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Samenvatting 

Probleemstelling en doel van het onderzoek: 
In dit onderzoek zijn de voorkeuren van consumenten voor leisure elementen op perifere retail locaties in 
Nederland in kaart gebracht. Daamaast is er onderzocht hoe leisure elementen ingepast dienen te worden 
om de grootste synergie effecten voor de consument te behalen. Het begrip leisure is een complex begrip. 
Het omvat eigenlijk alles wat maar vermaak kan bieden op een winkellocatie. Dit kan varieren van een 
fontein , bioscoop tot aan een zwembad I pretpark. Het begrip leisure wordt in dit onderzoek als volgt 
gedefinieerd: 

"Leisure elementen zijn a/le elementen die de aantrekkelijkheid van een winkelgebied kunnen versterken, 
maar niet tot de kernactiviteit van de detailhandel warden gerekend". 

Deze definitie van leisure is in dit onderzoek iets aangescherpt. Zo beperkt dit onderzoek zich enkel tot 
commercieel haalbare leisure elementen. Leisure elementen als bankjes, groenvoorzieningen etc worden 
dus niet meegenomen in dit onderzoek. Het doel van het onderzoek is inzicht verkrijgen in de 
consumentenvoorkeuren voor leisure elementen op perifere locaties in Nederland teneinde inzichtelijk te 
maken hoe deze leisure elementen moeten worden ingepast om de grootste synergie effecten te behalen 
voor de consument. Synergie is een situatie waarin het effect van twee of meer gecombineerde activiteiten 
groter is dan de som van de effecten die de activiteiten alleen op kunnen wekken. Hieruit volgt de 
onderstaande probleemstelling: 

Welke consumentenvoorkeuren voor leisure elementen op perifere locaties in Nederland zijn er en op 
welke wijze moeten deze warden ingepast om de grootste synergie effecten te behalen voor de 
consument? 

Consumentenvoorkeuren voor leisure elementen op perifere retail locaties: 
Het eerste deel van het onderzoek richtte zich op de vraag "welke consumentenvoorkeuren voor leisure 
elementen op perifere retail locaties in Nederland zijn er''? De leisure elementen die de voorkeur genieten 
van de consument worden in dit onderzoek aangeduid als kansrijk. Om te onderzoeken wat de 
consumentenvoorkeuren zijn voor leisure elementen op perifere retail locaties zijn er drie verschillende 
analyses uitgevoerd. Allereerst is er gekeken naar verschillende sociaal en maatschappelijke 
ontwikkelingen in Nederland die invloed kunnen hebben op de consumentenvoorkeur voor leisure 
elementen. Van daaruit is gekeken welke leisure elementen in kunnen spelen op deze ontwikkelingen. Dit is 
gedaan door bij verschillende (inter)nationale referentieprojecten mogelijke "leisure oplossingen" te 
analyseren. Deze "leisure oplossingen" zijn vervolgens getoetst aan de hand van secundaire data op de 
mate waarin zij de voorkeur genieten van de consument. Hieruit volgde drie leisure elementen die in 
potentie kansrijk toe te passen zijn op perifere retail locaties in Nederland. De drie kansrijke leisure 
elementen die werden onderscheiden zijn : 

Het Foodcourt: een verzameling kleinere (fastfood) eetgelegenheden rondom een 
gezamenlijk terras. 
Het restaurant a la carte: een "traditioneel" restaurant. 
Het kinderparadijs: een gelegenheid waar kinderen van 3 t/m 9 jaar onder professionele 
begeleiding kunnen spelen. 

De drie kansrijke leisure elementen sluiten goed aan bij een retail functie. Tijdens het winkelen kunnen 
consumenten bijvoorbeeld gebruik maken van horeca-elementen (Foodcourt & restaurant a la carte) en I of 
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kunnen zij hun kinderen laten spelen in het kinderparadijs. Door de inpassing van deze elementen kunnen 
er synergie effecten gecreeerd worden voor de consument. 

Wijze van inpassing: 
In het tweede deel van het onderzoek is gekeken naar de wijze waarop de kansrijke leisure elementen 
ingepast kunnen worden om zo groot mogelijke synergie effecten le creeren. Dit is getoetst aan de hand 
van een conjunct keuze experiment. De hierbij gebruikte variabelen en bijbehorende niveaus staan 
weergegeven in label 0.1. 

# Variabele Niveaus 
1 Leisure element Foodcourt Restaurant a la carte 

2 Service Kinderparadijs wel aanwezig Kinderparadijs niet aanwezig 
kindervoorzienin en 

3 Locatie Locatie 1 Locatie 2 Locatie 3 Locatie 4 

Tabel 0.1 : Variabelen en bijbehorende niveaus 

Door respondenten keuzes le laten maken voor een bepaalde wijze van inpassing kunnen voorkeuren en 
eventuele synergie effecten in kaart worden gebracht. Er is verondersteld dat synergie effecten zich uitten in : 
intensiever gebruik, frequentere bezoeken, langere bezoekduur. De benodigde data voor het conjunct 
keuze experiment zijn verzameld aan de hand van een mondelinge enquete. De enquetes zijn afgenomen 
op woonboulevard Kanaleneiland te Utrecht. 

Voorkeur voor de inpassing van leisure: 
Zowel de totale groep respondenten als de verschillende onderzochte (doel)groepen (bijv. mannelijke & 
vrouwelijke respondenten) laten een vergelijkbaar beeld zien op het gebied van hun voorkeur voor de 
"locatie" en het "leisure element". Zo genie! het Foodcourt duidelijk de voorkeur boven het restaurant a la 
carte. Blijkbaar hebben de grote keuzemogelijkheden en de snelle service van het Foodcourt de voorkeur 
boven de rust en comfort van een restaurant. Mogelijk vinden de respondenten de eigenschappen van een 
Foodcourt beter passen bij hun bezoek aan de woonboulevard. Een groot deel van de respondenten 
bezocht de woonboulevard namelijk relatief kort met de intentie om een doelgerichte aankoop le doen. Een 
Foodcourt speelt hier goed op in doordat er een breed assortiment aan maaltijden aangeboden word! die 
snel geserveerd kunnen worden. Op het gebied van de locaties is er een duidelijke voorkeur voor locatie 2 
in het hart van de woonboulevard le zien. De overige locaties hebben of een verwaarloosbare (locatie 1 
nabij de trekker IKEA) of een significant negatieve (locaties 3 & 4 beide aan de rand van de woonboulevard 
nabij in- en uitvalswegen) invloed op het keuzegedrag van de respondenten . De centrale ligging van locatie 
2 lijkt van groot belang bij de keuze voor een leisure element. Dit komt terug in het feit dat alleen de centraal 
gelegen locatie 2 een significant positieve invloed heeft op de uiteindelijke keuze van de respondenten . Een 
ander aspect dat mogelijk van belang is bij de voorkeur voor een locatie is de nabijheid van drukke wegen. 
Locaties 3 en 4 zijn beide gelegen aan drukke uitvalswegen en hebben een significant negatieve invloed op 
de keuze van de respondenten . Locatie 1 en 2 liggen beide aan relatief rustige wegen en worden niet 
negatief beoordeeld door de respondenten . Mogelijk heeft de combinatie van een centrale ligging zonder 
drukke wegen een zeer positief effect heeft op het keuzegedrag van de respondenten 

Het kinderparadijs heeft voor de totale groep respondenten een zeer geringe invloed op het keuzegedrag. 
Een uitzondering hierop is de groep respondenten met kinderen (Ot/m9 jaar) . Voor deze groep heeft de 
aanwezigheid van het kinderparadijs van alle variabelen de grootste invloed op het keuzegedrag terwijl het 
een verwaarloosbare invloed heeft op het keuzegedrag van respondenten zonder kinderen. Op zich is dit 
resultaat niet echt verrassend. Het kinderparadijs is een faciliteit die zich specifiek rich! op kinderen en 
daardoor alleen voor een bepaalde doelgroep interessant is. Gezien het feit dat de respondenten zonder 
kinderen (Ot/m9 jaar) geen negatieve invloed ondervonden van een situatie met een kinderparadijs, is deze 

Wouter Lamens 0575039 
Leisure o p de pcrifcrc retail locatie: een consumentcn perspcctief 



Afstudeerscriptie Masterfase 
Real Estate Managemen t & Development, facu lteit Archi tecture Building and Planning- TU/e 

faciliteit mogelijk een interessante optie voor commerciele partijen. Blijkbaar kan het kinderparadijs goed 
inspelen op respondenten met kinderen (Ot/m9 jaar) en heeft het geen negatieve invloed op respondenten 
zonder kinderen. 

Synergie effecten: 
Mogelijke ontstane synergie effecten zijn in dit onderzoek in kaart gebracht door te kijken naar 
veranderingen in het respondentengedrag op het gebied van : intensiever gebruik en frequentere bezoeken. 
Effecten met betrekking tot een langere verblijfsduur zijn buiten beschouwing gelaten vanwege de lage 
betrouwbaarheid van de desbetreffende resultaten . 
Respondenten ervaren de grootste synergie effecten bij een situatie met een Foodcourt en een 
kinderparadijs die zijn ingepast op locatie 2 in het hart van de woonboulevard. Dit komt overeen met de 
voorkeur die respondenten eerder uitgesproken hebben voor deze situatie. Het lijkt er op dat als 
respondenten een voorkeur hebben voor een bepaalde situatie dit automatisch synergie effecten teweeg 
brengt. Mogelijk bestaat er dus een verband tussen deze twee. De aanwezigheid van een kinderparadijs 
heeft een relatief grote invloed op de bezoekfrequentie van respondenten. Aangezien het kinderparadijs 
zich specifiek richt op consumenten met kinderen (Ot/m9 jaar) is het waarschijnlijk dat juist deze groep 
verantwoordelijk is voor dit ontstane synergie effect. Mogelijk voelen consumenten met jonge kinderen zich 
dus geremd bij het bezoeken van een woonboulevard doordat zij geen geschikte opvang hebben voor hun 
kinderen. Een kinderparadijs speelt hier goed op in wat tot gevolg kan hebben dat consumenten vaker een 
woonboulevard gaan bezoeken. Mogelijk zijn er op dit moment te weinig faciliteiten voor kinderen aanwezig 
op woonboulevard Kanaleneiland terwijl er blijkbaar wel behoefte aan is. 

Conclude rend: 
De variabelen "leisure element" en "locatie" hebben de grootste invloed op het keuzegedrag. Hierbij geven 
de respondenten aan een duidelijke voorkeur te hebben voor een Foodcourt op locatie 2 (hart van de 
woonboulevard). Deze variabele niveaus creeren tevens de grootste synergie effecten voor de 
respondenten. Het service niveau in de vorm van een kinderparadijs blijkt alleen waardevol voor 
respondenten met kinderen (Ot/m9 jaar). Voor deze groep ontstaan er door de inpassing van deze faciliteit 
synergie effecten in de vorm van frequentere bezoeken. Hierbij moet worden aangemerkt dat het onduidelijk 
is of de respondenten die mee hebben gewerkt met dit onderzoek representatief zijn voor de consumenten 
op woonboulevard Kanaleneiland. Mogelijk zijn de onderzoeksresultaten dus niet intern valide. Daamaast 
zijn de onderzoeksresultaten ook niet toepasbaar op andere locaties in Nederland. Dit heeft te maken met 
het feit dat de onderzoeksresultaten deels afhankelijk kunnen zijn van factoren die samenhangen met 
specifieke situaties in een bepaalde stad of gebied. 

Vervolgonderzoek: 
Meer onderzoek op woonboulevard Kanaleneiland om inteme validiteit te vergroten 
Door dit onderzoek uit te voeren op meerdere perifere retail locaties in Nederland kan onderzocht 
worden of de bevindingen uit dit onderzoek algemeen toepasbaar zijn op de Nederlandse markt 
(grotere externe validiteit). 
Eventueel vervolgonderzoek kan zich richten op het onderzoeken van andere kansrijke leisure 
elementen. Hierbij kan er worden gekeken naar leisure elementen die op zichzelf consumenten 
trekken waama de retail activiteiten een aanvulling vormen en synergie kunnen creeren. Bij deze 
benadering staat het leisure element centraal en zijn de winkels een aanvulling hierop. 
Vervolgonderzoek kan zich richten op het dieper onderzoeken van het keuzegedrag van 
consumenten. Hierbij kan dieper in worden gegaan op de reden dat consumenten bepaalde 
deelnutten toekennen aan een kenmerk. 
Vervolgonderzoek kan zich richten op het dieper onderzoeken van de effecten van leisure op 
bijvoorbeeld de looproutes, de plaats waar respondenten parkeren, de tijd die aan verschillende 
winkels wordt besteed, de effecten van kinderfaciliteiten enz. 
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1 Inleiding 
Dit hoofdstuk vonnt de inleiding van het onderzoek. In de inleiding wordt eerst de achtergrond van het 
probleem uiteen gezet. Dit vormt de aanleiding voor het onderzoek. Deze aanleiding mondt uiteindelijk uit in 
de probleem- en doelstelling van het onderzoek. Daarnaast zullen kaders en gehanteerde begrippen die in 
dit onderzoek gelden afgebakend warden. Dit hoofdstuk sluit at met een beschrijving van de aanpak van het 
onderzoek in de vorm van een onderzoeksopzet en een leeswijzer. 

1.1 Aanleiding 
De "klassieke" benadering van het Nederlandse detailhandelsbeleid staat momenteel op een keerpunt. 
Waar landelijke en gemeentelijke overheden in het verleden beleid voerden om detailhandel zoveel mogelijk 
in binnenstedelijke stadscentra te laten plaatsnemen, biedt de Nota Ruimte uit 2005 mogelijkheden om 
grootschalige detailhandelsvestigingen in de periferie uit te breiden (VROM, 2005). Dit soort perifere 
detailhandelsvestigingen vielen in het verleden ender het zogenaamde POV I GOV beleid. Dit staat voor 
Perifere Detailhandels Vestiging (POV) en Grootschalige Detailhandels Vestiging (GOV). Bekende 
voorbeelden van dit soort locaties in Nederland zijn woonmall Alexandrium te Rotterdam, Villa Arena te 
Amsterdam en woonboulevard Kanaleneiland te Utrecht. Momenteel kenmerken deze gebieden zich 
voornamelijk door de branche "in en om het huis" waarbij de verschillende verkooppunten een groot aantal 
metrages gebruiken. De wetswijziging in de Nota Ruimte biedt perifere retail locaties de mogelijkheid om dit 
te veranderen. Door uitbreiding en diversificatie van de branchering kunnen zij meer inspelen op de wens 
van de consument en zo hun concurrentiepositie versterken. De vraag is alleen wat de wensen van de 
consument zijn met betrekking tot winkelen in de periferie? 

Historie perifere retail locaties: 
Halverwege de jaren 70 ontstond er de behoefte aan winkelpanden met een hoog aantal metrages voor een 
betaalbare prijs. De voornaamste reden hiervoor was de schaalvergroting die winkels in die tijd doorvoerden. 
De problemen ontstonden vooral bij de verkoop van volumineuze en brand- en explosiegevaarlijke 
goederen (o.a. meubels, boten en bouwmaterialen), aangezien zij de grootste behoefte hadden aan een 
hoog aantal metrages. Hierdoor weken dit soort winkels veelal uit naar perifere locaties aan de rand van 
steden (Walvius, 2005). Tijdens de recessie halverwege de jaren 80 weken ook veel andere branches uit 
naar perifere locaties vanwege de relatief lage (huur)prijzen en de goede bereikbaarheid. Om de 
geografische spreiding van winkelvoorzieningen te kunnen beheersen en om de bestaande hierarchische 
winkelstructuur te beschennen, greep de overheid in met het POV (Perifere Detailhandels Vestiging) I GOV 
(Grootschalige Detailhandels Vestiging) beleid. Een beperkt aantal branches werd in de periferie toegelaten 
zeals detailhandel in brand- en explosiegevaarlijke goederen en winkels voor verkoop van auto's, boten en 
caravans (Evers e.a., 2005) (Walvius, 2005). Later werd dit beleid iets aangepast waardoor ook andere 
detailhandelsvestigingen, die moeilijk inpasbaar waren in de bestaande winkelstructuur, toegelaten werden 
op de perifere locaties. Dit waren de winkels die zich specialiseerden in de branche "in en om het huis" 
zoals meubel-, keuken- en sanitairzaken. Daarnaast werden de POV I GOV locaties beperkt tot 13 stedelijke 
knooppunten (Walvius, 2005). Aan de hand van dit beleid werd de geografische spreiding en de 
branchering op de perifere locaties door de overheid beheerst gehouden. Tot in 2005 de Nota Ruimte 
verscheen en de overheid een versoepeling van het toenmalige beleid met betrekking tot de peril ere retail 
locaties doorvoerde. Zo biedt de Nota Ruimte mogelijkheden voor perifere retail locaties om uit te breiden 
en diversificatie in hun branchering toe te passen. Momenteel omvat het aantal vierkante meters 
winkeloppervlak op perifere retail locaties ongeveer 11 % van het totale Nederlandse winkeloppervlak terwijl 
het aantal verkooppunten op deze locaties slechts 2% vormen van het totale aantal in Nederland (Locatus, 
2004). Dit onderstreept dat de perifere retail locaties in Nederland zich nog altijd kenmerken door een gering 
aantal winkeleenheden met een hoog aantal metrage aan winkeloppervlak. 
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Hedendaagse ontwikkelingen: 
Naast wetgeving zijn er ook op het gebied van consumentengedrag en vrije tijdsbesteding veranderingen 
waameembaar in Nederland. Zo stelt Verbunt (2005) in haar onderzoek dat consumenten steeds minder 
vrije tijd hebben. Voornamelijk de groep tweeverdieners die verschillende taken van werken, opvoeden en 
huishouden combineren hebben steeds minder vrije tijd te besteden. Hierdoor is er, voomamelijk bij deze 
groep, steeds meer behoefte aan kwalitatief hoogwaardige besteding van de vrije tijd. Een andere 
ontwikkeling op het gebied van consumentengedrag is de toenemende mate waarop de consument op zoek 
is naar "beleving" en "vermaak" tijdens het winkelen (Bouwfonds MAB, 2006). Het "traditionele"aanbod van 
winkels is dus niet meer voldoende voor de steeds veeleisender wordende consument. De wetswijziging in 
de Nota Ruimte van 2005 biedt perifere retail locaties in Nederland de mogelijkheid om in te spelen op deze 
veranderingen in consumentengedrag. Een van deze mogelijkheden is het inpassen van leisure elementen 
op de perifere locaties. De combinatie van retail en leisure kan zorgen voor een kwalitatief hoogwaardiger 
aanbod voor de consument en kan spanning en beleving creeren. Hiermee kan dus worden ingespeeld op 
de veranderingen in consumentengedrag en vrije tijdsbesteding. Het begrip leisure is complex begrip. Het 
omvat eigenlijk alles wat maar vermaak kan bieden op een winkellocatie. Dit kan varieren van een fontein, 
bioscoop tot aan een zwembad I pretpark. Leisure wordt in dit onderzoek als volgt gedefinieerd; 

Leisure elementen zijn a/le elementen die de aantrekkelijkheid van een winkelgebied kunnen versterken, 
maar niet tot de kernactiviteit van de detailhandel warden gerekend (Clement & Gianotten, 1996) 

In dit onderzoek wordt deze definitie van leisure iets aangescherpt. Zo beperkt dit onderzoek zich enkel tot 
commercieel haalbare leisure elementen. Diverse leisure elementen als bankjes, groenvoorzieningen etc 
worden dus niet meegenomen in dit onderzoek. 

De combinatie retail en leisure kan dus voordeel , ofwel synergie, opleveren voor de consument. Synergie is 
een situatie waarin het effect van twee of meer gecombineerde activiteiten groter is dan de som van de 
effecten die de activiteiten alleen op kunnen wekken (De Jong, 2008). Dit wordt ook wel omschreven als 
een plus een is drie. Het inpassen van leisure elementen op perifere retail locaties kan dus meerwaarde 
creeren voor de consument. 

Om synergie eff ecten te behalen is het belangrijk om te weten wat consumenten motiveert om een 
bepaalde winkellocatie te bezoeken. Uit onderzoek van Evers e.a. (2005) blijkt dat consumenten, bij hun 
bezoek aan winkelgelegenheden, drie verschillende koopmotieven hebben. De drie koopmotieven die 
worden onderscheiden zijn; 

runshoppen: 
Onder runshoppen wordt verstaan boodschappen doen. Dit gebeurt voomamelijk in ondersteunende 
stadsdeelcentra en buurtcentra. 

funshoppen: 
Onder funshoppen wordt verstaan het recreatief winkelen. Momenteel gebeurt dit voornamelijk in 
binnenstedelijke stadscentra. Bijna 70% van alle verkooppunten in stadscentra zijn gericht op 
funshoppen . 

doelshoppen: 
Bij doelshoppen gaan consumenten specifiek op zoek naar een aankoop. Dit doelgerichte winkelen , 
richt zich voomamelijk op niet alledaagse aankopen als meubilair. Doelshoppen vindt voornamelijk 
plaats bij verkooppunten in de periferie. 

Uit de bovenstaande koopmotieven kan geconcludeerd worden dat verschillende winkellocaties in 
Nederland grotendeels in verschillende koopbehoefte voorzien. Funshoppen vindt bijvoorbeeld over het 
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algemeen in stadscentra plaats en doelshoppen in de periferie. Dit is het gevolg van het beleid wat de 
overheid jaren gevoerd heeft. In het buitenland is deze scheiding minder strikt. Zo zijn er verschillende 
voorbeelden van grote shopping malls op perifere locaties die op alle drie de koopmotieven inspelen. Door 
in te spelen op meerdere koopmotieven ontstaat er synergie. Er wordt een situatie gecreeerd waarbij er 
"voor ieder wat wils is" en "er altijd wat te doen is". Een goed voorbeeld hiervan is West Edmonton Mall 
(WEM) in Canada. Dit winkelcentrum combineert conventionele retail verkooppunten met een hotel , 
recreatie en entertainment faciliteiten, restaurants en een pretpark (Finn e.a., 1994). Dit winkelcentrum 
maakt hiermee een duidelijke combinatie tussen retail en leisure, waar Nederlandse perifere retail locaties 
zich momenteel voomamelijk kenmerken door conventionele retail en dus inspelen op doelshoppers. De 
inpassing van leisure elementen op perifere locaties kan er dus voor zorgen dat een winkelgebied voor 
meerdere koopmotieven toegankelijk wordt en er synergie effecten voor de consument ontstaan. 

Hieruit ontstaat een vraagstuk voor ontwikkelaars van perifere retail locaties. Aangezien de Nederlandse 
consument zich lang niet altijd hetzelfde gedraagt als buitenlandse consumenten, kunnen buitenlandse 
concepten niet zonder meer succesvol op de Nederlandse markt worden toegepast. De vraag is dus welke 
leisure elementen op perifere retail locaties de voorkeur hebben van de Nederlandse consument? 
Daarnaast is het de vraag hoe deze leisure elementen ingepast moeten worden op perifere retail locaties in 
Nederland om de grootste synergie effecten te behalen voor de consument? 

Vooral deze laatste vraag is lastig. Het begrip "synergie" is immers een abstract begrip waardoor het 
moeilijk meetbaar is. Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen is het van belang het begrip 
tastbaar en meetbaar te maken. De gehanteerde definitie van synergie in dit onderzoek is als volgt; 

Synergie is een situatie waarin het effect van twee of meer gecombineerde activiteiten groter is dan de som 
van de effecten die de activiteiten alleen op kunnen wekken (De Jong, 2008) 

De Jong (2008) onderscheidt in zijn onderzoek twee verschillende vormen van synergie; directe en indirecte 
synergie. lndirecte synergie zijn de effecten die exploitatie voordelen opleveren binnen de accommodatie. 
Dit zorgt voor verlaging van de kosten. Vormen van indirecte synergie zijn: 

Dubbelgebruik van infrastructuur en parkeervoorzieningen 
Dubbelgebruik van horecavoorzieningen 
Dubbelgebruik van personeel 
Dubbelgebruik van faciliteiten, zoals receptie, kleedruimte en beveiliging 
Dubbelgebruik van energie en technische voorzieningen 
Meervoudig ruimtegebruik, stapelen van voorzieningen 

Directe synergie effecten zijn de zichtbare gevolgen van het combineren van activiteiten, het meer en langer 
trekken van consumenten en indirect daardoor het verhogen van de inkomsten voor de exploitanten. 
Vormen van directe synergie zijn : 

Complementaire synergie; er is voor ieder wat wils 
Tijdsopvolgende synergie; er is altijd iets te doen 
Voedende synergie; gericht op een specifieke doelgroep of bezoekersmotief 

In dit onderzoek gaat het om het creeren van synergie voor de consument. Zodoende zijn de 
exploitatievoordelen die bij indirecte synergie aanwezig zijn niet van toepassing. Voor de consument spelen 
dus alleen de directe synergie effecten een rol. Het is nu de vraag hoe directe synergie zich uit en hoe dit 
gemeten kan worden? Om dit te kunnen bepalen wordt per vorm van directe synergie bepaald wat de 
gevolgen zijn voor het gedrag van de consument. 
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Complementaire synergie: 
Door een completer en vollediger aanbod voor consumenten te creeren kan er voor hen synergie ontstaan. 
Het grotere en/of meer diverse aanbod zorgt ervoor dat consumenten de desbetreff ende winkellocatie voor 
meerdere doeleinden kunnen bezoeken. Dit kan zich uiten in; 

lntensiever gebruik: Doordat een winkellocatie uitgebreid wordt met een "nieuwe" voorziening is 
het mogelijk dat consumenten naast hun gebruikelijke bezoeken ook een bezoek brengen aan de 
"nieuwe" voorziening. Dit uit zich in een hoger I intensiever gebruik van de voorzieningen op de 
desbetreffende winkellocatie. 

Frequentere bezoeken: Door een completer aanbod te creeren verbetert de concurrentiepositie 
van een winkellocatie. Hierdoor is het mogelijk dat consumenten vaker de desbetreffende 
winkellocatie bezoeken. 

Tijdsopvolgende synergie: 
Deze vorm van directe synergie richt zich op het vergroten van de bezoekduur van consumenten. Door het 
aanbod uit te breiden is er voor consumenten meer te doen waardoor het mogelijk is de gemiddelde 
bezoekduur te verhogen. Dit kan ook gebeuren door op verschillende tijden voor activiteiten te zorgen. 
Hierbij kan gedacht worden aan overdag winkelen en 's avonds uit eten gaan. 

Langere bezoekduur: Doordat er meer, en op andere tijden, activiteiten zijn te ondernemen is het 
mogelijk dat consumenten !anger op de winkellocatie aanwezig zijn . Dit uit zich in een langere 
bezoekduur van de desbetreffende winkellocatie. 

Voedende synergie: 
De voedende synergie effecten kunnen ontstaan wanneer meer ingespeeld wordt op een bepaalde 
doelgroep. Deze doelgroep zal de desbetreffende retail locatie dan frequenter gaan opzoeken. Het 
frequenter bezoeken van de locatie is een verandering in consumentengedrag wat ook veroorzaakt kan 
worden door "complementaire synergie". Deze eventuele verandering van consumentengedrag is dus al in 
het onderzoek meegenomen. 

Als consumenten synergie effecten ervaren zal zich dit dus uiten in intensiever gebruik, frequentere 
bezoeken en een langere bezoekduur. Er wordt dus verondersteld dat het gedrag van consumenten 
verandert op het moment dat zij synergie effecten ervaren. Hierdoor wordt het mogelijk om te bepalen welke 
leisure elementen synergie opleveren voor de consument en in welke mate deze synergie effecten optreden 
als deze leisure elementen worden ingepast op perifere retail locaties. 

Wouter Lamens 0575039 
Leisure op de perifcrc retail loca ti e: een consumentcn perspectief 4 



Afstudeerscriptie Masterfase 
Real Estate Manilgement & Development, faculteit Architecture Building and Planning -TU/e 

1.2 Probleem- & doelstelling 
De doelstelling van dit onderzoek is het in kaart brengen van consumentenvoorkeuren voor leisure 
elementen op perifere locaties in Nederland. Vervolgens wordt er onderzocht hoe deze leisure elementen 
ingepast dienen te worden om de grootste synergie effecten voor de consument te behalen. Eventuele 
ontstane synergie effecten worden in dit onderzoek gemeten door te kijken naar verandering in het 
consumentengedrag na inpassing van het leisure element. Hierbij wordt gekeken of er veranderingen 
optreden op het gebied van intensiever gebruik van de voorzieningen, frequentere bezoeken en een langere 
bezoekduur aan de desbetreffende perifere retail locatie. Zoals eerder in de aanleiding naar voren is 
gekomen beperkt dit onderzoek zich enkel tot commercieel haalbare leisure elementen. 

Dit resulteert in de volgende doelstelling: 

lnzicht verkrijgen in consumentenvoorkeuren voor leisure elementen op perifere locaties in Nederland 
teneinde inzichtelijk te maken hoe deze leisure elementen moeten warden ingepast om de grootste 
synergie effecten te behalen voor de consument? 

Vanuit deze doelstelling kan de probleemstelling worden gedefinieerd. Dit resulteert in de onderstaande 
probleemstelling: 

Welke consumentenvoorkeuren voor leisure elementen op perifere locaties in Nederland zijn er en op 
welke wijze moeten deze warden ingepast om de grootste synergie effecten te behalen voor de 
consument? 

Om antwoord te kunnen geven op de probleemstelling zijn verschillende deelvragen opgesteld. Tezamen 
geven deze deelvragen antwoord op de hoofdvraag ofwel probleemstelling. 

Deelvragen: 

Welke trends en ontwikkelingen in vrijetijdsbesteding van Nederlanders kunnen invloed 
hebben op hun voorkeur voor leisure elementen op perifere retail locaties? 
Welke leisure voorzieningen I elementen spelen in op de verandering in vrijetijdsbesteding van 
Nederlanders? 
Welke van deze leisure voorzieningen I elementen genieten de voorkeur van de consument en 
zijn derhalve kansrijk voor de Nederlandse markt? 
Hoe moeten de kansrijke leisure voorzieningen I elementen worden ingepast op perifere retail 
locaties in Nederland om de grootste synergie effecten (intensiever gebruik, frequentere 
bezoeken, langere bezoekduur) te behalen voor de consument? 
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1.3 Afbakening 
In deze paragraaf volgt de afbakening van het onderzoek. De kaders waarbinnen dit onderzoek plaatsvindt, 
en gebruikte definities en begrippen, die niet of onvoldoende in de inleiding naar voren zijn gekomen, 
worden hier behandeld en beschreven. 

Perifere retail locaties: 
Theoretisch gezien kunnen alle perifere locaties in Nederland dienen als retail locatie. In dit onderzoek 
wordt echter alleen gekeken naar bestaande perifere retail locaties. Bij de ontwikkeling van nieuwe locaties 
zal vaker worden gekeken naar een totaalconcept. Hierdoor zijn de branchering en toepassing van leisure 
elementen vooraf, en relatief probleemloos, le bepalen en in le passen. Bij bestaande, vaak natuurlijk 
ontstane, locaties kan dit echter wel een probleem vormen. De bestaande structuur biedt niet altijd ruimte 
voor de inpassing van diverse leisure elementen. Hierdoor is het moeilijk voor deze bestaande locaties om 
te concurreren met planmatig opgezette locaties als Woonmall Alexandrium en Villa Arena. Vanuit de 
projectontwikkeling is er daarom veel interesse in de revitalisering of opwaardering van bestaande perifere 
retail locaties. Dit zorgt ervoor dat de maatschappelijke relevantie van dit onderzoek groter is bij bestaande 
locaties dan bij nieuwe planmatig opgezette. Zodoende worden in dit onderzoek alleen bestaande perifere 
retail locaties onderzocht. 

1.4 Onderzoeksmethodiek 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de onderzoeksmethodiek van dit onderzoek. Om de 
onderzoeksvragen uit paragraaf 2.2 te beantwoorden, worden de volgende onderzoeksmethoden gebruikt: 

• Deskresearch 

• Veldwerk 

lnzicht verkrijgen in het onderwerp 
Analyse van trends en ontwikkelingen op het gebied van vrije tijdsbesteding 
Analyse toepassing leisure elementen in referentieprojecten 
Analyse (secundaire) data 

Aan de hand van een conjunct keuze experiment worden de preferenties van 
consumenten in kaart gebracht. De benodigde data worden verzameld door middel van 
een mondelinge enquete. 
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1.5 Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is globaal onder te verdelen in drie verschillende delen. Deze delen warden hieronder 
beschreven. De onderzoeksopzet is schematisch weergegeven in figuur 1.1 op bladzijde 10. 

Vooronderzoek 
Als eerste stap in het kader van dit onderzoek is er een vooronderzoek verricht. Dit vooronderzoek is reeds 
afgerond maar wordt hier toch behandeld aangezien het een belangrijk onderdeel is van de voortgang van 
het onderzoek. 
Vanuit bestaande literatuur is een aanleiding opgesteld van waaruit de verschillende onderzoeksvragen en 
doelstelling geformuleerd zijn . Daarnaast zijn de kaders waarbinnen het onderzoek plaatsvindt afgebakend. 
Gehanteerde begrippen en kaders van het onderzoek zijn hier gedefinieerd. 

Theoretisch onderzoek 
Het theoretische onderzoek richt zich op het bepalen van kansrijke leisure elementen. De kansrijke leisure 
elementen zijn diegene welke de voorkeur van de consument genieten. In de aanleiding is naar voren 
gekomen dat dit onderzoek zich alleen richt op commercieel haalbare leisure elementen. Ondanks deze 
afbakening blijft het begrip leisure zeer breed. Dit zorgt ervoor dat het onmogelijk is om alle commercieel 
haalbare leisure elementen te meten op consumentenvoorkeur. Om dit te ondervangen warden er drie 
analyses verricht om te bepalen welke leisure elementen kansrijk zijn voor de Nederlandse markt. Allereerst 
wordt er op basis van literatuur trends en ontwikkelingen op het gebied van vrije tijdsbesteding 
geanalyseerd. Hieruit volgen trends en ontwikkelingen in Nederland welke invloed kunnen hebben op de 
consumentenvoorkeur voor leisure elementen. In de tweede analyse warden deze trends en ontwikkelingen 
gekoppeld aan mogelijke leisure oplossingen. Dit gebeurt aan de hand van een analyse van 
referentieprojecten. Door te kijken welke leisure elementen uit referentieprojecten inspelen op de 
Nederlandse trends en ontwikkelingen ontstaan mogelijke leisure oplossingen. In de derde analyse wordt de 
voorkeur van consumenten voor de diverse leisure oplossingen gemeten aan de hand van secundaire data. 
De leisure oplossingen die de voorkeur genieten van de consument zijn in potentie kansrijk voor de 
Nederlandse markt. Het theoretische onderzoek concludeert met een of meerdere kansrijke leisure 
elementen. 

Empirisch onderzoek 
Het empirische onderzoek richt zich op het inpassen van de kansrijke leisure elementen op perifere retail 
locaties. Dit gebeurt aan de hand van een conjunct keuze experiment. Bij deze onderzoeksmethode warden 
verschillende hypothetische keuzealternatieven ontwikkeld door systematisch verschillende kenmerken 
(variabelen) van de situatie te varieren. Aan de hand van een mondelinge enquete warden de hypothetische 
keuze varianten aan de consument voorgelegd, waama bepaald kan warden wat hun voorkeur is en wat 
voor effect de desbetreffende keuze variant heeft op het gedrag van de consument. De variant met de 
grootste synergie effecten (intensiever gebruik, frequenter bezoek, langere verblijfsduur) voor de consument 
geeft uiteindelijk de meest geschikte manier van inpassen weer. 

Afronding: 
In dit deel warden de conclusies van het onderzoek behandeld. Hierbij wordt antwoord gegeven op de 
gestelde onderzoeksvragen. Het onderzoek sluit af met aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 

Op de volgende pagina staat deze onderzoeksopzet schematisch weergegeven in figuur 1.1. 
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1.6 Leeswijzer 

In het tweede hoofdstuk vindt het theoretisch onderzoek plaats. Dit hoofdstuk richt zich op het bepalen van 
de consumentenvoorkeur voor perifere retail leisure combinaties. Het hoofdstuk begint met een analyse van 
Nederlandse trends en ontwikkelingen welke invloed kunnen hebben op de consumentenvoorkeur voor 
leisure elementen op perifere retail locaties. Vervolgens wordt een analyse gemaakt van leisure elementen 
die in kunnen spelen op de Nederlandse trends en ontwikkelingen. Dit gebeurt aan de hand van een 
analyse van referentieprojecten . Aan de hand van secundaire data wordt vervolgens bepaald welke van 
deze leisure "oplossingen" de voorkeur genieten van de consument. 

In hoofdstuk drie wordt de gehanteerde onderzoeksmethode beschreven en verantwoord. Hierbij wordt 
beschreven hoe het conjunct keuze experiment werkt en hoe de data geanalyseerd gaan worden. 

Hoofdstuk vier richt zich op de techniek van de dataverzameling. Hierin wordt beschreven hoe de enquete 
opgebouwd is en hoe, waar en wanneer deze wordt afgenomen. 

In hoofdstuk vijf zullen de gegevens die verkregen zijn uit de vragenlijst worden besproken. De gegevens 
hebben betrekking op het persoons- en bezoekkenmerken van respondenten bij het bezoek aan een 
perifere retail locatie. 

In hoofdstuk 6 worden de verschillende modellen geschat. Hiermee kan worden gekeken wat de voorkeur is 
van respondenten omtrent de inpassing van leisure. Hieruit volgt ook de wijze waarop leisure moet worden 
ingepast om zo groot mogelijke synergie effecten te creeren. 

De conclusies en aanbevelingen worden beschreven in hoofdstuk 7. Hierin wordt antwoord gegeven op de 
gestelde onderzoeksvragen en worden aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek. Ook volgt hier een 
kritische reflectie op de gehanteerde onderzoeksmethode en de uitvoering. 
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2 Kansrijke leisure elementen 
In dit hoofdstuk wordt bekeken welke leisure elementen de voorkeur genieten van de consument en dus 
mogelijk kansrijk zijn voor de Nederlandse markt. In de aanleiding is naar voren gekomen dat dit onderzoek 
zich alleen richt op commercieel haalbare leisure elementen. Ondanks deze afbakening blijft het begrip 
leisure zeer breed. Dit zorgt ervoor dat het onmogelijk is om alle commercieel haalbare leisure elementen te 
meten op consumentenvoorkeur. Om dit te ondervangen worden er drie analyses verricht om toch te 
kunnen bepalen welke leisure elementen kansrijk kunnen zijn voor de Nederlandse markt. Allereerst wordt 
er op basis van literatuur een analyse gemaakt van de trends en ontwikkelingen op het gebied van vrije 
tijdsbesteding. De centrale vraag die hierbij wordt gesteld is: Welke trends in vrije tijdsbesteding kunnen 
invloed hebben op de consumentenvoorkeur voor leisure elementen? 
In de tweede analyse worden deze trends en ontwikkelingen gekoppeld aan mogelijke leisure oplossingen. 
Dit gebeurt aan de hand van een analyse van referentieprojecten. Door te kijken welke leisure elementen uit 
referentieprojecten inspelen op de Nederlandse trends en ontwikkelingen ontstaan mogelijke leisure 
oplossingen. Hiermee wordt antwoord gegeven op de vraag: Welke leisure elementen in referentieprojecten 
kunnen inspelen op de gesignaleerde trends en ontwikkelingen in Nederland? Hieruit volgen meerdere 
"leisure oplossingen". 
In de derde analyse wordt aan de hand van secundaire data onderzocht wat de consumentenvoorkeuren 
voor de ontwikkelde leisure oplossingen zijn. De gebruikte secundaire data is afkomstig uit het onderzoek 
van Wognum (2008). Zij heeft voor haar onderzoek data verzameld van onder andere de 
consumentenvoorkeur voor diverse leisure elementen. De ontwikkelde leisure oplossingen uit de tweede 
analyse worden dus aan de hand van deze data worden getoetst op voorkeur van de consument. Naast de 
voorkeur van de consument wordt ook geanalyseerd welke consumentenkenmerken bepalend zijn voor het 
al dan niet een voorkeur hebben voor een bepaald leisure element. Uiteindelijk volgen hieruit een of 
meerdere kansrijke leisure elementen voor perifere locaties in Nederland. Deze kansrijke leisure elementen 
vormen tevens de conclusie van dit hoofdstuk. In figuur 2.1 staat de opbouw van het hoofdstuk schematisch 
weer e even. 

Figuur 2. 1: Schematische 
weergave hoofdstuk 2 

Trends en ontwikkelingen op het 
gebied van vrije tijdsbesteding 

Leisure oplossingen uit 
referentieprojecten die inspelen op 

de maatschappelijke trends en 
ontwikkelingen in Nederland 

Welke leisure oplossingen genieten 
de voorkeur van de consument? 

lanalvse secundaire data) 

Kansrijke leisure elementen op 
perifere retail locaties in Nederland 
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2.1 Consumentengedrag & vrije tijdsbesteding 
Deze paragraaf richt zich op trends en ontwikkelingen op het gebied van vrije tijdsbesteding. Daarbij wordt 
gekeken of en hoe deze trends en ontwikkelingen eventueel invloed kunnen hebben op de voorkeur van 
consumenten voor bepaalde leisure elementen. Dit kan zowel positief of negatief zijn. De paragraaf eindigt 
met een resume van de getrokken conclusies. 

lntensivering vs onthaasting: 
Het aantal uren vrije tijd en de invulling daarvan is tijdsgebonden en dus aan verandering onderhevig. 
Breedveld e.a. (2006) constateerden in een vijf jaren meting dat Nederlanders in 2005 gemiddeld 44,7 uren 
per week aan vrije tijd spendeerden. Dit aantal is vrijwel gelijk aan de vijf jaren daarvoor toen Nederlanders 
gemiddeld 44,5 uren per week aan vrije tijd hadden. Ondanks de geringe verandering in het aantal vrij uren 
is de indeling van de vrije tijd wel veranderd . Zo ervaren steeds meer Nederlanders een toenemende druk 
op hun vrije tijd. Mommaas (2000) wijt dit aan het aantal verplichtingen gedurende de vrije tijdsbesteding. 
Steeds meer Nederlanders verrichten bijvoorbeeld arbeid op zaterdag of zondag en in toenemende mate 
begint de agenda van de kinderen een rol le spelen. Hierdoor ervaart de Nederlander steeds meer druk op 
zijn vrije tijd. Opvallend is dat door deze ontwikkeling Nederlanders hun vrije tijd steeds intensiever willen 
gebruiken. Dit betekent dus meer, en kwalitatief hoogwaardige, activiteiten in een relatief korte tijd. Dit zorgt 
er weer voor dat Nederland in toenemende mate een "haastland" wordt waarin de tijdsdruk gedicteerd wordt 
door het verlangen naar tijdswinst (Mommaas, 2000). 

De vraag is nu hoe deze ontwikkeling invloed heeft op de consumentenvoorkeur voor leisure elementen. 
Twee belangrijke trends zijn te herkennen in consumentengedrag en vrije tijdsbesteding. Zowel het 
intensiveren van vrije tijdsactiviteiten als de behoefte aan onthaastende activiteiten. Bij het intensiveren van 
activiteiten probeert de consument op een zo efficient mogelijke manier zijn leven en vrije tijd in te delen. 
Zowel Breedveld e.a. (2006) als het bedrijfschap horeca en catering (2006) constateren een groeiende 
vraag naar gemaksproducten en activiteiten. Dit kan varieren van bijvoorbeeld het afhalen van eten, 
boodschappen online bestellen en laten bezorgen, tot opvang en/of speelgelegenheden voor kinderen. 
Deze activiteiten hebben als doel om dagelijkse verplichtingen als eten koken, boodschappen doen of 
verzorging van kinderen te vergemakkelijken en/of uit handen te nemen. Door de groeiende welvaart zijn 
steeds meer, vooral jonge, tweeverdieners bereid om geld te betalen in ruil voor meer of hoogwaardiger vrij 
besteedbare tijd. 

Aan de andere kant constateren Galle e.a. (2004) dat consumenten een groeiende belangstelling tonen in 
onthaastende activiteiten. Dit is een reactie op het gehaaste en hectische leven dat veel consumenten 
leiden. In toenemende mate word! gezocht naar een kwalitatief hoogwaardige manier van ontspannen. 
Mommaas (2000) schrijft hierover dat "traagheid en diepgang noodzakelijk is als tegengewicht tegen de 
nogal eenzijdige cultus van snelheid en vernieuwing, zo ontstaat een groeiende behoefte aan vertragende 
en rustgevende activiteiten". Dit soort "vertragende" en "rustgevende" activiteiten zijn ook in diverse leisure 
elementen le herkennen. In eerste instantie kan gedacht worden aan sauna's en zogenaamde 
wellnesscentra waarin ontspanning en rust heel sterk naar voren komen. Maar daarnaast kan onthaasten 
ook door middel van buitenshuis eten, bioscoop bezoek en/of een cafe bezoeken. Al deze activiteiten 
betekenen rust en ontspanning in de gehaaste wereld van de consument. 

lndividualisering: 
Maatschappelijke instanties zoals overheid, gezin en kerk hebben steeds minder invloed op de invulling van 
het leven. Al een aantal jaren is er in Nederland een trend te zien van individualisering. Nederlanders 
bepalen steeds meer hun eigen tijdsinvulling door een toenemende keuzevrijheid, grotere mobiliteit en 
stijgende welvaart. Beckers & Van der Poel (1989; in De Jong, 2008) zeggen hierover dat de 
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individualisering van de vrije tijd vorm kreeg tijdens de verminderde afhankelijkheid van de directe omgeving 
en een toenemende vrijheid bij de invulling van het eigen leven. 

De invloed van individualisering is voomamelijk zichtbaar in de deelname aan verenigingssport. De 
verenigingssporten lijken steeds meer onder druk te komen staan door het relatief grote aantal 
verplichtingen die deze sporten met zich meebrengen. Breedveld & Tiessen-Raaphorst (2006) concluderen 
dat ondanks "slechts" een geringe achteruitgang in het totale aantal sportlidmaatschappen, consumenten 
steeds meer kiezen voor vormen van sport zonder vaste deelneming en tijden. Kortom, de consument wil 
zijn vrije tijd zelf indelen en sporten met verplichtingen, zoals bij lidmaatschap, zit dit in de weg. Voor leisure 
elementen biedt dit kansen om f aciliteiten te bieden voor sporten waar vrij aan dee I kan word en gen omen 
zoals schaatsen, zwemmen, squashen, fitness enz. 

Steeds meer keuze in vrije tijdsactiviteiten: 
Het groeiende aanbod aan vrije tijdsactiviteiten zorgt voor een grote onderlinge concurrentie. Doordat het 
aanbod sneller stijgt dan de vraag ligt het in de lijn der verwachting dat sommige leisure activiteiten de 
concurrentiestrijd om bezoekers zullen gaan verliezen. Zo verwacht Van den Broek (2006) dat 
cultuuractiviteiten in de toekomst moeilijkheden krijgen om voldoende bezoekers te trekken. Momenteel zijn 
het voomamelijk oudere consumenten die nog met regelmaat gebruik maken en behoefte hebben aan 
cultuur. De jongere consumenten lijken steeds minder ge'interesseerd in culturele activiteiten en kiezen in 
toenemende mate voor andere leisure activiteiten binnen het groeiende aanbod. Ook in de toekomst lijkt de 
nu jongere consument weinig interesse te ontwikkelen voor cultuur (Van den Broek, 2006; CBS, 2004). Zo 
ervaren zij cultuuractiviteiten als "stoffig" en "ouderwets". Juist dit heeft negatieve gevolgen in een klimaat 
waarin de consument niet geassocieerd wil worden met "oud en/of ouderwets zijn". Zodoende is het 
waarschijnlijk dat cultuuractiviteiten als theater, toneel, dans etc in de toekomst moeite zullen krijgen om te 
concurreren om de tijd en aandacht van bezoekers (Van den Broek, 2006). In tegenstelling tot de vorige 
trends gaat het hierbij om een daling van de interesse. Ondanks de dalende interesse is het toch mogelijk 
dat een of meerdere activiteiten binnen de sector cultuur de voorkeur genieten van de consument. Dit komt 
voornamelijk doordat de gesignaleerde trends zeer breed geformuleerd zijn . Het gaat in dit geval 
bijvoorbeeld om de "sector" cultuur. Ondanks dat het te verwachten is dat de algehele interesse in 
cultuuractiviteiten afneemt, is het toch mogelijk dat enkele afzonderlijke activiteiten binnen cultuur kansrijk 
zijn voor de toekomst. In de hierop volgende analyse in paragraaf 2.2 wordt bepaald 6f en zo ja welke 
cultuur activiteiten toch kunnen voorzien in de behoefte van de consument. De daarbij gehanteerde criteria 
worden tevens beschreven en verantwoord. 

Bewustwording gezondheid: 
Steeds meer Nederlanders zijn zich bewust van de noodzaak van een gezond leven. Dit is mede ingegeven 
door mediacampagnes en voorlichting van de overheid over hoe gezond te leven. Zo constateren Van den 
Broek & Tiessen-Raaphorst (2006) dat veel Nederlanders bewust bezig zijn met voldoende beweging, 
verantwoorde voeding en matiging van alcohol en roken . Bewustwording van de eigen gezondheid is dus 
een trend in Nederland. Deze trend kan invloed hebben op de consumentenvoorkeur voor leisure 
voorzieningen. Zo biedt dit kansen voor leisure elementen die inspelen op de gezondheid van consumenten. 
In eerste instantie kan hierbij gedacht worden aan alle vormen van sportactiviteiten en beweging zoals 
tennis, squash, fitness, zwemmen enz. Daarnaast kan ook gedacht worden aan leisure elementen zoals 
een wellness centrum, sauna of eetgelegenheden welke in het teken staan van verzorging en gezondheid. 
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Sociale interactie: 
Nederlanders hebben steeds minder sociale interactie. Het aantal uren dat Nederlanders aan sociale 
contacten besteden liep terug van 10, 1 uur per week in 2000, naar 9, 1 uur in 2005 (Breedveld e.a., 2006). 
Deze verschuiving geldt voomamelijk voor het contact met derden. Het contact met huisgenoten en/of 
kinderen bleef respectievelijk gelijk en nam toe. Breedveld e.a. (2006) signaleren hierin een trend dat 
Nederlanders steeds meer hun eigen huis verkiezen boven het buitenshuis ontmoeten van mensen. Daarbij 
merkt Van den Broek (2004) ook nog op dat de groep alleenstaanden (een groeiend deel van de bevolking) 
dit getal nog enigszins compenseert door slechts een geringe achteruitgang. Grotere huishoudens laten een 
nog sterkere achteruitgang zien in het aantal uren contact met derden. 

Een deel van deze achteruitgang wordt waarschijnlijk opgevangen door het gebruik van diverse 
communicatie media als MSN en email (Breedveld.e.a., 2006). Hierdoor is het niet helemaal duidelijk of 
Nederlanders steeds minder tijd aan sociale contacten besteden, of dat interactie deels verplaatst is naar 
digitale media. Sociale interactie kent steeds meer een tweedeling tussen virtueel en fysiek ontmoeten van 
mensen. Hierbij komt duidelijk naar voren dat Nederlanders in ieder geval steeds minder tijd besteden aan 
het fysiek ontmoeten van derden. Deze trend kan negatieve gevolgen hebben voor leisure elementen als 
ontmoetings- en recreatiecentra waarin het fysiek ontmoeten van derden centraal staat. Ook hier gaat het 
om een trend waarbij een daling te zien is. In de volgende paragraaf zal verder worden ingegaan of er 
binnen deze trend toch leisure elementen aanwezig zijn welke in potentie kansrijk zijn voor de Nederlandse 
markt. 

Opkomst computer en Internet als vrije tijdsbesteding: 
Internet wordt een steeds belangrijker medium in de Nederlandse samenleving. Naast 
informatieverschaffing en communicatie dient Internet tegenwoordig ook voor sociale interactie en het 
spelen van games. Zodoende is het gebruik van Internet en de computer een steeds belangrijkere vorm van 
vrije tijdsbesteding geworden. Breedveld e.a. (2006) constateren tussen 2000 en 2005 een verdubbeling 
van het aantal uren dat Nederlanders gemiddeld Internet en de computer gebruiken als vrije tijdsbesteding 
tot 3,6 uur per week. Binnen verschillende leeftijdscategorieen zijn daarnaast ook grote verschillen 
aanwezig. Zo besteden jongeren en jong adolescenten veruit het meeste tijd aan Internet en de computer 
(Breedveld e.a. , 2006; De Haan & Van 't Hof, 2006). Deze groep wordt ook wel aangeduid als de digitale 
generatie. Binnen deze groep lijkt het MSN'en en het spelen van games als vrije tijdsbesteding, al dan niet 
op Internet, het te winnen van andere (buitenshuis) activiteiten. Kortom, de digitale generatie verkiest in 
toenemende mate de computer thuis ten opzichte van activiteiten buitenshuis. Het is dan ook de vraag of 
leisure elementen die zich richten op deze doelgroep momenteel kansrijk zijn . Dit zou bijvoorbeeld 
negatieve gevolgen kunnen hebben voor lasergamen, arcade hallen en karten. Deze leisure elementen 
richten zich grotendeels op een jonge doelgroep waardoor deze trend een bedreiging vormt voor hun 
continuHeit. Ook hier dus een trend die een daling laat zien. In de volgende paragraaf zal worden 
geanalyseerd of er binnen deze trend toch leisure elementen aanwezig zijn welke in potentie kansrijk zijn 
voor de Nederlandse markt. 
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Resume 
Uit de bovenstaande analyse zijn verschillende trends en ontwikkelingen naar voren gekomen die invloed 
kunnen hebben op de consumentenvoorkeuren voor leisure. Deze trends en ontwikkelingen en het daarbij 
behorende effect op de consumentenvoorkeuren voor leisure staan weergegeven in tabel 2.1 . 

Trend Effect op de consumentenvoorkeuren voor leisure 
lntensiverino Groeiende vraao naar oemaksoroducten en activiteiten 
Onthaasting Meer interesse in onthaastende en rustgevende activiteiten 
lndividualiserino Vrii indeelbare sportactiviteiten warden steeds populairder 
Steeds meer keuze in Concurrentiepositie cultuuractiviteiten komt onder druk te staan 
vrije tijdsactiviteiten 
Bewustwording Nederlanders warden steeds bewuster van hun eigen gezondheid en willen 
gezondheid hier in investeren 
Sociale interactie Steeds meer Nederlanders beperken het fysiek ontmoeten van derden tot 

hun eioen huis 
Opkomst computer en Jongeren en jong adolescenten kiezen steeds meer voor Internet en de 
Internet computer in plaats van het ondernemen van activiteiten buitenshuis 

Tabet 2. 1: Effecten op de consumentenvoorkeuren voor leisure 
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2.2 Leisure in referentieprojecten 
In de vorige paragraaf zijn verschillende maatschappelijke trends en ontwikkelingen geanalyseerd met hun 
effect op de consumentenvoorkeur voor leisure. Deze ontwikkelingen en hun effect vormen de input voor 
deze paragraaf. Aan de hand van de effecten op de consumentenvoorkeur voor leisure worden 
referentieprojecten geanalyseerd. Hierin wordt gekeken welke leisure elementen in de referentieprojecten in 
kunnen spelen op de verandering in consumentenvoorkeur. Uiteindelijk resulteert dit in een lijst van leisure 
oplossingen die inspelen op de verschillende maatschappelijke trends en ontwikkelingen. 

2.2.1 Referentieprojecten 

Om een zo ruim mogelijk beeld te krijgen van mogelijke leisure oplossingen worden de referentieprojecten 
zo divers mogelijk gekozen. Zo worden er acht projecten geanalyseerd die verschillend zijn in grootte, 
cultuur en afkomstig land I continent. Dit moet ervoor zorgen dat het aantal leisure oplossingen divers en 
allesomvattend is. De verschillende referentieprojecten moeten aan een aantal criteria voldoen. Allereerst 
moeten ze een ruim en divers aanbod aan leisure elementen hebben. Daarnaast wordt gekozen voor 
projecten die dan wel recent ontwikkeld 6f vernieuwd zijn . De reden hiervoor is dat de kans op 
"vernieuwende" en "unieke" leisure elementen dan groter is. Als laatste is het belangrijk dat de 
referentieprojecten voldoende informatie verschaffen over hun aanbod. Een duidelijke en volledige 
lnternetpagina is hierbij van belang. Hieronder volgt een korte beschrijving van de verschillende 
ref erentieprojecten. 

Het eerste referentieproject dat wordt geanalyseerd is West Edmonton Mall. Deze in Canada gelegen 
shopping mall was tot 2004 de grootste ter wereld. Met meer dan 800 winkeleenheden bestrijkt West 
Edmonton Mall ruim 570.000m2 aan winkelaanbod. West Edmonton Mall heeft daarnaast een ruim aanbod 
aan leisure elementen, waaronder een aantal trekkers als een amusementspark, ijsbaan en het grootste 
indoor zwemparadijs van Noord-Amerika (www.westedmall.com, 2008). Het tweede Noord-Amerikaanse 
winkelcentrum dat wordt geanalyseerd is Mall of America. Dit winkelcentrum is in 2008 uitgebreid naar 
460.000m2 winkeloppervlak: een verdubbeling van het aantal oorspronkelijke vierkante meters 
winkeloppervlak. In deze uitbreiding zijn veel leisure elementen opgenomen zoals drie hotels, meerdere 
restaurants, een zwemparadijs en een Olympische ijsbaan (www.mallofamerica.com, 2008). Het derde 
project dat wordt geanalyseerd is het Nederlandse Arena Boulevard. Arena Boulevard onderscheidt zich in 
Nederland met een groot en vernieuwend aanbod aan leisure elementen. Zo bieden zij, naast meerdere 
muziek en cultuuractiviteiten, een nieuw ontwikkeld entertainment centre aan. Dit entertainment centre 
herbergt een poppodium, diverse sportactiviteiten en een IMAX bioscoop (www.arena-boulevard .nl ,2008). 
Met dit ruime aanbod aan leisure elementen onderscheidt Arena Boulevard zich van perifere gelegenheden 
in Nederland. Met 102.000m2 winkeloppervlak is Festival Place een van de kleinere referentieprojecten die 
wordt geanalyseerd. Het winkelcentrum is gelegen in Basingstoke Engeland. Festival Place is een van de 
oudere winkelcentra in Engeland en is in 2002 volledig gerenoveerd. Tijdens deze renovatie zijn diverse 
leisure elementen ingepast, zoals een discotheek, een theater en diverse sportgelegenheden 
(www.festivalplace.co.uk, 2008). Knox City Shopping Centre is met een vloeroppervlak van 150.000m2, 

het grootste in winkelcentrum in Australie. Het winkelcentrum is in 2002 uitgebreid met een leisure en sport 
centrum genaamd "Knox 0-zone". Naast diverse sportactiviteiten als squash, tennis en zaalvoetbal , biedt 
Knox 0-zone ook meerdere uitgaansgelegenheden aan zoals twee bar/dancings en een discotheek 
(www.knoxcitv.com.au, 2008). Het zesde referentieproject dat wordt geanalyseerd is het Chinese South 
China Mall. Met 1500 winkels verspreid over 660.000m2 winkeloppervlak is dit winkelcentrum het grootste 
ter wereld. Het winkelcentrum kenmerkt zich door een zeer ruim aanbod aan zowel retailers als leisure. Dit 
winkelcentrum opende in 2005 zijn deuren waardoor het garant staat voor vernieuwende en unieke leisure 
elementen(www.southchinamall .com.cn , 2008). Het Zuid-Afrikaanse Menlyn Park is met 120.000m2 een 
van de grootste overdekte winkelcentra van het continent Afrika. Het winkelcentrum heeft een sterke 
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Amerikaanse opzet, wat deels ook terug te zien is in het leisure aanbod. Met een arcade hal, 15-lanes 
bowlingbaan en een drive-inn bioscoop is dit winkelcentrum uniek voor Afrika (www.menlynpark.co.za, 
2008). Het laatste referentieproject dat wordt geanalyseerd is Mall of the Emirates. Dit in Dubai gelegen 
winkelcentrum is met 223.000m2 winkeloppervlak het grootste in het Midden Oosten. Naast een groot 
aanbod aan leisure activiteiten die zich richten op ontspanning en luxe, is het hoogtepunt van dit 
winkelcentrum het eerste indoor skicentrum in het Midden Oosten. Dit indoor skicentrum is een van de 
grootste ter wereld en opende in 2005 haar deuren (www.malloftheemirates.com, 2008). De zojuist 
beschreven referentieprojecten voldoen allemaal aan de gestelde criteria Hierdoor kan een ruime en 
volledige inventarisatie aan leisure oplossingen worden gecreeerd. Hieronder worden de verschillende 
maatschappelijke trends behandeld met hun eventuele leisure oplossingen uit de referentieprojecten . 

2.2.2 Groeiende vraag naar gemaksproducten en diensten 
In de vorige paragraaf is naar voren gekomen dat Nederlanders in toenemende mate op zoek zijn naar 
gemaksproducten en diensten. Nu is het 
de vraag welke leisure elementen in 
kunnen spelen op deze ontwikkeling. Bij 
het analyseren van de referentieprojecten 
zijn vijf verschillende leisure elementen 
naar voren gekomen die binnen de 
categorie gemaksproducten en diensten 
vallen. Als eerste hebben drie van de acht 
referentieprojecten een professionele 
creche of kinderopvang. Deze voorziening 
is speciaal voor kinderen tot vijf jaar en 
moet ervoor zorgen dat een deel van de 
zorgtaak van ouders uit handen wordt 
genomen. Het tweede leisure element dat 
te zien is in de diverse referentieprojecten 
is de mogelijkheid van fast food I 
afhaalmaaltijden. Deze fast food ketens 
zijn in alle referentieprojecten ruimschoots 

Groeiende vraag naar gemaksproducten en diensten 
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een gezamenlijk terras. Deze leisure elementen spelen in op de behoefte van de consument aan 
gemaksproducten. Hierdoor wordt de tijd die de consument aan koken besteedt geminimaliseerd. Een 
andere vorm van leisure waarin de consument de taak van koken uitbesteedt is een restaurant. Alie 
geanalyseerde referentieprojecten hebben een of meerdere restaurants in hun aanbod opgenomen. Het 
laatste leisure element dat in kan spelen op de behoefte aan gemaksproducten en diensten is het 
kinderparadijs. Dit is een leisure element waarin meerdere kinderactiviteiten, als een ballenbak, tekenfilms, 
speeltuin etc, gecombineerd zijn. Dit leisure element is speciaal voor kinderen van vijf tot twaalf en is dus 
niet hetzelfde als de eerder genoemde creche. Ouders kunnen hun kinderen tijdens een bezoek, ender 
begeleiding, laten spelen terwijl zij zelf gaan winkelen. In alle referentieprojecten is een kinderparadijs of 
een soortgelijk leisure element opgenomen. De vijf bovengenoemde leisure elementen spelen allemaal in 
op de behoefte van de consument aan gemaksproducten en diensten. Zodoende zijn deze leisure 
oplossingen in potentie geschikt voor de Nederlandse markt. 
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2.2.3 Meer interesse in onthaastende en rustgevende activiteiten 

Doordat consumenten een 
toenemende druk ervaren op hun 
vrije tijdsbesteding, ontstaat er een 

Meer interesse in onthaastende en rustgevende activiteiten 

groeiende behoefte aan 
onthaastende en rustgevende 
activiteiten. In de geanalyseerde 
referentieprojecten zijn zes 
verschillende leisure elementen 
opgenomen die hier een oplossing 
voor bieden. De eerste leisure 
oplossing is een bioscoop. Deze 
onthaastende activiteit wordt in alle 
acht van de ref erentieprojecten 
toegepast. Menlyn Park te Zuid Afrika 
herbergt naast een gewone bioscoop 
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en restaurants opgenomen. In deze gelegenheden kunnen consumenten rustig een drankje nemen en/of 
iets eten. Ook deze leisure elementen kunnen zorgen voor een stukje onthaasting en rust bij de consument. 
Verder is in de Noord-Amerikaanse referentieprojecten een bijzonder leisure element te zien. In beide 
projecten is een massagesalon opgenomen met een naastgelegen oxygenbar. Alhoewel dit leisure element 
alleen in de Noord-Amerikaanse referentieprojecten is opgenomen, is het aannemelijk dat een of beide 
faciliteiten nagenoeg altijd zit ingepast in een wellness centrum. Een wellness centrum bevat verder 
meerdere verzorgingsgerichte leisure elementen als een sauna en diverse baden. Een dergelijk centrum is 
wel weer opgenomen in meerdere referentieprojecten . De oxygenbar en de massagesalon worden 
zodoende niet apart meegenomen als leisure oplossing maar ondergebracht bij een wellness centrum. 

2.2.4 Vrij indeelbare sporten worden steeds populairder 

Perif ere locaties zijn uitermate 
...-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .... 

Vrij indeelbare sportactiviteiten worden steeds populairder 

geschikt voor sportactiviteiten 
vanwege het relatief grote benodigde 
hoeveelheid vloeroppervlak. Dit is ook 
terug te zien bij de referentieprojecten . 
Eigenlijk alle projecten hebben een of 
meerdere vrij indeelbare 
sportactiviteiten in hun aanbod. 
Allereerst hebben bijna alle 
referentieprojecten een fitness in hun 
aanbod. Daarnaast bieden een aantal 
van de ref erentieprojecten een 
sportcomplex aan. Hierbij moet 
gedacht word en aan een 
gecombineerde hal met squash-, 
badminton en tennisbanen. In 
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Figuur 2.4: Vrij indee/bare sporten 
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mindere mate zijn ook grote indoor faciliteiten aanwezig als een ijsbaan, skicentrum en een zwembad. Bij 
deze grote indoor activiteiten wordt de faciliteit meestal gedeeld door zowel een vereniging, als klanten die 
voor los gebruik komen. Toch kunnen deze leisure oplossingen interessant zijn voor de Nederlandse markt. 

2.2.5 Concurrentiepositie cultuuractiviteiten komt onder druk te staan 

De concurrentiepositie van cultuuractiviteiten komt onder druk te staan in Nederland. De verwachting is dat 
de interesse in dit soort activiteiten 
at zal nemen. Zoals aangegeven in 
de vorige paragraaf gaat het hierbij 
om een dalende trend. Binnen deze 
daling aan interesse kunnen 
eventueel toch een of meerdere 
leisure oplossingen aanwezig zijn 
die de voorkeur genieten van de 
consument. Om te bepalen welke 
leisure elementen dit zijn worden 
de verschillende referentieprojecten 
geanalyseerd op hun aanbod aan 
cultuuractiviteiten. De 
cultuuractiviteiten die in meerdere 
referentieprojecten opgenomen zijn, 
kunnen in potentie toch de 
voorkeur genieten van de 
consument. Deze leisure 

Concurrentiepositie cultuuractiviteiten komt onder druk te staan 

>< Naam 
West Edmonton Mall 
Mall of America 
Arena Boulevard 
Festival Place 
Knox Citv Shoooino centre 
South China Mall 
Menlyn Park 
Mall of the Emirates 

ranwezig 
Niel aanwezig 

Land 
Canada 
Amerika 
Nederland 
Enoeland 
Australie 
China 
Zuid Afrika 
Dubai 
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elementen zijn immers in referentieprojecten meermaals succesvol toegepast. Het gaat hierbij dan 
voornamelijk om de overeenkomst tussen het cultuuraanbod in de referentieprojecten. De verschillende 
referentieprojecten laten een relatief klein aanbod zien aan cultuuractiviteiten (zie figuur 2.5). De meeste 
van deze activiteiten zijn ook slechts te zien in een enkel referentieproject en zijn dus waarschijnlijk minder 
interessant voor de consument. Alleen het leisure element '1heater'' al dan niet gecombineerd met een diner 
of een poppodium komt in vier van de acht referentieprojecten voor. Dit leisure element zou dus ook de 
voorkeur kunnen genieten van de Nederlandse consument. In de volgende paragraaf wordt ook dit leisure 
element getoetst aan de hand van secundaire data. 
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2.2.6 Nederlanders worden steeds bewuster van hun eigen gezondheid 

De groeiende interesse in gezondheid en bewuster 
willen leven zorgt voor een verandering in de voorkeur 
voor leisure elementen. In de geanalyseerde 
ref erentieprojecten is een groot a an bod opgenomen in 
de zogenaamde health sector. Toch richt deze health 
sector zich voornamelijk op retail. Zo herbergen de 
ref erentieprojecten vrijwel allemaal een groot scala aan 
parfumeries, nagelstudio's, drogisterijen en health 
supermarkten. Op het gebied van leisure is het aanbod 
veel minder groot. Het belangrijkste leisure element dat 
veel wordt toegepast is een wellness centrum. Deze 
leisure oplossing is eerder ook al naar voren gekomen 
als een onthaastende activiteit en speelt dus in op 
meerdere maatschappelijke trends. Naast een wellness 
centrum biedt West Edmonton Mall ook nog een health 
restaurant aan. Dit restaurant biedt gezonde maaltijden 
aan van biologische en verantwoorde producten. Seide 
leisure oplossingen spelen in op de toenemende vraag 

Nederlanders worden steeds bewuster van hun 
eigen gezondheid en willen hier in investeren 

naar gezondheidsproducten en activiteiten. 
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Fiauur 2.6: Gezondheidsoroducten 

2.2.7 Het fysieke ontmoeten van derden steeds vaker in eigen huis 

Steeds meer Nederlanders verkiezen hun eigen 
huis boven het buitenshuis ontmoeten van 
derden. Dit kan gevolgen hebben voor leisure 
elementen die zich richten op ontmoeten en/of 
samenkomen. Ook dit is een trend waarbij het 
gaat om een dalende belangstelling van de 
consument. Toch laten de verschillende 
referentieprojecten bij twee leisure elementen, 
die zich richten op het fysieke ontmoeten, 
overeenkomst zien in hun aanbod. Zo 
beschikken vijf van de acht referentieprojecten 
over een bar I dancing die zich rich! op publiek 
buiten winkeltijden. Daarnaast hebben vier 
referentieprojecten een echte discotheek in hun 
aanbod opgenomen. Waar de bar I dancing zich 
rich! op publiek dat een paar drankjes komt 
nuttigen, rich! de discotheek zich meer op 
consumenten die komen om te dansen. Dit komt 
over het algemeen ook terug in het uiterlijk van 
de gelegenheid. Zo heeft de bar I dancing relatief 
meer zitgelegenheid en minder harde muziek 
dan een discotheek. Deze leisure elementen 

Steeds meer Nederlanders beperken het fysiek 
ontmoeten van derden tot hun eigen huis 
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worden in de referentieprojecten blijkbaar op meerdere locaties succesvol toegepast. Eventueel genieten 
deze leisure elementen dus ook de voorkeur van de Nederlandse consument. In de volgende paragraaf 
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wordt de consumentenvoorkeur voor deze twee leisure elementen getoetst aan de hand van secundaire 
data. 

2.2.8 Internet en de computer in plaats van activiteiten buitenshuis 

Het toenemende gebruik van Internet en de computer bij jongeren en jong adolescenten is een bedreiging 
voor activiteiten buitenshuis die zich richten op deze doelgroep. Toch laten de verschillende 
referentieprojecten een ruim, en redelijk overeenkomstig, aanbod zien aan leisure elementen die zich 
richten op jongeren en jong adolescenten. Zo beschikken zes referentieprojecten over een arcade hal met 
diverse videogames. Ondanks het feit dat Internet en het computergebruik wereldwijd in toenemende mate 
aan populariteit winnen, blijkt er in het buitenland nog altijd een markt te zijn voor dit soort leisure elementen. 
Ook herbergen alle referentieprojecten een bowlingbaan. Mogelijk is ook dit leisure element interessant voor 
bezoekers van perifere retail locaties in Nederland. Als laatste is te zien dat bij vier referentieprojecten een 
mini golf I mini driving range in hun aanbod is opgenomen. 

Jongeren en jong adolescenten kiezen steeds meer voor Internet en de computer 
in plaats van het ondernemen van acliviteiten buitenshuis 
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2.2.9 Subconclusie 

De conclusie van deze paragraaf wordt gevonnd door de ontwikkelde leisure oplossingen die inspelen op 
de maatschappelijke ontwikkelingen en trends. Deze leisure oplossingen zullen in de volgende paragraaf 
getoetst worden aan de hand van secundaire data. In de onderstaande tabel staan de maatschappelijke 

h d I . I . trends met de daarbij be oren e e1sure op ossmg weergegeven . 

Leisure 
Maatschappelijke trend oplossing 
Groeiende vraaq naar qemaksproducten en diensten Creche 

Fast food 
Groeiende vraag naar Qemaksproducten en diensten (Foodcourt) 

Groeiende vraaq naar gemaksproducten en diensten Kinderparadijs 

Groeiende vraag naar gemaksproducten en diensten Restaurant 
Meer interesse in onthaastende en rustqevende activiteiten 

Bio scoop ( evt. 
Meer interesse in onthaastende en rustQevende activiteiten drive-inn bioscoop) 

Meer interesse in onthaastende en rustqevende activiteiten Cafe I koffiebar 

Meer interesse in onthaastende en rustgevende activiteiten 
Nederlanders warden steeds bewuster van hun eigen gezondheid en Wellness centrum 
willen hier in investeren 

Vrij indeelbare sporten warden steeds populairder Badmintonbaan 

Vrij indeelbare sporten warden steeds populairder Fitness 

Vrii indeelbare sporten warden steeds populairder Indoor ijsbaan 

Vrii indeelbare sporten warden steeds populairder Indoor skicentrum 

Vrij indeelbare sporten warden steeds populairder Indoor squashbaan 

Vrij indeelbare sporten warden steeds populairder Indoor zwembad 

Vrij indeelbare sporten warden steeds populairder T enniscourt 
Theater I 

Concurrentiepositie cultuuractiviteiten komt onder druk te staan poooodium 
Nederlanders warden steeds bewuster van hun eigen gezondheid en 
willen hier in investeren Health restaurant 
Steeds meer Nederlanders beperken het fysieke ontmoeten van derden 
tot hun eigen huis Bar I dancinq 
Steeds meer Nederlanders beperken het fysieke ontmoeten van derden 
tot hun eigen huis Discotheek 
Jongeren en jong adolescenten kiezen steeds meer voor Internet en de 
computer in plaats van het ondernemen van activiteiten buitenshuis Arcade hal 
Jongeren en jong adolescenten kiezen steeds meer voor Internet en de 
computer in plaats van het ondernemen van activiteiten buitenshuis Bowlinqbaan 
Jongeren en jong adolescenten kiezen steeds meer voor Internet en de Mini golf I mini 
computer in plaats van het ondernemen van activiteiten buitenshuis drivinq ranqe 

Tabel 2.2: Leisure oplossingen 
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2.3 Toetsen leisure oplossingen 
In deze paragraaf worden data uit het onderzoek van Wognum (2008) opnieuw geanalyseerd. In haar 
onderzoek zijn bezoekers van perifere retail locaties in Nederland geenqueteerd. Naast de kenmerken van 
de respondent, zijn de respondenten ook gevraagd of zij gebruik zouden maken van een bepaald leisure 
element als deze gevestigd zou zijn op de perifere retail locatie. In totaal zijn er op deze manier 
drieentwintig verschillende leisure elementen getoetst. De getoetste leisure elementen komen grotendeels 
overeen met de in de vorige paragraaf ontwikkelde leisure oplossingen. De leisure oplossingen die niet in 
de bestaande dataverzameling zijn opgenomen kunnen niet worden getoetst en worden daarom 
meegenomen als aanbevelingen voor verder onderzoek. Per leisure oplossing wordt in deze paragraaf 
aangegeven of deze al dan niet getoetst is en wat de bevindingen zijn. Op deze manier kan er worden 
geanalyseerd welke leisure oplossingen uit de vorige paragraaf de voorkeur genieten van de consument en 
dus potentieel kansrijk zijn . Daarnaast wordt in deze paragraaf bepaald welke consumentenkenmerken 
significant zijn voor het al dan niet een voorkeur hebben voor een bepaald leisure element. Door te 
analyseren welke consumentenkenmerken significant zijn voor de voorkeur voor bepaalde leisure 
oplossingen, kunnen verschillen tussen bepaalde groepen inzichtelijk worden gemaakt. Vervolgens wordt 
gekeken of deze verschillen kunnen worden verklaard en/of dit invloed kan hebben op de kansrijkheid van 
een leisure oplossing. De zes consumentenkenmerken die worden getoetst op significantie zijn : 

Geslacht (man I vrouw) 
Huishoudsamenstelling (alleenstaand, eenoudergezin, gehuwd I samenwonend zonder 
kinderen en gehuwd I samenwonend met kinderen, thuiswonend) 
Aantal personen in huishouden 
Leeftijd 
Opleiding (hoog, midden, laag) 
lnkomen (<20.000 euro, 20.000 - 40.000 euro en >40.000 euro brute jaarinkomen) 

De woonomgeving van de consument is niet meegenomen vanwege het geringe aantal respondenten dat 
buiten de regio van de betreffende woonboulevard woonde. 

Om te kunnen bepalen welke van deze consumentenkenmerken invloed hebben op de voorkeur voor een 
bepaald leisure element, wordt gebruik gemaakt van CHAID (Chi-squared automatic interaction detection). 
Met deze techniek kan de relatie worden bekeken tussen een afhankelijke variabele en meerdere predictor 
variabelen. In dit geval is "de voorkeur voor een bepaald leisure elemenf' de afhankelijke variabele en zijn 
de verschillende "consumentenkenmerken" de predictor variabelen. CHAID is een '1ree classification 
methode" die oorspronkelijk is ontwikkeld door Kass (1980; in Kemperman et al. , 2004) . Deze techniek 
maakt gebruik van hierarchische binaire splitsingen van predictor variabelen. Op deze manier kunnen 
multiple splitsingen worden gerealiseerd ten opzichte van "slechts" binaire splitsingen van een predictor 
variabele. De resultaten van de analyse worden weergegeven in een '1ree classification" diagram. In deze 
diagrammen worden naast hierarchische splitsingen ook de Chi-squared statistieken, P-value en Degrees of 
freedom weergegeven. Deze laatste geven aan of de predictor variabelen (consumentenkenmerken) 
significantie vertonen met de voorkeur voor een leisure oplossing. 

Deze paragraaf begint met een beschrijving van de dataverzameling van Wognum (2008) . Hierin worden 
algemene kenmerken beschreven als: afneemlocatie, data van afname, respons I non-respons en opbouw 
van de consumentenkenmerken. Daarna zullen de diverse leisure oplossingen uit de vorige paragraaf 
getoetst worden aan de hand van de data van Wognum. Hieruit moet blijken welke leisure oplossingen de 
voorkeur hebben van de consument en dus kansrijk zijn voor de Nederlandse markt. Deze paragraaf sluit at 
met een of meerdere kansrijke leisure elementen. In het volgende hoofdstuk wordt vervolgens bepaald hoe 
deze kansrijke leisure elementen ingepast moeten worden op perifere retail locaties in Nederland. 
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2.3.1 Bestaande data 
De bestaande data die wordt gebruikt is afkomstig uit een onderzoek van Wognum (2008). Deze 
dataverzameling bestaat uit enqueteantwoorden van bezoekers van perifere retail locaties. De enquete is 
schriftelijk afgenomen. Hieronder worden de eigenschappen van de respondenten beschreven inclusief 
algemene informatie over de enquete. 

In het onderzoek zijn in totaal 1600 schriftelijke enquetes uitgedeeld op twee verschillende perifere retail 
locaties, te weten Woonboulevard Ekkerrijt te Eindhoven (534) en Woonboulevard Breda (1066) . De 
respons lag met 309 enquetes op 22,53%. Bij elkaar is er op zeventien dagen geenqueteerd op 
verschillende tijdstippen en week- I weekenddagen. 

Van de respondenten was 49,03% man en 50,97% vrouw. Ruim 93% van de ondervraagden kwam uit de 
provincie Noord-Brabant. De overige 7% uit andere provincies 
binnen Nederland. De grootste groep respondenten was tussen 
de 30 en 40 jaar oud. Een totale leeftijdsopbouw van de 
respondenten staat weergegeven in tabel 2.3. Orie respondenten 
zijn in deze tabel niet meegenomen vanwege het feit dat zij 
minderjarig waren (onder de achttien jaar). Van de respondenten 
bleek 13,60% een bruto jaarinkomen te hebben tot 20.000 euro. 
28,95% van de ondervraagden bleek een inkomen tussen de 
20.000 en 40.000 euro per jaar te hebben. De consumenten die 
meer dan 40.000 euro per jaar verdienden, vormden 53,07% van 
de totale respondenten . Wei moet vermeld worden dat 81 
respondenten geen antwoord op deze vraag wilden geven. 
Hierdoor is het moeilijk te bepalen of deze inkomensopbouw een 
reeel beeld geeft van de werkelijkheid. Als opleidingsniveau is 

Leeftijd # % 
18-20 jaar 0 0,00% 
20-30 jaar 43 14,05% 
30-40 iaar 78 25,49% 
40-50 jaar 64 20,92% 
50-60 jaar 72 23,53% 
60-70 iaar 40 13,07% 
70+jaar 9 2,94% 
Totaal 306 100,00% 
Tabet 2.3: Leeftijdsopbouw 
respondenten bestaande data (Wognum, 
2008) 

16,2% van de respondenten geclassificeerd als laag, 35,6% had een gemiddeld opleidingsniveau en 48,2% 
een hoog opleidingsniveau. 

2.3.2 Toetsen leisure oplossingen aan de hand van CHAID 

In deze subparagraaf worden de ontwikkelde leisure oplossingen getoetst op voorkeur en significantie. 

Creche: 
De consumentenvoorkeur voor een creche is niet meegenomen in het onderzoek van Wognum (2008) . Er is 
over deze leisure oplossing dus geen data beschikbaar. Een creche zal daarom niet worden meegenomen 
in dit onderzoek. Eventueel vervolg onderzoek kan zich richten op de consumentenvoorkeur voor dit leisure 
element. 
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Fast food (Foodcourt): 
Van de totale groep respondenten gaf 61, 1 % aan een voorkeur te hebben voor een Foodcourt. De meest 
significante predictor is leeftijd. Vooral de groep respondenten onder de 35 jaar gaven aan graag gebruik te 
willen maken van dit leisure element. 80,2% van de respondenten antwoordde positief op de vraag of zij 
een Foodcourt zouden bezoeken als deze op de betreffende perifere locatie gevestigd was. Dit ligt in de lijn 
van de verwachting aangezien deze leeftijdscategorie vaak een hectisch leven leidt en over het algemeen 
wat minder negatief staat tegenover fast food dan oudere generaties. Hierdoor is het eventueel mogelijk dat 
deze groep een bovengemiddelde interesse heeft in fast food en een Foodcourt. Ook de groep tussen de 35 
en 57 jaar is met 
54,9% OVerwegend Vootl<ourfoodco urt 

positief over een 
Foodcourt. Alhoewel 
er binnen deze 
leeftijdscategorie wel 
een verschil te zien is. 
Zo zijn de 
respondent en die 
boven mod a al 
verdienen beduidend 
minder 
ge'interesseerd in een 
Foodcourt. Van de 
respondent en die 
boven modaal 
verdienen gaf 37,2% 
aan een voorkeur le 
hebben voor een 
Foodcourt tegenover 
62,4% van de 
respondenten met 
een modaal of 
beneden modaal 
inkomen. Dit zou 
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Figuur 2.9: Foodcourt 
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veroorzaakt kunnen worden door het feit dat hoge inkomens over he! algemeen meer waarde hechten aan 
kwalitatief hoogwaardig eten en daar ook meer geld aan uit willen geven. Hierdoor is het mogelijk dat deze 
groep eerder kiest voor een a la carte restaurant dan fast food in een Foodcourt. Verder waren de 
respondenten tussen de leeftijd 57 en 61, van alle leeftijdscategorieen, he! minst positief over een 
Foodcourt. Slechts 35,3% gal aan gebruik te willen maken van een Foodcourt, wat dus beduidend lager ligt 
dan het gemiddelde. Oil verschil kan worden veroorzaakt door het feit dat deze leeftijdscategorie vaak net 
gestopt is met werken en daardoor een beduidend minder hectisch leven leidt dan jongere respondenten. 
Hierdoor is he! mogelijk dat deze groep minder vaak kiest voor fast food en een Foodcourt. Opvallend is 
dan weer wel dat de respondenten boven de 61 jaar wel weer meer interesse hebben in een Foodcourt. 
Ook deze groep leidt vaak een relatief minder hectisch !even dan respondenten onder de 57 jaar, waardoor 
verwacht zou worden dat ook deze groep minder gebruik zou maken van dit leisure element. Een mogelijke 
verklaring hiervoor kan zijn dat deze groep de perifere locatie vaker bezoekt met een kleinkind. Deze 
leeftijdscategorie heeft vaker kleinkinderen ouder dan 1 O jaar. Mogelijk zouden zij de Foodcourt willen 
bezoeken in he! gezelschap van hun kleinkind. 
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Kinderparadijs: 
Van de totale groep respondenten gaf 40,7% aan gebruik te willen maken van een kinderparadijs op een 
perifere retail locatie. Meest significante predictor voor het gebruik willen maken van een kinderparadijs 
bleek het aantal personen in het 
huishouden. Zo is le zien dat 
37,7% van de respondenten met 
een huishoudgrootte van een of 
twee personen gebruik zou willen 
maken van een kinderparadijs. 
Aangezien slechts 3,9% van de 
respondenten uit een 
eenoudergezin bestaat, word! 
deze groep waarschijnlijk 
voornamelijk gevormd door 
grootouders die hun 
kleinkinderen mee willen nemen 
naar een kinderparadijs. Van de 
huishoudens met drie personen 
is 63,6% van de respondenten 
positief over een kinderparadijs. 
Deze groep bestaat 
waarschijnlijk grotendeels uit 
ouders met een jong kind wat 
deze groep uitermate geschikt 
maakt voor di! leisure element. 
Van de huishoudens met drie 

Voolkeur kinderparadijs 

Nod• 0 

C.1tego~ % n 

• J• 40 .7 123 
• Nee 5Q.3 17Q 

Total 100.0 302 

I l:: 
Aantal pe rsonen in hh 

Adj . P-va lu e•0 .003, Chi-squue•15. 

<= 2 .0 

I 
Nodo 1 

C.1tegory "-

• Ja 37 .7 60 
• Nu !12.3 gg 

Total 52.6 159 

440. d1=2 

Node 2 

C.1tegory % 

• J • 63 .6 35 
• Nu 30.4 20 

Total 18 .2 55 

> 3 .0 

I 
Nodt 3 

C.1tego~ % n 

• Ja 3 1.8 28 
• Net 68 .2 "° Total 29 .1 88 

I L= 
Lu ftijd 

A dj . P-value=0.003 , Ch i-square=1 2 . 

~. df=1 

I 
I I 

<• 39 .0 > Jll.O 

I I 
Node 4 Node 5 

Catego!:l % n C .1te g o~ % 

• Ja 56 .7 17 • Ja 19 .0 
8 Nee '!3 .3 13 • Nee 8 1.0 

Toh1I g _g 30 Tot.ii 1Q.2 

personen of meer zou 31 ,8% Figuur 2.10: Kinderparadijs 
gebruik willen maken van een 

n 
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58 

kinderparadijs. Ook komt naar voren dat binnen deze groep de leeftijd van de respondenten significant 
bepalend is voor de mate van interesse. Zo geven respondenten van 39 jaar of jonger aan beduidend meer 
interesse le hebben in een kinderparadijs dan respondenten ouder dan 39 jaar. Di! is le verwachten 
aangezien het waarschijnlijker is dat respondenten van 39 jaar of jonger, jonge kinderen hebben dan 
respondenten die ouder zijn . Di! zorgt er voor dat jongere ouders vaker gebruik zouden maken van een 
kinderparadijs dan ouders boven de 39 jaar. 
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Restaurant: 
Van de totale groep respondenten gaf 47,4% 
belangrijkste predictor blijkt de leeftijd van de 
respondenten te zijn. Zo zijn de respondenten 
onder de 26 jaar met 74,1 % beduidend 
positiever over een restaurant dan oudere 
respondenten. Eventueel wordt dit veroorzaakt 
doordat de jongeren onder de 26 jaar minder 
financiele en/of zorgverplichtingen hebben. Zo 
zal deze groep minder vaak kinderen hebben 
dan oudere respondenten. Hierdoor is het 
mogelijk dat deze groep bereid is meer geld aan 
restaurants te besteden. Ook kan deze groep 
mogelijk makkelijker tijd vrij maken om uit eten te 
gaan dan oudere respondenten, omdat deze 
groep relatief minder vaak zorgverplichtingen 
heeft. Van de respondenten ouder dan 26 jaar 
gaf 44,8% aan gebruik te willen maken van een 
restaurant. Wei blijkt dat er binnen deze groep 
verschillen bestaan tussen het opleidingsniveau. 
Zo gaf de groep laagopgeleide aan meer 
ge'lnteresseerd te zijn in een restaurant dan 
midden en hoge opleidingsniveaus. Eventueel is 
het mogelijk dat laag opgeleiden een bezoek 
aan de perifere locatie meer als een dagje uit 
zien dan hoger opgeleiden. Een bezoek aan een 
restaurant vormt dan een aanvulling op hun 
dagje uit. 

Bioscoop: 
Meer dan een kwart van de respondenten 
gaven aan gebruik te willen maken van een 
bioscoop als deze gevestigd was op een 
perifere retail locatie. De significante predictor 
hiervoor is het inkomen van de respondenten . 
Van de beneden modaal en de modale 
inkomens gaf 36,5% aan ge'interesseerd te zijn 
in een bioscoop. Bij de boven modale inkomens 
was het 19,4%. De boven modale inkomens 
zouden dus minder vaak gebruik willen maken 
van een bioscoop. Eventueel wordt dit verschil 
veroorzaakt door het totale bedrag dat 
consumenten in hun vrije tijd willen besteden. 
Consumenten met meer geld kiezen eventueel 
eerder voor restaurants en/of cultuuractiviteiten 
die duurder zijn dan een bioscoopbezoek. 

aan gebruik te willen maken van een restaurant. De 
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Figuur 2. 11: Restaurant 
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Cafe I koffiebar: 

Voorkeur cafe I b.1r 
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33,6% van de respondenten gaf aan gebruik le willen 
maken van een cafe I bar, als deze op de perifere locatie 
gevestigd was. Net als bij het eerder behandelde restaurant 
is de leeftijd de belangrijkste predictor voor een bezoek aan 
deze leisure oplossing. Ook hier zijn respondenten onder de 
26 jaar meer ge·interesseerd in een cafe I bar dan oudere 
respondenten. Zo zijn de respondenten onder de 26 jaar 
met 59,3% beduidend positiever over een cafe I bar dan de 
31 ,1% van de oudere respondenten . Eventueel word! dit 
veroorzaakt doordat de jongeren onder de 26 jaar minder 
financiele en/of zorgverplichtingen hebben. Zo zal deze 
groep minder vaak kinderen hebben dan oudere 
respondenten. Hierdoor is het mogelijk dat deze groep 
bereid is meer geld aan een cafe I bar te besteden. Ook kan 
deze groep mogelijk makkelijker tijd vrij maken om een 
drankje le nemen dan oudere respondenten die relatief 
vaker vastzitten aan zorgtaken. 

Figuur 2. 13: Cafe I bar 

Wellness centrum: 
In de enquete van Wognum (2008) zijn bezoekers van perifere retail locaties gevraagd of zij gebruik zouden 
willen maken van een wellness centrum. Een wellness centrum is een verzameling van leisure activiteiten 
die zich rich! op de verzorging van het lichaam. Hieronder val! onder andere een sauna I spa, 
massagesalon enz. Van de totale groep respondenten gaf 18,2% aan gebruik te willen maken van een 
wellness centrum. Daarnaast bleken er geen significante predictoren le zijn die de interesse voor een 
wellness centrum voorspellen. Opvallend is dat vrouwen niet significant positiever zijn over dit leisure 
element dan mannen. Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat ook mannen gezondheid en 
verzorging steeds belangrijker gaan vinden. 

Badmintonbaan: 
De consumentenvoorkeur voor een badmintonbaan is niet meegenomen in het onderzoek van Wognum 
(2008). Zodoende is er over deze leisure oplossing geen data beschikbaar. Een badmintonbaan zal dus niet 
worden meegenomen in dit onderzoek Eventueel vervolgonderzoek kan zich richten op de 
consumentenvoorkeur voor dit leisure element. 
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Fitness centrum: 
In totaal gaf 17,0% van de respondenten aan gebruik te 
willen maken van een fitness centrum op een perifere 
locatie. Van de groep respondenten met een beneden 
modaal inkomen gaf zelfs 33,3% aan ge'interesseerd te 
zijn in dit leisure element. De modale en boven modale 
verdieners waren met 15,3% beduidend minder positief 
over een fitness centrum. Dit resultaat is verrassend 
aangezien fitness een relatief dure sport is. Eventueel is 
het mogelijk dat mensen met lagere inkomens meer 
ge'interesseerd zijn in fitness en aanverwante zaken als 
bodybuilding. 

Indoor skicentrum: 
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Figuur 2.14: Fitness 

In totaal gaf 12,2% van de respondenten aan gebruik te willen maken van een indoor skicentrum. Opvallend 
hierbij is dat de leeftijd in hoge mate bepalend is voor de interesse van consumenten. Respondenten van 39 
jaar of jonger gaven met 
9,8% aan niet heel erg 
ge'interesseerd te zijn in 
een skicentrum. Dit 
aantal ligt met 26,2% 
een stuk hoger bij de 
respondenten tussen de 
39 en 48 jaar. Van de 
respondenten boven de 
48 jaar gaf 7,4% aan 
gebruik te willen maken 
van een skicentrum. Dit 
laatste is waarschijnlijk 
te verklaren uit het feit 
dat oudere mensen 
vaker kampen met 
fysieke klachten en 
beperkingen. Zodoende 
is dit leisure element 
minder gesch1kt voor 
deze leeftijdscategorie. 
Wat wel opvalt, is dat de 
respondenten onder de 
39 jaar negatiever over 

V oolke ur in door 9<icentrum 

Node 0 

Cate gory "" n 

• J a 12 2 37 
• Nee 87.8 267 

Tot.11 100.0 304 

I 
Lu fti j d 

Adj . P-valu e-0 .020, Chi-squ.are•14 . 
430 , df=2 

I 

Node 1 Node 2 Node 3 

Cate gory "" n Cate gory °"' n Cateaorv '% n 
• Ja Q.8 12 • J a 202 10 • J• 7.4 g 
• Nee 902 110 • Nee 73 .8 415 • Nee Q2.0 112 

Tot. I 40 .1 122 Tobi 20 .1 61 Tol• I 31l .8 121 

I L= 
Inko m en 

Adj. P-vi lu e-0 .004 , Chi-squ.1re•1 0 . 

321 . df-1 

I 
I I 

<= 20 .000 · 'lO.jO euro (modaal) > 20 .000 · 40.j eu ro (mod,ul) 

Node 4 Node 5 
Category OJ6. Category % 

• Ja 20 .4 10 • J • 2 .7 2 
• NH 7Q.O 3g • Nu Q7.3 7 1 

Tob i 16.1 ~ Tot.al 24 .0 73 

Figuur 2.15: Skicentrum 

een skicentrum zijn dan respondenten tussen de 39 en 48 jaar. Dit verschil kan deels warden verklaard uit 
een tweede ondersplitsing van predictoren. Binnen de groep respondenten onder de 39 jaar, zijn lagere 
inkomens positiever over een skicentrum dan hoge inkomens. Van de respondenten met een boven modaal 
jaarinkomen gaf slechts 2,7% aan gebruik te willen maken van een skicentrum. Van de respondenten met 
een modaal inkomen of lager reageerde 20,4% positief. Het zijn dus voomamelijk de hoge inkomens die 
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weinig behoefte hebben aan een skicentrum. Een mogelijkheid voor dit verschil zou kunnen liggen in het feit 
dat een indoor skicentrum voornamelijk geschikt is voor beginnende skiers. Consumenten die meer geld te 
besteden hebben zijn mogelijk al vaker op wintersport geweest waardoor ze niet meer tot de groep 
beginners te rekenen zijn. Zodoende wordt het voor deze groep minder interessant gebruik te maken van dit 
leisure element. 

Indoor ijsbaan: 
10,8% van de respondenten gaf aan gebruik te willen maken van een indoor ijsbaan als deze op de perifere 
locatie gevestigd was. Er bleek geen significante predictor te zijn voor het al dan niet interesse hebben in dit 
leisure element. Eventueel is schaatsen als activiteit dus voor een zeer divers publiek aantrekkelijk. Dit ligt 
ook in de lijn der verwachting. Alleen oudere consumenten zouden dit leisure element minder interessant 
kunnen vinden vanwege de lichamelijke belasting. Alleen is het misschien voor deze groep weer interessant 
om met kleinkinderen te gaan schaatsen. Ook voor hen kan het daardoor interessant zijn om gebruik te 
maken van een ijsbaan. 

Indoor squashbaan: 
De consumentenvoorkeur voor een indoor squashbaan is niet meegenomen in het onderzoek van Wognum 
(2008). Zodoende is er over deze leisure oplossing geen data beschikbaar. Een indoor squashbaan zal dus 
niet worden meegenomen in di! onderzoek Eventueel vervolgonderzoek kan zich richten op de 
consumentenvoorkeur voor di! leisure element. 

Indoor zwembad I zwemparadijs: 
19,7% van de respondenten gaf aan gebruik le willen maken van een indoor zwembad I zwemparadijs, als 
deze op de perifere locatie gevesligd was. Er bleek geen significante predictor le zijn voor het al dan niet 
interesse hebben in dit leisure element. Hieruit kan geconcludeerd worden dat een zwembad voor 
verschillende doelgroepen interessant kan zijn . Dit betekent dat verschillende leeftijden, 
huishoudsamenstellingen, geslacht, inkomens en opleidingniveaus niet significant bepalend zijn. Het is dus 
voor een zeer divers publiek interessant als leisure element. Di! ligt ook in de lijn der verwachting. 

Tenniscourt: 
De consumentenvoorkeur voor een tenniscourt is niet meegenomen in het onderzoek van Wognum (2008). 
Zodoende is er over deze leisure oplossing geen data beschikbaar. Een tenniscourt zal dus niet worden 
meegenomen in dit onderzoek Eventueel vervolgonderzoek kan zich richten op de consumentenvoorkeur 
voor dit leisure element. 

Theater I poppodium: 
23,3% van de respondenten gaf aan gebruik le willen maken van een theater I poppodium, als deze op de 
perifere locatie gevestigd was. Er bleek geen significante predictor le zijn voor he! al dan niet interesse 
hebben in dit leisure element. Di! is opvallend aangezien er verwacht zou worden dat hoger opgeleiden 
meer interesse zouden hebben voor deze leisure oplossing dan lager opgeleiden. Toch blijkt er geen 
significant verschil te zitten tussen de verschillende opleidingniveaus. Eventueel word! dit veroorzaakt door 
de combinatie theater en poppodium. Waar een theater misschien interessanter is voor hoger opgeleiden, is 
een poppodium eventueel weer interessanter voor lager opgeleiden. Bij eventueel vervolg onderzoek is he! 
waarschijnlijk beter om deze twee leisure elementen le scheiden. Hierdoor kan een beter inzicht worden 
verkregen in welke doelgroep wat interessant vindt. 
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Health restaurant: 
De consumentenvoorkeur voor een health restaurant is niet meegenomen in het onderzoek van Wognum 
(2008) . Zodoende is er over deze leisure oplossing geen data beschikbaar. Een health restaurant zal dus 
niet worden meegenomen in dit onderzoek Eventueel vervolgonderzoek kan zich richten op de 
consumentenvoorkeur voor dit leisure element. 

Discotheek: 
4,9% van de respondenten gaf aan gebruik te willen maken van een discotheek als deze op de perifere 
locatie gevestigd was. Er bleek geen significante predictor te zijn voor het al dan niet interesse hebben in dit 
leisure element. Dit is niet helemaal als verwacht. Waarschijnlijker zou zijn dat bijvoorbeeld leeftijd een grote 
rol zou spelen bij de keuze voor een discotheek. Jongere mensen kiezen immers vaker voor een discotheek 
dan ouderen. Het feit dat leeftijd geen significante predictor is, kan veroorzaakt worden door de doelgroep. 
Bij het plaatsen van een discotheek is er voornamelijk sprake van tijdssynergie. Dit betekent dat 
bijvoorbeeld parkeerplaatsen en voorzieningen als beveiliging kunnen worden gedeeld met retail functies. 
Tijdens het verzamelen van de data zijn alleen respondenten meegenomen die een bezoek brachten aan 
de retail activiteiten. Deze behoren dus niet potentieel tot de doelgroep. Om te kijken of consumenten 
ge'interesseerd zijn in een discotheek zou het beter zijn jongere potentiele klanten te enqueteren in 
omliggende plaatsen en steden. Zodoende is het mogelijk dat een discotheek toch een aantrekkelijke 
leisure activiteit is. Eventueel vervolg onderzoek is hiervoor noodzakelijk. 

Arcade ha/ I amusementscentrum: 
In buitenlandse referentieprojecten worden de arcade hallen I amusementscentra regelmatig succesvol 
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toegepast. Toch is de Nederlandse consument 
niet positief over dit leisure element. Slechts 
3,3% van de respondenten gaf aan gebruik te 
willen maken van een arcade hal. Wei waren 
de respondenten met een beneden modaal 
inkomen positiever over een arcade hal dan 
modale en bovenmodale verdieners. Zo gaven 
2,2% van de modale en bovenmodale 
verdieners aan gebruik te willen maken van 
een arcade hal tegenover 13,3% van de 
respondenten met een beneden modaal 
inkomen. Eventueel is het mogelijk dat dit 
leisure element met name geschikt is voor 
consumenten met een laag bestedingsniveau. 
Dit vooral vanwege het feit dat er geen entree 
of minimale besteding is. Op deze manier kan 
de consument zich vennaken zonder dat er 
veel geld gespendeerd wordt. Figuur 2.16: Arcade ha/ I amusementscentrum 
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Bowlingbaan: 
In totaal gaf 14, 1 % van de respondenten aan dat zij 
gebruik zouden willen maken van een bowlingbaan. 
Vooral bij een laag en gemiddeld opleidingsniveau lag dit 
erg hoog met 29,2%. De hoog opgeleide respondenten 
kiezen met 11 ,3% minder vaak voor een bowlingbaan. 
Algemeen kan worden aangenomen dat laag opgeleiden 
meer ge'interesseerd zijn in bowlen dan gemiddeld en 
hoog opgeleide respondenten . Deze uitkomst is niet echt 
verrassend en ligt in de lijn der verwachting. 

Mini golf I mini driving range: 
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Figuur 2. 17: Bowlingbaan 

In totaal gaf 8,3% van de respondenten aan gebruik te willen maken van een indoor golffaciliteit. De meest 
Significante predictor VOOr een VOOrkeUr VOOr dit leisure Voo ll<eur indo or golf 

element is het inkomen. Zo blijkt dat beneden modaal 
en modale inkomens met 22,6% relatief positief zijn 
over dit leisure element. Van de bovenmodale 
inkomens is di! slechts 6,6%. Dit significante verschil is 
moeilijk te verklaren. Eventueel is het mogelijk dat 
respondenten niet echt een beeld konden vormen van 
het leisure element. Er is de respondenten gevraagd of 
zij interesse zouden hebben in een indoor golf driving 
range. Dit geeft waarschijnlijk niet bij elke respondent 
hetzelfde beeld waardoor mogelijke afwijkingen kunnen 
ontstaan. Bij eventueel vervolgonderzoek kunnen er 
plaatjes van leisure elementen worden toegevoegd als 
de omschrijving van het object op meerdere manieren 
te interpreteren is. 

2.4 Conclusie kansrijke leisure elementen 
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Figuur 2. 18: Mini golf I mini driving range 

In de vorige paragraaf zijn de consumentenvoorkeuren in kaart gebracht voor de verschillende leisure 
oplossingen. Ook is bekeken welke consumentenkenmerken significant van invloed zijn op de keuze van de 
consument voor een bepaald leisure element. In deze paragraaf wordt nu gekeken welke van de getoetste 
leisure oplossingen in potentie kansrijk kunnen zijn op de Nederlandse markt. Om dit te kunnen bepalen is 
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hieronder een tabel weergegeven met de getoetste leisure oplossingen, de belangrijkste predictor en het 
percentage respondenten dat gebruik zou willen maken van de faciliteit. Aan de hand van deze label 
worden een of meerdere leisure oplossingen als potentieel kansrijk bestempeld. 

Leisure oplossina Belanariikste predictor % Respondenten positief 
Foodcourt Leeftijd 61 ,1% 

Restaurant Leeftiid 47,4% 

Kinderparadijs Aantal pers. In huishouden 40,7% 

Bioscoop lnkomen 25,3% 

Cate I koffiebar Leeftiid 23,6% 

Theater I poooodium Leeftiid 23,3% 

Indoor zwembad Geen siqnificante predictor 19,7% 

Wellness centrum Geen siqnificante predictor 18,2% 

Indoor skicentrum Leeftijd 18,2% 

Fitness lnkomen 17,0% 

Bowlingbaan Opleiding 14,1% 

Indoor ijsbaan Geen siqnificante predictor 10,8% 

Mini qolf I mini drivinq ranqe lnkomen 8,3% 

Discotheek Geen siqnificante predictor 4,9% 

Arcade hal lnkomen 3,3% 

Bar I dancing Niet getoetst Niet getoetst 

Badmintonbaan Niet getoetst Niet getoetst 

Creche Niet getoetst Niet qetoetst 

Health restaurant Niet qetoetst Niet qetoetst 

Indoor squashbaan Niet qetoetst Niet qetoetst 

Tenniscourt Niet qetoetst Niet getoetst 
Tabe/ 2.4: Conclusie kansrijke leisure e/ementen (Wognum, 2008) 

In totaal gal 61 , 1 % van de respondenten aan gebruik te willen maken van een Foodcourt. Hiermee had dit 
element de grootste voorkeur van de respondenten. Een ander food gerelateerd leisure element blijkt ook 
zeer gewild. Zo gaf 47,4% van de respondenten aan graag gebruik le maken van een restaurant a la carte. 
Beide leisure elementen behoren tot de foodsector en kunnen mogelijk succesvol worden toegepast op 
perifere retail locaties in Nederland. Deze elementen worden vanaf nu bestempeld als kansrijk. Een derde 
leisure oplossing die ook als kansrijk bestempeld kan worden is het kinderparadijs. Deze faciliteit word! door 
40,7% van de respondenten als interessant beschouwd. Alie drie de leisure elementen passen daamaast 
uitstekend in de visie van perifere retail locaties. Zo hebben alle drie de leisure elementen als doel om de 
consument !anger op de locatie le houden en zijn of haar verblijf zo aangenaam en gemakkelijk mogelijk le 
maken. De twee foodconcepten kunnen ervoor zorgen dat consumenten tussendoor wat kunnen eten en/of 
ontspannen alvorens zij weer verder gaan met winkelen. Het kinderparadijs moet ervoor zorgen dat 
(groot)ouders rustig kunnen winkelen zonder daarbij gehinderd te worden door (klein)kinderen. De overige 
leisure oplossingen genieten minder de voorkeur van de respondent. Ook sluiten zij minder goed aan bij de 
retail functie die deze locaties vervullen. Zodoende worden deze leisure lementen in dit onderzoek niet 
verder uitgewerkt. In het volgende hoofdstuk wordt bepaald hoe de drie kansrijke leisure elementen 
(Foodcourt, restaurant a la carte en een kinderparadijs) ingepast kunnen worden om de grootste synergie 
effecten te behalen. 
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3 Onderzoeksmethode 

3. 1 lnleiding 
In het vorige hoofdstuk zijn drie verschillende analyses verricht om te kunnen bepalen welke leisure 
elementen mogelijk kansrijk zijn voor de Nederlandse markt. Allereerst is er bepaald welke sociaal en 
maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland invloed kunnen hebben op de vrijetijdsbesteding van 
consumenten. Aan de hand van deze sociaal en maatschappelijke ontwikkelingen zijn "leisure oplossingen" 
bepaald die mogelijk in kunnen spelen op deze veranderingen in de samenleving. Deze leisure oplossingen 
zijn vervolgens aan de hand van secundaire data getoetst op voorkeur van de respondent. Hieruit zijn drie 
leisure elementen naar voren gekomen die kunnen warden bestempeld als kansrijk. Deze kansrijke 
elementen zijn; een Foodcourt, een restaurant a la carte en een kinderparadijs. Nu is het de vraag hoe deze 
kansrijke leisure elementen ingepast dienen te warden? Om dit te kunnen bepalen wordt gekeken welke 
wijze van inpassing de grootste synergie effecten creeert voor de consument. In de inleiding van dit 
onderzoek is het begrip synergie toegelicht. Hieruit is naar voren gekomen dat synergie voordelen voor de 
consument zich uitten in een verandering van onderstaand consumentengedrag; 

lntensiever gebruik van de aanwezige elementen op de perifere retail locatie 
Frequentere bezoeken aan de perifere retail locatie 
Langere bezoekduur aan de perifere retail locatie 

Er wordt verondersteld dat de kansrijke leisure elementen en de inpassing daarvan synergie kunnen 
creeren voor de consument. Om te kunnen bepalen of dit ook daadwerkelijk zo is, moeten verschillende 
hypothetische situaties warden voorgelegd aan respondenten. De onderzoeksmethode die voor dit 
vraagstuk gebruikt wordt is een conjunct keuze experiment. Deze methode biedt de mogelijkheid om 
voorkeuren van nieuwe, nog niet bestaande, situaties te meten. Ook kan met deze methode warden 
gemeten wat voor effecten deze "nieuwe" situaties hebben op consumenten en hun gedrag. In paragraaf 
3.2 zal de theorie van een conjunct keuze experiment warden toegelicht. Hierbij wordt ook een te nemen 
stappenplan beschreven. In paragraaf 3.3 en 3.4 wordt vervolgens beschreven hoe de theorie en het 
stappenplan in dit onderzoek zijn toegepast. Hierbij warden relevante kenmerken en niveaus onderscheiden 
die gebruikt gaan warden om de hypothetische keuzealternatieven te ontwikkelen. Daarnaast wordt het 
gehanteerde onderzoeksdesign toegelicht. Dit hoofdstuk sluit af met een korte samenvatting van de 
onderzoeksmethode en de toepassing daarvan in dit onderzoek. 

3.2 Conjunct keuze-experiment 

3.2.1 De theorie: 

In dit onderzoek wordt het keuzegedrag van consumenten gemeten met behulp van de conjunct keuze 
experiment. Deze methode is ontwikkeld vanuit twee eerdere technieken: te weten conjuncte preferentie 
analyse en discrete keuzemodellen. Seide methodes kennen hun tekortkomingen waarna elementen van de 
methodes zijn samengevoegd tot het conjunct keuze experiment. Uiteindelijk combineert het conjunct keuze 
experiment de belangrijkste voordelen van zowel de conjuncte analyse (o.a. experimentele controle; 
meerdere observaties per respondent; observaties voor nieuwe typen producten) en van de probabilistische 
discrete keuzemodellen (o.a. directe voorspelling van keuzekansen; toetsing van modelassumpties; 
verkenning en modellering van concurrentie verhoudingen) (Oppewal & Timmermans, 1993). Maar hoe 
werkt de methode? De methode gaat er van uit dat een individuele consument keuzealternatieven 
waarneemt als een verzameling van kenmerken. Bij het kopen van een woning kan een consument 
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bijvoorbeeld kijken naar het vloeroppervlak, materiaalgebruik, vorm van het huis, locatie enz. Al deze 
punten vormen kenmerken van het huis. Bij een keuze voor een bepaald alternatief waardeert het individu 
de scores van deze kenmerken subjectief en ontleent aan elk kenmerk een (deel)nut. Hoe belangrijk is 
bijvoorbeeld de locatie en het vloeroppervlak van de woning. Door aan elk van deze kenmerken een deelnut 
toe te wijzen kan de consument een afweging maken over het totale nut van het keuzealtematief. Het 
proces van afwegen wordt opgevat als het toepassen van een bepaalde combinatieregel (optelsom). Er 
wordt hierbij verondersteld dat een respondent het keuzealternatief kiest met het hoogste totale nut uit een 
set van beschikbare, gekende altematieven (Delden, 2002). 

Deze benadering biedt een alternatief voor de zogenaamde "revealed" keuzemodellen . Revealed 
keuzemodellen zijn gebaseerd op het werkelijk vertoonde keuzegedrag van consumenten binnen een 
bestaande marktsituatie. Dit brengt een aantal nadelen met zich mee. Zo blijkt dat relevante variabelen in 
werkelijke markten vaak sterk correleren waardoor schattings- en interpretatieproblemen op kunnen treden 
(Oppewal & Timmermans, 1993). Een hieraan verwant probleem is dat door het gebrek aan experimentele 
controle geen eenduidige conclusies mogelijk zijn omtrent de oorzaken van vertoond keuzegedrag. Dit 
wordt veroorzaakt doordat de mogelijkheid bestaat dat een niet-geobserveerde achterliggende variabele de 
feitelijke reden was voor het geobserveerde gedrag (Oppewal & Timmermans, 1993). 

Een ander nadeel van de methode is dat het verband tussen nut en keuze niet theoretisch onderbouwd is. 
Dit zorgt ervoor dater ad hoc voor een beslisregel moet worden gekozen. Een voorbeeld hiervan kan zijn 
dat de regel wordt gehanteerd: het alternatief met het hoogste nut altijd wordt gekozen. 

Ook zijn de resultaten afhankelijk van een beperkt aantal gekozen kenmerken I variabelen. Dit wordt 
veroorzaakt doordat een keuzealternatief over het algemeen bestaat uit onnoemelijk veel kenmerken 
waardoor veel kenmerken uiteindelijk niet mee worden genomen in het onderzoek. Hierdoor is het mogelijk 
dat er onnauwkeurigheden optreden met betrekking tot de keuze van de respondent. De kenmerken die niet 
meegenomen worden in het experiment kunnen dus een storende werking hebben op de keuze van de 
respondent. Ook kan bijvoorbeeld de stemming van de respondent tijdens de data afname een storend 
effect hebben op de resultaten. Om deze storende effecten te ondervangen wordt gebruik gemaakt van 
toevalscomponent welke afkomstig is uit de "random utility theory". Deze theorie veronderstelt dat een 
respondent het alternatief kiest met het hoogste "random" nut. Hierbij wordt het nut omschreven als de 
optelsom van het structurele nut en een random- ofwel toevalscomponent. Deze toevalscomponent wordt 
uitgedrukt als Ex, waarbij £ het "error " getal is van alternatief X. 
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3.2.2 Opzet conjunct keuze experiment 

Het conjunct keuze experiment bestaat uit zes verschillende fases. In deze subparagraaf zal worden 
beschreven hoe deze onderzoeksmethode wordt opgebouwd en hoe deze fases worden doorlopen. 

Fase 1: ldentificeren relevante kenmerken: 
Zoals eerder beschreven bestaan de keuzealternatieven die worden gecreeerd uit meerdere kenmerken. 
Deze kenmerken worden gevormd door een aantal te identificeren variabelen. De eerste stap van het 
opzetten van een conjunct keuze experiment is het in kaart brengen van de variabelen. Dit gebeurt aan de 
hand van een analyse van de kenmerken. In het onderzoek worden vaak alleen variabelen meegenomen 
waarvan verwacht wordt dat ze een grote invloed hebben op het oordeel van de respondent, ofwel waarvan 
het deelnut variabel is. Dit moet ervoor zorgen dat het onderzoek niet onnodig lang duurt en I of complex 
wordt. 

Fase 2: ldentificeren verschillende niveaus: 
Van de ge'ldentificeerde variabelen kunnen verschillende niveaus worden onderscheiden. De niveaus geven 
de manier weer hoe de variabelen zijn toegepast. Voor de locatie van een woning kan dit bijvoorbeeld zijn: 
in de stad, in het bos of aan het strand. In dit geval is locatie de variabele en zijn de verschillende plekken 
de niveaus. Per variabele worden een aantal relevante niveaus onderscheiden. Aan de hand van het 
experimentele design kunnen de verschillende niveaus systematisch worden gevarieerd waardoor er 
keuzealternatieven ontstaan. 

Fase 3: Realiseren experimentele design: 
Als de variabelen en hun bijbehorende niveaus zijn vastgesteld, kan een experimenteel design worden 
opgesteld. Hiervoor wordt eerst een attribuutdesign gerealiseerd. Dit attribuutdesign wordt gevormd door 
middel van meerdere rijen en kolommen. Elke rij vertegenwoordigt hierin het profiel , ofwel een hypothetisch 
keuzealternatief. De kolommen vertegenwoordigen de variabelen. Elk van deze kolommen, en dus de 
verschillende variabelen , zijn onafhankelijk van elkaar. De cellen van het attribuutdesign geven informatie 
over het niveau van de betreffende variabele . Op deze manier worden verschillende "unieke" 
keuzealternatieven beschreven welke allemaal zijn voorzien van een profielnummer. In figuur 3.1 is een 
voorbeeld van een attribuutdesign opgenomen waarin staat aangegeven wat de rijen en kolommen 
representeren. 
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Figuur 3. 1: Voorbeeld attribuutdesign 
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Elke unieke combinatie van niveaus vormt een profiel ofwel een keuzealternatief. Het totale aantal 
gecreeerde keuzealternatieven wodt bepaald aan de hand van het aantal variabelen en hun niveaus. Bij 
een situatie van vier variabelen waarvan de helft twee niveaus heeft en de andere helft vier, zijn in het totaal 
64 unieke keuzealtematieven te creeren. Dit kan op onderstaande wijze berekend worden. 

o Twee variabelen met twee niveaus 
o Twee variabelen met vier niveaus --.... -~ • 

Door de niveaus van de gehanteerde variabelen systematisch te laten varieren kunnen dus meerdere 
unieke hypothetische keuzealternatieven worden beschreven. Dit wordt ook wel het "full factorial design" 
genoemd en bestaat uit het totale aantal unieke combinaties. Afhankelijk van het probleem in het onderzoek 
of de grootte van de onderzoekspopulatie kan er voor gekozen worden om een subset (fractie) van het 
totale aantal profielen aan respondenten voor te leggen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een groot 
aantal profielen in het full factorial design en een kleine onderzoekspopulatie. In deze situatie zouden de 
respondenten namelijk zeer veel keuzealtematieven moeten beoordelen waardoor het vragen van een 
subset een optie is. Afhankelijk van het onderzoek kan gekozen worden het volledige factoriele design voor 
te leggen aan de respondent, of een subset hiervan. Wei heeft het volledige design de voorkeur boven een 
subset. 

Fase 4: Dataverzameling: 
Als het experimentele design is opgezet kan er worden begonnen met de dataverzameling. Allereerst moet 
er gekozen worden met welke techniek de data afgenomen wordt. Bij een conjunct keuze experiment kan 
dit door middel van een schriftelijke (hardcopy of Internet) of mondelinge (persoonlijk of telefonisch) enquete. 
Het voordeel van schriftelijke enquetes is de hoge mate van privacy en het feit dat binnen korte tijd veel 
respondenten kunnen worden bereikt. Dit maakt deze manier van data afnemen vaak ook relatief goedkoop. 
Het voordeel van mondelinge enquetes is dat de interviewer de respondenten kan ondersteunen en kan 
voorzien van informatie. Dit is vooral bij complexe keuzetaken wenselijk. Anderzijds is deze techniek 
duurder en tijdsintensiever dan schriftelijke enquetes en heeft de respondenten minder privacy waardoor het 
risico op sociaal wenselijke antwoorden groter is. Afhankelijk van het onderzoek moet een keuze worden 
gemaakt voor welke techniek gekozen word!. 
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Fase 5: Modelschatting: 
Voor het analyseren van de verzamelde data dient het attribuutdesign getransformeerd te worden in een 
analysedesign. Dit is noodzakelijk vanwege het feit dat de enkelvoudige codes, die in het attribuutdesign 
worden gebruikt om niveaus van variabelen aan te duiden, niet zonder meer gebruikt kunnen worden in de 
data analyse. Voor elke variabele met twee niveaus 
ZOU bijvoorbeeld slechts een parameter geschat 
kunnen worden. Het omzetten van het 
attribuutdesign naar een analyse design kan door 
verschillende manieren van hercoderen. De meest 
gangbare manieren van hercoderen zijn "dummy 
codering" en "effect codering". Bij het hercoderen 
wordt voor elke variabele met twee niveaus in het 
analyse design een kolom opgenomen. Voor de 
variabelen met vier niveaus worden drie kolommen 
opgenomen. Een voorbeeld van een 
codeerschema met effect variabelen staat 

Niveaus Codering 
Variabele met 2 niveaus 
Niveau 1 1 
Niveau 2 -1 
Variabele met 4 niveaus 
Niveau 1 1 0 
Niveau 2 I 0 1 
Niveau 3 

I 
0 0 

Niveau 4 -1 -1 
Tabel 3. 1: Codeerschema met effect variabelen 

0 
0 
1 
-1 

weergegeven in tabel 3. 1. In de cellen van de kolommen zijn de indicatoren opgenomen welke het niveau 
van de betreffende variabele definieren (Delden, 2002). De deelnutten van de verschillende niveaus worden 
na de hercodering als onderstaand uitgedrukt. 

Voor de variabelen met twee niveaus: 
Het deelnut van het 1 e niveau bedraagt: 
Het deelnut van het 2e niveau bedraagt: 

Voor de variabele met vier niveaus: 
Het deelnut van het 1 e niveau bedraagt: 
Het deelnut van het 2e niveau bedraagt: 
Het deelnut van het 3e niveau bedraagt: 
Het deelnut van het 4e niveau bedraagt: 

~1 
-~1 

Voordat het uiteindelijke analysedesign opgezet kan worden, moet bepaald worden hoe de 
keuzealternatieven aan de respondenten voorgelegd gaan worden. Dit kan op drie manieren, te weten 
rating, ranking en choice. Bij rating krijgt de respondent een afzonderlijk keuzealternatief voorgelegd welke 
hij moet becijferen. Bij ranking krijgt de respondent twee of meerdere keuzealternatieven voorgelegd 
waartussen hij volgorde van meest naar minst positief moet aangeven. Bij choice maakt een respondent 
een keuze voor een altematief uit een set van meerdere alternatieven. Hierbij is ook een optie opgenomen 
"geen van alle". Deze laatste techniek heeft vaak de voorkeur boven rating en ranking aangezien 
respondenten een keuzetaak als prettiger en meer natuurlijk ervaren (Oppewal & Timmermans, 1993). Als 
er gekozen wordt om de respondenten een "choice" te laten maken tussen diverse keuzealternatieven, is 
het wenselijk de keuzesets random samen te stellen en meerdere versies te maken. Dit zorgt ervoor dat 
verschillende keuzetaken. 
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Als bepaald is op welke wijze de keuzetaken aan de respondent worden voorgelegd, kan het uiteindelijke 
analysedesign worden gerealiseerd. Het analysedesign moet ervoor zorgen dat de data op een dusdanige 
manier verwerkt wordt dat noodzakelijke analyses mogelijk zijn. In tabel 3.2 staat een voorbeeld van een 
analysedesign. In dit voorbeeld analysedesign beoordeelt de respondent twee keuzealternatieven per 
keuzetaak. Ook is er een optie "geen van beide" opgenomen. De uiteindelijke keuze geeft de voorkeur van 
de respondent weer. 

Respondent Keuzetaak Profiel Constante Vhuis Vlocatie1 Vlocatie2 Vlocatie3 Voorkeur 
1 1 1 1 1 1 0 0 0 
1 1 4 1 -1 0 0 1 1 
1 1 999 0 0 0 0 0 0 
1 2 3 1 -1 -1 -1 -1 0 
1 2 8 1 -1 0 1 0 0 
1 2 999 0 0 0 0 0 1 
1 3 2 1 1 0 0 1 0 

Tabel 3.2: Voorbeeld analysedesign met effectcodering 

De verzamelde data in het analysedesign vormt de input voor het schatten van de modellen. Dit gebeurt in 
drie stappen. Allereerst moeten de diverse deelnutten van de niveaus worden bepaald. Dit gebeurt meestal 
met behulp van een computerprogramma. Aan de hand van de verschillende deelnutten kan vervolgens het 
totale nut van een keuzealternatief bepaald worden. Dit kan berekend worden met de onderstaande 
formules. 

Ux=Vx+£x 

en 

Waarbij : 

Ux = Het nut van het alternatief x 

Vx = Het structurele nut van het alternatief x 

Ex = De toevalscomponent van het alternatief x 

c Een constante 

~n = Een te schatten parameter die het belang van het n-de kenmerk weergeeft 

Mnx = De attribuutwaarde van het n-de kenmerk voor alternatief x 
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De laatste stap is het bepalen van de kans dat een bepaald keuzealternalief gekozen wordt. Hiervoor wordt 
gebruik gemaakt van MultiNominale Logit (MNL) model. Hieronder staat de formule weergegeven die bij dit 
model gehanteerd word; (Oppewal & Timmermans, 1993); 

Px = 

Waarbij ; 

exp (Vx) 

Lexp (Vx') 
x' 

Px = De kans dat altematief x wordt gekozen uit de set van beschikbare alternatieven 

Vx = Het nut van keuzealtematief x 

Figuur 3.2: Formule Multinominale Logit model (Oppewal & Timmermans, 1993) 

Fase 6: Conclusie: 
Naar aanleiding van de resultaten uit de modelschatting kunnen diverse conclusies getrokken worden. Deze 
conclusies vormen het zesde en laatste deel van het conjunct keuze experiment. 

De zojuist beschreven stappen vormen de basis van het conjunct keuze experiment. In de volgende 
paragraaf worden deze stappen toegepast op dit onderzoek. 

3.3 Fase 1 & 2: ldentificeren van de relevante kenmerken en niveaus 
In dit onderzoek gaat het om kansrijke leisure elementen die worden ingepast op een perifere retail locatie 
in Nederland. Bij het identificeren van de relevante kenmerken en niveaus wordt er in dit onderzoek een 
onderscheid gemaakt tussen de inpassing van de kansrijke leisure elementen en de perifere retail locatie 
als context waarbinnen het onderzoek plaats vind. De perifere retail locatie wordt als context gezien 
vanwege het feit dat deze onveranderd contouren weergeeft van waarbinnen de kansrijke leisure elementen 
varierend ingepast worden. In deze paragraaf wordt eerst de context waarbinnen het onderzoek plaatsvindt 
beschreven. Hierbij word! een bestaande perifere retail locatie in Nederland gekozen die geschikt is om de 
verschillende keuzealternatieven in te passen. In subparagraaf 3.3.2 worden vervolgens de relevante 
kenmerken van de inpassing van de kansrijke leisure elementen beschreven. Hierbij komen de 
verschillende variabelen en bijbehorende niveaus naar voren die de keuzealternatieven gaan vormen. 

3.3.1 Context van het onderzoek 

De kansrijke leisure elementen moeten varierend op een perifere retail locatie worden ingepast. Het is 
hierbij belangrijk dat de perifere retail locatie niet verandert bij het inpassen van de keuzealternatieven. Dit 
vanwege het feit dat de context geen veranderende invloed mag hebben op het keuzegedrag van de 
respondenten. In deze subparagraaf wordt een geschikte perifere retail locatie bepaald voor dit onderzoek. 

Het begrip perifere retail locatie is zeer breed en op verschillende manieren definieerbaar. Eigenlijk alle 
perifeer gelegen locaties zouden geschikt kunnen zijn voor de verkoop van retail. Eerder in dit onderzoek is 
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een afbakening gemaakt van het begrip perifere retail locatie. Daarin is besloten het onderzoek alleen te 
richten op bestaande perifeer gelegen retail locaties in Nederland. 

De verschillende bestaande perifere retail locaties in Nederland zijn onder te verdelen in verschillende typen. 
Zo maakt Walvius (2007) in zijn onderzoek onderscheid tussen drie typen woonboulevards I perifere retail 
locaties. Dit onderscheid is naar mate van grootte en is als volgt; 

Woonboulevard I perifere retail locatie klein (10.000-30.000 m2 WVO) 
Woonboulevard I perifere retail locatie middel (30.000 - 50.000 m2 WVO) 
Woonboulevard I perifere retail locatie groot (50.000 m2 WVO en groter) 

Deze verschillende typen kennen vaak ook een verschillend bezoekmotief. Zo is het waarschijnlijker dat 
kleine perifere retail locaties meer bezocht worden voor doelgerichte aankopen. Dit komt omdat de locatie 
een kleiner aanbod heeft wat ervoor zorgt dat deze minder geschikt is voor funshoppen. Bij grote perifere 
retail locaties is het aanbod veel groter waardoor bezoekers relatief meer komen funshoppen en er een 
dagje uit van maken. De ontwikkelde kansrijke leisure elementen (Foodcourt I restaurant a la carte I 
kinderparadijs) functioneren beter bij funshoppen. Het dagje uit kan dan bijvoorbeeld worden gecompleteerd 
met een bezoek aan een eetgelegenheid. Zodoende richt dit onderzoek zich alleen op grote perifere retail 
locaties. Binnen deze groep grote woonboulevards onderscheidt Walvius (2007) twee uitzonderingssituaties. 
Dit zijn de woonboulevards rondom een dominante trekker en een woonmall. Deze twee 
uitzonderingssituaties zijn minder geschikt voor dit onderzoek. Bij een woonboulevard rondom een 
dominante trekker is het aannemelijk dat de bezoeker zich relatief minder verplaatst over de perifere retail 
locatie en zijn bezoek voornamelijk richt op de dominante trekker. Hierdoor is de kans op een bezoek aan 
een leisure activiteit, die niet is opgenomen in de dominante trekker, minder waarschijnlijk. De woonmall 
kent een conceptuele opzet waarin weinig ruimte is voor inpassing van extra leisure elementen. Daamaast 
kan worden verondersteld dat de conceptuele opzet een sterke samenhang creeert tussen de verschillende 
bestaande retail I leisure activiteiten. lnpassen van nieuwe leisure activiteiten kan hierdoor een deel van het 
concept aantasten en is daardoor minder wenselijk. Dit laat tien verschillende perifere retail locaties in 
Nederland over welke binnen de categorie groot vallen , maar niet tot een van beide uitzonderingssituaties 
behoren. Deze tien locaties staan hieronder weergegeven in tabel 3.3 . 

Na am Pia a ts gemeente WVO totaal 

Woonboulevard Heerlen Heerlen Heerlen 91 .286 .. Woonboulevard Kanaleneiland Utrecht Utrecht 88. 169 8 - Woonboulevard Breda Breda Breda 72.243 '- 0 
°' > Woonboulevard Beverwiik Beverwiik Beverwiik 69 .566 "E! 1i: 

Meubelolein Ekkersrii t Son & Breuoel Son & Breuael 65 .170 lll N 

ii E Gerritsenwea Zutohen Zutohen 59 .575 

~ § (Pleinl Westermaat Henae lo Henaelo 57 .696 
c: . Niiverwaard Sliedrecht Sliedrecht 56.919 
8~ Doe mere Al mere Al mere 55.580 
3=~ I Zuiderhout Zaandam Zaanstad 55.079 

Tabel 3.3: Woonboulevards groat (Walvius, 2007) 

Bij het inpassen van de kansrijke leisure elementen mag de perifere retail locatie niet aangetast worden. Dit 
is noodzakelijk omdat de bestaande bebouwing geen veranderlijke invloed mag hebben op het keuzegedrag 
van de respondenten . De variabelen moeten dus kunnen worden ingepast zonder dat de bestaande 
bebouwing daarbij verandert. Voldoende open ruimte, bij voorkeur in het hart van de locatie, is dus een 
vereiste. Kijkend naar de verschillende plattegronden van alle perifere retail locaties blijken er twee geschikt 
voor dit onderzoek. Dit zijn woonboulevard Heerlen en Woonboulevard Kanaleneiland te Utrecht. In figuur 
3.3 en 3.4 op de volgende bladzijde staan beide plattegronden van de perifere locaties weergegeven. 
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Figuur 3.3: Woonbou/evard Heer/en (google earth) Figuur 3.4: Woonboulevard Utrecht (google earth) 

Bij woonboulevard Heerlen is duidelijk te zien dat er voornamelijk aan de zuidwest zijde van de locatie nog 
ruimte aanwezig is voor eventuele leisure elementen. Bij woonboulevard Kanaleneiland te Utrecht is er een 
groene strook in het hart en aan de rand van de locatie te vinden. Vooral de groene strook in het hart van 
woonboulevard Kanaleneiland is zeer geschikt voor het inpassen van de diverse variabelen. Deze laatste 
locatie is daarmee geschikter voor dit onderzoek. Zodoende richt dit onderzoek zich verder op 
woonboulevard Kanaleneiland. 

Woonboulevard Kanaleneiland te Utrecht: 
Alie kenmerken van woonboulevard Kanaleneiland blijven tijdens de inpassing van de kansrijke leisure 
elementen onaangetast. De kenmerken van woonboulevard Kanaleneiland vormen dus de kaders 
waarbinnen de keuzealternatieven geplaatst warden. Aangezien de verschillende alternatieven zo natuurlijk 
en logisch mogelijk moeten warden ingepast, is het belangrijk een beeld te krijgen van de bestaande situatie. 
In een later stadium kan dan warden bepaald hoe de verschillende variabelen het meest succesvol kunnen 
warden ingepast. Hieronder volgt een korte analyse van de kenmerken van het gebied. In de volgende 
paragraaf warden de gehanteerde variabelen beschreven en op welke wijze zij binnen het bestaande 
gebied warden ingepast. 
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Het plangebied: 
Met ruim 88.000m2 Winkel Vloer Oppervlak (W.V.O.) is woonboulevard Kanaleneiland een van de grotere 
perifere retail locaties in Nederland. Momenteel telt de locatie 64 verkooppunten met als belangrijkste 

Figuur 3.5: Model plangebied 

trekker een IKEA vestiging. De bereikbaarheid van het terrein is uitstekend te noemen. Buiten het feit dat de 
locatie naast de A 12 is gelegen, biedt de nabij gelegen Europalaan een snelle verbinding naar de 
binnenstad van Utrecht en Nieuwegein. Daarnaast zijn er meerdere kleinere wegen die aansluiten op 
diverse punten in de wijk Kanaleneiland (zie figuur 3.5) . Ook qua parkeren zijn er meer dan voldoende 
voorzieningen. Naast drie grote parkeerterreinen is het mogelijk om in de straat te parkeren zodat alle 
winkels goed bereikbaar zijn. In totaal zijn er 1000 parkeerplaatsen op de woonboulevard aanwezig welke 
allemaal gratis te gebruiken zijn. Dit zorgt ervoor dat het winkelcentrum per auto goed bereikbaar is voor 
zowel bezoekers uit de wijk I stad, als bezoekers buiten Utrecht. Naas! een goede bereikbaarheid per auto, 
is het terrein ook met het openbaar vervoer goed bereikbaar. Vanaf het Centraal Station Utrecht gaan er 
zowel bussen als een tram naar woonboulevard Kanaleneiland met haltes aan en op het terrein gelegen. De 
aanwezige verkooppunten richten zich voornamelijk op de branche "in en om het huis". Zo varieert het 
aanbod tussen vloerenwinkels, keukens en meubelzaken etc. Het huidige leisure aanbod is zeer gering te 
noemen gezien de grootte van de locatie. Zo herbergt de IKEA een restaurant en een kinderopvang. En is 
er een klein eetcafe en een broodjeskraam gevestigd op het terrein . Samen is dit ongeveer 400m2 leisure 
van de in het totaal 88.000m2 W.V.O. Doordat de woonboulevard "vrij natuurlijk" ontstaan en gegroeid is zijn 
er een aantal restkavels op het terrein te zien. De meest opvallende hiervan zijn de driehoekige kavels 
tussen de Zeelandlaan en Hollandlaan. Deze vormen momenteel een groenz6ne in het hart van de perifere 
locatie. Het bestaan van deze restkavels maakt woonboulevard Kanaleneiland uitermate geschikt voor de 
inpassing van nieuwe leisure elementen. 
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3.3.2 Kenmerken van de kansrijke leisure elementen 

In deze paragraaf worden de verschillende kenmerken van de in te voegen kansrijke leisure elementen 
beschreven. Deze kenmerken zijn opgebouwd uit verschillende variabelen en vormen zo de hypothetische 
keuzealtematieven. De vraag is nu welke variabelen synergie effecten kunnen creeren voor de consument 
bij het inpassen van de kansrijke leisure elementen? Deze variabelen worden in deze subparagraaf 
beschreven en voorzien van bijbehorende niveaus. 

De verschillende keuzealternatieven worden opgebouwd uit een aantal variabelen die op de bestaande 
perifere retail locatie ingepast worden. De eerste variabele die in dit onderzoek wordt meegenomen is "het 
leisure element zelf''. Deze variabele wordt gesplitst in twee verschillende niveaus; een Foodcourt en een 
restaurant a la carte. Deze twee niveaus zijn afgeleid van de in het vorige hoofdstuk ontwikkelde kansrijke 
leisure elementen. Het derde kansrijke leisure element, het kinderparadijs, wordt bij een andere variabele 
ondergebracht. Deze wordt later behandeld. De reden dat er gekozen is voor het Foodcourt en het 
restaurant a la carte als twee niveaus, is dat het hier gaat om twee food gerelateerde elementen. Dit zorgt 
ervoor dat respondenten de twee elementen goed kunnen vergelijken en een keuze kunnen maken tussen 
beiden. Op deze manier wordt voorkomen dat respondenten appels met peren moeten vergelijken. De 
eerste variabele met de daarbij behorende niveaus wordt dus als volgt gedefinieerd; 

Variabele 1: Het leisure element zelf 
De eerste variabele wordt gevormd door het leisure element zelf. Deze variabele wordt gesplitst in twee 
verschillende niveaus: 

o Foodcourt. Een verzameling van kleine fast food eetgelegenheden rondom een gedeeld 
terras 

o Restaurant a la carte: Een "traditioneel" restaurant met een keuzemenu. 

De eerste variabele wordt dus gevormd door twee van de kansrijke leisure elementen. Deze twee kansrijke 
leisure elementen zijn beide concepten. Daardoor dekken zij beiden een grotere lading dan in eerste 
instantie wordt verwacht. Zo bestaat een Foodcourt bijvoorbeeld uit meerdere fast food eetgelegenheden 
waardoor een breed assortiment wordt aangeboden met een korte wachttijd. Het restaurant a la carte heeft 
daarentegen een kleiner assortiment aan verse maaltijden met een langere wachttijd. Op de volgende 
pagina staan de concepten beschreven zoals deze in dit onderzoek zijn gedefinieerd. 

Concept Foodcourt: 
Een Foodcourt word! gevormd door een verzameling van eetgelegenheden rondom een gezamenlijk terras. 
Doordat dit leisure element bestaat uit meerdere eetgelegenheden is het assortiment breed en divers. Zo 
varieert dit aanbod vaak tussen verschillende keukens uit verschillende landen. Hierbij kan gedacht worden 
aan wokgerechten, salad bars, belegde broodjes, hamburgers enz. Een Foodcourt speelt hiermee in op de 
behoefte van consumenten aan grote keuzevrijheid en er wordt er een situatie gecreeerd waar "voor ieder 
wat wils" is. De gerechten die een Foodcourt serveert zijn voornamelijk fast food en/of take away 
gerelateerd en zijn redelijk goedkoop. De kwaliteit van de gerechten die een Foodcourt serveert is relatief 
laag aangezien een groot deel van de eetgelegenheden een constante voorraad aan bereide gerechten 
aanhoudt. Het voordeel hiervan is wel dat de wachttijd voor consumenten wordt geminimaliseerd. Deze 
minimale wachttijd maakt het concept dan ook uitermate geschikt voor zelfservice. De klant bestelt zijn 
gerecht aan de balie waarna hij het zelf meeneemt naar het gezamenlijke I gemeenschappelijke terras. Hier 
kan de consument zijn maaltijd nuttigen. In figuur 3.6 op de volgende bladzijde staat een voorbeeld 
weergegeven van een Foodcourt inclusief een resume van bovengenoemde conceptkenmerken. 
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Foodcourt 
Kenmerk Uitvoerin 

Assortiment Breed 
Product Meerdere 

Prijs 

Kwaliteit 
Wachtti'd 
Service Zelfbedienina 
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Concept restaurant a la carte: 
Het restaurant a la carte heeft een voor Nederlandse begrippen bekend concept. Dit leisure element biedt 
een relatief beperkt aantal keuzes in gerechten welke consumenten kunnen bestellen vanaf een menukaart. 
Het aangeboden assortiment is dan ook relatief klein . Nadal de consument een keuze heeft gemaakt 
worden de gerechten bereid. De kwaliteit van het eten is hierdoor relatief hoog ten opzichte van het eerder 
beschreven Foodcourt. Het feit dat de gerechten op bestelling gemaakt worden heeft wel als nadeel dat 
consumenten relatief lang op hun maaltijd moeten wachten. Gedurende het bezoek aan het restaurant a la 
carte ontvangt de consument service van de aanwezige bediening. Dit leisure element speelt meer in op 
ontspanning en onthaasting van de consument. Dit is terug te zien in het feit dat consumenten over het 
algemeen meer tijd uittrekken voor een bezoek aan dit leisure element. Ook de aanwezigheid van bediening 
creeert ontspanning en onthaasting aangezien de consument zelf geen werkzaamheden hoeft te verrichten. 
Het restaurant a la carte is, zeker ten opzichte van een Foodcourt, relatief duur. In figuur 3.7 zijn de 
conceptuele kenmerken van een restaurant a la carte weergegeven inclusief een voorbeeld afbeelding. 

Restaurant a la carte 
Kenmerk Uitvoerin 

Assortiment smal 
Product Beperkte 

keuze aan 
gerechten via 
een 
menukaart 

Kwaliteit Relatief hoo 
Pri's Relatief duur 
Wachtti'd 
Service Bedienin 

Aanwezigheid extra faciliteiten: 
De tweede variabele in dit onderzoek wordt omschreven als de aanwezigheid van extra faciliteiten die 
buiten de elementaire faciliteiten van het leisure element vallen. Deze extra faciliteit wordt gevormd door het 
in hoofdstuk 2 ontwikkelde kansrijke leisure element: het kinderparadijs. Door de inpassing van een 
kinderparadijs kan synergie ontstaan voor de consument. Dit element biedt ouders de mogelijkheid om hun 
(klein)kinderen onder professionele begeleiding te laten spelen. Dit kan complementaire synergie, ofwel 
"voor ieder wat wils", creeren aangezien de kinderen kunnen spelen terwijl de volwassenen andere 
activiteiten ondernemen. Daarnaast creeert deze situatie ook voedende (doelgroepgerichte) synergie 
effecten aangezien specifiek op ouders met kinderen wordt ingespeeld. Dit kan weer resulteren in 
frequentere bezoeken aan een perifere retail locatie, langere verblijfstijd en I of een intensiever gebruik van 
de aanwezige elementen. 
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De tweede variabele wordt als volgt beschreven: 

Variabele 2: Aanwezigheid extra faciliteiten 
De tweede variabele wordt gevorrnd door het al dan niet aanwezig zijn van extra faciliteiten in de vorm van 
een kinderparadijs. In dit kinderparadijs kunnen kinderen van 3 t/m 9 jaar onder professionele begeleiding 
spelen. De faciliteit is gratis te gebruiken voor bezoekers van de horecagelegenheid (het Foodcourt of het 
restaurant a la carte) . Deze variabele wordt gesplitst in twee verschillende niveaus: 

o Kinderparadijs we/ aanwezig 
o Kinderparadijs niet aanwezig 

Locatie: 
De derde en laatste variabele die wordt gebruikt in dit onderzoek is de locatie van het leisure element. Deze 
variabele wordt gesplitst in vier verschillende niveaus. Deze vier niveaus representeren vier verschillende 
locaties op woonboulevard Kanaleneiland. De verschillende locaties hebben elk specifieke eigenschappen 
waardoor ze eventueel aantrekkelijk zijn voor de consument. De locaties staan met een rode cirkel 

Figuur 3.8: Locaties voor leisure elementen 

genummerd weergegeven in figuur 3.8. De eerste locatie is gelegen tegenover IKEA. Doordat IKEA een 
trekker vorrnt voor het gebied is deze locatie in potentie zeer geschikt voor een eetgelegenheid. Zo zullen er 
voornamelijk veel fietsers de locatie passeren als zij vanaf IKEA, van en naar het centrum willen. Het nadeel 
van deze locatie is dat het net buiten het winkelgedeelte ligt. Er zullen dus relatief weinig winkelende 
consumenten de locatie passeren. De tweede locatie is gelegen in het hart van de woonboulevard. Het 
voordeel hieraan is dat het leisure element goede zichtlijnen heeft en een groot aantal consumenten de 
locatie passeert tijdens een bezoek aan de diverse winkelverkooppunten. Daarnaast is de locatie ruim en 
relatief groen gelegen wat voor een aantrekkelijke ambiance kan zorgen. De derde locatie is gevestigd aan 
de rand van het gebied tegenover een groot parkeerterrein. Als bezoekers van de IKEA met de auto terug 
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willen naar de A 12 komen zij langs deze locatie. Dit kan in combinatie met de aanwezigheid van een 
parkeerterrein een positieve invloed hebben op het aantal bezoekers van het "nieuwe" leisure element. Het 
nadeel is wel dat de locatie aan de A 12 ligt waardoor uitzicht en sfeer aangetast kunnen worden. De vierde 
en laatste locatie is gelegen aan de belangrijkste aanvoerroute en tegenover een bedrijventerrein. Deze 
locatie heeft als voordeel dat bijna alle bezoekers van de woonboulevard de locatie passeren. Het nadeel 
aan de locatie is de ligging aan de relatief drukke Europalaan waar zowel auto's, bussen, trams en fietsers 
passeren. De variabele "locatie" inclusief de bijbehorende niveaus staat hieronder beschreven. 

Variabele 3: Locatie 
De derde variabele wordt gevormd door de locatie van het "nieuw" te vestigen leisure element. Deze 
variabele wordt gesplitst in vier verschillende niveaus: 

o Locatie 1: In de nabijheid van trekker IKEA 
o Locatie 2. In het hart van de woonboulevard 
o Locatie 3: T egenover groot parkeerterrein 
o Locatie 4: Tegenover bedrijventerrein I aan belangrijke aanvoerroute 

De bovenstaande analyses hebben geresulteerd in drie verschillende variabelen . Deze drie variabelen 
. I . f h b"b h d . . b I 4. inc us1e un IJ e oren e niveaus staan weergegeven 1n ta e 3. . 

# Variabele Niveaus 
1 Leisure Foodcourt Restaurant a la carte 

2 Service Kinderparadijs wel aanwezig Kinderparadijs niet aanwezig 
kindervoorzieningen 

3 Locatie Locatie 1 I Locatie 2 Locatie 3 I Locatie 4 

Tabe/ 3.4: Variabelen en bijbehorende niveaus 

3.4 Fase 3: realiseren experimentele design 

In de vorige paragraaf zijn de verschillende variabelen en hun bijbehorende niveaus beschreven. Deze 
variabelen en niveaus vormen de input voor het te vormen onderzoeksdesign. Zo zal in deze paragraaf het 
gebruikte attribuutdesign worden beschreven. In dit attribuutdesign staan de verschillende 
keuzealternatieven beschreven die in dit onderzoek gebruikt worden. Daarnaast wordt in deze paragraaf 
beschreven hoe de keuzealtematieven aan de respondenten voorgelegd gaan worden. Van hieruit wordt in 
het volgende hoofdstuk beschreven hoe de dataverzameling zal plaatsvinden. 

3.4.1 Het attribuutdesign 

In deze subparagraaf zal het gebruikte attribuutdesign worden beschreven. In het attribuutdesign zijn de 
verschillende keuzealternatieven (profielen) beschreven aan de hand van codering. Elke code geeft het 
niveau van een bepaalde variabele weer. Aangezien dit onderzoek twee variabelen met twee niveaus kent 
en een variabele met vier niveaus, zijn er in het totaal 16 verschillende keuzealtematieven (profielen) te 
maken. Deze zestien profielen vormen het full factorial design. Gezien het onderzoek en de populatie wordt 
het niet noodzakelijk geacht het full factoral design terug te brengen tot een subset. Alie 16 
keuzealternatieven worden dus aan de respondent voorgelegd. Het volledige analysedesign is 
weergegeven in tabel 3.5 op de volgende bladzijde. 

Wouter Lamens 0575039 
Leisure op de perifere retai l locatic: ccn consumen tcn pcrspccticf 47 



Afstudeerscriptie Masterfase 
Real Estate Management & Development, faculteit Architecture Bui lding and Planning -TU/e 

Full factorial design - Varlabele 1 --= - I 

1 0 
2 0 

Foodcourt I 0 IR estaurant a la carte 11 

3 1 0 Varlab•I• 2 .. 0 0 Met kin derpa rad ijs I 0 IZonder kinderparadijs 11 
5 1 1 
6 1 0 Varlab•I• 3 
7 0 0 Lo catie 1 I 0 ILo ca tie 2 I 1 ILocatie 3 I 2 I Lo ca tie 4 I 3 
B 0 1 1 
9 1 0 2 
10 1 1 2 
11 0 1 2 
12 0 0 2 
13 0 1 3 
1-' 0 0 3 
15 1 0 3 
16 1 1 3 

Tabel 3.5: Full factorial design 

Al deze profielen vorrnen meerdere unieke keuzealternatieven. Profiel nummer 1 bijvoorbeeld heeft code 0-
0-0. Dit staat voor een Foodcourt met kinderparadijs op locatie 1. Deze keuzealternatieven moeten nu aan 
de hand van een enquete in sets I keuzetaken voorgelegd worden aan de respondent. In dit onderzoek is 
ervoor gekozen de respondent een keuzetaak voor te leggen met twee keuzealtematieven en een basis. Dit 
betekent dus dat de respondent bij elke keuzetaak een keuze (choice) maakt voor of een van de twee 
keuzealternatieven of de basis (de bestaande situatie). De keuzetaken worden "random" samengesteld. In 
het totaal worden er 8 keuzetaken (16 keuzealternatieven I 2 = 8 keuzetaken) aan de respondent 
voorgelegd. Doordat de keuzetaken relatief klein zijn wordt de respondent niet overspoeld met informatie en 
kan hiV of zij een afgewogen keuze maken. De verwachting is daarnaast dat het beoordelen van 8 
keuzetaken binnen afzienbare tijd mogelijk moet zijn. Dit is belangrijk omdat de respondent anders 
verrnoeid kan raken en zijn of haar concentratie verliest. 

In dit onderzoek wordt er gekeken naar de voorkeur van de respondent voor de manier van inpassen van de 
kansrijke leisure elementen. Daarnaast wordt er gekeken naar de synergie effecten van deze rnanier van 
inpassen. Er is verondersteld dat synergie zich uit in een toename van het gebruik, frequentere bezoeken 
aan de woonboulevard en een langere bezoekduur. Bij de beoordeling van de keuzetaken moeten deze 
effecten dus mee worden genomen. 

Hieronder wordt een voorbeeld uitgewerkt van een keuzetaak. In de definitieve enquete zullen afbeeldingen 
van de woonboulevard worden toegevoegd om de respondent visueel te ondersteunen. Mondeling zal een 
toelichting worden gegeven op de verschillende keuzealtematieven. Hieronder staat uitgeschreven hoe de 
variabelen aan de respondent worden toegelicht. 

Foodcourt: 
Een Foodcourt is een verzameling van kleine eetgelegenheden rondom een gezamenlijk terras. Bij elke 
verschillende eetgelegenheid kunt u ander eten bestellen. Het aanbod is dus groot en kan bijvoorbeeld 
bestaan uit broodjes, wokgerechten, pizza's en pasta's, salades of hamburgers I fastfood gerechten. De te 
bestellen gerechten zijn geschikt voor zowel /unchen a/s 's avonds uit eten gaan. Verder werkt een 
Foodcourt met een zelfbedieningsysteem. U moet uw eten dus zelf bestellen en ophalen aan de balie. Ats u 
voor verschillende stijlen aan eten hebt gekozen moet u dit dus bij verschillende balies bestellen en ophalen. 
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De gemiddelde wachttijd per gerecht is relatief kart en vergelijkbaar met andere zelfservice ketens als een 
Mcdonals, wok-to-go of pizzahut. U kunt daarna uw gerechten opeten op het gezamenlijke terras. 

Restaurant a la carte: 
Het a la carte restaurant is een redelijk '1raditioneel" restaurant zoals we deze kennen in Nederland. U kunt 
verschillende gerechten en dranken bestellen vanaf een menukaart. Deze warden vervolgens aan uw tafel 
gebracht door de aanwezige bediening. Bij het restaurant a la carte kunt u zowel lunchen als 's avonds uit 
eten gaan. Zowel de prijs als de wachttijd zijn iets hoger dan bij het vorig genoemde Foodcourt. 

Kinderparadijs: 
In het kinderparadijs kunnen kinderen van 3 tlm 9 jaar onder professionele begeleiding spelen. De faciliteit 
is gratis te gebruiken voor bezoekers van de horecagelegenheid. 

Locatie: 
De vier locaties zullen visueel aan de respondent warden voorgelegd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 
een globale 3D schets van de woonboulevard. Aan het begin van de enquete wordt de respondent door de 
interviewer ondersteund om zich goed te kunnen orienteren op de verschillende locaties. 

Enquetevoorbeeld: 
Deze gegevens warden als onderstaand in de enquete verwerkt. Vragen over persoonskenmerken en 
bezoekgedrag warden in een later stadium aan de enquete toegevoegd en zodoende hier niet behandeld. 

Variant A: 
Het betreft hier een Foodcourt met een kinderparadijs op locatie 3 

Variant B: 
Het betreft hier een restaurant a la carte zonder kinderparadijs op locatie 2. 

Vragen: 
Welke van de onderstaande situatie heeft uw voorkeur (een antwoord mogelijk)? 

Variant A 
Variant B 
De huidige situatie 

Zou u gebruik willen maken van een van de varianten (een antwoord mogelijk)? 
Ja, variant A 
Ja, variant B 
Geen van beide 

Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant A aanwezig zou zijn? 
Ja 
Nee 

Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant B aanwezig zou zijn? 
Ja 
Nee 
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Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant A aanwezig zou zijn (Vul O minuten in als u niet 
langer zou verblijven)? 
...... min 

Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant B aanwezig zou zijn (Vul O minuten in als u niet 
langer zou verblijven)? 
...... min 

3.5 Samenvatting 
In dit hoofdstuk is de gehanteerde onderzoeksmethode beschreven en verantwoord. Om te kunnen bepalen 
op welke wijze de kansrijke leisure elementen moeten warden ingepast om de grootste synergie effecten 
voor consumenten te creeren, wordt gebruik gemaakt van een conjunct keuze experiment. Deze methode 
veronderstelt dat een individuele consument keuze altematieven waarneemt als een verzameling van 
kenmerken. Daarbij waardeert het individu de scores van deze kenmerken subjectief en ontleent aan elk 
kenmerk een (deel)nut. Het totale nut per keuzealternatief is het resultaat van een afweging op elk van deze 
kenmerken. Het proces van afwegen wordt opgevat als het toepassen van een bepaalde combinatie regel. 
Er wordt hierbij verondersteld dat de respondent kiest voor het alternatief met het hoogste nut uit een set 
van beschikbare, gekende alternatieven. 

Om te kunnen bepalen hoe de kansrijke leisure elementen moeten warden ingepast, warden verschillende 
hypothetische keuzealternatieven ontwikkeld. Deze keuzealternatieven warden opgebouwd uit meerdere 
variabelen en bijbehorende niveaus. Vervolgens warden deze keuzealtematieven in een basis ofwel context 
geplaatst. In dit onderzoek word! de basis gevormd door een bestaande perifere retail locatie in Nederland 
(woonboulevard Kanaleneiland te Utrecht). De variabelen en niveaus die in dit onderzoek warden 
meegenomen staan weergegeven in label 3.6. 

# Variabele Niveaus ._ 
1 Leisure Foodcourt Restaurant a la carte 

2 Service Kinderparadijs wel aanwezig Kinderparadijs niet aanwezig 
kindervoorzieninqen 

3 Locatie Locatie 1 I Locatie 2 Locatie 3 I Locatie 4 

Tabel 3.6: Variabelen en bijbehorende niveaus 

Door de niveaus van de variabelen systematisch te varieren kunnen 16 unieke keuzealternatieven warden 
gemaakt. Deze keuzealternatieven moeten nu aan de hand van een enquete in sets I keuzetaken 
voorgelegd warden aan de respondent. In dit onderzoek is ervoor gekozen de respondent een keuze 
(choice) te laten maken voor of een van de keuzealternatieven of de basis (de bestaande situatie). De 
keuzetaken warden "random" samengesteld uit twee keuzealtematieven en een optie voor de basis. Dit 
betekent dat er in het totaal 8 keuzetaken (16 keuzealtematieven I 2 = 8 keuzetaken) aan de respondent 
voorgelegd warden. 

Dit onderzoek richt zich op zowel de voorkeur voor het inpassen van leisure elementen, als de mogelijke 
synergie effecten hiervan. Er is verondersteld dat synergie zich uit in een toename van het gebruik, 
frequentere bezoeken aan de woonboulevard en een langere bezoekduur. Na de dataverzameling moet 
deze informatie gestructureerd verwerkt warden zodat de data geanalyseerd kan warden. Om dit te 
waarborgen wordt een analysedesign opgezet. In dit analysedesign staan de verschillende 
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keuzealternatieven met effectcodering weergegeven inclusief bijbehorende informatie over de respondent 
en zijn of haar voorkeur voor het keuzealternatief I profiel. Ook staan de mogelijke synergie effecten per 
keuzealternatief verwerkt in dit design weergegeven. 
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4 Pase 4: data afname 
De data-afname in dit onderzoek vindt plaats aan de hand van een enquete. In dit hoofdstuk wordt 
beschreven hoe de enquete is opgezet en hoe deze wordt afgenomen. Gemaakte keuzes worden hierbij 
beschreven en verantwoord. Dit hoofdstuk vormt de 4e fase van een conjunct keuze experiment. 

4.1 Onderzoeksinstrument 
In het veldonderzoek wordt de voorkeur van consumenten voor de inpassing van de kansrijke leisure 
elementen op perifere retail locaties gemeten. Ook wordt gekeken wat de effecten zijn van de hypothetische 
keuzealternatieven op het gedrag van consumenten. Oil laatste word! in kaart gebracht om le bepalen bij 
welk alternatief de grootste synergie ontstaat voor de consument. Er word! verondersteld dat synergie zich 
uit in onderstaand consumentengedrag: 

lntensiever gebruik van de aanwezige elementen op de perifere retail locatie 
Frequenter bezoeken aan de perifere retail locatie 
Langere bezoekduur aan de perifere retail locatie 

Deze drie veranderingen in gedrag moeten dus gemeten worden. Voor di! onderzoek is gekozen voor data 
afname in de vorm van een mondelinge enquete. Een groot voordeel van deze methode is dat er goede 
controle is op he! volledig invullen van de enquete. Hierdoor zijn er weinig onvolledige enquetes en/of non
respons. Een ander voordeel van een mondelinge enquete is dat de interviewer de respondent kan 
begeleiden waardoor meer open en/of ingewikkelde vragen mogelijk zijn dan bij bijvoorbeeld een 
schriftelijke enquete of interview. In di! onderzoek is di! wenselijk aangezien de interviewer mondeling 
informatie kan geven over de verschillende hypothetische keuzealternatieven. He! mondeling enqueteren 
brengt !evens een nadeel met zich mee. Doordat de interviewer aanwezig is bij de afname zijn 
respondenten niet anoniem en vatbaarder voor sociaal wenselijke antwoorden (Baarda & De Goede, 2001 ). 
Deze nadelen komen vooral tot uiting bij maatschappelijke opinies en status. Hierbij kan gedacht worden 
aan onderwerpen als pol itieke voorkeur, criminaliteit, werkloosheid en armoede. In di! onderzoek zijn sociaal 
wenselijke antwoorden niet snel le verwachten. Eventueel kan di! gebeuren bij het vragen naar he! inkomen 
van de respondent. Algemeen aangenomen houdt inkomen redelijk verband met opleidingsniveau. 
Zodoende is ervoor gekozen alleen le vragen naar opleidingsniveau en niet naar inkomen. 

4.2 Opbouw enquete 
De enquete is opgebouwd uit vier delen. Hieronder staan de delen beschreven. 

Deel 1: 
In deel een van de enquete worden vier vragen gesteld over de "normale" of algemene bezoekkenmerken 
bij het bezoeken van een woonboulevard. Zo word! gevraagd naar frequenties van woonboulevard bezoek 
en of er over he! algemeen gebruik word! gemaakt van horecavoorzieningen. Deze vragen dienen om he! 
"normale" of "standaard" gedrag van respondenten in kaart le brengen. Oil is nodig om in een later stadium 
le kunnen bepalen hoe dit gedrag zal veranderen door he! inpassen van de kansrijke leisure elementen. 
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Deel 2: 
In het tweede deel van de enquete worden vragen gesteld over het huidige bezoek aan woonboulevard 
Kanaleneiland. In dit onderzoek is ervoor gekozen om respondenten te benaderen aan de start van hun 
bezoek aan woonboulevard Kanaleneiland. Hier is voor gekozen vanwege het feit dat de respondenten op 
dat moment nog geen gebruik hebben gemaakt van de aanwezige horecagelegenheden. Dit zou van 
invloed kunnen zijn op het keuzegedrag van de respondent. Om te waarborgen dat de respondenten aan de 
start staan van hun bezoek wordt een selectievraag gesteld. Dit heeft als gevolg dat de respondenten wordt 
gevraagd naar hun te verwachten of geplande bezoekkenmerken. De bezoekkenmerken die in dit 
onderzoek mee worden genomen zijn de verwachte bezoekduur, intentie van bezoek, groepssamenstelling 
en de mening over de bestaande horeca op woonboulevard Kanaleneiland. 

Deel 3: 
In het derde deel van de enquete worden de verschillende keuzealternatieven behandeld. Zoals eerder 
beschreven in het vorige hoofdstuk wordt de respondenten een keuzetaak voorgelegd. Deze keuzetaak 
bestaat telkens uit twee verschillende keuzealternatieven. Aangezien alle keuzealternatieven (16 stuks) aan 
de respondent voorgelegd worden, bestaat dit deel uit acht verschillende keuzetaken. Per keuzetaak 
worden de respondenten gevraagd naar hun voorkeur en of zij gebruik zouden willen maken van een van 
de keuzealternatieven. Hierbij is ook een antwoord opgenomen waarbij de respondenten kunnen kiezen 
voor "voorkeur voor de huidige situatie" en "ik wil van beide alternatieven geen gebruik maken". Daarnaast 
wordt gevraagd of de verblijfstijd langer en I of de bezoekfrequentie hoger zou worden als een van de 
keuzealternatieven op woonboulevard Kanaleneiland aanwezig zou zijn. Deze vragen worden per 
keuzetaak gesteld en hebben als doel om te kunnen bepalen of er synergie effecten optreden en hoe groot 
deze zijn. Al deze vragen zijn opgesteld aan de hand van het in het vorige hoofdstuk ontwikkelde 
experimentele design (fase 3). 

Deel 4: 
In het vierde en laatste deel van de enquete worden de persoonsgegevens van de respondenten in kaart 
gebracht. Hierbij zal gevraagd worden naar: 

Geslacht 
Leeftijd 
Woonomgeving (postcode) 
Opleidingsniveau 
Aantal personen in huishouden 
Gezinssamenstelling 

Deze vragen worden vaak standaard toegepast bij enquetes. In dit onderzoek worden deze gegevens 
gebruikt om onderscheid te maken tussen effecten en meningen van verschillende doelgroepen. Zo kan 
bijvoorbeeld het hebben van kinderen (3 t/m 9jr oud) van invloed zijn op de keuze voor een leisure element 
met een kinderparadijs. 

De volledige enquete is opgenomen in bijlage 1. 
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4.3 Uitvoering van de enquete 
In deze paragraaf wordt beschreven op welke wijze de enquete wordt uitgevoerd. Hierbij staat de 
representativiteit van het onderzoek en de onderzoekspopulatie centraal. Verschillende maatregelen welke 
worden getroffen om de representativiteit van de onderzoeksresultaten te waarborgen worden hier 
beschreven en verantwoord. 

4.3.1 Steekproef 
De onderzoekspopulatie in dit onderzoek wordt gevormd door bezoekers van woonboulevard Kanaleneiland. 
Hieruit wordt een aselecte steekproef getrokken. Alie onderzoekseenheden hebben dus een gelijke kans 
deel te nemen aan het onderzoek. Bezoekers van woonboulevard Kanaleneiland worden dus willekeurig 
geenqueteerd aan de start van hun bezoek. Om de representativiteit van de onderzoekspopulatie te 
vergroten worden een aantal maatregelen getroffen op het gebied van: versies & grootte, locatie van 
afname en datum van afname. In de komende subparagrafen worden deze maatregelen beschreven en 
verantwoord. 

Om te zorgen dat de data afname zich alleen richt op de onderzoekspopulatie worden twee selectievragen 
gesteld. Allereerst wordt aan respondenten gevraagd of zij de woonboulevard bezoeken met een 
winkeldoeleinde. Dit voorkomt dat bijvoorbeeld respondenten deelnemen die werkzaam zijn op of rondom 
de woonboulevard. De tweede selectievraag die wordt gesteld is eerder naar voren gekomen in de vorige 
paragraaf en zorgt ervoor dat respondenten alleen deelnemen als zij aan het begin staan van hun bezoek 
aan de woonboulevard. Deze laatste selectievraag heeft overigens meer te maken met de representativiteit 
van het keuzegedrag dan van de onderzoekspopulatie. 

4.3.2 Versies & grootte 
Zoals eerder beschreven bestaat de enquete o.a. uit acht verschillende keuzetaken waarin telkens twee 
keuzealternatieven en een basis tegen elkaar worden afgezet. Doordat constant twee dezelfde 
keuzealternatieven tegen elkaar worden afgezet kan er een vertekend beeld ontstaan. Zo kan een van 
beide keuzealtematieven beduidend aantrekkelijker zijn dan de andere. Dit zou betekenen dat een 
overgroot deel van de respondenten het aantrekkelijke alternatief zou kiezen. Het minder aantrekkelijke 
alternatief zal dus weinig gekozen worden waardoor de desbetreffende kenmerken als niet wenselijk 
worden ge'interpreteerd. Toch hoeft dit niet per definitie waar te zijn aangezien de respondent eigenlijk 
aangeeft het andere alternatief aantrekkelijker te vinden. Hierdoor kunnen dus fouten optreden. Om dit te 
voorkomen worden vier verschillende versies samengesteld waarin telkens "random" acht keuzetaken 
worden samengesteld. Dit moet ervoor zorgen dat de verschillende keuzealternatieven wisselend tegen 
elkaar worden afgezet. De vier verschillende versies van de enquete zijn opgenomen in bijlage 1. 

De grootte van de steekproef wordt gesteld op 120 enquetes. Hiervoor is aangenomen dat er dertig 
enquetes nodig zijn per versie. Aangezien er vier verschillende versies van de enquete zijn , worden er in 
totaal 120 enquetes afgenomen. Doordat de enquetes mondeling worden afgenomen en er selectievragen 
worden gesteld, worden er geen onbruikbare enquetes verwacht. 

4.3.3 Tijd & plaats 

De data-afname zal plaatsvinden op woonboulevard Kanaleneiland te Utrecht. Aangezien de diverse 
variabelen fictief ingepast zijn op deze woonboulevard, zullen respondenten zich de "nieuwe" situatie beter 
voor kunnen stellen. Dit maakt het gemakkelijker voor respondenten om de vragen over de 
keuzealternatieven te kunnen beantwoorden. Daarnaast zijn de respondenten op het moment van het 
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interview aanwezig op de woonboulevard waardoor zij een meer gegronde afweging kunnen maken of zij 
gebruik zouden willen maken van een van de alternatieven en of zij meer tijd zouden verblijven. Op de 
woonboulevard zullen de enquetes afgenomen worden op drie verschillende locaties. De reden hiervoor is 
dat verschillende locaties een verschillend publiek aan kunnen trekken. Winkels als Leen Bakker of 
Kwantum trekken bijvoorbeeld over het algemeen publiek met een lager inkomen. Daarnaast is het mogelijk 
dat bezoekers van IKEA minder geneigd zijn om over de woonboulevard te gaan lopen aangezien IKEA een 
zeer breed en volledig assortiment heeft. Mogelijk trekken verschillende locaties dus consumenten aan met 
een ander consumentengedrag. Om te zorgen dat de onderzoekspopulatie zo representatief mogelijk is, 

Afname locatie trendhopper 

Afname locatie centrum 

Afname locatie IKEA 

"---~\ 
Figuur 4. 1: Locaties van data afname 

wordt er op drie verschillende locaties geenqueteerd. Op elke locatie zullen ongeveer even veel enquetes 
afgenomen worden. Daarnaast zijn alle locaties nabij parkeerterreinen aangezien de respondent aan de 
start van zijn I haar bezoek moet zijn. De eerste locatie waar wordt afgenomen is op het parkeerterrein voor 
Trendhopper. Dit parkeerterrein is een van de grootste van de woonboulevard en nabij relatief goedkope 
winkels als Leen Bakker. De tweede locatie waar wordt afgenomen is in het centrum van de locatie. 
Rondom deze locatie zijn diverse parkeergelegenheden en winkels. De verwachting is dat deze locatie veel 
publiek trekt die meerdere winkels bezoeken. De locatie is namelijk centraal gelegen en veel winkels zijn 
bereikbaar zonder dat de auto verplaatst hoeft te worden. De laatste locatie waar geenqueteerd wordt is 
nabij de parkeergarage van IKEA. IKEA heeft als trekker een bijzondere functie op de woonboulevard. Een 
groot deel van de consumenten bezoekt de woonboulevard specifiek voor de IKEA. De verwachting is dan 
ook dat deze bezoekers relatief minder vaak over de woonboulevard lopen om andere winkels te bezoeken. 
Door op deze drie locaties data af te nemen wordt getracht een zo realistische mogelijke afspiegeling van 
de onderzoekspopulatie te krijgen. De drie locaties zijn weergegeven in figuur 4.1. 

Naast locatie, kunnen ook verschillende dagen van invloed zijn op eigenschappen en/of gedrag van de 
consument. Zo kan er verondersteld worden dat er bijvoorbeeld in de weekeinden meer werkende 
consumenten aanwezig zijn op de woonboulevard dan doordeweeks. Om te zorgen voor een zo realistisch 
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mogelijke afspiegeling van de onderzoekspopulatie wordt er op drie verschillende dagen geenqueteerd. Op 
elk van de dagen worden er ongeveer even veel enquetes afgenomen. De eerste dag van afname is 
donderdag 28 augustus. Op deze dag zal er deels voor en deels tijdens koopavond worden geenqueteerd. 
De tweede dag van afname is op vrijdag 29 augustus. Dit vormt een normale doordeweekse dag. De derde 
en laatste dag van afname is in het weekend op zaterdag 30 augustus. 

4.3.4 Representativiteit van de populatie 

Ondanks de bovengenoemde maatregelen (varieren in dag(deel) en afnamelocatie) is er toch een aantal 
factoren te verwachten die de representativiteit kan be'invloeden. Zo wordt verwacht dat een aantal groepen 
in meer of mindere mate zal deelnemen aan het onderzoek. De te verwachten groepen zijn : 

Bezoekers met kinderen: 
Bezoekers met kinderen zullen naar verwachting relatief ondervertegenwoordigd zijn. De reden hiervoor is 
dat de respondent moeilijk 1 O minuten vrij kan maken voor een enquete aangezien hij I zij op de kinderen 
moet letten. 

Hoog- en laagopgeleiden: 
Het ligt in de lijn der verwachting dat hoogopgeleiden oververtegenwoordigd en laagopgeleiden 
ondervertegenwoordigd zijn. Hoogopgeleiden zullen waarschijnlijk vaker deelnemen aan een onderzoek I 
enquete aangezien zij zelf vaak ook onderzoek hebben verricht. Zij zien het nut en de noodzaak van 
onderzoek waarschijnlijk meer in. Hierdoor zal deze mogelijk oververtegenwoordigd zijn. Dit geldt overigens 
omgekeerd voor de groep laagopgeleiden. Aangezien zij waarschijnlijk minder vaak met onderzoek in 
aanraking zijn gekomen, zien zij hier eventueel minder het nut van in. Deze groep zal dus waarschijnlijk 
ondervertegenwoordigd zijn. 

Bij het afnemen van een enquete is de onderzoeker altijd afhankelijk van de medewerking van 
respondenten. Over- en ondervertegenwoordiging is dus zeer moeilijk uit te sluiten. Aangezien er zeer 
weinig onderzoek verricht is naar de consument op woonboulevard Kanaleneiland, is het niet mogelijk om 
wegingsfactoren toe te passen om de onderzoekspopulatie volledig representatief te krijgen. De hiervoor 
genoemde maatregelen moeten er dus voor zorgen dat de groep respondenten zo representativiteit 
mogelijk is. 

4.4 Samenvatting 
De onderzoekspopulatie in dit onderzoek wordt gevormd door bezoekers van woonboulevard Kanaleneiland. 
Hieruit wordt een aselecte steekproef getrokken. Alie onderzoekseenheden hebben dus een gelijke kans 
deel te nemen aan het onderzoek. Bezoekers van woonboulevard Kanaleneiland worden dus willekeurig 
geenqueteerd aan de start van hun bezoek. Om de representativiteit van de onderzoekspopulatie te 
vergroten wordt een aantal maatregelen getroffen op het gebied van: versies & grootte, locatie van afname 
en datum van afname. 
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Versie & grootte: 
De enquete bestaat uit acht verschillende keuzetaken waarin telkens twee keuzealternatieven en een basis 
tegen elkaar worden afgezet. Om het keuzegedrag van de respondenten zo representatief mogelijk in kaart 
te brengen, worden er vier verschillende enqueteversies gemaakt waarin telkens "random" acht keuzetaken 
worden samengesteld. Hierdoor worden de keuzealtematieven in wisselde koppels aan de respondenten 
voorgelegd. De grootte van de steekproef wordt gesteld op 120 enquetes. Hiervoor is aangenomen dat er 
dertig enquetes nodig zijn per versie. 

Tijd & plaats: 
De data-afname zal plaatsvinden op woonboulevard Kanaleneiland te Utrecht. Aangezien de diverse 
variabelen f ictief ingepast zijn op deze woonboulevard, zullen respondenten zich de "nieuwe" situatie beter 
voor kunnen stellen. Op de woonboulevard zullen de enquetes afgenomen worden op drie verschillende 
locaties. De reden hiervoor is dat verschillende locaties een verschillend publiek aan kunnen trekken. Om te 
zorgen dat de onderzoekspopulatie zo representatief mogelijk is, wordt er op drie verschillende locaties 
geenqueteerd. Op elke locatie zullen ongeveer even veel enquetes afgenomen worden. Naast locatie, 
kunnen ook verschillende dagen van invloed zijn op eigenschappen en/of gedrag van de consument. Om te 
zorgen voor een zo realistisch mogelijke afspiegeling van de onderzoekspopulatie wordt er op drie 
verschillende dagen geenqueteerd. Op elk van de dagen worden er ongeveer even veel enquetes 
afgenomen. 

Representativiteit van de populatie: 
Ondanks de bovengenoemde maatregelen (varieren in dag(deel) en afnamelocatie) is er toch een aantal 
factoren te verwachten die de representativiteit kan be'invloeden. Zo wordt verwacht dat respondenten die 
met kinderen de woonboulevard bezoeken relatief ondervertegenwoordigd zijn . Daamaast wordt er 
verwacht dat de groep hoogopgeleide relatief oververtegenwoordigd en de groep laag opgeleide relatief 
ondervertegenwoordig zijn . Bij het afnemen van een enquete is de onderzoeker altijd afhankelijk van de 
medewerking van respondenten . Over- en ondervertegenwoordiging is dus zeer moeilijk uit te sluiten. 
Aangezien er zeer weinig onderzoek verricht is naar de consument op woonboulevard Kanaleneiland, is het 
niet mogelijk om wegingsfactoren toe te passen om de onderzoekspopulatie volledig representatief te 
krijgen . De hiervoor genoemde maatregelen moeten er dus voor zorgen dat de groep respondenten zo 
representativiteit mogelijk is. 
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5 Analyse van de vragenlijst 

5.1 lnleiding 

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een mondelinge enquete. Deze enquete is afgenomen bij 
bezoekers van woonboulevard Kanaleneiland te Utrecht en bestond uit vier delen. De eerste twee delen 
richtten zich op algemene en geplande bezoekkenmerken van consumenten tijdens hun bezoek aan een 
woonboulevard. In het derde deel werd aan respondenten gevraagd een aantal keuzealtematieven te 
beoordelen. In het vierde en laatste deel werden diverse persoonskenmerken van de respondent gevraagd. 
Dit hoofdstuk richt zich op de eerste twee delen en het laatste deel (bezoekkenmerken en 
persoonskenmerken) . Aan de hand van de data van de persoonskenmerken wordt in dit hoofdstuk een 
beeld geschetst van de respondenten . In het volgende hoofdstuk zullen deze persoonskenmerken 
gekoppeld worden aan het keuzegedrag van de respondenten. Hierdoor kunnen eventuele relaties tussen 
beide in kaart worden gebracht. Door de algemene en geplande bezoekkenmerken in kaart te brengen kan 
een beeld worden geschetst van de gedragingen van respondenten tijdens hun bezoek. Door dit in het 
volgende hoofdstuk te koppelen aan veranderingen in gedrag bij de inpassing van leisure elementen kan 
bepaald worden welke vorm van inpassing de grootste synergie effecten (intensiever gebruik, frequentere 
bezoeken, langere bezoekduur) met zich meebrengt. In paragraaf 5.2 worden de omstandigheden tijdens, 
en de uitvoering van , de data-afname besproken. Het beeld van de persoonskenmerken van de respondent 
en hun bezoekkenmerken worden in paragraaf 5.3 behandeld. Daamaast wordt in paragraaf 5.4 een beeld 
geschetst van de respondent op de dag en de locatie van afname. Dit gebeurt beide aan de hand van de 
verzamelde data. De paragraaf sluit af met een samenvatting in paragraaf 5.5. 

5.2 Uitvoering van de dataverzameling 

De enquetes zijn op drie verschillende dagen afgenomen. Per dag werd er op drie verschillende locaties 
afgenomen (Trendhopper, Hart v/d locatie en IKEA) en er zijn vier verschillende versies van de enquetes 
afgenomen. Het aantal afgenomen enquetes is nagenoeg gelijk verdeeld over de verschillende dagen, 
locaties en versies. In tabel 5.1 staat beschreven waar en wanneer de enquetes zijn afgenomen. 

Donderdao 28 auoustus Vrijda1 29 augustus Zaterdao 30 auc ustus 
Locatie TrendH Hart IKEA TrendH Hart IKEA TrendH Hart IKEA Totaal 

Versie A 4 3 3 3 4 3 3 3 4 30 
Versie B 3 4 3 4 3 3 3 3 4 30 
Versie C 3 3 4 3 4 3 4 3 3 30 
Versie D 4 3 3 3 3 4 3 4 3 30 
Subtotaal 14 13 13 13 14 13 13 13 14 120 
Totaal 40 40 40 120 

Tabel 5. 1: Info afname enquete 

Tijdens het afnemen van de enquetes zijn geen storende factoren waargenomen. Op alle drie de dagen was 
het relatief zonnig weer en er zijn geen enquetes verloren gegaan. 

Wouter Lamens 0575039 
Leisu re op de perifere re tail loca ti e: een consum enten perspecti cf 

58 



Afstudeerscriptie Masterfase 
Real Esta te Man agement & Devel opment, facultc it Architecture Building and Planning - TU/e 

5.3 Persoons- & bezoekkenmerken 
In deze paragraaf wordt een beeld geschetst van de bezoeker van woonboulevard Kanaleneiland. Dit 
gebeurt aan de hand van de verzamelde data. Het beeld wordt geschetst aan de hand van twee onderdelen. 
Dit zijn: 

Persoonskenmerken van de respondent 
Bezoekkenmerken 

Daarnaast zal er specifiek warden gekeken naar de verschillen per dag en locatie van afname. 

5.3.1 Persoonskenmerken van de respondent 
In deze subparagraaf warden de volgende persoonskenmerken van de respondenten besproken: het 
geslacht, de leeftijd, het opleidingsniveau en het huishouden. De woonafstand tot aan woonboulevard 
Kanaleneiland is niet meegenomen vanwege het geringe aantal respondenten van buiten de regio Utrecht. 

Een meerderheid van de respondenten die mee hebben 
gedaan aan het onderzoek waren van het vrouwelijke 
geslacht. In totaal deden er 69 vrouwen (58%) en 51 
mannen (42%) mee aan het onderzoek. Van de totale 
groep respondenten is ook de leeftijd in kaart gebracht. 
Hieruit blijkt dat het overgrote deel van de respondenten 
op woonboulevard Kanaleneiland relatief jong is. Zo is 
20% van de respondenten tussen de 18 en 25 jaar oud. 
De groep respondenten tussen de 26 en 35 jaar oud 
vormt de grootste groep met 49%. Bij elkaar is dus 69% 
van de respondenten 35 jaar of jonger. Zowel de 
leeftijdscategorie 36 t/m 45 jaar als 46 t!m 55 jaar vormen 
beide 11 % van de respondenten . 9% van de 
respondenten gaf aan ouder te zijn dan 56 jaar. Het 
opleidingsniveau van 12% van de respondenten is 
geclassificeerd als laag. Onder een laag opleidingsniveau 
wordt verstaan: geen opleiding, basisonderwijs, Vbo, 
Mavo of Vmbo. De respondenten met een gemiddeld 
opleidingsniveau vormen 33% van het totaal. Onder een 
gemiddeld opleidingsniveau wordt verstaan: havo, vwo, 
Mbo. 55% van de respondenten gaf aan een hoog 
opleidingsniveau te hebben in de vorm van een afgeronde 
Hbo opleiding of universiteit. Tijdens de data afname is er 
een aantal vragen gesteld over het huishouden van de 
respondenten. Van de totale groep respondenten gaf 18% 

Kenmerk Frequentie Percentage 
Geslacht 120 100% 
Man 51 42% 
Vrouw 69 58% 
Leeftijd 120 100% 
18 t/m 25jr 24 20% 
26 t!m 35jr 59 49% 
36 t/m 45ir 13 11 % 
46 t/m 55jr 13 11 % 
55jr en ouder 11 9% 
Opleiding 120 100% 
Laag 14 12% 
Gemiddeld 39 33% 
Hooq 67 55% 
Huishouden 120 100% 
Alleenstaand 21 18% 
Gehuwd I 64 53% 
samenwonend 
z kinderen 
Gehuwd I 35 29% 
samenwonend 
m kinderen 
Tabel 5.2: Persoonskenmerken respondenten 

aan alleen te wonen. De grootste groep wordt gevormd door de gehuwd of samenwonende zonder kinderen. 
Zij vormen 53% van de totale groep respondenten. Daarnaast gaf 29% van de respondenten aan gehuwd of 
samenwonend te zijn met kinderen. Er zijn geen respondenten geenqueteerd die alleen samenwonen met 
een of meerdere kinderen. De huishoudens met kinderen onder de lien jaar vormen dus 21 % van het totaal. 
Hier is specifiek naar gekeken omdat respondenten tevens gevraagd is alternatieven te beoordelen waarin 
een kinderparadijs aanwezig is voor kinderen van 3 t/m 9 jaar. Mogelijk is het deelnut van een 
kinderparadijs bij deze doelgroep hoger dan bij respondenten zonder kinderen onder de 1 O jaar. Er is vanuit 
gegaan dat ouders met kinderen onder de drie jaar ook ge"lnteresseerd kunnen zijn in een kinderparadijs 
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aangezien zij hier in de toekomst gebruik van zouden kunnen maken. De gemiddelde huishoudgrootte van 
de respondenten is ongeveer 2 a 3 personen. 

Wat opvalt aan de persoonskenmerken is het relatief grote aandeel hoog opgeleiden en de relatief jonge 
leeftijd van de respondenten. Mogelijk geeft dit geen goed beeld van de consument op woonboulevard 
Kanaleneiland en is de groep respondenten eventueel dus niet representatief voor de totale populatie. Voor 
de data afname was het vermoeden uitgesproken dat de groep respondenten met een hoog 
opleidingsniveau relatief oververtegenwoordigd zou zijn. Dit zou veroorzaakt kunnen worden doordat hoog 
opgeleiden relatief vaker meewerken met onderzoek en/of dat respondenten een hoger opleidingsniveau 
opgeven aan de interviewer. De mogelijke oververtegenwoordiging van de respondenten tot 36 jaar zou 
veroorzaakt kunnen worden door de techniek van data afname. Deze groep heeft namelijk relatief minder 
last van fysieke ongemakken en/of ongemakken van kinderen. Hierdoor is deze groep misschien eerder 
geneigd mee te werken aan een tien minuten durende mondelinge enquete. Aangezien er geen bestaande 
consumentenonderzoeken van woonboulevard Kanaleneiland zijn is het niet mogelijk te bepalen hoe 
representatief de groep respondenten en eventuele maatregelen (bijv. wegingsfactoren) te nemen. Bij het 
geven van conclusies zullen aantekeningen worden gemaakt van het feit dat de groep respondenten 
mogelijk niet representatief is voor de totale populatie. 

5.3.2 Bezoekkenmerken respondenten 

In deze subparagraaf worden de bezoekkenmerken van de respondenten geanalyseerd. Hierbij worden 
gegevens geanalyseerd op het gebied van: het aantal bezoeken aan woonboulevards, intentie van bezoek, 
verblijfsduur, groepssamenstelling en het gebruik I mening over aanwezige horecafaciliteiten. 

Respondenten gaven aan ongeveer 5 a 6 keer per jaar een bezoek te brengen aan woonboulevard 
Kanaleneiland. Daarnaast bezochten zij gemiddeld ongeveer een keer per jaar een andere woonboulevard. 
In totaal bezochten zij dus tussen de zes en 
zeven keer per jaar een woonboulevard in 
Nederland. Opvallend aan deze getallen is dat 
respondenten beduidend vaker woonboulevard 
Kanaleneiland bezoeken dan een andere 
woonboulevard. Het lijkt er dus op dat 
consumenten relatief "trouw" zijn aan een 
perifere retail locatie. Van de totale groep 
respondenten gaf 8% aan woonboulevard 
Kanaleneiland te bezoeken met als intentie 
"funshoppen" ofwel winkelen voor plezier. De 
grootste groep respondenten bezocht 
woonboulevard Kanaleneiland voor een 
doelgerichte aankoop. In totaal werd dit door 
52% van de respondenten aangegeven. 
Daarnaast gaf 26% aan zowel doelgericht als 
plezier te winkelen. De groep respondenten die 
de woonboulevard bezochten om zich te 

Kenmerk Frequentie 
Aantal bezoeken Gem. per jr 
Kanaleneiland 58.6 
Andere locatie 1 
Bezoekintentie 120 
Plezier 10 
DoelQericht 62 
DoelQericht & plezier 31 
Orienteren 13 
Eten 4 
Verbliifsduur 120 
O tlm 60min 52 
61 t/m 120min 36 
Meer dan 120min 32 
Totaal 100min Qem 
Tabe/ 5.3: Bezoekkenmerken respondenten 

PercentaQe 
Nvt 
Nvt 
Nvt 

100% 
8% 

52% 
26% 
11 % 
3% 

100% 
43% 
30% 
27% 

65min Std 

orienteren op een aankoop vormden 11% van het totaal. Vier respondenten (3%) bezochten de 
woonboulevard om te gaan eten. Uit deze getallen blijkt dat de woonboulevard I perifere retail locatie nog 
altijd voornamelijk wordt bezocht voor een doelgerichte aankoop ofwel doelshoppen. Eventueel wordt dit 
gecombineerd met plezier winkelen. De overige koopintenties blijken beduidend minder vaak van 
toepassing. Bij de dataverzameling is aan respondenten gevraagd aan te geven hoe lang zij van plan waren 
te verblijven op woonboulevard Kanaleneiland. Van de totale groep respondenten gaf 43% aan van plan te 
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zijn om minder dan een uur te verblijven. 30% van de respondenten was van plan tussen een en twee uur te 
verblijven. De overige 27% was van plan om langer dan twee uur op woonboulevard Kanaleneiland te 
verblijven. Gemiddeld genomen wilde respondenten ongeveer 100 minuten verblijven. Echter is de "range" 
waarvoor dit gemiddelde geldt vrij groot {15min - 360min) en kent een aantal uitschieters. Hierdoor geeft de 
standaard deviatie van ongeveer 65 minuten waarschijnlijk een beter beeld van de gemiddelde geplande 
verblijftijd. 

Tijdens hun bezoek aan woonboulevard Kanaleneiland zijn de respondenten gevraagd in welke 
groepssamenstelling zij de woonboulevard bezochten. Precies een kwart van de respondenten gaf aan 
woonboulevard Kanaleneiland alleen 
te bezoeken. Een meerderheid van Kenmerk Frequentie Percentage -------------------------.......... --63 % van de respondenten was tijdens Samenstellin 120 100% 

1-----~-~-----+-------+----------

h u n bezoek in het gezelschap van een Alleen 30 25% 
1-------------+------+--------t 

of meerdere volwassenen. Vijf > 1 volwassenen 76 63 % 
1-------------+------+--------f 

4% respondenten (4%) bezochten de Volwassene met kinderen 5 
woonboulevard alleen met kinderen en 1-->1- vo-lw_a_s_s-en_e_n_m_e_t_k-in-de-r-en- +----9--+---8- 0-Yo----1 

negen respondenten (8%) waren Groep met kind 120 100% 
zowel in het gezelschap van andere Ot/m9·r 
volwassenen als van kinderen. Net als Ja 11 9% 
bij de huishoudsamenstelling is Nee 109 91 % 
specifiek gekeken naar het in de i-----r-oo-t-te-----+---1-20--+--1-0_0_%----i 
groep aanwezig zijn van kinderen 

30 onder de tien jaar. Dit in verband met 
de variabele "kinderparadijs" welke 

3 
80 

zich richt op deze doelgroep. In totaal 
4 

6 

bezochten 11 respondenten (9%) de 3 
woonboulevard in het bijzijn van een of 5 1 
meerdere kinderen onder de negen Tabel 5.4: Bezoekkenmerken respondenten 

25% 
67% 
5% 
2% 
1% 

jaar. Dit is opvallend aangezien in paragraaf 5.3.1 naar voren is gekomen dat 21 % van de respondenten 
een of meerdere kinderen van negen jaar of jonger in zijn I haar huishouden heeft. Mogelijk laat een groot 
deel van deze respondenten zijn I haar kind (0 t/m 9jr) thuis tijdens een bezoek aan een woonboulevard. De 
groepsgrootte varieerde van 1 tot 5 personen. Van de totale groep respondenten bezocht 25% 
woonboulevard alleen. De grootste groep respondenten, namelijk 67%, bezocht de woonboulevard met 
twee personen. Daarnaast bezocht 5% de woonboulevard met drie personen, 2% met vier personen en 
ongeveer 1% met vijf personen. De gemiddelde groepsgrootte bij het bezoek was rond de 2 personen. 

De bezoekkenmerken van de respondenten laten zien dat zij de woonboulevard voornamelijk gebruiken 
voor doelshoppen. Naast het feit dat een groot deel van de respondenten aangeeft de woonboulevard le 
bezoeken voor een doelgerichte aankoop, blijkt dit ook uit een aantal andere kenmerken. Zo geeft een groot 
deel van de respondenten aan de woonboulevard minder dan een uur te willen bezoeken. Daarnaast 
bezoekt het merendeel van de respondenten de woonboulevard alleen of in het gezelschap van een andere 
volwassene. Deze kenmerken geven enigszins weer dat de respondent voornamelijk voor een efficient en 
snel bezoek komt. Dit staat vrijwel haaks op het funshoppen. 

Wouter Lamens 0575039 
Leisure np de periferc retail locatie: ecn consumcnten perspecticf 61 



Afstudeerscriptie Masterfase 
Real Estate Management & Development, faculteit Architecture Building and Planning -TU/e 

Horecabezoek: 
Tijdens de dataverzameling is aan de 
respondenten specifiek een aantal vragen 
gesteld over de horecagelegenheden op een 
woonboulevard en het eventuele gebruik daarvan. 
Zo werd aan respondenten eerst gevraagd of zij 
over het algemeen tijdens een bezoek aan een 
woonboulevard gebruik maken van een horeca 
gelegenheid. Hierop gaf 27% aan over het 
algemeen wel gebruik te maken van een 
horecagelegenheid. Meer dan de helft (54%) van 
de respondenten gaf aan zelden of nooit gebruik 
te maken van horecagelegenheden tijdens een 
bezoek aan een woonboulevard. 19% van de 
respondenten gaf aan soms gebruik te maken 
van horeca. Aan de respondenten die over het 
algemeen wel of soms gebruik maken van 
horeca is vervolgens gevraagd wat het doel is 
van hun horecabezoek. Hierbij kon gekozen 
worden uit een drankje, lunch of een volledige 
maaltijd. Hierop gaf 34% van de respondenten 

Kenmerk Frequentie 
Horeca alg. 120 
Ja 32 
Nee 65 
So ms 23 
Doel horeca 58 
Drankje 20 
Lunch 30 
Maaltijd 8 
Plan gebruik 120 
Ja 53 
Nee 52 
Weet ik niet 15 
Voldoende horeca 120 
Ja 59 
Nee 28 
Geen mening 33 
Tabel 5.5: Kenmerken horecabezoek 

Percentage 
100% 
27% 
54% 
19% 

100% 
35% 
52% 
13% 

100% 
44% 
43% 
13% 

100% 
49% 
23% 
28% 

aan de horeca over het algemeen te gebruiken om alleen een drankje te nemen. 52% gaf aan de horeca te 
gebruiken voor een lunch en 13% nuttigt over het algemeen een volledige maaltijd. Naast het algemene 
gebruik van horeca, zijn de respondenten ook gevraagd of zij tijdens hun huidige trip van plan waren om 
een horecagelegenheid te bezoeken. Hierop gaf 44% aan van plan te zijn om gebruik te maken van de 
aanwezige horeca. Dit is veel meer dan de 27% die aangaf over het algemeen gebruik te maken van 
horecagelegenheden tijdens een bezoek aan een woonboulevard. Daarnaast gaf 43% aan niet van plan te 
zijn gebruik te maken van de horeca op woonboulevard Kanaleneiland. Dit is lager weer dan de 54% die 
aangaf over het algemeen geen gebruik te maken van horeca. Dit verschil kan op een aantal manieren 
worden verklaard. Zo is het mogelijk dat het warme weer tijdens de data afname ervoor zorgde dat relatief 
meer respondenten op het terras in de zon zijn gaan zitten terwijl zij over het algemeen geen 
horecagelegenheden bezoeken. Daarnaast is het mogelijk dat de respondent zelf geen goed beeld heeft 
van zijn algemene winkelgedrag. Dit is een bekend probleem bij het uitvoeren van een onderzoek. Doordat 
de vraag zich richt op het verleden en/of algemeen gedrag heeft de respondent veel meer ruimte voor eigen 
interpretatie. De vraag of de respondent op dit moment van plan is om gebruik te maken van horeca is veel 
concreter en gemakkelijker te beantwoorden voor respondenten. Zodoende geeft dit soort vragen vaak een 
reeler beeld van het gedrag van respondenten. Verder gaf ongeveer 13% aan nog niet te weten of zij 
gebruik gaan maken van de aanwezige horeca op woonboulevard Kanaleneiland. Als laatste werd aan de 
respondenten gevraagd of zij vonden dat er voldoende horeca aanwezig was op woonboulevard 
Kanaleneiland. Ongeveer 49% van de respondenten was van mening dater voldoende horeca aanwezig 
was. Ongeveer 23% vond dat er te weinig horeca aanwezig was en 28% had hier geen mening over. 

Uit deze cijfers komt naar voren dat een groot deel van de respondenten hun bezoek aan de 
woonboulevard vaak combineert met een horecabezoek. Meestal gaat het hierbij om het nuttigen van een 
drankje eventueel in combinatie met een lunch. Het eten van een maaltijd komt minder voor. 
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5.4 Dag en locatie van afname 
De enquetes zijn afgenomen op drie verschillende dagen en op drie verschillende locaties op 
woonboulevard Kanaleneiland. In deze paragraaf wordt een beeld geschetst van de respondent op deze 
verschillende dagen en locaties. Hierbij wordt specifiek gekeken naar mogelijke verschillen tussen de 
respondenten en de eventuele oorzaak daarvan. 

5.4.1 Dag van afname 
De data verzameling heeft op drie verschillende dagen plaatsgevonden op verschillende tijdstippen. Zo is 
de data op vrijdag en zaterdag gedurende de dag (11 t/m 18uur) verzameld en donderdag deels gedurende 
de dag en deels op koopavond (15 t/m 21 uur) . Hieronder worden de persoons- en bezoekkenmerken van 
de respondenten beschreven per dag. De persoonskenmerken staan weergegeven in tabel 5.6 en de 
bezoekkenmerken staan weergegeven in tabel 5.7 op de volgende pagina. 

Donderdag Vrijdag Zaterdag 
Geslacht 100% N= 40 100% N= 40 100% N= 40 
Man 37% N= 15 47% N= 19 42% N= 17 
Vrouw 63% N= 25 53% N= 21 58% N= 23 

Leeftijd 100% N= 40 100% N= 40 100% N= 40 
18 tlm 25ir 17 % N= 7 15% N= 6 28% N= 11 
26 tlm 35ir 53% N= 21 48% N= 19 48% N= 19 
36 tlm 45ir 12% N= 5 12% N= 5 7% N= 3 
46 tlm 55ir 10% N= 4 15% N= 6 7% N= 3 
55jr en ouder 8% N= 3 10% N= 4 10% N= 4 
Opleiding 100 % N= 40 100% N= 40 100% N= 40 
Laa!l 8% N= 3 18% N= 7 10% N= 4 
Gemiddeld 32% N= 13 32% N= 13 32% N= 13 
Hooci 60 % N= 24 50% N= 20 58% N= 23 

Huishouden 100% N= 40 100% N= 40 100% N= 40 
Allee nsta and 27% N= 11 12% N= 5 12% N= 5 
Gehuwd I sa menwonend 
zond er kind eren 45 % N= 18 45% N= 18 70% N= 28 
Gehuwd I samenwo nend 
met kinderen 28 % N= 11 43% N= 17 18% N= 7 
H uisho udci rootte 2,4 pers N= 40 2,6 pers N= 40 2,2 pers N= 40 

Tabel 5.6: Dag van afname en persoonskenmerken 

Op de donderdag bleek het geslacht van 37% man le zijn en van 63% vrouw. Op de vrijdag was het 
aandeel mannen 47% en vrouwen 53%. Op de zaterdag was dit respectievelijk 42% en 58%. He! geslacht 
van de respondenten laat niet echt grote afwijkingen zien op verschillende dagen. Op het gebied van 
leeftijd laten alle drie de dagen een vergelijkbaar beeld zien. De grootste groep respondenten valt bij alle 
drie de dagen in de leeftijdscategorie 26 t/m 35 jaar. De respondenten met een lage opleiding waren op 
vrijdag met 17% iets oververtegenwoordigd ten opzichte van de andere dagen. Op diezelfde dag bezochten 
relatief iets minder respondenten met een hoog opleidingsniveau de woonboulevard. Echter zijn de 
verschillen vrij gering, en het aantal respondenten per dag (N=40) vrij laag, waardoor er geen echte 
conclusies aan kunnen worden verbonden. Wat opvalt bij de huishoudsamenstelling is dat 70% van de 
respondenten op zaterdag, gehuwd of samenwonend zonder kinderen is. Di! ten opzichte van 45% op 
donderdag en vrijdag. Daarnaast bezochten de alleenstaande huishoudens relatief vaker de donderdag en 
huishoudens met kinderen vaker de vrijdag. De groepsgrootte was op vrijdag met gemiddeld 2,6 personen 
het hoogst en met 2,2 personen op zaterdag het laagst. 
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De persoonskenmerken van de respondenten laten op alle dagen een redelijk vergelijkbaar beeld zien. Het 
meest opvallende verschil is te zien bij de huishoudsamenstelling van de respondenten. Daar lijken 
verschillende huishoudtypen een voorkeur te hebben voor een andere dag. Vooral het aandeel van de 
gehuwde I samenwonende zonder kinderen op zaterdag is opvallend hoog. Het aandeel van respondenten 
met kinderen in hun huishouden is op deze dag relatief laag. Mogelijk wordt dit veroorzaakt doordat 
kinderen op zaterdag, in tegenstelling tot de andere dagen, niet naar school gaan. Hierdoor moeten de 
ouders relatief vaker voor de kinderen zorgen waardoor zij mogelijk minder vaak gaan winkelen. 

De respondenten die op donderdag aan het onderzoek hebben meegewerkt, bezochten gemiddeld 
ongeveer 5 keer per jaar woonboulevard Kanaleneiland en ongeveer 2 keer per jaar een andere 
woonboulevard. Op vrijdag gaven de respondenten aan woonboulevard Kanaleneiland ongeveer 7 a 8 keer 
per jaar te bezoeken. Daarnaast bezochten zij ongeveer 1 keer per jaar een andere woonboulevard. Op de 
zaterdag gaven de respondenten aan woonboulevard Kanaleneiland en een andere woonboulevard 
respectievelijk 4 en O a 1 keer te bezoeken. De bezoekintentie van respondenten vertoont enkele 

Donderdag Vrijdag Zaterdag 
Aantal bezoeken Gem. per jr Gem. per jr Gem. per jr 
Kanaleneilan d 5 N= 40 7a 8 N= 40 4 N= 40 
Andere locatie 2 N= 40 1 N= 40 o a 1 N= 40 

Bezoekintentie 100% N= 40 100% N= 40 100% N= 40 
Plezier 10% N= 4 5% N= 2 10% N= 4 
Doe la ericht 35% N= 14 67% N= 27 52% N= 21 
Plezier en doelgericht 35% N= 14 18% N= 7 25% N= 10 
Orienteren 13% N= 5 7% N= 3 13% N= 5 
Et en 7% N= 3 3% N= 1 0% N= 0 
V erblijfs duur 100% N= 40 100% N= 40 100% N= 40 
0 t/m 60m in 8% N= 3 18% N= 7 10% N= 4 
61 tlm 120m in 32% N= 13 32% N= 13 32% N= 13 
>120min 60% N= 24 50% N= 20 58% N= 23 
Sam enstelling 100% N= 40 100% N= 40 100% N= 40 
Alleen 17% N= 7 30% N= 12 27% N= 11 
>1 volwa ssenen 65% N= 26 55% N= 22 70% N= 28 
Volwassene met kinderen 8% N= 3 3% N= 1 3% N= 1 
>1 volwassenen 
met kinderen 10% N= 4 12% N= 5 0% N= 0 
G ro epscirootte 2 pers N= 40 1,9 pe rs N= 40 1,8 pers N= 40 

Tabel 5.7: Daq van afname en bezoekkenmerken 

verschillen op de dagen van afname. Zo blijken de respondenten op vrijdag beduidend meer doelgericht te 
komen winkelen. Zo gaf op vrijdag 67% van de respondenten aan doelgericht te komen winkelen. Op 
donderdag en zaterdag was dit respectievelijk 35% en 52%. Het aandeel respondenten wat voor hun plezier 
(evt in combinatie met doelgericht) kwam winkelen was op donderdag het hoogst. De geplande 
verblijfsduur van respondenten laat een redelijk gelijk beeld zien. Wei is het aandeel respondenten wat op 
vrijdag een kort bezoek (0 t/m 60min) plande, relatief hoger dan op de andere dagen. Eventueel houdt dit 
verband met de bezoekintentie van de respondenten op vrijdag. Het is namelijk aannemelijk dat 
consumenten die doelgericht komen winkelen een korter bezoek plannen dan respondenten die voor hun 
plezier komen winkelen. De groepssamenstelling toont ook enkele verschillen op de dagen van afname. 
Het meest opvallende hierbij is er relatief weinig respondenten met kinderen in hun groep waren op 
zaterdag. Opgeteld slechts 3% ten opzichte van 18% op donderdag en 15% op vrijdag. Anderzijds waren er 
op zaterdag relatief veel groepen van twee volwassenen of meer. 
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Het meest opvallende aan de bezoekkenmerken per dag van afname, is het bezoekmotief en de 
groepssamenstelling. Bij het bezoekmotief komt naar voren dat de respondenten op vrijdag voornamelijk 
doelgericht komen winkelen. De respondenten op donderdag kwamen relatief vaker voor hun plezier (evt in 
combinatie met doelgericht) winkelen. Bij de groepssamenstelling valt het op dat het aandeel respondenten 
dat zaterdag een of meer kinderen in hun groep hadden relatief laag was. Net als bij de 
huishoudsamenstelling is het mogelijk dat respondenten met kinderen een andere activiteit verkozen die 
meer geschikt is voor kinderen, boven het winkelen op een woonboulevard. 

5.4.2 Locatie van afname 
De enquetes zijn op drie verschillende locaties afgenomen verdeeld over de verschillende dagen van 
afname. De drie locaties waar de enquetes zijn afgenomen is: bij de Trendhopper, in het centrum, ofwel het 
hart van de woonboulevard en bij de IKEA. In figuur 5.1 staan de drie locaties weergegeven. 

Afname locatie trendhopper 

Afname locatie centrum 

Afname locatie IKEA 

·---~ 
Figuur 5.1 : locaties van data verzameling 

Hieronder worden de persoons- en bezoekkenmerken van de respondenten beschreven per locatie. De 
kenmerken van de respondenten staan per locatie weergegeven in figuur 5.9 op de volgende bladzijde. Het 
geslacht van de respondenten komt per locatie van afname behoorlijk overeen. Op alle locaties zijn iets 
meer vrouwelijk dan mannelijke respondenten geenqueteerd. Kijkend naar de leeftijd is het opvallend dat er 
relatief veel jonge respondenten (18 Vm 25 jaar) bij de Trendhopper zijn geenqueteerd. Aan de andere kant 
is het aandeel 26 Vm 35 jarigen weer relatief lager. In het totaal is het aandeel respondenten ender de 35 
jaar ongeveer gelijk over de locaties verdeeld. Mogelijk word! dit verschil veroorzaakt doordat er relatief veel 
respondenten van rond de 25 jaar met het onderzoek mee deden. Deze leeftijd vormt een grens tussen 
twee leeftijdscategorieen waardoor eventuele afwijkingen kunnen ontstaan. Het opleidingsniveau van de 
respondenten komt per locatie behoorlijk overeen. Op alle locaties zijn er relatief veel hoog opgeleiden. Bij 
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de huishoudsamenstelling zijn kleine verschillen waarneembaar. Zo was 67% van de respondenten op 
het hart van de locatie, gehuwd of samenwonend zonder kinderen. Dit tegenover 47% en 45% bij 
respectievelijk de Trendhopper en de IKEA. Aan de andere kant was het aandeel respondenten met 
kinderen in het huishouden weer relatief lager dan bij de Trendhopper en de IKEA. Er zijn per locatie geen 
duidelijke verschillen waar te nemen in de persoonskenmerken van de respondenten. Alie locaties vertonen 
een redelijk gelijk beeld met hier en daar een kleine afwijking. Alleen bij de huishoudsamenstelling wijkt het 
hart van de woonboulevard iets af van de andere twee locaties. Hier is geen duidelijke reden voor aan te 

Trendhopper Hart locatie IKEA 
Geslacht 100 % N= 40 100,0% N= 40 100,0 % N- 40 
Man 40% N:;;: 16 48% N= 19 40% N:;;: 16 
Vrouw 60% N:;;: 24 52% N:;;: 21 60% N= 24 

Leeftijd 100 % N= 40 100% N= 40 100% N= 40 
18 tlm 25jr 35% N:;;: 14 15% N= 6 20% N:;;: 8 
26 tlm 35jr 38% N:;;: 15 50% N= 20 60% N= 24 
36 tlm 45ir 7% N:;;: 3 8% N= 3 18% N:;;: 7 
46 tlm 55ir 12% N:;;: 5 12% N= 5 7% N:;;: 3 
55jr en oud er 8% N:;;: 3 15% N= 6 5% N:;;: 2 

Opleiding 100 % N= 40 100% N= 40 100% N= 40 
Laa a 13% N:;;: 5 15% N= 6 8% N:;;: 3 
Gemiddeld 35% N:;;: 14 25% N= 10 37% N:;;: 15 
Hoo!:! 52% N:;;: 21 60% N= 24 55% N:;;: 22 

Huishouden 100 % N= 40 100% N= 40 100% N= 40 
Alleenstaand 20% N:;;: 8 18% N:;;: 7 15% N= 6 
Gehuwd I samenwonend 
zonder kinderen 47% N:;;: 19 67% N:;;: 27 45% N= 18 
Gehuwd I samenwonend 
met kinderen 33% N:;;: 13 15% N:;;: 6 40% N:;;: 16 
H uisho uda rootte 2 p pers N= 40 2,2 pers N:;;: 40 2,4 pers N= 40 

Aantal bezoeken Gem. per jr Gem. per jr Gem. per jr 
Kanaleneiland 7 N:;;: 40 5 N= 40 5 N= 40 
Andere locatie 1 N:;;: 40 1 N= 40 2 N= 40 

Bezoekintentie 100 % N= 40 100% N- 40 100% N= 40 
Plezier 0% N= 0 8% N= 3 17% N= 7 
Doelgericht 62% N= 25 45% N= 18 47% N= 19 
Plezier en doe lq ericht 23% N= 9 30% N= 12 25% N= 10 
Orienteren 12% N= 5 12% N= 5 8% N= 3 
Eten 3% N= 1 5% N= 2 3% N= 1 

V erblijfs duur 100 % N= 40 100% N= 40 100% N= 40 
0 t/m 60min 40% N= 16 48% N= 19 43% N= 17 
61 tlm 120min 28% N= 11 27% N= 11 30% N= 12 
>120min 32% N= 13 25% N= 10 27% N= 11 

Sam enstelling 100 % N= 40 100% N= 40 100% N= 40 
Alleen 15% N= 6 27% N= 11 32% N= 13 
>1 volwassenen 72% N= 29 65% N= 26 52% N= 21 
Volwassene met kinderen 3% N= 1 3% N= 1 8% N= 3 
> 1 v olwa ssen en 
met kinderen 10% N= 4 5% N= 2 8% N= 3 
G ro epsqrootte 2 pers N= 40 1,8 pers N= 40 1,8pers N= 40 

Tabel 5.8: Locatie van afname en persoons- I bezoekkenmerken 

wijzen. 
De respondenten die bij de Trendhopper werden geenqueteerd bezoeken gemiddeld 7 keer per jaar 
woonboulevard Kanaleneiland. Dit is iets hoger dan bij de andere locaties waar de respondenten aangaven 
gemiddeld 5 keer per jaar woonboulevard Kanaleneiland te bezoeken. De bezoekintenties zijn per locatie 
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van afname iets verschillend. Zo gaven 62% van de respondenten bij de Trendhopper aan doelgericht te 
komen winkelen. Dit tegenover 45% in het hart van de woonboulevard en 47 % bij de IKEA. Het aandeel 
respondenten wat voor hun plezier (evt gecombineerd met doelgericht) kwam winkelen was bij de 
Trendhopper weer iets lager dan bij de andere twee locaties. Er zit per locatie relatief weinig verschil in de 
geplande verblijfsduur van de respondenten . Bij alle drie de locaties is de voomaamste geplande verblijfstijd 
ender de 60 minuten. Ook in de groepssamenstelling van de respondenten zijn slechts kleine verschillen 
waarneembaar. Zo kwam 15% van de respondenten bij de Trendhopper in hun eentje winkelen. Dit is iets 
lager dan de 27% in het hart van de locatie en de 32% bij de IKEA. 

Per locatie van afname zijn er relatief weinig opvallende getallen met betrekking tot de bezoekkenmerken. 
Alleen kleine verschillen in de bezoekintentie en de groepssamenstelling zijn waarneernbaar. Voor beide is 
geen echte reden aan te wijzen . 

5.5 Samenvatting 
Hieronder volgt een samenvatting van dit hoofdstuk. Hierin zal kort het beeld van de respondent, dat in dit 
hoofdstuk is gecreeerd, worden beschreven. 

Persoonskenmerken: 
Een meerderheid van de respondenten die mee hebben gedaan aan het onderzoek waren van het 
vrouwelijke geslacht. In totaal deden er 69 vrouwen (58%) en 51 mannen (42%) mee aan het onderzoek. 
De leeftijd van 20% van de respondenten is tussen de 18 en 25 jaar oud. De groep respondenten tussen 
de 26 en 35 jaar oud vormt de grootste groep met 49%. Zowel de leeftijdscategorie 36 t/m 45 jaar als 46 t/m 
55 jaar vormen beiden 11 % van de respondenten. 9% van de respondenten gaf aan ouder te zijn dan 56 
jaar. Het opleidingsniveau van 12% van de respondenten is geclassificeerd als laag. Onder een laag 
opleidingsniveau word! verstaan: geen opleiding, basisonderwijs, Vbo, Mavo of Vmbo. De respondenten 
met een gemiddeld opleidingsniveau vorrnen 32% van het totaal. Onder een gemiddeld opleidingsniveau 
word! verstaan: havo, vwo, Mbo. 56% van de respondenten gaf aan een hoog opleidingsniveau te hebben 
in de vorm van een afgeronde Hbo opleiding of universiteit. In de enquete is de respondenten gevraagd 
naar hun huishoudsamenstelling. Van de totale groep respondenten gaf 17% aan alleen te wonen. De 
grootste groep word! gevormd door de gehuwd of samenwonende zonder kinderen. Zij vormden 53% van 
de totale groep respondenten. Daamaast gaf 29% van de respondenten aan gehuwd of samenwonend te 
zijn met kinderen. Er waren geen respondenten in de groep aanwezig die als enige volwassene met 
kinderen samenwoonde. De huishoudens met kinderen ender de lien jaar vormen 21 % van het totaal. Hier 
is specifiek naar gekeken omdat respondenten !evens gevraagd is alternatieven te beoordelen waarin een 
kinderparadijs aanwezig is voor kinderen van 3 t/m 9 jaar. Er is vanuit gegaan dat ouders met kinderen 
ender de drie jaar ook ge'interesseerd kunnen zijn in een kinderparadijs aangezien zij hier in de toekornst 
gebruik van zouden kunnen maken. De gemiddelde huishoudgrootte van de respondenten is ongeveer 2 a 
3 personen. 

Bezoekkenmerken: 
Respondenten gaven aan dat zij ongeveer 5 a 6 keer per jaar een bezoek brengen aan woonboulevard 
Kanaleneiland. Daamaast bezochten zij gemiddeld ongeveer een keer per jaar een andere woonboulevard. 
In totaal bezochten zij dus tussen de zes en zeven keer per jaar een woonboulevard in Nederland. Van de 
totale groep respondenten gaf 8,3% aan woonboulevard Kanaleneiland te bezoeken met als intentie 
"funshoppen" ofwel winkelen voor plezier. De grootste groep respondenten bezocht woonboulevard 
Kanaleneiland voor een doelgerichte aankoop. In totaal werd dit door 52% van de respondenten 
aangegeven. Daarnaast gaf 26% aan zowel doelgericht als plezier te winkelen. De respondenten die de 
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woonboulevard bezochten om zich te orienteren op een aankoop vormden 11 % van het totaal. Vier 
respondenten (3%) bezochten de woonboulevard om te gaan eten. Bij de dataverzameling is aan 
respondenten gevraagd aan te geven hoe lang zij van plan waren te verblijven op woonboulevard 
Kanaleneiland. Van de totale groep respondenten gaf 43% aan van plan te zijn om minder dan een uur te 
verblijven. 30% van de respondenten was van plan tussen een en twee uur te verblijven. De overige 27% 
was van plan om langer dan twee uur op woonboulevard Kanaleneiland te verblijven. Gemiddeld genomen 
wilden respondenten ongeveer 100 minuten verblijven. Echter is de "range" waarvoor dit gemiddelde geldt 
vrij lang (15min - 360min) en kent een aantal uitschieters. Hierdoor geeft de standaard deviatie van 
ongeveer 65 minuten waarschijnlijk een beter beeld van de gemiddelde geplande verblijftijd . Tijdens hun 
bezoek aan woonboulevard Kanaleneiland is aan de respondenten gevraagd in welke 
groepssamenstelling zij de woonboulevard bezochten. Precies een kwart van de respondenten gaf aan 
woonboulevard Kanaleneiland alleen te bezoeken. Een meerderheid van 63% van de respondenten was 
tijdens hun bezoek in het gezelschap van een of meerdere volwassenen. Vijf respondenten (4%) bezochten 
de woonboulevard alleen met kinderen en negen respondenten (8%) waren zowel in het gezelschap van 
andere volwassenen als van kinderen. In het totaal bezochten dus 12% van de respondenten de 
woonboulevard met een of meer kinderen ender de 18 jaar. Net als bij de huishoudsamenstelling is 
specifiek gekeken naar het in de groep aanwezig zijn van kinderen onder de tien jaar. Dit in verband 
met de variabele "kinderparadijs" welke zich richt op deze doelgroep. Van alle respondenten bezocht 9% de 
woonboulevard in het bijzijn van een of meerdere kinderen ender de negen jaar. De groepsgrootte 
varieerde van 1 tot 5 personen. Van de totale groep respondenten bezocht 25% de woonboulevard alleen. 
De grootste groep respondenten , namelijk 67%, bezocht de woonboulevard met twee personen. Daamaast 
bezocht 5% de woonboulevard met drie personen, 2% met vier personen en 1% met vijf personen. De 
gemiddelde groepsgrootte bij het bezoek was 1,9 persoon. 

Horecabezoek 
Tijdens de dataverzameling is aan de respondenten specifiek een aantal vragen gesteld over de 
horecagelegenheden op een woonboulevard en het eventuele gebruik daarvan. Zo werd er eerst aan de 
respondenten gevraagd of zij over het algemeen tijdens een bezoek aan een woonboulevard gebruik 
maken van een horeca gelegenheid. Hierop gaf 27% aan over het algemeen wel gebruik te maken van 
een horecagelegenheid. Meer dan de helft (54%) van de respondenten gaf aan zelden of nooit gebruik te 
maken van horecagelegenheden tijdens een bezoek aan een woonboulevard. 19% van de respondenten 
gaf aan soms gebruik te maken van horeca. Aan de respondenten die over het algemeen wel of soms 
gebruik maken van horeca is vervolgens gevraagd wat het doel is van hun horecabezoek. Hierbij kon 
gekozen warden uit een drankje, lunch of een volledige maaltijd. Hierop gaf 35% van de respondenten aan 
de horeca over het algemeen te gebruiken om alleen een drankje te nemen. 51 % gaf aan de horeca te 
gebruiken voor een lunch en 14% nuttigt over het algemeen een volledige maaltijd. Naast het algemene 
gebruik van horeca, is aan de respondenten ook gevraagd of zij tijdens hun huidige trip van plan waren om 
een horecagelegenheid te bezoeken. Hierop gaf 44% aan van plan te zijn om gebruik te maken van de 
aanwezige horeca. 43% gaf aan niet van plan te zijn gebruik te maken van de horeca op woonboulevard 
Kanaleneiland. Verder gaf ongeveer 13% aan nog niet te weten of zij gebruik gaan maken van de 
aanwezige horeca op woonboulevard Kanaleneiland. Als laatste werd aan de respondenten gevraagd of zij 
vonden dater voldoende horeca aanwezig was op woonboulevard Kanaleneiland. Ongeveer 49% van 
de respondenten was van mening dat er voldoende horeca aanwezig was. Ongeveer 22% vond dat er te 
weinig horeca aanwezig was en 28% had hier geen mening over. 
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6 Pase 5: modelschatting 

6.1 lnleiding 

In het derde deel van de enquete is aan de respondenten gevraagd acht verschillende keuzetaken te 
beoordelen. De keuzetaken zijn random samengesteld uit twee verschillende keuzealternatieven en een 
basis. Per keuzetaak is de respondent gevraagd een voorkeur uit te spreken voor een van de altematieven 
of de basis. Daarnaast is gevraagd naar mogelijke veranderingen in zijn I haar gedrag (intensiever gebruik, 
frequentere bezoeken en langere bezoekduur) als dit alternatief daadwerkelijk aanwezig zou zijn op de 
woonboulevard. Door het keuzegedrag van de respondenten met behulp van een model in verband te 
brengen met de waarden van de variabelen, kan achterhaald worden in hoeverre de variabelen van invloed 
zijn op het keuzegedrag. In dit hoofdstuk zullen de resultaten van de modelschatting besproken worden. Dit 
vormt de 5e fase van het conjunct keuze experiment. Eerst zal in paragraaf 6.2 een inleiding worden 
gegeven op het gebied van modelschatting. Hierbij word! uitgelegd hoe de resultaten van de modelschatting 
ge·interpreteerd dienen te worden. Het eerste model dat geschat word! rich! zich op de voorkeur van de 
totale groep respondenten voor de inpassing van leisure. Dit model word! behandeld in paragraaf 6.3. In 
paragraaf 6.4 en 6.5 zal vervolgens gekeken worden naar eventuele verschillen tussen kleinere 
(doel)groepen en hun voorkeur voor de inpassing van leisure. De mogelijke synergie effecten worden 
geanalyseerd in paragraaf 6.6. Voor elke vorm van synergie (intensiever gebruik, frequentere bezoeken en 
langere bezoekduur) word! een apart model geschat van waaruit een inzicht kan worden verkregen in de 
effecten van de inpassing van leisure. In paragraaf 6.7 worden vervolgens drie scenario's geschetst waarbij 
word! gekeken wat de kans is dat de scenario's bezocht worden. Dit geeft een beeld van de effecten die de 
verschillende niveaus hebben op de kans dat een bepaald alternatief gekozen wordt. Dit hoofdstuk sluit in 
paragraaf 6.8 af met enkele conclusies naar aanleiding van de resultaten die in dit hoofdstuk naar voren zijn 
gekomen. 

6.2 lnleiding modelschatting 

In deze paragraaf zal worden ingegaan op het verloop van de modelschatting. Voor de modelschatting is 
gebruik gemaakt van het programma LIMDEP (Econometric software, 2007). Aangegeven zal worden welke 
gegevens met behulp van dit programma gegenereerd zijn en hoe deze ge·interpreteerd dienen te worden. 

Model/en: 
In dit onderzoek worden er meerdere modellen geschat om het keuzegedrag van respondenten in kaart te 
brengen. Om voldoende betrouwbare conclusies aan de modellen te kunnen ontlenen moet elk 
keuzealternatief door minstens 1 O respondenten worden beoordeeld. Dit betekent dat er alleen modellen 
geschat kunnen worden met ten minste 80 observaties (10 respondenten x 8 keuzetaken). Dit kan 
eventueel van belang zijn bij modellen die geschat worden voor kleinere (doel)groepen. 

Bij alle modellen waarbij word! gekeken naar voorkeur of intensiever gebruik, word! gebruik gemaakt van 
het MNL model. Op deze manier kunnen schattingen worden gemaakt van de deelnutten bij meerdere 
keuze opties. Bij zowel de voorkeur als het intensiever gebruik is de respondenten gevraagd naar een 
keuze tussen: alternatief A, alternatief B en basis. Hierbij worden dus twee keuzealternatieven en een basis 
tegen elkaar af gezet. Bij het schatten van het model voor frequenter bezoek is gebruik gemaakt van binaire 
logit. Hiervoor is gekozen vanwege het feit dat de respondenten alle 16 keuzealternatieven apart van elkaar 
hebben beoordeeld. Zo is er per keuzealternatief gevraagd of de respondenten de woonboulevard 
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frequenter zouden bezoeken als het desbetreffende altematief aanwezig zou zijn. Hierop kon geantwoord 
worden met ja of nee. De eventuele langere verblijfsduur is onderzocht door middel van een regressie 
analyse met SPSS (SPSS inc, 2007). Hierbij is de respondenten gevraagd naar het aantal minuten dat zij 
langer zouden verblijven als altematief A aanwezig zou zijn (0 minuten = niet langer verblijven) . Ook hier 
zijn dus alle 16 keuzealtematieven apart beoordeeld. Door aan de hand van een regressie analyse de 
eventuele langere verblijftijd in verband te brengen met de tijd dat de respondent van plan waste verblijven, 
kan worden bepaald wat de invloed is van de niveaus op de verblijftijd. 

De deelnutten: 
Voor alle modellen is er een constante en zijn parameters voor de variabele niveaus geschat. De constante 
geeft het nut weer voor de aangeboden altematieven versus de basis. De constante wordt in dit onderzoek 
gevormd door de context, ofwel de bestaande perifere retail locatie (woonboulevard Kanaleneiland). Aan de 
hand van de geschatte parameters voor de variabele niveaus kunnen deelnutten afgeleid worden. 
Aangezien er in dit onderzoek gebruik is gemaakt van effectcodering, worden de deelnutten als volgt 
afgeleid 

Voor de variabelen met twee niveaus wordt een parameterwaarde (~) bepaald: 
Het deelnut van het 1 e niveau bedraagt: ~1 
Het deelnut van het 2e niveau bedraagt: -~1 

Voor de variabele met vier niveaus worden drie parameterwaarden (~ 1 . ~2 en ~3) bepaald: 
Het deelnut van het 1 e niveau bedraagt: ~ 1 

Het deelnut van het 2e niveau bedraagt: ~2 
Het deelnut van het 3e niveau bedraagt: ~3 

Het deelnut van het 4e niveau bedraagt: -~1 + - ~2 + - ~3 

Analysedesign: 
Om de diverse analyses le kunnen verrichten en de modellen le kunnen schatten moet de data 
gestructureerd verwerkt worden. Hiervoor word! het analysedesign opgesteld. De effectcodering is hierin 
tevens toegepast. 

Aangezien er per keuzetaak gevraagd wordt naar de voorkeur voor een van de drie opties (twee 
keuzealtematieven en de basis) , worden er per keuzetaak drie rijen in het analysedesign opgenomen. 
Aangezien er acht keuzetaken zijn, heeft elke respondent 24 rijen aan data. Op elke rij wordt vervolgens 
data verwerkt met betrekking tot het altematief, de voorkeur en mogelijke synergie effecten. De opzet van 
het analysedesign staat weergegeven in label 6.1 op de volgende bladzijde. 
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Reap Keuzetaak Profiel Constarie Veetge Vkinder Vlocatle1 Vloca11e2 Vlocatle 3 Voorkeur Gebruik Frequenter Meertljd Bezoektljd 
1 1 3 1 -1 -1 1 0 0 0 0 0 0 90 
1 1 7 1 1 1 0 1 0 1 1 0 15 90 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 
1 2 4 1 -1 1 1 0 0 0 0 0 0 90 
1 2 11 1 1 -1 0 0 1 1 1 1 30 90 
1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 90 
1 3 2 1 1 -1 1 0 0 1 1 0 0 90 
1 3 14 1 1 1 -1 -1 -1 0 0 0 0 90 
1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 
1 4 9 1 -1 1 0 0 1 0 0 1 0 90 
1 4 13 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 0 0 90 
1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 
1 5 10 1 -1 -1 0 0 1 0 0 0 0 90 
1 5 15 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 0 0 90 
1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 
1 6 6 1 -1 1 0 1 0 1 1 0 15 90 
1 6 16 1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 90 
1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 
1 7 5 1 -1 -1 0 1 0 0 0 1 0 90 
1 7 8 1 1 -1 0 1 0 1 0 0 0 90 
1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 90 
1 8 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 90 
1 8 12 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 90 
1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 90 
2 1 3 1 -1 -1 1 0 0 0 0 0 0 90 
2 1 7 1 1 1 0 1 0 1 1 0 30 90 
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 
2 2 4 1 -1 1 1 0 0 0 0 0 0 90 
2 2 11 1 1 -1 0 0 1 1 1 0 30 90 
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 

Tabel 6. 1: Opzet ana/ysedesign met effect codering 

Significantie van de deelnutten: 
Voor elke geschatte parameterwaarde wordt een significantietoets uitgevoerd. Er wordt een 
significantieniveau gehanteerd van 0,05. Dit houdt in dat er vanuit wordt gegaan dat een deelnut afwijkt van 
O als de kans dat het deelnut de waarde O heeft kleiner is dan 0,05. Afhankelijk van de significantie van de 
deelnutten is een variabele wel of niet relevant voor het verklaren van het keuzegedrag. Er wordt vanuit 
gegaan dat een variabele relevant is als voor tenminste een deelnut van de variabele, het deelnut afwijkt 
van 0. Of een variabele significant is op het 0,05 niveau wordt in dit onderzoek bepaald aan de hand van de 
t-waarde. Als een variabele een t-waarde heeft tussen de 1,96 en -1,96 is deze niet significant op het 0,05 
niveau. 

Goodness of fitt: 
Voordat de deelnutten en de mate van invloed van de verschillende kenmerken worden berekend, wordt 
gekeken in hoeverre het geschatte model in staat is het waargenomen keuzegedrag te voorspellen. Dit 
wordt ook wel de goodness of fitt van het model genoemd. Om dit te bepalen wordt gebruik gemaakt van 
McFadden's "Rho Square". Hierin wordt het geschatte model afgezet tegen het nulmodel. Dit nulmodel 
veronderstelt dat geen van de variabelen van invloed is op het keuzegedrag (Oppewal & Timmermans, 
1993). De Rho Square is als volgt gedefinieerd: 

p2 = 1 - ((LL(~) I LL(O)) 

Waarbij: 
LL(~) = De loglikelihood van het geschatte model 
LL(O) = De loglikelihood van het nulmodel 

Wouter Lamens 0575039 
Leisure op de pcrifere retail locahc: een consumcnten perspccticf 

Tljdtotaal 
90 

105 
90 
90 

120 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 

105 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 

120 
90 
90 

120 
90 

71 



Afstudeerscriptie Masterfase 
Real Estate Management & Development, faculteit Architechlre Building and Pl annin g -TU/e 

De waarde van Rho Square varieert tussen nul en een. Naarmate een hogere waarde wordt gevonden 
betekent dit dat het geschatte model het waargenomen keuzegedrag beter voorspelt. Een geschat model 
welke een waarde heeft die dicht bij de nul ligt voorspelt het waargenomen keuzegedrag nauwelijks beter 
dan het nulmodel (Delden, 2002). Over het algemeen kan aangenomen worden dat een geschat model met 
een Rho Square van tenminste 0,2 voldoende in staat is het keuzegedrag te voorspellen. Om de beide 
loglikelihoods te berekenen wordt gebruik gemaakt van het programma LIMDEP (Econometric software, 
2007). 

De kans dat een alternatief gekozen wordt: 
Voor elke mogelijke combinatie van de niveaus van de gestelde variabele kan berekend worden hoe groot 
de kans is dat iemand voor een bepaald altematief kiest. Hiervoor dient eerst voor elk verschillend 
alternatief bepaald te worden welk nut de respondent aan het alternatief ontleent. Het nut van het alternatief 
wordt berekend door de leisure constante en de deelnutten van het betreffende alternatief bij elkaar op te 
tellen: 

V x = Cx + ~eel + ~kinder+ ~locatie 

Waarbij: 

Vx = Het structurele nut van het altematief x 

Cx Een constante die het nut weergeeft van de altematieven versus de basis 

Beet = Een te schatten parameter die het belang van de eetgelegenheid weergeeft 

Bkinder = Een te schatten parameter die het belang van het kinderparadijs weergeeft 

B1ocatie = Een te schatten parameter die het belang van de locatie weergeeft 

Aan de hand van het structurele nut van de altematieven kan de kans worden berekend dat elk van deze 
gekozen worden. Dit kan worden berekend aan de hand van de formule in figuur 6.1. Deze formule is 
ontwikkeld uit het Multinominale Logit model (Oppewal & Timmermans, 1993). 

Px = 

Waarbij; 

exp (Vx) 

~exp (Vx') 
x' 

Px = De kans dat altematief x wordt gekozen ult de set van beschikbare alternatieven 

Vx = Het nut van keuzealtematief x 

Figuur 6.1: Formule Multinominale Logit model (Oppewal & Timmermans, 1993) 
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Mate van invloed van de variabelen: 
Het verschil tussen de hoogste en de laagste parameterwaarde wordt ook wel de range genoemd. Door de 
ranges van alle kenmerken bij elkaar op te tellen en per kenmerk te bepalen welk aandeel deze heeft in het 
totaal, kan de invloed op het keuzegedrag van de respondent per kenmerk inzichtelijk worden gemaakt. 

6.3 Model voorkeur inpassen leisure 
In deze paragraaf zal het model worden besproken wat de voorkeur voor de inpassing van leisure weergeeft 
van alle 120 respondenten. Er zal dus nog niet worden gekeken naar specifieke kenmerken van de 
respondent en de mate waarin deze kenmerken invloed hebben op hun keuzegedrag. Dit zal gebeuren in 
de volgende paragraaf. Bij het model wordt een overzicht gegeven van de variabelen die van invloed bleken 
op het keuzegedrag van de respondenten. Hierbij wordt aangegeven welke deelnutten respondenten 
ontlenen aan de attribuutniveaus I variabele niveaus. Met behulp van deze gegevens zal vervolgens worden 
berekend wat de invloed is van de verschillende variabelen op het keuzegedrag. 

De respondenten hebben in dit onderzoek acht random samengestelde keuzetaken beoordeeld. Bij het 
meten van de voorkeur heeft de respondent een keuze gemaakt tussen twee keuzealternatieven en een 
basis. Aangezien het model door alle 120 respondenten beoordeeld is zijn er in het totaal 960 observaties 
meegenomen in dit model. Hieronder wordt eerste de goodness of fitt van het model geschat. Daama 
worden de deelnutten weergegeven en vervolgens de mate van invloed van de variabelen. 

De goodness of fitt van het geschatte model: 
Om te bepalen wat de loglikelihood van het geschatte model "voorkeur inpassen leisure" en het nulmodel is 
voor de totale groep respondenten, wordt gebruik gemaakt van het programma LIMDEP (Econometric 
software, 2007). De loglikelihood van het geschatte model is -936,39. De loglikelihood van het nulmodel 
geeft -1054,39. 

Dit resulteert een Rho Square van: 
1 - (-936,39 I -1054,67) = 0, 112. 

Ondanks dat dit relatief laag is worden hieronder de resultaten van de modelschatting weergegeven. 

Deelnutten van het geschatte model: 
In figuur 6.3 op de volgende pagina staan de geschatte deelnutten van de variabele niveaus weergegeven. 
Hierin staat ook aangegeven welke niveaus significant zijn. Als het betreffende niveau een t-waarde tussen 
de 1,96 en -1,96 heeft, is deze niet significant op het 0,05 niveau. Dit betekent dat het betreffende niveau 
geen noemenswaardige invloed heeft op het keuzegedrag van respondenten. De variabelen en niveaus 
die wel significant zijn, staan vet weergegeven. 
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Variabele Niveau Deelnut t-waarde 
Constante 

Leisure element Foodcourt 0,627 11,78 
Restaurant a la carte -0,627 -11,78 

Service niveau 

Locatie 

Rho S uare = 0, 112 

"' "O 
19 

0,6 

0 ,4 

~ 0 ,2 

"' ~ 0 
~ .. 
c.. 

·0 ,2+-----

-0.4 

·0 ,6+-----

Locatie 1 
Locatie 2 
Locatie 3 
Locatie 4 

0,084 1,58 
-0,084 -1 ,58 

0,056 0,63 
0,771 9,08) 

-0,421 (-4,57 
-0,406 (nvt) 

N = 120 Obs.= 960 

Model: voorkeur inpassen leisure II Foodcourt 

• Restaurant a la carte 

D Met kinderspeelparadijs 

• Zender kinderspeelparadijs 

·0 ,8 -'--------------------------' 

Kenmerken 

Fiauur 6.2: Oeelnutten van de variabelen van het model "voorkeur inoassen leisure" 

De locatie en het leisure element hebben beide een significante invloed op het keuzegedrag van de 
respondenten. Bij de keuze voor een leisure element hebben de respondenten een duidelijke voorkeur voor 
een Foodcourt. Het deelnut van het Foodcourt is met 0,627 relatief hoog. Bij de variabele "locatie" geven 
respondenten aan een significante voorkeur te hebben voor locatie 2 (in het hart van de woonboulevard). 
Locatie 3 en 4 worden beide als significant negatief ervaren. Mogelijk wordt dit veroorzaakt doordat beide 
locaties aan de rand van de woonboulevard aan drukke wegen gelegen zijn. De eerste locatie (naast de 
IKEA) heeft geen significant positieve of negatieve invloed op het keuzegedrag van respondenten. De 
verschillende locaties staan weergegeven in figuur 6.3 op de volgende pagina. De variabele "service 
niveau" in de vorm van een kinderparadijs heeft geen significante invloed op het keuzegedrag van 
respondenten. Ondanks dat zij aangeven een lichte voorkeur te hebben voor een situatie met een 
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kinderparadijs, is de waarde die aan het deelnut toe wordt gekend dermate klein dat er niet echt van een 
significante voorkeur gesproken kan worden. In totaal is het model geschat voor N=120 respondenten met 
960 observaties. 

Figuur 6.3: Locaties voor leisure elementen 

De invloed van de variabelen: 
Door alle ranges van de 
parameterwaardes bij elkaar op te tellen lnvloed variabelen 

en per kenmerk te bepalen welk aandeel 
deze heeft in het totaal , kan de invloed op 
het keuzegedrag van de respondent per 
kenmerk inzichtelijk worden gemaakt. In 
het geschatte model heeft het leisure 
element 48% invloed op het keuzegedrag 46% 

van respondenten . De locatie heeft met 
46% nagenoeg een zelfde mate van 
invloed. Het service niveau in de vorm van 
een kinderparadijs heeft een geringe 
invloed van 6%. Dit lag in de lijn der 
verwachting gezien het feit dat het 
serviceniveau geen significantie vertoonde 6% 

met het keuzegedrag. Figuur 6.4: lnvloed variabe/en 
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6.4 Model/en persoonskenmerken 

In de vorige paragraaf is het model geschat voor de totale groep respondenten. Hieruit zijn de verschillende 
deelnutten van de variabelen en bijbehorende niveaus naar voren gekomen. Echter gelden deze deelnutten 
alleen voor de totale groep respondenten terwijl het mogelijk is dat er verschillen bestaan tussen diverse 
kleinere groepen respondenten. In deze paragraaf worden deze mogelijke verschillen geanalyseerd. Dit 
gebeurt door verschillende modellen te schatten voor kleinere (doel)groepen en te kijken of er verschil zit in 
hun keuzegedrag. De (doel)groepen worden in deze paragraaf gevormd aan de hand van 
persoonskenmerken van de respondent. Hierbij wordt gekeken naar het keuzegedrag van beide geslachten 
en de verschillende opleidingsniveaus. Juist deze groepen worden dieper geanalyseerd vanwege het feit 
dat er verwacht wordt dat deze kenmerken hun keuzegedrag kunnen be'invloeden. In de volgende paragraaf 
zullen modellen worden geschat van (doel)groepen die worden gevormd aan de hand van 
bezoekkenmerken. 

6 .4 .1 Model voorkeur naar geslacht 

In onderstaande tabel 6.2 staan de deelnutten van de geschatte modellen van mannelijke en vrouwelijke 
respondenten weergegeven. Bij de mannelijke respondenten is het model geschat aan de hand van 408 
observaties en bij de vrouwen 552 observaties. De deelnutten die een significante invloed hebben staan vet 
gedrukt. 

De geschatte modellen voor zowel de mannelijke als de vrouwelijke respondenten hebben een relatief lage 
Rho Square. Dit betekend dat de modellen niet heel goed in staat zijn het keuzegedrag van beide groepen 
respondenten te voorspellen. Desondanks worden hieronder de resultaten van de modelschatting 
weergegeven. 

Variabele Niveau Deelnut U-waarde) 
Man Vrouw 

Constante -0,322 (-2,97) -0, 191 (-2,03) 

Leisure element Foodcourt 0,680 (8, 17) 0,593 (8,53) 
Restaurant a la carte -0,680 (-8,17) -0,593 (-8,53) 

Service niveau Met kinderparadiis 0, 127 (1,54) 0,054 (0,77) 
Zonder kinderparadijs -0,127 (-1 ,54) -0,054 (-0,77) 

Locatie Locatie 1 -0,073 (-0,52) 0, 153 (1,30) 
Locatie 2 0,662 (5,03) 0,853 (7,63) 
Locatie 3 -0,287 (-2,06) -0,519 (-4,26) 
Locatie 4 -0,302 (nvt) -0,487 (nvt) 

N=51 (Obs. 408) N=69 (Obs. 552) 
Rho Sauare 0, 114 0,116 

Tabet 6.2: Oee/nutten van de variabelen in het model "voorkeur inpassen leisure" naar ges/acht 

Het model van beide geslachten laat een overeenkomstig keuzegedrag zien tussen mannen en vrouwen. Bij 
zowel de mannen als de vrouwen heeft het Foodcourt een significante voorkeur ten opzichte van het 
restaurant a la carte. Dit zelfde geldt voor een situatie met kinderparadijs alhoewel beide groepen hier geen 
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significante voorkeur voor hebben. Locatie 2 in het hart van de woonboulevard heeft bij zowel de mannen 
als de vrouwen een significante voorkeur. Wat opvalt bij locatie 3 en 4 is dat de vrouwen negatiever zijn ten 
opzichte van de mannen. In figuur 6.5 zijn de voorkeuren van de mannelijke en vrouwelijke respondenten 
grafisch weergegeven. Aangezien de modelresultaten van beide geslachten grote overeenkomsten vertoont 
wordt er niet specifiek gekeken naar de invloed van de variabelen. 
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Figuur 6.5: Oeelnutten per ges/acht 
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6.4.2 Model voorkeur naar opleidingsniveau 
In tabel 6.3 staan de verschillende parameterwaarden per opleidingsniveau weergegeven. De deelnutten 
die een significante invloed hebben op het keuzegedrag staan vet afgedrukt. 

Voor elk van de geschatte modellen is de goodness of fitt bepaald. Dit wordt weergegeven door de Rho 
Square. Hieruit komt naar voren dat het model voor de respondenten met een laag opleidingsniveau met 
0,222 een goede voorspelling geeft van het keuzegedrag. De modellen voor de respondenten met een 
gemiddeld en hoog opleidingsniveau geven met respectievelijk 0,137 en 1,114 een minder goede 
voorspelling van het keuzegedrag. 

Variabele Niveau Deelnut (t-waarde) 
Laag Gemiddeld Hoog 

Constante 0,820 (3,09) -0,528 (-4,27) -0,268 (-2,82) 

Leisure element Food court 0,362 (2,62) 0,641 (6,52) 0,689 (9,55) 
Restaurant a la carte -0,362 (-2,62) -0,641 (-6,52) -0,689 (-9,55) 

Service niveau Met kinderparadijs -0,147 (-0,97) 0,061 (0,64) 0,130 (1 ,79) 
Zender kinderparadijs 0, 147 (0,97) -0,061 (-0,64) -0,130 (-1 ,79) 

Locatie Locatie 1 1,032 (3,21) -0,012 (-0,07) 0,121 (-0,31) 
Locatie 2 1,010 ( 4,07) 0,922 (6,01) 0,656 (5,74) 
Locatie 3 -1 ,293 (-4,33) -0,471 <-2,n) -0,249 (-2,05) 
Locatie 4 -0,749 (nvt) -0,439 (nvt) -0,528 (nvt) 

N=14 (Obs 112) N=39 Obs 312 N=67 Obs 536 
Rho Square 0,222 0, 137 0, 114 
Tabet 6.3: Deelnutten van de vanabelen m het model "voorkeur inpassen leisure" naar opleidingsniveau 

De geschatte constante van de respondenten met een laag opleidingsniveau geeft met 0,820 een hoge 
positieve waarde. Dit betekent dat deze groep respondenten relatief vaak een voorkeur heeft voor een van 
de keuzealternatieven ten opzichte van de basis. Deze groep heeft dus relatief vaak een voorkeur voor 
nieuwe leisure elementen. Dit in tegenstelling tot de respondenten met een gemiddeld en hoog 
opleidingsniveau. Bij deze twee groepen hebben de constanten een negatieve waarde hetgeen duidt dat zij 
relatief vaak een voorkeur hebben voor de basis ten opzichte van een van de keuzealternatieven. 

Alie groepen hebben op het gebied van het leisure element een voorkeur voor een Foodcourt ten opzichte 
van een restaurant a la carte. Wei zijn er verschillen tussen de mate waarin de verschillende 
opleidingsniveaus een voorkeur hebben. Zo hebben de respondenten met een laag opleidingsniveau een 
minder grote voorkeur voor een Foodcourt (0,362) dan de respondenten met een gemiddeld en hoog 
opleidingsniveau met respectievelijk 0,641 en 0,689. De respondenten met een hoog en gemiddeld 
opleidingsniveau zijn dus veel meer uitgesproken over hun voorkeur dan de lage opleidingen. Op het gebied 
van service niveau is te zien dat het kinderparadijs op geen van de groepen een significante invloed heeft 
op het keuzegedrag. De locatie blijkt wel een zeer wisselend effect te hebben op het keuzegedrag van de 
verschillende opleidingsniveaus. Bij de respondenten met een laag opleidingsniveau geniet locatie 1, naast 
de IKEA, de grootste voorkeur. Bij de respondenten met een hoog en gemiddeld opleidingsniveau heeft 
deze locatie een geringe en niet significante invloed op het keuzegedrag. Locatie 2, in het hart van de 
woonboulevard, heeft bij alle drie de groepen een positief effect op het keuzegedrag. Locaties 3 en 4 (aan 
de rand van de woonboulevard aan drukke wegen) hebben bij alle drie de groepen een negatieve invloed 
op het keuzegedrag. Wat verder opvalt bij de locaties is de mate waarin verschillende groepen een voorkeur 
hebben. Zo geven de respondenten met een laag opleidingsniveau aan locatie 1 en 2 heel aantrekkelijk te 
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vinden terwijl locatie 3 en 4 als zeer onaantrekkelijk wordt gezien. Bij de respondenten met een gemiddeld 
en voornamelijk met een hoog opleidingsniveau zijn de verschillen tussen de locaties minder groot. 
Uitzondering hierop is de voorkeur voor locatie 2 bij de respondenten met een gemiddeld opleidingsniveau. 
In figuur 6.6 staat de parameterwaarde van de verschillende niveaus per opleidingsniveau grafisch 
weer e even. 
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Figuur 6.6: Deelnutten van de variabelen in het model "voorkeur inpassen leisure" naar opleidingsniveau 
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6.5 Model/en bezoekkenmerken 
In deze paragraaf warden nogmaals modellen geschat voor (doel)groepen binnen de totale groep 
respondenten. De (doel)groepen warden in deze paragraaf gesegmenteerd aan de hand van enkele 
bezoekkenmerken waarvan de verwachting bestaat dat deze het keuzegedrag kunnen be"invloeden. De 
bezoekkenmerken die warden behandeld zijn: de bezoekintentie, de dag van het bezoek I data afname, de 
verblijfsduur en het al dan niet aanwezig zijn van kinderen O t/m 9 jaar in de groep. 

6.5.1 Model voorkeur naar bezoekintentie 
In het onderzoek zijn vijf verschillende bezoekintenties te onderscheiden, te weten: doelgericht winkelen, 
plezier winkelen , doelgericht en plezier winkelen, orienteren op een aankoop en eten. Aangezien er te 
weinig respondenten (4) aan het onderzoek mee hebben gedaan metals bezoekintentie "eten" wordt deze 
buiten beschouwing gelaten. In tabel 6.4 staan de geschatte modellen van de verschillende bezoekintenties 
weergegeven. 

Het geschatte model voor de respondenten met de bezoekintentie plezier heeft met 0,213 een relatief hoge 
Rho Square. Dit betekent dat het model goed in staat is het keuzegedrag van deze groep respondenten te 
voorspellen. De modellen die zijn geschat voor de andere groepen hebben allemaal een Rho Square 
waarde van onder de 0,2 wat er op duidt dat de desbetreffende modellen niet heel goed in staat zijn het 
keuzegedrag te voorspellen . Bij het interpreteren van de conclusies dient hier rekening mee te warden 
gehouden. 

Variabele Niveau Deelnut (t-waarde) 
Plezier Doelgericht Doelgericht & Orienteren 

plezier 
Constante 0,312 (1 ,12) -0,312 (-3,18) -0,560 (-3,98) 0,306 (1 ,31) 

Leisure element Foodcourt 0,817(4,16) 0,640 (8,55) 0,564 (5,22) 0,643 (4,04) 
Restaurant a la carte -0,817 (-4,16) -0,640 (-8,55) -0,564 (-5,22) -0,643 (-4,04) 

Service niveau Met kinderparadijs -0,263 (-1,42) 0, 182 (2,39) 0,188(1,74) -0,273 (-1,69) 
Zender kinderparadijs 0,263 (1,42) -0,182 (-2,39) -0,188 (-1 ,74) 0,273 (1,69) 

Locatie Locatie 1 0,279 (0,85) -0,075 (-0,60) 0,223 (1,20) 0, 171 (0,66) 
Locatie 2 1,063 (3,28) 0,668 (5,66) 0,984 (5,75) 0,820 (3,06) 
Locatie 3 -0,309 (-1,03) -0,364 (-2,83) -0,871 (-4,07) -0,201 (-0,77) 
Locatie 4 -1,033 (nvt) -0,229 (nvt) -0,336 (nvt) -0,790 (nvt) 

N=10 (Obs 80) N=62 Obs 496 N=31 Obs 248 N=13Obs104 
Rho Square 0,213 0, 107 0, 151 0, 143 

Tabel 6.4: Deelnutten van de variabelen in het model "voorkeur inpassen leisure" per bezoekintentie 

Bij alle vier de bezoekintenties hebben de respondenten een voorkeur voor een Foodcourt boven een 
restaurant a la carte. Op het gebied van het service niveau zijn wel enkele verschillen in voorkeur te zien. 
Zo gaven de respondenten die voor hun plezier kwamen winkelen en diegenen die zich kwamen orienteren 
op een aankoop, aan een voorkeur te hebben voor een situatie zonder kinderparadijs. Bij de respondenten 
die doelgericht (evt in combinatie met plezier winkelen) kwamen winkelen bestaat een voorkeur voor een 
situatie met een kinderparadijs. Op het gebied van de locaties laten alle groepen een vergelijkbaar beeld 
zien. Locatie 2, in het hart van de woonboulevard, heeft bij alle groepen de grootste voorkeur. Locatie 1 
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(naast de IKEA) heeft bij alle groepen een niet significante invloed op het keuzegedrag. Locatie 3 en 4 
hebben bij alle groepen een negatieve invloed op het keuzegedrag. Hier zijn wel enkele verschillen 
waarneembaar in welke van de twee de meest negatieve invloed heeft. Zo geven de doelgerichte 
winkelaars (evt in combinatie met plezier winkelen) aan locatie 4 als meest negatief te ervaren. De overige 
twee groepen waarderen locatie 3 als laagste. 

6.5.2 Model voorkeur naar dag van data afname 
De data afname heeft op drie verschillende dagen plaatsgevonden op verschillende tijdstippen. Zo is de 
data op vrijdag en zaterdag gedurende de dag (11 t/m 18uur) afgenomen en donderdag deels gedurende 
de dag en deels op koopavond (15 t/m 21 uur). In tabel 6.11 staan per dag van data afname de diverse 
parameterwaarde weergegeven van de desbetreffende niveaus. 

Bij alle drie de modellen is de Rho Square waarde onder de 0,2. De modellen zijn dus niet heel goed in 
staat het keuzegedrag van de desbetreffende respondenten te voorspellen. Bij het interpreteren van de 
conclusies dient hier rekening mee te worden gehouden. 

Variabele Niveau Deelnut (t-waarde) 
Donderdag Vrijdag Zaterdag 

Constante -0,087 (-0,69) -0,102 (-0,78) -0,501 (-4,36) 

Leisure element Food court 0,721 (7,70) 0,592 (6, 19) 0,586 (6,54) 
Restaurant a la carte -0,721 (-7,70) -0,592 (-6, 19) -0,586 (-6,54) 

Service niveau Met kinderparadijs -0,071 (-0,77) 0,273 (2,79) 0,067 (0,74) 
Zonder kinderparadijs 0,071 (0,77) -0,273 (-2,79) -0,067 (-0,74) 

Locatie Locatie 1 0,012 (0,08) 0,064 (0,39) 0,093 (0,62) 
Locatie 2 0,874 (5,81) 0,711 (4,60) 0,759 (5,39) 
Locatie 3 -0,335 (-2, 16) -0,437 (-2,63) -0,509 (-3, 17) 
Locatie 4 -0,551 (nvt) -0,338 (nvt) -0,801 (nvt) 

N=40 (Obs 320) N=40 Obs 320 N=40 Obs 320 
Rho Square 0, 146 0, 119 0, 123 

Tabet 6.5: Deelnutten van de variabelen in het model "voorkeur inpassen leisure" per dag van afname 

Op alle drie de dagen van afname hebben de respondenten een voorkeur voor een Foodcourt ten opzichte 
van een restaurant a la carte. Op het gebied van het serviceniveau laten de respondenten op vrijdag een 
verschil zien met de respondenten op de andere twee dagen. Op zowel donderdag als zaterdag heeft het 
kinderparadijs een zeer geringe, niet significante, positieve of negatieve invloed op de voorkeur van de 
respondent. Op de vrijdag hebben de respondenten een duidelijke, significante, voorkeur voor een situatie 
met een kinderparadijs. Op het gebied van de locatie hebben de respondenten op alle dagen een voorkeur 
voor locatie 2 in het hart van de woonboulevard. Locatie 1 heeft bij alle drie de groepen een geringe, niet 
significante, invloed op de voorkeur. Locatie 3 en 4 hebben allebei een negatieve invloed op het 
keuzegedrag van respondenten. 

Wouter Lamens 0575039 
Leisure op de perifere retail locatie: ecn consurncntcn pcrspccticf 81 



Afstudeerscriptie Masterfase 
Real Estate Management & Development, faculteit Architecture Building and Planning - TU/e 

6.5.3 Model voorkeur naar verblijfsduur 

De geplande verblijfsduur van de respondenten is onderverdeeld in drie categorieen. Deze categorieen 
varieerden van Ot/m60 min, 61t/m120 min en meer dan 120 minuten. In tabel 6.6 staat de parameterwaarde 
per verblijfstijdcategorie weergegeven. 

Bij alle drie de modellen is de Rho Square waarde onder de 0,2. De modellen zijn dus niet heel goed in 
staat het keuzegedrag van de desbetreffende respondenten te voorspellen. Bij het interpreteren van de 
conclusies dient hier rekening mee te worden gehouden. 

Variabele Niveau Deelnut (t-waarde) 
Ot/m 60 min 61t/m120 min 120+ min 

Constante -0,505 (-4,58) 0,051 (0,38) -0,194 (-1,46) 

Leisure element Foodcourt 0,612 (7,08) 0,617 (6,40) 0,696 (7,05) 
Restaurant a la carte -0,612 (-7,08) -0,617 (-6,40) -0,696 (-7,05) 

Service niveau Met kinderparadijs 0,124 (1 ,47) 0, 104 (1 ,08) -0,003 (0,00) 
Zonder kinderparadiis -0,124 (-1,47) -0,104 (-1 ,08) 0,003 (0,00) 

Locatie Locatie 1 0,007 (0,05) -0,220 (-1 ,32) 0,431 (2,62) 
Locatie 2 0,662 (4,82) 0,685 (4,42) 1,056 (6,70) 
Locatie 3 -0,493 (-3,23) -0,218 (-1 ,36) -0,542 (-3, 12) 
Locatie 4 -0, 176 (nvt) -0,247 (nvt) -0,945 (nvt) 

N=48 (Obs 384) N=35 Obs 280 N=37 Obs 296 
Rho Square 0, 113 0,102 0, 159 

Tabel 6.6: Deelnutten van de variabelen in het model "voorkeur inpassen leisure" naar verblijfsduur 

Het Foodcourt heeft bij alle verblijfstijdcategorieen de voorkeur boven een restaurant a la carte. Ook op het 
gebied van het serviceniveau zijn geen echte verschillen te zien. In alle drie de categorieen hebben de 
respondenten geen significante voorkeur voor een situatie met of zonder een kinderparadijs. Op het gebied 
van de locatie zijn er wel enkele verschillen in voorkeur. Zo hebben de respondenten die meer dan 120min 
op de woonboulevard planden te verblijven, een significant positief oordeel over locatie 1 (bij de IKEA). Bij 
de andere twee groepen heeft deze locatie geen significante invloed op het keuzegedrag. De locatie in het 
hart van de woonboulevard (2) heeft de grootste voorkeur in alle groepen. Bij alle groepen hebben locatie 3 
en 4 een negatieve invloed op het keuzegedrag. Er is wel per groep een verschil in welke van deze twee de 
meest negatieve invloed heeft op het keuzegedrag. 

6.5.4 Model voorkeur naar kinderen Ot/m9 jaar aanwezig binnen de groep 

In onderstaande tabel 6.7 op de volgende bladzijde staan de parameterwaarden weergegeven naar het al 
dan niet aanwezig zijn van kinderen van O t/m 9 jaar binnen de groep. 

Het model dat is geschat voor de respondenten met kinderen onder de 1 O jaar in hun groep heeft een Rho 
Square waarde van 0,205. Dit betekent dat het model goed in staat is het keuzegedrag van deze groep 
respondenten te voorspellen. Dit is minder het geval bij de groep respondenten zonder kinderen onder de 
tien jaar in hun groep. Hierbij is de Rho Square waarde met 0,119 relatief laag. Voomamelijk de conclusies 
die kunnen worden getrokken uit het model van de respondenten met kinderen onder de tien jaar zijn dus 
nauwkeurig. 
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Variabele Niveau Deelnut t-waarde) 
Met kinderen Zonder kinderen 

Constante -0,219 (-0,87) -0,263 (-3,53) 

Leisure element Food court 0,578 (2,94) 0,645 (11,47) 
Restaurant a la carte -0,578 (-2,94) -0,645 (-11,47) 

Service niveau Met kinderparadijs 0,985 (4,44) 0,006 (0 , 11) 
Zander kinderparadijs -0,985 (-4,44) -0,006N (-0, 11) 

Locatie Locatie 1 -0,075 (-0,25) 0,076 (0,80) 
Locatie 2 0,622 (2,05) 0,804 (8,99) 
Locatie 3 -0,274 (0,89) -0,505 (-5,13) 
Locatie 4 -0,273 (nvt) -0,375 (nvt) 

N=11 (Obs 88) N=109 (Obs 872) 
Rho Square 0,205 0, 119 

Tabel 6. 7: Deelnutten van de variabelen naar groep met I zonder kinderen Otlm9 jaar 

Zowel op het gebied van het leisure element als de locatie laten deze twee groepen een vergelijkbaar beeld 
zien. Zo geniet het Foodcourt de voorkeur boven het restaurant a la carte en is locatie 2 (hart van de locatie) 
het meest aantrekkelijk. Wei zit er een groot verschil in de voorkeur op het gebied van het serviceniveau. Bij 
de respondenten die een of meerdere kinderen van O t!m 9 jaar in hun groep had bleek een significante 
voorkeur voor een situatie met een kinderparadijs. Bij de groep die dit niet hadden bleek het al dan niet 
aanwezig zijn van een kinderparadijs geen significant invloed te hebben op het keuzegedrag. In figuur 6.7 
staat de arameterwaarde van de variabele niveaus er roe rafisch weer e even. 
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lnvloed van de variabelen: 
Bij de groep respondenten die met kinderen (Ot/m9 jaar) de woonboulevard bezochten, heeft het 
serviceniveau in de vorm van een kinderparadijs met 49% de grootste invloed. Het leisure element heeft 
een invloed van 29% op het keuzegedrag en de locatie 22%. Bij de groep respondenten die geen kinderen 
(Ot/m9 jaar) in hun groep hadden waren de locatie (51 %) en het leisure element (49%) de meest invloedrijke 
variabelen. Het serviceniveau had bij deze groep een verwaarloosbare invloed op het keuzegedrag. Hieruit 
komt naar voren dat de groep respondenten met kinderen (Ot/m9 jaar) duidelijk waarde hecht aan een 
kinderparadijs. Bij de groep respondenten zonder kinderen (Ot/m9 jaar) speelt het aanwezig zijn van een 
kinderparadijs geen positieve dan wel negatieve rol. 

lnvloed variabelen 

m Leisure element 

• Service niveau 

D Locatie 

51 % 

lnvk>ed varlabelen 

0% 

• Leisure element 

• Service niveau 

Olocatie 

49% 

Figuur 6.8: lnvloed variabelen met kinderen Otm9 Figuur 6.9: lnvloed variabelen zonder kinderen Otm9 

Het keuzegedrag van respondenten met kinderen (Ot/m9jr) in hun groep toont duidelijk verschillen met 
respondenten die dit niet hebben. Het aanwezig zijn van faciliteiten voor kinderen is voor deze groep van 
groot belang. In paragraaf 6.7 zal een scenario zich specifiek richten op kinderen. Aan de hand daarvan kan 
worden bepaald wat de kans is dat dit scenario door respondenten gekozen word!. 

6.6 Modellen synergie 

In de vorige paragraaf zijn modellen geschat voor de voorkeur van kleinere groepen respondenten voor de 
inpassing van leisure elementen. In deze paragraaf zal worden bekeken hoe de variabelen moeten worden 
ingepast om de grootste synergie effecten le creeren. Er is verondersteld dat synergie bij consumenten zich 
uit in ; 

het intensiever gebruik van het leisure element 
frequentere bezoeken aan de woonboulevard 
een langere bezoekduur 

Voor alle drie de effecten zullen modellen worden geschat. Dit gebeurt aan de hand van verschillende 
technieken. Om le bepalen welke wijze van inpassen het meest positieve effect heeft op het intensiever 
gebruiken van het leisure element word! gebruik gemaakt van het MNL model. Per keuzetaak hebben de 
respondenten aangegeven of zij gebruik zouden maken van altematief A, Altematief B of geen van beide 
(basis). De respondenten hebben dus een keuze gemaakt uit drie antwoordmogelijkheden waardoor het 
model word! geschat met het MNL model. Bij het bepalen welke manier van inpassen zorgt voor frequentere 
bezoeken aan de woonboulevard is gebruik gemaakt van binaire legit. De respondenten is gevraagd per 
keuzealternatief aan le geven of zij de woonboulevard frequenter zouden bezoeken als dit desbetreffende 
alternatief aanwezig zou zijn. Alie 16 keuzealternatieven zijn dus apart behandeld door de respondenten. Dit 
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zelfde geldt voor het bepalen van de effecten op de verblijfsduur. Ook hier is de respondenten per 
keuzealternatief gevraagd hoeveel minuten zij langer zouden verblijven als het desbetreffende alternatief 
aanwezig zou zijn op de woonboulevard (0 minuten = niet langer verblijven). Aan de hand van een regressie 
analyse met SPSS (SPSS inc, 2007) is deze eventuele langere bezoektijd in verband gebracht met de tijd 
die respondenten gepland hadden te verblijven. De resultaten van deze drie modellen geven weer welke 
wijze van inpassen de grootste synergie effecten hebben op de respondenten . 

6.6.1 Synergie door intensiever gebruik van het leisure element 

Het intensiever gebruik van het leisure element wordt afgeleid uit de vraag of respondenten gebruik zouden 
maken van een van de twee keuzealternatieven of geen van beide (basis). In tabel 6.8 staat de 
parameterwaarde van de verschillende niveaus weergegeven. De niveaus met een hoge parameterwaarde 
zorgen voor een intensiever gebruik van het leisure element. 

De Rho Square van dit model is met 0,101 zeer laag. Dit betekent dat het model een relatief slechte 
voorspelling geeft van het keuzegedrag van de respondenten. Bij het interpreteren van de conclusies dient 
hier rekening mee te warden gehouden. 

Variabele Niveau Deelnut (t-waarde) 
Constante -0,997 (-13,92) 

Leisure element Foodcourt 0,612 (10,25) 
Restaurant a la carte -0,612 (-10,25) 

Service niveau Met kinderparadijs 0,090 (1,54) 
Zonder kinderparadijs -0,090 (-1 ,54) 

Locatie Locatie 1 0,086 (0,87) 
Locatie 2 0, 727 (7 ,67) 
Locatie 3 -0,498 (-4,66) 
Locatie 4 -0,315 (nvt) 

N = 120 (Obs. = 960) 
Rho Square= 0, 101 

Tabet 6.8: Deelnutten van de variabelen in het model "synergie intensiever gebruik ' 

Het leisure element "Foodcourt" zorgt voor een intensiever gebruik als een restaurant a la carte. De groep 
respondenten heeft significant vaker aangeven gebruik te willen maken van een keuzealternatief met een 
Foodcourt dan met een restaurant a la carte. De toepassing van het kinderparadijs heeft geen significante 
invloed op het intensievere gebruik. Bij de locaties is te zien dat locatie 1 geen significante invloed heeft op 
het intensievere gebruik. Locatie 2, in het hart van de woonboulevard heeft de meest positieve invloed op 
het gebruik. Locaties 3 en 4 hebben allebei een significant negatieve invloed op het intensievere gebruik. 
De situatie die zorgt voor het meest intensieve gebruik van het leisure element is dus een Foodcourt met 
een kinderparadijs op locatie 2. Wei moet hierbij warden aangemerkt dat de waarde van de Rho Square 
relatief laag is. 
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lnvloed van de variabelen op het intensiever gebruiken van het leisure element: 
Kijkend naar de invloed van de variabelen op het --------------
intensiever gebruik, is te zien dat de locatie en het 
leisure element met respectievelijk 47% en 46% de 
grootste invloed hebben. Het service niveau heeft een 
geringe invloed op het intensiever gebruik met 7%. In 
figuur 6.1 O staat de invloed van de variabelen op het 
intensievere gebruik grafisch weergegeven. 

47% 

lnvtoed var iabelen 

7% 

• Leisure element 

• Service nfveau 

D l ocatie 

46% 

Figuur 6.10: Synergie intensiever gebruik 

6.6.2 Synergie door het frequenter bezoeken van de woonboulevard 

De respondenten is gevraagd per keuzealternatief aan te geven of zij de woonboulevard frequenter zouden 
bezoeken als het betreffende alternatief op de woonboulevard aanwezig zou zijn. Hierop konden zij 
antwoorden met ja of nee. Het model is geschat met behulp van binaire logit. Aangezien alle 120 
respondenten 16 keuzealternatieven hebben beoordeeld zijn er 1920 observaties gebruikt voor dit model. 
De P-Value is significant op het 0,000 niveau met 8 degrees of freedom. 

In tabel 6.9 staan de verschillende parameterwaarden weergegeven die invloed hebben op het al dan niet 
frequenter bezoeken van de woonboulevard. Bij een hoge parameterwaarde zorgt het desbetreffende 
niveau ervoor dat respondenten eerder geneigd zijn de woonboulevard vaker te bezoeken. Bij een 

t' t d · d d t · t I d b I d k t b ken. neQa 1eve parame erwaar e 1s e respon en nie van p an e woon ou evar va er e ezoe 

Variabele Niveau Deelnut (t-waarde) 
Constante 

Leisure element Foodcourt 0,509 (4,75) 
Restaurant a la carte -0,509 (-4,75) 

Service niveau Met kinderparadijs 0,447 (4,20) 
Zonder kinderparadijs -0,447 (-4,20) 

Locatie Locatie 1 0,149 (0,84) 
Locatie 2 0,577 (3,32) 
Locatie 3 -0,577 (-2,99) 
Locatie 4 -0, 149 (nvt) 

N = 120(Obs.=1920) 
P-Value = 0,000 met deq.fr. = 8 

Tabel 6.9: Deelnutten van de variabelen in het model "synergie frequenter bezoek ' 
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Aangezien er bij dit model gebruik is gemaakt van binaire logit is er geen constante geschat. De toepassing 
van een Foodcourt kan ervoor zorgen dat respondenten een woonboulevard frequenter gaan bezoeken. De 
respondenten hebben significant vaker gekozen voor een alternatief met een Foodcourt dan met een 
restaurant a la carte. Dit zelfde geldt voor een situatie waarin een kinderparadijs is ingepast. Bij de locaties 
zorgt alleen locatie 2 ervoor dat respondenten de woonboulevard significant vaker zullen bezoeken. Locatie 
3 zorgt ervoor dat de respondenten de woonboulevard zeker niet vaker bezoeken en locatie 1 en 4 hebben 
hier geen significante invloed op. De situatie van een Foodcourt met kinderparadijs op locatie 2 zorgt er dus 
voor dat respondenten het meest geneigd zijn de woonboulevard vaker te bezoeken. 

lnvloed van de variabelen op het frequenter bezoeken van de woonboulevard: 
De variabele "locatie" heeft met 38% de grootste ----------------. 
invloed op het al dan niet frequenter bezoeken van de lnvloed varlabe len 

38% 

29% 

• Leisure element 

• Service niveau 

Dloca ti e 

woonboulevard. Het leisure element heeft een invloed 
van 33% en het serviceniveau 29%. Het is hierbij 
opvallend dat alle drie de variabelen een bijna gelijke 
invloed hebben op het frequenter bezoeken van de 
woonboulevard. Vooral de grote invloed van de 
variabele "service niveau" in de vorm van een 
kinderparadijs is hierbij opvallend. Mogelijk worden 
consumenten met jonge kinderen daadwerkelijk geremd 
in het frequenter bezoeken van een woonboulevard 
door de aanwezigheid van hun kinderen. In figuur 6.11 
staat de invloed van de variabelen op het frequenter 
bezoeken van de woonboulevard grafisch weergegeven. 

Figuur 6. 11: Synergie frequenter bezoek 

6.6.3 Synergie door het langer verblijven op de woonboulevard 

De respondenten is gevraagd per keuzealternatief aan te geven of zij langer op de woonboulevard zouden 
verblijven als het betreffende alternatief op de woonboulevard aanwezig zou zijn . De eventuele langere 
verblijfstijd is per keuzealtematief ingevuld in minuten waarbij O minuten aangeeft dat de respondent niet 
langer zou verblijven. Door aan de hand van een regressieanalyse met SPSS (SPSS inc, 2007) deze 
langere verblijfstijd in verband te brengen met de tijd dat respondenten van plan waren te verblijven als 
alleen de basis aanwezig was, kan worden bepaald welke wijze van inpassen de meest positieve effecten 
heeft op de verblijfstijd. Alie 120 respondenten hebben 16 keuzealternatieven beoordeeld zodat het model is 
geschat aan de hand van 1920 observaties. 

In tabel 6.10 op de volgende bladzijde staan de verschillende parameterwaarden weergegeven die van 
invloed zijn op het al dan niet langer verblijven op de woonboulevard. Bij een hoge parameterwaarde zorgt 
het desbetreffende niveau ervoor dat respondenten eerder geneigd zijn !anger te verblijven. Bij een 
negatieve parameterwaarde is de respondent juist niet van plan langer te verblijven op de woonboulevard. 
De R2 waarde (sum of squares) van het geschatte model is met 0,002 zeer laag en niet geschikt om 
conclusies aan te ontlenen. Op de volgende bladzijde staan desondanks de parameterwaarden van de 
variabele niveaus weergegeven. 

Wouter Lamens 0575039 
Lei sure op de perifere retail locatie: een consumcntcn pcrspectief 87 



Afstudeerscriptie Masterfase 
Real Estate Management & Development, facultcit Architecture Building and Planni ng -TU/e 

Variabele Niveau Deelnut (t-waarde) 
Constante 11 s,4n (69,52) 

Leisure element Food court 1,930 (1 ,15} 
Restaurant a la carte -1 , 930 (-1 , 15) 

Service niveau Met kinderparadijs 0,471 (0,28) 
Zonder kinderparadijs -0,471 (-0,28) 

Locatie Locatie 1 0,128 (0,04) 
Locatie 2 3,638 (1 ,25) 
Locatie 3 -2,289 (-0,789) 
Locatie 4 -1 ,477 (nvt) 

N = 120 (Obs.= 1920) 
R2= 0,002 

Tabet 6.10: Deelnutten van de variabelen in het model "synergie frequenter bezoek ' 

Alie variabele niveaus hebben geen significante invloed op het al dan niet langer verblijven op de 
woonboulevard. 

6.7 Praktische toepassing van de model/en 

6.7.1 lnleiding 
In deze paragraaf worden drie scenario's beschreven waarbij de variabele niveaus op een verschillende 
wijze zijn ingepast. De drie scenario's zijn samengesteld vanuit de resultaten van de modelschatting uit de 
vorige paragraaf en zouden reele opties zijn om in de praktijk toegepast te worden op een perifere retail 
locatie. Elk van de scenario's heeft een apart thema en richt zich op een bepaalde (doel)groep. Hieronder 
staan de drie scenario's inclusief de groep waarop het zich richt. 

Optimaal resultaat en synergie voor de totale groep respondenten 
Familie toegankelijk: een plaats voor heel het gezin 
Rust en ontspanning: een plaats van rust en ontspanning in de hectiek van het winkelen 

Van deze scenario's wordt berekend wat de kans is dat een respondent de betreffende gelegenheid bezoek. 
Deze kans geeft een extra inzicht in de mate waarin de variabele niveaus invloed hebben op de kans dat 
een bepaald altematief gekozen wordt. Eerst worden de verschillende scenario's beschreven inclusief hun 
kenmerken. Vervolgens zal de kans worden berekend dat de verschillende gelegenheden gekozen worden. 
Uit deze resultaten worden vervolgens conclusies getrokken en aanbevelingen gegeven voor de inpassing 
van de verschillende variabele niveaus. 
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6.7.2 Scenario's 

In deze subparagraaf worden de verschillende scenario's beschreven. Deze scenario's zijn samengesteld 
vanuit de resultaten van de modelschatting. Het eerste scenario dat wordt beschreven is die van het 
optimale resultaat. Dit scenario is het meest geschikt voor de totale groep respondenten. Daarnaast zorgt 
dit scenario ook voor de grootste synergie effecten. Het tweede scenario dat wordt beschreven richt zich 
voornamelijk op het gezin. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de soort eetgelegenheid en het kinderparadijs. 
De locatie is in dit scenario van ondergeschikt belang. Het derde scenario richt zich op consumenten die de 
hectiek van het winkelen willen ontvluchten en willen ontspannen. Hierbij wordt een samenstelling gemaakt 
van variabelen die zorgen voor rust en comfort. 

Scenario: Optimaal rendement 
Vanuit de modelschatting voor de totale groep respondenten is naar voren gekomen dat respondenten een 
duidelijke voorkeur hebben voor een Foodcourt. Daarnaast creeert dit Foodcourt ook de meeste synergie 
effecten. In de optimale situatie wordt het Foodcourt gecombineerd met een kinderparadijs. De situatie met 
een kinderparadijs geniet een kleine niet significante voorkeur van de respondent. Op het gebied van 
synergie zorgt dit element wel voor een grotere bezoekfrequentie van de respondenten. De locatie die de 
grootste voorkeur geniet van de respondent is locatie 2 (hart van de woonboulevard). Daarnaast geeft deze 
locatie ook de grootste synergie eff ecten voor de respondent. 

Scenario: familie toegankelijk 
Dit scenario richt zich volledig op families. De nadruk ligt hierbij op het leisure element en het serviceniveau 
in de vorm van een kinderparadijs. De locatie is bij dit scenario dus van ondergeschikt belang. Voor het 
leisure element is gekozen voor een Foodcourt. Dit element past duidelijk beter bij gezinnen en families 
aangezien ingespeeld wordt op meerdere leeftijdscategorieen en meerdere keuzes biedt. Het Foodcourt is 
ook uitermate geschikt voor kinderen. Aangezien dit scenario inspeelt op families en gezinnen moet de 
inpassing ook geschikt zijn voor kinderen. Op het gebied van het serviceniveau wordt daarom gekozen voor 
een situatie met kinderparadijs. Aangezien de locatie van het element een ondergeschikte rol speelt is 
gekozen voor locatie 4. Deze locatie licht aan de rand de woonboulevard aan de belangrijkste aanvoerweg. 

Scenario: rust & ontspanning 
Het scenario "rust en ontspanning" richt zich op consumenten die even willen ontsnappen aan de hectiek 
van het winkelen en rustig wat willen eten en drinken. Het leisure element dat hiervoor gekozen wordt is het 
restaurant a la carte. Deze eetgelegenheid is zeer geschikt voor wat ontspanning en rust in tegenstelling tot 
het veel drukkere Foodcourt. Dit scenario speelt verder niet in op gezinnen met kinderen en herbergt 
daarom ook geen kinderparadijs. Qua locatie is dit scenario gevestigd aan de rand van de woonboulevard 
zonder drukke wegen in de nabijheid (locatie 1 ). Deze locatie moet ervoor zorgen dat de consument ook 
echt even weggetrokken wordt uit het winkelgebied en drukke in- en uitvalswegen. 

De kans dat een bepaald scenario gekozen word! kan berekend worden aan de hand van het structurele nut 
dat respondenten ontlenen aan het desbetreffende scenario. Het structurele nut van een scenario wordt 
berekend door de leisure constante en de deelnutten van het betreffende alternatief bij elkaar op te tellen. 
De gebruikte parameterwaarden zijn afkomstig uit het model ''voorkeur inpassen leisure" voor de totale 
groep respondenten . De constante is voor alle scenario's gelijk en heeft een waarde van -0,244. 

Wouter Lamens 0575039 
Lei sure op de pcrifere retail locatie: een consurncntcn pcrspectief 89 



Afstudeerscri ptie Masterfase 
Real Estate Management & Development, faculteit Architecture Building and Planning-TU/e 

De deelnutten en het structurele nut van de beschreven scenario's staan weergegeven in tabel 6.11 . Voor 
scenario 1 kan nu de kans als onderstaand worden berekend (Timmermans & Oppewal, 1993): 

EXP (Vx1) I EXP (Vx1 + Vx2 + Vx3) = EXP 1,238 I EXP (1 ,238 + 0,061 + -0,899) = 0,701 

Op deze manier kan voor elk scenario de kans worden berekend dat deze gekozen wordt. Het scenario 
"optimaal resultaaf' heeft met 70,1% duidelijk de grootste kans om gekozen te worden. Het scenario dat 
zich richt op families en kinderen is daama he! meest aantrekkelijk met 21 ,6%. Het minst aantrekkelijke 
alternatief is het scenario voor rust & ontspanning. Dit scenario heeft een geringe kans van 8,3% dat het 
gekozen wordt. De kansen dat de verschillende scenario's gekozen worden lopen behoorlijk uiteen. Dit 
geeft aan dat de wijze van inpassen van de variabele niveaus van grote invloed is op het keuzegedrag van 
de respondent. 

Situatie Variabele Niveau Waarde Vx Kans 
Scenario Constante -0,244 1,238 0,701 
Optimaal resultaat Leisure element Foodcourt 0,627 

Service niveau Met kinderparadijs 0,084 
Locatie Locatie 2 0,771 

Scenario Constante -0,244 0,061 0,216 
Familie toegankelijk Leisure element Foodcourt 0,627 

Service niveau Met kinderparadijs 0,084 
Locatie Locatie 4 -0,406 

Scenario Constante -0,244 -0,899 0,083 
Rust & ontspanning Leisure element Restaurant -0,627 

Service niveau Zender kinderparadijs -0,084 
Locatie Locatie 1 0,056 

Tabet 6.11: Kans dat een scenario gekozen wordt 
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6.8 Conclusie 
In deze paragraaf worden de conclusies van dit hoofdstuk beschreven. 

De voorkeur van de fatale groep respondenten: 
De variabele "leisure element" heeft met 48% de grootste invloed op het keuzegedrag van de totale groep 
respondenten. Hierbij geven respondenten aan een duidelijke voorkeur te hebben voor het variabele niveau 
van een Foodcourt ten opzichte van een restaurant a la carte. De grote keuzemogelijkheden en de snelle 
service van het Foodcourt hebben dus de voorkeur boven de rust en comfort van een restaurant. Mogelijk 
vinden de respondenten deze gelegenheid en de eigenschappen daarvan beter passen bij hun bezoek aan 
de woonboulevard. Een groot deel van de respondenten bezocht de woonboulevard namelijk relatief kort 
met de intentie om een doelgerichte aankoop te doen. Het Foodcourt kan hier goed op in spelen doordat zij 
een groot assortiment aanbieden aan maaltijden die snel geserveerd worden. Mogelijk speelt dit feit mee in 
de uiteindelijke keuze van de respondenten voor een Foodcourt. Het serviceniveau in de vorm van een 
kinderparadijs heeft een geringe invloed van 6% op het keuzegedrag van de respondenten. De 
respondenten geven aan een lichte, niet significante, voorkeur te hebben voor een situatie met een 
kinderparadijs. Voor het overgrote deel van de respondenten speelt het al dan niet aanwezig zijn van een 
kinderparadijs dus geen rol in hun uiteindelijke keuze. De reden hiervoor is waarschijnlijk dat dit variabele 
niveau specifiek inspeelt op respondenten met kinderen onder de tien jaar. Voor de overige groep 
respondenten speelt het kinderparadijs dus waarschijnlijk geen rol. De locatie als variabele heeft voor 46% 
invloed op het keuzegedrag van de respondenten. De respondenten hebben hierbij een duidelijke voorkeur 
voor locatie 2 in het hart van de woonboulevard. Locatie 1 (naast de IKEA) heeft geen significante invloed 
op het keuzegedrag en locaties 3 en 4 hebben een significant negatieve invloed op het keuzegedrag. Een 
centrale ligging in de woonboulevard lijkt van groot belang bij de keuze voor een leisure element. Dit komt 
terug in het feit dat alleen locatie 2 een significant positieve invloed heeft op de uiteindelijke keuze van de 
respondenten. Een ander aspect wat mogelijk van belang is bij de voorkeur voor een locatie is de nabijheid 
van drukke wegen. Locatie 3 en 4 zijn beide gelegen aan drukke uitvalswegen. Beide locaties hebben een 
significant negatieve invloed op de keuze van de respondenten. Locatie 1 en 2 liggen beide meer in de 
woonboulevard aan relatief rustige wegen. Deze locaties hebben beide een positieve invloed op het 
keuzegedrag van de respondenten. Het lijkt er op dat de combinatie van een centrale ligging zonder drukke 
wegen een zeer positief effect heeft op het keuzegedrag van de respondenten. Echter is het mogelijk dater 
meerdere factoren een rol hebben gespeeld bij de uiteindelijke waardering van de locaties. Het is dus 
moeilijk om vast te stellen wat de invloed en het effect is van deze twee eigenschappen. Eventueel 
vervolgonderzoek is hierbij noodzakelijk. 

De meest optimale situatie voor de volledige groep respondenten is dus een Foodcourt met kinderparadijs 
op locatie 2. Wei moet aangemerkt worden dat het model een Rho Square waarde heeft van 0, 112. Dit 
betekent dat het model matig in staat is het keuzegedrag van de respondenten te voorspellen . 

Verschillen tussen kleinere (doel)groepen: 
Naast de voorkeur van de totale groep respondenten , zijn er ook modellen geschat voor kleinere 
(doel)groepen. De (doel)groepen die zijn onderzocht zijn gesegmenteerd aan de hand van het geslacht, het 
opleidingsniveau, de bezoekintentie, dag van data afname, verblijfsduur en het al dan niet aanwezig zijn van 
kinderen (0Vm9jr) in de groep. Voor elk van deze kenmerken zijn aparte modellen geschat. Hieruit is naar 
voren gekomen dat de persoons- en bezoekkenmerken weinig verschillende invloed hebben op het 
keuzegedrag van de respondenten. Zo hebben alle (doel)groepen een voorkeur voor een Foodcourt ten 
opzichte van een restaurant a la carte. Op het gebied van locaties hebben alle groepen een duidelijke 
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voorkeur voor locatie 2. De invloed van de variabelen "leisure element" en "locatie" varieren per (doel)groep. 
Op sommige doelgroepen heeft het leisure element de grootste invloed en op sommige de locatie. Deze 
twee variabelen vormen bij bijna alle (doel)groepen de meest invloedrijke factoren. Het serviceniveau heeft 
over het algemeen een geringe invloed op het keuzegedrag van de diverse (doel)groepen. Een uitzondering 
hierop zijn de respondenten die een of meerdere kinderen (Ot/m9 jaar) in hun groep hadden tijdens hun 
bezoek aan woonboulevard Kanaleneiland. Deze doelgroep wijkt sterk af door het belang dat zij hechten 
aan het aanwezig zijn van een kinderparadijs. Bij de groep respondenten met kinderen (Ot/m9 jaar) in hun 
groep, heeft het serviceniveau met 49% een zeer grote invloed op hun keuzegedrag. Bij de groep 
respondenten die geen kinderen (Ot/m9 jaar) in hun groep hadden, had het serviceniveau een 
verwaarloosbare (0%) invloed op het keuzegedrag. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de respondenten 
met kinderen (Ot/m9 jaar) veel waarde hechten aan een kinderparadijs terwijl andere respondenten geen 
positieve dan wel negatieve invloed ondervinden van dit element. Voomamelijk de resultaten uit het model 
voor respondenten met kinderen (0 t/m 9jr) in hun groep zijn waardevol. De Rho Square waarde van dit 
model is met 0,205 relatief hoog. Aangenomen kan worden dat het model het keuzegedrag van deze groep 
respondenten goed voorspelt. Het model voor de respondenten zonder kinderen (0 t/m 9jr) heeft een Rho 
Square waarde van O, 119 wat aangeeft dat het model een matige voorspelling geeft van het keuzegedrag. 
Uit deze resultaten kan geconcludeerd worden dat het inpassen van een kinderparadijs mogelijk een reele 
optie is voor ontwikkelaars. Ondanks dat de totale groep respondenten aangaf weinig waarde te hechten 
aan een kinderparadijs, blijkt deze faciliteit wel belangrijk voor de groep respondenten met kinderen (Ot/m9 
jaar).Daarnaast gaven de respondenten zonder kinderen (Ot/m9 jaar) aan geen negatieve invloed te 
ondervinden van een kinderparadijs. Mogelijk is het inpassen van een kinderparadijs dus een geschikte 
optie om gerichter in te spelen op consumenten met kinderen. 

Synergie effecten: 
Voor alle drie de synergie effecten (intensiever gebruik, frequentere bezoeken, langere bezoekduur) zijn 
aparte modellen geschat. Aangezien de R2 waarde van het model dat geschat is voor de langere 
verblijfsduur met 0,002 zeer laag is wordt deze buiten beschouwing gelaten. Het bepalen van de situatie die 
de grootste synergie effecten teweeg brengt is dus volledig bepaald aan de hand van de modellen van het 
intensievere gebruik en de frequentere bezoeken. 

Vanuit de modellen is naar voren gekomen dat een Foodcourt een significant positief effect heeft op zowel 
het intensievere gebruik als op frequentere bezoeken. Dit zelfde geldt voor een situatie met een 
kinderparadijs alhoewel dit element alleen een significante invloed heeft op de frequentere bezoeken. Dit is 
terug te zien in de relatief grote invloed van 29% die het serviceniveau heeft op de bezoekfrequentie. 
Aangezien het kinderparadijs zich specifiek richt op consumenten met kinderen (Ot/m9 jaar) is het 
waarschijnlijk dat juist deze groep verantwoordelijk is voor de ontstane synergie effecten. Mogelijk voelen 
consumenten met jonge kinderen zich dus geremd bij het bezoeken van een woonboulevard door hun 
kinderen. Een kinderparadijs speelt hier goed op in wat als gevolg kan hebben dat consumenten vaker een 
woonboulevard gaan bezoeken. Mogelijk zijn er op dit moment te weinig faciliteiten voor kinderen aanwezig 
op woonboulevard Kanaleneiland terwijl er blijkbaar wel behoefte aan is. De vraag is alleen wat de effecten 
precies zijn van bepaalde faciliteiten voor kinderen op de consumenten. Om dit te beantwoorden is 
vervolgonderzoek noodzakelijk. Op het gebied van locaties laten beide synergie effecten het zelfde beeld 
zien. Locatie 2 heeft een significant positieve invloed op zowel het gebruik als de bezoekfrequentie. Locatie 
1 heeft geen significante invloed en locaties 3 en 4 hebben een significant negatieve invloed. Deze 
uitkomsten zijn gelijk aan de voorkeur van de respondenten voor de inpassing van leisure. Waarschijnlijk 
zorgt een aantrekkelijke locatie voor consumenten er !evens voor dat er synergie effecten ontstaan. 
Daarmee lopen de synergie effecten behoorlijk in een lijn met de voorkeur van respondenten. 
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7 Conclusies & aanbevelingen 

7.1 lnleiding 
In dit onderzoek zijn de voorkeuren van consumenten voor leisure elementen op perifere retail locaties in 
Nederland in kaart gebracht. Daarnaast is er onderzocht hoe leisure elementen ingepast kunnen warden om 
de grootste synergie effecten voor de consument te behalen. 

De probleemstelling is als onderstaand gedefinieerd: 

Welke consumentenvoorkeuren voor leisure elementen op perifere locaties in Nederland zijn er en op 
welke wijze moeten deze warden ingepast om de grootste synergie effecten te behalen voor de 
consument? 

In de volgende paragraaf warden de conclusies van dit onderzoek besproken. Vanuit deze conclusies word! 
antwoord gegeven op de probleemstelling. Een reflectie op de gehanteerde methode en de uitvoering van 
het onderzoek zal beschreven warden in paragraaf 7.3. Dit hoofdstuk sluit al met aanbevelingen voor 
mogelijk vervolgonderzoek in paragraaf 7.4. 

7.2 Conclusies 

Consumentenvoorkeuren voor leisure elementen:: 
In dit onderzoek zijn er drie verschillende leisure elementen onderscheiden die de voorkeur genieten van de 
consument. Er word! verondersteld dat deze leisure elementen in potentie succesvol toe te passen zijn op 
perifere retail locaties in Nederland en warden derhalve in dit onderzoek aangeduid als kansrijk. Hieronder 
staan de drie kansrijke leisure elementen weergegeven op basis van consumentenvoorkeur: 

Het Foodcourt: een verzameling kleinere (fastfood) eetgelegenheden random een 
gezamenlijk terras. 
Het restaurant a la carte: een "traditioneel" restaurant. 
Het kinderparadijs: een gelegenheid waar kinderen van 3 t/m 9 jaar onder professionele 
begeleiding kunnen spelen. 

De drie kansrijke leisure elementen sluiten goed aan bij een retail functie. Tijdens het winkelen kunnen 
consumenten bijvoorbeeld gebruik maken van horeca-elementen (Foodcourt & restaurant a la carte) en I ol 
kunnen zij hun kinderen laten spelen in het kinderparadijs. In potentie kunnen deze leisure elementen dus 
synergie effecten creeren bij de consument. 

Voorkeur voor de inpassing van leisure: 
De totale groep respondenten heeft een significante voorkeur voor een situatie met het variabele niveau van 
een Foodcourt ten opzichte van een restaurant a la carte. De toepassing van deze variabele heeft !evens 
met 48% de grootste invloed op het keuzegedrag van de respondenten . De variabele "locatie" is met 46% 
ook van grote invloed op het keuzegedrag van de totale groep respondenten. Hierbij hebben respondenten 
een significante voorkeur voor locatie 2 in het hart van de woonboulevard. Locaties 3 en 4 hebben een 
significant negatieve invloed op het keuzegedrag en locatie 1 heeft een verwaarloosbare invloed. De 
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mogelijke inpassing van een kinderparadijs heeft met 6% een zeer geringe invloed op het keuzegedrag. Wei 
hebben de respondenten een lichte, niet significante, voorkeur voor een situatie met een kinderparadijs. De 
totale groep respondenten heeft dus een voorkeur voor een situatie waarin een Foodcourt met een 
kinderparadijs is ingepast op locatie 2. 

Uit een analyse van verschillende kleinere (doel)groepen kan geconcludeerd worden dat de persoons- en 
bezoekkenmerken van de respondenten nauwelijks veranderlijke invloed hebben op het keuzegedrag. Zo 
hebben alle (doel)groepen een voorkeur voor een Foodcourt ten opzichte van een restaurant a la carte. Op 
het gebied van locaties hebben alle groepen een duidelijke voorkeur voor locatie 2. Ook is de invloed van 
deze twee variabelen op het keuzegedrag bij bijna alle (doel)groepen het grootst. Het serviceniveau in de 
vorrn van een kinderparadijs heeft over het algemeen een geringe invloed op het keuzegedrag van de 
diverse (doel)groepen. Een uitzondering hierop zijn de respondenten die een of meerdere kinderen (Ot/m9 
jaar) in hun groep hadden tijdens hun bezoek aan woonboulevard Kanaleneiland. Deze doelgroep wijkt 
sterk af door het belang dat zij hechten aan het aanwezig zijn van een kinderparadijs. Bij de groep 
respondenten met kinderen (Ot/m9 jaar) in hun groep, heeft het serviceniveau met 49% de grootste invloed 
op het keuzegedrag. Bij de groep respondenten die geen kinderen (Ot/m9 jaar) in hun groep hadden, had 
het serviceniveau een verwaarloosbare (0%) invloed op het keuzegedrag. Dit persoonskenmerk heeft 
hierrnee dus duidelijk een veranderlijke invloed op het keuzegedrag. 

Zowel de totale groep respondenten als de verschillende onderzochte (doel)groepen laten een vergelijkbaar 
beeld zien op het gebied van hun voorkeur voor de "locatie" en het "leisure elemenf'. Zo geniet het 
Foodcourt duidelijk de voorkeur boven het restaurant a la carte. Dit is eerder naar voren gekomen uit de 
literatuurstudie en de analyse van secundaire data (hoofdstuk 2) . Blijkbaar hebben de grote 
keuzemogelijkheden en de snelle service van het Foodcourt de voorkeur boven de rust en comfort van een 
restaurant. Mogelijk vinden de respondenten de eigenschappen van een Foodcourt beter passen bij hun 
bezoek aan de woonboulevard. Een groot deel van de respondenten bezocht de woonboulevard namelijk 
relatief kort met de intentie om een doelgerichte aankoop te doen. Een Foodcourt speelt hier goed op in 
doordat er een breed assortiment aan maaltijden aangeboden wordt die snel geserveerd kunnen worden. 
Op het gebied van de locaties is er een duidelijke voorkeur voor locatie 2 te zien. De overige locaties 
hebben of een verwaarloosbare (locatie 1) of een significant negatieve (locaties 3 & 4) invloed op het 
keuzegedrag van de respondenten. De centrale ligging van locatie 2 lijkt van groot belang bij de keuze voor 
een leisure element. Dit komt terug in het feit dat alleen de centraal gelegen locatie 2 een significant 
positieve invloed heeft op de uiteindelijke keuze van de respondenten. Een ander aspect dat mogelijk van 
belang is bij de voorkeur voor een locatie is de nabijheid van drukke wegen. Locaties 3 en 4 zijn beide 
gelegen aan drukke uitvalswegen en hebben een significant negatieve invloed op de keuze van de 
respondenten. Locatie 1 en 2 liggen beide aan relatief rustige wegen en worden niet negatief beoordeeld 
door de respondenten . Mogelijk heeft de combinatie van een centrale ligging zonder drukke wegen een zeer 
positief effect heeft op het keuzegedrag van de respondenten . Echter kan het zijn dater meerdere factoren 
een rol hebben gespeeld bij de uiteindelijke waardering van de locaties. Aangezien alle locaties bestaan uit 
een groot aantal kenmerken is het moeilijk om vast te stellen wat de invloed en het effect is van deze twee 
eigenschappen op het keuzegedrag. Eventueel vervolgonderzoek naar de effecten van de locatie op het 
keuzegedrag van respondenten is hierbij noodzakelijk. 

Het kinderparadijs heeft voor de totale groep respondenten een zeer geringe invloed op het keuzegedrag. 
Een uitzondering hierop is de groep respondenten met kinderen (Ot/m9 jaar) . Voor deze groep heeft de 
aanwezigheid van het kinderparadijs van alle variabelen de grootste invloed op het keuzegedrag terwijl het 
een verwaarloosbare invloed heeft op het keuzegedrag van respondenten zonder kinderen. Op zich is dit 
resultaat niet echt verrassend. Het kinderparadijs is een faciliteit die zich specifiek rich! op kinderen en 
daardoor alleen voor een bepaalde doelgroep interessant is. Gezien het feit dat de respondenten zonder 
kinderen (Ot/m9 jaar) geen negatieve invloed ondervonden van een situatie met een kinderparadijs, is deze 
faciliteit mogelijk een interessante optie voor commerciele partijen. Blijkbaar kan het kinderparadijs goed 
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inspelen op respondenten met kinderen (Ot/m9 jaar) en heeft het geen negatieve invloed op respondenten 
zonder kinderen. 

Synergie effecten: 
Mogelijke ontstane synergie effecten zijn in dit onderzoek in kaart gebracht door te kijken naar 
veranderingen in het respondentengedrag op het gebied van: intensiever gebruik en frequentere bezoeken. 
Effecten met betrekking tot een langere verblijfsduur zijn buiten beschouwing gelaten vanwege de lage 
betrouwbaarheid van de desbetreffende resultaten. 

Het Foodcourt heeft een significant positief effect op zowel het intensievere gebruik als op frequentere 
bezoeken. Dit zelfde geldt voor een situatie met een kinderparadijs alhoewel dit element alleen een 
significante invloed heeft op de frequentere bezoeken. Hierbij moet worden aangemerkt dat het 
kinderparadijs met 29% een relatief grote invloed heeft op frequentere bezoeken. Op het gebied van 
locaties laten beide synergie effecten het zelfde beeld zien. Locatie 2 heeft een significant positieve invloed 
op zowel het gebruik als de bezoekfrequentie. Locatie 1 heeft geen significante invloed en locaties 3 en 4 
hebben een significant negatieve invloed. 

Deze resultaten vertonen een vergelijkbaar beeld als bij de voorkeur van respondenten . Het lijkt er dus op 
dat als respondenten een voorkeur hebben voor een bepaalde situatie dit automatisch synergie effecten 
met zich meebrengt. Een ander opvallend resultaat is de relatief grote invloed van het kinderparadijs op de 
bezoekfrequentie van respondenten. Aangezien het kinderparadijs zich specifiek richt op consumenten met 
kinderen (Ot/m9 jaar) is het waarschijnlijk dat juist deze groep verantwoordelijk is voor dit ontstane synergie 
effect. Mogelijk voelen respondenten met jonge kinderen zich dus geremd bij het bezoeken van een 
woonboulevard doordat zij geen geschikte opvang hebben voor hun kinderen. Een kinderparadijs speelt hier 
goed op in wat tot gevolg kan hebben dat consumenten met kinderen vaker de woonboulevard gaan 
bezoeken. Mogelijk zijn er op dit moment te weinig faciliteiten voor kinderen aanwezig op woonboulevard 
Kanaleneiland terwijl er blijkbaar wel behoefte aan is. De vraag is alleen wat de effecten precies zijn van 
bepaalde faciliteiten voor kinderen op de consumenten en of deze effecten voldoende zijn om deze facil iteit 
commercieel haalbaar in te passen. Om dit te beantwoorden is vervolgonderzoek noodzakelijk. 

7.3 Reflectie methode en uitvoering van het onderzoek 
Bij de uitvoering van dit onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende onderzoekstechnieken. In het 
eerste deel van het onderzoek zijn de consumentenvoorkeuren voor leisure in kaart gebracht aan de hand 
van een literatuurstudie in combinatie met de analyse van secundaire data. In het tweede deel van het 
onderzoek is gekeken naar de inpassing van leisure elementen aan de hand van een conjunct keuze 
experiment. 

Onderzoeksmethode: 
Vanuit het eerste deel van het onderzoek is naar voren gekomen dat consumenten een voorkeur hebben 
voor: een Foodcourt, een restaurant a la carte en een kinderparadijs. Al deze leisure elementen sluiten 
goed aan bij de bestaande functie van een woonboulevard. Toch is het niet helemaal toevallig dat juist deze 
leisure elementen de voorkeur hebben van de consument. Dit heeft mogelijk te maken met de gehanteerde 
onderzoeksmethode. Om te bepalen welke leisure oplossingen als kansrijk kunnen worden bestempeld, is 
gebruik gemaakt van secundaire data. Deze data zijn afgenomen op twee verschillende woonboulevards bij 
respondenten die aan het winkelen waren. Hierdoor is het zeer waarschijnlijk dat juist leisure elementen 
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naar voren komen die complementair zijn met winkelen. Bij de gehanteerde onderzoeksmethode heeft het 
winkelen dus centraal gestaan aangezien winkelende respondenten zijn geenqueteerd. Echter is het ook 
mogelijk dat consumenten specifiek een leisure element opzoeken om vervolgens nog gebruik te maken 
van de aanwezige winkels. Bij deze benadering staat het leisure element centraal en is de retail functie een 
aanvulling hier op. Deze benadering had mogelijk tot andere uitkomsten geleid. Eventueel 
vervolgonderzoek zou zich op deze andere benadering kunnen richten. 

Het gebruik van een conjunct keuze experiment is een geschikte methode voor de in dit onderzoek 
geldende vraagstukken. Er bestaat geen vermoeden dat de gehanteerde methode invloed heeft gehad op 
de uitkomsten. 

Uitvoering van het onderzoek: 
Voor de uitvoering van het conjunct keuze experiment zijn data verzameld aan de hand van een mondelinge 
enquete op woonboulevard Kanaleneiland te Utrecht. Het is de vraag of deze verzamelde data een 
representatieve afspiegeling geven van de consumenten op woonboulevard Kanaleneiland. Aangezien er 
geen cijfers bekend zijn van deze consumenten, is het niet mogelijk geweest de representativiteit en inteme 
validiteit van de onderzoeksresultaten te toetsen en eventuele maatregelen te nemen. Daamaast is de 
genomen steekproef van 120 personen relatief klein wat de kans op afwijking groter maakt. De inteme 
validiteit kan dus niet gegarandeerd worden. Dit zorgt ervoor dat er geen conclusies kunnen worden 
getrokken voor de totale onderzoekspopulatie. Bij eventueel vervolgonderzoek kan worden geprobeerd 
deze inteme validiteit te toetsen en eventueel te vergroten. Hierdoor kunnen conclusies vertaald worden 
naar de totale onderzoekspopulatie. Daamaast kan het vervolgonderzoek ook uitgevoerd worden op 
meerdere locaties in Nederland waardoor mogelijke conclusies kunnen worden getrokken die landelijk 
toepasbaar zijn. Hiermee kan de exteme validiteit van de onderzoeksresultaten worden getoetst. 

Reflectie doelstelling: 
Ondanks problemen met de validiteit is de uitvoering van het onderzoek waarschijnlijk wel betrouwbaar. Het 
onderzoek laat een goed beeld zien van de voorkeuren voor leisure en het keuzegedrag van de 
respondenten. Er kan dus aangenomen worden dat de doelstelling is behaald. Toch is zeker ruimte voor het 
uitdiepen van dit onderwerp. Buiten de hierboven beschreven suggesties, kan vooral het keuzegedrag 
dieper worden geanalyseerd. Hierbij kan dieper in worden gegaan op de reden dat consumenten keuzes 
maken. In dit onderzoek komt bijvoorbeeld naar voren dat respondenten een voorkeur hebben voor locatie 2. 
Maar aangezien het f eit dat locatie 2 uit zeer veel kenmerken bestaat is het onmogelijk precies te bepalen 
waarom respondenten voor deze locatie kiezen. Bij eventueel vervolgonderzoek kan er dieper worden 
ingegaan op de reden dat respondenten keuzes maken en op de mogelijke effecten die dit zou hebben op 
het gedrag van de respondenten . 

7.4 Vervolgonderzoek 
Eventueel vervolgonderzoek kan zich richten op de onderstaande onderwerpen. 

lnterne validiteit: 
Het is onduidelijk of de respondenten die aan dit onderzoek meegewerkt hebben een representatieve 
afspiegeling zijn van de consumenten op woonboulevard Kanaleneiland. Hiermee is het dus mogelijk dat de 
resultaten niet intern valide zijn. Eventueel vervolgonderzoek kan zich richten op de inteme validiteit van de 
onderzoeksresultaten. 
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Externe validiteit: 
Vanwege het feit dat er slechts onderzoek is verricht op een locatie, is het niet mogelijk de 
onderzoeksresultaten zonder meer toe te passen op andere perifere retail locaties in Nederland. Dit heeft te 
maken met het feit dat de onderzoeksresultaten deels afhankelijk kunnen zijn van factoren die 
samenhangen met specifieke situaties in een bepaalde stad of gebied. Om te bepalen in hoeverre de 
onderzoeksresultaten algemeen, en dus niet afhankelijk van locale situaties, toepasbaar zijn in Nederland 
moet het onderzoek op meerdere locaties worden afgenomen. Hierdoor wordt de exteme validiteit van het 
onderzoek getoetst. 

Kansrijke leisure elementen: 
De kansrijke leisure elementen in dit onderzoek zijn onderzocht aan de hand van secundaire data welke zijn 
afgenomen bij respondenten die op een woonboulevard aan het winkelen waren. Dit heeft ervoor gezorgd 
dat de kansrijke leisure elementen die in dit onderzoek gevonden zijn alien goed aansluiten bij een 
consument die aan het winkelen is. Bij deze benadering staat de winkelende consument centraal waama 
kansrijke leisure elementen zijn bepaald die aansluiten bij zijn I haar behoefte op dat moment. Echter is het 
ook mogelijk dat consumenten specifiek een locatie bezoeken voor een bepaald leisure element, om 
vervolgens ook gebruik le maken van de diverse retail activiteiten. Bij eventueel vervolgonderzoek kan via 
deze benadering onderzocht worden of er nog meerdere kansrijke leisure elementen zijn die, ingepast op 
een perifere retail locatie, synergie effecten creeren voor de consument. 

De variabele niveaus en het keuzegedrag: 
Uit de resultaten van dit onderzoek komt naar voren dat de inpassing van de variabele niveaus vaak van 
invloed is op het keuzegedrag van respondenten. De respondenten kennen dus een deelnut toe aan het 
bepaalde kenmerk. Hierbij is niet onderzocht waarom respondenten een bepaald kenmerk positief of 
negatief beoordelen. In dit onderzoek is bijvoorbeeld naar voren gekomen dat locatie 3 een negatieve en 
locatie 2 een positieve invloed heeft op het keuzegedrag van de respondenten . Er is hierbij niet specifiek 
gekeken naar de reden dat de respondent een bepaalde locatie positief of negatief beoordeeld. Eventueel 
vervolgonderzoek kan zich op dit probleem richten . 

Effecten van leisure op consumenten: 
In dit onderzoek is er gekeken naar eventuele synergie effecten die de inpassing van leisure elementen met 
zich meebrengen. Hierbij is gekeken naar de mate waarin de consument het leisure element intensiever 
gebruikt, de woonboulevard vaker bezoekt en of de consument langer op de woonboulevard verblijft. Door 
dit le onderzoeken is een globaal beeld verkregen van veranderingen in consumentengedrag na de 
inpassing van leisure. Bij eventueel vervolgonderzoek kan hier dieper op in worden gegaan. Zo kan 
bijvoorbeeld gekeken worden naar de effecten van leisure op de looproutes, de plaats waar respondenten 
parkeren , de tijd die aan verschillende winkels wordt besteed, de effecten van kinderfaciliteiten enz. Op 
deze manier kan een beter beeld worden verkregen van de effecten die leisure elementen hebben op de 
consument en hoe commerciele partijen hier op in kunnen spelen. 
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Bijlage 3: Onderzoeksartikel 
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Enquete volgnr: 

Versie: A 

Afneemlocatie: 

Datum: 

Tijdstip: 

Algemene vragen over bezoek woonboulevard 

1: Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar woonboulevard Kanale
neiland bezocht? (deze keer meegerekend) 

o ....... keer 
o Dit is de eerste keer 

2: Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar een andere woonboulevard 
bezocht? 

o ....... keer 
o lk heb afgelopen jaar geen andere woonboulevard bezocht 

3a. Combineert u doorgaans het bezoek aan een woonboulevard met 
een bezoek aan een van de aanwezige horecagelegenheden? 

o Ja (ga door naar vraag 3b) 
o Nee (ga door naar vraag 4) 
o Soms (ga door naar vraag 3b) 

3b. Met welk doel bezoekt uw die horecagelegeheden? 
o Drankje 
o Lunch 
o Maaltijd 

Technische Universiteit Eindhoven 

Vragen over uw huidige bezoek aan woonboulevard 
Kanaleneiland 

4: Met welke intentie kwam u naar de woonboulevard? 
o Winkelen voor plezier (rondkijken, funshoppen) 
o Voornamelijk efficient winkelen (doelgericht aankopen 

doen, een product ruilen) 
o Zowel winkelen voor plezier als efficient winkelen 
o Orienteren op een aankoop 
o Anders: namelijk .............. . 

5. Hoe veel tijd bent u van plan te verblijven op woonboulevard 
Kanaleneiland? 

.......... uren en ......... minuten 

6: Wat is de samenstelling van de groep met wie u woonboule
vard Kanaleneiland bezoekt? 

Volwassen mannen (18jr of ouder) 
Volwassen vrouwen (18jr of ouder) 
Kinderen (10 t/m 17jr) 
Kinderen (3 t/m 9jr) 
Kinderen (2jr of jonger) 

........... Personen 

........... Personen 

........... Personen 

........... Personen 

........... Personen 

7. Vind u dater voldoende horeca aanwezig is op woonboule
vard Kanaleneiland? 

o Ja 
o Nee 
o Geen mening 

8. Bent u van plan gebruik te maken van de aanwezige horeca 
op de woonboulevard 

o Ja 
o Nee 
o Weet ik niet 



Enquete consumentenvoorkeur voor horecavoorziening 

Keuzetaak 1 

VARIANT A 
Restaurant a la carte 
Locatie 1 
Zonder kinderspeel 
paradijs 

9. Welke van de onderstaande situaties heeft uw voorkeur? 
o VariantA 
o Variant B 
o De huidige situatie 

10. Zou u gebruik willen maken van een van de varianten? 
o Ja, variant A 
o Ja, variant B 
o Geen van beide 

11. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant A 
aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

Technische Universiteit Eindhoven 

VARIANT B 
Foodcourt 
Locatie 2 
Met kinderspeel
paradijs (3 t/m 9jr oud) 

12. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant 
B aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

13. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant A 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 

14. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant B 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 



... -
Enquete consumentenvoorkeur voor horecavoorziening 

Keuzetaak 2 

VARIANT A 
Restaurant a la carte 
Locatie 1 
Met kinderspeelparadijs (3 
t/m 9jr oud) 

15. Welke van de onderstaande situaties heeft uw voorkeur? 
o VariantA 
o Variant B 
o De huidige situatie 

16. Zou u gebruik willen maken van een van de varianten? 
o Ja, variant A 
o Ja, variant B 
o Geen van beide 

17. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant A 
aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

Technische Universiteit Eindhoven 

VARIANT B 
Foodcourt 
Locatie 3 
Zonder kinderspeel 
paradijs 

18. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant 
B aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

19. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant A 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 

20. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant B 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 



-Enquete consumentenvoorkeur voor horecavoorziening 

Keuzetaak 3 

VARIANT A 
Foodcourt 
Locatie 1 
Zonder kinderspeelparadijs 

21. Welke van de onderstaande situaties heeft uw voorkeur? 
o VariantA 
o Variant B 
o De huidige situatie 

22. Zou u gebruik willen maken van een van de varianten? 
o Ja, variant A 
o Ja, variant B 
o Geen van beide 

23. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant A 
aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

Technische Universiteit Eindhoven 

VARIANT B 
Foodcourt 
Locatie 4 
Met kinderspeelparadijs 
(3 t/m 9jr oud) 

24. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant 
B aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

25. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant A 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 

26. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant B 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 



Enquete consumentenvoorkeur voor horecavoorziening 

Keuzetaak 4 

VARIANT A 
Restaurant a la carte 
Locatie 3 
Met kinderspeelparadijs (3 
t/m 9 jr) 

27. Welke van de onderstaande situaties heeft uw voorkeur? 
o VariantA 
o Variant B 
o De huidige situatie 

28. Zou u gebruik willen maken van elm van de varianten? 
o Ja, variant A 
o Ja, variant B 
o Geen van beide 

29. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant A 
aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

Technische Universiteit Eindhoven 

VARIANT B 
Foodcourt 
Locatie 4 
Zonder kinderspeepa 
radijs 

30. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant 
B aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

31. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant A 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 

32. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant B 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 



...... 
Enquete consumentenvoorkeur voor horecavoorziening 

Keuzetaak 5 

VARIANT A 
Restaurant a la carte 
Locatie 3 
Zonder kinderspeelparadijs 

33. Welke van de onderstaande situaties heeft uw voorkeur? 
o VariantA 
o Variant B 
o De huidige situatie 

34. Zou u gebruik willen maken van een van de varianten? 
o Ja, variant A 
o Ja, variant B 
o Geen van beide 

35. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant A 
aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 
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VARIANT B 
Restaurant a la carte 
Locatie 4 
Met kinderspeeparadijs 
(3 t/m 9jr oud) 

36. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant 
B aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

37. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant A 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 

38. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant B 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 



Enquete consumentenvoorkeur voor horecavoorziening 

Keuzetaak 6 

VARIANT A 
Restaurant a la carte 
Locatie 2 
Met kinderspeelparadijs (3 
t/m 9jr oud) 

39. Welke van de onderstaande situaties heeft uw voorkeur? 
o VariantA 
o Variant B 
o De huidige situatie 

40. Zou u gebruik willen maken van een van de varianten? 
o Ja, variant A 
o Ja, variant B 
o Geen van beide 

41. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant A 
aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 
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VARIANT B 
Restaurant a la carte 
Locatie 4 
Zonder kinderspeepa 
radijs 

42. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant 
B aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

43. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant A 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 

44. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant B 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 



Enquete consumentenvoorkeur voor horecavoorziening 

Keuzetaak 7 

VARIANT A 
Restaurant a la carte 
Locatie 2 
Zonder kinderspeelparadijs 

45. Welke van de onderstaande situaties heeft uw voorkeur? 
o VariantA 
o Variant B 
o De huidige situatie 

46. Zou u gebruik willen maken van elm van de varianten? 
o Ja, variant A 
o Ja, variant B 
o Geen van beide 

47. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant A 
aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

Technische Universiteit Eindhoven 

VARIANT B 
Foodcourt 
Locatie 2 
Zonder kinderspeel 
paradijs 

48. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant 
B aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

49. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant A 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 

50. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant B 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 



Enquete consumentenvoorkeur voor horecavoorziening 

Keuzetaak 8 

VARIANT A 
Foodcourt 
Locatie 1 
Met kinderspeelparadijs (3 
t/m 9jr oud) 

51. Welke van de onderstaande situaties heeft uw voorkeur? 
o VariantA 
o Variant B 
o De huidige situatie 

52. Zou u gebruik willen maken van een van de varianten? 
o Ja, variant A 
o Ja, variant B 
o Geen van beide 

53. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant A 
aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 
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VARIANT B 
Foodcourt 
Locatie 3 
Met kinderspeelparadijs 
(3 t/m 9jr oud) 

54. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant 
B aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

55. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant A 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 

56. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant B 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 



~ ~-- - - - - - - -
Enquete consumentenvoorkeur voor horecavoorziening 

Persoonsgegevens 

57: Wat is uw geslacht? 
o Man o Vrouw 

58: Wat is uw leeftijd? 
.............. jaar oud 

59: Wat zijn de cijfers van uw postcode? 
...................... (cijfers) 

60: Wat is uw hoogst afgeronde onderwijsniveau? 
o Basisonderwijs 
o Lager voortgezet onderwijs (vmbo: vbo I mavo) 
o Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) 
o Voortgezet wetenschappelijk onderwijs (vwo) 
o Middelbaar beroepsonderwijs (mbo) 
o Hoger of wetenschappelijk onderwijs (hbo I universiteit) 
o Anders: namelijk ................................ . 

61. Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden? (inclusief uzelf) 
Volwassen mannen (18jr of ouder) .......... Personen 
Volwassen vrouwen (18jr of ouder) .......... Personen 
Kinderen (10 t/m 17jr) ............ Personen 
Kinderen (3 t/m 9jr) .......... Personen 
Kinderen (2jr of jonger) .......... Personen 

Technische Universiteit Eindhoven 

62. Heeft u nog opmerkingen of vragen? (vermeld bij eventuele 
vragen u emailadres zodat wij deze kunnen beantwoorden) 

U bent aan het einde gekomen van de enquete. Hartelijk bedankt 
voor uw medewerking 
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Enquete consumentenvoorkeur voor horecavoorziening 

Enquete volgnr: 

Versie: B 

Afneemlocatie: 

Datum: 

Tijdstip: 

Algemene vragen over bezoek woonboulevard 

1: Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar woonboulevard Kanale
neiland bezocht? (deze keer meegerekend) 

o ....... keer 
o Dit is de eerste keer 

2: Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar een andere woonboulevard 
bezocht? 

o ....... keer 
o lk heb afgelopen jaar geen andere woonboulevard bezocht 

3a. Combineert u doorgaans het bezoek aan een woonboulevard met 
een bezoek aan een van de aanwezige horecagelegenheden? 

o Ja (ga door naar vraag 3b) 
o Nee (ga door naar vraag 4) 
o Soms (ga door naar vraag 3b) 

3b. Met welk doel bezoekt uw die horecagelegeheden? 
o Drankje 
o Lunch 
o Maaltijd 

Technische Universiteit Eindhoven 

Vragen over uw huidige bezoek aan woonbouJevard 
Kanaleneiland 

4: Met welke intentie kwam u naar de woonboulevard? 
o Winkelen voor plezier (rondkijken, funshoppen) 
o Voornamelijk efficient winkelen (doelgericht aankopen 

doen, een product ruilen) 
o Zowel winkelen voor plezier als efficient winkelen 
o Orienteren op een aankoop 
o Anders: namelijk ............. .. 

5. Hoe veel tijd bent u van plan te verblijven op woonboulevard 
Kanaleneiland? 

.......... uren en ......... minuten 

6: Wat is de samenstelling van de groep met wie u woonboule
vard Kanaleneiland bezoekt? 

Volwassen mannen (18jr of ouder) 
Volwassen vrouwen (18jr of ouder) 
Kinderen (10 t/m 17jr) 
Kinderen (3 t/m 9jr) 
Kinderen (2jr of jonger) 

........... Personen 

........... Personen 

........... Personen 

........... Personen 

........... Personen 

7. Vind u dater voldoende horeca aanwezig is op woonboule
vard Kanaleneiland? 

o Ja 
o Nee 
o Geen mening 

8. Bent u van plan gebruik te maken van de aanwezige horeca 
op de woonboulevard 

o Ja 
o Nee 
o Weet ik niet 



----~--------~----------------------------------....................................................................... ~ 
Enquete consumentenvoorkeur voor horecavoorziening 

Keuzetaak 1 

VARIANT A 
Foodcourt 
Locatie 2 
Zander kinderspeel 
paradijs 

9. Welke van de onderstaande situaties heeft uw voorkeur? 
o VariantA 
o Variant B 
o De huidige situatie 

10. Zou u gebruik willen maken van een van de varianten? 
o Ja, variant A 
o Ja, variant B 
o Geen van beide 

11. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant A 
aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

Technische Universiteit Eindhoven 

VARIANT B 
Restaurant a la carte 
Locatie 4 
Zander kinderspeel 
paradijs 

12. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant 
B aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

13. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant A 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 

14. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant B 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 



.....-w w 

Enquete consumentenvoorkeur voor horecavoorziening 

Keuzetaak 2 

VARIANT A 
Restaurant a la carte 
Locatie 2 
Met kinderspeelparadijs (3 
t/m 9jr oud) 

10. Welke van de onderstaande situaties heeft uw voorkeur? 
o VariantA 
o Variant B 
o De huidige situatie 

11. Zou u gebruik willen maken van een van de varianten? 
o Ja, variant A 
o Ja, variant B 
o Geen van beide 

12. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant A 
aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

Technische Universiteit Eindhoven 

VARIANT B 
Restaurant a la carte 
Locatie 4 
Met kinderspeelparadijs 
(3 t/m 9jr oud) 

13. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant 
B aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

14. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant A 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 

15. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant B 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 



Enquete consumentenvoorkeur voor horecavoorziening 

Keuzetaak 3 

VARIANT A 
Foodcourt 
Locatie 1 
Met kinderspeelparadijs (3 
t/m 9jr oud) 

21. Welke van de onderstaande situaties heeft uw voorkeur? 
o VariantA 
o Variant B 
o De huidige situatie 

22. Zou u gebruik willen maken van een van de varianten? 
o Ja, variant A 
o Ja, variant B 
o Geen van beide 

23. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant A 
aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

Technische Universiteit Eindhoven 

VARIANT B 
Restaurant a la carte 
Locatie 2 
Zonder kinderspeel 
paradijs 

24. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant 
B aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

25. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant A 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 

26. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant B 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 



Enquete consumentenvoorkeur voor horecavoorziening 

Keuzetaak 4 

VARIANT A 
Foodcourt 
Locatie 2 
Met kinderspeelparadijs (3 
t/m 9 jr) 

27. Welke van de onderstaande situaties heeft uw voorkeur? 
o VariantA 
o Variant B 
o De huidige situatie 

28. Zou u gebruik willen maken van een van de varianten? 
o Ja, variant A 
o Ja, variant B 
o Geen van beide 

29. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant A 
aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

Technische Universiteit Eindhoven 

VARIANT B 
Foodcourt 
Locatie 3 
Zonder kinderspeelpa 
radijs 

30. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant 
B aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

31. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant A 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 

32. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant B 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 



Enquete consumentenvoorkeur voor horecavoorziening 

Keuzetaak 5 

VARIANT A 
Restaurant a la carte 
Locatie 1 
Zander kinderspeelparadijs 

33. Welke van de onderstaande situaties heeft uw voorkeur? 
o VariantA 
o Variant B 
o De huidige situatie 

34. Zou u gebruik willen maken van een van de varianten? 
o Ja, variant A 
o Ja, variant B 
o Geen van beide 

35. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant A 
aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

Technische Universiteit Eindhoven 

VARIANT B 
Restaurant a la carte 
Locatie 3 
Zander kinderspeepa 
radijs 

36. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant 
B aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

37. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant A 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 

38. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant B 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 



Enquete consumentenvoorkeur voor horecavoorziening 

Keuzetaak 6 

VARIANT A 
Foodcourt 
Locatie 1 
Zonder kinderspeel 
paradijs 

39. Welke van de onderstaande situaties heeft uw voorkeur? 
o VariantA 
o Variant B 
o De huidige situatie 

40. Zou u gebruik willen maken van een van de varianten? 
o Ja, variant A 
o Ja, variant B 
o Geen van beide 

41. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant A 
aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

Technische mvers1 e1 oven 

VARIANT B 
Restaurant a la carte 
Locatie 1 
Met kinderspeeparadijs 
(3 t/m 9jr oud) 

42. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant 
B aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

43. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant A 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 

44. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant B 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 



Enquete consumentenvoorkeur voor horecavoorziening 

Keuzetaak 7 

VARIANT A 
Restaurant a la carte 
Locatie 3 
Met kinderspeelparadijs (3 
t/m 9jr oud) 

45. Welke van de onderstaande situaties heeft uw voorkeur? 
o VariantA 
o Variant B 
o De huidige situatie 

46. Zou u gebruik willen maken van een van de varianten? 
o Ja, variant A 
o Ja, variant B 
o Geen van beide 

47. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant A 
aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

Techniscne 

VARIANT B 
Foodcourt 
Locatie 4 
Met kinderspeelparadijs 
(3 t/m 9jr oud) 

48. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant 
B aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

49. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant A 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 

50. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant B 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 



Enquete consumentenvoorkeur voor horecavoorziening 

Keuzetaak 8 

VARIANT A 
Foodcourt 
Locatie 3 
Met kinderspeelparadijs (3 
t/m 9jr oud) 

51. Welke van de onderstaande situaties heeft uw voorkeur? 
o VariantA 
o Variant B 
o De huidige situatie 

52. Zou u gebruik willen maken van een van de varianten? 
o Ja, variant A 
o Ja, variant B 
o Geen van beide 

53. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant A 
aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

; VARIANT B 
Foodcourt 
Locatie 4 

oven 

Zander kinderspeel 
paradijs 

54. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant 
B aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

55. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant A 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 

56. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant B 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 



Enquete consumentenvoorkeur voor horecavoorziening 

Persoonsgegevens 

57: Wat is uw geslacht? 
o Man o Vrouw 

58: Wat is uw leeftijd? 
.............. jaar oud 

59: Wat zijn de cijfers van uw postcode? 
...................... (cijfers) 

60: Wat is uw hoogst afgeronde onderwijsniveau? 
o Basisonderwijs 
o Lager voortgezet onderwijs (vmbo: vbo I mavo) 
o Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) 
o Voortgezet wetenschappelijk onderwijs (vwo) 
o Middelbaar beroepsonderwijs (mbo) 
o Hoger of wetenschappelijk onderwijs (hbo I universiteit) 
o Anders: namelijk ................................ . 

61. Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden? (inclusief uzelf) 
Volwassen mannen (1 Sjr of ouder) .......... Personen 
Volwassen vrouwen (1 Sjr of ouder) .......... Personen 
Kinderen (10 t/m 17jr) ............ Personen 
Kinderen (3 t/m 9jr) .......... Personen 
Kinderen (2jr of jonger) .......... Personen 

62. Heeft u nog opmerkingen of vragen? (vermeld bij eventuele 
vragen u emailadres zodat wij deze kunnen beantwoorden) 

U bent aan het einde gekomen van de enquete. Hartelijk bedankt 
voor uw medewerking 



- -
Enquete consumentenvoorkeur vo~r h~recav~orzieni~g 

Enquete volgnr: 

Versie: C 

Afneemlocatie: 

Datum: 

Tijdstip: 

Algemene vragen over bezoek woonboulevard 

1 : Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar woonboulevard Kanale
neiland bezocht? (deze keer meegerekend) 

o ....... keer 
o Dit is de eerste keer 

2: Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar een andere woonboulevard 
bezocht? 

o ....... keer 
o lk heb afgelopen jaar geen andere woonboulevard bezocht 

3a. Combineert u doorgaans het bezoek aan een woonboulevard met 
een bezoek aan een van de aanwezige horecagelegenheden? 

o Ja (ga door naar vraag 3b) 
o Nee (ga door naar vraag 4) 
o Soms (ga door naar vraag 3b) 

3b. Met welk doel bezoekt uw die horecagelegeheden? 
o Drankje 
o Lunch 
o Maaltijd 

Technische umversiteit Einanoven 

Vragen over uw huidige bezoek aan woonboulevard 
Kanaleneiland 

4: Met welke intentie kwam u naar de woonboulevard? 
o Winkelen voor plezier (rondkijken, funshoppen) 
o Voornamelijk efficient winkelen (doelgericht aankopen 

doen, een product ruilen) 
o Zowel winkelen voor plezier als efficient winkelen 
o Orienteren op een aankoop 
o Anders: namelijk .............. . 

5. Hoe veel tijd bent u van plan te verblijven op woonboulevard 
Kanaleneiland? 

.......... uren en ......... minuten 

6: Wat is de samenstelling van de groep met wie u woonboule
vard Kanaleneiland bezoekt? 

Volwassen mannen (1 Sjr of ouder) 
Volwassen vrouwen (1 Sjr of ouder) 
Kinderen (10 t/m 17jr) 
Kinderen (3 t/m 9jr) 
Kinderen (2jr of jonger) 

........... Personen 

........... Personen 

........... Personen 

........... Personen 

........... Personen 

7. Vind u dater voldoende horeca aanwezig is op woonboule
vard Kanaleneiland? 

o Ja 
o Nee 
o Geen mening 

8. Bent u van plan gebruik te maken van de aanwezige horeca 
op de woonboulevard 

o Ja 
o Nee 
o Weet ik niet 



Enquete consumentenvoorkeur voor horecavoorziening 

Keuzetaak 1 

VARIANT A 
Restaurant a la carte 
Locatie 2 
Zonder kinderspeel 
paradijs 

9. Welke van de onderstaande situaties heeft uw voorkeur? 
o VariantA 
o Variant B 
o De huidige situatie 

10. Zou u gebruik willen maken van een van de varianten? 
o Ja, variant A 
o Ja, variant B 
o Geen van beide 

11. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant A 
aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

Technische 

VARIANT B 
Foodcourt 
Locatie 3 

oven 

Zonder kinderspeel 
paradijs 

12. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant 
B aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

13. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant A 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 

14. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant B 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 



Enquete consumentenvoorkeur voor horecavoorziening 

Keuzetaak 2 

VARIANT A 
Foodcourt 
Locatie 1 
Zonder kinderspeelparadijs · 

10. Welke van de onderstaande situaties heeft uw voorkeur? 
o VariantA 
o Variant B 
o De huidige situatie 

11. Zou u gebruik willen maken van elm van de varianten? 
o Ja, variant A 
o Ja, variant B 
o Geen van beide 

12. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant A 
aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

mvers1 e1 

VARIANT B 
Foodcourt 
Locatie 2 
Zonder kinderspeel 
paradijs 

13. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant 
B aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

14. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant A 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 

15. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant B 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 



Enquete consumentenvoorkeur voor horecavoorziening 

Keuzetaak 3 

VARIANT A 
Foodcourt 
Locatie 1 
Met kinderspeelparadijs (3 
t/m 9jr oud) 

21. Welke van de onderstaande situaties heeft uw voorkeur? 
o VariantA 
o Variant B 
o De huidige situatie 

22. Zou u gebruik willen maken van een van de varianten? 
o Ja, variant A 
o Ja, variant B 
o Geen van beide 

23. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant A 
aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

VARIANT B 
Restaurant a la carte 
Locatie 2 
Met kinderspeelparadijs 
(3 t/m 9jr oud) 

24. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant 
B aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

25. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant A 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 

26. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant B 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 



Enquete consumentenvoorkeur voor horecavoorziening 

Keuzetaak 4 

VARIANT A 
Restaurant a la carte 
Locatie 1 
Met kinderspeelparadijs (3 
t/m 9 jr oud) 

27. Welke van de onderstaande situaties heeft uw voorkeur? 
o VariantA 
o Variant B 
o De huidige situatie 

28. Zou u gebruik willen maken van elm van de varianten? 
o Ja, variant A 
o Ja, variant B 
o Geen van beide 

29. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant A 
aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

VARIANT B 
Restaurant a la carte 
Locatie 4 
Met kinderspeelparadijs 
(3 t/m 9 jr oud) 

30. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant 
B aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

31. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant A 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 

32. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant B 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 



Enquete consumentenvoorkeur voor horecavoorziening 

Keuzetaak 5 

VARIANT A 
Foodcourt 
Locatie 4 
Zonder kinderspeelparadijs 

33. Welke van de onderstaande situaties heeft uw voorkeur? 
o VariantA 
o Variant B 
o De huidige situatie 

34. Zou u gebruik willen maken van een van de varianten? 
o Ja, variant A 
o Ja, variant B 
o Geen van beide 

35. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant A 
aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

VARIANT B 
Restaurant a la carte 
Locatie 4 
Zonder kinderspeepa 
radijs 

36. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant 
B aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

37. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant A 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 

38. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant B 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 



Enquete consumentenvoorkeur voor horecavoorziening 

Keuzetaak 6 

VARIANT A 
Restaurant a la carte 
Locatie 3 
Zonder kinderspeel 
paradijs 

39. Welke van de onderstaande situaties heeft uw voorkeur? 
o VariantA 
o Variant B 
o De huidige situatie 

40. Zou u gebruik willen maken van een van de varianten? 
o Ja, variant A 
o Ja, variant B 
o Geen van beide 

41. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant A 
aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

ec 

VARIANT B 
Foodcourt 
Locatie 3 
Met kinderspeeparadijs 
(3 t/m 9jr oud) 

42. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant 
B aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

43. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant A 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 

44. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant B 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 



Keuzetaak 7 

VARIANT A 
Foodcourt 
Locatie 2 
Met kinderspeelparadijs (3 
t/m 9jr oud) 

45. Welke van de onderstaande situaties heeft uw voorkeur? 
o VariantA 
o Variant B 
o De huidige situatie 

46. Zou u gebruik willen maken van een van de varianten? 
o Ja, variant A 
o Ja, variant B 
o Geen van beide 

47. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant A 
aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

VARIANT B 
Foodcourt 
Locatie 4 
Met kinderspeelparadijs 
(3 t/m 9jr oud) 

48. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant 
B aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

49. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant A 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 

50. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant B 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 



Keuzetaak 8 

VARIANT A 
Restaurant a la carte 
Locatie 1 
Zonder kinderspeelparadijs 

51. Welke van de onderstaande situaties heeft uw voorkeur? 
o VariantA 
o Variant B 
o De huidige situatie 

52. Zou u gebruik willen maken van een van de varianten? 
o Ja, variant A 
o Ja, variant B 
o Geen van beide 

53. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant A 
aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

VARIANT B 
Restaurant a la carte 
Locatie 3 
Met kinderspeelparadijs 
(3 t/m 9jr oud) 

54. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant 
B aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

55. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant A 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 

56. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant B 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 



Enquete consumentenvoorkeur voor horecavoorziening 

Persoonsgegevens 

57: Wat is uw geslacht? 
o Man o Vrouw 

58: Wat is uw leeftijd? 
.............. jaar oud 

59: Wat zijn de cijfers van uw postcode? 
...................... (cijfers) 

60: Wat is uw hoogst afgeronde onderwijsniveau? 
o Basisonderwijs 
o Lager voortgezet onderwijs (vmbo: vbo I mavo) 
o Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) 
o Voortgezet wetenschappelijk onderwijs (vwo) 
o Middelbaar beroepsonderwijs (mbo) 
o Hoger of wetenschappelijk onderwijs (hbo I universiteit) 
o Anders: namelijk ................................ . 

61. Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden? (inclusief uzelf) 
Volwassen mannen (1 Sjr of ouder) .......... Personen 
Volwassen vrouwen (1 Sjr of ouder) .......... Personen 
Kinderen (10 t/m 17jr) ............ Personen 
Kinderen (3 t/m 9jr) .......... Personen 
Kinderen (2jr of jonger) .......... Personen 

62. Heeft u nog opmerkingen of vragen? (vermeld bij eventuele 
vragen u emailadres zodat wij deze kunnen beantwoorden) 

U bent aan het einde gekomen van de enquete. Hartelijk bedankt 
voor uw medewerking 



Enquete consumentenvoorkeur voor horecavoorziening 

Enquete volgnr: 

Versie: D 

Afneemlocatie: 

Datum: 

Tijdstip: 

Algemene vragen over bezoek woonboulevard 

1: Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar woonboulevard Kanale
neiland bezocht? (deze keer meegerekend) 

o ..... .. keer 
o Dit is de eerste keer 

2: Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar een andere woonboulevard 
bezocht? 

o .....•. keer 
o lk heb afgelopen jaar geen andere woonboulevard bezocht 

3a. Combineert u doorgaans het bezoek aan een woonboulevard met 
een bezoek aan een van de aanwezige horecagelegenheden? 

o Ja (ga door naar vraag 3b) 
o Nee (ga door naar vraag 4) 
o Soms (ga door naar vraag 3b) 

3b. Met welk doel bezoekt uw die horecagelegeheden? 
o Drankje 
o Lunch 
o Maaltijd 

mvers1 e1 

Vragen over uw huidige bezoek aan woonboulevard 
Kanaleneiland 

4: Met welke intentie kwam u naar de woonboulevard? 
o Winkelen voor plezier (rondkijken, funshoppen) 
o Voornamelijk efficient winkelen (doelgericht aankopen 

doen, een product ruilen) 
o Zowel winkelen voor plezier als efficient winkelen 
o Orienteren op een aankoop 
o Anders: namelijk .............. . 

5. Hoe veel tijd bent u van plan te verblijven op woonboulevard 
Kanaleneiland? 

.......... uren en ......... minuten 

6: Wat is de samenstelling van de groep met wie u woonboule
vard Kanaleneiland bezoekt? 

Volwassen mannen (18jr of ouder) 
Volwassen vrouwen (1 Sjr of ouder) 
Kinderen (10 t/m 17jr) 
Kinderen (3 t/m 9jr) 
Kinderen (2jr of jonger) 

........... Personen 

........... Personen 

........... Personen 

........... Personen 

........... Personen 

7. Vind u dat er voldoende horeca aanwezig is op woonboule
vard Kanaleneiland? 

o Ja 
o Nee 
o Geen mening 

8. Bent u van plan gebruik te maken van de aanwezige horeca 
op de woonboulevard 

o Ja 
o Nee 
o Weet ik niet 



Enquete consumentenvoorkeur voor horecavoorziening 

Keuzetaak 1 

VARIANT A 
Restaurant a la carte 
Locatie 2 
Met kinderspeelparadijs 
(3 t/m 9jr oud) 

9. Welke van de onderstaande situaties heeft uw voorkeur? 
o VariantA 
o Variant B 
o De huidige situatie 

10. Zou u gebruik willen maken van een van de varianten? 
o Ja, variant A 
o Ja, variant B 
o Geen van beide 

11. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant A 
aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

VARIANT B 
Foodcourt 
Locatie 3 
Met kinderspeel
paradijs (3 t/m 9jr oud) 

12. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant 
B aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

13. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant A 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 

14. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant B 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 



Enquete consumentenvoorkeur voor horecavoorzienmg 

Keuzetaak 2 

VARIANT A 
Foodcourt 
Locatie 1 
Met kinderspeelparadijs (3 
t/m 9jr oud) 

10. Welke van de onderstaande situaties heeft uw voorkeur? 
o VariantA 
o Variant B 
o De huidige situatie 

11. Zou u gebruik willen maken van een van de varianten? 
o Ja, variant A 
o Ja, variant B 
o Geen van beide 

12. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant A 
aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

mvers1 e1 

VARIANT B 
Restaurant a la carte 
Locatie 2 
Zonder kinderspeel 
paradijs 

13. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant 
B aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

14. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant A 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 

15. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant B 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 



Enquete consumentenvoorkeur voor horecavoorz1enmg 

Keuzetaak 3 

VARIANT A 
Restaurant a la carte 
Locatie 3 
Met kinderspeelparadijs 
(3 t/m 9jr oud) 

21. Welke van de onderstaande situaties heeft uw voorkeur? 
o VariantA 
o Variant B 
o De huidige situatie 

22. Zou u gebruik willen maken van een van de varianten? 
o Ja, variant A 
o Ja, variant B 
o Geen van beide 

23. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant A 
aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

VARIANT B 
Foodcourt 
Locatie 4 
Met kinderspeelparadijs 
(3 t/m 9jr oud) 

24. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant 
B aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

25. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant A 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 

26. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant B 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 



Keuzetaak 4 

VARIANT A 
Foodcourt 
Locatie 3 
Zander kinderspeelparadijs 

27. Welke van de onderstaande situaties heeft uw voorkeur? 
o VariantA 
o Variant B 
o De huidige situatie 

28. Zou u gebruik willen maken van een van de varianten? 
o Ja, variant A 
o Ja, variant B 
o Geen van beide 

29. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant A 
aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

VARIANT B 
Restaurant a la carte 
Locatie 4 
Zander kinderspeepa 
radijs 

30. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant 
B aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

31. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant A 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 

32. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant B 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 



Enquete consumentenvoorkeur voor horecavoorzienmg 

Keuzetaak 5 

VARIANT A 
Restaurant a la carte 
Locatie 1 
Met kinderspeelparadijs 
(3 t/m 9jr oud) 

33. Welke van de onderstaande situaties heeft uw voorkeur? 
o VariantA 
o Variant B 
o De huidige situatie 

34. Zou u gebruik willen maken van een van de varianten? 
o Ja, variant A 
o Ja, variant B 
o Geen van beide 

35. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant A 
aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

VARIANT B 
Foodcourt 
Locatie 2 
Zonder kinderspeepa 
radijs 

36. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant 
B aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

37. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant A 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 

38. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant B 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 



Keuzetaak 6 

VARIANT A 
Foodcourt 
Locatie 1 

eur voor orecavoorz1enmg 

Zonder kinderspeelparadijs 

39. Welke van de onderstaande situaties heeft uw voorkeur? 
o VariantA 
o Variant B 
o De huidige situatie 

40. Zou u gebruik willen maken van een van de varianten? 
o Ja, variant A 
o Ja, variant B 
o Geen van beide 

41. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant A 
aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

VARIANT B 
Restaurant a la carte 
Locatle 1 
Zonder kinderspeepa 
radijs 

42. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant 
B aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

43. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant A 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 

44. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant B 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 



Keuzetaak 7 

VARIANT A 
Foodcourt 
Locatie 2 
Met kinderspeelparadijs 
(3 t/m 9jr oud) 

45. Welke van de onderstaande situaties heeft uw voorkeur? 
o VariantA 
o Variant B 
o De huidige situatie 

46. Zou u gebruik willen maken van een van de varianten? 
o Ja, variant A 
o Ja, variant B 
o Geen van beide 

47. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant A 
aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

VARIANT B 
Foodcourt 
Locatie 4 
Zonder kinderspeel 
paradijs 

48. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant 
B aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

49. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant A 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 

50. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant B 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 



Keuzetaak 8 

VARIANT A 
Restaurant a la carte 
Locatie 3 
Zander kinderspeelparadijs 

51. Welke van de onderstaande situaties heeft uw voorkeur? 
o VariantA 
o Variant B 
o De huidige situatie 

52. Zou u gebruik willen maken van een van de varianten? 
o Ja, variant A 
o Ja, variant B 
o Geen van beide 

53. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant A 
aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

VARIANT B 
Restaurant a la carte 
Locatie 4 
Met kinderspeelparadijs 
(3 t/m 9jr oud) 

54. Zou u woonboulevard Kanaleneiland vaker bezoeken als variant 
B aanwezig zou zijn? 
o Ja 
o Nee 

55. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant A 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 

56. Zou u meer tijd op de woonboulevard verblijven als variant B 
aanwezig zou zijn? (Vul o minuten in als u niet langer zou verblijven) 
............. minuten 
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Persoonsgegevens 

57: Wat is uw geslacht? 
o Man o Vrouw 

58: Wat is uw leeftijd? 
.............. jaar oud 

59: Wat zijn de cijfers van uw postcode? 
...................... (cijfers) 

60: Wat is uw hoogst afgeronde onderwijsniveau? 
o Basisonderwijs 
o Lager voortgezet onderwijs (vmbo: vbo I mavo) 
o Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) 
o Voortgezet wetenschappelijk onderwijs (vwo) 
o Middelbaar beroepsonderwijs (mbo) 
o Hoger of wetenschappelijk onderwijs (hbo I universiteit) 
o Anders: namelijk ................................ . 

61. Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden? (inclusief uzelf) 
Volwassen mannen (18jr of ouder) .......... Personen 
Volwassen vrouwen (18jr of ouder) .......... Personen 
Kinderen (10 t/m 17jr) ............ Personen 
Kinderen (3 t/m 9jr) .......... Personen 
Kinderen (2jr of jonger) .......... Personen 

62. Heeft u nog opmerkingen of vragen? (vermeld bij eventuele 
vragen u emailadres zodat wij deze kunnen beantwoorden) 

U bent aan het einde gekomen van de enquete. Hartelijk bedankt 
voor uw medewerking 



Versie A 

Keuzetaak Profiel Profiel 
1 3 Restaurant zonder kinderparadijs Locatie 1 7 Foodcourt met kinderparadijs Locatie 2 
2 4 Restaurant met kinderparadijs Locatie 1 11 Foodcourt zonder kinderparadijs Locatie 3 
3 2 Foodcourt zonder kinderparadijs Locatie 1 14 Foodcourt met kinderparadijs Locatie 4 
4 9 Restaurant met kinderparadijs Locatie 3 13 Foodcourt zonder kinderparadijs Locatie 4 
5 10 Restaurant zonder kinderparadijs Locatie 3 15 Restaurant met kinderparadijs Locatie 4 
6 6 Restaurant met kinderparadijs Locatie 2 16 Restaurant zonder kinderparadijs Locatie 4 
7 5 Restaurant zonder kinderparadijs Locatie 2 8 Foodcourt zonder kinderparadijs Locatie 2 
8 1 Foodcourt met kinderparadijs Locatie 1 12 Foodcourt met kinderparadijs Locatie 3 

Versie B 

Keuzetaak Profiel Profiel 
1 8 Foodcourt zonder kinderparadijs Locatie 2 16 Restaurant zonder kinderparadijs Locatie 4 
2 6 Restaurant met kinderparadijs Locatie 2 15 Restaurant met kinderparadijs Locatie 4 
3 1 Foodcourt met kinderparadijs Locatie 1 5 Restaurant zonder kinderparadijs Locatie 2 
4 7 Foodcourt met kinderparadijs Locatie 2 11 Foodcourt zonder kinderparadijs Locatie 3 
5 3 Restaurant zonder kinderparadijs Locatie 1 10 Restaurant zonder kinderparadijs Locatie 3 
6 2 Foodcourt zonder kinderparadijs Locatie 1 4 Restaurant met kinderparadijs Locatie 1 
7 9 Restaurant met kinderparadijs Locatie 3 14 Foodcourt met kinderparadijs Locatie 4 
8 12 Foodcourt met kinderparadijs Locatie 3 13 Foodcourt zonder kinderparadijs Locatie 4 



Versie C 

Keuzetaak Profiel Profiel 
1 5 Restaurant zonder kinderparadijs Locatie 2 11 Foodcourt zonder kinderparadijs Locatie 3 
2 2 Foodcourt zonder kinderparadijs Locatie 1 8 Foodcourt zonder kinderparadijs Locatie 2 
3 1 Foodcourt met kinderparadijs Locatie 1 6 Restaurant met kinderparadijs Locatie 2 
4 4 Restaurant met kinderparadijs Locatie 1 15 Restaurant met kinderparadijs Locatie 4 
5 13 Foodcourt zonder kinderparadijs Locatie 4 16 Restaurant zonder kinderparadijs Locatie 4 
6 10 Restaurant zonder kinderparadijs Locatie 3 12 Foodcourt met kinderparadijs Locatie 3 
7 7 Foodcourt met kinderparadijs Locatie 2 14 Foodcourt met kinderparadijs Locatie 4 
8 3 Restaurant zonder kinderparadijs Locatie 1 9 Restaurant met kinderparadijs Locatie 3 

Versie D 

Keuzetaak Profiel Profiel 
1 6 Restaurant met kinderparadijs Locatie 2 12 Foodcourt met kinderparadijs Locatie 3 
2 1 Foodcourt met kinderparadijs Locatie 1 5 Restaurant zonder kinderparadijs Locatie 2 
3 9 Restaurant met kinderparadijs Locatie 3 14 Foodcourt met kinderparadijs Locatie 4 
4 11 Foodcourt zonder kinderparadijs Locatie 3 16 Restaurant zonder kinderparadijs Locatie 4 
5 4 Restaurant met kinderparadijs Locatie 1 8 Foodcourt zonder kinderparadijs Locatie 2 
6 2 Foodcourt zonder kinderparadijs Locatie 1 3 Restaurant zonder kinderparadijs Locatie 1 
7 7 Foodcourt met kinderparadijs Locatie 2 13 Foodcourt zonder kinderparadijs Locatie 4 
8 10 Restaurant zonder kinderparadijs Locatie 3 15 Restaurant met kinderparadijs Locatie 4 
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Leisure op de perifere retail locatie: een consumenten perspectief 

Probleemstelling en doel van het onderzoek: 
In dit onderzoek zijn de voorkeuren van consumenten voor leisure elementen op perifere retail locaties in 
Nederland in kaart gebracht. Daarnaast is er onderzocht hoe leisure elementen ingepast dienen te worden 
om de grootste synergie effecten voor de consument te behalen. Het begrip leisure is een complex begrip. 
Het omvat eigenlijk alles wat maar vermaak kan bieden op een winkellocatie. Het begrip leisure wordt in dit 
onderzoek als volgt gedefinieerd: 

"Leisure elementen zijn a/le elementen die de aantrekkelijkheid van een winkelgebied kunnen versterken, 
maar niet tot de kernactiviteit van de detailhandel warden gerekend". 

Deze definitie van leisure is in dit onderzoek iets aangescherpt. Zo beperkt dit onderzoek zich enkel tot 
commercieel haalbare leisure elementen. Leisure elementen als bankjes, groenvoorzieningen etc worden 
dus niet meegenomen in dit onderzoek. Het doel van het onderzoek is inzicht verkrijgen in de 
consumentenvoorkeuren voor leisure elementen op perifere locaties in Nederland teneinde inzichtelijk te 
maken hoe deze leisure elementen moeten worden ingepast om de grootste synergie effecten te behalen 
voor de consument. Synergie is een situatie waarin het effect van twee of meer gecombineerde activiteiten 
groter is dan de som van de effecten die de activiteiten alleen op kunnen wekken. Hieruit volgt de 
onderstaande probleemstelling: 

Welke consumentenvoorkeuren voor leisure elementen op perifere locaties in Nederland zijn er en op 
welke wijze moeten deze warden ingepast om de grootste synergie effecten te behalen voor de 
consument? 

Consumentenvoorkeuren voor leisure elementen op perifere retail locaties: 
Het eerste deel van het onderzoek richtte zich op de vraag "welke consumentenvoorkeuren voor leisure 
elementen op perifere retail locaties in Nederland zijn er''? De leisure elementen die de voorkeur genieten 
van de consument worden in dit onderzoek aangeduid als kansrijk. Om te onderzoeken wat de 
consumentenvoorkeuren zijn voor leisure elementen op perifere retail locaties zijn er drie verschillende 
analyses uitgevoerd. Allereerst is er gekeken naar verschillende sociaal en maatschappelijke 
ontwikkelingen in Nederland die invloed kunnen hebben op de consumentenvoorkeur voor leisure 
elementen. Van daaruit is gekeken welke leisure elementen in kunnen spelen op deze ontwikkelingen. Dit is 
gedaan door bij verschillende (inter)nationale referentieprojecten mogelijke "leisure oplossingen" te 
analyseren. Deze "leisure oplossingen" zijn vervolgens getoetst aan de hand van secundaire data op de 
mate waarin zij de voorkeur genieten van de consument. Hieruit volgde drie leisure elementen die in 
potentie kansrijk toe te passen zijn op perifere retail locaties in Nederland. De drie kansrijke leisure 
elementen die werden onderscheiden zijn: 

Het Foodcourt: een verzameling kleinere (fastfood) eetgelegenheden rondom een 
gezamenlijk terras. 
Het restaurant a la carte: een "traditioneel" restaurant. 
Het kinderparadijs: een gelegenheid waar kinderen van 3 t!m 9 jaar onder professionele 
begeleiding kunnen spelen. 

De drie kansrijke leisure elementen sluiten goed aan bij een retail functie. Tijdens het winkelen kunnen 
consumenten bijvoorbeeld gebruik maken van horeca-elementen (Foodcourt & restaurant a la carte) en I of 
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kunnen zij hun kinderen laten spelen in het kinderparadijs. Door de inpassing van deze elementen kunnen 
er synergie effecten gecreeerd worden voor de consument. 

Wijze van inpassing: 
In het tweede deel van het onderzoek is gekeken naar de wijze waarop de kansrijke leisure elementen 
ingepast kunnen worden om zo groot mogelijke synergie effecten te creeren. Dit is getoetst aan de hand 
van een conjunct keuze experiment. De hierbij gebruikte variabelen en bijbehorende niveaus staan 
weergegeven in label 0.1. ,...._, 
, __ # , Variabele Niveaus 
1 Leisure element Foodcourt Restaurant a la carte 

2 Service Kinderparadijs wel aanwezig Kinderparadijs niet aanwezig 
kindervoorzieningen 

3 Locatie Locatie 1 I Locatie 2 Locatie 3 I Locatie 4 
.. 

Tabet 0.1: Vanabelen en b11behorende niveaus 

Door respondenten keuzes te laten maken voor een bepaalde wijze van inpassing kunnen voorkeuren en 
eventuele synergie effecten in kaart worden gebracht. Er is verondersteld dat synergie effecten zich uitten in: 
intensiever gebruik, frequentere bezoeken, langere bezoekduur. De benodigde data voor het conjunct 
keuze experiment zijn verzameld aan de hand van een mondelinge enquete. De enquetes zijn afgenomen 
op woonboulevard Kanaleneiland te Utrecht. 

Concluderend: 
De variabelen "leisure element" en "locatie" hebben de grootste invloed op he! keuzegedrag. Hierbij geven 
de respondenten aan een duidelijke voorkeur te hebben voor een Foodcourt op locatie 2 in het hart van de 
woonboulevard. Deze variabele niveaus creeren !evens de grootste synergie effecten voor de respondenten. 
He! service niveau in de vorm van een kinderparadijs blijkt alleen waardevol voor respondenten met 
kinderen (Ot/m9 jaar). Voor deze groep ontstaan er door de inpassing van deze faciliteit synergie effecten in 
de vorm van frequentere bezoeken. Hierbij moet worden aangemerkt dat het onduidelijk is of de 
respondenten die mee hebben gewerkt met dit onderzoek representatief zijn voor de consumenten op 
woonboulevard Kanaleneiland. Mogelijk zijn de onderzoeksresultaten dus niet intern valide. Daarnaast zijn 
de onderzoeksresultaten ook niet toepasbaar op andere locaties in Nederland. Di! heeft te maken met het 
feit dat de onderzoeksresultaten deels afhankelijk kunnen zijn van factoren die samenhangen met 
specifieke situaties in een bepaalde stad of gebied. 

Vervolgonderzoek: 
Meer onderzoek op woonboulevard Kanaleneiland om interne validiteit te vergroten 
Door dit onderzoek uit te voeren op meerdere perifere retail locaties in Nederland kan onderzocht 
worden of de bevindingen uit dit onderzoek algemeen toepasbaar zijn op de Nederlandse mark! 
(grotere externe validiteit) . 
Eventueel vervolgonderzoek kan zich richten op het onderzoeken van andere kansrijke leisure 
elementen. Hierbij kan er worden gekeken naar leisure elementen die op zichzelf consumenten 
trekken waarna de retail activiteiten een aanvulling vormen en synergie kunnen creeren. Bij deze 
benadering staat het leisure element centraal en zijn de winkels een aanvulling hierop. 
Vervolgonderzoek kan zich richten op het dieper onderzoeken van het keuzegedrag van 
consumenten. Hierbij kan dieper in worden gegaan op de reden dat consumenten bepaalde 
deelnutten toekennen aan een kenmerk. 
Vervolgonderzoek kan zich richten op het dieper onderzoeken van de effecten van leisure op 
bijvoorbeeld de looproutes, de plaats waar respondenten parkeren, de tijd die aan verschillende 
winkels word! besteed, de effecten van kinderfaciliteiten enz. 
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