 
en niet aflatende steun de afgelopen maanden.  
 
 

‘’Dream Big Dreams’’ 
Barack Obama 

 
 
Valeska Bruins 
Kerkrade, Juni 2014 
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SAMENVATTING 
 
Het bezoeken van leisurefaciliteiten is de afgelopen jaren een 
steeds belangrijker onderdeel geworden in de levensstijl van de 
Nederlandse bevolking. Leisurefaciliteiten, welke voorheen 
voornamelijk in binnenstedelijke gebieden geopend werden, 
worden steeds vaker meegenomen in integrale 
vastgoedontwikkelingen aan de rand van steden. Dit gezien 
leisure kan leiden tot diverse commerciële en maatschappelijke 
synergievoordelen.  
 
Leisure betekent letterlijk ‘vrije tijd’. Nederlanders vanaf 12 jaar 
hebben volgens in een gemiddelde week circa 47,8 uur aan vrije 
tijd. Van deze uren vrije tijd wordt 67% binnenshuis 
doorgebracht en de overige 33% buitenshuis. De in tijd gemeten 
meest omvangrijke vorm van vrijetijdsbesteding, circa 20,9 uur 
per week, is het gebruik van televisie, media en ICT. De top vijf 
vrijetijdsbestedingen buitenshuis waren in 2012 de navolgende: 
outdoor leisure zoals wandelen en fietsen, sporten, recreatief 
winkelen, bezoeken van horecagelegenheden en hobby’s of het 
volgen van cursussen.  
 
De vrijetijdseconomie is de snelst groeiende commerciële sector, 
waarbinnen sprake is van een grote dynamiek en ontwikkelingen 
die elkaar in een snel tempo opvolgen. De laatste jaren worden 
leisurefaciliteiten, door de positieve effecten welke deze 

faciliteiten typeren, steeds vaker geïntegreerd in 
(gebieds)ontwikkelingen. Leisurefaciliteiten dienen volgens 
continu te veranderen en aangepast te worden aan de steeds 
wisselende sociaaldemografische factoren en de veranderingen 
in het stedelijk gebied. Eveneens dienen de leisurefaciliteiten 
synchroon mee te bewegen met het gebruikelijke 
consumentengedrag en de aldoor wisselende eisen van de 
consument voor het constant blijven behagen en aantrekken van 
bezoekers. Sinds de economische crisis in 2008 is een nieuwe 
ontwikkeling waar te nemen op de Nederlandse leisuremarkt. De 
trend van diverse geclusterde leisurefaciliteiten in één pand of in 
één gebied wordt steeds frequenter toegepast in nieuwe 
(gebieds)ontwikkelingen.  
 
De LeisureDome te Kerkrade is met ruim 15.000m

2
 een van de 

eerste geclusterde leisurecomplexen in Nederland met dergelijke 
(Amerikaanse) afmetingen. De financieel negatieve exploitatie 
van een solitaire megabioscoop heeft geleid tot de clustering van 
zes leisure exploitanten in één gebouw. Naast een megabioscoop 
zijn een wok restaurant, kinderspeeltuin, bowlingcenter, 
minigolfbaan en een spelletjeshal geconcentreerd in de 
LeisureDome. 
 

De wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek is het 
inzichtelijk maken van de relevante kenmerken met betrekking 
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tot het optimaal functioneren van een geclusterd 
leisurecomplex.  
De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek betreft het 
afstemmen van het aanbod van leisurefaciliteiten op de 
behoefte van de bevolking.  
 
Met betrekking tot de expansie van het product LeisureDome is 
de volgende doelstelling geformuleerd: 
 
‘’Het onderzoeken welke kenmerken met betrekking tot de locatie, 
verschijningsvorm, omliggende retail- en leisurefaciliteiten, positionering 
in het gebouw en synergievoordelen zijn vereist voor de realisatie van 
een optimaal leisurecomplex voor zowel de exploitant als voor de 
consument.’’  

 
De benoemde aspecten in de doelstelling zijn gebaseerd op de 
wetenschappelijke literatuur en uit expertinterviews. Wegens 
het exploratieve karakter van dit onderzoek is gekozen om 
middels een interview met de LeisureDome exploitanten en een 
enquête onder de bezoekers van de LeisureDome, de kenmerken 
te inventariseren welke zijn vereist voor de realisatie van een 
optimaal leisurecomplex.  
Zowel het interview als de enquête zijn samengesteld uit diverse 
open- en meerkeuze-vragen. Daarnaast worden de exploitanten 
gedurende het interview gevraagd, om de vijf aspecten met de 
bijbehorende kenmerken middels de Analytical Hierarchical 
Process methode op volgorde van importantie te rangschikken.  

De respondenten van de enquête worden naast de open- en 
meerkeuze-vragen gevraagd een keuze te maken betreffende 
vier keuzesets. Deze keuzesets zijn samengesteld middels de 
Stated Choice methode. Per keuzeset dient de respondent een 
voorkeur aan te geven voor LeisureDome A, LeisureDome B of de 
optie ‘geen van beide’. De gemaakte keuzes geven inzicht in de 
voorkeuren van de respondenten betreffende de locatie, 
benodigde faciliteiten en de verschijningsvorm. Afsluitend 
dienen de respondenten hun tijdsbesteding, van die dag op de 
Rodaboulevard, weer te geven in een tijdsschema.  
 
De zes exploitanten van de LeisureDome zijn geïnterviewd en 
tevens zijn er 360 enquêtes afgenomen onder de bezoekers van 
de LeisureDome. 
De antwoorden op de interviewvragen, welke zijn opgesteld 
volgens de Analytical Hierarchical Process methode, zijn middels 
diverse pairwise comparison matrices geanalyseerd. Deze 
pairwise comparison matrices geven inzicht in de rangorde van 
aspecten en bijbehorende kenmerken.  
Voor de analyse van de keuzesets aangaande de Stated Choice 
methode is gebruik gemaakt van het Latente Klasse model. Deze 
analysemethode verdeeld de respondenten in twee clusters en 
geeft voor beide clusters inzicht in de meest gewenste 
combinaties betreffende de kenmerken betreffende de locatie, 
benodigde faciliteiten en de verschijningsvorm. 
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Geconcludeerd kan worden dat voor zowel de exploitant als de 
consument de locatie van een leisurecomplex het belangrijkste 
aspect is. Voorkeur wordt door hen gegeven aan gratis en 
voldoende parkeerplaatsen in de nabijheid van het 
leisurecomplex. Betaald parkeren wordt op binnenstedelijke 
locaties geaccepteerd, mits het te betalen bedrag marktconform 
is. Naast de benoemde kenmerken van de parkeerfaciliteit wordt 
een goede bereikbaarheid van de locatie middels hoofdwegen of 
een afrit van een snelweg geprefereerd.  
 
Als tweede aspect wordt de positionering van de 
leisurefaciliteiten in het leisurecomplex gewaardeerd door de 
exploitanten en de consumenten. Conform de respons kan 
geconcludeerd worden dat de ideale positionering wordt 
gekenmerkt door een goede zichtbaarheid en toegankelijkheid 
van de gehuisveste leisurefaciliteiten. Door publiekstrekkers 
gespreid te huisvesten in het leisurecomplex en op de routing 
wordt getracht het aantal impulsieve bezoeken en de 
naamsbekendheid van de kleine(re) leisurefaciliteiten te 
vergroten. Daarnaast wordt, mede door het vermeerderen van 
het aantal impulsieve bezoeken, gestreefd naar het verlengen 
van de verblijfsduur (en daarmee de uitgaven) van de bezoekers.  
 
De kenmerken betreffende de synergievoordelen zijn verdeeld in 
twee categorieën. Allereerst de synergievoordelen door de 
clustering van de zes leisurefaciliteiten in één complex en ten 

tweede door de aanwezigheid van de omliggende retail- en 
leisurefaciliteiten op de locatie.  
Ten aanzien van de clustering van diverse leisurefaciliteiten in 
één complex worden zowel indirecte als directe 
synergievoordelen gecreëerd. Uit het tijdsschema kan 
geconcludeerd worden dat exploitanten voordeel ervaren door 
het creëren van schaalvergroting en het vergroten van de 
naamsbekendheid. Directe synergievoordelen voor de exploitant 
zijn: herhalingsbezoeken, impulsieve bezoeken, verlengen van de 
verblijfsduur en het kunnen delen van (opstart)kosten.  
Betreffende de realisatie van een leisurecomplex op een 
bestaande retail- en leisurelocatie worden met name 
synergievoordelen gecreëerd voor de exploitant. Aangaande het 
interview met de exploitanten kan geconcludeerd worden dat 
door de bestaande traffic op de locatie schaalvergroting, spin-off 
en het vergroten van de naamsbekendheid van de 
leisurefaciliteiten wordt bereikt. Daarnaast ervaren exploitanten 
een voordeel door het dubbelgebruik van de bestaande 
infrastructuur, parkeergelegenheid en groenvoorziening. Indien 
een diversiteit aan openingstijden ontstaat wordt de sociale 
veiligheid op de locatie vergroot.  
 
Aangaande het vierde aspect, de meest optimale 
verschijningsvorm van een leisurecomplex, dient het 
leisurecomplex aan een aantal basale randvoorwaarden te 
voldoen conform de respons van de exploitanten en de 
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consumenten. Allereerst dient het leisurecomplex voldoende 
zichtbaar te zijn op de locatie. Een modern meerlaags gebouw 
met een gezamenlijke hoofdentree en hal heeft de voorkeur mits 
de toegankelijkheid en de zichtbaarheid van de leisurefaciliteiten 
worden gewaarborgd. Een gezamenlijke hoofdentree stimuleert 
het aantal impulsieve bezoeken en combinatiebezoeken, 
daarnaast wordt de naamsbekendheid van de kleine(re) 
leisurefaciliteiten vergroot.  
 
Ten slotte is het van belang dat een leisurecomplex op een 
bestaande retail- en/of leisurelocatie wordt gehuisvest met een 
zeker bezoekerspotentieel. Dit gezien de synergievoordelen 
welke met name de exploitanten hierdoor kunnen ervaren. 
Indien een leisurecomplex wordt gerealiseerd op een bestaande 
retaillocatie (met ‘funshop’ elementen) en/of leisurelocatie, 
worden combinatiebezoeken gestimuleerd. Ten aanzien van 
deze resultaten kan worden geadviseerd tot het creëren van een 
ideale mix op een locatie door het huisvesten van 
leisurefaciliteiten met een diversiteit aan doelgroepen, 
openingstijden en bezoekfrequentie. 
 
Naast de voorgaande benoemde aspecten is de financiering van 
dergelijke projecten een noodzakelijk gegeven. Uit diverse 
expertinterviews kan worden vastgesteld dat de leisuresector 
wordt gekenmerkt door een hoog risicoprofiel en dat beleggers 
niet enthousiast zijn in het investeren in de leisuresector. De 

enige beleggingen die enigszins geliefd zijn bij beleggingsfondsen 
en beleggers zijn beleggingen in grootschalige 
multileisurecomplexen. Aangaande de financiering van het 
expanderen van het product LeisureDome zijn twee 
mogelijkheden bediscussieerd gedurende de expertsinterviews. 
Als eerste het uitrollen van ‘founders’. Founders zijn 
belanghebbende in de realisatie en exploitatie van de 
LeisureDome. Zij kunnen zich tegen een vooraf bepaald bedrag 
inkopen en verkrijgen dan de exclusiviteit voor de 
desbetreffende dienstverlening ten aanzien van de realisatie of 
de exploitatie van de LeisureDome. De andere mogelijkheid is 
crowdfunding. De ‘crowd’ kan geld doneren, sponsoren of lenen 
ten behoeve van de realisatie van een LeisureDome daarnaast 
kunnen ze participant worden in het product LeisureDome.  
 
Aangaande de verkregen respons kan een aanbeveling worden 
gemaakt voor een nieuw te realiseren ideaal leisurecomplex. Ten 
eerste dient een leisurecomplex op een gemakkelijk bereikbare 
locatie te worden gehuisvest. Op deze locatie worden gratis en 
voldoende parkeerplaatsen geprefereerd, op binnenstedelijke 
locaties is betaald parkeren meer geaccepteerd. Betreffende het 
bevolkingspotentieel wordt een aanbeveling gedaan voor 
300.000 inwoners binnen een straal van 15 minuten reizen of 10 
kilometer. Het leisurecomplex dient voldoende zichtbaar te zijn, 
een modern meerlaags gebouw met één hoofdentree en een 
gezamenlijke hal wordt geprefereerd. In het leisurecomplex 
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dienen de leisurefaciliteiten goed zichtbaar en gemakkelijk 
toegankelijk te zijn voor iedere doelgroep. Door het gespreid 
huisvesten van trekkers in het leisurecomplex worden impulsieve 
bezoeken gestimuleerd en de naamsbekendheid van de kleinere 
leisurefaciliteiten vergroot. De naamsbekendheid wordt 
eveneens vergroot door het leisurecomplex te realiseren op een 
bestaande retail- en/of leisurelocatie. Een ander bijkomend 
voordeel bij de realisatie van een leisurecomplex op een 
bestaande locatie is het dubbel kunnen gebruiken van 
(bestaande) faciliteiten. Indien een mix ontstaat aangaande de 
openingstijden wordt eveneens de sociale veiligheid in het 
gebied verbeterd.  
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SUMMARY 
 
During recent years leisure has increased in popularity and took 
a more important place in the Dutch lifestyle. In the past, leisure 
facilities were built close to the inner cities but nowadays leisure 
facilities are frequently part of integrated area developments 
because of the various benefits the leisure sector offers. In fact, 
leisure has the ability to create a variety of commercial and social 
synergy.  
 
Leisure literally means ‘free time’. Weekly Dutch people has 47,8 
hours of free time. Most of the time will spend at home, the 
most popular is watching television. Regarding outdoor leisure 
espescially walking and cycling is popular. The leisure industry is 
the fastest growing commercial sector in the Netherlands. The 
observed trend in the Dutch leisure sector is the clustering of 
various leisure facilities in one building.  
 
LeisureDome Kerkrade, covering 15.000 square metre of floor 
area is the first clustered leisure complex in the Netherlands with 
such big dimensions. Originally this idea is a direct result of the 
development of a multiplex cinema on the Rodaboulevard 
Kerkrade fifteen years ago. However, the negative financial 
exploitation of a solitary multiplex cinema has led to the 
clustering of six leisure facilities in one leisure complex. 
Additionally to the multiplex cinema are added a wok restaurant, 

children's playground, bowling, mini golf and an arcade hall to 
the LeisureDome.  
 
The scientific relevance of this research is to provide insight into 
the relevant characteristics with respect to the optimal 
performance of a clustered leisure complex. 
The social relevance of this research involves matching the range 
of leisure facilities to the needs of the population. 
The research objective is formulated as follow: 
 
''Exploring the characteristics concerning the location, appearance, 
surrounding retail and leisure facilities, positioning in the building and 
synergies in order to optimize the concept of a leisure complex for 
operator and consumer.'' 

 
Because of the exploratory character of this study was decided 
to hold an interview with the operators and also doing a visitor 
survey to identify the required features for the realization of an 
optimal leisure complex. Aspects under investigation are taken 
from the literature and expert interviews. 
Operators are asked to rank five aspects and their related 
characteristics by using the Analytical Hierarchical Process 
method. In general the questions are constructed like, 'How 
important is criteria A relative to criteria B?'. In the end this 
results in different pairwise comparisons.  
The visitor survey was partly bases on the stated choice method 
whereby respondents had to make a choice between two 
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alternatives or the option ‘no preference’. These sets of choices 
provide insight into the preferences of the consumer regarding 
location, necessary facilities and appearance. In addition 
respondents are requested to plot their day and leisure facilities 
utilized at the Rodaboulevard on a time schedule. 
 
The six operators were interviewed, there are also 360 surveys 
conducted. Afterwards, collected data will be analyzed in 
multiple ways. The response of the Analytical Hierarchical 
Process questions will be analyzed by pairwise comparison 
matrices. Pairwise comparison matrices provide a clear view 
about the importance of aspects and related characteristics.   
Lastly, the Stated Choice data have been analyzed by the Latent 
Class model. This analysis showed which combination of 
observed characteristics contributed most to the respondent’s 
first choice of favourite LeisureDome.  
 
In order of importance, the five aspects will be discussed 
subsequently.  
 
The most important criteria for the operators and consumers is 
the location of the leisure complex. With regard to the location 
requirements, the parking facility remains the most important. 
Preference is given to free and ample parking places in the near 
vicinity of the leisurecomplex. Paid parking is accepted in inner 
cities, provided that the amount to be paid is competitive. In 

addition, good accessibility of the location is preferred. This can 
be done by a connection to the highway or to the main road.  
Besides location, the positioning inside the leisure complex is 
important. According to the operators and consumers the ideal 
position of leisure facilities within the leisure complex is 
characterized by good visibility and easy access of the leisure 
facilities. By spread housed crowd pullers on the routing such as 
a cinema and bowling, impulsive visits should be stimulated and 
at the same time be responsible for increasing publicity of the 
smaller leisure facilities. Increasing the amount of impulsive visits 
is a means to increase the total duration of the visits. Besides, 
the total duration will be extended when customers experience a 
pleasant ambience within the leisure complex and its facilities.   
 
Furthermore two types of synergies are distinguished. Firstly the 
synergies because of the clustering of six leisure facilities into 
one leisure complex and secondly the existence of surrounding 
retail and leisure facilities.  
According to the clustering of six leisure facilities, indirect and 
direct synergy effects become visible. Regarding the indirect 
synergy effects, these are mainly related to the operator in the 
sense of increasing publicity and increase scale. Unlike indirect 
effects the direct synergy effects for the operator are repeated 
visits, impulsive visits, extended visit duration and splitting the 
start-up costs. In order to increase the amount of repeated visits 
the operators are required to have a flexible attitude against 
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changing trends. For the consumer the direct synergy is the 
possibility to visit different leisure facilities in one visit.  
Through the existing traffic, due to surrounding retail and leisure 
facilities, up scaling, spin off and increased publicity are 
achieved. Social security will improve due to the diversity of 
opening hours. Operators also experience as synergy the double 
use of existing infrastructure, parking facilities and landscape. In 
the end, leisure facilities will create economic and social 
synergies. Regarding to the economic synergies the spending in 
the area increases and new employment will be created. In 
relation to the social synergies the leisure facilities create a 
positive identity and image to the area and also the quality of life 
will be improved.   
 
Concerning the most optimal appearance of a leisure complex a 
few preconditions must be accomplished. First of all the leisure 
complex must be visible at the location. Secondly, a modern 
leisure complex with several levels including a main entrance 
with lobby are preferred. However the accessibility and visibility 
of the leisure facilities needs to be guaranteed. Also the main 
entrance contributes to impulsive visits, repeated visits and the 
publicity of the smaller facilities. 
 
Finally it is important to built a leisure complex on an existing 
retail and leisure location with a certain amount of visitors 
because of the synergies the operator may experience. If the 

location possesses ‘funshop’ elements cross visiting is 
stimulated. Generally an ideal mix arises when diversity between 
target groups, opening hours and frequency of use.  
 
According to the fact that the leisure sector is marked by a high 
risk profile makes investors scared to invest in this sector. 
Although if they invest, they will invest in a multi leisure 
complex. Concerning this complex a multiplex cinema or even 
better, a mega cinema must be housed in this complex. Because 
of such a crowd puller a constant amount of visitors can be 
guaranteed and therewith stable and wealthy tenants. Regarding 
the funding of the product LeisureDome two possibilities are 
initiated. First attracting founders, important stakeholders in the 
realization and exploitation of the product LeisureDome. These 
founders have the possibility to sign a partnership by paying a 
fixed amount of money and obtain therewith the exclusive rights 
for their services.  The second possibility is crowd funding. 
Hereby the crowd has the possibility to donate, sponsor or 
finance in order to build the LeisureDome. Furthermore they can 
become participant in the product LeisureDome.  
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1. INLEIDING 
 
Het bezoeken van leisurefaciliteiten is de afgelopen jaren een 
steeds belangrijker onderdeel geworden in de levensstijl van de 
Nederlandse bevolking. Leisurefaciliteiten, welke voorheen 
voornamelijk in binnenstedelijke gebieden geopend werden, 
worden steeds vaker meegenomen in integrale 
vastgoedontwikkelingen vanwege de diverse voordelen die de 
leisuresector met zich meebrengt. Allereerst heeft de 
leisuresector een groot commercieel en economisch potentieel, 
tevens zijn aan leisurefaciliteiten diverse maatschappelijke 
voordelen verbonden welke een positieve invloed hebben op het 
woon- en leefklimaat. Dit onderzoek zal inzicht geven in de 
kenmerken welke diverse aspecten van een leisurecomplex 
dienen te bezitten, welke synergievoordelen clustering van 
diverse leisurefaciliteiten met zich mee kan brengen en ten slotte 
wordt inzicht gegeven in het financiële aspect van een 
leisurecomplex. 
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1.1 AANLEIDING 

Leisure betekent letterlijk ‘vrije tijd’. Aan de consumentenkant 
betekent vrije tijd; ‘’de vrij te besteden uren en dat deel van de 
week dat resteert na aftrek van verplichtingen, zoals werk en 
studie, de tijd die door primaire levensbehoefte wordt ingevuld 
en reistijd’’ (Poell, 2001).  
Aan de aanbodzijde fungeert  volgens de NVM (2009) de 
volgende definitie; ‘’alle publieksverzorgende 
vrijetijdsvoorzieningen waar een vastgoedcomponent en 
exploitatie in besloten zit’’.  
 

Nederlanders vanaf 12 jaar hebben volgens Cloïn, Broek, Dool et 
al., (2013) in een gemiddelde week circa 47,8 uur aan vrije tijd. 
Van deze uren vrije tijd wordt 67% binnenshuis doorgebracht en 
de overige 33% buitenshuis (NVM, 2009).  
 
De laatste jaren worden leisurefaciliteiten, door de positieve 
effecten welke deze faciliteiten typeren, steeds vaker 
geïntegreerd in (gebieds)ontwikkelingen. Leisurefaciliteiten 
dienen volgens Doury (2001) continu te veranderen en 
aangepast te worden aan de steeds wisselende 
sociaaldemografische factoren en de veranderingen in het 
stedelijk gebied. Eveneens dienen de leisurefaciliteiten 
synchroon mee te bewegen met het gebruikelijke 
consumentengedrag en de aldoor wisselende eisen van de 
consument voor het constant blijven behagen en aantrekken van 

bezoekers (Cox, 2002). Sinds de economische crisis in 2008 is een 
nieuwe ontwikkeling waar te nemen op de Nederlandse 
leisuremarkt. De trend van diverse geclusterde leisurefaciliteiten 
in één pand of in één gebied wordt volgens de NVM (2009) 
steeds frequenter toegepast in nieuwe (gebieds)ontwikkelingen.  
De clustering van diverse leisurefaciliteiten eventueel in 
combinatie met retailfaciliteiten is in Amerika al enkele jaren een 
bekend fenomeen onder de benaming ‘Urban Entertainment 
Center’ (UEC) of ‘Entertainment Retail Center (ERC). De 
exploitanten in een dergelijke compositie dienen elkaar aan te 
vullen op het gebied van: doelgroepen, frequentie van het 
gebruik, imago en openingstijden (Doury, 2001). In Nederland 
zijn momenteel (leisure)complexen met dusdanige afmetingen 
weinig tot niet gerealiseerd. Ontwikkelaars zijn pessimistisch 
gestemd over dergelijke ontwikkelingen mede door de 
fijnmazigere winkelstructuur welke Nederland kenmerkt en de 
daarbij horende relatief korte reisafstanden naar de diverse 
retail- en leisurefaciliteiten. Deze kenmerken tezamen leiden 
volgens de Kamer van Koophandel (2005) ertoe dat 
consumenten minder vaak een combinatiebezoek maken wat 
ongunstig is voor een geclusterd (leisure)complex.  
 
1.1.2 LEISUREDOME TE KERKRADE 

De LeisureDome te Kerkrade is met ruim 15.000m
2
 een van de 

eerste geclusterde leisurecomplexen in Nederland met dergelijke 
(Amerikaanse) afmetingen. De bakermat van dit idee ligt bij de 
ontwikkeling van een megabioscoop in het, inmiddels 
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gerealiseerde en in 2000 geopende, Parkstad Limburg Stadion. 
De financieel negatieve exploitatie van een solitaire 
megabioscoop in het Parkstad Limburg Stadion heeft geleid tot 
de clustering van zes leisure-exploitanten in één gebouw naast 
het Parkstad Limburg Stadion. Naast een megabioscoop zijn een 
wok restaurant, kinderspeeltuin, bowlingcenter, minigolfbaan en 
een spelletjeshal geconcentreerd in de LeisureDome. 
 

1.2 DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN 

De realisatie van het unieke LeisureDome in combinatie met de 
belangstelling welke de ontwikkelaar (Wyckerveste) ontvangt 
aangaande de expansie van de LeisureDome en de positieve 
omzetresultaten, heeft de behoefte aan kennis rond 
grootschalige leisurecomplexen vergroot. Met betrekking tot de 
expansie van het product LeisureDome is de volgende 
doelstelling geformuleerd: 
 
‘’Het onderzoeken welke kenmerken met betrekking tot de locatie, 
verschijningsvorm, omliggende retail- en leisurefaciliteiten, positionering 
in het gebouw en synergievoordelen zijn vereist voor de realisatie van 
een optimaal leisurecomplex voor zowel de exploitant als voor de 
consument.’’  

  
 
 
 

1.2.1 ONDERZOEKSVRAGEN 

Gedurende dit onderzoek wordt antwoord gegeven op de 
volgende onderzoeksvragen: 

1. Wat is een LeisureDome? 
2. Wat zijn de eisen aan de locatie van een 

nieuwbouwcomplex of een bestaand gebouw voor de 
realisatie van een LeisureDome?  

3. Wat is de meest optimale verschijningsvorm van een 
nieuw te realiseren LeisureDome? 

4. Welke eisen worden aan een bestaand gebouw gesteld 
om in aanmerking te komen voor herontwikkeling tot 
een LeisureDome? 

5. Welke invloed hebben omliggende retail- en 
leisurefaciliteiten op de realisatie van een 
LeisureDome?  

6. Wat is de ideale positionering van de diverse 
leisurefaciliteiten in een LeisureDome? 

7. Welke synergievoordelen worden door de exploitanten 
en de consumenten van de LeisureDome ondervonden 
door de clustering van diverse faciliteiten in één 
gebouw? 

8. Aan welke eisen dient een geclusterd leisurecomplex te 
voldoen om een financieel gezond draagvlak te creëren? 
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1.3 RELEVANTIE EN OPZET 

De wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek is het 
inzichtelijk maken van de relevante kenmerken met betrekking 
tot de locatie, verschijningsvorm, omliggende retail- en 
leisurefaciliteiten, positionering in het gebouw en 
synergievoordelen met betrekking tot het optimaal functioneren 
van een geclusterd leisurecomplex.  
De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek betreft het 
afstemmen van het aanbod van de leisurefaciliteiten op de 
behoefte van de bevolking.  
 
Het ontwerp van het onderzoek is schematisch weergegeven in 
het onderzoeksmodel van figuur 1.1.  
Het onderzoek begint in hoofdstuk 1 met het inzichtelijk maken 
van de aanleiding en de doelstelling met bijbehorende 
onderzoeksvragen welke in het onderzoek centraal staan. 
Aansluitend wordt in hoofdstuk 2 bestaande kennis en 
onderzoeksresultaten betreffende vrijetijdsbesteding en 
leisurecentra geïnventariseerd. Deze verworven kennis vormt de 
basis voor het verdere onderzoek. Vervolgens expliqueert 
hoofdstuk 3 de LeisureDome te Kerkrade. De opbouw van het 
empirische onderzoek welke aanvulling vormt op de reeds 
geaccumuleerde bestaande kennis wordt in hoofdstuk 4 
beschreven. Gedurende het empirische onderzoek worden 
achtereenvolgens de zes exploitanten en de consumenten van 
de LeisureDome gevraagd hun mening te geven over een aantal 

aspecten welke van belang worden geacht voor de realisatie van 
een optimaal leisurecomplex. Op basis hiervan kan in hoofdstuk 
5 middels data analyse antwoord worden gegeven op de eerder 
gestelde onderzoeksvragen. Daaropvolgend wordt in hoofdstuk 6 
een checklist opgesteld welke als hulpmiddel kan worden 
gebruikt bij de expansie van het product LeisureDome. Het 
hoofdstuk wordt afgesloten met het toepassen van de checklist 
op een potentiële LeisureDome locatie. Afsluitend aan dit 
onderzoek worden in hoofdstuk 7 de onderzoeksvragen 
beantwoord en worden aanbevelingen voor ontwikkelaars en 
vervolgonderzoek gedaan.  
 

 

Figuur 1.1: Onderzoeksmodel 
  

Inleiding  Hoofdstuk 1 
   

Literatuuronderzoek  Hoofdstuk 2 
   

LeisureDome Kerkrade  Hoofdstuk 3 
   

Data verzamelen  Hoofdstuk 4 
   

Data analyse  Hoofdstuk 5 
   

Checklist & Validatie  Hoofdstuk 6 
   

Conclusies & aanbevelingen  Hoofdstuk 7 
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2. LEISURE 
 
Dit tweede hoofdstuk legt de focus op de kenmerken van de 
leisurebranche. Middels het verkennen van wetenschappelijke 
literatuur wordt een bijdragen geleverd aan het beantwoorden 
van de onderzoeksvragen. Achtereenvolgens wordt informatie 
verkregen over het Nederlandse consumentengedrag en de 
ontwikkelingen in de vraag- en aanbodzijde van de leisuresector. 
Aansluitend worden de basale randvoorwaarden welke 
exploitanten en consumenten stellen aan de huisvesting van 
leisurefaciliteiten inzichtelijk gemaakt. De economische en 
maatschappelijke synergievoordelen welke leisurefaciliteiten 
genereren en onderling ervaren, worden vervolgens opgesomd. 
Ten slotte wordt het financiële aspect van de leisuresector 
inzichtelijk gemaakt.  
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2.1 VRIJE TIJD IN NEDERLAND 

Door de introductie van de (stoom)trein, fiets en later de auto is 
de actieradius van de Nederlandse bevolking enorm vergroot. 
Daarnaast nam vanaf de Tweede Wereldoorlog het vrij te 
besteden inkomen aanzienlijk toe. Deze ontwikkelingen zorgde 
ervoor dat leisurefaciliteiten voor de gehele Nederlandse 
bevolking toegankelijk werden (NVM, 2009). Deze paragraaf 
geeft inzicht in het vrijetijdsgedrag van de Nederlandse 
consument. De uren dat men aan vrije tijd kan besteden en de 
activiteiten waaraan men hun vrije tijd besteedt worden in dit 
hoofdstuk inzichtelijk gemaakt. Tevens wordt het bezoekpatroon 
aan uithuizige leisurefaciliteiten geanalyseerd en worden de 
leisurefaciliteiten ingedeeld in diverse leisuregeneraties.  
 
2.1.1 PARTICIPATIE NEDERLANDSE CONSUMENT 

Voor iedereen geldt dat een week 168 uur beslaat, afgezien van 
de overgang tussen winter- en zomertijd. Deze uren kunnen 
grofmazig ingedeeld worden in drie segmenten; verplichte tijd 
25% van de uren in een week (onderwijs, betaald werk, 
huishouden en zorg voor kinderen), persoonlijke tijd 46% van de 
uren in een week (slapen, eten en persoonlijke verzorging) en 
vrije tijd 29% van de uren in een week.  
De gemiddelde Nederlander van 12 jaar en ouder heeft in een  
gemiddelde week gedurende het jaar circa 48 uur aan vrije tijd. 
Vrouwen, ouders van (jonge) kinderen en Nederlanders met een 
hoger opleidingsniveau hebben gemiddeld minder uren vrije tijd 

per week dan de overige Nederlandse bevolking (Cloïn et al., 
2013). Breedveld, Broek & Haan (2006) en Vermeij (2010) stellen 
daarnaast dat de babyboomgeneratie, geboren tussen 1955 en 
1965, meer vrije tijd heeft dan de overige Nederlandse 
bevolking.  
 
Gemiddeld wordt 67% van de vrije tijd binnenshuis doorgebracht 
en de overige 33% buitenshuis.    
De in tijd gemeten meest omvangrijke vorm van 
vrijetijdsbesteding, circa 20,9 uur per week, is het gebruik van 
televisie, media en ICT. Daarnaast besteedt men gemiddeld 13,5 
uur aan recreatieve activiteiten en ontspanning. De uren dat 
men gemiddeld per week besteedt aan overige 
vrijetijdsactiviteiten zoals wandelen, fietsen, culturele 
activiteiten en sporten nemen toe, de uren welke besteed 
worden aan hobby’s en uitrusten nemen af (Cloïn & Kamphuis & 
Schols et al., 2011; Cloïn et al., 2013).  
 
Het NBTC NIPO (2011) heeft onderzocht dat tussen mei 2010 en 
mei 2011 de totale uithuizige vrijetijdsparticipatie 98,6% 
bedroeg. Dit betekent dat in deze periode ruim 15,4 miljoen 
Nederlanders minimaal één vrijetijdsactiviteit buitenshuis van 
meer dan één uur hebben ondernomen.  
Gemiddeld ondernemen 90% van de Nederlanders minimaal 
eenmaal per week een uithuizige vrijetijdsactiviteit. Bij de net 
gepensioneerde/actieve senioren ligt dit percentage iets hoger 
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(Verbeek & Haan, 2011). De vraag naar uithuizige 
vrijetijdsbestedingen hangt samen met de gezinssamenstelling. 
Volwassenen tussen de 25 en de 34 jaar met kinderen gaan 
minder uit dan leeftijdsgenoten zonder kinderen, ze sporten 
minder maar gaan wel vaker de buitenlucht in. De 55-
plussers/actieve senioren gaan vaker naar buiten om wandel- en 
fietstochten te maken dan de jongere generaties.  
De top vijf vrijetijdsbestedingen buitenshuis waren in 2012 
volgens het NBTC NIPO (2012) de navolgende: outdoor leisure 
zoals wandelen en fietsen, sporten, recreatief winkelen, 
bezoeken van horecagelegenheden en hobby’s of het volgen van 
cursussen. De gemiddelde uitgaven per persoon per activiteit 
bedroegen in 2011 €12,80 (NBTC NIPO, 2011).  
 
Een leisure-activiteit wordt gekozen door consumenten op basis 
van persoonlijke voorkeur en sociaaldemografische kenmerken 
(Lu & Pas, 1999; Lawson, 2001 en Kemperman & Timmermans, 
2008). Daarnaast speelt het ondervinden van: entertainment, 
ontspanning, zelfontwikkeling en mensen ontmoeten een 
belangrijke rol in het keuzegedrag van de consument (Parker, 
1996 en Iwasaki & Smale, 1998). Ten slotte wordt het 
vrijetijdsgedrag volgens Crawford, Jackson & Godbey (1991) 
beïnvloed door diverse met elkaar verweven micro- en 
macrofactoren. Microfactoren zijn bijvoorbeeld verschillen in 
persoonlijke attituden of mogelijkheden (tijd, geld en 

gezondheid). Macrofactoren zijn onder andere het klimaat, 
welvaartsniveau en de inspanningen van de overheid. 
 
2.1.2 BEZOEKPATROON NEDERLANDSE CONSUMENT 

De uren vrije tijd zijn wegens verplichtingen overdag grotendeels 
geconcentreerd in de avonduren en in het weekend. ’s Avonds, 
tussen 20.00 uur en 22.00 uur, heeft circa 50% tot 70% van de 
Nederlandse bevolking tijd voor sociale activiteiten of 
ontspanning (Cloïn et al., 2013). Het NBTC NIPO (2005) en 
Grigolon (2013) geven aan dat de meeste uithuizige 
vrijetijdsactiviteiten in het weekend, specifiek op zaterdag, 
plaatsvinden. Bijna de helft van de vrijetijdsactiviteiten wordt in 
de middag ondernomen. Cloïn et al. (2013) stellen dat de 
sportsector twee bezoekersuitschieters kent: ’s ochtends tussen 
8.30 uur en 11.30 uur (26% van het totaal) en ’s avonds tussen 
18.30 uur en 21.30 uur (25% van het totaal). Eropuit gaan komt 
wat later op de dag op gang en kent pieken in de middag en in de 
avond. Uitstapjes zoals recreatief wandelen of een bezoek aan 
de dierentuin ondernemen mensen vooral midden op de dag, 
66% start tussen 10.30 uur en 16.30 uur. Cultuurbezoek vindt 
zowel ’s middags als ’s avonds plaats: tussen 12.30 uur en 15.30 
uur (23% van het totaal) en in de avond tussen 18.30 uur en 
20.30 uur 35% van het totaal. Overdag zal het accent op zaken 
als museumbezoek liggen en in de avond op het bezoek van 
voorstellingen. Bezoek van horeca en feestjes kent een 
gelijkmatiger verloop en vindt grofweg plaats tussen 13.30 uur 
en 22.30 uur. Met de invoering van het nieuwe werken is de 
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scheiding tussen werk en vrije tijd vervaagd. Steeds vaker zal een 
‘werk middag’ onderbroken worden door een (uithuizige) 
vrijetijdsactiviteit en andersom (Verbeek & Haan, 2011). 
 
2.1.3 LEISUREFACILITEITEN 

Door Jansen & Pluijmers (2001) worden de bestaande 
leisurefaciliteiten in Nederland ingedeeld in drie verschillende 
groepen.  
De grootste groep zijn de monofunctionele faciliteiten; dit zijn de 
stand-alone leisurefaciliteiten, die veelal in de binnenstad zijn 
gelegen. De mengeling van historie, trends, werk en vermaak 
maakt dat deze binnenstedelijke gebieden een hoge(re) 
intrinsieke aantrekkingskracht hebben dan overige locaties. 
Ondanks dit voordeel worden de laatste jaren steeds meer 
buitenstedelijke gebieden en periferielocaties getransformeerd 
tot nieuwe centrumgebieden.  
De tweede groep leisurefaciliteiten zijn de multifunctionele 
leisurefaciliteiten, waarbij wordt ingespeeld op synergie tussen 
meerdere leisurefuncties. Deze faciliteiten zijn veelal ontwikkeld 
op periferielocaties.  
De derde groep zijn de multifunctionele leisurecomplexen, deze 
leisurefaciliteiten behelzen een mix van kantoren, woningen, 
retail, hotels en leisure aan de rand van de stad of in de 
binnenstad. De laatste groep is een integrale 
gebiedsontwikkeling met een diversiteit van “personal services” 
voorzieningen. Deze gebiedsontwikkelingen bevatten een 

combinatie van gezondheidszorg, welzijn- en 
onderwijsvoorzieningen. 
 
Jansen-Verbeke (1988) beschrijft diverse typologieën waarin 
leisurefaciliteiten kunnen worden ingedeeld aan de hand van het 
bezoekmotief van consumenten. Leisurefaciliteiten welke 
specifiek toeristisch zijn aangelegd, worden ook wel ingekaderd 
als activity place. Leisure setting duidt op de stedelijke context 
met haar verblijfskwaliteiten rondom stedelijke voorzieningen. 
Als in een gebied leisurefaciliteiten worden toegevoegd ter 
ondersteuning van andere functies worden deze voorzieningen 
ook wel magneetleisure genoemd. Convenience leisure betreft 
de leisurefaciliteiten welke impulsief bezocht worden, deze 
voorzieningen hebben op zichzelf onvoldoende bestaansrecht. 
Daar tegenover staat destination leisure of speciality leisure, 
deze voorzieningen worden bewust bezocht. De gemiddelde 
tijdsbesteding per voorziening neemt toe in de beschreven 
volgorde. Magneetleisure en convenience leisure zal veelal 
‘uurrecreatie’ betreffen, destination leisure dagdeelrecreatie en 
speciality leisure dagdeel- tot dagrecreatie. 
 

2.2 LEISURE-ONTWIKKELINGEN 

Leisure heeft altijd bestaan. Door de alsmaar toenemende rol 
van leisure in het leven van de consument wordt de leisuresector 
steeds aantrekkelijker voor leisure-exploitanten en hebben de 
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leisurefaciliteiten een specifieke naam gekregen (Firat & 
Venkatesch, 1995). In deze paragraaf wordt de vraag- en 
aanbodzijde van de leisuresector onderzocht. Een nieuwe 
tendens in de leisuresector is de clustering van diverse 
leisurefaciliteiten in één complex. Deze ontwikkelingen in de 
leisuresector tezamen resulteren in het leisure-
ondernemingsklimaat 2.0. De kenmerken van dit 
ondernemingsklimaat worden in deze paragraaf uitgewerkt.   
 
2.2.1 VRAAG 

Doordat tijd niet op te sparen is en maar één keer benut kan 
worden, wordt de tijd door de huidige generaties volgens Cotte 
& Ratneshwar (2003) bewust ingedeeld. Cornet (2002) stelt 
tevens dat gedurende de afgelopen jaren het aantal uur dat men 
kon besteden aan vrije tijd is gereduceerd. Beide ontwikkelingen 
tezamen resulteren erin dat consumenten voortdurend op zoek 
zijn naar hun maximale vrijetijdsrendement. Het combineren van 
meerdere leisure-activiteiten per tijdseenheid kan dit 
‘vrijetijdsrendement’ optimaliseren. Daarnaast laat de vraag naar 
leisure zich volgens Kloosterman (2002) als volgt omschrijven: 
leisure betreft een dynamische vraag door een onvoorspelbare 
consument die gefocust is op kwaliteit en zich meer bewust is 
van ‘quality time’. Keizer (2007) stelt dat ‘quality time’ alsmaar 
vaker buiten de deur zal plaatsvinden, waarbij de consument 
zoekt naar een balans tussen inspannen en ontspannen.  

2.2.2 AANBOD 

Het aanbod van leisure is in de tijd verschoven en meegegroeid 
met de dynamische vraag naar leisure. Vanaf de 21

ste
 eeuw is 

een trend van professionalisering, schaalvergroting, 
ketenvorming en buitenlandse toetreders waar te nemen op de 
Nederlandse leisuremarkt (Ruis, 2003). Doury (2001) stelt dat 
steeds meer informatie beschikbaar wordt via internet, televisie 
en mobiele telefonie. Het gemak dat deze ontwikkeling met zich 
meebrengt, maakt volgens Morley & Evans (2000) een significant 
verschil in het aantal leisurebezoeken. Daarnaast volgt de 
leisuresector belangrijke trends of tendensen op die zich in het 
consumentengedrag voordoen. Dit is tevens een van de grootste 
risico’s van leisure, wat nu ‘in’ is, kan over een tijdje weer ‘uit’ 
zijn (Ruis, 2003). McAlexander & Schouten (2011) concludeerden 
dat de consument de laatste jaren meer waarde hecht aan 
leisurefaciliteiten- en activiteiten welke zijn gebonden aan een 
merk. Een gevolg hiervan is dat naast het kernproduct 
andersoortige producten worden aangeboden en zo is branding 
een belangrijk onderdeel geworden in de leisurebranche 
(Kloosterman, 2002). 
Door de toenemende concurrentie is in de leisuresector een 
voortdurende strijd waar te nemen om de kostbare vrije uren 
van de consument. De leisuresector is uitgegroeid tot een 
cultuur van ‘fun’ met een reusachtige economische betekenis 
(Metz, 2002).  
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De vrijetijdseconomie is de snelst groeiende commerciële sector, 
waarbinnen sprake is van een grote dynamiek en ontwikkelingen 
die elkaar in een snel tempo opvolgen (Dam, 2008). Naast dat 
leisure een belangrijke rol speelt in de commerciële branche, is 
leisure ook een van de belangrijkste sectoren op economisch 
gebied (NVM, 2009). De Satellietrekening Toerisme van het CBS 
(2011) laat zien dat in 2011 de economische betekenis van 
leisure, toerisme & hospitality €37,3 miljard was en 2,9% van het 
bruto nationaal product (BBP). Daarvan was €20,7 miljard 
afkomstig van binnenlands toerisme. Het totaal is goed voor 
412.000 toeristisch-recreatieve banen (4,5% van alle banen). 
Daarmee is de sector een van de grotere werkgevers van ons 
land. Naast dit directe economisch effect, zijn ook belangrijke 
indirecte effecten waar te nemen. Deze treden vooral op als de 
leisurevoorziening de functie vervult van trekker of subtrekker. 
De (wijde) omgeving profiteert dan mee in economisch opzicht 
(NVM, 2009). 
 
2.2.3 CLUSTERING VAN LEISUREFACILITEITEN 

Deze vraag- en aanbodontwikkeling(en) hebben geleid naar een 
nieuwe tendens, afkomstig uit Amerika, in de leisuresector. 
Gedurende de afgelopen jaren zijn meerdere malen projecten en 
ontwikkelingen geïnitieerd met als kern de clustering van diverse 
leisurefaciliteiten in één gebouw of geclusterd op één terrein.  
De clustering van diverse leisurefaciliteiten, mogelijk in 
combinatie met retail, is in Amerika al enkele jaren een bekend 
fenomeen.  Deze centra worden ook wel ‘Urban Entertainment 

Center’ (UEC) of ‘Entertainment Retail Center’ (ERC) genoemd. 
Beide ontwikkelingen hebben een belangrijke rol gespeeld bij de 
revitalisatie van Amerikaanse centra. De overheid stimuleerde 
deze ontwikkelingen vanwege de diverse voordelen welke door 
beide typen centra gecreëerd worden: de fysieke omgeving 
knapt ervan op, de winkelfuncties en leisurevoorzieningen varen 
er wel bij en de aantallen bezoekers op de locatie en in het 
gebied nemen toe (Poell, 2001; Zukin, 1998 en Beyard, 2001). 
Beide typen centra dienen ingevuld te worden met faciliteiten 
welke comptabiliteit en synergie opleveren. De exploitanten 
zouden elkaar moeten aanvullen op het gebied van doelgroepen, 
frequentie van het gebruik, imago en openingstijden. Een ideale 
mix zou ontstaan indien een 24-uurs traffic wordt gerealiseerd, 
waarin de bezoekers iedere faciliteit achtereenvolgens zou 
kunnen bezoeken en waarbij continu de beleving van de 
bezoeker centraal staat (Doury, 2001). Het succes ligt volgens 
Bender (2003) ten grondslag aan Times Square en de Disney 
winkels waarin beleving centraal staat. Gestreefd wordt naar een 
ideaal bezoekpatroon waarin de bezoekers gemiddeld tussen de 
drie en vijf uur in het centrum verblijven, regelmatig op 
herhalingsbezoek komen en tevens een relatief hoog 
uitgavenpatroon hebben (Poell, 2001). Entertainment Retail 
Centers zijn een veel voorkomende faciliteit in de top tien van 
‘global-steden’ en tonen toenemende incidentie in steden over 
de hele wereld. Deze faciliteiten zijn het symbool voor 
servicegeoriënteerde economieën en de relevantie van 
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consumptieve- en recreatieve georiënteerde stedelijke culturen 
(Fainstein & Stokes, 1998 en Fainstein & Judd, 1999).   
Deze geclusterde complexen richten zich met name op de 
bevolking tussen de 15 en de 45 jaar. Een aantal elementen in 
een Urban Entertainment Center of een Entertainment Retail 
Center vormen samen de ‘lift’ voor de performance van het 
centrum. Ze bestaan veelal uit drie categorieën: een diversiteit 
van restaurantketens, hoogwaardige retail en een grootschalige 
entertainmentvoorziening (Beyard, 1998).  
 
Urban Entertainment Centers en Entertainment Retail Centers 
dienen volgens Bender (2003) te worden ontwikkeld nabij 
attracties welke voldoende bezoekers genereren. Tevens dienen 
ze gemakkelijk bereikbaar te zijn. In een beide centra kunnen 
niet alle soorten retail gevestigd worden, de retailsectoren met 
de meeste potentie zijn grootschalige retailformules zoals: 
megaboekwinkels, elektronicazaken en sportwinkels (Doury, 
2001). Daarnaast kunnen niet alle faciliteiten geclusterd worden 
vanwege het complexe sociaaleconomische verschijnsel dat de 
faciliteiten moeten aansluiten op de retail- en leisurefaciliteiten 
in de binnenstad. Tussen beiden mag geen concurrentie of 
piraterij ontstaan (Sassen, 2000 en Taylor, 2003).  
 
Naast Amerika zijn ook in Engeland en Duitsland meer 
bescheiden varianten van de originele Urban Entertainment 
Centers en Entertainment Retail Centers gerealiseerd. In 

Engeland zijn diverse Family Entertainment Centres (FEC) 
ontwikkeld, deze bestaan voor het grootste deel uit een 
verzameling van traditionele spellen (Poell, 2001).  
 
2.2.4 LEISURE-ONDERNEMINGSKLIMAAT 2.0 

De vraag- en aanbodontwikkelingen van leisure in combinatie 
met de participatie en het bezoekpatroon van de Nederlandse 
consument resulteert in een nieuw leisure-
ondernemingsklimaat. Leisure wordt steeds vaker onderdeel van 
gebieds-  en vastgoedontwikkelingen. Toekomstige 
leisuregebieden worden volgens Cox (2002) gekenmerkt door: 
toenemende rijkdom en welvaart van de consument, blijvend 
verlangen naar overdaad, een groeiende vraag naar beleving, 
consumenten die bereid zijn meer te besteden, het egocentrisch 
worden van de samenleving en snelle besluitvorming. Door de 
vergrijzing en krimp neemt de vraag naar gemak, comfort en 
‘sophisticated entertainment’ toe (Rubin, 1994). 
Een belangrijke stelling van Pine & Gilmore (2002) is dat zodra in 
een land de welvaart een bepaald niveau bereikt, de aandacht 
verschuift van goederen en diensten naar ‘experiences’. Een 
‘belevenis’ of ‘experience’ doet zich voor wanneer consumenten 
zodanig geïnvolveerd raken dat ze een blijvende indruk opdoen. 
Door de gestegen welvaart hechten consumenten steeds meer 
waarde aan luxe goederen en kostbare leisure-activiteiten 
(Kooijman, 2002). Rooijackers (2007) voorspelt een 
transformatie voor wat betreft belevenissen, waarbij het gaat 
om het blijvend veranderen en gelukkig maken van de 
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consument. Leisurefaciliteiten dienen continu verfrist te worden 
voor het stimuleren van herhalingsbezoeken en het content 
houden van de consumenten. Tevens is de diversiteit van het 
aanbod belangrijk (Poell, 2001). Consumenten willen nieuwe 
uitdagingen aangaan waarbij onderscheiding van andere 
groepen een steeds grotere rol gaat spelen. De verwachting is 
dat de consument keuzes gaat maken en verschillende 
alternatieven tegen elkaar afweegt. Enerzijds wil de consument 
recreëren binnen een herkenbare omgeving, anderzijds is de 
consument op zoek naar iets nieuws (Dam, 2008). 
 

2.3 LOCATIE LEISURE 

In de 21
ste

 eeuw zijn in Nederland met name leisurefaciliteiten 
gevestigd in binnenstedelijke gebieden. Voordelen voor het 
realiseren van leisurefaciliteiten op deze locaties is, volgens het 
NVM (2009), dat de exploitanten verzekerd zijn van bestaande 
bezoekersstromen (traffic) en een bezoek aan de binnenstad is 
veelal meer sfeergericht dan een bezoek aan een 
periferielocatie. Nadelen van de realisatie van leisurefaciliteiten 
in de binnenstad zijn de hogere kosten welke aan deze locaties 
zijn verbonden, zowel in de ontwikkeling als in de exploitatie. 
Tevens zijn binnenstedelijke gebieden steeds moeilijker met de 
auto bereikbaar (Poell, 2001). Hoge(re) grondprijzen en 
huurniveaus zorgen ervoor dat grootschalige leisurecomplexen 

steeds vaker op periferielocaties worden ontwikkeld in plaats 
van in de binnenstad (Jones & Hillier, 2002).  
 
Naast grootschalige leisurecentra stelt Cox (2001) dat health- en 
fitnessclubs en megabioscopen het beste gehuisvest kunnen 
worden op periferielocaties of retail- en leisuregebieden. 
Daarnaast prefereren volgens Cox (2001) discotheken en 
bowlingcentra locaties aan de stadsrand. Deze vier 
leisurefaciliteiten kunnen elk minimaal 100.000-150.000 
bezoekers per jaar bedienen.  
Door de contrasterende openingstijden van retail- en 
leisurefaciliteiten in een gebied ontstaat 24-uurs traffic op een 
locatie. Door deze traffic ontstaat een sociale controle en 
daarmee een verhoogde veiligheid in het gebied (NVM, 2009). 
Poell (2001) stelt dat een grootschalig winkelcentrum met 
leisurefaciliteiten een bereik heeft van één miljoen mensen 
binnen een reisafstand, met de auto, van dertig minuten tot een 
uur.  
 
Ondanks de reisbereidheid van de consument is het grootste 
deel van de vrijetijdsbesteding geconcentreerd in de eigen regio, 
75% van de activiteiten wordt afgelegd binnen 10 kilometer 
vanuit huis. Voor 7% van de uithuizige vrijetijdsactiviteiten wordt 
meer dan 50 kilometer afgelegd. De auto is veruit het meest 
gebruikte vervoermiddel (40%), gevolgd door de fiets (25%) en 
lopend (20%) het openbaar vervoer is het minst favoriet met 
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(5%) (Verbeek & Haan, 2011). Nederlanders zijn gemiddeld 3,6 
uur per week onderweg voor vrijetijdsbestedingen (Cloïn et al. 
2013). 
Klerk (2009) stelt dat een bioscoop, bowling, casino, 
attractiepark, theater, museum, stadion en een discotheek als 
trekker in een gebied gehuisvest kunnen worden. Vanwege de 
bezoekersaantallen en bijbehorende traffic kunnen deze 
leisurefaciliteiten het best gerealiseerd worden op een 
periferielocatie. Als subtrekker en lokaaltrekker worden 
respectievelijk een indoor lifestyle, sauna, restaurant en café en 
fitness toegevoegd aan een ontwikkeling.  
 

2.4 HUISVESTING LEISUREFACILITEITEN 

Naast de locatie is de huisvesting van leisurefaciliteiten een 
belangrijk element in de realisatie van een positieve exploitatie. 
Om te bereiken dat bezoekers een lange(re) verblijfsduur 
nastreven met daarmee een hoger bestedingspatroon, dient aan 
een aantal basale randvoorwaarden te worden voldaan. 
Allereerst is het noodzakelijk dat het pand of het complex een 
hoogwaardige architectonische uitstraling heeft. De 
leisurefaciliteiten behoren laagdrempelig te zijn en eenvoudig 
toegankelijk voor alle doelgroepen (Poell, 2001).  Binnen in een 
leisurecomplex fungeert een logische routing als verspreider van 
traffic en daardoor de naamsbekendheid van de gehuisveste 
leisurefaciliteiten. Middels deze weg versterken de diverse 

faciliteiten elkaar, zo worden eetgelegenheden vaak 
geconcentreerd aan looproutes en een casino of een 
bowlingcentrum worden in een souterrain geplaatst gezien deze 
faciliteiten geen daglicht behoeven. Trekkers zoals een 
(mega)bioscoop worden vaak op een verdieping gerealiseerd, op 
deze manier kan het druktebeeld op hogere (winkel)niveaus 
gestimuleerd worden (McNair, 1999).  
Exploitanten hebben volgens Bastiaansen (2001) twee 
aanzienlijke eisen aan hun leisurevastgoed. Allereerst een goede 
bereikbaarheid (zowel met eigen vervoer als met het openbaar 
vervoer) en daarnaast voldoende (gratis) parkeermogelijkheden 
in de nabijheid van het complex. De eventuele parkeerkosten 
mogen niet duurder zijn dan op de locatie mag worden 
verwacht. Vanaf de hoofdwegen en aanrijdroutes dient zowel 
het pand als de invulling goed zichtbaar te zijn. In het pand is het 
noodzakelijk dat vanaf de (hoofd)ingang een goede zichtbaarheid 
gecreëerd wordt voor de consument. De leisure-exploitanten 
bevinden zich het liefst in de nabijheid van de concurrenten en 
huren liever dan dat zij een pand of een ruimte moeten kopen. 
Daarnaast is een hoog kwaliteitsniveau en een uitmuntende 
veiligheid een tweede eis van de Nederlandse consument. Door 
het creëren van 24-uurs traffic in een gebied wordt de veiligheid 
mede door de sociale controle gewaarborgd. Als derde dient 
men alleen te hoeven betalen voor het gebruik van goederen 
en/of diensten. Tevens eist de consument een schone omgeving 
en professioneel en klantvriendelijk personeel (Poell, 2001).  
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2.5 SYNERGIEVOORDELEN LEISURE 

Leisure heeft de kracht voor het creëren van zowel economische 
als maatschappelijke synergievoordelen in een gebied.  
De economische synergievoordelen zijn volgens het NVM (2009) 
en Cuthbert (2007) de navolgende: toename van bestedingen in 
een gebied en het genereren van werkgelegenheid. 
De maatschappelijke synergievoordelen zijn volgens Ruis (2003) 
de evidente identiteit die leisurefaciliteiten verschaffen aan een 
gebied met een onderscheidend karakter. Het aanbrengen van 
een duidelijke identiteit en een sprekend karakter aan een 
gebied draagt bij aan een positieve perceptie en imago van een 
gebied. Daarnaast verbetert de aanwezigheid van 
leisurefaciliteiten de kwaliteit van het leven en de 
mentale/fysieke conditie van de bevolking (NVM, 2009). 
 
Tevens zijn synergievoordelen waar te nemen door de 
combinatie van retail- en leisurefaciliteiten.  
Allereerst stelt Ruis (2003) dat diverse voorzieningen op een 
locatie dubbel gebruikt kunnen worden. Dit zijn onder andere de 
parkeerplaatsen, infrastructurele voorzieningen, facilitaire 
voorzieningen en de gezamenlijke promotie en marketing. De 
CROW-norm (2008) is 0,032 parkeerplaats per vierkante meter 
leisure bruto vloeroppervlak (BVO) ofwel 3,2 parkeerplaats per 
100m

2
 bruto vloeroppervlak. 

Harms (2000) geeft aan hoe beter het vermaak des te meer de 
consument zal consumeren. Door de toevoeging van 

leisurefaciliteiten aan een retailgebied wordt volgens het NVM 
(2009) allereerst het verzorgingsgebied vergroot, worden nieuwe 
doelgroepen aangetrokken, is er een toename in het aantal 
herhalingsbezoeken en wordt de verblijfsduur van de bezoekers 
verlengd. Ook volgens Poell (2001) resulteert het verbreden en 
veralgemeniseren van het concept erin dat het 
verzorgingsgebied vergroot zal worden en dat men minder 
afhankelijk is van herhalingsbezoeken.  
Horeca is de belangrijkste leisurefaciliteit in combinatie met de 
retailsector. Het HBD (2005) concludeert dat 47% van de 
bezoekers van binnensteden ook één of meerdere 
horecavoorzieningen bezoekt. 
 

2.6 FINANCIERING LEISURE 

Tot de jaren negentig werd voornamelijk belegd in aandelen en 
obligaties. Van alle beleggingen werd slechts 5% belegd in 
vastgoed. Na de recessie in de jaren negentig wilden 
institutionele beleggers hun risico’s spreiden. Doordat vastgoed 
negatief correleert met aandelen en obligaties is het opnemen 
van vastgoed in de beleggingsportefeuille een uitkomst voor het 
verkleinen van het beleggingsrisico (Vlasveld, 2005).  
Met risico wordt door Keeris (2001) de kans aangeduid op het 
optreden van een gebeurtenis welke ingrijpt op het 
desbetreffende risicodragend object met naar verwachting 
dientengevolge schade daaraan of verlies van het gestelde of 
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bepaalde. Hoe groter deze afwijking is, hoe risicovoller het object 
is. Een risicovoller beleggingsobject wordt doorgaans 
gecompenseerd met een hoger rendement.  
Rendement wordt door Keeris (2001) omschreven als het geheel 
van baten of inkomsten over de beschouwde periode in 
verhouding tot het daarvoor geïnvesteerd kapitaal.  
De rendementen van vastgoedbeleggingen worden gegenereerd 
uit directe opbrengsten (huurinkomsten) en de indirecte 
opbrengsten (kapitaalwaardegroei) (Gool, Brounen & Jager et al., 
2007). Het vaststellen van het verwachte rendement kan middels 
een waardeconcept of door het vaststellen van een 
rendementspercentage. Bij het waardeconcept worden de 
huidige transactiegegevens op de markt herleid tot een 
rendementspercentage. De investeringsbeslissingen worden met 
behulp van de rekenmethoden zoals het bruto 
aanvangsrendement (BAR), de Discount Cashflow methode (DCF) 
of de Internal Rate of Return (IRR) bepaald (Have, 2002 en Gool 
et al., 2007).  
Investeringen in leisurevastgoed vertalen zich over het algemeen 
in een hoger bruto aanvangsrendement dan 
aanvangsrendementen in de overige vastgoedsectoren. Deze 
hogere bruto aanvangsrendementen vertegenwoordigen de 
hogere risico’s welke leisurevastgoed met zich meebrengt (Dam, 
2008). Met name in het prime segment van de markt is het 
beleggingsaanbod beperkt en meer in balans met de vraag, 

hierdoor ontstaat een licht neerwaartse druk op het 
aanvangsrendement (FGH Bank, 2014).  
Orth (2002) stelt dat beleggers vooralsnog terughoudend zijn in 
het investeren in leisurevastgoed. Dit is een effect van het hoge 
risicoprofiel dat leisurevastgoed kenmerkt. Het risicoprofiel van 
leisurevastgoed is samengesteld uit zes componenten. Allereerst 
is de leisuresector een ‘jonge’ en ‘heterogene’ sector gezien 
weinig professionele exploitanten gehuisvest zijn in Nederland. 
Mede hierdoor is de leisuremarkt in Nederland relatief 
intransparant (Enk, 1997). Doordat de belegger afhankelijk is van 
de exploitant neigt een belegging in leisurevastgoed een 
investering te worden in een exploitatie in plaats van in 
vastgoed. Daarnaast kan leisurevastgoed als incourant worden 
getypeerd. De alternatieve aanwendbaarheid is in het algemeen 
laag en er dienen hoge kosten gemaakt te worden om het object 
te herbestemmen (Jong, 2006).  De eindwaarde van 
leisurevastgoed is veelal lastig te voorspellen omdat 
leisurevastgoed sterk afhankelijk is van de grilligheden van de 
consument. Door de steeds veranderende trends en 
commercialisering is de leisuresector zeer dynamisch. Aangezien 
vastgoed bij een leisure-exploitatie een grote rol speelt in het 
bedrijfsproces, waardoor specifieke voorzieningen of 
uitstralingen gecreëerd dienen te worden, gaat leisurevastgoed 
gemoeid met hoge(re) investeringskosten en een relatief korte 
economische levensduur. Dit heeft tot gevolg dat 
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leisurevastgoed kapitaalintensiever is dan overig vastgoed (Gool 
et al., 2007).  
 
Cornet (2002) en Eijsden (2006) stellen dat de risico’s op het 
gebied van courantheid van het vastgoed en het vereiste 
rendement worden afgedekt middels het realiseren van 
vastgoed dat wordt gekenmerkt door een hoge mate van 
uniformiteit en daarnaast het afsluiten van lange(re) 
huurcontracten. Bovendien kan een professionele exploitant 
meer bezoekers aantrekken en speelt de kwaliteit van de 
exploitant een grote rol bij het behouden van de kwaliteit en 
reputatie van de leisurefaciliteit en daarbij het leisurevastgoed. 
Ten slotte speelt de aantrekkelijkheid van de locatie en de 
bereikbaarheid een belangrijke rol bij beleggingen in 
(leisure)vastgoed.  
Toekomstbestendig vastgoed is daarom in de eerste plaats 
vastgoed dat voldoende restant boekwaarde heeft om 
opeenvolgende gebruikers aan te trekken en in hun specifieke 
huisvestingsvraag te voorzien (FGH Bank, 2014).  
 
Het incorporeren van leisure in een (gebieds)ontwikkeling  vraagt 
wegens het eerder gestelde risicoprofiel om een inventieve 
financieringsconstructie. De NVM (2009) en Hacket (1995) 
onderscheiden de volgende beleggings- en 
investeringsmogelijkheden.  

Allereerst Value capturing, Value capturing is er op gericht om 
profiterende partijen een bijdrage te laten doen aan de ingrepen 
waar zij profijt van hebben of het invoeren van 
omzetgerelateerde huur.  
Pionierskorting of het ingroeimodel kan worden toegepast om 
bijzondere trekkers of tijdelijke functies een pionierskorting te 
verlenen.  
De Business Improvement District constructie is een model 
waarin exploitanten gezamenlijk investeren in een gebied. Deze 
manier leidt tot kostenvermindering, omzetstijging en 
waardestijging van vastgoed.  
Een Venture Capital Fund wordt opgericht ten behoeven van 
startende, risicovolle of snel groeiende kleine en middelgrote 
ondernemingen. Deze fondsen investeren geld in 
ondernemingen tegen vergoeding van een gedeelte van de 
aandelen of winst van de onderneming (Aizenman & Kendall, 
2011). Eenzelfde constructie specifiek gericht op entertainment 
is een Entertainment Investment Fund. 
Een Publiek Private Samenwerking (PPS) is een 
samenwerkingsvorm tussen publieke en private actoren waarin 
gemeenschappelijke producten en/of diensten worden 
ontwikkeld en waarin risico’s, kosten en opbrengsten worden 
gedeeld (Klijn & Teisman, 2000). 
Een Specific Purpose Acquistion Company (SPAC) is een 
beurgenoteerd bedrijf dat middels het inzamelen van geld, via 
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‘aandelen’, streeft naar het overnemen van de exploitatie 
(Jenkinson & Sousa, 2011). 
 
Een meest recentere manier is middels crowdfunding het 
financieren van een project. Crowdfunding is volgens Gerber & 
Hui (2013) het aanbieden van een project op internet waarop 
iedereen zich kan inschrijven en, een vooraf gesteld bedrag, kan 
investeren. Veelal wordt deze manier ingezet bij jonge 
innovatieve ondernemers. Men kan op vier manieren investeren. 
Allereerst door te doneren, de ‘crowd’ geeft het geld (private 
equity) en krijgt hier niets voor terug. Daarnaast heb je ook 
sponsoren of het uitlenen van geld. Ten slotte kan men via 
crowdfunding ook een participatie aangaan. Op deze manier is 
het mogelijk een financiering te krijgen zonder een kredietlening 
af te sluiten bij een bank.  
 
Het meest geliefd bij beleggingsfondsen met beleggingen in de 
leisuresector zijn beleggingen in een grootschalig 
multileisurecomplex met een multiplexbioscoop of nog liever 
een megabioscoop als trekker. Deze leisurecomplexen hebben 
door dergelijke trekkers een redelijk constante bezoekersstroom 
en daarmee relatief stabiele en vermogende 
exploitanten/huurders.   
Naast beleggingen of investeringen in multicomplexen zijn 
ontwikkelingen op een (goede) binnenstedelijke locatie 
eenvoudiger financierbaar en verkoopbaar dan ontwikkelingen 

op een periferielocatie. Dit onder meer vanwege de schaarste 
van de grond, de bestaande traffic en een grotere hoeveelheid 
alternatieve aanwendingen op deze binnenstedelijke locaties 
(Poell, 2001).  
Leisure-ontwikkelingen op binnenstedelijke locaties en leisure-
ontwikkelingen aan de stadsrand of andere periferielocaties 
hebben beide andere kenmerken. Aan vastgoedontwikkelingen 
in de binnenstad zijn hogere kosten verbonden dan aan 
ontwikkelingen aan de stadsrand of op periferielocaties. Dit kan 
worden verklaard doordat de grond in de binnenstad schaarser 
is, doorgaans zijn op deze locaties vaker sloopwerkzaamheden 
noodzakelijk, worden door de overheid hogere eisen op het 
gebied van onder andere welstand gesteld en is het vaak 
noodzakelijk dat de ondergrondse infrastructuur verlegd dient te 
worden. Vanwege de hogere ontwikkelingskosten zijn de 
huurniveaus op binnenstedelijke locaties hoger dan aan de 
stadsrand of op een periferielocatie (Poell, 2001).  
 

2.7 RESUMÉ  

Het bezoeken van leisurefaciliteiten is een steeds belangrijker 
onderdeel geworden in het leven van de Nederlandse bevolking. 
Gedurende de afgelopen jaren is de leisuresector van karakter 
veranderd. Waar vroeger overwegend binnenstedelijke 
ontwikkelingen werden gerealiseerd, worden steeds vaker 
leisurefaciliteiten op een periferielocatie ontwikkeld vanwege de 
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lagere realisatie- en ontwikkelkosten en de mogelijkheid tot 
gratis parkeren en een betere bereikbaarheid. Consumenten 
eisen een gemakkelijke toegankelijkheid van het complex en een 
hoogwaardige architectonische uitstraling. Daarnaast dienen 
faciliteiten in een gebied elkaar aan te vullen zodat een 24-uurs 
traffic wordt gerealiseerd waar bezoekers, van iedere doelgroep, 
diverse faciliteiten achtereenvolgens zouden kunnen bezoeken. 
In het pand dient een logische routing gerealiseerd te worden 
door het gespreid te huisvesten van trekkers. Hierdoor worden 
impulsieve bezoeken gestimuleerd en de naamsbekendheid van 
kleine(re) leisurefaciliteiten vergroot. Ondanks dat leisure-
ontwikkelingen in een gebied zowel economische als 
maatschappelijke voordelen creëren, zijn beleggers niet 
enthousiast in het financieren van leisureprojecten gezien het 
hoge risicoprofiel.    
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3. LEISUREDOME KERKRADE 
 
Het literatuuronderzoek in het vorige hoofdstuk heeft inzicht 
gegeven in de nieuwe tendens in de leisuresector welke 
afkomstig is vanuit Amerika, te weten de clustering van diverse 
leisurefaciliteiten in één gebouw. 
De LeisureDome te Kerkrade is een van de eerste geclusterde 
leisurecomplexen met dusdanige (Amerikaanse) afmetingen in 
Nederland. Inmiddels is de LeisureDome ruim een half jaar 
operationeel. In dit derde hoofdstuk wordt dit geclusterde 
leisurecomplex nader beschreven en wordt antwoord gegeven 
op de onderzoeksvraag: ‘’Wat is een LeisureDome?’’. Allereerst 
wordt in chronologische volgorde het proces besproken welke 
doorlopen is ten behoeve van de realisatie van de LeisureDome. 
Aansluitend wordt inzicht gegeven in de huidige 
verschijningsvorm en de architectonische uitstraling. Vervolgens 
worden de zes gehuisveste exploitanten geïntroduceerd. Het 
hoofdstuk wordt afgesloten met het inzichtelijk maken van de 
gehanteerde financieringsmethode en de mogelijke 
financieringsopties.   
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3.1 GESCHIEDENIS 

In 1999 benaderde de toenmalige voorzitter van voetbalclub 
Roda JC Kerkrade, Theo Pickée, Wyckerveste voor de bouw van 
een nieuw voetbalstadion. Tijdens diverse brainstormsessies 
ontstond het idee tot de ontwikkeling van een gecombineerd 
voetbalstadion op de, inmiddels benoemde, Rodaboulevard. Een 
gecombineerd voetbalstadion is niet alleen een grasmat met 
omliggende tribunes maar, onder die tribunes ook de huisvesting 
van diverse andere functies. Door het invullen van deze ruimten 
met onder andere retailfaciliteiten, kantoorfaciliteiten en 
leisurefaciliteiten wordt  een voetbalstadion gecreëerd dat 
gedragen wordt door de commercie. Dit heeft als grootste 
voordeel dat de voetbalclub geen huur betaalt, omdat de 
commerciële ruimten onder de tribunes de gehele financiering 
dragen. De werking van het commerciële stadion concept is de 
afgelopen jaren meerdere malen bewezen in Nederland en 
België. 
 
Gedurende de initiatieffase van het Parkstad Limburg Stadion 
werd tevens het idee geopperd door Theo Pickée om een 
megabioscoop te realiseren onder de oosttribune van het te 
realiseren Parkstad Limburg Stadion. De bioscoopexploitant 
Kinepolis toonde interesse in deze bioscoopontwikkeling. Vanaf 
deze fase werden de plannen voor een megabioscoop vertraagd 
door de gemeente Heerlen. De gemeente Heerlen 
bediscussieerde of een megabioscoop niet beter in het centrum 

van Heerlen gerealiseerd kon worden dan in de naastgelegen 
gemeente Kerkrade. Gezien de gemeente Heerlen geen positieve 
draai aan deze plannen kon geven, besloot Wyckerveste in 
samenwerking met de gemeente Kerkrade tot het vervolgen van 
de eerder gemaakte initiatieven met de nieuwe 
bioscoopexploitant Utopolis. Tegen deze plannen werd door een 
bioscoopexploitant uit de binnenstad van de gemeente Heerlen 
echter bezwaar gemaakt. Na het indienen van het bezwaarschrift 
volgde een gerechtelijke procedure welke tot de Raad van State 
volgde. Uiteindelijk ontving Wyckerveste in 2010 de 
onherroepelijke bouwvergunning voor de bouw van een 
megabioscoop op het terrein van de Rodaboulevard. Doordat het 
Parkstad Limburg Stadion inmiddels gerealiseerd was en de 
ruimten onder de oosttribune verhuurd waren, is door 
Wyckerveste op zoek gegaan naar een nieuwe geschikte locatie 
op de Rodaboulevard. De locatie op de waterbekken werd als 
meest geschikte locatie aangewezen. Mede doordat 
Wyckerveste eigenaar van deze grond is. De inmiddels 
aangebroken economische crisis zorgde ervoor dat op zoek 
moest worden gegaan naar een nieuwe bioscoopexploitant. Dit 
is uiteindelijk JT Bioscopen geworden.  
 
Na verscheidende onderzoeken van Wyckerveste, in 
samenwerking met JT Bioscopen, werd vastgesteld dat de eerder  
ingeschatte bezoekersaantallen en exploitatieresultaten 
onrealistisch bleken. Het bijstellen van het bezoekersaantal had 
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in combinatie met de gestelde vierkante meter huurprijs 
negatieve gevolgen voor het financiële fundament van deze 
ontwikkeling. De oplossing tot een financieel gezond draagvlak 
lag in de clustering van meerdere leisurefaciliteiten in één 
gebouw, waardoor de huurprijs per vierkante meter gereduceerd 
kon worden. Daarmee werd de LeisureDome een feit, in 
afbeelding 3.1 is een schets weergegeven van de 
verschijningsvorm van de LeisureDome.  
 

Na bijna twee jaar bouwen, is de LeisureDome in september 
2013 officieel geopend. Met circa 15.000m

2
 is de LeisureDome 

een van de grootste, zo niet de grootste clustering, van 
leisurefaciliteiten in Nederland en omstreken. De LeisureDome is 
een entertainmentcomplex met een diversiteit van zes 
leisurefaciliteiten voor iedere doelgroep. De realisatie van de 
megabioscoop (JT Bioscopen), het wok restaurant (Wok Parkstad 
Plaza), de kinderspeeltuin (Darteldome), het bowlingcenter 
(Bowlo, bowling & lounge), de minigolfbaan (Glowgolf) en de 
spelletjeshal (Gamestate) vormt een significante aanvulling op de 
reeds aanwezige retail- en leisurefaciliteiten op de 
Rodaboulevard. Gemiddeld wordt de LeisureDome bezocht door 
bijna 21.000 bezoekers per week, de gehele Rodaboulevard 
wordt door 100.000 bezoekers per week bezocht. Deze 
bezoekersaantallen tezamen resulteren erin dat de 
Rodaboulevard een van de grootste publiekstrekkers, gebaseerd 
op bezoekersaantallen, is in de regio Limburg. 

In Juli 2013 is gestart met de bouw van de tweede fase van de 
LeisureDome. De tweede fase omvat circa 6.500m

2
 

leisurefaciliteiten. Dit gebouw wordt gerealiseerd naast het 
huidige LeisureDome (LeisureDome fase I). De vier 
leisurefaciliteiten welke gehuisvest gaan worden in de tweede 
fase zijn een Indoor Soccer arena (4 voetbalveldjes met 
kunstgras waar 5 tegen 5 gevoetbald kan worden), een 
trampolinecenter, een lasergamehal en een ‘Fast Italian’ 
restaurant (Happy Italy). Deze leisurefaciliteiten zullen een 
delicate aanvulling zijn op de reeds gehuisveste leisurefaciliteiten 
in LeisureDome fase 1 en op de bestaande retail- en 
leisurefaciliteiten op de Rodaboulevard.  
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Afbeelding 3.1: Schets LeisureDome Kerkrade. Widdershoven 
Architecten 
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Afbeelding 3.2: Rodaboulevard Kerkrade, LeisureDome paars gearceerd 

 
 
 
 
 

3.2 LOCATIE 

De Rodaboulevard, afbeelding 3.2, is een 53 hectare groot 
bedrijven- en leisureterrein gelegen in de gemeente Kerkrade 
(Limburg). Het terrein wordt sinds 2000 gedomineerd door het 
Parkstad Limburg Stadion, het voetbalstadion van de voetbalclub 
Roda JC. Sedert deze ontwikkeling heeft de Rodaboulevard zich 
met meer dan tachtig bedrijven in diverse sectoren opgewerkt 
tot een bovenregionaal retail- en leisureterrein. Het noordelijk 
deel concentreert zich op de thema’s sport en leisure, het 
zuidelijke deel wordt gekenmerkt door (kleinschalige) 
bedrijvigheid. Doordat de locatie onderdeel is van de Euregionale 
Randstad Maas-Rijn en gezien de aansluiting op de N281, is de 
locatie eenvoudig bereikbaar voor meer dan 3 miljoen mensen 
(Locatiemonitor Parkstad, 2014). 
In totaal behelst de Rodaboulevard 106.000 vierkante meter 
BVO. Van deze vierkante meters is circa 49.000 vierkante meters 
in gebruik door diverse leisurefaciliteiten, 42.000 vierkante 
meter is opgevuld door diverse retailfaciliteiten, 13.000 
vierkante meter is in gebruik genomen als kantorenvoorziening 
en de laatste 2.000 vierkante meter zijn verhuurd aan 
zorginstanties.  
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3.3 VERSCHIJNINGSVORM 

Sinds de initiatieffase in 1999 en later in de definitiefase en 
ontwerpfase in 2006 is Widdershoven Architecten betrokken als 
architect bij de ontwikkeling van de LeisureDome. De diverse 
schetsen in de ontwikkelingsfase van de LeisureDome hebben 
geleid tot het huidige, inmiddels gerealiseerde, ontwerp. 
 
De LeisureDome fase I heeft een bruto vloeroppervlak van circa 
15.000m

2
 verdeeld over vier verdiepingen en zes 

leisurefaciliteiten. Deze ruimten zijn allemaal, afgezien van de 
wok, opgesplitst in individuele appartementsrechten. De ruimte 
waarin de wok is gevestigd, is verkocht aan de huidige exploitant, 
Wok Parkstad Plaza. In het gebouw speelt functionaliteit en 
transparantie een grote rol. Door de architect is ingespeeld op de 
wensen van de diverse gebruikers. Het meest complexe van de 
LeisureDome is de draagstructuur, deze is verwerkt in een 
kolomverdeling en in de fundering. Voor het aanbrengen van de 
fundering, 358 grondverdringende palen, moest eerst het 
waterbassin worden leeggepompt. Dit was zowel logistiek als 
uitvoerend geen sinecure. Gezien de kostbare fundering en 
grondprijs heeft de architect ernaar gestreefd de footprint van 
het gebouw zo compact mogelijk te houden omdat de 
funderings- en grondkosten op deze manier over veel 
vloervelden verdeeld kan worden. 
De rest van de constructie is een combinatie van prefab en in-
het-werk gestort beton. De hoogwaardige afbouw van de 

leisurefaciliteiten en de gezamenlijke ruimten dragen in 
belangrijke mate bij aan de ambiance welke wordt uitgestraald. 
Geambieerd wordt dat de bezoeker door de aangename 
ambiance het gevoel krijgt dat hij welkom is met als doel de 
verblijfsduur te verlengen. In het literatuuronderzoek is 
weergegeven dat Pine en Gilmore (2002) stellen dat de 
consument steeds meer waarde hecht aan het opdoen van een 
beleving tijdens een bezoek aan een retail- of leisurefaciliteit.  
Belevenissen kunnen volgens Pine en Gilmore (2002) vier 
verschillende componenten beslaan, te weten: esthetiek, 
ontsnapping, leren en amusement. Het esthetische karakter en 
de amusementswaarde kunnen in het ontwerp worden 
meegenomen. Het esthetische karakter is in het huidige ontwerp 
meegenomen door de bezoeker het gevoel te geven dat ze 
welkom zijn en zich behaagd en thuis te laten voelen. Dit is 
gerealiseerd door het gebruik van warme kleuren en materialen

1
. 

Vanaf het parkeerterrein loopt de bezoeker middels het 
verhoogde voorplein de LeisureDome binnen. De architect heeft 
gepoogd, door gebruik te maken van andere materialen en 
beplanting, de bezoeker een veilig gevoel te laten ervaren op het 
voorplein

1
. De gehele LeisureDome en iedere leisurefaciliteit is 

afgewerkt met hoogwaardige materialen en een diversiteit aan 
kleuren en sferen waardoor iedere leisurefaciliteit zijn eigen 
identiteit uitstraalt.   
De amusementscomponent is net als de esthetiek van passieve 
aard. De bezoeker wordt op een onderhoudende manier bezig 

1: Interview met architect ir. L. Widdershoven 
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gehouden, waarbij zoveel mogelijk zintuigen worden geprikkeld. 
Dit mede door de aangebrachte LED-verlichting welke continu 
van kleur veranderd en daarnaast de aangebrachte LED-
schermen met continu wisselende beelden en diaprojecties op 
de gevel. Tevens zijn de openbare ruimten (summier) ingericht 
met zitjes, seizoensgebonden (gratis) activiteiten en decoratie 
voor diverse doelgroepen. 
Naast het creëren van een beleving is het aanbod van de 
leisurefaciliteiten in zichzelf evenzeer een stimulans voor het 
genereren van herhalingsbezoeken. De essentie van het aanbod 
ligt in het constant vernieuwen van de aanwezige 
(leisure)faciliteiten en het alsmaar inspelen op de veranderende 
trends (Rubin, 2001). Het veranderen van het aanbod en het 
inspelen op de trends verlaagd het risicoprofiel, maar vergt een 
flexibele inrichting van het gebouw. Flexibel kan in deze context 
gedefinieerd worden als: ‘flexibiliteit is de eigenschap van een 
gebouw of een bouwproduct welke aanpassing aan de eisen en 
wensen van de gebruikers mogelijk maakt’ (SEV realisatie, 2007).  
 
JT Bioscopen heeft, gedurende de ontwerpfase van de 
LeisureDome, aangegeven dat zij de begane grond als entree 
willen inrichten en de eerste, tweede en derde verdieping als 
foyer en bioscoopzalen willen gebruiken. Deze wens past binnen 
de conclusie van Poell (2001). Hij stelt dat consumenten 
(gemakkelijker) aangetrokken worden en langer verblijven indien 
een ‘gezellig druktebeeld’ wordt gecreëerd. Door een relatief 

kleine entree en de trap omhoog wordt getracht hieraan te 
voldoen. Tevens heeft de bioscoopbezoeker vanaf de foyer een 
uitzicht over de Rodaboulevard; men zit enkele meters boven 
het parkeerniveau en kan zo uitkijken over de Rodaboulevard en 
de aanwezige traffic. Door de architect is deze ruimte ingericht 
met zitjes, gezien bezoekers graag verblijven op plekken waar 
traffic te zien is

2
.  

Gezien het streven naar het reduceren van de kosten is de 
footprint zo compact mogelijk gehouden. Daarnaast was de 
wens van JT Bioscopen om de bioscoop in diverse verdiepingen 
op te trekken. Gekozen is voor de stapelmethode en het 
realiseren van de leisurefaciliteiten onder de bioscoopzalen. De 
draagconstructie zorgt voor de benodigde stabiliteit van de 
bioscoopzalen. Mede door de aanwezigheid van de kolommen in 
het souterrain wordt de LeisureDome een redelijk incourant 
vastgoedobject. Door de architect is gepoogd de 
souterrainruimten zodanig in te delen dat een zo flexibel 
mogelijk ‘in’ te richten ruimten ontstaan waar men continu kan 
inspelen op de veranderde wensen en eisen van de consument.  
 
3.3.1 KOSTENTECHNISCH 

Niet alleen door de clustering van diverse leisurefaciliteiten, 
maar ook door het zo compact mogelijk houden van de 
LeisureDome, is getracht de kosten voor Wyckerveste en 
daarmee de huurders te beperken.  
Uiteindelijk is de LeisureDome uitgevoerd in vier verdiepingen. 
Belangrijk in het ontwerp is de bruto-nettoverhouding. Hoe 

2: Interview met architect ir. L. Widdershoven 
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dichter het verhoudingsgetal bij de 1,0 ligt, hoe minder 
oppervlakte gerealiseerd is welke geen rendement oplevert. 
Deze oppervlaktes zijn draagconstructies, gevels, schachten en te 
lage ruimten (Jong, 2008). Gemeten conform de NEN 2580 
bedraagt het bruto vloeroppervlak van de vier verdiepingen van 
de LeisureDome tezamen 15.273m

2
. Het netto vloeroppervlak 

(NVO) van de vier verdiepingen bedraagt conform de NEN 2580 
13.753m

2
. De bruto-nettoverhouding van de LeisureDome 

bedraagt 1,11. Dit betekent dat de LeisureDome weinig ruimte 
bezit welke verloren is gegaan aan draagconstructies, gevels, 
schachten en te lage ruimten. Wyckerveste heeft daardoor 
weinig hoeven te investeren in ruimten waarvoor zij geen huur 
ontvangt. Voor het rendement van Wyckerveste is dit positief en 
dit drukt ook de huurkosten voor iedere leisure-exploitant.  
 
De stichtingskosten van het casco LeisureDome zijn vastgesteld 
op €10.200.000,-. Deze kosten gedeeld door het bruto 
vloeroppervlak, 15.273m

2
, resulteren in een bouwprijs van 

€670,- per vierkante meter bruto vloeroppervlak. De gemiddelde 
verdiepingshoogte van de LeisureDome bedraagt 4 meter, deze 
hoogte vermenigvuldigt met het bruto vloeroppervlak resulteert 
in een bouwvolume van 61.000m

3 
voor de gehele LeisureDome. 

De kubieke meterprijs van de LeisureDome bedraagt €170,-. 
 

Een leisuregebouw is in verhouding duurder in realisatie dan een 
retailgebouw. Een vergelijkbare realisatie van Wyckerveste op de 
Rodaboulevard, de Decathlon, bevestigt deze hypothese.  
De Decathlon heeft een oppervlakte van 4.884 vierkante meter. 
Het gebouw is destijds (2002) casco gerealiseerd voor 
€2.000.000,-. De kosten gedeeld door het bruto vloeroppervlak 
resulteert in een bouwprijs van €410,- per vierkante meter bruto 
vloeroppervlak. De gemiddelde hoogte van de Decathlon 
bedraagt 18 meter, deze hoogte vermenigvuldigt met het bruto 
vloeroppervlak resulteert in een bouwvolume van 87.912m

3
 voor 

de gehele Decathlon. De kubieke meterprijs voor het gebouw 
van de Decathlon bedraagt €23,-.  
 
De realisatie van een casco LeisureDome is circa 640% duurder 
dan de realisatie van een retailgebouw. Dit is het gevolg van de 
hoogwaardigere architectuur en ambiance welke noodzakelijk is 
om een leisuregebouw aantrekkelijk te maken voor de 
exploitanten en de consumenten. Voor de ontwikkeling van 
leisuregebouwen is het van belang dat de grondeigenaren het 
voordeel zien dat leisure met zich meebrengt voor het gebied. 
Dit is essentieel gezien het feit dat de grondprijs aanzienlijk lager 
dient te zijn per vierkante meter dan wanneer de grond gebruikt 
wordt voor een retailproject. Het grootste synergievoordeel door 
het toevoegen van leisure in een gebied is het verbeteren van 
het imago en het leefklimaat in het gebied.  
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Unit A: Darteldome 
Unit B: Wok Parkstad 

Plaza 
Unit C: Glowgolf 
Unit D: Bowlo, bowling & 

lounge 
Unit E: Gamestate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 3.3: Souterrain 
LeisureDome   
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Unit A: Darteldome 
Unit B: Wok Parkstad                   
 Plaza 
Unit F: JT Bioscoop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Afbeelding 3.4: Begane 
grond LeisureDome   



 
 

56 
 

JT Bioscoop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 3.5: Eerste 
verdieping 
LeisureDome  
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JT Bioscoop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 3.6: 
Tweede verdieping  
LeisureDome  
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Afbeelding 3.7: LeisureDome te Kerkrade  
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3.4 EXPLOITANTEN 

De zes exploitanten van de LeisureDome fase I worden in deze 
paragraaf achtereenvolgens besproken. De eerste drie 
exploitanten zijn gevestigd op de begane grond en de laatste drie 
exploitanten zijn gehuisvest in het souterrain.  
 
3.4.1 JT BIOSCOOP PARKSTAD 

De JT Bioscoop beslaat een bruto vloeroppervlakte van 6.855m
2 

verdeeld over drie verdiepingen in de LeisureDome. Met acht 
zalen en ruim 2.200 stoelen is deze bioscoop een megabioscoop. 
Alle zalen zijn uitgerust met de modernste (geluids)technieken, 
dit voor het aantrekken van een grote(re) doelgroep en om de 
kans op een herhalingsbezoek te vergroten. Op basis van de 
bezoekersaantallen van de eerste vijf maanden is 
geprognosticeerd dat jaarlijks circa 450.000 personen de JT 
Bioscoop zullen bezoeken.  
 
3.4.2 WOK PARKSTAD PLAZA 

Het wok restaurant is een verplaatser op de Rodaboulevard. Het 
3.000m

2
 tellende restaurant in de LeisureDome is verdeeld over 

twee verdiepingen. De begane grond beslaat 900 zitplaatsen en 
in het souterrain is een kinderspeelhoek gecreëerd. Het 
restaurant op de begane grond bestaat uit twee 
compartimenten waardoor gedurende de dag ingespeeld kan 
worden op de diverse drink- en eetmomenten van de 
consument. Wok Parkstad Plaza verwacht jaarlijks, op basis van 

voorgaande jaren en de bezoekersaantallen van de afgelopen vijf 
maanden, circa 250.000 bezoekers te ontvangen.  
 
3.4.3 DARTELDOME 

Op de begane grond en in het souterrain van de LeisureDome is 
de 2.100m

2
 grote kinderspeeltuin Darteldome gehuisvest. De hal 

is bijna acht meter hoog om de verscheidene speeltoestellen 
mogelijk te maken. Deze hal bevat een speelstructuur van circa 
1.400m

2
 met vertier voor kinderen tot 12 jaar. De Darteldome 

heeft een jaarlijkse bezoekersprognose van 100.000 personen, 
conform de bezoekersaantallen van de eerste maanden.  
 
3.4.4 BOWLO, BOWLING & LOUNGE 

Onder de naam Bowlo, bowling & lounge is in het souterrain van 
de LeisureDome  een nieuw bowlingconcept geïntroduceerd. In 
de ruim 2.000m

2
 zijn 20 witte LED-bowlingbanen en een 

loungegedeelte verwezenlijkt. Door de toevoeging van de lounge 
wordt de belevenis van de consument vergroot en hiermee 
wordt ingespeeld op de trend welke zich voordoet in het 
consumentengedrag. Daarnaast wordt deze horecaruimte tevens 
door overige bezoekers van de LeisureDome bezocht. De Bowlo 
verwacht jaarlijks, op basis van de eerste maanden, circa 110.000 
bezoekers. 
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3.4.5 GLOWGOLF 

De bijna 600m
2
 in het souterrain van de LeisureDome huisvesten 

een 18 holes blacklight midgetgolfbaan. Deze 18 holes zijn 
uitgevoerd met fantasie-decoratie welke oplichten door het 
gebruik van blacklight lampen. Dit concept is onderdeel van 
Leisure concepts BV welke inmiddels 12 Glowgolf vestigingen in 
Nederland exploiteert. Geprognosticeerd is dat jaarlijks circa 
90.000 bezoekers de Glowgolf in de LeisureDome zullen 
bezoeken.  
 
3.4.6 GAMESTATE 

De Gamestate is een 440m
2 

tellende spelletjeshal in het 
souterrain van de LeisureDome. In deze hal bevinden zich circa 
50 speelautomaten allen voorzien van het play- en winsysteem. 
Deze speelautomaten worden continu afgewisseld en omgeruild 
voor nieuwe speelautomaten. De Gamestate is onderdeel van de 
Veltmeijer Group, zij dragen ondermeer de zorg voor de 
exploitatie van de amusement- en speelautomaten van de 
Center Parcs Group. Op basis van diverse ramingen en huidige 
bezoekersaantallen zal de Gamestate jaarlijks door circa 75.000 
personen worden bezocht. Veelal zullen dit impulsieve bezoeken 
zijn van consumenten welke in eerste instantie een andere 
leisurefaciliteit in de LeisureDome willen bezoeken of hebben 
bezocht.  
 
 

 

3.5 FINANCIERING 

Gool et al., (2007) concluderen dat beleggers diverse methoden 
gebruiken om te bepalen of een investering financieel gezien 
interessant is. Wyckerveste hanteert voornamelijk de bruto 
aanvangsrendement methode. Het bruto aanvangsrendement 
wordt bepaald door de markthuurwaarde jaar 1 van het 
vastgoedobject te delen door de totale investeringskosten (Driel, 
1998). Wyckerveste bepaalt voorafgaand aan een project het 
gewenste bruto aanvangsrendement, meestal ligt dit percentage 
tussen de 8% en 9%. Het bruto aanvangsrendement van de 
LeisureDome is tot stand gekomen door de diverse bruto 
aanvangsrendementen van de zes leisurefaciliteiten te middelen. 
De JT Bioscopen is een zeer vermogende en kwalitatieve huurder 
met een langlopend afgesloten huurcontract (20 jaar). Tevens 
heeft JT Bioscopen een enorme investering gedaan in de 
gehuurde ruimte. Deze kenmerken tezamen resulteren voor 
Wyckerveste erin dat voor de ruimte van JT Bioscopen akkoord 
kan worden gegaan met een bruto aanvangsrendement van circa 
7,5%.  
Daarentegen zijn in de LeisureDome exploitanten gehuisvest 
welke in de LeisureDome hun eerste leisurefaciliteit hebben 
geopend. Deze huurders hebben een mindere solvabiliteit en 
Wyckerveste heeft met deze exploitanten een korter 
huurcontract afgesloten (5 jaar). Tevens hebben zij kleinere 
investeringen gedaan in de afwerking van de ruimte, of zij 
hebben deze investering geleend bij Wyckerveste. Deze 
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kenmerken tezamen resulteren voor Wyckerveste erin dat voor 
deze ruimten een bruto aanvangsrendement van 10% acceptabel 
is. De verschillende LeisureDome exploitanten met bijbehorende 
kenmerken tezamen hebben geresulteerd in een gezamenlijk 
bruto aanvangsrendement voor de LeisureDome van 9%. Dit 
bruto aanvangsrendement is tevens te herleiden door het 
resultaat van de huurinkomsten jaar 1 (€1.100.000,-) te delen 
door de totale investering van Wyckerveste (€12.000.000,-).  
 
De verwachte omzet van alle zes de LeisureDome exploitanten 
tezamen is geprognosticeerd op €14.340.000,- per jaar. 
Leisurefaciliteiten begroten normaliter 20% van hun 
exploitatiekosten in voor huisvestingskosten. Dit betekent dat 
het bruto aanvangsrendement achteraf gezien lager is dan 
mogelijk. De omzetresultaten van de exploitanten in de 
LeisureDome zijn hoger dan vooraf was geprognosticeerd.  
 
De LeisureDome is gefinancierd middels een Loan to Value 
constructie met één van de vastgoedbanken van Nederland, de 
FGH Bank. Een Loan to Value overeenkomst is het door de bank 
verstrekken van een hypothecaire lening met als 
zekerheidsstelling het onroerend goed. In de huidige 
economische situatie financiert de geldschieter (in dezen de 
vastgoedbank FGH) niet de gehele ontwikkeling. Voor de 
LeisureDome geldt een verhouding van 60% vreemd vermogen 
en 40% eigen vermogen vanuit projectontwikkelaar 

Wyckerveste. Volgens Gool et al. (2007) verlaagt een lage Loan 
to Value de kans dat bij verkoop onvoldoende middelen worden 
vrijgemaakt om alsnog aan de periodieke verplichting te kunnen 
voldoen. Het risico vanuit het perspectief van de geldschieter 
bestaat enerzijds uit de kans dat de geldnemers niet aan de 
periodieke verplichtingen kunnen voldoen en anderzijds uit de 
waarschijnlijkheid dat bij parate executie onvoldoende geld 
wordt gegenereerd om alsnog aan deze verplichting te voldoen.  
 
De totale investering van Wyckerveste in de LeisureDome is 
€12.000.000,-. Dit bedrag is op te delen in de stichtingskosten 
welke zijn gemoeid met het opleveren van een casco gebouw en 
daarnaast heeft Wyckerveste een bedrag geleend aan een 
huurder voor de afbouw van de leisurefaciliteit. Bij de FGH Bank 
is een lening afgesloten van €7.000.000,- het overige bedrag is 
door Wyckerveste geïnvesteerd ten behoeve van de realisatie 
van de LeisureDome.  
 
Sinds de opening van de LeisureDome en de positieve 
omzetresultaten heeft Wyckerveste inmiddels 11 serieuze 
aanvragen ontvangen voor de realisatie van een LeisureDome. 
Voor Wyckerveste is de realisatie van deze projecten financieel 
gezien niet haalbaar door het alsmaar investeren van 
omvangrijke bedragen. 
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De financiële mogelijkheden ten behoeve van de realisatie van 
nieuwe projecten is besproken met de twee financiers waar 
Wyckerveste mee samenwerkt, allereerst de FGH Bank en 
daarnaast ING Real Estate. Deze interviews zijn beide uitgewerkt 
in bijlage 1.  
Zoals in hoofdstuk 2 vermeld, zijn er diverse mogelijkheden met 
betrekking tot de financiering van dergelijke grote 
vastgoedobjecten. Gedurende de afspraken bij de twee banken 
zijn enkele van deze mogelijkheden besproken. Met name de 
verkoop van de LeisureDome en het uitrollen van ‘founders’ zijn 
uitvoerig besproken.   
De eerste mogelijkheid is de verkoop van de LeisureDome aan 
investeerders of aan de gehuisveste exploitanten. Dit is gezien de 
terughoudendheid van beleggers en redelijk onzekere 
exploitanten geen potentiële mogelijkheid.  Daarnaast is de 
mogelijk geïnitieerd om ‘founders’ uit te gaan rollen bij nieuwe 
LeisureDome projecten. Founders zijn bedrijven welke baat 
hebben bij de realisatie en de exploitatie van een nieuw 
LeisureDome. Dit zijn onder andere: (onder)aannemers, 
architecten, constructeurs, drankleveranciers, 
schoonmaakbedrijven en dergelijke. Deze bedrijven en 
belanghebbende kunnen zich inkopen bij de realisatie en 
exploitatie van de diverse LeisureDomes. Als ze zich hebben 
ingekocht voor een vooraf bepaald bedrag per vierkante meter 
krijgen zij de exclusiviteit tot dienstverlening bij de realisatie en 
exploitatie van een nieuw LeisureDome. Dit verzamelde geld 

wordt gebruikt voor de financiering van de LeisureDome. Een 
nadeel van deze methode is dat continu dezelfde partijen 
participeren in een project. Voor de exploitanten wordt op deze 
manier de keuzevrijheid beperkt. Getracht moet worden dat dit 
geen negatieve invloed heeft op de keuze van de exploitant om 
zich te vestiging in de LeisureDome.  
Tevens bestaat de mogelijkheid tot crowdfunding. Door het 
‘aanbieden’ van de LeisureDome kunnen gegadigden geld 
doneren, sponsoren of lenen aan de ontwikkelaar daarnaast 
kunnen zij participant worden.    
Ten slotte is het van belang dat de ontwikkelaar bij de gemeente 
de ontwikkelingen en de synergievoordelen voor het gebied 
kenbaar maakt en daarbij een subsidieaanvraag indient.  
 

3.6 RESUMÉ  

In dit hoofdstuk is antwoord verkregen op de onderzoeksvraag: 
‘’Wat is een LeisureDome?’’.  
De LeisureDome is een uit noodzaak geboren geclusterd 
leisurecomplex gelegen op de Rodaboulevard te Kerkrade. De 
LeisureDome heeft een oppervlakte van circa 15.000m

2 
die 

verdeeld zijn over vier verdiepingen waarin zes leisurefaciliteiten 
zijn gehuisvest. De leisurefaciliteiten welke zijn gelegen op de 
begane grond zijn de JT Bioscoop Parkstad, Wok Parkstad Plaza 
en de Darteldome. In het souterrain zijn de overige drie 
exploitanten gehuisvest, te weten: Bowlo, bowling & lounge, 
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Glowgolf en de Gamestate. De totale investering van 
Wyckerveste in de LeisureDome is circa 12 miljoen. Deze 
investering is gefinancierd middels een Loan to Value constructie 
van 60% - 40% met de FGH Bank. In de toekomst is de meest 
potentiële mogelijkheid om deze financiering middels het 
uitrollen van founders te laten geschieden. Tevens bestaat de 
mogelijkheid tot crowdfunding. 
Daar Wyckerveste inmiddels 11 serieuze aanvragen heeft 
ontvangen met betrekking tot de expansie van het product 
LeisureDome, is het noodzakelijk dat inzicht gegeven wordt in de 
kenmerken welke de aspecten: locatie, verschijningsvorm, 
omliggende retail- en leisurefaciliteiten, positionering in het 
gebouw en synergievoordelen dienen te bezitten voor de 
realisatie van een optimaal leisurecomplex. De LeisureDome te 
Kerkrade wordt als basis genomen. Middels het 
literatuuronderzoek en aansluitend onderzoek worden de 
huidige kenmerken getoetst en worden suggesties gedaan voor 
optimalisatie.  
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4. DATA VERZAMELEN 
 
De LeisureDome, welke is geïntroduceerd in het vorige 
hoofdstuk, staat centraal in het onderzoek naar het inzichtelijk 
maken van de kenmerken welke de aspecten dienen te bezitten 
voor de optimalisatie van een leisurecomplex.  
Gedurende dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de benodigde 
data en de twee te hanteren onderzoeksmethoden. Aangaande 
de twee onderzoeksmethoden wordt de opbouw van beide 
onderzoeken kenbaar gemaakt. Daarnaast zal in dit hoofdstuk 
tevens de onderzoeklocatie en de dataverzameling worden 
toegelicht. Ten slotte wordt een introductie gegeven van de te 
hanteren analysemethoden betreffende beide 
onderzoeksmethoden.  
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4.1 KWANTITATIEF ONDERZOEK 

Gezien het exploratieve karakter van dit onderzoek is gekozen 
om middels een surveyonderzoek de wensen van de 
exploitanten en de consumenten betreffende een optimaal 
leisurecomplex in kaart te brengen. Twee methoden betreffende 
het surveyonderzoek zijn geïmplementeerd in dit onderzoek. 
Allereerst worden de zes exploitanten van de LeisureDome 
middels een interview ondervraagd. Daarnaast worden de 
wensen van de consumenten geïnventariseerd middels een 
enquête onder de bezoekers van de LeisureDome.  
 

4.2 ONDERZOEKSGEGEVENS 

Voor het opstellen van zowel de interviewvragen als de 
enquêtevragen dient allereerst een helder beeld geschetst te 
worden van de benodigde gegevens. Deze gegevens dienen een 
aanvulling te vormen op de uit het literatuuronderzoek 
verworven kennis en tevens dient deze data inzicht te geven in 
de kenmerken welke een optimaal leisurecomplex dienen te 
bezitten. Onderstaand worden de onderzoeksvragen uit 
hoofdstuk 1 per aspect samengevoegd. Per aspect worden de 
kenmerken weergegeven welke getoetst dienen te worden 
middels het surveyonderzoek. Deze kenmerken zijn hoofdzakelijk 
afgeleid uit het literatuuronderzoek, daarnaast zijn door 

gesprekken met Wyckerveste nog enkele kenmerken 
toegevoegd.  
 
1. Wat is een LeisureDome? 

Deze deelvraag is middels deskresearch beantwoord, zie 
hoofdstuk 2 en 3.  
 

2. Wat zijn de eisen aan de locatie van een nieuwbouwcomplex 
of een bestaand gebouw voor de realisatie van een 
LeisureDome?  
- In hoeverre is de bereikbaarheid van de locatie van 

invloed op de vestigingsplaatskeuze van de exploitant en 
op het bezoekgedrag van de consument? 

- Is de reistijd naar de LeisureDome van invloed op de 
vestigingsplaatskeuze van de exploitant en van invloed 
op het bezoekgedrag van de consument?  

- Heeft gratis parkeren invloed op de 
vestigingsplaatskeuze van de exploitant en op het 
consumentengedrag?  

- Heeft het aantal parkeerplaatsen effect op het 
keuzegedrag van zowel de exploitant als van de 
consument?  

- Is de aanwezige traffic op de locatie van invloed op het 
keuzegedrag van zowel de exploitant als de consument?  
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- Hebben de exploitant en de consument een voorkeur 
voor een locatie in de binnenstad of voor een 
periferielocatie?  

- Waarom geven consumenten hun voorkeur aan de 
leisurefaciliteiten in de LeisureDome boven de 
leisurefaciliteiten in de binnenstad van de nabijgelegen 
steden?  
 

3. Wat is de meest optimale verschijningsvorm van een 
LeisureDome?  

- Heeft de architectonische uitstraling van het pand 
invloed op de vestigingsplaatskeuze van de exploitant en 
het bezoekgedrag van de consument?  

- Welke eisen worden door zowel de exploitant als de 
consument gesteld aan de toegankelijkheid van het 
gebouw en de individuele voorzieningen?  

- In hoeverre heeft de flexibiliteit van de inrichting van een 
ruimte invloed op de vestigingsplaatskeuze van de 
exploitant? 

- In hoeverre speelt de zichtbaarheid van de individuele 
leisurefaciliteiten een rol in de vestigingsplaatskeuze van 
de exploitant en het bezoekgedrag van de consument? 

- In hoeverre prefereert de exploitant en de consument 
een éénlaags- of een meerlaagsgebouw.  

- Speelt de afstand tussen de faciliteiten een rol voor 
zowel de exploitant als de consument in hun keuze?  

- Welke eisen worden door de exploitant en de consument 
gesteld aan de ambiance in een LeisureDome?  
 

4. Welke omliggende retail- en leisurefaciliteiten zijn 
noodzakelijk om een LeisureDome aantrekkelijk te maken 
voor de consument?  
- Welke leisurefaciliteiten heeft de consument bezocht?  
- Welke leisurefaciliteiten die niet gelegen zijn in de 

LeisureDome zou de consument willen bezoeken?  
- Welke omliggende retail- en/of leisurefaciliteiten worden 

door de exploitant als positief en negatief ervaren op een 
LeisureDome locatie?  
 

5. Wat is volgens zowel de exploitant als de consument de 
ideale positionering van de diverse leisurefaciliteiten in een 
LeisureDome? 
- Welke eisen worden door de exploitant aan hun ruimte 

en hun positionering binnen de LeisureDome gesteld?  
- In hoeverre heeft de naastgelegen leisurefaciliteit 

volgens de exploitant invloed op hun eigen 
leisurefaciliteit? 
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6. Welke synergievoordelen worden door de exploitanten en de 
consumenten van de LeisureDome ondervonden door de 
clustering van diverse leisurefaciliteiten in één gebouw? 
- Heeft de clustering van de diverse leisurefaciliteiten een 

voordeel gecreëerd voor de exploitanten in zowel de 
realisatie- als de exploitatiefase? 

- Worden door de bezoekers van de LeisureDome 
gedurende een bezoek meerdere leisurefaciliteiten en/of 
retailfaciliteiten op de Rodaboulevard  bezocht? 

- Overweegt de bezoeker van de LeisureDome een 
herhalingsbezoek aan één of meerdere leisurefaciliteiten 
van de LeisureDome? 

- Welke leisurefaciliteiten worden bewust bezocht en 
welke leisurefaciliteiten worden impulsief bezocht? 
 

7. Aan welke eisen moet het beleggingsplaatje voldoen om een 
financieel gezond draagvlak te creëren?  

 

4.3 INTERVIEW LEISUREDOME EXPLOITANTEN 

Voor het eerste gedeelte van het onderzoek is gekozen om 
middels een gestructureerd interview een inventarisatie te 
maken van de wensen, bevindingen en verbeterpunten volgens 
de exploitanten betreffende de LeisureDome. Tevens worden de 
kenmerken welke de aspecten betreffende de realisatie van een 
nieuw leisurecomplex dienen te bezitten inzichtelijk gemaakt. 

Het interview is gedeeltelijk opgebouwd middels de ‘Analytical 
Hierarchical Process’ methode (AHP-methode). De Analytical 
Hierarchical Process methode is wereldwijd een bekende 
beslissingsmethode (Saaty, 1980). Deze methode weegt de 
aspecten ofwel constructen (locatie, verschijningsvorm, 
omliggende retail- en leisurefaciliteiten, positionering in het 
gebouw en synergievoordelen) tegen elkaar af. Daarnaast 
worden de kenmerken welke zijn benoemd bij de 
onderzoeksgegevens vertaald naar subconstructen. Gedurende 
het interview worden de constructen en subconstructen vertaald 
naar; ‘hoe belangrijk is (sub)construct A ten opzichte van 
(sub)construct B?’. Gegeven de verworven pairwise comparison 
matrices wordt bepaald welk construct de exploitant het 
belangrijkste vindt en wordt tevens een rangorde geformuleerd 
van de constructen en subconstructen (Nera, 2000).  
 
Een voordeel van het toepassen van de interviewmethode is dat 
de diepgang van de antwoorden op de vragen hoog is. Voor de 
respondenten is het eenvoudig om achterliggende motivaties en 
ideeën kenbaar te maken, dit kan worden bereikt door de 
mogelijkheid tot doorvragen. Op deze manier wordt 
gewaarborgd dat alle verbeterpunten welke de exploitant 
kenbaar wilt maken ook kenbaar worden gemaakt aan de 
interviewer. Dit voordeel is tevens een nadeel, deze methode is 
zowel in uitvoering als in verwerking zeer tijdrovend. Vanwege 
dit nadeel is gekozen om alleen de zes exploitanten van de 
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LeisureDome te interviewen en de consumenten middels een 
schriftelijke enquête naar hun mening te vragen (Baarda, Bakker 
& Hulst et al., 2012). 
 
4.3.1 OPBOUW INTERVIEW 

Het interview is opgedeeld in drie separate onderdelen.  
Het eerste onderdeel is de inleiding van het interview, allereerst 
wordt een korte toelichting gegeven over het doel van het 
onderzoek. Daarnaast wordt in de inleiding gevraagd naar de 
persoonskenmerken van de geïnterviewden en welke 
leisurefaciliteit zij vertegenwoordigen. 
 
Na de algemene vragen wordt gestart met de kern van het 
onderzoek. De kern bevat vragen over de eerder genoemde 
constructen en subconstructen.  
 
Het eerste construct is de locatie welke wordt verdeeld in de 
volgende subconstructen: bereikbaarheid, reistijd, gratis 
parkeren, voldoende parkeerplaatsen, naamsbekendheid gebied, 
en bestaande traffic. Naast deze subconstructen worden tevens 
nog enkele open- en meerkeuze-vragen gesteld over de 
aanrijroutes en parkeerfaciliteiten. Afsluitend aan dit construct 
wordt informatie ingewonnen over de voorkeur van de 
exploitant betreffende een binnenstadlocatie of een 
periferielocatie.  
 

Het tweede construct dat besproken wordt, is de optimale 
verschijningsvorm voor zowel een nieuw te realiseren 
LeisureDome als voor de herbestemming van een bestaand 
gebouw naar een LeisureDome. De subconstructen: 
architectonische uitstraling, toegankelijkheid, flexibele inrichting, 
zichtbaarheid, aantal verdiepingen en afstand tussen de 
faciliteiten worden achtereenvolgens besproken middels diverse 
open- en meerkeuze-vragen.  
 
Als derde wordt het construct betreffende de omliggende retail- 
en leisurefaciliteiten behandeld. Dit construct geeft de invloed 
van deze faciliteiten weer op de faciliteiten welke gehuisvest zijn 
in de LeisureDome. Het construct is opgedeeld in de 
subconstructen: aantrekken van nieuwe doelgroepen en 
bestaande retail- en leisurefaciliteiten. Daarnaast worden enkele 
vragen gesteld over welke omliggende faciliteiten de 
bezoekersaantallen van de leisurefaciliteit positief beïnvloeden 
en welke faciliteiten, zowel positief als negatief, invloed hebben 
op de keuze van de exploitant om zich te vestigen in de 
LeisureDome of een geclusterd leisurecomplex.  
 
Het vierde construct is de positionering van de leisurefaciliteiten 
in de LeisureDome. In dit construct worden enkele open- en 
meerkeuze-vragen gesteld aangaande de navolgende 
subconstructen:  toegankelijkheid, zichtbaarheid en locatie in het 
gebouw. 
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Het laatste construct betreft de synergievoordelen. Dit construct 
wordt opgedeeld in de volgende subconstructen: 
herhalingsbezoek, dubbelgebruik voorzieningen, financiële 
voordelen, vergroten verzorgingsgebied en verlengen van de  
verblijfsduur. Afsluitend worden enkele vragen gesteld 
betreffende de synergie-voordelen en -nadelen welke de 
exploitant heeft ondervonden door de clustering van de zes 
leisurefaciliteiten in één gebouw gedurende de realisatiefase en 
de exploitatiefase.  
 
Het interview wordt beëindigd met het afwegen van de vijf 
constructen: locatie, verschijningsvorm, omliggende retail- en 
leisurefaciliteiten, positionering in het gebouw en de 
synergievoordelen door de exploitant.  
 
Ten slotte bestaat de mogelijkheid voor de exploitant voor het 
kenbaar maken van eventuele verbeterpunten en opmerkingen 
betreffende het interview en de LeisureDome.  
 
Een blanco interview welke wordt gebruikt als onderlegger 
tijdens de interviews met de exploitanten is weergegeven in 
bijlage 2.  
 
 
 
 

4.4 ENQUÊTE LEISUREDOME BEZOEKERS 

Wegens de omvang van de consumentenpopulatie, worden de 
gegevens van deze groep verzameld middels een schriftelijke 
enquête. Naast diverse open- en meerkeuze-vragen betreffende 
de optimalisatie van een leisurecomplex worden de 
respondenten gevraagd naar hun voorkeur door middel van een 
‘Stated Choice experiment’. De Stated Choice analysis methode 
is gebaseerd op het ‘conjuncte keuze-experiment’. Conjuncte 
keuze-experimenten worden gebruikt voor het meten, 
analyseren en voorspellen van consumentenreacties op nieuwe 
of nog niet bestaande producten of diensten (Kemperman, 
2013). Deze methode wordt in de volgende paragraaf verder 
uitgewerkt. Afgesloten wordt met een tijdsschema waarin de 
respondent zijn of haar tijdsbesteding in de LeisureDome in dient 
te vullen.  
 
Het grootste voordeel van een schriftelijke enquête is de 
reikwijdte welke in een relatief korte periode kan worden 
bereikt. Een kenmerk van deze methode is de veelal lage respons 
op de uitgegeven enquêtes. Men dient veel enquêtes te 
verspreiden voor de benodigde respons (Baarda et al., 2012). In 
dit onderzoek is ervoor gekozen de respons te verhogen door het 
deels mondeling afnemen van de schriftelijke enquête.   
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4.4.1 CONJUNCT KEUZE-EXPERIMENT 

Gedurende een conjunct keuze-experiment worden 
respondenten gevraagd om keuzes te maken uit 
keuzealternatieven die worden beschreven in termen van 
eigenschappen die het keuzegedrag beïnvloeden (Louviere et al., 
2000). Bij de conjuncte keuzemodellen wordt verondersteld dat 
ieder keuzealternatief wordt gedefinieerd in termen van 
eigenschappen, die attributen worden genoemd. Deze attributen 
kunnen diverse waardes aannemen die attribuutniveaus worden 
genoemd. Deze attribuutniveaus worden gecombineerd tot 
bepaalde keuzealternatieven. De attributen welke zijn 
aangenomen voor dit onderzoek zijn gebaseerd op de literatuur 
uit hoofdstuk 2 en de onderzoeksvragen. De attributen met 
bijbehorende attribuutniveaus zijn weergegeven in tabel 4.1.  
 
Tabel 4.1: Attributen en attribuutniveaus 

 
De attributen worden middels een orthogonaal experimenteel 
design gecombineerd tot hypothetische keuzealternatieven. Het 

orthogonaal design heeft de eigenschap dat ieder 
attribuutniveau even vaak voorkomt in het model. Met behulp 
van het fractioneel design van Addelman (Addelman, 1961) kan 
het aantal keuzealternatieven worden teruggebracht naar 8; dit 
is een significant verschil met de 128 alternatieven welke uit het 
full fractioneel design volgen (7 attributen met elk 2 niveaus 
leveren 128 combinaties op). Het design en de acht 
keuzealternatieven zijn bijgevoegd in bijlage 3. De acht 
keuzealternatieven vormen de basis voor de keuzesets. Iedere 
keuzeset bevat twee keuzealternatieven en een optie tot de 
keuze ‘geen van beide’. Een voorbeeld van een keuzeset is 
weergegeven in figuur 4.1.  
 

 

Figuur 4.1: Voorbeeld keuzetaak enquête consumenten 

Attribuut Attribuutniveaus  
Parkeerkosten per uur €0,- €2,- 
Locatie Binnenstad Stadsrand 
Reistijd 10 – 30 min. 30 – 50 min. 
Faciliteiten Leisure en retail Leisure 
Uitstraling Modern Historisch 
Entree Aparte entrees Gezamenlijke hal 
Bouwvorm Eénlaags Meerlaags 

 LeisureDome A LeisureDome B Geen van 
beide 

Parkeren per uur €2,- €0,-  

Locatie Stadsrand Stadsrand  

Reistijd vanaf uw 
woning 

10-30 min. 30-50 min.  

Aanwezige 
faciliteiten 

Leisure Leisure en retail  

Uitstraling Modern Modern  

Entree faciliteiten Aparte entrees Gezamenlijke hal  

Bouwvorm Meerlaags Meerlaags  

 o  o  o  
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Elke respondent krijgt vier keuzesets voorgelegd en wordt 
gevraagd per keuzeset een keuze te maken uit de drie 
mogelijkheden (de twee alternatieven en de keuze ‘geen van 
beide’). Gekozen is om de keuzesets tekstueel weer te geven en 
niet met beeldmateriaal voor het tegengaan van het verspreiden 
en het laten kiezen uit onjuiste en onrelevante informatie 
(Singelenberg, Goetgeluk, & Jansen, 2011). Om een goed beeld 
te verkrijgen van de voorkeur van de consument worden drie 
verschillende enquêteversies samengesteld, elk met een andere 
keuzeset samenstelling. 
 
4.4.2 TIJDSCHEMA 

De tijdsinvulling van de consumenten op de Rodaboulevard en in 
de LeisureDome wordt middels het laten invullen van een 
tijdsschema door de respondenten in kaart gebracht. De 
respondenten dienen per bezochte faciliteit op de 
Rodaboulevard het aanvangstijdstip en het vertrekmoment in te 
vullen. Daarnaast dient voor iedere bezochte faciliteit aan te 
worden gegeven of het bezoek aan deze faciliteit een gepland 
bezoek was of een impulsief bezoek. 
Middels het analyseren van het tijdsschema kan worden 
geconcludeerd of er een synergievoordeel bestaat tussen de 
retail- en leisurefaciliteiten op de Rodaboulevard en de 
leisurefaciliteiten in de LeisureDome. Daarnaast kan worden 
vastgesteld of een synergievoordeel bestaat tussen de 
leisurefaciliteiten in de LeisureDome. Aan de hand van deze 
gegevens kan worden vastgesteld of er een synergievoordeel 

ontstaat door spin-off en het verlengen van de verblijfsduur van 
de bezoekers door de clustering van diverse leisurefaciliteiten in 
één gebouw. Ten slotte worden de meest gemaakte combinaties 
tussen de leisurefaciliteiten en eventueel de retailfaciliteiten 
zichtbaar en worden de aanjagers van de LeisureDome kenbaar. 
Naast het inzichtelijk maken van de bezochte faciliteiten, de 
synergievoordelen en daarbij de combinatiebezoeken, wordt 
tevens een inzicht gegeven in het bezoekmotief en de 
verblijfsduur per faciliteit. Per faciliteit worden het aantal 
bezoekers per tijdseenheid in kaart gebracht. Op deze manier 
worden de piekmomenten en de daluren inzichtelijk gemaakt.  
 
4.4.3 OPBOUW ENQUÊTE 

De enquête start met enkele algemene open- en meerkeuze-
vragen aangaande de algemene persoonlijke gegevens. 
Allereerst dient de datum te worden ingevuld, het geslacht van 
de respondent, de leeftijd en de woonplaats. De inleiding wordt 
afgesloten met een open vraag over de groepssamenstelling. 
Hier dient de respondent de groepssamenstelling nader te 
specificeren: het aantal mannen, aantal vrouwen, kinderen 
tussen de 0 en 8 jaar en het aantal pubers tussen 8 tot 16 jaar 
waar men de LeisureDome mee bezoekt. Afsluitend aan dit 
cluster dient de respondent zijn of haar bezoekmotief aan de 
LeisureDome te expliciteren. De respondent kan kiezen uit: 
gezinsuitje, groepsuitje of kan antwoord geven op de open vraag 
‘anders’.  
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Na de algemene vragen wordt de respondent vier keuzesets 
voorgelegd. Per keuzeset is het de bedoeling dat de respondent 
een keuze maakt tussen LeisureDome A, LeisureDome B of de 
optie ‘geen van beide’.  
 
Vervolgens wordt middels enkele open- en meerkeuze-vragen 
meer kennis vergaard over de verschijningsvorm, het 
bezoekmotief en de toekomstmogelijkheden van de 
LeisureDome. De enquête wordt afgesloten met het tijdsschema 
waar de respondent zijn of haar tijdsbesteding behoort  weer te 
geven.  
 
Een voorbeeldenquête welke is verspreid onder de bezoekers 
van de LeisureDome is bijgevoegd aan dit rapport in bijlage 4.  
 

4.5 VELDONDERZOEK 

De onderzoekslocatie is voor het eerste gedeelte van het 
onderzoek, de interviews met de exploitanten, afhankelijk van de 
beschikbaarheid en de wensen van de exploitanten. Veelal zullen 
deze interviews plaatsvinden in de leisurefaciliteit van de 
exploitant of ten kantore van Wyckerveste. 
 
Voor het tweede gedeelte van het onderzoek worden de 
bezoekers van de LeisureDome geënquêteerd. De tijdstippen 
waarop geënquêteerd wordt, zijn maandag tot en met zaterdag 

tussen 10:00 uur en 22:00 uur. Deze tijdstippen zijn gekozen 
voor het verkrijgen van een representatief beeld. De avonden 
vanaf 22:00 uur, zondagen, vakantieperiodes en andere 
feestdagen worden vermeden, gezien op deze tijdstippen niet 
alle retail- en leisurefaciliteiten op de Rodaboulevard zijn 
geopend. Op voorhand worden geen data genoemd gezien het 
weer een belangrijke rol speelt. De dagen met regen en sneeuw 
worden in dit onderzoek vermeden.  
Om orde-effecten te voorkomen, dienen de keuzetaken in 
verschillende volgorden aan de respondent voorgelegd te 
worden. Daarom zijn drie verschillende versies van de enquête 
gemaakt. Voor elke versie dienen minimaal 100 enquêtes te 
worden verzameld. Met een aangenomen zekerheidsmarge van 
20% resulteert dit in een minimale respons van 360 enquêtes.   
De respondenten worden random gekozen, in een 
leisurefaciliteit of bij het verlaten van de LeisureDome. Indien 
een bezoeker van de LeisureDome niet wenst mee te werken aan 
het onderzoek wordt dit op een apart formulier bijgehouden. 
De afname van de 360 enquêtes vindt evenredig plaats tijdens 
de openingsuren van zowel de LeisureDome als de 
retailfaciliteiten. Dit om een zo representatief mogelijk beeld te 
verkrijgen van de synergie tussen de LeisureDome en de overige 
retail- en leisurefaciliteiten op de Rodaboulevard.  
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4.6 DATAVERWERKING  

De persoonlijke informatie en de respons op de open- en 
meerkeuze-vragen uit de interviews en de enquêtes worden 
geanalyseerd middels frequentietabellen en kruistabellen. De 
gegevens welke in de interviews zijn verzameld door middel van 
de Analytical Hierarchical Process methode, worden met behulp 
van diverse pairwise comparison matrices voor iedere 
respondent geanalyseerd. Daarnaast wordt voor elke respondent 
de consistentie uitgerekend. Afsluitend worden de gewichten 
van elk construct en de subconstructen van alle respondenten 
gemiddeld. Deze gemiddelde gewichten geven de volgorde van 
importantie weer van de constructen en van de subconstructen. 
Op deze manier kan de volgorde van importantie bepaald 
worden voor de vijf constructen, de subconstructen per 
construct en alle subconstructen tezamen.  
De keuzes van de opties uit de keuzesets uit de enquête worden 
geanalyseerd door gebruik te maken van het Multinomiale Logit 
model en het Latente Klasse model. Middels deze analyse kan de 
mate van importantie worden bepaald aangaande de 
voorgelegde attributen en bijbehorende attribuutniveaus. Deze 
analyse toont de meest geprefereerde combinatie van de 
respondenten betreffende de kenmerken aan de locatie, 
benodigde faciliteiten en de verschijningsvorm.  
Het tijdsschema welke inzicht geeft in het bezoekpatroon van de 
bezoekers aangaande de faciliteiten op de Rodaboulevard, wordt 
voornamelijk middels frequentietabellen en kruistabellen 

samengevat. Dit zodat conclusies kunnen worden getrokken 
inzake het bezoekgedrag van alle respondenten.  
 

4.7 RESUMÉ  

Wegens het exploratieve karakter van dit onderzoek, is gekozen 
om middels een interview met de LeisureDome exploitanten en 
een enquête onder de bezoekers van de LeisureDome, de 
kenmerken te inventariseren welke zijn vereist voor de realisatie 
van een optimaal leisurecomplex.  
Deze kenmerken zijn onder te verdelen in vijf aspecten, te 
weten: de locatie, verschijningsvorm, omliggende retail- en 
leisurefaciliteiten, positionering in het gebouw en 
synergievoordelen. Per aspect zijn diverse kenmerken benoemd 
in het literatuuronderzoek, middels het surveyonderzoek worden 
deze kenmerken aangevuld en getoetst.  
 
Zowel het interview als de enquête zijn samengesteld uit diverse 
open- en meerkeuze-vragen. Daarnaast worden de exploitanten 
gevraagd om de vijf aspecten met de bijbehorende kenmerken 
middels de Analytical Hierarchical Process methode op volgorde 
van importantie te rangschikken. De respondenten van de 
enquête worden tevens gevraagd een keuze te maken uit vier 
keuzesets welke zijn samengesteld middels de Stated Choice 
methode. Daarnaast dienen zij hun tijdsbesteding van die dag op 
de Rodaboulevard weer te geven in een tijdsschema.  
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Beide onderzoeken worden in en rondom de LeisureDome 
afgenomen. De data en tijdstippen worden weloverwogen 
gekozen vanwege de representativiteit van het onderzoek. 
Vakanties, feestdagen, reguliere zondagen en dagen met slecht 
weer worden vermeden.  
 
De verzamelde data wordt voornamelijk geanalyseerd middels 
diverse frequentietabellen en kruistabellen. De interviewvragen 
welke zijn opgesteld aangaande de Analytical Hierarchical 
Process methode worden geanalyseerd middels diverse pairwise 
comparison matrices. Betreffende de Stated Choice 
enquêtevragen wordt gebruik gemaakt van het Multinomiale 
Logit model en het Latente Klasse model. Deze analyses tezamen 
geven inzicht in de wensen en voorkeuren van de exploitanten 
en consumenten betreffende de locatie, verschijningsvorm, 
omliggende retail- en leisurefaciliteiten, positionering in het 
gebouw en synergievoordelen welke een ideaal leisurecomplex 
dient te bezitten. 
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5. DATA ANALYSE 
 
De gegevens welke zijn verkregen middels de afgenomen 
interviews en enquêtes worden in dit hoofdstuk geanalyseerd. 
De geïnventariseerde data vult de bestaande wetenschappelijke 
kennis aan, en toetst of deze overeenkomt met de verworven 
kennis vanuit de surveyonderzoeken. De intentie is het 
inventariseren van de kenmerken die de locatie, 
verschijningsvorm, omliggende retail- en leisurefaciliteiten, 
positionering in het gebouw en de synergievoordelen dienen te 
bezitten voor de realisatie van een optimaal leisurecomplex. Dit 
conform de wens van de exploitant en de consument. 
Dit hoofdstuk geeft allereerst een overzicht van de verkregen 
respons op beide surveyonderzoeken. Daarna worden de 
verzamelde data middels diverse methoden geanalyseerd. 
Respectievelijk worden de volgende methoden gehanteerd: 
frequentietabellen, kruistabellen, pairwise comparison matrices, 
Multinomiale Logit model en het Latente Klasse model. Gezien 
het feit dat de analyseresultaten onderdeel zijn van uitgebreide 
tabellen en grafieken, worden gedurende dit hoofdstuk 
uitsluitend de meest relevante resultaten weergegeven. De 
gedetailleerde resultatenoverzichten zijn bijgevoegd in de 
bijlagen.  
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5.1 RESPONS 

De zes exploitanten van de LeisureDome zijn alle zes 
geïnterviewd in de eerste twee weken van februari 2014. De 
exacte data per respondent zijn weergegeven in bijlage 5. In deze 
periode waren alle zes de leisurefaciliteiten reeds vijf maanden 
geopend. Gedurende deze periode heeft iedere exploitant 
voldoende kennis en exploitatieresultaten vergaard voor het 
kunnen beantwoorden van de interviewvragen.  
 
Zoals eerder vermeld, zijn de bezoekers van de LeisureDome 
geënquêteerd op dagen en tijdstippen waarop zowel de retail- 
als de leisurefaciliteiten op de Rodaboulevard geopend zijn. 
Gedurende zestien dagen tussen 29 januari 2014 en 15 maart 
2014 zijn 360 enquêtes afgenomen onder de bezoekers van de 
LeisureDome. Een overzicht is bijgevoegd in bijlage 5. Tussen de 
startdatum en de einddatum van de enquêteperiode zit een 
periode waarin niet geënquêteerd is, dit vanwege de carnaval en 
aansluitend de carnavalsvakantie. Voor het verkrijgen van een 
representatief beeld zijn de vakantieperiode en feestdagen 
uitgesloten in dit onderzoek.  
Gedurende de zestien enquêtedagen zijn 368 bezoekers 
gevraagd om deel te nemen aan dit onderzoek. Van de 368 
enquêtes zijn in totaal 360 enquêtes volledig ingevuld en 
geretourneerd. Dit betreft een totale respons van 98%. In 
vergelijking met andere studies is dit responspercentage 
bijzonder hoog. Het bijzonder hoge responspercentage is te 

danken aan de manier van enquêteren en de omgeving waarin 
de bezoekers gevraagd zijn voor deelname. De enquêtrice heeft 
bezoekers persoonlijk aangesproken op een moment waarop zij 
rustig verbleven in en nabij de LeisureDome of de LeisureDome 
verlieten. Na akkoord voor deelname zijn de bezoekers 
individueel of gezamenlijk geholpen met het beantwoorden van 
de enquêtevragen.  
 

5.2 INTERVIEW LEISUREDOME-EXPLOITANTEN 

De vijf constructen (locatie, verschijningsvorm, omliggende 
retail- en leisurefaciliteiten, verschijningsvorm en 
synergievoordelen) en per construct de bijbehorende 
subconstructen (kenmerken) vormen de basis voor de 
interviewvragen. De constructen en subconstructen worden 
onder andere middels de Analytical Hierarchical Process 
methode voorgelegd aan de exploitanten. Deze respons leidt tot 
diverse pairwise comparison matrices. Aangaande deze matrices 
wordt voor iedere exploitant en alle exploitanten tezamen een 
duidelijk beeld van de rangorde van importantie aangaande de 
constructen en de subconstructen gecreëerd. Deze bevindingen 
tezamen met de analyses betreffende de overige open- en 
meerkeuze-vragen welke geanalyseerd worden middels diverse 
frequentietabellen en kruistabellen geven inzicht in de wensen 
van de exploitant betreffende de eigenschappen waar de 
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kenmerken en de aspecten aan dienen te voldoen inzake de 
realisatie van een leisurecomplex.  
Onderstaand worden allereerst de resultaten van de pairwise 
comparison matrices weergeven. Aansluitend worden per 
construct de resultaten van deze matrices gecombineerd met de 
resultaten van de frequentietabellen en de kruistabellen. 
De volledige pairwise comparison matrices zijn weergegeven in 
bijlage 6. De uitgebreide resultaten betreffende 
frequentietabellen en kruistabellen zijn bijgevoegd in bijlage 7. 
 
5.2.1 PAIRWISE COMPARISON MATRICES 

De respons van de exploitanten op het toekennen van waarden 
aan de constructen en subconstructen zijn middels diverse 
pairwise comparison matrices geconverteerd naar 
opsommingen, waarin de rangorde van de constructen, 
subconstructen per constructen en alle subconstructen tezamen 
worden weergeven. 
  
Uit de resultaten van de consistency check aangaande de 
pairwise comparison matrices kan worden gededuceerd dat de 
geïnterviewde exploitanten niet consistent hebben gereageerd. 
De mate van consistentie geeft de betrouwbaarheid van de 
resultaten weer. De onderzoeksresultaten van de exploitanten 
zijn inconsistent en minder betrouwbaar. Desondanks worden 
deze resultaten gebruikt voor het complementeren van de 
antwoorden op de onderzoeksvragen uit hoofdstuk 1. 
 

In tabel 5.1 is de rangorde weergegeven van de constructen met 
bijbehorende waarden. Geconcludeerd kan worden dat, van de 
vijf aspecten, de exploitanten de meeste waarde hechten aan de 
locatie van een leisurecomplex. Positionering in het gebouw en 
de ervaren synergievoordelen door de clustering worden 
respectievelijk als tweede en derde construct ingedeeld. De 
laatste twee constructen, verschijningsvorm en de omliggende 
retail- en leisurefaciliteiten hebben in mindere mate invloed op 
vestigingsplaatskeuze van de exploitanten.  
 
Tabel 5.1: Rangorde constructen 
 

Rangorde constructen 
   

1. Locatie  0.508 
2. Positionering in het gebouw  0.203 
3. Synergievoordelen  0.140 
4. Verschijningsvorm  0.078 
5. Omliggende retail- en leisurefaciliteiten  0.070 

  
De subconstructen zijn individueel gewaardeerd en tezamen. De 
waardering van de subconstructen geresumeerd, geeft de 
rangorde weer zoals deze in tabel 5.2 is weergegeven. 
Aangaande deze respons kan geconcludeerd worden dat de 
exploitanten met name waarde hechten aan gratis parkeren op 
de locatie en de zichtbaarheid van de leisurefaciliteit in het 
leisurecomplex. Daarnaast spelen ook de bereikbaarheid van het 
leisurecomplex en het aantal parkeerplaatsen welke ter 
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beschikking staan een rol in de keuze van de exploitant ter 
participatie in een leisurecomplex. De rangorde van de 
subconstructen per construct worden gedurende deze paragraaf 
per construct kenbaar gemaakt.  
 
Tabel 5.2: Rangorde subconstructen 
 

Rangorde subconstructen 
  

1. Gratis parkeren 0.253 
2. Zichtbaarheid leisurefaciliteit 0.137 
3. Voldoende parkeerplaatsen 0.080 
4. Bereikbaarheid 0.074 
5. Vergroten verzorgingsgebied 0.064 

 
5.2.2 LOCATIE 

De exploitanten hebben de locatie als belangrijkste construct 
aangewezen inzake een nieuw te realiseren leisurecomplex. De 
rangorde van de subconstructen is weergegeven in tabel 5.3. 
 
Tabel 5.3 Rangorde subconstructen locatie 
 

Rangorde subconstructen locatie 
   

1. Gratis parkeren  0.253 
2. Voldoende parkeerplaatsen  0.080 
3. Bereikbaarheid  0.074 
4. Naamsbekendheid gebied  0.042 
5. Bestaande traffic  0.036 
6. Reistijd  0.024 

Met name gratis parkeren op de locatie wordt door de 
exploitanten aangeven als belangrijkste kenmerk van een goede 
locatie. Indien op een locatie betaald parkeren aanwezig is dan 
heeft dit voor 5 van de 6 exploitanten een negatieve invloed op 
de vestigingsplaatskeuze. De exploitanten geven aan dat 
momenteel een tendens is waar te nemen dat leisurefaciliteiten 
over een gratis parkeervoorziening dienen te beschikken. Op een 
binnenstedelijke locatie is betaald parkeren meer geaccepteerd 
dan op een periferielocatie. Echter wordt op een 
binnenstedelijke locatie een maximaal parkeertarief van €2,- per 
uur geaccepteerd door de exploitant. 
 
Naast gratis parkeren worden respectievelijk voldoende 
parkeerplaatsen en bereikbaarheid als tweede en derde kenmerk 
genoemd. Bij de LeisureDome heeft Wyckerveste de CROW-
norm van 0,032 parkeerplaats per te realiseren bruto 
vloeroppervlak aangenomen. Van de zes exploitanten zijn 5 
exploitanten content met het huidige aantal parkeerplaatsen 
welke beschikbaar zijn gesteld aan de bezoekers van de 
LeisureDome. Mede doordat in het gebied voldoende 
parkeerplaatsen aanwezig zijn, circa 3.000 waarvan 475 specifiek 
bestemd voor de LeisureDome, kunnen de bezoekers van de 
LeisureDome op piekmomenten gemakkelijk en snel een 
parkeerplaats vinden. Deze piekmomenten zijn summier op de 
Rodaboulevard gezien de diversiteit van de openingstijden en 
piektijden van de gehuisveste faciliteiten. Een uitzondering is 
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wanneer Roda JC een thuiswedstrijd speelt. Op deze dagen 
worden de parkeerplaatsen welke de Rodaboulevard bezit, 
uitgezonderd de parkeerplaatsen van de LeisureDome, ter 
beschikking gesteld aan de bezoekers van Roda JC. Gedurende 
deze uren ontstaat een tekort aan gratis parkeerplaatsen op de 
Rodaboulevard voor de LeisureDome bezoekers.  
Ten aanzien van de bereikbaarheid van de locatie prefereert de 
helft van de exploitanten een snelwegafrit of een aansluiting op 
een hoofdweg in de nabijheid. De helft van de exploitanten 
prefereert mede om deze reden een periferielocatie. Daarnaast 
zijn op deze locatie veelal de huurprijzen lager en is de 
mogelijkheid tot gratis en voldoende parkeerplaatsen in de 
nabijheid van de leisurefaciliteit vaker aanwezig dan in een 
binnenstedelijke locatie.  
 
Aan de naamsbekendheid van het gebied, bestaande traffic op 
de locatie en de reistijd hechten de exploitanten minder waarde. 
De maximale reistijd die de consument bereid zou zijn af te 
leggen is volgens 5 exploitanten maximaal 30 minuten. Een 
goede locatie voor een leisurecomplex dient voldoende 
bevolkingspotentieel in een straal van 30 minuten te bezitten 
voor het aantrekken van voldoende bezoekers.  
 
5.2.3 POSITIONERING IN HET GEBOUW 

De positionering in het gebouw is het tweede construct conform 
de rangorde bepaald door de exploitanten. De rangorde van de 
subconstructen is weergegeven in tabel 5.4. 

Tabel 5.4: Rangorde subconstructen positionering in het gebouw 
 

Rangorde subconstructen positionering in het gebouw 
  

1. Zichtbaarheid leisurefaciliteiten 0.137 
2. Toegankelijkheid leisurefaciliteiten 0.043 
3. Locatie binnen gebouw 0.023 

 
De exploitanten hebben inzake de positionering in het 
leisurecomplex als voornaamste wens, dat de leisurefaciliteiten 
voldoende zichtbaar zijn in het leisurecomplex.   
Betreffende de zichtbaarheid van de leisurefaciliteiten in de 
LeisureDome zijn de exploitanten matig tevreden. Met name de 
souterrainexploitanten vinden de zichtbaarheid van hun 
leisurefaciliteit onvoldoende. Dit is mede het gevolg van de twee 
prominente entreedeuren van twee begane grond exploitanten 
en de (illegaal) aangebrachte signing van de derde begane grond 
exploitant. De entreedeur naar het souterrain is in mindere mate 
zichtbaar vanaf de voorzijde van de LeisureDome. Dit is 
inmiddels summier opgelost door het plaatsen van 
bewegwijzering, signing en het ophangen van een LED-scherm 
ten behoeve van de zichtbaarheid en de naamsbekendheid van 
de souterrainexploitanten. Ondanks de hogere huurprijzen 
prefereren twee van de drie souterrainexploitanten een ruimte 
op de begane grond in verband met de betere zichtbaarheid van 
de leisurefaciliteit.  
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Het tweede belangrijke kenmerk van het aspect positionering in 
het gebouw is de toegankelijkheid van de leisurefaciliteiten. De 
leisurefaciliteiten dienen gemakkelijk bereikbaar te zijn vanaf de 
parkeerplaats. 
De toegankelijkheid van de leisurefaciliteiten in de LeisureDome 
wordt gekenmerkt als matig en slecht. Met name de trap welke 
toegang verschaft aan het voorplein en de trap naar de 
souterrainfaciliteiten zijn hiervan de reden. Echter door de 
verhoogde ligging van de LeisureDome wordt de zichtbaarheid 
van de leisurefaciliteiten vanaf de parkeerplaats verbeterd.  
 
De positie van de leisurefaciliteiten in een complex worden door 
de exploitanten als minst belangrijk gewaardeerd inzake de 
positionering in het gebouw.  
Daarnaast kan geconcludeerd worden dat meer dan de helft van 
de exploitanten tevreden is met hun huidige buren. Men ervaart 
een synergievoordeel door de naastgelegen leisurefaciliteiten, 
het vergroten van het verzorgingsgebied en het vergroten van de 
naamsbekendheid. Het  enige nadeel welke exploitanten ervaren 
is de rommel welke wordt gemaakt door bezoekers van de 
overige leisurefaciliteiten. 
Eén exploitant had liever een kleinere ruimte gehuurd in de 
LeisureDome, de overige exploitanten zijn tevreden met de 
huidige positie van hun leisurefaciliteit in de LeisureDome. 
 
 
 

5.2.4 SYNERGIEVOORDELEN 

De synergievoordelen welke de exploitanten ervaren door de 
clustering van diverse leisurefaciliteiten in één complex zijn als 
nummer drie gewaardeerd van de vijf constructen. In tabel 5.5 
zijn de subconstructen conform de waardering van de 
exploitanten weergegeven.   
 
Tabel 5.5: Rangorde subconstructen synergievoordelen  
 

Rangorde subconstructen synergievoordelen 
  

1. Vergroten verzorgingsgebied 0.064 
2. Herhalingsbezoek 0.040 
3. Financiële voordelen 0.017 
4. Dubbelgebruik voorzieningen 0.010 
5. Verlengen verblijfsduur 0.009 

 
Ten aanzien van de synergievoordelen wordt door de 
exploitanten met name het vergroten van het verzorgingsgebied 
ervaren.   
 
Daarnaast kunnen de exploitanten van de LeisureDome moeilijk 
een inschatting maken van het aantal herhalingsbezoeken. Door 
gesprekken met exploitanten kan echter geconcludeerd worden 
dat men een voordeel ervaart door het aantal 
herhalingsbezoeken aan de LeisureDome.  
 
Als derde kenmerk hebben de exploitanten aangegeven dat men 
financieel voordeel ervaart. Dit mede door de huurprijsverlaging 



 
 

88 
 

naar gemiddeld €65,- per vierkante meter door de clustering van 
de leisurefaciliteiten in één complex. Andere financiële 
voordelen worden behaald door gezamenlijke marketing en 
promotiecampagne en hogere omzetten door impulsieve 
bezoeken. Het financiële voordeel had men nog beter kunnen 
benutten door het gezamenlijk afsluiten van 
leverancierscontracten en aanschaffen van gezamenlijke 
facilitaire voorzieningen, zoals een drukpers ten behoeve van de 
afvalverwerking. Deze kritiekpunten zijn voornamelijk geopperd 
door de kleinere exploitanten. De drie grootste exploitanten 
opereren liever solitair vanwege de (landelijke) goede 
leverancierscontracten die zij hebben afgesloten wegens de 
grote(re) afnamevolumes. In de toekomst kan meer financieel 
voordeel worden bereikt door het aanbieden van 
arrangementen. Dit wordt nu wegens de financiële onderlinge 
afhandeling weinig tot niet gedaan.  
 
Door de LeisureDome te realiseren op een bestaande retail- en 
leisurelocatie kunnen de exploitanten gebruik maken van de 
bestaande voorzieningen zoals de infrastructuur, 
parkeergelegenheid en bestaande beplanting.  
 
Het verlengen van de verblijfsduur wordt door de exploitanten 
als minst belangrijk kenmerk inzake de synergievoordelen 
aangemerkt. Dit vanwege de geringe financiële voordelen die de 
exploitanten hiervan ervaren. Betreffende de LeisureDome 

hebben alleen de Bowlo en de Gamestate baat bij het verlengen 
van de verblijfsduur door het bezoek van de bezoekers aan de 
horecavoorziening van de Bowlo of aan de faciliteiten in de 
Gamestate. 
 
5.2.5 VERSCHIJNINGSVORM 

De verschijningsvorm van het leisurecomplex is minder 
belangrijk dan de locatie, positionering in het gebouw en de 
ervaren synergievoordelen conform de respons van de 
exploitanten. In tabel 5.6 worden de subconstructen aangaande 
de verschijningsvorm weergegeven op basis van de toegekende 
waarde door de exploitanten. 
 
Tabel 5.6: Rangorde subconstructen verschijningsvorm 
 

Rangorde subconstructen verschijningsvorm 
  

1. Zichtbaarheid leisurecomplex 0.036 
2. Toegankelijkheid leisurecomplex 0.019 
3. Flexibele inrichting 0.009 
4. Architectonische uitstraling 0.006 
5. Afstand faciliteiten 0.005 
6. Verdiepingen 0.004 

 
Met betrekking tot de verschijningsvorm wenst de exploitant 
met name dat het leisurecomplex voldoende zichtbaar is en 
opvalt in de (bebouwde) omgeving. Betreffende de LeisureDome 
zijn de exploitanten tevreden met de zichtbaarheid van de 
LeisureDome. 
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De toegankelijkheid van een leisurecomplex is als tweede 
subconstruct gewaardeerd door de exploitanten. De 
LeisureDome is niet gemakkelijk toegankelijk volgens 4 van de 6 
exploitanten. Dit is een gevolg van de slecht aangegeven 
aanrijroute voor het bereiken van de parkeerplaats en door de 
trap welke toegang geeft tot het voorplein en de entrees van de 
leisurefaciliteiten.  
 
De overige vier subconstructen verschillen nauwelijks in 
verkregen waarden conform de respons van de exploitanten. 
Aangaande de open- en meerkeuze-vragen betreffende deze 
subconstructen kunnen de volgende conclusies worden 
getrokken. 
Ten aanzien van de flexibiliteit is het voor de exploitanten 
belangrijk om zelf inspraak te hebben op de aansluitingen en 
installaties welke aanwezig zijn in de ruimte. Daarnaast is het 
betreffende de flexibiliteit van belang dat men de ruimte 
desgewenst kan indelen. Hoe groter de ruimte hoe minder 
storing wordt ervaren van diverse hoeken in de ruimte. Kleinere 
ruimten dienen daarom eenvoudiger te worden uitgevoerd. In 
verband met de kolommenstructuur in het souterrain van de 
LeisureDome zijn deze exploitanten beperkter in de flexibiliteit 
dan de begane grond exploitanten.  
Daarnaast zijn de exploitanten verdeeld over het gewenste 
aantal bouwlagen van een leisurecomplex. De helft van de 
exploitanten heeft een voorkeur voor een éénlaags gebouw met 

eventueel een gezamenlijke hal en daaromheen de diverse 
leisurefaciliteiten gelegen. Met name de drie 
souterrainexploitanten prefereren deze bouwvorm. De drie 
exploitanten op de begane grond zijn de grootste exploitanten 
met veelal de meeste bezoekers. Mede vanwege deze rede 
verkiezen zij aparte entrees boven een gezamenlijke hal. Echter 
wordt wel aangegeven dat de exploitanten een mogelijkheid 
begeren welke de zorg draagt voor het, indien het regent, droog 
kunnen bereiken van de overige leisurefaciliteiten in de 
LeisureDome. Dit is bij de huidige LeisureDome grotendeels 
gewaarborgd door het toepassen van diverse overstekken aan de 
gevel. 
De voorkeur van de andere exploitanten voor een meerlaags 
gebouw is gebaseerd op de lagere huurprijzen in dergelijke 
complexen en het kunnen aanbrengen van een trap en een 
balkon waardoor een druktebeeld kan worden gecreëerd op 
bovenliggende verdiepingen. Tevens zijn faciliteiten welke 
gehuisvest zijn op de verdieping beter zichtbaar vanaf de 
voorzijde van het gebouw.   
Bijna alle exploitanten hebben de voorkeur voor een moderne 
uitstraling van een leisurecomplex. De exploitanten zijn in het 
algemeen tevreden over de huidige uitstraling van de 
LeisureDome. De meerderheid van de exploitanten vinden het 
belangrijk om inspraak te hebben op de uitstraling van de 
buitengevel. De voornaamste reden hiervoor is het voorkomen 
van een wirwar aan signing en kleuren. Het grootste 
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verbeterpunt welke wordt aangedragen omtrent de uitstraling 
van de LeisureDome is de parkeerplaats. Door het aanbrengen 
van meer groen op de parkeerplaats en op het voorplein zal de 
LeisureDome meer uitstraling verwerven en een aangenamere 
ambiance uitstralen voor de bezoekers. De huidige ambiance 
wordt zowel goed als slecht betiteld. Met name de ambiance in 
de algemene ruimte is als slecht bestempeld. Deze ruimte dient 
een belevenis te worden voor de consument.  
 
5.2.6 OMLIGGENDE RETAIL- EN LEISUREFACILITEITEN 

De exploitanten hechten met betrekking tot de participatiekeuze 
in een leisurecomplex de minste waarde aan de (bestaande) 
omliggende retail- en leisurefaciliteiten. De kenmerken 
betreffende de omliggende retail- en leisurefaciliteiten zijn in 
tabel 5.7 weergegeven in de rangorde van importantie conform 
de respons van de exploitanten. 
 
Tabel 5.7: Rangorde subconstructen omliggende retail- en 
leisurefaciliteiten 
 

Rangorde subconstructen omliggende retail- en leisurefaciliteiten 
  

1. Bestaande retail- en leisurefaciliteiten 0.045 
2. Aantrekken nieuwe doelgroepen 0.025 

 
De exploitanten vinden de bestaande retail- en leisurefaciliteiten 
op de locatie belangrijker dan het aantrekken van nieuwe 
doelgroepen door de omliggende faciliteiten.  

De aanwezige retail- en leisurefaciliteiten beïnvloeden indirect 
positief de bezoekersaantallen van de leisurefaciliteiten. Dit 
wordt gegenereerd door spin-off en het vergroten van de 
naamsbekendheid van de gehuisveste leisurefaciliteiten. 
Daarnaast worden nieuwe doelgroepen aangetrokken. De enige 
leisurefaciliteit welke een nadelige invloed heeft op de 
bezoekersaantallen van de leisurefaciliteiten in de LeisureDome 
is Roda JC. Dit door het tekort aan parkeergelegenheid 
gedurende de thuiswedstrijden van Roda JC. Naast Roda JC zijn 
er geen faciliteiten op de Rodaboulevard welke de 
vestigingsplaatskeuze van de exploitanten negatief beïnvloeden 
betreffende de participatiekeuze in de LeisureDome. De enige 
concepten welke piraterij zullen vormen op de huidige 
leisurefaciliteiten zijn ‘all you can eat’ horecaformules en 
leisurefaciliteiten welke zijn gericht op groepsvermaak van circa 
één uur. Een positieve aanvulling op de huidige leisurefaciliteiten 
zal een horecaconcept zijn waar men een kleine kaart aanbiedt.  
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5.3 ENQUÊTE LEISUREDOME BEZOEKERS 

In deze paragraaf worden de enquêteresultaten van de 
respondenten geanalyseerd.  
Allereerst wordt een algemeen beeld geschetst van de 
persoonskenmerken van de respondenten. Tevens wordt inzicht 
gegeven in de groepssamenstelling en de reden van het bezoek 
aan de LeisureDome. Aansluitend worden de voorkeuren geschat 
op basis van de keuzes gegeven de vier voorgelegde keuzesets 
middels het Multinomiale Logit model en het Latente Klasse 
model. Vervolgens wordt de respons op het tijdschema en de 
open- en meerkeuze-vragen geanalyseerd middels diverse 
frequentietabellen en kruistabellen. Deze analyses tezamen 
geven inzicht in de eisen aangaande de kenmerken welke de 
locatie, verschijningsvorm, omliggende retail- en 
leisurefaciliteiten, positionering in het gebouw en 
synergievoordelen dienen te bezitten voor het aantrekkelijk 
maken van een leisurecomplex voor de consument.  
 
5.3.1 ALGEMENE INFORMATIE RESPONDENTEN  

In totaal hebben 360 bezoekers van de LeisureDome de enquête 
volledig ingevuld. Tabel 5.8 geeft een overzicht van de 
belangrijkste (persoons)kenmerken van deze respondenten. Van 
deze respondenten zijn 46% mannen en 54% vrouwen. Dit is 
tegenstrijdig met de in de literatuur verworven kennis. De 
literatuur heeft aangegeven dat vrouwen minder uren vrije tijd 
hebben dan mannen. Veelal is dit vanwege huishoudelijke taken 

en de zorg voor kinderen. De gemiddelde leeftijd van de 
vrouwelijke respondenten is 32 jaar. Afgeleid kan worden dat 
deze vrouwen de zorg voor de kinderen combineren met een 
bezoek aan de LeisureDome. Na het indelen van de 
respondenten in diverse leeftijdscategorieën kan worden 
geconcludeerd dat 64% van de respondenten 35 jaar of jonger 
zijn, met een gemiddelde leeftijd van 33 jaar. Opvallend is het 
relatief lage percentage van bezoekers tussen de 45 en 50 jaar 
(3,6%) en de 50-plussers (8,6%) ondanks dat deze doelgroep de 
meeste uren aan vrije tijd kan besteden conform het 
literatuuronderzoek. Mogelijk spreekt het aanbod in de 
LeisureDome deze leeftijdsgroep niet aan. De meerderheid van 
de respondenten zijn afkomstig uit de nabije omgeving van de 
LeisureDome. Van de 360 respondenten wonen 53,6% binnen 
een straal van 10 minuten reisafstand van de LeisureDome. Circa 
73% van de respondenten wonen binnen een straal van 15 
minuten reisafstand. Iedere respondent heeft de LeisureDome 
met de auto bezocht, een oorzaak hiervan kan zijn dat de 
LeisureDome niet goed bereikbaar is middels het openbaar 
vervoer.  
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Tabel 5.8: Algemene (persoons)kenmerken respondenten 
 

Geslacht 
   

 Aantal Percentage 
Man 164 45,6% 
Vrouw 196 54,4% 
Totaal 360 100% 
   

Leeftijd 
   

 Aantal Percentage 
< 20 jr. 40 11,1% 
20 – 25 jr. 72 20% 
25 – 30 jr. 56 15,6% 
30 – 35 jr. 62 17,2% 
35 – 40 jr. 50 13,9% 
40 – 45 jr. 36 10% 
45 – 50 jr. 13 3,6% 
> 50 jr. 31 8,6% 
Totaal 360 100% 
   

Woonplaats (reisafstand tot aan LeisureDome) 
   

 Aantal Percentage 
< 10 min. 193 53,6% 
10 – 15 min. 68 18,9% 
15 – 20 min. 37 10,3% 
20 – 25 min. 39 10,8% 
> 25 min. 23 6,4% 
Totaal 360 100% 
 
 
 
 

Tabel 5.9: Kenmerken bezoek LeisureDome 
 

Groepssamenstelling top 5 
   

 Aantal Percentage 
1 man + 1 vrouw 53 14,7% 
2 vrouwen 22 6,1% 
2 mannen 18 5% 
3 mannen 16 4,4% 
2 mannen + 2 vrouwen 13 3,6% 
   

Groepssamenstelling algemeen 
   

 Aantal Percentage 
Volwassenen 208 57,8% 
Volwassenen met kinderen 100 27,8% 
Volwassenen met pubers 28 7,8% 
Volwassenen met kinderen en pubers 24 6,7% 
Pubers 0 0% 
Totaal 360 100% 
   

Reden bezoek 
   

Gezinsuitje 102 28,3% 
Partneruitje 47 13,1% 
Groepsuitje 172 47,8% 
Personeelsfeestje 14 3,9% 
Kinderfeestje 25 6,9% 
Totaal 360 100% 
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In tabel 5.9 zijn de kenmerken van de respondenten 
weergegeven betreffende hun bezoek aan de LeisureDome. De 
LeisureDome wordt hoofdzakelijk bezocht in het kader van een 
groepsuitje (47,8%) gevolgd door een gezinsuitje/partneruitje 
(41,4%). De meest voorkomende groepssamenstellingen zijn 1 
man met 1 vrouw en 2 vrouwen of 2 mannen. Daarnaast kan 
geconcludeerd worden dat de groepssamenstelling voornamelijk 
(57,8%) bestaat uit volwassen personen. De combinatie van 
volwassenen met kinderen (27,8%) komt daarna het meest voor. 
 
5.3.2 MULTINOMIALE LOGIT MODEL & LATENTE KLASSE MODEL 

De respons op de vier keuzesets welke zijn voorgelegd aan de 
respondenten, wordt in deze paragraaf geanalyseerd. Per 
respondent worden de parameters geschat middels het 
Multinomiale Logit model door middel van het programma 
NLogit 3.0. Deze verkregen data geeft inzicht in de voorkeuren 
van de respondenten betreffende diverse attributen en 
bijbehorende attribuutniveaus aangaande een leisurecomplex.   
Voor elke respondent wordt per keuzeset de gemaakte keuze 
aangegeven met een 1, de niet gekozen opties krijgen een 0. Als 
constante worden de alternatieven gekenmerkt met het cijfer 1 
en de derde optie ‘geen van beide’ met een 0. De kenmerken 
van ieder alternatief zijn gecodeerd door middel van dummies, 
deze zijn weergegeven in bijlage 3. De resultaten van het 
Multinomiale Logit model zijn bijgevoegd in bijlage 8. De 
belangrijkste gegevens conform het Multinomial Logit model zijn 
in tabel 6.0 geresumeerd.  

Tabel 6.0: Multinomial Logit model 
 

Multinomial Logit model 
  

Log likelihood function -1162,43 
Restricted log likelihood -1582,00 
rho

2
 0,27 

 
De rho

2
 meet hoe goed het Multinomiale Logit model in staat is 

het waargenomen keuzegedrag te voorspellen op basis van de 
kenmerken van de alternatieven (Pedace, 2013). Hoe dichter de 
rho

2
 1,0 benadert hoe beter de resultaten zijn. Een waarde van 

0,27 is zeer acceptabel.  
 
Middels het Latente Klasse model kan aan de hand van de door 
de respondenten gemaakte keuzes een achterliggende, niet 
geobserveerde variabele worden vastgesteld. In feite betekent 
dit dat verschillende groepen van respondenten onderscheiden 
kunnen worden. In dit onderzoek konden twee clusters worden 
onderscheiden. De clusters zijn echter niet te identificeren aan 
de hand van persoonskenmerken en het bezoekmotief. In bijlage 
9 zijn de resultaten uit het Latente Klasse model weergegeven. In 
tabel 6.1 zijn de belangrijkste gegevens geresumeerd.  
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Tabel 6.1: Latente Klasse model 
 

Latente Klasse model 
 

Log likelihood function -1097,35 
Restricted log likelihood -1582,00 
rho

2
 0,31 

Start values -1162,45 
 

De rho
2
 voor het Latente Klasse model bedraagt 0,31. Doordat de 

rho
2
 van het Latente Klasse model zich dichter bij de 1,0 bevindt 

is dit model beter in staat het waargenomen keuzegedrag te 
voorspellen dan het Multinomiale Logit model.  
 
Voor ieder attribuut met bijbehorend attribuutniveau worden 
betreffende het Latente Klasse model de coëfficiënten (β) en de 
kansen (p‘s) uitgerekend. De attributen en attribuutniveaus die 
zijn gebruikt als basis voor de keuzesets zijn weergegeven in 
tabel 6.2. 
 
Tabel 6.2: Attributen en attribuutniveaus 

In tabel 6.3 zijn voor beide clusters welke zijn samengesteld op 
basis van het Latente Klasse model, de coëfficiënten (β’s) en de 
significantieniveaus (P‘s) voor attribuutniveaus weergegeven. 
De waarde β (Bѐta) geeft de verandering aan van de waarde van 
de deelnutten van de attributen ten opzichte van de constante, 
die het nut weergeeft als alle attributen het eerste niveau 
aannemen (niveau 0). Voor elke negatieve Bѐta geeft de 
consument de voorkeur aan attribuutniveau 0, voor elke 
positieve Bѐta geeft de consument een voorkeur voor 
attribuutniveau 1.  
 
Tabel 6.3: Waarde attribuutniveaus conform Latente Klasse model 

Attributen Attribuutniveaus 
   

 0 1 

Parkeerkosten per uur €0,- €2,- 
Locatie Binnenstad Stadsrand 
Reistijd  10 – 30 min. 30 – 50 min. 
Faciliteiten Leisure en retail Leisure 
Uitstraling Modern Historisch 
Entree Aparte entrees Gezamenlijke hal 
Bouwvorm Eénlaags Meerlaags 

  Cluster 1 Cluster 2 
    

  β P β P 

Constante  5.316 0.000 1.334 0.000 

Parkeren  €2,- per uur -1.435 0.000 -1.538 0.000 
Parkeren  €0,- per uur 0  0  
Locatie  Stadsrand 0.053 0.633 -0.326 0.175 
Locatie  Binnenstad 0  0  
Reistijd  30 – 50 min. -1.256 0.000 -1.645 0.000 
Reistijd  10 – 30 min. 0  0  
Faciliteiten  Leisure -0.179 0.197 -0.213 0.425 
Faciliteiten  Leisure en retail 0  0  
Uitstraling  Historisch -0.792 0.005 -0.585 0.016 
Uitstraling Modern 0  0  
Entree  Gezamenlijke hal 0.131 0.910 0.621 0.047 
Entree  Aparte entrees 0  0  
Bouwvorm  Meerlaags -0.866 0.442 -0.238 0.331 
Bouwvorm  Eénlaags 0  0  
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De P staat voor ‘probability’ ofwel ‘kans’ dat de parameter 
significant is. Wanneer de kans kleiner is dan 0,05, dan wordt van 
een statistisch significant effect gesproken. De kans dat de 
betreffende parameter (Bѐta) van 0.0 afwijkt is dan groter dan 
5%. De in tabel 6.3 paars gearceerde resultaten zijn significant. 
Deze resultaten zijn solide voor het gebruik in het onderzoek. De 
constante waarde geeft aan dat de consument meer neigt naar 
een keuze voor een alternatief, dan voor de optie ‘geen van 
beide’. De twee clusters vergelijkend geldt dit nog het meest 
voor de respondenten uit cluster 1. 
 
In afbeelding 5.1 zijn voor beide clusters de significante 
geschatte parameters inzake de zeven attributen weergegeven 
conform het Latente Klasse model. 
 

 
Afbeelding 5.1: Attribuut importantie conform Latente Klasse model 

RESPONDENTEN CLUSTER 1 

In cluster 1 zijn 235 respondenten ingedeeld. Deze respondenten 
hebben gezien de hogere parameters voor de constante vaker 
dan de respondenten uit cluster 2 een keuze gemaakt uit de 
twee keuzealternatieven LeisureDome A of LeisureDome B in 
plaats van de optie ‘geen van beide’. Deze respondenten geven 
met name voorkeur aan gratis parkeren op een locatie. 
Daarnaast prefereren zij een reisafstand naar een leisurecomplex 
van maximaal 30 minuten. Het laatste significante attribuut is de 
uitstraling. De respondenten uit cluster 1 hebben een voorkeur 
voor leisurecomplexen met een moderne uitstraling. 
 
RESPONDENTEN CLUSTER 2 

De andere 125 respondenten zijn ingedeeld in cluster 2. Deze 
respondenten hebben gezien de lagere parameter voor de 
constante vaker dan de respondenten uit cluster 1 de optie ‘geen 
van beide’ gekozen in plaats van een keuzealternatief. Zij 
hechten de meeste waarde aan de reisafstand tot aan een 
leisurecomplex. De voorkeur gaat sterk uit naar locaties welke op 
een reisafstand zijn gelegen binnen een straal van 30 minuten 
reisafstand. Het tweede aspect is gratis parkeren op de locatie 
aangegeven. De entreevoorziening en de uitstraling van het 
leisurecomplex worden respectievelijk op plaats drie en vier 
genoemd. De respondenten uit cluster 2 hebben een voorkeur 
voor een gezamenlijke hal met daaraan de diverse 
leisurefaciliteiten gesitueerd. Tevens prefereren zij net als de 0% 10% 20% 30% 40% 

Bouwvorm 

Entree 

Uitstraling 

Faciliteiten 

Reistijd 

Locatie 

Parkeren 

Cluster 1 

Cluster 2 
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respondenten uit cluster 1 een moderne uitstraling van het 
leisurecomplex.  
 
SCENARIO’S CLUSTER 1 

Gebaseerd op de coëfficiënten uit tabel 6.3 voor cluster 1 
worden in tabel 6.4 twee alternatieve LeisureDomes 
geconstrueerd. De eerste LeisureDome bevat de 
attribuutniveaus die door de respondenten het meest worden 
geprefereerd. Daarnaast wordt een LeisureDome samengesteld 
met attribuutniveaus welke door de respondent als minst 
aantrekkelijk wordt aangemerkt. Middels de formule voor het 
Multinomiale Logit model wordt berekend hoeveel procent van 
de bezoekers, welke de eigenschappen bezitten van de 
respondenten uit cluster 1, alternatief 1, alternatief 2 of de optie 
‘geen van beide’ verkiezen boven de andere twee opties.   
 
Tabel 6.4: Cluster 1 scenario meest aantrekkelijk contra minst 
aantrekkelijk  
 

Als eerste wordt de kans berekend dat de bezoekers de meest 
aantrekkelijke LeisureDome verkiezen boven de twee andere 
alternatieven: 
 

 1   
  5.500

  5.500       0.788       0
    0,987 

 
Men verkiest in 98,7% van de gevallen de meest aantrekkelijke 
LeisureDome boven het minst aantrekkelijke LeisureDome of de 
optie ‘geen van beide’. 
 
De kans dat de bezoekers het minst aantrekkelijke LeisureDome 
verkiezen boven de meest aantrekkelijke LeisureDome en de 
optie ‘geen van beide’, P2, en de kans dat dezelfde bezoeker de 
voorkeur heeft voor de optie ‘geen van beide’ in plaats van de 
twee keuzealternatieven, P3, is respectievelijk 0,8% en 0,4%.  
 

 2   
  0.788

 0.788       5.500       0
    0,008 

 

 3   
  0

  0       5.500       0.7  
    0,004 

 
 

Meest aantrekkelijk Minst aantrekkelijk 
     

  β  β 

Constante  5.316  5.316 

Parkeren €0,- per uur 0 €2,- per uur -1.435 
Locatie Stadsrand 0.053 Binnenstad 0 
Reistijd 10 – 30 min. 0 30 – 50 min. -1.256 
Faciliteiten Leisure en retail 0 Leisure -0.179 
Uitstraling Modern 0 Historisch -0.792 
Entree Gezamenlijke hal 0.131 Aparte entrees  0 
Bouwvorm Eénlaags 0 Meerlaags -0.866 

Totaal  5.500  0.788 
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In tabel 6.5 worden de attribuutniveaus en bijbehorende 
parameters weergegeven, betreffende een LeisureDome dat als 
meest aantrekkelijk worden beschouwd door de respondenten 
uit cluster 1. Daarnaast worden ook de attribuutniveaus en 
bijbehorende parameters weergegeven aangaande de 
LeisureDome te Kerkrade. 
 
Tabel 6.5: Cluster 1 scenario meest aantrekkelijk contra LeisureDome 
Kerkrade 

 
Als eerste wordt de kans berekend dat de bezoekers, die de 
eigenschapen bezitten van de respondenten uit cluster 1, de 
meest aantrekkelijke LeisureDome verkiezen boven de 
LeisureDome te Kerkrade en de optie ‘geen van beide’. 
 

 1   
  5.500

  5.500       4.503       0
    0,728 

 
De meest aantrekkelijke LeisureDome wordt door 72,8% van de 
bezoekers verkozen boven de LeisureDome te Kerkrade en de 
optie ‘geen van beide’.  
 
Betreffende de voorkeur voor de LeisureDome te Kerkrade kan 
aangaande onderstaande formule geconcludeerd worden dat 
26,9% van de respondenten de LeisureDome te Kerkrade 
verkiest boven de andere twee opties.  
 

 2   
  4.503

  4.503       5.500       0
    0,269 

 
De optie ‘geen van beide’ wordt door 0,2% van de respondenten 
verkozen boven de twee keuzealternatieven. 
 

 3   
  0

  0       5.500       4.503
    0,002 

  
 
SCENARIO’S CLUSTER 2  
Aan de hand van de gegevens uit tabel 6.3 voor cluster 2 worden 
in tabel 6.6 twee alternatieve LeisureDomes geconstrueerd. De 
eerste LeisureDome bevat de attribuutniveaus welke door de 

Meest aantrekkelijk LeisureDome Kerkrade 
     

  β  β 

Constante  5.316  5.316 

Parkeren €0,- per uur 0 €0,- per uur 0 
Locatie Stadsrand 0.053 Stadsrand 0.053 
Reistijd 10 – 30 min. 0 10 – 30 min. 0 
Faciliteiten Leisure en retail 0 Leisure en retail 0 
Uitstraling Modern 0 Modern 0 
Entree Gezamenlijke hal 0.131 Aparte entrees  0 
Bouwvorm Eénlaags 0 Meerlaags -0.866 

Totaal  5.500  4.503 
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respondenten het meest worden geprefereerd. Daarnaast wordt 
een LeisureDome samengesteld met attribuutniveaus welke door 
de respondent als minst aantrekkelijk wordt aangemerkt. 
Middels dezelfde formule als bij de scenarioanalyse van cluster 1 
wordt berekend hoeveel procent van de respondenten 
alternatief 1, alternatief 2 of de optie ‘geen van beide’ verkiezen 
boven de andere twee opties. 
 
Tabel 6.6: Cluster 2 scenario meest aantrekkelijk contra minst 
aantrekkelijk 

 
Als eerste wordt middels onderstaande formule de kans 
berekend dat de bezoekers, welke de eigenschappen bezitten 
van de respondenten uit cluster 2, de meest aantrekkelijke 
LeisureDome verkiezen boven het minst aantrekkelijke 
LeisureDome of de optie ‘geen van beide’. 

 

 1   
  1.955

  1.955       -3.214       0
    0,871 

 
De meest aantrekkelijke LeisureDome wordt door 87,1% van de 
bezoekers verkozen boven de andere twee opties.  
 
De kans dat de bezoekers het minst aantrekkelijke LeisureDome 
verkiezen boven de meest aantrekkelijke LeisureDome of de 
optie ‘geen van beide’, P2, en de kans dat dezelfde bezoeker de 
voorkeur heeft voor de optie ‘geen van beide’ in plaats van de 
twee keuzealternatieven, P3, is respectievelijke 0,4% en 12,3%.  
 

 2   
  -3.214

 -3.214       1.955       0
    0,004 

 

 3   
  0

  0       1.955       -3.214
    0,123 

 
 
In tabel 6.7 worden de attribuutniveaus en bijbehorende 
parameters weergegeven betreffende een LeisureDome dat als 
meest aantrekkelijk wordt beschouwd door de respondenten uit 
cluster 2. Daarnaast worden ook de attribuutniveaus en 

Meest aantrekkelijk Minst aantrekkelijk 
     

  β  β 

Constante  1.334  1.334 

Parkeren €0,- per uur 0 €2,- per uur -1.538 
Locatie Binnenstad 0 Stadsrand -0.326 
Reistijd 10 – 30 min. 0 30 – 50 min. -1.645 
Faciliteiten Leisure en retail 0 Leisure  -0.216 
Uitstraling Modern 0 Historisch -0.585 
Entree Gezamenlijke hal 0.621 Aparte entrees  0 
Bouwvorm Eénlaags 0 Meerlaags -0.238 

Totaal  1.955  -3.214 
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bijbehorende coëfficiënten weergegeven van de LeisureDome te 
Kerkrade.  
 
Tabel 6.7: Cluster 2 scenario meest aantrekkelijk contra LeisureDome 
Kerkrade 
 

 
Voor de LeisureDome te Kerkrade wordt berekend hoeveel 
bezoekers met de eigenschappen van de respondenten uit 
cluster 2 de meest aantrekkelijke LeisureDome verkiezen boven 
de LeisureDome te Kerkrade en de optie ‘geen van beide’.  
 

 1   
  1.955

  1.          0.770       0
    0,690 

 

De meest aantrekkelijke LeisureDome wordt door 69% van de 
bezoekers verkozen boven de LeisureDome te Kerkrade en de 
optie ‘geen van beide’. 
 
Betreffende de voorkeur voor de LeisureDome te Kerkrade 
boven de andere twee opties kan geconcludeerd worden dat 
21,1% van de bezoekers de LeisureDome te Kerkrade verkiest 
boven de meest aantrekkelijke LeisureDome en de optie ‘geen 
van beide’. 
 

 2   
  0.770

  0.770       1.955       0
    0,211 

 
De optie ‘geen van beide’ wordt door 9,7% van de bezoekers 
gekozen boven de andere twee keuzealternatieven. 

 

 3   
  0

  0       1.955       0.770
    0,097 

 
 
 
 
 
  

Meest aantrekkelijk LeisureDome Kerkrade 
     

  β  β 

Constante  1.334  1.334 

Parkeren €0,- per uur 0 €0,- per uur 0 
Locatie Binnenstad 0 Stadsrand -0.326 
Reistijd 10 – 30 min. 0 10 – 30 min. 0 
Faciliteiten Leisure en retail 0 Leisure en retail 0 
Uitstraling Modern 0 Modern 0 
Entree Gezamenlijke hal 0.621 Aparte entrees  0 
Bouwvorm Eénlaags 0 Meerlaags -0.238 

Totaal  1.955  0.770 
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5.3.3 TIJDSSCHEMA   

De analyse van de tijdsschema’s van de respondenten zijn 
bijgevoegd in bijlage 10. Aangaande deze analyses kunnen 
diverse conclusies getrokken worden betreffende het 
bezoekpatroon van de bezoekers van de LeisureDome.  
 
BEZOCHTE FACILITEITEN 

Conform de respons op de ingevulde tijdsschema’s en de 
geprognosticeerde bezoekersaantallen uit hoofdstuk 3 en de 
traffic welke zichtbaar is in de diverse ruimten kan 
geconcludeerd worden dat de JT Bioscoop de meeste bezoekers 
trekt in de LeisureDome. Na de JT Bioscoop volgt de Wok 
Parkstad Plaza. Aansluitend op plek drie en vier volgen de Bowlo 
en de Darteldome. Respectievelijk beslaan de Glowgolf en de 
Gamestate plek vijf en zes. De overige retail- en 
leisurefaciliteiten op de Rodaboulevard worden weinig tot niet 
bezocht door de bezoekers van de LeisureDome.  
 
COMBINATIEBEZOEK 

Bezoekers van de LeisureDome bezoeken gemiddeld per bezoek 
1,5 (leisure)faciliteit. Aan de hand van het tijdsschema kan 
gededuceerd worden dat een synergievoordeel ontstaat 
aangaande combinatiebezoeken tussen de leisurefaciliteiten in 
de LeisureDome. Deze bevinding ontkracht het in het 
literatuuronderzoek gestelde oordeel dat in Nederland 
combinatiebezoeken weinig tot niet plaatsvinden. 

Met name de JT Bioscoop, Wok Parkstad Plaza, Bowlo en de 
Gamestate worden in combinatie met elkaar en andere 
leisurefaciliteiten bezocht. De Darteldome en de Glowgolf 
worden relatief solitair bezocht de Gamestate wordt weinig tot 
niet solitair bezocht. 
De meest voorkomende combinatie is eerst een bezoek aan de 
Bowlo en daarna aan de Wok Parkstad Plaza. Circa 4,2% van de 
respondenten hebben deze leisurefaciliteiten gedurende één 
bezoek bezocht. Een ander veelvoorkomende combinatie welke 
door bijna 3% van de respondenten is gemaakt is een bezoek aan 
de Wok Parkstad Plaza gevolgd door een bezoek aan de JT 
Bioscoop. Daarnaast is ook een bezoek aan de Bowlo en aan de 
Gamestate een veelvoorkomende combinatie ruim 2% van de 
respondenten hebben deze combinatie gemaakt gedurende een 
bezoek. Van de 360 respondenten bezoekt 7,5% 3 of meer 
(leisure)faciliteiten gedurende een bezoek aan de LeisureDome. 
Betreffende combinatiebezoeken met de faciliteiten in de 
LeisureDome en op de Rodaboulevard kan geconcludeerd 
worden dat alleen de eetgelegenheden (Burger King, D’Angelo 
en Bufkes) een synergievoordeel, door middel van 
combinatiebezoek, ondervinden. Sporadisch worden ook de 
Hornbach en de Fair Play bezocht door bezoekers van de 
LeisureDome gedurende één bezoek.  
 
BEZOEKMOTIEF 

De Gamestate is de enige leisurefaciliteit in de LeisureDome 
welke voornamelijk impulsief wordt bezocht door de bezoekers, 



  

101 
 

zie tabel 6.8. De JT Bioscoop, Wok Parkstad Plaza en de 
Darteldome worden veelal gepland bezocht door bezoekers. De 
Bowlo en Glowgolf ontvangen zowel geplande als impulsieve 
bezoeken. Enkele bezoekers bezoeken alleen de 
horecavoorziening van de Bowlo en daarmee wordt de Bowlo 
een verlenger van de verblijfsduur van de bezoekers.  
De retail- en leisurefaciliteiten welke op de Rodaboulevard 
worden bezocht in combinatie met een bezoek aan de 
LeisureDome zijn voornamelijk geplande bezoeken. 
 
Tabel 6.8: Geplande en impulsieve bezoeken faciliteiten LeisureDome 

 
VERBLIJFSDUUR PER FACILITEIT 

Bezoekers van de LeisureDome verblijven gemiddeld 1,5 uur in 
één leisurefaciliteit. De gemiddelde verblijfsduur van de 
bezoekers in de LeisureDome en eventueel op de Rodaboulevard 
bedraagt circa 3 uur.  
De JT Bioscoop, Wok Parkstad Plaza en de Darteldome worden 
door bezoekers het langst bezocht. Dit is te verklaren op basis 

van de speelduur van de films welke worden vertoond in de JT 
Bioscoop, en de arrangementen welke worden aangeboden in de 
Wok Parkstad Plaza (2 uur of 3 uur). De Darteldome is een 
kinderspeelparadijs waar kinderen gemiddeld 3,5 uur spelen. De 
Bowlo en de Glowgolf zijn leisurefaciliteiten die gemiddeld 1,5 
uur bezocht worden door bezoekers. Dit is toe te toelichten op 
basis van de baanhuur van een uur en het aantal holes dat 
afgelegd dient te worden in de Glowgolf. De Gamestate is een 
leisurefaciliteit die de verblijfsduur van de bezoekers verlengt en 
wordt gemiddeld een half uur bezocht door de bezoekers.  
 
Per tijdseenheid en leisurefaciliteit is in afbeelding 5.2 het 
bezoekpatroon weergegeven.  
Ten aanzien van deze afbeelding kan geconcludeerd worden dat 
de LeisureDome twee bezoekerspieken kent. De eerste piek is 
gedurende de middaguren tussen 14:00 en 17:00, de tweede 
piek is in de avonduren tussen 18:30 en 21:00. In de middag 
wordt voornamelijk de Darteldome bezocht. In de avonduren 
bezoeken de bezoekers met name de JT Bioscoop, Wok Parkstad 
Plaza en de Bowlo. Gedurende deze piekmomenten wordt de 
LeisureDome gemiddeld bezocht door circa 160 respondenten. 
De Bowlo en Gamestate zijn de enige leisurefaciliteiten die na 
22:00 bezocht kunnen worden door bezoekers. De 
bezoekersaantallen op deze momenten zijn echter niet 
meegenomen gezien het geringe aantal bezoekers op deze 
momenten.  

Leisurefaciliteit Bezoek  
   

 Gepland Impulsief 

JT Bioscoop 94% 6% 
Wok Parkstad Plaza 98% 2% 
Darteldome 98% 2% 
Bowlo, bowling & lounge 81% 19% 
Glowgolf 84% 16% 
Gamestate 12% 88% 
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Van de drie leisurefaciliteiten die het langs bezocht worden, 
ontvangen twee leisurefaciliteiten de hoogst gemiddelde 
besteding per bezoeker. In de Wok Parkstad Plaza wordt per 
bezoeker gemiddeld €27,- besteed. Daarop volgt de JT Bioscoop 
met €10,30 per bezoeker. De Darteldome heeft een relatief lage 
gemiddelde besteding per bezoeker gezien de verblijfsduur, 
namelijk €8,- per bezoeker. De Bowlo en de Glowgolf die beiden 
circa 1,5 uur worden bezocht, ontvangen per bezoeker 
respectievelijk gemiddeld €8,- en €10,-. De Gamestate heeft een 
gemiddelde bezoektijd van een half uur waarin een besteding 
wordt gedaan van circa €5,- per persoon.  
De Glowgolf heeft het meest gunstigste financieringsplaatje, 
gezien de lage(re) huurprijs door de ruimte in het souterrain en 
de minimale afgenomen oppervlakte. Daarnaast heeft de 
Glowgolf weinig personeel nodig door het ontbreken van een 
horecamogelijkheid en de zelfstandige activiteit die het is. Tot 
slot ligt de besteding per bezoeker relatief hoog.  
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Afbeelding 5.2: Bezoekpatroon faciliteiten LeisureDome  
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5.3.4 ANALYSE AANGAANDE DE CONSTRUCTEN 

Conclusies uit de frequentietabellen en kruistabellen aangaande 
de respons op de enquêtes, worden in deze paragraaf 
geresumeerd en geclusterd. Dit inzake de kenmerken die de 
diverse aspecten: locatie, verschijningsvorm, omliggende retail- 
en leisurefaciliteiten, positionering in het gebouw en 
synergievoordelen dienen te bezitten betreffende de idealisatie 
van een leisurecomplex, conform de wensen van de consument. 
De volledige analyseresultaten zijn bijgevoegd in bijlage 11. 
 
LOCATIE 

Betreffende het aspect locatie hebben de respondenten een 
duidelijke voorkeur voor de mogelijkheid tot gratis parkeren op 
een locatie en een geringe reisafstand tot aan een 
leisurecomplex. De gratis parkeervoorziening op de 
Rodaboulevard wordt door 21,1% van de respondenten 
aangegeven als rede voor hun bezoek aan de LeisureDome en 
niet aan gelijksoortige leisurefaciliteiten in de naaste omgeving. 
Ondanks de reisbereidheid van de consument vindt het grootste 
deel van de vrijetijdsbesteding plaats in de eigen regio. 
Betreffende het surveyonderzoek kan geconcludeerd worden dat 
consumenten bereidt zijn circa 15 minuten te reizen naar een 
leisurefaciliteit. De geringe reisafstand is tevens te bekrachtigen 
met het feit dat bijna 75% van de respondenten binnen een 
straal van 15 minuten reizen, woonachtig zijn vanaf de 
LeisureDome.  
 

Overige kenmerken die het aspect locatie dienen te bezitten 
voor het behagen van de consument zijn een goede 
bereikbaarheid van de locatie (18% van de respondenten) en 
voldoende parkeerplaatsen in het gebied. Betreffende 
bereikbaarheid dient de locatie aangesloten te zijn op een 
snelwegafrit of een hoofdweg. De CROW-norm die bij de 
LeisureDome is aangehouden van 0,032 parkeerplaats per 
vierkante meter is voldoende conform de respons van de 
respondenten.  
 
VERSCHIJNINGSVORM 

De bezoeker prefereert een moderne hoogwaardige 
architectonische uitstraling van het gebouw. Met name 
verlichting of andere opvallende toepassingen aan het gebouw 
worden als positief bevonden door de consument.  
De mening van de respondenten over de uitstraling van de 
LeisureDome overdag is verdeeld. Bijna de helft van de 
respondenten vindt de uitstraling van de LeisureDome overdag 
neutraal. Dit is een gevolg van de redelijk eenvoudige uitstraling 
en het aanzien overdag. De overige 50% van de respondenten 
vinden de LeisureDome overdag mooi vanwege de moderne 
uitstraling door het materiaalgebruik, de vormgeving en de 
imposante afmetingen. In de avonduren wordt door 76% van de 
respondenten de uitstraling van de LeisureDome mooi 
gevonden. De aangebrachte verlichting en het LED-schem zijn 
hier de aanleiding van. 
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Betreffende de toegankelijkheid van een leisurecomplex is 
voornamelijk duidelijke bewegwijzering en een gemakkelijke 
bereikbaarheid van de parkeerplaats een must voor de 
consumenten. Bijna 90% van de respondenten vindt de 
LeisureDome gemakkelijk toegankelijk. De overige 10% van de 
respondenten geeft te kennen dat men de bewegwijzering naar 
de parkeerplaats van de LeisureDome onduidelijk vindt en dat de 
routing niet optimaal is.  
 
De helft van de respondenten prefereren een leisurecomplex 
met een collectieve hoofdentree en hal waaraan de diverse 
leisurefaciliteiten zijn gelegen. De andere helft van de 
respondenten geeft de voorkeur aan de verschijningsvorm van 
de LeisureDome.  
 
OMLIGGENDE RETAIL- EN LEISUREFACILITEITEN 

De omliggende retail- en leisurefaciliteiten hebben indirect 
invloed op de bezoekersaantallen van een leisurecomplex. Dit 
wordt geëffectueerd door schaalvergroting en de vergroting van 
de naamsbekendheid van het gebied en de gehuisveste 
leisurefaciliteiten. Eveneens wordt door de traffic in het gebied 
de sociale (24-uurs) veiligheid gewaarborgd.  
 
Daarnaast hebben de omliggende retail- en leisurefaciliteiten 
direct invloed op elkaar doordat de bezoeker meerdere 
faciliteiten per bezoek aandoet. In de LeisureDome worden 
gemiddeld 1,5 leisurefaciliteiten per bezoek aangedaan. De 

exploitanten ervaren hogere omzetten door dusdanige 
combinatiebezoeken.  
 
Ter aanvulling op de reeds bestaande leisurefaciliteiten in de 
LeisureDome wenst de respondent respectievelijk een kartbaan, 
wellnesscentrum, lasergame- of paintbalmogelijkheid en een 
restaurant met een kleine en snelle kaart. De invulling van de 
naastgelegen realisatie LeisureDome fase II sluit perfect aan op 
de wensen van de bezoekers.  
 
POSITIONERING IN HET GEBOUW 

Gezien de combinatiebezoeken en de bezoekersaantallen van 
iedere leisurefaciliteit kan geconcludeerd worden dat met name 
de JT Bioscoop, Wok Parkstad Plaza en de Bowlo de grootste 
publiekstrekkers van de LeisureDome zijn. Naar aanleiding van 
deze gegevens kan gesteld worden dat deze leisurefaciliteiten bij 
voorkeur  verspreid in een nieuw te realiseren leisurecomplex 
dienen te worden geplaatst. Door het spreiden van deze 
leisurefaciliteiten wordt het druktebeeld evenredig verdeeld in 
het leisurecomplex. De leisurefaciliteiten die voornamelijk 
impulsbezoeken ontvangen of leisurefaciliteiten welke meer 
naamsbekendheid behoeven, hebben met deze spreiding een 
voordeel als ze op de route naast de grote publiekstrekkers 
worden geplaatst. 
 
De consument prefereert een overzichtelijk leisurecomplex 
waarbinnen de diverse leisurefaciliteiten gemakkelijk te vinden 
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zijn en zichtbaar zijn vanaf de voorzijde van het leisurecomplex. 
Tevens dienen de leisurefaciliteiten gemakkelijk toegankelijk te 
zijn voor iedere doelgroep.  Het merendeel van de respondenten 
hebben de leisurefaciliteit welke zij hebben bezocht in de 
LeisureDome gemakkelijk kunnen vinden. Echter 5% van de 
respondenten vond de souterrainexploitanten minder goed 
zichtbaar vanaf het parkeerterrein en het voorplein. De 
entreedeuren van de JT Bioscoop en de Wok Parkstad Plaza zijn 
dominant in de gevel, waardoor de entree naar het souterrain 
minder zichtbaar wordt. Middels het aanbrengen van 
bewegwijzering, signing en een LED-scherm wordt getracht de 
zichtbaarheid van de souterrainexploitanten te verbeteren. 
Aangaande de toegankelijkheid is een trap minder gewenst door 
de consumenten.  
 
SYNERGIEVOORDELEN 

Bezoekers van de LeisureDome verblijven gemiddeld 3 uur in de 
LeisureDome en op de Rodaboulevard. Gedurende deze uren 
worden gemiddeld 1,5 leisurefaciliteiten bezocht. Circa 40% van 
de respondenten bezoeken twee of meer leisurefaciliteiten.  
Combinatiebezoeken worden voornamelijk ervaren door de JT 
Bioscoop, Wok Parkstad Plaza, Bowlo en de Gamestate. De 
Gamestate wordt hoofdzakelijk in combinatie met andere 
faciliteiten bezocht en weinig solitair. Een combinatie tussen de 
LeisureDomefaciliteiten en de overige faciliteiten op de 
Rodaboulevard wordt sporadisch gemaakt. De enige faciliteiten 

op de Rodaboulevard welke bezoekers ontvangen van de 
LeisureDome zijn de eetgelegenheden, Hornbach en de Fair Play.  
 
Alle leisurefaciliteiten in de LeisureDome met uitzondering van 
de Gamestate worden voornamelijk bewust bezocht door de 
respondenten. De Gamestate is de enige leisurefaciliteit welke 
impulsief wordt bezocht. Daarnaast heeft de Bowlo relatief veel 
impulsieve bezoeken, deze bezoeken zijn dan gericht op de 
horecavoorziening van de Bowlo. Beide leisurefaciliteiten zijn 
door het impulsieve karakter verblijfsduur verlengers in het 
gebied.  
 
Ruim 99% van de respondenten overwegen een 
herhalingsbezoek aan de LeisureDome. De leisurefaciliteiten 
welke voornamelijk overwogen worden voor een 
herhalingsbezoek zijn de JT Bioscoop (30%), de Bowlo (23%) en 
de Wok Parkstad Plaza (19%).  
 
Via mond-tot-mond reclame hebben de meeste respondenten 
kennis genomen van het bestaan van de LeisureDome.  Circa 3% 
van de respondenten hebben als advies aangegeven dat de 
LeisureDome-exploitanten meer arrangementen zouden moeten 
aanbieden aan de bezoekers. Wanneer leisurefaciliteiten worden 
geclusterd binnen diverse arrangementen, zouden de 
exploitanten een groter financieel voordeel kunnen gaan 
ervaren. 
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5.4 RESUMÉ  

De inventarisatie van de kenmerken die de aspecten dienen te 
bezitten voor het idealiseren van een leisurecomplex conform de 
wensen en eisen van de exploitanten en consumenten, heeft 
plaatsgevonden middels een exploitanteninterview en een 
consumentenenquête. De zes LeisureDome-exploitanten hebben 
allen medewerking verleend aan dit onderzoek. Gedurende 15 
dagen in de eerste drie maanden van 2014 zijn 368 bezoekers 
van de LeisureDome gevraagd mee te werken aan het 
onderzoek. In totaal zijn 360 volledig ingevulde enquêtes 
geretourneerd.  
 
Het belangrijkste voor zowel de exploitant als de consument is 
de locatie. Uit de respons van het literatuuronderzoek en het 
surveyonderzoek, kan geconcludeerd worden dat met name het 
gratis parkeren en een goede bereikbaarheid een positieve 
invloed hebben op de vestigingsplaatskeuze van de exploitant en 
het bezoekgedrag van de consument. Daarnaast zijn voldoende 
parkeerplaatsen ook een pre. Betreffende de voorkeur voor een 
binnenstedelijke locatie of een periferielocatie zijn de meningen 
van de exploitanten verdeeld. Momenteel worden andere 
leisurefaciliteiten met name in binnenstedelijke gebieden 
gerealiseerd. In de toekomst wordt een verschuiving naar de 
periferie verwacht vanwege de lagere ontwikkel- en 
realisatiekosten. Aangaande de respons van de exploitanten en 
de afkomst van de bezoekers kan geresumeerd worden dat een 

leisurecomplex een bezoekerspotentieel heeft binnen een straal 
van 15 minuten. 
 
Naast de locatie is ook de positionering in het leisurecomplex 
belangrijk. De ideale positionering van de leisurefaciliteiten in 
een leisurecomplex wordt allereerst gekenmerkt door een goede 
zichtbaarheid en toegankelijkheid van de leisurefaciliteiten. 
Daarnaast dient een routing te worden gecreëerd welke 
impulsieve bezoeken en het verlengen van de verblijfsduur 
stimuleert. Ten aanzien van het vergroten van de 
naamsbekendheid van de kleine(re) leisurefaciliteiten en het 
verhogen van de impulsieve bezoeken wordt gestreefd naar een 
spreiding van publiekstrekkers binnen een leisurecomplex.  
 
De kenmerken betreffende de synergievoordelen zijn verdeeld in 
twee categorieën. Allereerst de synergievoordelen door de 
clustering van de zes leisurefaciliteiten in één complex en ten 
tweede door de aanwezigheid van de omliggende retail- en 
leisurefaciliteiten op de locatie.   
Ten aanzien van de clustering van leisurefaciliteiten in één 
complex worden zowel directe als indirecte synergievoordelen 
waargenomen. De indirecte synergievoordelen hebben met 
name betrekking op de exploitant wegens het creëren van 
schaalvergroting en het vergroten van de naamsbekendheid. 
Directe voordelen voor de exploitant zijn: herhalingsbezoeken, 
impulsieve bezoeken, combinatiebezoeken, verlengen van de 
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verblijfsduur en het kunnen delen van (opstart)kosten. De 
consument heeft met name voordeel door het kunnen maken 
van een combinatiebezoek. Aangaande het tijdsschema kan 
geconcludeerd worden, dat gemiddeld per bezoek 1,5 
leisurefaciliteiten worden bezocht door de bezoeker. Van een 
synergievoordeel in de vorm van combinatiebezoeken tussen de  
retail- en leisurefaciliteiten op de Rodaboulevard en de 
leisurefaciliteiten in de LeisureDome is nauwelijks sprake.  
Ten aanzien van het synergievoordeel betreffende de realisatie 
van een leisurecomplex op een bestaande retail- en 
leisurelocatie wordt een voordeel gecreëerd ten aanzien van 
schaalvergroting, spin-off en het vergroten van de 
naamsbekendheid. De diversificatie van openingstijden heeft een 
gunstige uitwerking op de sociale veiligheid van de locatie.  
 
Betreffende de meest optimale verschijningsvorm van een 
leisurecomplex dient het complex aan een aantal basale 
randvoorwaarden te voldoen. Allereerst dient het complex 
voldoende zichtbaar te zijn en een moderne uitstraling te 
bezitten. Daarnaast is ook een gemakkelijke toegankelijkheid van 
het complex en de parkeerplaats van belang. Ten aanzien van 
het aantal bouwlagen heeft, gezien de eisen aan de huurprijs, 
een meerlaags gebouw de voorkeur. Betreffende de 
entreevoorziening kan geconcludeerd worden dat een 
gezamenlijke hoofdentree met hal de meeste potentie heeft. Dit 
gezien het feit dat een gezamenlijke hoofdentree impulsieve 

bezoeken en combinatiebezoeken stimuleert. Daarnaast wordt 
op deze manier de naamsbekendheid van de kleine(re) 
leisurefaciliteiten vergroot. 
 
De omliggende retail- en leisurefaciliteiten hebben met name 
invloed op de leisurefaciliteiten in een leisurecomplex door het 
creëren van schaalvergroting, spin-off en het vergroten van de 
naamsbekendheid. Daarnaast zorgt een diversificatie van 
openingstijden in het gebied voor een sociale(re) veiligheid op de 
locatie. 
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6. CHECKLIST & VALIDATIE 
 
De kenmerken die de diverse aspecten dienen te bezitten 
betreffende het zo optimaal en succesvol mogelijk realiseren van 
een leisurecomplex zijn in de vorige paragrafen middels een 
literatuuronderzoek en een surveyonderzoek geanalyseerd. Op 
basis van de verworven kennis worden in dit hoofdstuk per 
aspect de vereiste kenmerken besproken waar een 
leisurecomplex aan dient te voldoen. Complementair aan deze 
kennis worden ook de meest gunstigste 
financieringsmogelijkheden van dergelijke leisure-
ontwikkelingen behandeld. Deze kennis wordt samengevoegd 
tot een checklist die gehanteerd kan worden bij nieuwe 
ontwikkelingen aangaande een leisurecomplex.  
Afsluitend wordt een locatie in Venlo, het Kazernekwartier, aan 
de hand van de checklist getoetst op potentie aangaande de 
realisatie van een LeisureDome.  
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6.1 CHECKLIST 

Betreffende de checklist worden onderstaand per aspect de 
kenmerken besproken die zijn onderzocht op basis van het 
literatuuronderzoek en het surveyonderzoek. De checklist is 
opgebouwd aangaande de rangorde van de aspecten welke door 
de exploitanten is aangegeven, zowel de aspecten als de 
kenmerken zijn conform deze analyse weergegeven.  
 
6.1.1 LOCATIE 

De locatie is als belangrijkste aspect gewaardeerd door zowel de 
exploitanten als de consumenten. De kenmerken welke een 
ideale locatie dient te bezitten worden onderstaand benoemd:  

In de literatuur is aangegeven dat gratis parkeren in de 
nabijheid van het leisurecomplex een must is voor 
zowel exploitanten als consumenten. Deze stelling is 
door zowel de exploitant als de consument bekrachtigd. 
Daarnaast gaven de exploitanten aan dat betaald 
parkeren in binnenstedelijke locaties wordt 
geaccepteerd. 

In zowel het literatuuronderzoek als door de 
exploitanten is aangegeven dat voldoende 
parkeerplaatsen in de nabijheid van het leisurecomplex 
aanwezig dienen te zijn. De CROW-norm van minimaal 
0,032 parkeerplaats per bruto vloeroppervlak dient 
gehanteerd te worden. De exploitanten hebben 
aangegeven dat gedurende piekmomenten deze norm 

te laag is. Additionele (gratis) parkeerfaciliteiten in de 
nabijheid van het leisurecomplex zijn dan gewenst.  

Zowel de exploitanten als de consumenten hebben een 
voorkeur voor een goede bereikbaarheid. Volgens de 
literatuur wordt een goede bereikbaarheid gekenmerkt 
door een aansluiting op een snelwegafrit of een 
hoofdweg.  

De exploitanten onderzoeken hun bevolkingspotentieel 
binnen een straal van 30 minuten rijafstand. Echter de 
consumenten en het literatuuronderzoek geven aan dat 
men bereid is om 15 minuten of 10 kilometer te reizen. 
Binnen een straal van 15 minuten reisafstand dient 
daarom voldoende bevolkingspotentieel woonachtig te 
zijn. 

 
6.1.2 POSITIONERING IN HET GEBOUW 

Betreffende de positionering in het gebouw dient een nieuwe 
ontwikkeling te voldoen aan diverse kenmerken: 

De exploitanten en de consumenten prefereren een 
goede zichtbaarheid van de leisurefaciliteiten. 

In het literatuuronderzoek wordt aangegeven dat een 
voorkeur wordt gegeven voor gemakkelijk toegankelijke 
leisurefaciliteiten. Dit wordt door de exploitanten en de 
consumenten bevestigd.  

In het literatuuronderzoek is aangegeven dat trekkers 
gespreid gehuisvest dienen te worden in een 
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leisurecomplex ter bevordering van de 
naamsbekendheid en het aantal impulsieve bezoeken. 
Aangaande de ingevulde tijdsschema’s door de 
respondenten kan geconcludeerd worden dat inderdaad 
impulsieve bezoeken plaatsvinden in de LeisureDome.  
 

6.1.3 SYNERGIEVOORDELEN 

De synergievoordelen die worden ervaren door zowel de 
exploitanten als de consumenten kunnen worden verdeeld in 
twee delen: 

Synergievoordelen door clustering van diverse 
leisurefaciliteiten in één complex. Een synergievoordeel 
is het aantal combinatiebezoeken, consumenten 
bezoeken gemiddeld per bezoek 1,5 leisurefaciliteiten. 
Daarnaast wordt door de exploitanten een financieel 
voordeel ervaren.  

Synergievoordelen door huisvesting op een bestaande 
retail- of leisurelocatie.  
 

6.1.4 VERSCHIJNINGSVORM 

Betreffende de verschijningsvorm van een leisurecomplex 
worden een aantal randvoorwaarden gesteld:  

Met name door de exploitanten wordt een voorkeur 
gegeven aan de zichtbaarheid van een leisurecomplex in 
de (bestaande) omgeving.  

Het leisurecomplex dient voor zowel de exploitant als 
de consument gemakkelijk toegankelijk te zijn. 

Door zowel de exploitant als de consument wordt een 
moderne uitstraling en een hoog kwaliteitsniveau van 
een leisurecomplex geprefereerd.  

In het literatuuronderzoek is aangegeven dat een 
meerlaags gebouw financieel gunstiger is voor de 
exploitanten. Ten aanzien van de respons van de 
exploitanten en de consumenten kan geconcludeerd 
worden dat een gezamenlijke entree en hal voor beide 
doelgroepen de beste verschijningsvorm is. Dit gezien 
op deze manier de synergievoordelen het best benut 
kunnen worden. 

De exploitanten prefereren een flexibel in te richten 
ruimte. 

In het literatuuronderzoek is geconcludeerd dat de 
consumenten een voorkeur hebben voor een veilige 
omgeving voor iedere doelgroep. 

 
6.1.5 OMLIGGENDE RETAIL- EN LEISUREFACILITEITEN 

Omliggende retail- en leisurefaciliteiten hebben een positieve 
invloed op de leisurefaciliteiten in een LeisureDome vanwege het 
creëren van schaalvergroting, spin-off, naamsbekendheid en een 
sociale veiligheid in het gebied.  

Met name de exploitanten ervaren synergievoordelen 
door de aanwezigheid van retail- en leisurefaciliteiten 
op de locatie. Daarnaast zijn deze synergievoordelen 
eveneens benoemd in het literatuuronderzoek.  
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6.1.6 FINANCIERING 

Betreffende de financiering van leisureprojecten zijn beleggers 
niet bijster enthousiast. De financiering van een leisurecomplex 
kan op een aantal manieren geschieden, deze manieren zijn 
besproken met experts in financiering van leisurevastgoed en de 
ontwikkelaar van de LeisureDome. 

Het uitrollen van founders. 

Een financiering verkrijgen door middel van 
crowdfunding. 

Aanvragen van subsidie bij de gemeente. 
 

6.2 KAZERNEKWARTIER VENLO 

Het Kazernekwartier in Venlo is één van de elf potentiële locaties 
voor Wyckerveste betreffende de realisatie van een 
LeisureDome. In dit deze paragraaf wordt een korte introductie 
gegeven van de gemeente Venlo en wordt kennis gemaakt met 
de locatie Kazernekwartier. Afgesloten wordt met het toetsen 
van het Kazernekwartier en de plannen betreffende de 
LeisureDome conform de opgestelde checklist.  
 
6.2.1 VENLO 

Venlo is gelegen in het noorden van Limburg. Volgens het CBS 
(2014) kan geconcludeerd worden dat Venlo op Maastricht na de 
grootste gemeente, gebaseerd op inwonersaantal, van Limburg 
is. Op 1 januari 2014 waren 100.381 inwoners woonachtend in 
de gemeente Venlo. Venlo is onlangs uitgeroepen tot beste 

binnenstad 2013-2015 in de categorie 'middelgrote 
binnensteden' door het platform Binnenstadsmanagement. In 
Venlo is circa 80.000m

2
 ingericht als winkeloppervlakte. Deze 

winkels worden voor 60% bezocht door recreatieve winkelaars 
oftewel ‘funshoppers’. ‘Runshoppen’ ofwel doelgericht winkelen 
wordt door circa 20% van de bezoekers aan de binnenstad 
gedaan. Gemiddeld bezoeken 250.000 bezoekers per week de 
binnenstad van de gemeente Venlo. Deze bezoekers zijn veelal 
afkomstig uit de gemeente Venlo (48%) en uit Duitsland (27%) 
(Venloverwelkomt, 2014). 
 
In maart 2010 is door de gemeente Venlo een strategische visie 
tot 2030 opgesteld voor de gemeente Venlo. Deze visie bestaat 
uit vijf kernpunten. 
Allereerst dient Venlo een stad te worden van actieve mensen. 
Voor iedere inwoner van Venlo dient een omgeving te worden 
aangeboden waarin voldoende mogelijkheden aanwezig zijn om 
zich te ontplooien en een zinvolle bijdrage te leveren aan de 
stedelijke gemeenschap. 
Daarnaast dient Venlo zich verder te ontplooien als innovatieve 
en excellente stad. Met name het benutten van kansen die 
innovatie voor de stad biedt, is een belangrijke opgave. Net als 
de ontwikkeling van een kenniscluster op het gebied van 
duurzame productie en energie. 
Als derde kernpunt wordt de gezamenlijkheid met 
maatschappelijke partners en het regionale bedrijfsleven 
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gestimuleerd voor het bevorderen van het internationale 
karakter van de stad. 
Met betrekking tot de binnenstadontwikkeling worden met 
name ontwikkelingen gestart, die de zuidoosthoek betreffen en 
in het  verlengde daarvan het revitaliseren van de spoorzone. 
Ten slotte wordt gestreefd naar een prettige fysieke en sociale 
leefomgeving voor iedere inwoner, zoals de verdere ontwikkeling 
van de toeristische functie en de versterking van het 
vestigingsklimaat voor nieuwe inwoners, instellingen en 
ondernemingen (Gemeente Venlo, 2010). 
 
6.2.2 KAZERNEKWARTIER 

Betreffende de revitalisatie van de spoorzone is besloten om een 
gedeelte van het Kazernekwartier te gaan herinrichten en te 
ontwikkelen conform het model ‘de Lijnstad’. De Lijnstad is een 5 
hectare groot gebied waarbinnen een combinatie ontstaat 
tussen diverse hoogwaardige leisurefaciliteiten (Gemeente 
Venlo, 2010). De bebouwing is geconcentreerd in één lijn langs 
het spoor.  
Het gehele Kazernekwartier is circa 22 hectare groot. Het 
Kazernekwartier en de binnenstad van de gemeente Venlo zijn 
gescheiden door de Maas, zie afbeelding 6.1. Het gebied wordt 
gekenmerkt door enkele historische objecten. Allereerst zijn de 
contouren van het oude vestingwerk, het Spaanse Fort Sint 
Michiel, nog volledig intact. Daarnaast zijn er recentelijk 
archeologische ontdekkingen gedaan betreffende een Romeinse 
weg, mogelijk was dit een weg naar een brug over de Maas 

(Venlovernieuwt, 2014). Vanuit de gemeente zijn enkele 
randvoorwaarden gesteld betreffende de herinrichting van het 
terrein. Enkele gebouwen op het terrein dienen te blijven 
bestaan, daar deze zijn aangemerkt als rijksmonument. Deze 
randvoorwaarden zijn weergegeven in afbeelding 6.2. 
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Kazernekwartier 

Binnenstad Venlo 

Afbeelding 6.1: Kazernekwartier in perspectief met de binnenstad van de gemeente Venlo. Google Maps (2014) 
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Afbeelding 6.2: Kazernekwartier met de contouren van het Fort Sint Michiel en de Rijksmonumenten. Widdershoven Architecten (2014) 
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Vanaf 2012 zijn diverse plannen gemaakt betreffende de 
herinrichting van het Kazernekwartier conform het model van de 
Lijnstad. Het plan uit 2012 bevat een Multifunctioneel Centrum 
(MFC) met daarin een Eventcenter Venlo (ECV) en een nieuw 
voetbalstadion voor de betaalde voetbalclub VVV-Venlo. Het ECV 
is een centrum waar zowel een nijverheidsmarkt aangeboden 
kan worden als een tentoonstelling of een concert. Daarnaast 
lagen er plannen voor de realisatie van vierkante meters retail, 
kantoren, horeca en leisure (Holland Casino en LeisureDome) in 
de strook langs het spoor en gedeeltelijk in het Fort Sint Michiel.  
 
In december 2013 heeft VVV-voorzitter Hai Berden kenbaar 
gemaakt dat het huidige VVV-voetbalstadion wordt gerenoveerd 
in plaats van de realisatie van een nieuw voetbalstadion op het 
Kazerneterrein. De reden tot renovatie in plaats van nieuwbouw 
lag in de wijziging van het bestemmingsplan welke ’s avonds 
geen voetbal in de open lucht toestaat. Voetballen met een dak 
boven het hoofd was voor de heer Berden geen optie (Telegraaf, 
2013). 
Door het wegvallen van het voetbalstadion was een nieuw 
onderkomen voor het ECV nodig. Daaropvolgend zijn plannen 
ontwikkeld betreffende de clustering van het ECV met een 
LeisureDome. Vanaf deze periode is de ontwikkeling van de 
Lijnstad en het gehele Kazernekwartier in handen van 
Wyckerveste (LeisureDome), Twister Media Group (Eventcenter 
Venlo) en Volker Wessels. 

 
 

Afbeelding 6.3: Eerste plannen Kazernekwartier. Gemeente Venlo (2012)  
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6.2.3 KAZERNEKWARTIER PLANNEN 2.0 

Sinds de plannen van de integratie van een ECV in de 
LeisureDome zijn diverse schetsen geproduceerd betreffende de 
ontwikkeling op het Kazerneterrein. De invulling van de rest van 
het Kazernekwartier volgt in een latere fase.  
 
In afbeelding 6.4 is een plan weergegeven betreffende de 
clustering van het ECV in de LeisureDome. In dit plan is het ECV 
(oranje) geïntegreerd in de LeisureDome (rood). De locatie is 
dezelfde locatie waar voorheen het voetbalstadion met het ECV 
gerealiseerd zou worden.  
Het ECV gaat een onderkomen bieden aan een nijverheidsmarkt 
en diverse tentoonstellingen en concerten. De mogelijke 
leisurefuncties welke de LeisureDome op het Kazerneterrein zou 
kunnen gaan huisvesten zijn een bioscoop, bowling, 
kinderspeeltuin, spelletjeshal en een horecafaciliteit.  
 
 

 
 

Afbeelding 6.4: LeisureDome en ECV Kazernekwartier. Widdershoven 
Architecten (2014) 
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Gedurende de tijd is de invulling van het ECV veranderd van een 
nijverheidsmarkt met de mogelijkheid tot het organiseren van 
een tentoonstelling of concertfunctie naar een ‘handmade 
market’. Gezien deze verandering van de invulling van het ECV is 
door Twister Media Group besloten tot het verkleinen van de te 
realiseren ruimten ten behoeven van het ECV. Tevens hebben zij 
gekozen voor de verplaatsing van de locatie aan de kop van de 
Maas naar de rijksmonumenten in het Fort Sint Michiel. 
De gemeente Venlo heeft aan Wyckerveste gevraagd om het 
LeisureDome eveneens te verplaatsen naar het Fort Sint Michiel. 
Op deze plek is het voor de gemeente Venlo, politiek gezien, 
makkelijker om een leisuregerelateerde grondprijs aan te bieden. 
De ‘toplocatie’ op het Kazernekwartier, de locatie van het 
voormalige voetbalstadion, kan op deze manier een hogere 
grondprijs opbrengen.  
In afbeelding 6.5 is de eerste fase weergegeven betreffende de 
realisatie van het ECV en de LeisureDome binnen de contouren 
van het Fort Sint Michiel en gebruikmakend van de 
rijksmonumenten op het Kazerneterrein. Dit plan is verdeeld in 3 
fasen. In de eerste fase wordt ruim 14.000m

2
 ECV  (oranje) 

gerealiseerd en circa 18.490m
2
 LeisureDome (bruin). In deze 

vierkante meters LeisureDome is naast de beoogde 
leisurefaciliteiten een Fair Play casino gehuisvest van ongeveer 
2.500m

2
. Fase 2 is een uitbreiding van het ECV en de 

LeisureDome van respectievelijk 6.500m
2 

en 13.000m
2
. De derde 

fase is de gebiedsontwikkeling van circa 80.000m
2
. 

 

 

Afbeelding 6.5: Fase I ‘binnenforts model’ – begane grond 
Kazernekwartier. Widdershoven Architecten (2014) 
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6.2.4 CHECKLIST KAZERNEKWARTIER 

In deze paragraaf worden de meest recente ‘binnenfortse’ 
plannen getoetst aan de eerder opgestelde checklist betreffende 
de realisatie van een ideaal leisurecomplex conform de 
literatuuranalyse en het surveyonderzoek. 
 
LOCATIE 

Het Kazerneterrein wordt onderstaand getoetst aan de 
kenmerken betreffende de meest ideale locatie. 
 

 Gratis parkeren in de nabijheid van het leisurecomplex. 
Daarnaast wordt betaald parkeren in binnenstedelijke 
locaties geaccepteerd. 

Op het kazerneterrein is betaald parkeren noodzakelijk gezien de 
relatief korte (loop)afstand naar de binnenstad van Venlo. Op de 
locatie wordt een maximaal parkeertarief gevraagd van €4,- per 
dag, dit voor het tegengaan van concurrentie met 
binnenstedelijke parkeervoorzieningen. Het vastgestelde 
parkeertarief van €4,- per dag is marktconform en voldoet 
daarmee aan de eisen betreffende het kenmerk betaald 
parkeren op een locatie. 
 

 Voldoende parkeerplaatsen op de locatie, minimaal 
0,032 per bruto vloeroppervlak. 

Per bruto vloeroppervlak is 0,032 parkeerplaats vereist conform 
de CROW-norm. Betreffende de LeisureDome te Kerkrade kan 
geconcludeerd worden dat deze norm te laag is gedurende 

piekmomenten. Tijdens de eerste fase wordt circa 33.000m
2
 

bruto vloeroppervlak gerealiseerd voor het ECV en de 
LeisureDome tezamen. Geconcludeerd kan worden dat na de 
realisatie van de eerste fase circa 1.056 parkeerplaatsen nodig 
zijn. Momenteel zijn voor de eerste fase 1.100 parkeerplaatsen 
opgenomen in het plan. Dit aantal parkeerplaatsen voldoet aan 
de eerder gestelde criteria. Echter kan geconcludeerd worden 
dat gedurende piekmomenten additionele parkeerfaciliteiten in 
de nabijheid aanwezig dienen te zijn. Bezoekers kunnen op deze 
momenten gebruik maken van de parkeervoorzieningen in de 
binnenstad van Venlo die op een korte (loop)afstand zijn te 
bereiken. In de toekomst kan de mogelijkheid bekeken worden 
voor het realiseren van aanvullende parkeerplaatsen of het 
inzetten van (gratis) pendelbussen van en naar de binnenstad en 
overige (retail- en leisure)faciliteiten in de gemeente Venlo. 
 

 Goede bereikbaarheid (aansluiting snelwegafrit of 
hoofdweg). 

Door Wyckerveste en Twister Media Group is aan de gemeente 
gevraagd voor de optimalisatie van de bereikbaarheid van het 
Kazerneterrein. De gemeente heeft een plan ontwikkeld om het 
Kazerneterrein te laten aansluiten op de hoofdweg die centraal 
door Venlo loopt en toegang verschaft tot de snelweg A73. De 
snelweg A73 is in de huidige situatie binnen 6 minuten te 
bereiken vanaf het Kazernekwartier per auto, in de nieuwe 
situatie wordt deze reisafstand verkort.  
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 Binnen een straal van 15 minuten reisafstand voldoende 

bevolkingspotentieel. 
Geconcludeerd kan worden dat binnen een straal van 15 
minuten reizen vanaf het Kazernekwartier circa 280.000 
inwoners dienen te wonen. Dit is gebaseerd op het aantal 
inwoners welke binnen een straal van 15 minuten reizen van de 
LeisureDome te Kerkrade woonachtig zijn. Circa 75% van de 
respondenten zijn woonachtig in deze omgeving welke een 
totaal aantal inwoners heeft van 210.000. Aangenomen kan 
worden dat de LeisureDome te Kerkrade een 
bevolkingspotentieel binnen 15 minuten reizen omvat van circa 
280.000 inwoners.  
De binnenstad van de gemeente Venlo wordt wekelijks bezocht 
door 250.000 bezoekers, de LeisureDome te Kerkrade wordt 
wekelijks bezocht door circa 21.000 bezoekers en de 
Rodaboulevard door 100.000 bezoekers. Gezien het aantal 
bezoekers van de binnenstad van Venlo kan geconcludeerd 
worden dat het Kazernekwartier voldoende bevolkingspotentieel 
in de omgeving heeft. Binnen een straal van 15 minuten reizen 
zijn tevens circa 300.000 inwoners woonachtig. Dit voldoet aan 
de norm van 280.000, welke is vastgesteld op basis van de 
LeisureDome te Kerkrade. Beide conclusies tezamen resulteren 
erin dat een LeisureDome op het Kazernekwartier voldoende 
potentie heeft, mits de LeisureDome ook Duitsers als doelgroep 
meeneemt in marketing- en promotieplannen.  

 
POSITIONERING IN HET GEBOUW 

Betreffende de positionering in het gebouw dient de indeling van 
het gebouw en de desbetreffende leisurefaciliteiten te 
conformeren aan de opgestelde kenmerken.  
Onderstaand wordt in afbeelding 6.6 een overzicht gegeven van 
de indeling van het LeisureDome op het terrein. Respectievelijk 
worden in afbeelding 6.7 en afbeelding 6.8 een overzicht 
gegeven van de indeling van de begane grond en de eerste 
verdieping.   
 

 
 

Afbeelding 6.6: LeisureDome en ECV gepositioneerd op het 
Kazernekwartier. Widdershoven Architecten (2014) 
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Afbeelding 6.7: Indeling LeisureDome begane grond. Widdershoven 
Architecten (2014) 

 
Afbeelding 6.8: Indeling LeisureDome eerste verdieping. Widdershoven 
Architecten (2014)  
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x Goede zichtbaarheid van de leisurefaciliteiten. 
De leisurefaciliteiten zijn vanaf de aanrijroute en het spoor 
duidelijk zichtbaar. Echter vanaf de parkeerplaats is met name 
het ECV zichtbaar. Gestreefd moet worden naar een gevel welke 
duidelijk de gehuisveste leisurefaciliteiten weergeeft. In de 
LeisureDome dient een onderscheid gemaakt te worden tussen 
het ECV met de plekken waar de nijverheidsmarkt kan 
plaatsvinden en de entrees van de leisurefaciliteiten om de 
zichtbaarheid van iedere leisurefaciliteit te waarborgen. 
Daarnaast dient een plan opgesteld te worden voor de signing en 
bewegwijzering van het ECV en de leisurefaciliteiten zodat iedere 
leisurefaciliteit gemakkelijk gevonden kan worden door de 
bezoekers.   
 

 Leisurefaciliteiten gemakkelijk toegankelijk. 
De leisurefaciliteiten in de LeisureDome zijn gemakkelijk 
toegankelijk gezien de begane grond op maaiveld niveau wordt 
gesitueerd. De leisurefaciliteiten op de eerste verdieping zijn 
echter moeilijker bereikbaar, daar gebruikt moet worden 
gemaakt van een trap of lift. In het algemeen kan gesteld worden 
dat men de leisurefaciliteiten gemakkelijk kan bereiken gezien de 
hoofdentree kan worden bereikt zonder trappen of een 
hellingbaan te hoeven belopen.   
 

 Routing die impulsieve bezoeken en verlenging van de 
verblijfsduur stimuleert middels het spreiden van de 
publiekstrekkers in het complex. 

Door het huisvesten van de bowling op de begane grond en de 
bioscoop op de eerste verdieping worden twee belangrijkste 
publiekstrekkers van de LeisureDome gespreid gehuisvest. Dit 
komt ten goede aan het aantal impulsieve bezoeken en de 
naamsbekendheid van de kleine leisurefaciliteiten. Tevens wordt 
de verblijfsduur van de consumenten mogelijk verlengd.  
 
SYNERGIEVOORDELEN 

De locatie van het Kazerneterrein en de invulling van de 
LeisureDome op het Kazernekwartier worden getoetst 
aangaande de synergievoordelen.  
 

 Synergievoordelen door clustering van diverse 
leisurefaciliteiten in één complex. 

Door de clustering van de diverse leisurefaciliteiten en het ECV in 
één complex worden met name de volgende synergievoordelen 
ervaren: impulsieve bezoeken, combinatiebezoeken, verlengen 
verblijfsduur, grotere kans op herhalingsbezoek en delen van de 
opstartkosten.  
 

 Synergievoordelen door huisvesting op een bestaande 
retail- of leisurelocatie.  

Het Kazernekwartier is middels de Maas gescheiden van de 
binnenstad van Venlo. Voor het stimuleren van synergie met de 
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retailomgeving, dient een rechtstreekse verbinding tussen het 
Kazernekwartier en de binnenstad van Venlo te worden 
gerealiseerd. Door de interactie en de zichtbaarheid van de 
LeisureDome in de binnenstad van Venlo worden: 
schaalvergroting, spin-off en naamsbekendheid gecreëerd bij 
een groter publiek. De rechtstreekse verbinding komt tevens ten 
goede aan de sociale veiligheid in beide gebieden. Daarnaast 
heeft een ‘funshop’locatie, zoals de binnenstad van Venlo, 
conform het literatuuronderzoek, meer kans op een 
combinatiebezoek en herhalingsbezoek tussen retail- en 
leisurefaciliteiten dan een ‘runshop’locatie.  
 
VERSCHIJNINGSVORM 

Betreffende de verschijningsvorm van een leisurecomplex 
worden een aantal randvoorwaarden gesteld. De plannen 
aangaande de verschijningsvorm van de LeisureDome worden 
getoetst aan deze randvoorwaarden. In afbeelding 6.9 en 
afbeelding 7.0 zijn de plannen betreffende de verschijningsvorm 
van de LeisureDome visueel weergegeven.  
De bestaande rijksmonumenten worden ingevuld als ECV ruimte. 
Aan de achterzijde van deze gebouwen wordt de LeisureDome 
gerealiseerd. Beide faciliteiten zijn te bereiken middels een 
hoofdingang die centraal in het gebied wordt gepositioneerd. 
Aan beide uiteinden wordt een uitkijk gerealiseerd naar de 
binnenstad van Venlo. 

 
 

Afbeelding 6.9: Impressie verschijningsvorm ECV en LeisureDome. Van 
Aken Architecten (2014) 
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Afbeelding 7.0: Impressie verschijningsvorm ECV en LeisureDome. Van 
Aken Architecten (2014) 
 

x Zichtbaarheid van het leisurecomplex. 
Vanaf de aanrijroute die in verbinding staat met de hoofdwegen 
en de snelweg, is de LeisureDome goed zichtbaar. Daarnaast is 
de gevel van de LeisureDome zichtbaar vanaf het spoor. Vanuit 
de binnenstad is de LeisureDome moeilijker zichtbaar, gezien de 
bomen die op het Kazerneterrein langs de Maas staan. Deze 
bomen mogen echter niet gekapt of getopt worden van de 
gemeente Venlo. Getracht dient te worden, dat bezoekers van 
de binnenstad geprikkeld worden om de LeisureDome te 
bezoeken. Daarom worden aan weerszijden van het gebouw 

twee uitkragingen gerealiseerd. Eén van deze uitkragingen krijgt 
een andere vorm en hoogte dan de rest van het gebouw. Door 
het plaatsen van bijvoorbeeld een LED-scherm, signing of het 
aanbrengen van verlichting op en aan deze uitkraging wordt 
gestreefd naar een betere zichtbaarheid vanuit de stad. Vanaf de 
parkeerplaats, op het middenterrein, is met name het ECV en de 
hoofdentree zichtbaar. De hoofdentree moet een duidelijke 
weergave bieden van de gehuisveste leisurefaciliteiten in de 
LeisureDome.  
 

 Gemakkelijk toegankelijk. 
De LeisureDome is vanaf de parkeerplaats gemakkelijk 
toegankelijk gezien de hoofdentree op maaiveldniveau is 
gelegen.  
 

 Moderne uitstraling. 
De uitstraling van de LeisureDome wordt een combinatie tussen 
modern en historisch. Deze dient aangepast te worden aan de 
bestaande omgeving waar overblijfselen van het Fort Sint 
Michiel aanwezig zijn.  
 

 Hoog kwaliteitsniveau. 
De LeisureDome wordt gerealiseerd en afgewerkt conform het 
kwaliteitsniveau van de LeisureDome te Kerkrade.  
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 Meerlaags gebouw. 
De LeisureDome zal bestaan uit een begane grond en een eerste 
verdieping. 
 

 Gezamenlijke entree en hal. 
De LeisureDome wordt bereikbaar middels een hoofdentree en 
een gezamenlijke hal. Vanuit deze hal zijn de leisurefaciliteiten 
toegankelijk. Eveneens worden in deze hal de stijgpunten 
gesitueerd. 
 

 Flexibel in te richten ruimten. 
Gezien het feit dat de bioscoop op de eerste verdieping wordt 
gehuisvest, dient in het beginstadium rekening gehouden te 
worden met de flexibiliteit van de onderliggende ruimten. In het 
huidige plan is de bowling onder de bioscoop gehuisvest, omdat 
de banen stroken met de maatvoering van de benodigde 
kolommen en er zo de meeste flexibiliteit ontstaat. 
 

 Veilige omgeving. 
In de LeisureDome wordt gestreefd naar het creëren van een zo 
veilig mogelijke omgeving voor iedere doelgroep.  
 
OMLIGGENDE RETAIL- EN LEISUREFACILITEITEN 

Omliggende retail- en leisurefaciliteiten hebben een positieve 
invloed op de leisurefaciliteiten in de LeisureDome. Zij creëren 
schaalvergroting, spin-off, naamsbekendheid en een 24-uurs 
veiligheid in het gebied.  

 Aanwezigheid van retail- en leisurefaciliteiten op de 
locatie.  

In het gebied is naast de realisatie van het ECV welke 30.000 
bezoekers per week verwacht, ook de binnenstad op geringe 
afstand gelegen. De bereikbaarheid van de binnenstad vanaf het 
Kazerneterrein is een van de speerpunten welke Wyckerveste en 
Twister Media Group verbeterd willen zien. Een van de 
mogelijkheden is het aanbrengen van een kabelbaan die de 
binnenstad met het Kazernekwartier verbindt en vice versa. In 
afbeelding 6.9 is een artist impression weergegeven van de 
kabelbaan. Een andere mogelijkheid is een brugverbinding. Door 
het verbeteren van de bereikbaarheid tussen het 
Kazernekwartier en de binnenstad worden de synergievoordelen 
vergroot. Daarnaast is de verbinding essentieel gezien het doel 
en de visie voor het Kazernekwartier om de binnenstad van 
Venlo op te schalen over de Maas heen. Het Kazernekwartier 
wordt op deze wijze een verruiming van de binnenstad, die 
zonder fysieke verbinding niet dusdanige effecten heeft. 
Tenslotte wordt extra beleving toegevoegd aan de binnenstad 
van Venlo door toevoeging van leisure en entertainment. Door 
de ontwikkelingen op het Kazerneterrein mag geen concurrentie 
ontstaan met de binnenstad. Daarom mogen faciliteiten op het 
Kazerneterrein worden gehuisvest welke niet in de binnenstad 
geplaatst kunnen worden.    
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Afbeelding 6.9: Artist impression kabelbaan. Widdershoven Architecten 
(2014) 

 

Met de kabelbaan over de Maas is een investering gemoeid van 
circa 10 tot 16 miljoen euro, die door opbrengsten terugverdiend 
kan worden in 10 – 20 jaar.  
 
FINANCIERING 

Betreffende de financiering van leisureprojecten zijn beleggers 
niet bijster enthousiast. De financiering van een leisurecomplex 
kan op een aantal manieren geschieden: 

 Uitrollen van founders. 
Founders van dit project zijn: Twister Media Group en Volker 
Wessels. Zij hebben zich middels een financiële vergoeding 
gebonden aan de LeisureDome op het Kazerneterrein.  
 
 

x Crowdfunding. 
x Gemeentelijke subsidie.  

 
De financiële uitgangspunten voor de LeisureDome zijn 
gebaseerd op de LeisureDome te Kerkrade. De huurprijzen zijn 
vastgesteld op circa €80,- per vierkante meter. In Kerkrade is de 
gemiddelde huurprijs circa €65,- per vierkante meter. Dit verschil 
is een gevolg van de grondkosten. In Kerkrade was de grond van 
Wyckerveste. In Venlo dient de grond van de gemeente Venlo te 
worden gekocht. Net zoals in Kerkrade wordt een bruto 
aanvangsrendement gehanteerd van 9% vanwege de 
incourantheid van het vastgoed en het hoge risicoprofiel dat de 
leisuresector kent. Geconcludeerd kan worden dat een residuele 
grondprijs betaald kan worden van €50,- per vierkante aan de 
gemeente Venlo. Gezien deze grondprijs niet overeenkomt met 
de randvoorwaarden van de gemeente Venlo, kunnen enkele 
mogelijkheden worden besproken. Allereerst kan een basis 
grondprijs worden afgesproken, welke verhoogd kan worden 
conform omzet gerelateerde prijzen. Daarnaast kan de belegger 
van de LeisureDome eisen stellen aan de gemeente Venlo zoals 
een gemeentegarantie of het garanderen van een gedeelte van 
de huurstromen of exploitatiebijdragen door de gemeente 
Venlo.  
Ten aanzien van de financiering is kredietlening bij de bank een 
mogelijkheid. Echter willen banken maximaal 60% van de totale 
investering financieren. De overige 40% kunnen gefinancierd 
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worden door de drie ontwikkelaars. Daarnaast is de gemeente 
Venlo, gezien de voordelen die een LeisureDome de stad Venlo 
zullen bieden, bereid om een maximum van 30% te financieren.  
 

6.3 RESUMÉ 

De locatie, het Kazernekwartier, is in dit hoofdstuk getoetst aan 
een checklist. Deze checklist bestaat uit de kenmerken die de 
verschillende aspecten behoeven voor de realisatie van een 
ideaal LeisureDome.  Deze kenmerken zijn geresumeerd uit het 
literatuuronderzoek en het surveyonderzoek. Geconcludeerd kan 
worden dat het Kazernekwartier en de huidige plannen voldoen 
aan de gestelde kenmerken. Er moet echter rekening worden 
gehouden met de zichtbaarheid van de LeisureDome en de 
gehuisveste leisurefaciliteiten. Daarnaast dient een 
marktconforme en realistische grondprijs te worden 
overeengekomen met de gemeente Venlo. Eveneens is de 
gemeente verantwoordelijk voor de rechtstreekse verbinding 
met de binnenstad ter bevordering van de synergievoordelen. 
Een mogelijkheid is de realisatie van een kabelbaan tussen beide 
locaties. Gezien het feit dat de plannen niet concreet zijn, kan 
geen definitief oordeel worden gegeven over de potentie van dit 
LeisureDome.  
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7. CONCLUSIES & 

AANBEVELINGEN 
 
In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de verkregen 
conclusies, die zijn gebaseerd op het literatuuronderzoek en de 
data analyse. Het doel van dit onderzoek is het inzichtelijk maken 
welke kenmerken met betrekking tot de locatie, 
verschijningsvorm, omliggende retail- en leisurefaciliteiten, 
positionering in het gebouw en synergievoordelen zijn vereist 
voor de realisatie van een ideaal leisurecomplex voor zowel 
exploitanten als consumenten. 
Achtereenvolgens worden in dit hoofdstuk de acht 
onderzoeksvragen beantwoord. Aansluitend worden de 
kenmerken betreffende een optimaal leisurecomplex 
beschreven. Afgesloten wordt met het inzichtelijk maken van de 
aanbevelingen voor ontwikkelaars en verder onderzoek. 
Daarnaast wordt een kritische reflectie gegeven op het 
uiteindelijke product en het doorlopen proces.  
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7.1 CONCLUSIE  

Ten behoeve van het beantwoorden van de onderzoeksvragen 
en de overkoepelende doelstelling zijn diverse analysemethoden 
gehanteerd betreffende het surveyonderzoek. Hoofdzakelijk is 
gebruik gemaakt van frequentiemodellen, kruistabellen, pairwise 
comparison matrices en het Latente Klasse model. De pairwise 
comparison matrices geven inzicht in de rangorde van 
belangrijkheid van de aspecten en bijbehorende kenmerken 
volgens de exploitanten betreffende nieuwe leisure 
ontwikkelingen. Met het Latente Klasse model worden de 
gewenste kenmerken van de consument aan de locatie, 
benodigde faciliteiten en de verschijningsvorm van een 
leisurecomplex inzichtelijk gemaakt. Deze respons tezamen met 
het literatuuronderzoek geven antwoord op onderstaande 
onderzoeksvragen. 
 
7.1.1 BEANTWOORDEN ONDERZOEKSVRAGEN  

De doelstelling die centraal staat in dit onderzoek, en middels de 
respons op de onderzoeksvragen kan worden beantwoord is als 
volgt:  
 
‘’Het onderzoeken welke kenmerken met betrekking tot de locatie, 
verschijningsvorm, omliggende retail- en leisurefaciliteiten, positionering 
in het gebouw en synergievoordelen zijn vereist voor de realisatie van 
een optimaal leisurecomplex voor zowel de exploitant als voor de 
consument.’’  

1. Wat is een LeisureDome? 
De LeisureDome is een geclusterd leisurecomplex. De 
LeisureDome in Kerkrade wordt momenteel als uitgangspunt 
aangenomen. Dit LeisureDome heeft een oppervlakte van circa 
15.000m

2 
verdeeld over vier verdiepingen waarin zes 

leisurefaciliteiten zijn gehuisvest. De leisurefaciliteiten zijn de JT 
Bioscoop Parkstad, Wok Parkstad Plaza, Darteldome, Bowlo, 
bowling & lounge, Glowgolf en de Gamestate.  
 
2. Wat zijn de eisen aan de locatie van een nieuwbouwcomplex 

of een bestaand gebouw voor de realisatie van een 
LeisureDome?  

De exploitanten hebben de locatie als belangrijkste aspect 
gewaardeerd. Ten aanzien van de locatie-eisen worden door 
zowel de exploitant als de consument gratis parkeren en 
voldoende parkeerplaatsen als belangrijkste kenmerken 
genoemd. Conform de respons van de exploitant kan 
geconcludeerd worden dat in binnenstedelijke locaties betaald 
parkeren wordt geaccepteerd. Daarnaast is uit het 
surveyonderzoek geconcludeerd dat consumenten circa 15 
minuten reizen acceptabel vinden naar een leisurecomplex. 
Derhalve stellen de exploitanten als eis dat een locatie 
voldoende bevolkingspotentieel dient te bezitten binnen een 
rijafstand van 15 minuten of 10 kilometer. Ten aanzien van de 
LeisureDome te Kerkrade kan uitgegaan worden van 300.000 
bezoekers binnen een straal van 15 minuten reizen. Betreffende 
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de bereikbaarheid van de locatie prefereren de exploitanten een 
aansluiting op een snelwegafrit of een hoofdweg.  
 
3. Wat is de meest optimale verschijningsvorm van een nieuw 

te realiseren LeisureDome? 
Ten aanzien van de verschijningsvorm prefereren exploitanten 
een leisurecomplex dat voldoende zichtbaar is in de (bebouwde) 
omgeving. Daarnaast wordt door zowel de exploitant als de 
consument voorkeur gegeven aan een gemakkelijk toegankelijk 
en veilig leisurecomplex voor iedere doelgroep. Met name de 
exploitanten prefereren een gezamenlijke entree en hal en een 
meerlaags gebouw gezien de bijkomende voordelen. Gestreefd 
moet worden volgens de respons van de exploitanten naar een 
zo flexibel mogelijk in te richten gebouw.    
 
4. Welke eisen worden aan een bestaand gebouw gesteld om in 

aanmerking te komen voor herontwikkeling tot een 
LeisureDome? 

Een bestaand gebouw dient volgens de exploitanten en de 
consumenten te voldoen aan een aantal basale 
randvoorwaarden. Allereerst gratis en voldoende 
parkeerplaatsen op de locatie. De locatie dient daarnaast 
eenvoudig bereikbaar te zijn en het gebouw dient op te vallen in 
de bestaande omgeving. Het gebouw dient gemakkelijke 
toegankelijk te zijn en het liefst middels een hoofdentree en een 
gezamenlijk hal. Voorkeur wordt eveneens gegeven aan een 

modern meerlaags gebouw met flexibel in te richten ruimten 
welke een veilige omgeving vormen voor de consumenten.  

 
5. Welke invloed hebben omliggende retail- en 

leisurefaciliteiten op de realisatie van een LeisureDome?  
Gebaseerd op het literatuuronderzoek, de interviews en het 
surveyonderzoek kan geconcludeerd worden dat de omliggende 
retail- en leisurefaciliteiten met name invloed hebben op de 
leisurefaciliteiten in een leisurecomplex door het creëren van 
schaalvergroting, spin-off en het vergroten van de 
naamsbekendheid. Daarnaast zorgt een diversificatie van retail- 
en leisurefaciliteiten op een locatie voor een verbetering van de 
sociale controle. Een ideale mix op een locatie ontstaat, wanneer 
er een diversiteit wordt gerealiseerd tussen doelgroepen, 
frequentie in het gebruik en imago van de faciliteiten. Ten slotte 
heeft een bestaande retail- en/of leisurelocatie het voordeel dat 
de bestaande infrastructuur, parkeergelegenheid en bestaande 
beplanting dubbel gebruikt kunnen worden. 
 
6. Wat is de ideale positionering van de diverse 

leisurefaciliteiten in een LeisureDome? 
Betreffende de positionering zijn met name de zichtbaarheid en 
de gemakkelijke toegankelijkheid van de leisurefaciliteiten van 
belang voor de exploitanten en de consumenten. Voor de 
exploitanten heeft de spreiding van trekkers in het 
leisurecomplex een voorkeur gezien de bevordering van 
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impulsieve bezoeken, naamsbekendheid en het verlengen van de 
verblijfsduur. De consument hecht veel waarde aan het 
gemakkelijk kunnen vinden van de leisurefaciliteiten. Dit kan 
gerealiseerd worden door het aanbrengen van signing en 
bewegwijzering.  

 
7. Welke synergievoordelen worden door de exploitanten en de 

consumenten van de LeisureDome ondervonden door de 
clustering van diverse faciliteiten in één gebouw? 

Ten aanzien van de synergievoordelen kunnen twee categorieën 
worden aangenomen. Deze categorieën zijn samengesteld 
aangaande de respons van zowel de exploitanten als de 
consumenten. Allereerst bestaan er synergievoordelen door de 
clustering van de zes leisurefaciliteiten in één complex. 
Daarnaast worden synergievoordelen gecreëerd door de 
aanwezigheid van de omliggende retail- en leisurefaciliteiten op 
de locatie.  
Aangaande de clustering van diverse leisurefaciliteiten in één 
complex worden zowel indirecte als directe synergievoordelen 
gecreëerd. De indirecte synergievoordelen hebben met name 
betrekking op de exploitant wegens het creëren van 
schaalvergroting en het vergroten van de naamsbekendheid. 
Directe voordelen voor de exploitant zijn: herhalingsbezoeken, 
impulsieve bezoeken, verlengen van de verblijfsduur en het 
kunnen delen van (opstart)kosten. Leisurefaciliteiten dienen 
echter continu verfrist te worden voor het stimuleren van 

herhalingsbezoeken en het content houden van de 
consumenten. De consument heeft een direct synergievoordeel 
door de clustering wegens het kunnen maken van een 
combinatiebezoek.  
Door de realisatie van een leisurecomplex op een bestaande 
retail- en leisurelocatie worden synergievoordelen gecreëerd 
inzake schaalvergroting, spin-off en het vergroten van de 
naamsbekendheid. Daarnaast ontstaat bij een diversiteit aan 
openingstijden een sociale veiligheid in het gebied.  
Ten slotte genereren leisurefaciliteiten in een gebied zowel 
economische als maatschappelijke synergievoordelen. De 
economische synergievoordelen zijn toename van bestedingen in 
een gebied en het creëren van werkgelegenheid. De 
maatschappelijke synergievoordelen zijn de positieve identiteit 
en imago welke het gebied verkrijgt.  

 
8. Aan welke eisen dient een geclusterd leisurecomplex te 

voldoen om een financieel gezond draagvlak te creëren? 
Naast de voorgaande benoemde aspecten is de financiering van 
dergelijke projecten een noodzakelijk gegeven.   
Gezien het feit dat de leisuresector wordt gekenmerkt door een 
hoog risicoprofiel zijn beleggers niet enthousiast in het 
investeren in de leisuresector. Zijn aangaande de financiering 
van het expanderen van het product LeisureDome twee 
mogelijkheden geïnitieerd. Als eerste het uitrollen van 
‘founders’. Founders zijn belanghebbenden in de realisatie en 
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exploitatie van de LeisureDome. Er zijn kunnen zich tegen een 
vooraf bepaald bedrag inkopen en verkrijgen dan de exclusiviteit 
voor de desbetreffende dienstverlening ten aanzien van de 
realisatie of de exploitatie van de LeisureDome. Een andere 
mogelijkheid is crowdfunding. De ‘crowd’ kan geld doneren, 
sponsoren of lenen ten behoeve van de realisatie van een 
LeisureDome daarnaast kunnen ze participant worden in het 
product LeisureDome.  
 

7.2 AANBEVELINGEN 

Dit onderzoek heeft de focus gelegd op de exploitanten en de 
bezoekers van de LeisureDome te Kerkrade. De aanbevelingen 
die worden gedaan zijn opgedeeld in twee delen. Het eerste 
onderdeel is een aanbeveling voor de ontwikkelaar en het 
tweede gedeelte bevat advies voor verder onderzoek. Afgesloten 
wordt met een kritische terugblik op het proces. 
  
7.2.1 ADVIES ONTWIKKELAAR 

Ten aanzien van het uitrollen van het product LeisureDome zijn 
er een aantal aspecten waar de ontwikkelaar in de toekomst 
aandacht aan dient te besteden. 
 
Betreffende de locatie kunnen zijn zowel binnenstedelijk locaties 
als periferielocaties als potentiële locaties voor een 
leisurecomplex dienen. Echter door de eisen van de exploitanten 
en de consumenten en het financiële aspect worden in de 

toekomst naar verwachting vaker leisure-ontwikkelingen op 
periferielocaties ontwikkeld.  
 
Ten aanzien van de verschijningsvorm en de positionering in het 
gebouw kunnen enkele aanbevelingen worden gedaan. Met 
name betreffende de uitstraling van het pand en de geplaatste 
signing dient vooraf een beeldkwaliteitplan te worden 
voorgelegd aan de exploitanten. Aan dit beeldkwaliteitplan dient 
iedere exploitant zich te conformeren. Indien men deze bepaling 
overtreedt dan volgt een sanctie. Aangaande de positionering in 
het leisurecomplex dienen de publiekstrekkers gespreid 
gehuisvest te worden. Dit ter bevordering van de 
naamsbekendheid en het aantal impulsieve bezoeken van de 
(kleinere) leisurefaciliteiten.    
 
Meer synergievoordelen zouden kunnen worden bereikt als de 
exploitanten in een vroeg stadium gaan samenwerken. Als eerste 
dient een gezamenlijk promotieplan en marketingplan te worden 
opgesteld waaraan deelname voor iedere exploitant verplicht is. 
Daarnaast is het een mogelijkheid dat de exploitanten 
gezamenlijk leverancierscontracten aangaan en benodigde 
voorzieningen inkopen. Met name voor de kleine(re) 
exploitanten resulteert dit in kortingen  welke anders niet 
zouden worden verkregen.   
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Ten slotte is het ontbreken van openbaar vervoer op de locatie 
in Kerkrade een gemis. Voor toekomstige locaties dient een 
goede ontsluiting door openbaar vervoer nagestreefd te worden 
voor het bereiken van een grotere doelgroep. 
 
7.2.2 ADVIES VERDER ONDERZOEK 

Ten aanzien van dit onderzoek is het veldonderzoek beperkt tot 
de LeisureDome te Kerkrade. Daarmee zijn vragen ontstaan voor 
verder onderzoek.  
 
Allereerst dienen voor het complementeren van de lijst met de 
vereiste kenmerken van zowel de exploitanten als de 
consumenten ook binnenstedelijke gebieden en 
leisurefaciliteiten te worden geanalyseerd. Aan de hand van deze 
resultaten kunnen beter onderbouwde uitspraken worden 
gedaan over de vereiste kenmerken betreffende de aspecten en 
bijbehorende kenmerken van een leisurecomplex. Daarnaast is 
het mogelijk dat door de analyse nieuwe aspecten en kenmerken 
worden waargenomen welke niet zijn geïnventariseerd in dit 
onderzoek. 
Tevens dienen niet alleen gebieden in Zuid-Limburg te worden 
geanalyseerd maar ook Randstedelijke gebieden. Dit gezien per 
streek een diversiteit aan personen en persoonskenmerken zijn 
waar te nemen. 
 
Aangaande de invulling van een leisurecomplex is het van belang 
dat de minimale afmetingen van een leisurecomplex en de 

gehuisveste leisurefaciliteiten inzichtelijk worden gemaakt. 
Daarnaast dienen niet alleen de afmetingen maar ook de 
combinaties tussen leisurefaciliteiten welke combinatiebezoeken 
stimuleren  en een ideale mix vormen betreffende doelgroepen 
en frequentie in het gebruik te worden geanalyseerd. Middels 
deze informatie kan per locatie een leisurecomplex worden 
samengesteld met de meest perfecte afmetingen en 
samenstelling. Naast gehuisveste leisurefaciliteiten in de 
LeisureDome zijn ook de benodigde omliggende retail- en 
leisurefaciliteiten van invloed op het succes van de LeisureDome. 
Betreffende de omliggende retail- en leisurefaciliteiten is het een 
aanbeveling om te onderzoeken welke combinaties de grootste 
synergievoordelen genereren. 
 
De synergievoordelen welke aangenomen worden zoals spin-off 
en het verlengen van de verblijfsduur kunnen nauwkeuriger 
worden gemeten dan in dit onderzoek is gedaan middels het 
invullen van het tijdsschema.  
 
De laatste aanbeveling is het in kaart brengen van het 
verzorgingsgebied van een LeisureDome en de eventuele 
wisselwerking tussen meerdere LeisureDomes binnen elkaars 
verzorgingsgebied. Het is van belang dat inzichtelijk wordt 
gemaakt aan welke eisen de LeisureDomes dienen te voldoen 
indien deze in elkaars verzorgingsgebied worden gerealiseerd. 
Daarnaast is het mogelijk om de synergievoordelen betreffende 
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deze locaties te inventariseren, zoals het aanbieden van 
combinatiearrangementen en gezamenlijke promotie.  
 
7.2.4 KRITISCHE REFLECTIE 

Ter afsluiting van dit onderzoek wordt een kritische reflectie 
gegeven betreffende het behaalde product en het doorlopen 
proces.  
 
Ten aanzien van de doelstelling kan worden geconcludeerd dat 
de aangenomen aspecten niet de gehele lading dekken. 
Aangaande de verworven literatuur, welke te summier is 
opgebouwd, zijn vijf aspecten aangenomen. Deze aspecten zijn 
onvolledig waardoor niet alle kenmerken, die tezamen zorgen 
voor een optimaal leisurecomplex, inzichtelijk zijn gemaakt. 
 
Daarnaast zijn de zes exploitanten van de LeisureDome 
geïnterviewd. Deze enquête is gedeeltelijk opgebouwd middels 
de Analytical Hierarchical Process methode. De respons van de 
exploitanten op deze vragen zijn inconsistent waardoor de 
onderzoeksresultaten minder valide zijn. Echter zijn deze 
resultaten wel meegenomen in het samenstellen van de vereiste 
kenmerken aangaande de realisatie van een optimaal 
leisurecomplex. Hierbij is ervan uitgegaan dat de inconsistenties 
onderling gecompenseerd worden. 
 

Afsluitend kan worden aangemerkt dat het vaker bijwonen van 
gesprekken welke inzicht geven in het product LeisureDome een 
welkome aanvulling was geweest op het gemaakte product. 
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