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I Keuzegedrog korte stedenreizen 

I Stedeliik toerisme: verdergaande 
I segmentatie ~enseliik 

Er zijn, vanuit het Nederlandse toeristische beleid bezien, 
verschillende motieven om onderzoek te doen naar korte 
stedenreizen in Nederland, Belgie en Duitsland. Economisch 
gezien is het belangriik om de huidige positie van de 
Nederlandse steden te handhaven als voamaamste 
bestemming voor stedenreizen door Nederlanders en die 
-indien mogeliik- uit te breiden. Ook vormen steden een 
belangriike factor als 't gaat om het aantrekken van 
buitenlands toerisme naar Nederland. Een Van de strategieen 
die in de noto Ondernemen in Toerisme wordt aangedragen om 
het toerisme naar Nederland te bevorderen, is dan ook het 
promoten van de grote historische en culturele riikdom van de 
Nederlandse steden. 

ir. B. Dellaert, 
ir. A. Bargers, 
prof.dr. H. 
Timmermans 

Een ander aandachtspunt in het overheidsbeleid op 
het gebied van toerisme is de vraag op welke wijze het 
gebrWk van de auto in de vrijetijdsbesteding kan wor
den teruggedrongen. Recent onderzoek heeft namelijk 
laten zien dat het sociaal-recreatieve autogebrWk het 
grootste deel van de verplaatsingskilometers in 
Nederland voor z'n rekening neemt.[l] 

Duurzame vonnen vrijetijdsbesteding 
Vanwege de goede bereikbaarheid van steden met het 
openbaar vervoer en de goede vervoersvoorzieningen 
in de steden zelf, lijken stedelijke recreatie en stede
lijk toerisme op dit punt uitstekende kansen te bieden 
voor het ontwikkelen van meer duurzame vormen 
van vrijetijdsbesteding. Daamaast is ook in het 
bedrijfsleven in de afgelopenjaren groeiende belang
stelling te zien voor het verder uitbouwen van de 
mogelijkheden van korte stedenreizen. De NS hebben 
aangegeven dat het vervoer voor toeristisch-recrea-

tieve activiteiten in de komende jaren veel aandacht 
zal krijgen binnen hunmarketinginspanningen. Ook 
touroperators bieden een steeds breder scala aan ste
denbestemmingen aan. Tegelijkertijd is te zien dat de 
hotels in verschillende grote steden de laatste jaren 
meer en meer initiatieven ondersteunen voor groot
schalige stedelijke culturele evenementen. Dat komt 
omdat ze merken dat deze evenementen nieuwe toe
risten naar de steden trekken. 
In aansluiting op deze ontwikkelingen is ook binnen 
de wetenschap een toename ontstaan in onderzoek 
naar de marketing van stedelijke voorzieningen. 
Belangrijk aandachtsgebied in dit onderzoek is de 
stad als toeristische be stemming. Er is bijvoorbeeld 
onderzoek gedaan naar recreatief winkelen, bezoek 
aan restaurants en cafes en naar het bezoeken van 
bezienswaardigheden in de stad.[2,3,4,5] Ook op het 
terrein van het verkeerskundig onderzoek is de laat
si-..e tijd e"...n groeiende belangstelling te zien voor 
recreatieve en toeristische verplaatsingen.[6,7J 
Als we meer in algemene zin kijken naar de mogelijke 
ondersteuning die onderzoek kan bieden bij het ont
wikkelen van toeristische beleids- en marketingstra
tegieen, is een van de aspecten waa..-rvoor traditioneel 
een belangrijke plaats is ingeruimd, onderzoek naar 
keuzegedragvan consumenten. De resultaten van dit 
type onderzoek bieden namelijk een belangrijk hulp
middel bij het nemen van beslissingen over het te ont
wikkelen beleid. Een adequate beschrijving van het 
keuzegedrag van consumenten levert immers inzich
ten op die het mogelijk maken om beter te voorspellen 
wat het effect zal zijn van de diverse mogelijke maat
regelen op het gedrag van de consument. In aanslui
ting op deze lijn van onderzoek is onlangs bij de sectie 
UrbaPistiek van de TU Ei..'1dhoven een project afgeslo
ten waarin de keuze van bestemming en vervoermid- . 
del bij korte reizen naar steden in Nederland, Belgie 

Aonwezigheid horecovoorzieningen van belong bii bestemmingskeuze stedentoerist. 
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Afb. 7: Bekendheid respondenten met steden. 
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en Duitsland centraal stond. In dit artikel zullen we 
ingaan op de opzet van dit onderzoek en de voornaam
ste resultaten bespreken. 

Data-inzameling 

De data-inzameling voor dit onderzoek heeft medio 
1993 plaatsgehad (regio Eindhoven). Er zijn enquetes 

. verspreid over 2.040 huishoudens, die in een a-selecte 
steekproef waren getrokken uit het stratenregister 
van Eindhoven, Veldhoven en Nuenen. Deze steek
proefis vervolgens aangevuld met 480 enquetes, die 
zijn verspreid via reisbureaus in Eindhoven en via 
een landelijk werkende touroperator. Hierbij zijn ook 
enkele respondenten uit andere regia's in Nederland 
benaderd. Deze tweede ronde was speci:fiek gericht op 
mensen die nog niet zo lang geleden een stedenreis 
hadden gemaakt, of die er in de nabije toekomst een 
zouden gaan maken. Ze had als doel meer data te ver
zamelen over respondenten die werkelijk een steden
reis hadden gemaakt. 
De respons bij de a-select getrokken huishoudens was 
31%; bij de via de reisbureaus benaderde responden
ten n %. Van de respondenten had 97% in de afgelo
pen drie jaren minstens een eendaagse stedenreis 
gemaakt en 53% minstens een meerdaagse steden
reis. Hoewel het duidelijk is dat de resultaten van 
deze enquete niet zonder meer kunnen worden ver
taald naar de totale Nederlandse bevolking, bieden ze 
toch interessante indicaties voor het belang dat toeris
ten hechten aan verschillende aspecten van steden
trips en de wijze waarop ze hun keuze bepalen uit de 
verschillende vervoermiddelen en bestemmingen. 

Opzet enquete 
De enquete bestond uit twee onderdelen. In het eerste 
deel werd de respondenten gevraagd naar stedenrei
zen die ze in de afgelopen drie jaren hadden gemaakt 
en naar hun waardering voor enkele steden. Het 
betrofvijf steden in Nederland (Amsterdam, Den 
Haag, Rotterdam, Utrecht en Maastricht) en vier ste
den die niet ver van de grens van ons land liggen in 
Belgie en Duitsland (Antwerpen, Brussel, Dilsseldorf 
en Keulen). Vervolgens werden in een tweede deel 
aan elke respondent enkele keuzesets met drie denk
beeldige stedenreizen voorgelegd en werd de respon
denten gevraagd om per keuzeset hun voorkeur aan 
te geven door honderd punten te verdelen over de drie 
alternatieven. De voorgelegde keuzesets waren geba
seerd op een experimenteel statistisch design en wer
den op basis van toeval verdeeld over de responden
ten. In de analyse zijn de antwoorden over aile res
pondenten heen geaggregeerd. 
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Eendaagse trio:sl..:r-..".-l 

Afb. 2: Gebruikt vervoermiddel bij eendaagse en meerdaagse 
trips. 

Afb. 3: Gebruikte accommodatie bij meerdaagse trips . 

Tabel A: Beoordeling per stad. 

Amsterdcm ccntel ccfes en resteurcnts 6,795 1,453 
n=585 winkelmogelijkheden 6,703 1,428 

bezienswccrdigheden 6,694 1,580 
tolca! oordeel cantrekkelijkheid 5,798 1,747 

Anlwerpen acnla! ccfes en resteurcnts 6,714 1,573 
n=496 winkelmogelijkheden 6,196 1,566 

bezienswccrdigheden 6,387 1,690 
totca! oordeel ccntrekkelijkheid 6,369 1,887 

Brussel ccntel ccfes en restcurcnts 6,235 1,548 
n=307 winkelmogelijkheden .. 6,166 1,615 

bezienswacrdigheden 6,524 1,558 
totoal oordeel cantrekkelijkheid 6,023 1,759 

Dusseldorf acntel ccfes en restourants 5,700 1,533 
n=243 winkelmogelijkheden 6,778 1,394 

bezienswccrdigheden 4,502 1,702 
lotocl oordeel ccntrekkelijkheid 5,165 1,715 

Keulen acntel ccfes en resteurcnts 5,686 1,486 
n=207 winkelmogelijkheden 6,271 1,324 

bezienswccrdigheden 5,662 1,595 
totecloordeel acntrekkelijkheid 5,512 1,539 , 

M~cstricht ccntel ccfes en resteurants 6,416 1,511 
;'=567 winkelmogelijkheden 5,975 1,453 

bezienswaardigheden 5,977 1,663 
tctocl oordeel cantrekkelijkheid 6,730 1,489 

Rotterdam ccntel ccfes en restcurants 5,Q20 1,553 
n=399 winkelmogelijkheden 5,519 1,417 

bezienswccrdigheden 4,491 1,679 
tolacl oordeel ccntrekkelijkheid 4,321 1,474 

Den Hacg ccntel ccfes en resteurants 5,068 1,547 
n=425 winkelmogelijkheden 5,758 1,513 

bezienswccrdigheden 5,929 1,763 
tolcel oordeel cantrekkelijkheid 5,506 1,644 

Utrecht aanlcl cafes en restcurants 5,473 1,452 
n=486 winkelmogelijkheden 6,210 1,407 

bezienswcardigheden 4,700 1,665 
tolcal oordeel acntrekkelijkheid 5,208 1,733 

l)Scores: i: 'niet zo veet'; 'niet zo aanrrekkelijk' 
5: 'veel'; 'cantrekkelijk' 
9: 'zeer veel'; 'zaer cantrekkelijk' 
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Beoordeling restaurants en cafes 
Beoordeling winkelmogelijkheden 
Beoordeling bezienswaardigheden 
Totaaloardeel aantrekkelijkheid 

McFadden'sRho-kwodraot 0,0438 

0,0490 
0,0775 

-0,0283 
0,0973 

0,0079 
0,0077 
0,0063 
0,0067 

6,180 
10,114 

- 4,463 
14,635 

T abel B: Relatie tussen aantal eendaagse bezoeken en oordeelop kenmerken. 

Beoordeling restaurants en cafes 
Beoordeling winkelmogelijkheden 
Beoordeling bezienswoardigheden 
TOlaaloordeel aantrekkelijkheid 

McFadden's Rho-kwadraot 0,0294 

-0,0168 
-0,0096 
0,0826 
0,0794 

0,019 
0,020 
0,016 
0,016 

-0,866 
-0,493 
5,049 
4,842 

T abel C: Re/atie tussen aantal meerdaagse bezoeken en oordeelop kenmerken. 

i' 
Conslante • 0,83566 
Land Belgie 0,03419 

Duitsland -0,03634 
Nederland 0,00215 

Afstand 125km -0,01754 
100km 0,04370 
75km -0,02616 

Reslaurants en cafes' zeerveel 0,11101 
veel -0,01720 
nietzoveel -0,09381 

Vlinkelmogelijkheder. • zeerveel 0,13120 
veel 0,01616 
nietzoveei -0,14730 

Bezienswaardigheden • zeerveel 0,25962 
veel 0,06260 
nietzoveel - 0,32222 

Prijs van het hotel' f 50, 0,14398 
f 75, -0,00082 
f100, -0,14316 

Aanlal sterren hotel' 4 s!erren 0,10579 
3 s!erren 0,00316 
2 s!erren -0,10895 

ligging hotel centrum 0,06225 
nabij centrum 0,02152 
rand van de slad -0,08377 

Tabel D: Paramelerschattingen voor bestemmingskeuze. 

Specifieke conslan!e (bus) • 
Prijs (bus) 

Reisfijd (bus) 

Specifieke conslante (!rein) • 
Prijs (trein) 

Reisfijd (!rein) 

f30 -
f4S:
f60,-
1,5 uur 
2 uur 
2,5 uur 

f45-
f60'
f7{ 
1,5uur 
2uur 
2,5 uur 

'*': significant effect bij 95% betrouwbaarheidsinterval 

McFadden's Rho-kwadraat: 
a) 0,47288 b) 0,35633 

-0,82238 
0,01387 

-0,06682 
0,05295 

-0,00523 
0,03700 

-0,03177 
-0,75652 
0,01399 
0,05456 

-0/06855 
0,04057 
0,03594 

-0,07651 

T abel E: Parometerschattingen voor vervoermiddelkeuze. 
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. BeOOrdeling steelen 
In afbeelding 1 en in tabel A zijn voor de negen steden 
die aan de respondenten zijn voorgelegd de gemiddeI
de waarderingen gegeven voor de kenmerken aantal 
cafes en restaurants, winkelmogelijkheden en 
bezienswaardigheden. Ook is het oordeel weergege
ven over de algemene aantrekkelijkheid van de ste
den. Bij elke stad is eveneens aangeven hoeveel res-

pondenten vonden dat ze voldoende bekend waren 
met genoemde stad om deze te kunnen beoordelen (n). 
Relatiefhoge scores voor algemene aantrekkelijkheid 
kregen de Belgische steden Antwerpen en BrusseL 
die ook op het kenmerk bezienswaardigheden hoog 
scoorden. De Duitse steden Dusseldorf en Keulen 
scoorden met name goed op het punt van winkelmoge
lijkheden. Deze score werkte echter nauwelijks door 
in het totaaloordeel dat men over deze steden had. 
Met name Dusseldorfkwam wat dat betreft slecht uit 
de verf. Dat kan wellicht ook deels worden verklaard 
uit de lage score die Dusseldorfkreeg op het punt van 
bezienswaardigheden. 
Bij de Nederlandse steden scoorde Amsterdam op de 
drie afzonderlijke kenmerken het hoogst. Ret oordeel 
over de algemene aantrekkelijkheid van de stad viel 
echter lager uit dan op grond van deze kenmerkscores 
zou kunnen worden verwacht. Maastricht scoorde 
juist op dat punt het beste. Deze stad had echter een 
relatieflage score voor winkelmogelijkheden. 
Rotterdam scoorde op alle punten tamelijk laag, ter
wiji Den Raag en Utrecht een gemiddelde score had
den. 
Na de beoordeling van de genoemde steden werd de 
respondenten de mogelijkheid geboden om aan te 
geven welke andere steden men in de afgelopen drie 
jaren had bezocht. De drie steden die hierbij het 
meest werden genoemd waren Den Bosch (126 keer), 
Nijmegen (63 keer) en Breda (52 keer). 

Vervoer en accommodatie 
In afbeelding 2 is de verdeling van het gebruik van 
verschillende vervoermiddelen weergegeven voor het 
totaal van de meest recente meer- en eendaagse rei
zen van alle respondenten. In afbeelding 3 is v~~r de 
meerdaagse reizen ook de gebruikte accommodatie 
aangegeven. Ret blijkt dat voor zowel meer- als een
daagse reizen de auto het meest gebruikte vervoer
middel is (ongeveer 65%), gevolgd door de trein, die 
toch nog een kleine dertig procent van de verplaatsin
gen voor zijn rekening neemt. De bus (inclusief tou
ringcar) dekt slechts een zeer klein percentage van de 
gemaakte reizen af. Ten aanzien van het verblijfvalt 
op dat meer dan vijftig procent van de overnachtingen 
plaatshad bij vrienden offamilie. Een interessante 
vraag voor verder onderzoek is in dit verband in hoe
verre de toeristen, die bij vrienden of be ken den sla
pen, andere activiteiten ondernemen in de stad die zij 
bezoeken dan de toeristen die in een hotel verblijven. 

Keuzemodel 
V oor zowel meer- als eendaagse reizen is vervolgens 
een zogenoemd multinominaallogit keuzemodel 
geschat. Dit model geeft de relatie aan tussen het 
aantal bezoeken dat respondenten hebben gebracht 
aan de steden die zij kenden en het oordeel dat zij 
erover gaven.[S] 
De resultaten van de modelschatting zijn weergege
ven in de tabellen B en C. Ret blijkt dat de verklaren
de kracht van beide modellen zeer laag is. Een inte
ressant aspect dat desalniettemin uit de data blijkt, is 
dat ten aanzien van de oordelen op afzonderlijke ken
merken, er voor eendaagse reizen vooral een positieve 
relatie bestaat tussen het oordeel over winkelmoge
lijkheden en het aantal bezoeken, terwijl die relatie 
voor meerdaagse reizen met name sterk is tussen het 
oordeel over de bezienswaardigheden en het aantal 
bezoeken. Voor beide typen reizen is overigens het 
totaaloordeel over de aantrekkelijkheid eveneens een 
relatief goede voorspeller voor het aantal bezoeken. 

Keuzemodel denkbeeldige reizen 
In de analyse is ook een keuzemodei geschat voor het 
tweede deel van de enquete, waarin denkbeeldige rei
zen aan de respondenten werden voorgelegd. Hierbij 
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is onder andere een apart model geschat voor de 
bestenuningskeuze en de vervoermiddelkeuze. De 
kenmerken en de keuzeniveaus die zijn gebruikt om 
de denkbeeldige alternatieven te beschrijven, zijn te 
vinden in de eerste en tweede kolom van de tabellen D 
en E. De resultaten van de schattingen zijn in de der
de kolom van de tabellen weergegeven. De waarden' 
geven de relatieve bijdrage aan van de verschillende 
niveaus op de kans dat een bepaald alternatiefwordt 
gekozen. Er kan worden geconcludeerd dat de gevon
den para..'Ileters in de verwachte richting wijzen. De 
omschrijving 'zeer veel winkelmogelijkheden' kreeg 
bijvoorbeeid een hogere waardering dan 'niet zo veel 
winkelmogelijkheden'. Lagere prijzen hadden een 
hogere waardering dan hogere prijzen. 
De belangrijkste kenmerken in de keuze waren 
bezienswaardigheden en winkelmogelijkheden. De 
kenmerken van de accommodatie hadden in het alge
meen een wat geringere invloed, maar waren nog weI 
significant. Hetzelfde gold voor het kenmerk cafes en 
restaurants, dat een vergelijkbare invloed op dekeu
zes had als de hotelkenmerken. Duidelijk minder 
belangrijk waren de kenmerken land van bestem
ming, afstand, reistijd, reiskosten en vervoermiddel
kenmerken. 
Zowel bij de bestenuningskeuze als bij de vervoermid
delkeuze bleken de constanten een belangrijke bijdra
ge te leveren aan de fit van het model. Het is hierbij 
van belang om op te merken dat de constanten vooral 
dienen om te corrigeren voor het gemiddelde nut van 
de keuze-alternatieven in de keuzesets ten opzichte 
van het basisalternatief dat in elke keuzeset voor
kwam. Dit basisalternatiefwas in het onderzoek 
beschreven als een bezoek met de eigen auto naar de 
(volgens verwachtingvan de onderzoekers) minst 
aantrekkelijke bestenuning. Voor de vervoermiddel
keuze gaf dit effect tegelijkertijd ook de speci:fieke bij
drage aan van bus en trein op de keuzekans. 

Vergelijking modellen werkelijke en denkbeeldige reizen 
Vergeleken met de fit van het model voor de keuze 
van denkbeeldige bestemmingen is die van het model 
voor de al gemaakte keuzes bij meerdaagse reizen een 
stuk lager. Ook wanneer in het eerste model aileen 
rekening wordt gehouden met de drie kenmerken uit 
het tweede model (McFadden's rho kwadraat is res
pectievelijk 0,233 en 0,029). Dit resultaat lijkt er op te 
wijzen dat hij veel stedenreizen een aa..'ltal factoren 
een rol speelt dat niet direct samenhangt met 
genoemde kenmerken van de steden. Ook het relatief 
grote aantal overnachtingen dat plaatsheeft bij vrien-
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den en familie wijst in die richting. De mogelijkheid 
om bekenden op te zoeken zal waarschijnlijk vaak 
meespelen bij de keuze om een bepaalde stad te bezoe
ken. Hierbij kan naast de gezelligheid ook het verschil 
in Kosten a1s mogelijke verklaring worden genoemd. 
Opvailend bij de vervoermiddelkeuze is het verschil in 
waardering v~~r de bus. In het model voor denkbeel
dige reizen was de verhouding tussen de keuze voor 
verschillende vervoermiddelen globaal50% auto, 25% 
trein en 25% bus. Uit de andere data blijkt echter dat 
nagenoeg aile reizen met auto en.trein plaatshebben 
en dat de bus nauwelijks een rol van belang speelt. 
Een verklaring hiervoor kan wellicht zijn dat de res
pondenten bij de denkbeeidige reizen, meer dan bij de 
gemaakte reizen, uit gingen van een geboekte vakan
tiereis en in die context eerder gebruik zullen maken 
van de bus als vervoermiddel. 

Conclusie 
Ten aanzien van mogelijke praktische toepassingen 
voor de onderzoeksresultaten kunnen met name de 
volgende punten worden genoemd. Er bleek dat bij 
stedenreizen de kenmerken van de besteroming de 
belangrijkste plaats innamen in het keuzeproces. 
Voor de keuze van eendaagse trips waren de winkel
mogelijkheden in de stad de beste voorspeller, terwijl 
dat voor meerdaagse trips vooral de bezienswaardig
heden waren. Deze factoren werden gevolgd door ken
merken van de accommodatie, die ook nog steeds een 
si!5,illicante rol speelden bij de keuze. De invioed va..'1 
vervoermiddelkenmerken op de keuze van een ste
denreis was minimaal. Hooguit speelde de algemene 
keuze tussen auto en trein. Hierbij is het interessant 
om op te merken dat hoewel het grootste deel van de 
reizen rrlet de auto werd gemaa..lrt, de trei.ll tach een 
reeel alternatiefbIeek te zijn voor veel respondenten. 
Voor vervolgonderzoek lijkt het met name interessant 
om de motieven, die verschillende categorieen toeris
ten hebben om een stad te bezoeken, nader te bestu
deren en deze te koppelen aan de activiteitenpatronen 
die taeristen in de stad hebben. De besproken resulta
ten lijken namelijk aan te geven dat een verdergaan
de segmentatie van de markt voor stedenreizen op z'n 
plaats kan zijn. Marketing- en beleidsinspanningen 
kunnen dan voor verschillende marktsegmenten een 
andere invulling krijgen. 0 
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