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In cLi..t a:fDtudc:e:r.-vc1·;3lo..g ~ll\)1lon ecm. r:.anta1 p:rob1er11er:: 11_i t d.e \VC

rc1cl Yan de rocTee,t:i.BJ:Jlr>31T:ins n.rrn bod konwn" De:-0c pro"b1r;me:c ·be ti-·cf

f en o. a~ <lo -,7olgenclc vx·":;i.c:e.n.. Yielke fact.o:.cun boinv·J oecJc-n~i (i e t:.C'ek 

diverse recr-Gc:1.t:iec-; l):l.e(len die de a{:":'~.1orn<:!:<."atie £jiJ::C::J.wvcD r:i.jk is? 

Op 0.czs en a:n.d.c:cc Y:2ugc·:·· t:rachii het vc:c:~~Iag 8E.~n antwoo1•c'J. te c0ve:n ~ 

J)o r;.:nLr10or<len d:Lo ,r;cr~c-;vcn v.rorderi.r hebben ecnJ. v·oorlopits ke.rakter .. 

Z :Lj zullen mn t :.,:~ -1. • u:.i :L:.;c voo:cbehoud rnoo-~en v1o:r·a c:n o:c.rtvanccn ... 

d.an de wi;j2;e \7D,r:~.rop ze tot rJta.ncl r;ekomcn z:~jn. Vando.ar dat :Ln clit 

vero1ag de nad:ruJi: ?.ial liGgen op cle rn~:_:~~l~!.~.£- Vfll:~_,_9:~!(:ls:I::.?.Q.Ok~ 

Hc-t is voor <le i;·itGJ,'Jn:·etatio van gor;cvsnn en conclu.sief; die een 

oncleTzoelr. opJ.c;,rert , van ont.zagl:Ljk bolrlr~g tG weten er.i te bo,~)'.'.:i..jpen 

op we11rn vri~l~'.iE~ c1e gec:0vern3 en conclu::i:Lr:s zijn vcrJ(rr:;e;en .. lri.dion men 

conc111r:.dci::;~ c1:::i.n c'J.ie:ot T'i.en om de re:Lkw:Ljdte van de bcolis,s:i.J"L:f.~en te 

kunnen ove:czien~ tev(~)Yld d.e vera:ntwoord5.ng van het onclerzock :Ln de 

ber.:;Ju.i.tvorming to tct-c·el:1::en. In dit verslag vvorcJ.t c:;epoogd voo:L'al 

met b0trekkin[{ tot deze verantvmording cnigc zin:o.ic;e uitsprsJrnn te 

do en. 
In hoof'd1;;tuk 2 v:orclt cerst (~en aJ . .g:;:men'<"-i aandu.:Ld.ing vci.n de pro

bleemstelling van het ondorzoek geseven en vervolgens een ov~rzicht 

ning word t geconfro:::1te0:c·d. liet overz:Lc;:1 t dic:i:::.t me de ter vorantwoo:r·~ 

ding van do ma&tschappelijke relevantie van het 1:1,fstucleerond.erzoek . 

HoofdstuJ;: 3 vor.u1t eon belancrij/: onde:r·c1,~cl v~'.m lrnt veri::lag. Hier 

vind t men de neer:;:;lac; van een wetensclw.pi·:iHwthodologische stud:i..e clie 

is gedaan orr, expl:Lciet te kunncn aangevon, wat ondc:r- te:rrnen als 
11 verklaren1

: en 11voorE;pcllen11 ka:n. word en verstaa:n en in \"!f lJ::e zir.i 

bet onzekerheidshegi:nsel van tocpasr:dng is op het :planologj_sch en

cl erzock. Hoo:fd.stuk 4. :Levert de sleuteJ. -lot :Cwt onc1•3::'zoek znl:f.. Aan 

de hancl van de modcl:Cor:innlerj_ng vJordt hier de alo::rne~·~e opzc:t van 

het 011d0r~3cc~k uii:gowcrkt. C(m.traal in he t onclo:rzoek ::,; ta2. t de a.t
tractiv:i.toitf>mGting., De hoo:fdstukken 8 en 9 v-onncm het meer theo:rs""" 

t:Lsche cecleelte van het onderz;oeksvmrk., Vooral hoofdstuJ{ 9 ~ v:aa:ein 

het rnethodologischc r;robleem va1} de att~cactiv:Ltei t~·m!eting word.t be·~ 
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2 :De rroblnemDte11J.)J/:: _,, ..... " .. .-~ ........ -____ , _________ ., ... ----. ........ -....... .,.._.._ ....... -~-... .. 

2 $ 2 V.J()J_-·d.-t bGS]):Cc)}~e11 i11 vlc;l }: 1rc:1clt~1--- 1.1et; s . .J:s-:-:1J.d. 1:::c-;1-·011c1eTl~7·oelc 11eef.!c 

b elej_d.cpro1J1orno.t:Lek met bet·:cckkir1g to·; d,.:- . ~·:0.reatJ.E3}Jlan:n.ing on ir:: 

eon l:LJst van v-x·s.gen OP:'~e:o_o!.nen d].e spec:l.:ficlrn dee1J:)'.rcl.ilerr1en a.c::JJCe ... 

ven voor ondcrsoek. In par. 2.4 wordt nador ingesaan op de meor 
s:peci:fieke in~·ob1ecrnste11ir1e;en van het a:f8tc.dcGronder~;:1oe};: zoa1L> cl:i.o 

zijn a:f tr:) leiden u.:L:t de beleidnvraue:n., 

n :i..tie~;~ A1J.ereerzt hot bccrip rec:r.'ca.tie: o:rJJJc:r' 11 recrcat:Le 11 v1ordt 

h:i .. er ver::;~;c:.,an 11 Jed.erc; c.:i..ct:Lvj_·ceit d:ie 2en 11ersoon ondernec:mrt :Ln 

z:L,jn. vrije tijd. 11 (\n;u::. JJ:i.sr, 1973 ) , waarbi;j onder 111n::'ijn ti jd" ve:c-

ste.an. \7o:-::·c1t 11 a11c t:Ljd die niot (;cbrnikt wordt voor :_::c~regoldo be

roepsarf)ej_cl of anclere [!;e:cegelcJ.o dacelijk::1e 1verl:::zaamhed(·m ~ e~D,D:n 

naar en komen ·v ex1. J.10; t 1:Lchameli:jL:e verrior-

De recreatie waarover cJit ver1::d.ag handeJ_t:~ 

is de opc:n1uchtrec::ceatio,, Onder 11 o:pE!nJ.nchtn~creatj_e 11 wordt hicc 

vert.~ta.~rn 11 clat gec1ne1te van de rocreo.tie Ci.at becl.rever: \JOrclt :Ln de 

open lucht op het pla ttaJci,:nd s buitcn d.e di:cecte orngeving van de 

eerste wordng va:r1 do reo:rcant 11 (vari I~:Ler, ·1973) . 

2. 2 D0 P}'"'Olilcern~d.c:_llinr~ ~vaD ho:L_onQ~!S'el::: 

Dit afstudeeronclerzo01: is verricht il.1 Itc t kad.er va.n een groots 
()I) D"8 "'E' .J '" ,, J ... Ul1T c··~ ., <:,-~ d ("' n l-, '~""' so'V)cl or r·• n "l·· 1)·i ··1 1·1"' .L C< II }I' I 3 .... n1e··1\"f=>"•~ t:·-~ t;;;J · .. .i..1C.1.,. Lr __ .. - · ·.!..1 _L,:.....,;,_, .,..:-1vL.lc. ... J.1 J..J. ·~· · . ,. ~"'J· ... :r..:;.r~ --u .J..,_~; l.J 0"JJ..e- 'Jo \ 1-. 0.,.,1...1 J. ·'JV.i.-· 

kino;sorcaan Av),··,·101neratie I~ir~_dhoven). Het al.rrcmene onclcr~rnek bi ·j 
.....__ '..~ "'· -·' C.J t,.; 

het f3.A~E. word.t e;ehm.:id.en ter voorbcreidi:n{::,' en ver:::intwoorc~:LPg van 
cle planniric:; die cr:erzijc1D i:rwpee1t op d(::'! behocfto c:tan rccreatie 

bnitcnn~:Lmte, ar.:.de:rz.i;}ds opkomt voor de 1)e~icherm.:Lrg va:n I1atuu:c en 

laridDcha:p ~ Eet onC.Grzoek clat van belar\;;; is voo:c he t 1)el.e :Ld i:ru=.Jake 

de bcscherrning, conc.ontrccrt zich oncle:c rncer op cle actuc1e eri po

tentic:H.e ecologiLlche "luaa:cJ.e van het riatun:rcc)1)iecl on op de v:Lr.n1ele 



be:paalcl wom1geb:Lo6. en aarJkornend in cer:. ber)a:::i.ld ri::.,crC:H:3,t.:Leci.CJhied,, 

Het afatudeerondorzock heaft zich ceconcen~roc~d op de sinJ1J.atie 

vro:r·clt door de be1c:L{U:m:l~~.:::d;regeJ.Gn die 1)Ed~rckLir:g herj-r:oen 01) c1e 

buitenI1lir:tte (m(-::t I!a;ne het 01::ienst •2llen of :::i.fsJ:i..dten vc:m 1)epaa1dP. 

c•ebierlr:.i-1) (.:;, " .... :. "--' ...• e 

:Bi j cl e a.:i.11.vant; van het 01xlerzo0lc in november 1 S73 llddc11:; 6.o 

ornschr:i.jving van :i.lihoud er1 r>:co1J1ecmrJtcl:Ling ald.l'Sa Hct a:t'stnclei:-r-

opc.n.luchtrecreatiovoorzieninr:_;en in ~3 . c agclcrtr):t:\_,,tie 1~im~hovG:;' .. De 

JJrobleemsteJ_J.inf; v0,n hct o:i:1t)_(n·zoek i;:; het be~:wcl~ aan oper:1lH~ht-~ 

1~cc:c(;a-Gj_egerJieclen te kunncn verklareu en voo:rr::!pellcn met t)C~Tulp 

van ee:r.; spreid.i:oz;:sn1od.el, v;cv::rin de rc-:laticve att~cc:~ctivi teit var~ 

de~e gebieden een crucialc rol speclt. ~eer concrect is deze pro

bJ.esm~:;t811in{; tec;Gn de achtergl~"md van het B~A. 1'~. ODC.o:czoek ,)_it 

te splitsen in do volGende drie onderdelen: 

1 . het 1)ero.10n van de :rec:ce~1tiG1)(:!hocfto in clo vcrE>c.:rd11e:nrlc de1en 

van he t o:ncle:r~~oe]'BgerJ:i.od 

2. het ·bepalcn van de strortten van rccrc:::.mt(-;n varmit <le v1oont::<JbiE)

den naar cJ.e clolcm van hot b1J_iton:.::ebied 

3. het verl;:laren van d.e strom8n van r.ccrcanten ui t hu:n socia2.1-

structurel8 ej.[}3Jl~3chnppen en de asmtrokLc~:U.j1'.:l1G id van do C:.elcn 

van het rJnj_tengebiod. 



fJ -CeJ .. ;_ :i_J12: ll1C) .. CJ, -ts C11FLlJJJ(? lj_ ;j ~= :r,:c ]_ e\r~;.J .! t; i fJ • (~JH ·te l1eo OJ~d_ (: J.e:o C>f 8 CYl ()t'.:-

releva:ntie V8J:i doze prold.ecrEfd;()}.J ix-15· met bc;·t-i:·u>:ki:i.ig tot de~ eox1c:co·

te o:rH~_cn:;oek~;J?'.cOrJ1ern.fi,t:i.ek.. I:o hocvc:c:co ma~:iJ• t d.0 i)rol_1lc0:msteJ..J.:1. -:.\'.~ : 

h 0 1.) J' l .. ;:;; t lJ.k 4 Q 

2 .. 3 De 1Je1o:l.c1nv:cD.r?r.:;n in do recx·eat:Lcpla~1r::.i.r.1e; _ .,._..,_....,..........,..,,.__ .... --.-~.--J>...i.._.,,,_ __ _,,_,._.,..._,_. _________ ._,. ... ~ ... _. __ -·r-·--~"' 

rt~orc.atle. Vex·rm.clJ t nae vwrden c1at cle behoef:l;c aan OJ'.''~mluchtrec:t c::
atie ~;a:L toener;·:.e; .• Ziet r1en ire de trek naar buiten ccrn concrcd;e 

i:n. cJ.ic~d:;:i.c van cU.o bchoefte aan op0nJ_1J.chtrccreat:i.e en spec:L:fee1't 

men d.eze trek :Ln absolute aantall(~r.J. recrea:u:ten, dan ka..n me11 do 

ver--r.rachte stijging van de behoefte a.an OJ;ie:o1uchtTecreatie uitd.:nik·

ken in clt; vo0Ts1)el.dc t\)e:nan1e van hot totaal a0J:1 tal rcc~r'f:'a:otm• rJat 

er op ecn :normdag ox) ui t trokt. lU.B be1anc;ri ;jLcte oor2:ol:en var.1 a.e zo 

toena'Y~e kurrnen eenoemd vro:r-dcn: a) de g:coei 

de stijcing van het deoJ.nemin[,~-go:r-c:cmtace ~ .,, -~ J_ 
ct . .!.. 1, 

de bevolking en b ) 
is het percentage 

van do bevolki.ng Cl.at OJJ cen 11ormdag nac,r bu:i. .. ten trckt. Tien ve!"'

nrnerdering van het tots.le a.anta1 l"E:icrca:nten :Ln een :rocio betol-:eEt, 

vooral wat lx;treft c1e cl..a;_;recreat:Le 1 een. too:n:;::r;~j_nt:; van. de vraag 

naar allerle:L soorte:n recreati.evoorzicningen in de regj.o ~ Ds st:Lj-

ging va..:n de behoefte aan openlt-:.chtrec:r·eatie zal verscYdlleE r icr 

roc:i:'cat:Levo:rrr; (bijv. V!Cff!delen o:f 

voorzicnine (bijv. een boscGbied 

mvernmen) c~n per type Y'G c:i:·G at:L~>~ 

() ~ e 0~ ·11e~~n~ebJ·~~ 1 He.4,~ ,_·,s B·OP)·e--·· ,,,v..!.J .... 1. ... , ... , . ..1 --'-' ... ,,. e ~ ~ .... 



picJ~J.::LG1rnE~. ote~ Eet te ve:crnwhtcn bcr;oek aan clcze gc:;b5.c:1cn vo:rr::t 

e en inclicc1:t:Le van dG druk d:Lo o:p de c;eb:L2den ko.mt to ;:itc1..a:n.., Ben 

belo,:i:.1.c,ri;jtc~ 1Jelej_drJp:coblema tioL: wonlt ;- .ovormcl c1oor de vraac o:f de-~ 

F:Jt.e :i.n :;;:·edorlar.<.d aa:n. na-tuu:cc;cb1c~den en 1auclschap})Clijk v10_.r:i,Y.·U.evo1lo 

c:el)ie{ien~ is lie L s·crm.ren ir; het bclcid th::m~:3 H1Cf:;)1' en rnOGJ:' perl.cht 

Di~ bctekent o.a. cl..at; 

a.ez,e c;ebicdcn niet ~cn:·der mom::· o:penger.d;cld k1..:innen v1crd(:)J1 voor do 

dagrocrE:ant o Wil G8n natuurcebied. zij,:1 \'1a;:;n·de bLLJven beb ondenj 

clan z.al hct bezoek beinvloGd moct8n vmrc:_en door de m::-1 . .at:r.ecc~len d5.o 

In verba~!d met cle c;roei van de i~H~vo] kine; ei: i~1 -·.re:cbancl E1e t de:) 

toenernenclc be1we:ftc:: aan o:per,lucht:r·e Ci'8o,t:Le ziet rnon ~dch in het 

beleid gc~pla~.:J.tst tcccnover lwt pro\)}.(~em v'"fF' de ll:Ltln·e:Ldi:r.:2; 'l~E~ re·· 

crca tievoor~ienj_ncon. Dezc ui tll:cei.c1.iJ!.[~ kan be-tTeJr:~,::irg heb1xm op 

~ceserv·crins VP.n c;ebie::d.cn via ruib.rer).G:i..vel:L:n~';, aarile2: va::-1 n:l_eur;e 

r;eblccl.en door zandwinnine:: of ho....;aanp1ant, uitbrcid:.Lr:-c: van de in

richting van besto.n:nd.e gebicden door aa.r.L1ec; van nieuv:e iiarkse:c-

plc,;.atsen ~ rneur o:f "be-Le:ce wand.el~ of f:i.ctspader., etc.. Bf'.';hal ve hot 

problcem van de uitb:ccd.ding spr:,nl·t ook het p:co1JJcei11 var; (18 ont·-

r:3lui ting van openh)_chtrccreo.t:i.ege·bictJc~n o SitFeI":Lng ene:czijdt..: en 

boreikbaa:t.'he:Lcl ax1cl0r~~~Ljdn zijn rnede vaE il::v1oocl op het bezook e,un 

een c;ebj_odo Het plannen van een voor~~:\en:i.]'.)c; in de nabijhe:Ld vc:u,_ 

grote bOV01kingBCOLe1;)11trati.eB is rlOC f;CGD caraDtie VOOJ'., eeri. hoog 
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VO<):cvit~,r:.:rd.c~r1 "'.l·oc:r d.r-) ~~-~.'G:.~~~~ .. ~-~te or1JL'/1:.i1-~:J ~.:cJ .. iJ"'>.£!. !'":10 cosd_ rr1oc~eJ_:Lj:h~ 5_f3 \10 :1~ 

d<=l:.?tils rJ·LcJ_, J~LOr.t J:~.e!:.":.i~~-b 0\J"(~J:•(JeYJS'CeJ:~ nr .. :iJ!E; lH.:~I~E~ilt·t on1:tJ:'Cj.1·t CCil fJ0Ii2v~ .. ~ 1 {3_(::-; 

sr1orcn cl:i.G op cl..:::; loop vc:1n do cle j :.1·· 
vloed hobb8l'J' :r:;o(~_;:;;t op b;J..sis van do u:nrondc~n f'actore:o .. cloc~l t:ccf:fen-

de rnaat:ccc:eJ.cm kLu-n en vro:ccJ.en c;cnm·_c1j ten ac.D~~ j_e:n. van de ni tvoccJ.nc; 
-v,.a.n J-.! O-f. lJc~J.G:.i.d, .. J;_.:L,l he·t· ().:,(_1'!:_:-,.-.._,Q!_~,"11 '"r,~;_.c' a'_ i·,-~ _c.J.-')r>+o·;-. ,-,,.·1 1t·':"; 1-1"-l··l-ir;' ,,-r·-

.,.., ..... " - . · -..L i.;,;; __ 'y - .!-1. - (,,.._ • . • ·· ·-· ..... .,, ___ ··\o.0,·.'·• - -·· ..,· lJ .• • b t ... ~ 

br't.1iL gc::.11D.D,kt wor(len van ccm 8-antDl g er:Lchte v:.:-agen~ E:L.0r·or:::1er 

vo1ct ccn LLjL'_;t v~:,n cle:r.\':;oli;r ~.c V:C[:tr;o:.:-l. A~-=:.:tlc;ez:Lcn cu.verse :problecr::.

velrlcn in het c;0 ]:.i ec~1 va.n de vragc:n te oncl0rsch2tdc)n sij:n, is ter·~ 

de aci.nbodz:i;jdc en. c ) 

a. Hoe ,c·root ,_, 

norJr.dag? 

b. We11rn factor-en z:Ljn 1Jc1ialcmd voor !.1et cleelncmings:::_ierceJ:l.tc.c·:c? 

c • .!uM1 v1elke soo:cte:n van rec:ceatieactiv:itej_tf~ri er~ rscre~i,ticvoor--

zien:L:ccen be.:Jtaat 1:1ohc0fte? Hoe croot is do vraag r:aar elke 
-L<;> soort... 

cl. Hoe sterk zal d.e 1Jevo1kj_nc c.;roe:i.en en daorme•-:: het aantal J)Oten

tiele r0creanten? ;:.'oll'.:o invloed. ondervi.r1d t dj_ t aantal van vcr~ 

andcringen in eon stationaire bcvolkirg? 

e. Hoe groot zal de toe1:.amc van hct deelJ: J Crn=tr.._:;sperce1rcr;,,:,~1-: zi:jn 

ten :::evole;e v<.u1 de ve r·ander:Lng de:c factor·en dj_e di t dec1nsr:: :L:;:;£J:l

percentagc ·heinv1occ1en? Hoe c;root z:ci.l ton t::evolc:e van d.eze toe-

name de z.j_jn van het aanta1 potentH!1e T'e c~:t(0 ari ·t c;r:? 
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vol1e r~ebieden bcsc.:J:v;:emcl te v:ordcm? opO.at ZC! van vraarde bli ;jven 

cri tc:ria zr.1.jn rslovant bij de afwe:g:1.1ig van do recreat:Lcl1cho2:f:t.0 

cebieJ en het bezock aan dat tebicd? 

reo}~:H c:,eo:lGde:n c:r.1Cle:c iIJV1oed ·vex o:)Ji P.:LtbJ:·cidine; 'ilf..l.E cl•3 VOO:C

zj_effLD(:'.'GD. in een l:iejX:J.a.1.d c..ebiod, d.e ·;:~anlc ,::; v·an eon rd .. e1.li.'l rf;cr·c~· 

tiegobied, oen batere of slcchtere b sr0iYbanrheid van cen be-

paald cebied, etc. ? 
C SprG:Lc1.ing · 
---~ ..... -----

door het to talc u.antal potcm.tH~1c~ recreants;\ per woor,','Ji ~ik en cJ.e 

o.fstancl tn;sr:;:en }·Jet geb:i .. ed en de rmo1n·1ijlcen? 

b # In uolke mate wordt het bezock dat de recreanten u it ee~ be-

paaldc woonwij~-;: bn·:ricen aan de diverse rocreo.t:_c:.:2;eb:Lcdenf bc'.i.n

vloGcl door de r(:.: latiovo a ttractiv:i tc:d t re:c L;t;l)ied en de e,ffJtrmd 



de ~elatisvc attr~ctivitoit per gebicd 

inen r'cr r~el)i.(1:d? 

1·.'i'Gl\:(~ vc:co,,< . .cd·~:J:·::i.n,r·ey.1. kuri:ncn ·verv1e,cht \f\!o:r·O.en. 

b) c.o . 1 . , f3 0 e ~lt.'VJ.. - <:; C 01) CI:lJ~ f.3Clj_E~ 

c) ·vc:cc.1ndE~T:Lnc;e:n. in df~ wegenstTuc:tu1.J.r 

d.) 1.!.i-'cln:·eid.in::;c:n van. rrl;edeJ.j.jke co'b~.Gdcn 

e) 8,[;.n1e;.~ .J.i·a.:,1 :;::iieuv,r0 recrcattec;c~)ie .. ' .ei1 

f) ontsluitinc of afsluitinc van bsstaardo gebicden 

g) ve:cn,;:ic.1»;;rh1cen in he-t; :rej_oged.rac 

11) ve~caJ11(l(-Jr~j .. 1J[;<:JJ.1. i11 }J.E? -t :re cr~e r1 tj_c~r~cd.1·:.~"r~ 

de belancrijkstc v: .. "a.gen op een ::ci,j tje te zettc:n. De fo:cnn:_1erhic 

van cle vracen. bicrJ.t d2, mo,r;cl:i..jl'.J1e:i.d. D.o..n te Cff'Tcn VJf'.:lJ ~·e "\T~\sen Z·ij:r: 

or>genomer:i in c1:1n bc})D.ald OJJderzoc1: 01.1. i;10Jke n:i.et .. Bet \re1d van d.e 
• ?/ 

v :r. a:::e n J_ ri. e e ~~' 

naar Gen antvroo:cd is &;e:<wcht,. 



I ,.\ 
/I. .. -

blccmvc:i_c: "Tc'.n rle £1~L£.S:i<l;~1~!:G. 1°c11:i:'\:)t~o11toert vraag c. de alc;erneri.e rro-
1)J.Ge2custell:i.J:ig_van het ondr:.n";.;;oeL. De boant·Noordir:g vG,n de~rn vrnae 

woo rd 

vvorc1 t beBriroJ::en in cle hoof(lntv};J:.:cn f5 en 11. 

De vraag na·ir de rele1.•ar 1 ·\~_-;_ e van do :probleomstell:Lng -ra.I1 het 

onderzoe1;: met bctrc;k1, in[~ tot de i:w{;eLi jkhGdcm clie clc J.ff01)le0ms~~el-· 

woord J.·;:lmn.e:n i:rorc1cn cbo:c een nmle:•:-e u:.i.t·\'lU.:kine v-an de betrC::f:ferde 

beleidsvraeen9 hlcn zal echtcr voorzichtig moeten zijn 8et deze 
vrnrl~:wij ~~e o H.ecdn clc: aanc;eu:;1rnn be le i(u::iv:cac;en vooronderr3tcJ.J. en een 

be:paalcl r-iC!tensch;;:,IJ:L:.:elijl:: onde:c~-.JOekskade:e dat met bet~ccJ::k:i_n.g tot 

<10 prob1eeL~stel1:L:nc_; z:Lnvol \vcrdt ceacht~ cl.w.z~ eex1 kaclcr da,t vol-



f -
I i 

in hoo:?ds l;u};: 3. Voo1:·, ~c11 ·bcte:c bec;r\p van bet mothoJ_:iJ3Gh ar:-;r:nct, 

clat zo 1 n gro-Ce :co1 speelt bij de uitm-'rk:L:r:1g c~n :.i:·elcva1:1.t.Lo·-bcoc::r~\1e:-

J.:i.n5 van cJ.o pro bJ. e ernc i_;eJ1ir .c 1 if! d.e be Gp::ceJ.;:inr: E;rv 8 .. n uj_ tge s ·t 1
:: 1 <l 

tot hoo.fclstuk 4, wc:;,arJ.n tevo.~'.D e1::JJ. d.e:firi t:Leve omochri jving \VOJ .. 'cl-t; 

gegeven van u-e Bpecifj_cke rJrohJnemst0ll:lr1[SG:n Z0[-1,ls die z:Ljn Fit· .. 



gebiGclcn van de a:;~~lomcrat:i.e J.'jir .. dhovon t:n:i.cht te beF3clirijven, d.tU'.'. 

indicn niet aan~ecevcn ~o~dt op welke scha~l dezc obiGcten ondor-
------ It.• 

zotJJ.lt zu.11en word en.. De ma to va:r, (des )aggrcgatie client duic1eLLj1': 

aamGCt.:,\;ve:n tc V.Tcn'd.en. De ;;roep recroa:aten ·1~i t eGn bcp212,lde woon
; / 

wijl'.: kan als 0cn ceheeJ. besc;I10lwrd vrordcn, me,ar kan bijv. ool: be-· 

ceerd, iG rnJtleenc1 aan eon d.J.ct::•.at 1,ra:n dn=J. de )'·Tild ( zie de 
1'[. l ., 197'"' ) ,., J ___ (J_' ) • 



k8E bj.jv .. co1~;3ta.-',;c::::en da·i; hot dr:)c~1J:e1 1.t i1-:.n, i-:~pe:i:~ccl ·.d;:::.cc v·e:cr;cl:iJ t per 

\ ' 7"""'"'.'[·!' -·,\,. (Y(.' 1·10·--> r:cr.·~''J ")<"')"''l ~"" r;I'' ":i<'>i't kf.) '(' f')J' ..:..,,. i1a·I; 1.-·R'"(·t:>l; ')'·: ... , U, <> !:'e-.\.11...1_ .•. \: ..• t. .l _ ·..L ._.1...;.. J. t;-,-, __ 1 .. . . L.r.:i- .C.., t..,\:. ~ V ...... J~·'-··~ ... ..... .i t .. ·,J\ • .. ..::::-:;: ..., ,_,~ GJ....,- .. ~ c:,,, .... ,J •. _\,j t.~· 

I>e r·c.;f:~il ta.c;c; Of) E: e11 {:C3~.n:i .. cld .. e 1 d. e ~;1orn cJ:·f5e /3 or.: :lEl:Z lJJ.(:! ·G n1CJ0 :I. \\'8 CJ~' 5_JJ \7 OG.t'.L···· 

ocl-~.--CJOT(1 1 ge.J.j_j]\: c1a.r1 53e 3~~' ·teJ:ivv:LjJ. _i __ t!. ·~·h:1.r;,l:c·e: r·;o:l. ~l. jJ;~: 8~ ~-~. ; · t 80 '7:--~. 

Aant:;ezion in r;rineip0 ono::'Lnd.ic 1.rccl reel:se:·.1 ktuu :.en '.'wr·c1on aa11-

c,ec;even, 9.Jc:-u_ -rnen een keuze:: moeter.t rna1ren nj_-[; de dj_vc;rf58 X'(~oJ~:nr::n, 

geve11 over- cle relc:vs.ntie van d::3 c1ive:t.'f\8 :ceek;..,cn. ]';en za1 1~:L t het 

teri::n1 die zinvoJ_ ~ji jn binncn het. }:ar}er VCJ.:11 hot onderzoek o Het on-

der~o-ek cJ.at in clit vo:esJ ci.g bescJ1rov0n vJord.t, hecof-'G als alccn-•iene 

problccmc;tcllil'}g: de vc;x•kla:::irz en voorsi::~ellinr;:; vo..:n bet bezoek c;,;),;:l 

011e1llucht:cec:cc~atiec01Jiedcn in do agr:;1cucratie J:;i1icU10ven~ 11:en 1)C

hoev8 vre:u1 do verklo,r.:'Lng Enl voorspell :Lr:.g van llct 'bczoek zijn Ge~".l 

aanta1 hy:pothesen cc~:foJ.:-r:1n1ecrc1 die~ j_ ed. er voo:c h\Jn ope:rationalise-
., ... ·L1·1r1· 8'<"' +0E·1 ·:= 0 i' )'lf)' -=1 :>YJ.n"'"'·'t"'''8i4 '7J• J·'·s-J 0-11 °r·r·'C'i ·fi' e.kn .J,.,en1,..c:oc:>11 "'T"I'' -"[c'l• ·'1-c?"" .)... .. . U -l v ,, v0 .. ( .. J ~:;,..t,_ .;,:__, ... .; ., .• ,,tJ _.L ... J .. . . _ 1.J .J...,, ~ ·"'-·.. • .... . \/ .. -v .... !...1.) .,,._~ \i '-"" J. • V .1 .,,J , ,,. o 

De formulering vt.v1 doz(:~ hypo tho Gen ( v.raB,rovGr :Ln de volc,eJ1d.e para

graaf on in. de de:::ibctrcf::fencle hoofdfJtu~ ken nog bet nodige c;ezer:cl 

zaJ_ wor~::.cn) houd t P.J.du;:3 een nuttice c:n zinvollc bepe1~L:ix~g in van 

het wac:.rnemingsr.c,atc:r.:i_aB.1 dat betrel;J:_j_ng hcc:!:'t 011 de FJprcidinc; van 

de rccrem.1ten. 



T/C:?:t·t::1c~l1j~J.J_c;1·1d. c ;...;;.:'lr.~r:·~~t·~=l 1E\;··1,~·;c r1. 'L1J.c--j;:1e~:1 cl c l).1.> j e c: -t 01} c;; c:c1 be o c1 .Lr'l:i .. j-'-1ir1.c:: r_;c-
.~ / 

ve1J Cl:L e 11 . .:i..o t~ JY1C:~ (~J:· i:~111 t>11tJ-1~ d ~t~·1 c3-c~ \TD .. ~J-t-;s-te J ... l ~L:r1[~ vr1n e c;J.l l) ,31)2"r1:LOJ_) 

IJt.tald VCTEWlLI:jn.r:Jel , i.ndi.c:in r:wn hct lo&;:i.:.:ich kc:nJ afleiJc:ti. i. ;.:i..t do 

corn1)ir.:c.d;ie van ccr., y.,re-tmatige sa.mc1.Ll:1ru'c e:n ocn -0.:Ltnpr.: 1.<:~k cU.G aar~ ... 

1:foe11so1-~:'.oo:rcl 1 

('j 00 "J-. f)'°' "'ti l r} r:>v·-·L>"LC'' 
.. .J ~ ,. \....- J"J .,, l ......... ~..L .. .1 •• 0 

e.c c.rntdckldng is r;cLorn.cu da.t woon2;021<.rn in Btc;J.e:1ijke c;obied.eri 

steeds eon hogcr doelnom5ncspercentace vertonon dan woonzonao in 

i'ln.alrc in een p1at~:e1E•.nd'.:;t;ebj_EH1 7 dan }~a:i:1 .mer; logi1:ich d<J u:i.tsp:c.:::.!)l: 

a:i:'J.oiden cle.t hct cloolr.!cmi:n . ;spcrce.ntacn :i .. D ':Io1'3nrml-Foord 1 hocc~:c is 



r1"] ,-, 1J -·~ 0 cle .. 11 L.f.-..1~ -
ciJ.u TJ --· 1 d~2n Q-

al~I)JJ. a ~~ 
aJ.})J1.ri ·< 

als volgt wor~en 

ft. 
l t en 

a i 0 

I ·-. :) 

gisch, ~~oals in bmrenst.::wxJd voo:cbcelc1 good te z:Le:n. ifJ. rrevr::r·.s i.s 

nu good te zi.e1i. nclJrn rol do CfLJ..aritif:LccrJri.s bij C:.e voTklarin.c J::t~;r.:. 

f:lpelen. 



korn.t op hetzelfdc nae~ 2lo 1.1.ot; \tQC)l .. Fi~~J,-~l .!.,f:; _~ . , \,~.:..~~-.~ 
~-~·-to:. .. _ - ., - . -·-

d8 feitcD Jio door 

vrij ~:.c 

Cat voar GcGtel-Eoord goJdt: U = O~ en voor 

lGg(l., 

Zoal::~ uit llGt voo:r-bec1d te zien :i.s, l::ont de voo:csi;cJ.J.inc 01) 

clezelfc.le loE~iscJJe vri.jZ() -Got s·ta11a. ct.J_f3 iJ.0 ve1~J.~:J .. a1"\:Ls1[~· T~ejJ_ bela.r.1.r~~

:r~i j ].{ v·e :cf:.~c}1~i.~L v·101~(·i t gc:!vo1'l.rnO. clo or· de 8 tt.l·i~·LlS "'tti,Y1 clo t~e1Jc' fJ-ClJ_l_(~<~]:'cle s 

defini t:icd v:et1.<1at:i.c ka::t'Eo1..l::t8r tc .hcb:Je:o, a.. w oz;. cte hy:potllese mo(~t 
goecl r)eveoticd zj_j::·.1. 1 ir1 een voorsreJ.1:inc li.oe:::t't noc nj_et vast te 

staan dat de ge1~or:;tuleorde, v:.:etrna tic;e ~.::a.monhai\~:~: indcrdaad een v.12-t 

is. I~lion dit noc niet vast steat, houdt do voorspellinc tovens 
duiclelij~; ecn toetn:Lnc in van de hypothese. Dezc toctsincsmo(.;elij!::-

voors1;clling zien: ter.vijJ .. de COi'lC1'\J.s:i.e van c:en vcrk1a:ri:ng~ hct te 

vcrkla-ccm fcit, alt:L;.jd waa:r: ir.J, hooft de concl1 1 sie van cen voor

spelling, het to voorspell.on feitr no~ niet altijd waar te zijn. 
Ook als :Ln cle voorsrJe11inc c1!.kel cepostuloordo, v.rctmcd:ige sarn.e1:-

1w.nc;en zJjn opger•on8r.-. d.i.e voldocnde c;etent z:Lj:D om door te cac-~,n 



, -- ·- ; 

l ·:,· 

l~c:;\rr1~.l t.::1 lr1.. ~i 110·C t;oc:J·t~r~:o:r1 \rf)~Il 1t~/l)C)·t11c)~3cJrl., r:iE-)IJ l~TJ .. :<t E-;c.1"1tr.~:r t;~C:!CJ1 \re:e

J~]_r1:r·:L::1@; {;0·v'Cl). \r~ill cr.-~J.'.l r10;; o~::t.f)c];:eT1cl f'e:1~-t:~ ~[n c1o v·er~J.-:J_a~:t~:L11[~ J..j.f:: t 11.o·l:. 

:f.o i ·tc:n :- ~1.J'.t. 0_ e \ro oI~:J~pc .-:.J~i,jJ.g \ .. lo:c:J.E.!J:l f);/ fJ ·LnLti~-:1.. ·C5. s cl1 (:t (; n1o{;c J~j~ j \:}"Jed. rJ r1 

rnocili,j}< 

ClG B2:.T:l811-

hang te ar,e,lyr3c-;J:•cn h:cDuen hot bozoek n.:n1_ C)~;n rcc:rca-tic,':;'~b:Lcd en 
/ 

ecn aantal :rolcvantc c:i.cen.schap!_1cn v~i.n het e;cbiBri. J!~en vDx: clie o:L·· 

in..lc:Lclende beDp:r·c-)ldng van 

IIarv(0y, 1960 1 blz. 4'1-8 ) e 



C-i ) 

wecrsecft dat de ene 

V8JJ. cl.e X'G]_a·tj __ E~ \T[;_J1 0()l•Y-JC~).ili: er:. r;c\roJ..ee I~:Lj cl0%1C :i_r1·to:r·~p~ec~·ta,.t~Lc~ "'{J():Ccl ~~~ 

de rc1atie in forrnu1c ( 1) oJ.f; ecr.: ?i-u:Lvcr formcle rc<Latie ogr;c-nn::1:::; 

pacitcit voor alls cebieden het~clfde is e11 wanneer Lon tevcns vor-

vloed van do capacitoitsvorar~ering 1 voor alle gebie1en hetzelfdo 

l• S d '> ··1 lro1· 1· ,.,,., u1 (\ i" Y\ .-' c,•·,- J• ·1" l'} .r.>Q"Y"lY l J e ( 1 ) . ~ .o,l "·'-'-'· l _, CJJ ·;, _.._•,Le../~ -·· .L ··"'·;:l-. .. , \. . 

mule: 

C ---;;.. B ( 2 ) 



I 

/ 

') ,_. ,,, _ _, ... 
.:u:• ... :.i 

LL:J :Lcl. 

1ijkhedcn 1.lj_edt * 1· · :.,.-, krn1· 1-J-·L ··1·..,- .r'o1-·"1r1'J r~ ( ') '1 1··1c·;Y""' ··l:"r.·' ··1·11e,-·, ·i r1 . f.::J .. .. ,_(..,__ -·v\ ie: _L .~->·_,l.· ..•.. ,. \t'..-~ ,. ~ .. 1-)\; ........ J .. Lv ~ J. .. ~··· 

:functievo:rrn: 

T' & -''( ('' ') ,._,_) :::w _I_ J (3 ) 

e ·~ l''lG"·"· 1-.--,--·· JY') c1 1 J"""L'~ .. ; +:n-l·-L· e'-1° "'C' '""'''}"• ci-.f:'· ,,._,'(_) 1 1··.1. • .. f 1 .1 .. ·.,').C'.-'1·, ... ·_]_(',' 1 ... ','~,c_)··!~r!J.1,+. -...··,·~i+ l .. _,.,_J,·'···,:.-.l ·.u , "lJ. ,.,_0 . .1 ... _ _,1, ___ c.a, v .. !..wo,u. - .• lJo,sc,_.o,. . .. .c ,_ -.-... v ... v 

wiskr1ndir~e tac.;.l wordt wec,~r0ec;cvc:n, cl.0 hypo the He nl . de,t er eE:n ,,,,.. 
eend"L1id:Lt~ verband 1JeDtaat tli_fJ[~Crn. de ca1x:i.c::i_ teit en het ·r)e:,;:;oek. De 

.in ( 3) rnonotoon st:LJce11cl iBa 

Stel dat uen voor een B-<J .. nta1 e;ebiode:n de be::;ch:U;:J::ir::.c; hec:ft 

aver cijfers betrolfende de capaciteit en het hezoek~ Stsl tcvens 
dat cic ca:t:\ac:Lt0J:L-t. e:n t•et 1J8'.?,0ek ot·.a.f11:::1.rkeJ.ijk 'i/a:r:. elkaur cemetcm 



. - . 
l)( t._L.,.1 \r:~_1; 'l ... _. 

\ t,.\• : • ( ~- t. I l 1 ~ J~.t ..... ,....('", 
..... t .•J1 ,- 1 

Zt~D.1)1.Ye:.n:; ().::l.t dr:: f"L;:, ; c tie i:ri ()) ruOI! otoon ct:L ;j ,:_:end j_r;; 9 

r' •' , :. ·~ ... : 

De o:·a:t'i<::J:. v::1,:o :fi~;. 3.1 ccc:ft E:i'~n vccl voo:r·!~mnc:nd.r-; situc:<l:i.c 

+o~h -,., .-i~· -.. .,;~c>l-1 "-•r~--1 -. ·1 · :·: D-1,,.,._, J,-,,.._·10 ·'-"l·, eq,.,.,, +,._, v '-' •. J.\. \_J J.:'·- - -...1 !..: J . . J_ .. _v _ .. 1 1\J ": ! !· l.J.J.- ... \ .;:J. ... v -· 

~L~:J c1.o r:·~cs.~f'J.eJ~~ '.T~rn. f .· • ~De ·be\"1Gri:o.r1: d.B.i; t)l~ c~;~ 11. J.~L~n.c;uJ.r·(?. ce.ru~;D,le r3·.,:~-.. , I -. 

rnm1hffng best·c.at t11.r:u· cm. de caraeitsit e:n hot bG~:.;ocJ{, heeft ds cmder-

p-.~ Pe-·• ((/'ll'J-L:-~·1-:r --1·(·'"1".!)~1nr'1' 1)c,,_.J.,,p·'· ._.;,l.. ...J _,.LL •\. .... l .. - .. J..l . ..L..J .• 0 \ . -· - '-"'---·- ~- "-··~::.) lJG,,.,:~.I,. iJ 

r; oek l"·: '- rl - ,,. ··l ' .- r•·- 5 · .. , 6 z .... ,.~ _Jc3.C __ e c:f-J .... 8,J.-.-ll CL. ) 

clczelf0;e capaciteit v1ijt hij 

e en vo1 .. ach:L:Ll.c-_;-;-~ d be /rni:;J;: he b "ben 1) i j 

aan ecn meetfnut (Kemeny r 1961, blz . 
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It-. :th alr~cJ:ce:n.e 01Jzet V£lr:J het onde:czoek 
-------------·--~------......____--~----·----- . 

Aan hot cind va~ pur. 2.4 is zespro~cn over bet methodisch 

verk1arinc;er: en ·:?OOJ:·s:p8lliLs8}-, - de clec1uctj_eve vE;:.t'sus de stD.ti -, ~:! • 

sche - besp:.coken\ teneinde de pTa~~tijL van het planologisch ond.er
zoek te kum:Gn fundeTen 011 een mcthodolot;ische basis, die de on
derzoekingen wstcnscl1appelijke betekenis verleent. Aan het eind 
van de betreffende paragraaf is dieper ingegaan op de rol van de 
modelforrrm~ering in het kader van het opstellen van verklaringen 
en voors1)ellingen. Voor het rnethodisch aspect van de probleemstel
ling van het onderzoek vwrdt de modelformulering van zeer groct 

belang geacht, en wel op basis van de overwegingen in de volgende 
alinea. 

De modelformulering is van grote betekenis voor verschillcnde 
belangrijke aspecten van het wetenschappelijk onderzoek. Op de 
eerste plaats lr:an men het model beschouwen als de hypoth0se of 
wstmatie;e 1..1.i t.spraak die een wezenlijke bijdr_age levert aan de lo

gische machiner~e van de verklarings..; en voorspellingsargumentatie. 
Op de tweede pl~ats kan het model op zich beschouwd worden als een 
systeem clat men kan e;ebruiken als een vereenvoudigd beeld van het 
complexe systeem van de werkelijkheid. Als zodanig fungeert het 
model- tevens als een theorie over het betreffende gebied van de 
-werkelijl:heid. Van belang hierbij is te zorgen dat de theorie 
toetsbaar is, d.w.z. dat het model voldoende empirische inhoud 
heeft om te kunnen worden geteG·s. Op de derde plaats kan het model 
gebruiht worden bij de afbakening en opzet van het onderzoek, 
d-oordat het-nl. imp1iciet een groot deel van het onderzoetskader 

vastlec;t. 
Aan het eind van par. 3.3 is het spreidingsmodel f(V, A, D) 

ge1.ntroduceerd. Hiermce is tevens een onderzoekskader geintrodu
cecrcl. 1-.:en Zcl,1 zich als onde:-czoeke:.' kl.L.'1Len c;aan conccmt:reren op de 
o:nrle:clinc;e samenhanc tussen de vraac-, aanbod- en afstandsfactoren. 
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Afzonderlij ana1yscs van. vraac- en aanbocl.zijde z1Lllen lmnnen 

worden ui tgevoercl in hot kader van die onderlin{;e sar~:enhaPe. TLdie~1 

he-t; model f(V~ 11.., D) s z,odanig het object van stuclie :i.s, zal men 

de llGtekenis VEJ,YJ de cror,ren van f;:J,ctoren :Ln het model, nl. V, }\. en 

D, vtillen vastl 'bi:n.1:en bet model, opdat de groepen van facto-

ren d.e alcemer:f~ theo:rie vm1 het model ~w zuj_ver ert scherr) moce-

stei!1d. l~en is echter vrij om de 1)e s 

van de crccl;en van :factoren buiten het moc1c;1 0.:::1 te bera1en en ore-

rat:Lonaliseren. ku.n.r.ert diverse redener::. zijn om di t doe~n. 

Bijvoor1:Jeeld kan men de attractiv:i.tei tsraet:Lng verrichten he~-

kader van een daartoe ontwo!'pen attractiviteitstheor:Le. t onder-

zoekskader wordt hierdoor in belangrijke mate gewijzigd. Immers, 

de betekenis van de aanbodzijde wordt een afzondcrlijk model, 

nl. de attractivi tei tstheorie, vaste;elegd. Het onderzoel~ zal zich 

concentreren op de ker~.merJ<:en van de gebieclen en de activi tei ten 

die daar plaatsvinden. De attractiviteitsindices die dit onderzoek 

oplevert, klmnen dan in het spreidingsmoclel worden opgenomen ter 

berekening van de strom.en. Aan de. band van de resul taten van de 

spreidingsberekening kan men nacaan of de met de attractiviteits

theorie geanalysee:cde en gemeten aantrekkelijkheden tevens beteke

nis hebben bin:::·, en het model f(V, A, D). 

In de algemene probleemstelling, omschreven in par. 2.2, wordt 

gesproken varrcen onderzoek naar de vraag- en aanbodfactoren van 

openlltchtrecreatievoorzieningen. In de uitsplitsing van deze pro

bleemstelling kot:rt de vraagzijde aan de orde in onderdeel 1. Ook 

. de betekenis van de vraac;zijdc kan men ve.stlet;gen los van he-t 

spreidi:ngsmodel f(V, ·.A, D). Duidt men de theorie of bet model aan

gaande de vraagzijde aan met f(V), waarbij V aangeeft het comp1el:::s 

van vraagfactoren, en de theorie of bet model aangaande de aanbod

zijde met f(A), waarbij A aanc;eeft bet compelks van 8.anbodfactoren, 

dan zijn in principe drie onderzoeksmodellen gegeven, te weten: 

f(V, A, D), f(V) en f(A). In bet algemene onclerzoekskader dienen 
- . -

deze drie onderzoeksmodcllen geintegreerd te worden, get~even de 

probleemstelling te komen tot een verklaring van de stromen van 

recreanten op basis van hun sociaal structurele eigenschappen en 

de aan-treJ>:kelijkheid van de del en van het bu.:i ten-gebied ( zie oDder

deel 3 van a1c-emene pro1)1eemstelling in par. 2.2). 



De vole;ende intee;ratie van de 3 onderzoeksm.odellen tot een 
algemeen onderzoekskader lijkt jk: 

f(V) 
~ f(V, A, D) 

'l" 

f(A) /' 

Jflerst en en onderzoekingen in t J.::ader v<:m f(V) en f(A) te 

het npreidir::e;smod 1. 

vraag- en r]:;·:~_ j 

Eierbi j vtord t verondeTsteld d.a t voor de 
adequate theorie(jn kunnen WGrclen ontvrikkeld 

die onafbanlcelijk van het spreidinc;smodel J;,:unnen worden getoetst. 
Het SJH'eidingsmodel ontleent dan z 'n betekenis wat betreft de 
groepen van factoron Yen A aan f(V) en f(A), hetgeen uit het oog
punt van theorievorming eon wenselijke zaak is. Dit alc;emene on
derzoekskader heei't aanva11Jcelijk de opzet bepaald van het afstu
deeronderzoek. Echter, op een gegeven moment is de opzet gewijzigd 
onder invloed van de volgende integra-tie van de 3 onderzoeksmodel
len: 

f(V) ---7 f(V f A, D) --7 f(A) 

L._. J 
De analyse van de vraagzijde blijft losgekoppeld van die van. het 
spreidingsmodel in tegenstelling tot de analyse van~de aanbodzijde. 

Deze analyse is essenti~el afhankelijk gemaakt van de analyse van 
het spreidingsmode1, hetceen is aangegeven met behulp van de pijl 
die loopt van f(V, A, D) naar f(A). De pijl die loopt van f(A) 

naar f(V, A, D) heeft betrekking op de analyse van de beleids-
instrwnentele waarde van model f(A) de k:ontekst van het sprei-
dingsmodel. 

Er zijn verschillende overwegingen gev;reest die tot de hierboven 
aangegeven verandering van de opzet van het or::derzoek hebben geleido 
Om deze ove~v;egingen zo goed mogelijk te l:::unnen begrijpen, is het 
nodig eerst een nadere uitwerking van de modelformulering te geven. 
l.Iet behu~p van het sp:reidingsmod wordt getracht de st:comen van 
recreanten tussen de woon- en recreatiee;ebiec1en te verlclaren en te 
voorspellen. Deze stromen van recreanten vormen de ui t1comsten van 
het model f(V, A, D)~ Dit kan men in z'n alc;emeenhej_d al::J vo1ct no-



tercn; 

en rcc::r:caticr.;chi.ccl. "i.et bc}rLllp va:'l hot vraac:t:odcl f('l) kan nerl bepa

lcn hoc c;root d8 strocrrj V<:ln recreanten is per v;oongeb:Leclo Deze 

stroorn vormt alcJ"LU3 een u:L tkomst van hct model f~ V). Di t l;:m1 mc:n ir1 

z 'n a1gemeeriheic1 als volg·c noteren: 

waarbij ~r,:;cn. aanc:ecft de stroom van rcc:ceanten afl::omr:d;ig ui t een 

bepaald vJoone;cbicd.. l.cet behulp van hct 2.2.nbodmodel f(A) kan men na

gaan hoe groot de aantre~;elij~heid is van cen bcpaald rccreatie-
~ 

gebied. Deze aant:::..'ek}celi,i\:heid vormt aldus een ui tkorr;st van het 

model f(A). Dit lw.::1 men in z 'n alc:cmeenheid als volgt noteren: 

Ne~L'l~::: f(A) 

waarbij AT'T~ aar.1ceeft de aantrekkelijkheic~ van een be:paald recre

a t.i"eGebied. 

In hoofdstuk 8 zal ui tgeln'eid ·worden ingegaan op de specifi

ca-tie van de functie f(V, A, D). Hier reeds kan nuttie; gebruik ge

maakt worden van de volgende algemene specificatie: 

S =:. f(HECH, .AT'l'l, D) 

(voor een inhoudelijke uitwerking van deze specificatie zij ver

wezen naar hoofdstuk 8). De inteeratie van de drie onderzoekst.'1odel-· 

len volgens de aanvankelijl::e opzet van het onderzoek kan nu als 

volgt worden weergegeven: 

f(V) f(A) 

~ ~ 
S= f ( ?.EC~~, AT1l'R, D) 

De gewijzigde opzet van het onderzoek kan dan v10rden v;eergegeven 

als a<:mgegeven in fig. 4.1 o Bij de aanvan'--elijke opzet \'/erd er 

van uitgegaan dat d.e afzonderlijlce analyse van f(A) concrete at

tractivi tei tsindices zou opleveren, die via de variabele A'l''rJ. in 

het sprcidingsmodel zoud.en b.mnen c;aan fm1ctioneren. J)ij de e~ewij-



f(V) 
.,.~ ... ~...,..,..,.·--~ 

( 
~l 

S -I"'('r•c;-......., . LU ..... , 1".i 1~t , D) 

f(A) 

L_ ___ _ 
zigde opzet ( zie fig. 4. 1) worden de concrete a ttracti vi tei tsiD.

dices eerst bcpaalcl binnen het spreidingsmodel en vervolgens ver

der eeanalyseerd binnen het aanboclJnodel. De terugkop11elingspijl in 

fig. 4.1 geeft aan dat nac;ee;aan moet vtorden, van -vvelke betcl:::ertis 

de analyse van f(A) is voor de analyse van fTE.ECH., AT1.r3., :b). 
Het afstudeeronderzoek is ui teindelijk ui teevoercl vol,r:r,ens de 

gewi:izigde opzet .. Alvorens nader aan te t::even, waarom de aanvan}~e

lijke opzet VOl"'laten is, zal eerpt de defi:t1itieve opzet van het 

onderzoek verder worclen ui tgewerkt, opdat voldoende duidelijk zal 

zijn welke weg precies bewandeld is. Hiermee wordt dar: tevens een 

defini tieve omschrijvinr:-; cegeven van de specifieke probleemstel

lin.gen zoals die zijn uitgewerkt in het afstudeeronderzoek. In 

schema 4.1 is het algemene onderzoekskader- rneer cedetailleerd 

weergegeven. Datgene v.rat binnen de streeplijn staat, is daadv,rerke

lijk geanalysoerd. Het grootste gedeelte van het onderzoek werd in 

beslag genomen door de attractiviteitsmeting, die is uitgevoerd 

bim1e!l het spreidingsmodel (zie hoofdstuk 10). De resu~ taten van 

de attractivi tei tsmetine; op basis van onderzoeksmodel 3 zijn_ op 

een dusdanige wij ze verkregen, da t tevens de bruikba8,rheid van 

onderzoeksmodel 2, het eigenlijke spreidingsmodel, beoordeeld kon 

worden (zie hoofdstuk 10 en 11). Oak het vraagmodel (onderzoeks

model 1) hee_ft ruime aandacht gekregen; de analyse van di t model 

is uitgewerkt in de vorm van een multipele lineaire re[:,-ressie ana

lyse ( zie hoofdstuk 7). Het lag oorspronkelij~{ in de bedoeling te

vens het aanbodmodel (onderzoeksmodel 4) or gelijke VJijze als het 

vraac;model te analyseren, echter de analyse is niet uitgevoerd 

door gebrek aan tijd, hetgeen in het volgende nag nader zal v.rorden 
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verklaart. 11eze rmalyse c:ven.wel is van eroot belang in verband net 

de betekerd.s van de attractivitei tsmetins voor het aanbod.model en 

in verband met de noodzaak het aanboclmodel te botn•Jen in he t 

spreid.incsmodel ( zie terugk0}\9elingsyJijl van onderzoeksmodel 4 
naar onderzoeksmodsl 2). 

In de aanvankeJ_:i.jke opzet van het onderzoek zou de croothe:Ld 

A'l'r~•R op dezelfde vrijze in:.;ebracht worclen :in het spreicUncsmod 

als d.e crootheid • J{et andere woorclen, de vre..9.rden van ATTH 

zouden apriori bepae?-ld worden, d."''· z. buitc-r .. het spreidin:~st1odel 

om en voorafcac:mc1e a.an de berekeninge~t mr>..:~ h<c: t spreidj_nc;smodel. 

Waarom is di t niet c;edaan? Ben eerste praktische, z.ij het niet 

voldoende reden was dat een apriori bepaling van de aantrel:l:elij~r

heidsindices bimi.en de kontekst van het aa.nbodmodel een alleslle

halve eenvoudige zaak bleek te zijn. Gaancleweg echter werclen door 

schrijver dezes r;venvegingen geforrrn .. ueerd die cle zinvolheid van 

een apriori bepaling op losse schroeven steld.en. De belangrijkste 

overweging was het vermoeden dat het 1Jegrip :rattractivi tei t" zijn 

betekenis in eerste instantie ontleent aan het spreidincsmodel en 

in tweede instantie pas aan hE't aanbodJr,odel. Deze en andere over

wegingen maakten de attractiviteitsmeting tot een mE:thodologisch 

probleem, dat uitvoeric 'behanclelc1 wordt in hoofdstuk 9. Bij de 

aanvang van het or.1.d•~rzoek werd je moc;elijkheid geop:perd een apri-

. ori bepalinc; ..::sran de a ttracti vi tei tsindice$ t_e doen 9P l1asis van 

een respondentenanal~rse. In de :FIPO enquete (zie bijlage 1) is aan 

de respondent geYraagd welire openluchtrecreatiegebieden in de ag

glorneratie Eindhoven hij zou gaan be3oeken, indien hij vijf zoncla

gen tot z 'n beschikldng had. Hij mocht daarbij meerdere zondacen 

aan hetzelfde c;ebiec~ besteden. Het idee was dat de analyse van de 

antwoorden per respondent een indicatiE: zou ku.rmen opleveren van 

de aantrekJcelijkheid van de genoemde gebieden voor de betre:ffende 

respor:.:lent. Al gawu echter bleek dat deze respondentenanalyse 

slechts c:tdequate u.itkomsten opleverde indien de gegevens o......-er de 

bezoeksverdeling gecorrigeerd werden op basis van een model c1.at in 

principe celijkwaardig was aan het spreidingsmodel. De gegevcns 
van de l:IPO enquete laten geen attractivi tei tsnteting toe bui ten 

het sprcidingsmodel om. Deze ceseverm krijgen nl. pas beteken:Ls 

in de lwntekst van het spreidingsmodel, hete;een ui tvoerie; word t 

toec;elicht in hoofdstuk 9. Samenvattend: een apriori bepaling van 
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de c;.antrelckelij idsincU.ces stui·cte zo'.vel methodologisch als 

praktisch zien or te gro moei1ij1~heclen. 

Het al ternatief was een attractivj_teitsrnetinc; binr~ het i-

dl.n("?"'roorl"'l "la"•Y>1)iJ. 1->et ·1·1orr c1e vra'la-l)·Lee·.L"' o·.L" deze n<e.Li1·1c· on rricro bo··" u.v-, • .ev~ . . -- •.. . 0 ' .• ·;. 0 . .. v .. ···<.> l ·"··- , 

dan wel op macro niveau no est "vorden uitgevoe:::'d ( z hoofclp.tuJ:: 9). 

De uitkomsten van deze me zeg::en alleen iets ovcr de bete~:-enis 

van clc cevonden a ttractiv=i.tei tsindices voor de spreid :Lnc;sbereke

~in:::;. Over de betel;:e~lis van dczi:; indices voor c'l.A aanbod jde V<J.l t 

op "basis van enkel dezs att:rac teitsme r~ no~ niets zeg~~:en. 

Vandaar dat in schema 4.1 is aanr<er:evt)_·_ -:1 t.:: de uit}:omsten van de 
~ ~ . 

attracti vi tei tsr:te , verkregen met beh1..Llp van onderzoeksmodel 3, 
verder e;eanalyseerd worO.en in het aanbodmoclel ( onderzoeksrwdel 4) 

en vervolgens opnieuw lJeJ::eken worden in de konteJmt vall het sprei

dingsmodel. In par. 10.2 wordt hierover nadGr uitecweid ::::;edeelte-

lijl';.. in cle vorm. van aanbevelingen voor vercler onderzo en e;e cl-

telij}::: tegen de achterccond van de oo:rspror.}·:elij1:e opzet vE>.n het 

ondcrzoeJ;:. Di t laa tste is ceschied teneinde weer aanslui ting te 

vinden bij dat gedeelte van de aanvanl:~elijke opzet va.'l het onder

zoek, wear de naclru1~ werd gelegd op de anal~rse van de relatie 

tussen de attractiviteitsindices van bepaalde recreatiegebieden en 

een aantal e;.lobale kerunerken van die gebieden.. De te onderzoeken 

kennerken zouden dan worden beschot.1.wd in sa:menhang met de activi

tei ten die do.-recreanten in de gebieden on-~plooien._ Deze analyse 

is, zoals reeds gesteld, niet uitgevoerd en wel voornarnelijk, om

dat, kort samengevat, de bepaline van de attractiviteitsindices op 

zich raeds een derma·i:;e groot probleem vormde, dat hieraan het 

grootste gedeel te van het onde:czoel::swerk moest worden besteed. 

Schrijver clezes is zich er van bevvust dat de attractivi tei ts

bepaling, zoals die is geclaan in zijn ondcrzoek, haar betekenis 

niet slechts :mag ontlenen aan het spreidincsmodel, maar tevens 

moet o .. 1tlenen am:. het aanbodmodel. Hij acht dan ook deze attracti

vi tei tsneting pas dan ceslaagcl, indien blijtt dat er zinvolle cor

relaties bestaan tussen de cevonden aantrelr:kelijkheden van de or:.

dt;rzochte recreatie::ebieden en een aantal relevante kenrnerken van 

die cebieden. Via deze correlaties is het clan nl. mor:elijk om bijv. 

met behu~p van een multipele lineaire recressie analyse verschil

len of vcranderincen in O.e aantrekkelijkheden te verklaren en 

voorspellen op basis van grootheden die inc;recpmogelijkheden :ce-
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presentcren ten <J.anzien van de bni tenruiElte. Aldus ku.nr1en de st:co

men van rec:ceanten c;eGtvurd worden oftewel de veranclerincen die 

strm<len voorui t1Jerekenc1 worden onder invloed van vera:o_deringen in 

den die tot stand l::ornen viet aange1n .... ach te of as..n 

te brcn.gen verand(::;ringen in de relevante kel' .... merl:en van dt~ recre

atiegobieden. 

Bij de ui t·,·;erking van de gowijzigde p:r.oh1eemstell:i..r:.g en opzet 

van het onderzoek speelt d.e kwestie van de at . .:..ctiviteitsrneting, 

die uitgevoerd moot worden op basis van hnt spreidinssmodel, een 

centrale rol. Aan deze J.::wostie zijn Ot-'•· ;.,:.:.x:. tal belancrijl::e aspec

ten te onderscheid(~m, waarvoor in het onderzoel::: naa1: een oplosr:>ing 

is gezocht. Vooral de oplossing van het complxe, methodoJogische 

aspect heeft veel aandaeht geicree;en, maar ook aan de concrete u.i t

voering van de attractivi tei tsmeting is vcel tijd ber::Jteed. Ben 

niet te onderscha tten aspect bij deze laa tste lnvestic vwrd t c,e

vormd door het probleem van de beschil:::baarheid van adequate gege

vens. In het volgende hoofdstuk zal hierop nader worden ingegaan. 
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5. 1 sJ.e J~IPC eno~l9 te 
Doer het is in O}Jc1racht van het S.A.E. in november/decem-

ber 1973 ecn enquete gehoudcm in de ae;glomeratic B:tndhoven, w::ar

bij o. a.. ecn ae,nta1 vrac;cn zij::1 gcsteld in verb and met de OIJen

luchtrccreatie. In bij1at~c 2 word t het ge·.'.eel ui t r.:lo rappor·l;age 

van het onderzoek c;eci teerd dat bet::.·ckkin~ heeft op de ;~,etho·· 

de van onderzoel'::. In d.ezelfo.e bijlage worf!i: aan do hand van een 

rekenvoorbeeld de r;auwi-::eurigheid van (1 : ~ >::(d;:proefe;egevens bepaaJ.d 

bij een bepaalde be trouw1)aarheid. 

De vragen in de e!1cJuete zijn naar aanleiding van de probleem

stelling gefonnuleerd: 

1 • de sociaal-structul'ele gegevens van de hrtishoudens als i.nlromen 

en gezinsfase ~•ijn nagegaan, het woongebied is codeerd .. 

2. nagegaan is welke gebieden de huishoudens gekozen zouden hebben 

bij mooi weer en bij slecht weer. 

3. in de laatste plaats is nagegaan v,;elke activi tei ten de re(!rean

ten ontp1ooiden in het geb::ed, dat he-c meest genoemd \Verd, onder 

de veronderstelling dat de aa .. ntrekkelijkheid van de recreatie

gebieden voor recreanten mede bepaald wordt door de soort acti

viteiten die daar plaats vin~en. 

De lijst -fl:let "Vrage:n die betrelddng hebi)en op de. openlucht

recreatie is opgenomen. in bijlage 1. Uit vraag 56 en 57 zijn gege

vens over het dcelnemingspercentage af te leiden. Vraag 58 gaat 

over het 11 gepl'ande 11 -oezoek op een zo:ndag Bet mooi weer en verstrekt 

gegevens in de trant van tabel 9.1 (zie hoofdstuk 9). Vraag 59 t/m 
, , 

62 ha"hdelen over een bepaald recreatiegebied. Gevraac;d wordt naar 

de reistijd die men v1il 11 invasteren", het vervoermiddel waaraan 

men de voorkeur geeft, en de recreatieactiviteit die men in het Ge

bied 'hil ontplooien. De vragen 58 t/m 62 worden herhaald voor eon 

zondag met minder mooi weer, nl. vra2.g 63 t/m 67, voor een vakan

tiedag met riiooi weer, nl. vraag 68 t/m 72, en voor een vakantiedag 

met minder mooi weer, nl. vraag 73 t/m 77. 
In het afstudeeronderzoek is tevens gebruik gemaakt van een 

aantal sociaal-economische kenmerken, die in de YIPC enquete zijn 

gemeten. Tabel 1 in bijlage 3 geeft een overzicht van de variabe

len die de representatie zijn van de antwoorden op de vragen. Deze 



variabolon vJOrdel1 de enq·c1_ete-varia1Je1en c;enoemd. TabeJ 2 in bi ~j

lace ) t;eeft een overzi.ch t van de va~cial)elen die door transforT.a

tie zijn ontstaall u:L t de enquete-va:ciabelen. Op basis van de en

qtJ.ete-variabelell zijn eon aantal frequentic- en ~\:ruiE>tal)ollen ui t

cedraaid, waarvan in bijlage 4 ee:n. overzicht wordt c;ee;even in de 

tabellen 1, 2 en 3. Bij dit overzicht is dezelfde indeling eebruikt 

als in par. 2. 3 bij de be1eidsvra~;en. De ~)etreffende kruistabe1len 

in een van de drie subgroepen ( a) vraagzijder l!) aanbodzijde en 
c) spreidil1(:;) zijn u:i. tgedrc>,aid om 'bir::wn l~e t };::ader van de c;ekozen 

OJizet van het onucrzoe}c antvmorden moe;} .~J;;. te maken op de l1ele:Lds

vragen in die bepaalde suly~roep. In de volgencle hoofdst1JJ::ken wor

den een aantal van deze antwoorden besproken. Daarbij zal vanzelf 

duidclijk worden V·!elke rol de diverse freql.J.entie- en l<::ruista1)e11en 

spelen. 

5. 2 De e;et;;evenrc1 ue t rJetrekJ=ing tot he-t onder~ceksp;ebied en 

de stromcn van recreanten 

In :figuur 5.1 zijn de woon- en natuurrecreatiegebieden aange

geve:n die bij de spreidingsbereke::::::ing als onderzoekseerJ1eden heboen 

gefunceerd. De indeling in v:oongebied.en is overeenJwElstig de incle

ling van de age;lomeratie Eindhoven die eemaakt wercl ten behoeve 

van het enquete onderzoek (zie 't,ij1age 2, meth'Jde van ontierzoek). 

De respondenJe-en zijn in de enquete gecodeerd- per steeh:proef sub

gebied. Aldus is het mcgelijk per woongebied sociaal-economische 

en ancler kenrnerlcen voor de woonachtige groep van respondenten te 

specifi.ceren. In het onde:;:-zoek is van groot belane; de be:paling van 

de grootheid REC:l, di t is het a~mtal re0rea.nten per woonzcm.e ( zie 

vorige hoofdstuk). Via doze ~rootheid wordt een operationalisering 

e;egeven van de recreatiebehoefte in de verschillende woone;ebieden. 

In hoofdstuk 7 wordt dieper ingecaan op de operationalisering en 

analy3c! van het vraa[;model RSC!i = f(V). 

In hoofdstul;;: 6 word t een indeling in mas sa- en na tuurrecreatie

gebieden ontv:ikl::eld. Jlet onderzoel:: he eft zicll beperkt tot de groep 

van natUllrrecreatiegebieden. Ten aanzien van de recroatiecebieden 

als zodanig zijn enquete gec;evens beschikuaar omtrent bet "t;eplan

de" 1Jezoek en de "geplande 11 recreatieactiviteiten. Daarnaast is een 

zeer r;rove me tine; ui tc;evoerd van enkele elobale 1:en .. mer1;;:en betrcf

fende de capacitei t en de recreatie mofJ·eliJ'kheden van de natuur-'" . 
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Woongebieden 

) 1 = centrum 

2 = Straturn - Noord 

3 = Stratum - Zuid 

4 = Tongelre -West 

5 = Tongelre - Oost 

6 = Woensel - Zuid 

17 = Woe nsel--- Noord 

8 = Woensel - Noord 

9 = Strijp - Oost 

10 = Strijp - West 

11 = Gastel - Noord 

12 = Gestel - Zuid 

15 = Waalre 

14 = Veldhoven 

15 = Oirschot 

16 = Best 

17 = Son en Breugel 

18 = Nuenen 

•19 = Geldrop 
-

20 = Heeze 

21 = Valkenswaard 

~2 = Leende 

3_9 c . 

natuurrecreatiegebieden 

Nat uurrecreatiege bieden 

1 = bos en he ide 
tussen S0D en Best 

2 = P.,P.blerl tussen 
!~ ... enen en Helmord 

5 = Domneldal tussen 
Son en Geldrop 

4 = gebied tussen ·.··~. :-·} 

Geldrop en Mierlo 

I 5 = Strabrechtse he ide 

II 6 = Groote Heide 

7 = boswachterij Leende 

8 = bos en heide ten 
zuiden van Valkenswaard 

9 = bos en heide ten 
westen van Veldhoven 
(de Kemper!) 

10 = Oirschotse hej_de 

11 = bos en heide ten 
noorden van Middel
en Oostel beers 

. (landgoed de Baest) 

1~ = bos ten noorden van 
Oirschot en Best 

· (de Mortelen) 



r2creatiecebieden. Zeals re gesteld. in het vorige hoofdstul\·, 

die:nen al doze c;egcv0ns noc nacler ui tge\'rer}-::t te norden ten behoove 

van een analyse van do aantrek\elijl::l1ec~en van de verschillende re-

creaticc;ebiede;;, \'Nlarbij de nac1ru.l~ zal n:oe 

ll.ylrl' "'Ta'1 a'-:e r.-ebJ.eCl'"'l:·c-rrr:er1 ~e··, r1 ·ie '~an ';'8 -""6 \ L ,.L .,J b .. .V...l~V"'"""'·~- ..;.).., #J.J V..- v \' 

de ontplooi:ng van de d 

10.2). 
rocroatieactivi 

vo..llen op eon 1)epe,

j invloed zijr: op 

j_ ten ( zio ook • 

t om1erzoe}: 21ijn. clive:rse. attractivi i-L;:>meti-rlt;eiJ. vey·richt 

op van hot B}_.J:ceidingsmoclel. In dit ~~'1od 

van de woon- en :natu:u.rrecreatiec;ebied "'.1. A I .::• 
·-~-0 

5. 1 , een belangri j~:e rol. Via cle si tuering 

eelt de situering 

aance~cven i:n f 

de invloed van de 

afstancl op de stromen van rccreanten v.rorden geoperationalise • 

In de berekeningen met het spreidingsmodc1 meet \Varden t=:etoetst op 

de 11 waarce:nomen 11 stronen van recreanten. In ondcrdeel 2 van de 

probleeE:stelling in par. 2.2 vtordt als een apart probleem geforr.ru

leerd: het bepalen van de stromon van recreanten vanuit de vJOon
r;ebieden naar de delen van het bui ten(';ebiecl. Er zijn in de zomer 

van 1974 geen werkelij bezoekcijfers beschikbaar gekomen i:;1 ver-

band met het slechte weer. J;.lo indicatie voor de werkelijl:e bezoek

cijferr::: en voor de waargenomen.stromen zijn de enquete c;egevens 

gebruikt d.ie betrekldnc; hebben op de verdelins van het bezoek over 

een vijftal zondagen met mooi v1eer ( zie bij 1, blz 7). Door 

deze gegevens.....-over de ::; zondagon te totaliseren ·- zie tabel 5.1 -
wordt een beeld verkreeen van de "&eplande 11 stromen op een gemicldel

de zomerse zondag met mooi weer. Verondersteld wordt dat doze 11 ge-

plande'' stromen weinie Zllllen afwijken van "waargenomenrr ~1tro-

men. 

De uitkomsten van de attractivite:i.tsme staan of vallen ~et 

de cleue;delijh:heid van de gegevens betreff8l!.de d.e strorr:.en ve.n re

creanten. Tabel 5.1 levert het basismateriaal voor de srreidi:r..gs-

bereke~linc; die nod.ig is verband met de attractivi tei tsmeting. 

Dit materiaal behoeft nag een correctie die besproken vwrdt bij 

d'e operationalisering van het s:preidinc;smodel in par. 10.1. In 

bijlage 8 wordt naJer 

heid van de attractivi 

op de betrouwbaarheid en nau'.-rkeurig

tsrnetine in verband met de beperkte nauw-

keu.righeid van het basismateriaal. Br za1 echter noc; stud:i.e moeten 

worden gemaakt van cle 'basisvero:nderste11 dat de in het o:ndel"-

zoek cebruikte stroraen c;elden als 11·waarc;enomen" stromen. 
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In rar. 10.1 vmrdt aFl.n~eceven lwe de idin.c;sbere1cenirg ten 

behoeve van de attractivi tmnetinz, tevens a1s een test 

beschouwd. Ten einde de stro:men van recreanten te kum--en verk1areD. 

ui t lrun sociaal s turele e cllappen, j::.· 1.li t de cnquetc ce-
~ ' • • • , . • (-A·) cevens over c1.e 5 zondacen nezoekc::L~I:fers per }-rtushouuca·Gesorle, 

ceclNJtil1cerc1. Yoor de opstellix;.g van een vo11 Datrix van 

str-:nnen per huisho1.1.clca tegorie, we.rc:n et genoeg get:;evens. het 

eind van par. 10.1 wordt besproken, hoe via enkel cle totale be 

cijfers lrnj_shot~dcategorie toch een op de stronsn toetsen 

spreidingsberekening jl: is, nl. door acgregatie. r.:et be}:·,J~.: 

van de daarvoor ontvd.kke1de aggret:eri::lgsprocedure teve.ns een 

verl:larinc; mogelijk van de stror:wn op basis van die activi teitnn-

patronen in d0; rec:ceatiegebieden die kt.7.lll1en worden vas steld ae..n 

de hand van de enqu_ete. ze verk1aring levert daarbij at tivi--

teitsindices op per rec:ceatieactivite , naarmee een neer Eede

tailleercle analyse van het aanbodl'lodel mO[~elijlc vJOrdt. 

(*) In bij 3, tabel 2 wordt via T12 de in het onderzoek ce-
bruikte indeling in huishoudcatecorie~n cegeven. 



6. De indeling in massa- en natuurrecrE!atie 
De recreant bezoekt een recreatiegebied om er bepaalde recre

atieactiviteiten te ondernemen. In de NIPO enquete is hem gevraagd 
welke recreatieactiviteit(en) hij van plan is te ondernemen in 
zijn voorkeursgebied.oAan de hand van de antwoorden op vraag 62 
(zie bijlage 1) kan men nagaan in welke mate door de groep van 
recreanten op een zomerse zondag met mooi weer een of meerdere van 
de volgende recreatieactiviteiten worden ondernomen: 

1 • rondrijden 
2. wandel en 

3. tent opzetten/picknicken 

4. kijken naar sportwedstrijden 

5. zelf sport oefenen 

6. zonnen 

7. zwemmen/pootje baden 

8. vis sen 
9. zeilen, varen 
10. kijken naar bedrijvigheid auto ';s, mensen 

11. nog anders, nl •••• 
Een groot aantal respondenten heeft meer dan een recreatieactivi
teit genoemd. Tabel 6.1 geeft een overzicht van de gegeven combi
naties van recreatieactiviteiten. 

De recreant hE:eft voor de onplooiing van zijn recreatieacti
viteiten een zekere hoeveelheid ruimte nodig. Ret ruimtegebruik 
geeft grote verschillen te zien tussen de diverse recreatieactivi
te:Lten. Zo ·zul1en wa.ndelaars veel meer ruimte opeisen dan zwemmers. 
Beziet men het ru_imtegebruik per recreatiegebied, dan kan men de 
volgende soorten gebie<len mat bijoehorend ruimtegebruik onderschei
den (Heidemij 1970, blz. 61): 
1. recreatieconcentratiepunten: gem. 400 bezoekers per ha. 

2. bos + natuurgebied-intensief; " 20 II 

3. heide + natuurgebied-extensief: II 3 II 

4.· watersportgebied: II 18 u 

5. sportvisserijgebied: n 20 II 

6. oeverrecreatie, picknicken, e.d.: 11 40 II 

De recreatiegebieden waarover in de NIPO enquete vragen zijn ge
steld, behoren tot het soort 1, 2, 3, 4 of 6. Voor de gebieden aan
gegeven op de kaart bij de NIPO enquete (zie bijlage 1), geldt: 



TJ~L 6.1: 
~e-6.,-4..a&e±-·:h: combinaties van recreatieactiviteiten 

de opgegeven combinatie van de waarde van V 33 

recreatieactiviteiten 1 t/m 11 bij de betr. combtnatie 

1 en 2 12 

1 en 5 13 

1 en 5 15 

1 en 6 16 

1 en 7 17 

1 en 9 19 

2 en 10 20 

2 en 3 23 

2 en 4 24 

2 en 5. 25 

2 en 6 26 

2 en 7 27 

2 en 8 28 

2 en 9 29 

3 en 6 36 

3 en 7 37 



6.1 : 
.B:i·Jlage ... £...,.~tab.a·l~·>l: combir:aties van recreatieacti viteiten (vervolg) 

de opgegeven combinatie van de waarde van V'33 

recreatieactiviteiten 1 t/m ll bij de betr. combinatie 

a,2 en 10 41 

1, 2 en 3 42 

1,,2,5 en 7 45 

l, 2, en 5 51 

1~ 2 en 7 55 

l, 5, 6, en 7 55 

56 

57 

00 

2, 5 en 4 62 

2, 5 eri 7 65 

2,5,7, en 8 64 

2, 5, 7 en 9 65 

2, 4, 5 en 9 66 

67 

2, 5 en 10 72 

2,5,6 en ? 75 



T cvt-d '6. I; 
-B4~:llag.a ... .Q-te.b.e-1m~: combir.atie van recreatieactiviteiten (vervolg) 

de opgegeven combinatie van de waarde van V 33 

recreatieactiviteiten l t/m ll bij de betr. combinatie 

2, 5, 7 en 9 74 

2, 6 en lO 

2, 6, en 7 76 

2, 6, 7 en 8 77 

78 

79 

80 

2,6,7 en 9 81 

2 1 7 en 8 82 

3,5 en 6 83 

3,5 en 7 84 

3,5 en 8 85 

3 1 6 en 7 86 

5, 6 en 7 91 

6, 7 en 8 93 

6, 7, 8 en 9 94 

6, 7 en 9 95 

niet van toepassing 99 



de gebieden 11a t/m 15 behoren tot soort 1, terwijl de gebieden 1 
t/m 11 zowel tot soort 2 als tot soort 3 gerekend kunnen worden. In 

sommige van de gebieden 1 t/m 11 is tevens oeverrecreatie mogelijk 
(zie soort 6), zoals bijv. op de Strabrechtse hei aan de rand van 
de veru1en. De gebieden 17 t/m 19 (de kanalen) behoren tot soort 6 
en tevens tot soort 4 voorzover ze gebruikt worden om te roeien, 
te kano~n, etc. 

De gebieden 1 t/m 11 beslaan grote oppervlc.l::ten in tegenstel

ling tot de gebieden 11a t/m 19. In deze laatste gebieden, met na
me in de gebieden 11 a t/m 15, komen h,\_;e . ..:uncentra ties van recre-· 
anten voor. De recreatiebeoefening heeft in deze gebieden een mas
saal karakter. Men zou hier kunnen spreken van 11 intensieve" recre
atie in tegenstelling tot de gebieden 1 t/m 11 waar vanwege de de
concentratie van recreanten veeleer sprake is van "extensieve 11 re
creatie. In dit verslag zal in dit verband gesproken worden van 
"massarecreatie" en "natuurrecreatie". Onder massarecreatie wordt 
verstaan die "vrijetijdsbesteding die gekenmerkt wordt door een 
tweetal aspecten; (1) er wordt meestal gebruik gemaakt van georga
niseerde voorzieningen, (2) grote concentraties van mensen op re
latief kleine oppervlakten", en onder natuurrecreatie wordt ver
staan die "vrijetijdsbesteding die vnl. gericht is op het genieten 
van de natuur" (Huisman en Lange, 19 ). De gebieden 1 t/m 11 kun
nen beschouw<Lword.en als typische natuurrecreatiegebieden, terwijl 

de gebieden 11a t/m 15 als typische massarecreatiegebieden. De ge

bieden 17 t/m 19 (de kanalen) hebben een meer gemengd karakter. 
De twee algemene soorten van recreatiegebieden die hierboven 

onderscheiden zijn - het natuur- en massarecreatiegebied - geven 

ieder-een eigen soort van recreatiegedrag te zien. Zo leren kruis
tabel B 1a (zie bijlage 3, tabel 2) en tabel 6.2, dat de natuur
recreatiegebieden vooral gebruikt worden om te wandelen en rond te 
toeren, terwijl de massarecreatiegebieden om te zwemmen en te zon
nen. De kruistabellen B 2.1 t/m 2.3 (bijlage 3, tabel 2) laten zien 
in welke mate deze activiteiten beoefend worden per recreatiege

bied. 
Het onderscheid tussen massa- en natuurrecreatie heeft een 

tweeledig doel. Op de eerste plaats is het van belang te bepalen 
hoe het aantal massarecreanten zich verhoudt tot het aantal natuur

recreanten. Het verhoudingscijfer verschilt sterk van woongebied 



De indeling in massarecreatie en natuurrecreatie 

activiteiten 

De inde1ing in massa- en natuurrecreatieactiviteiten is tot stand 
'-13..~ t:s·la.c}C.. "i)/ 

gebracht op basis van kruistabe1 B iaj{In d-eze tabe1 is in eerste 

instantie gekeken naar de gepercenteerde k!:'lomtotalen ~ 0.5. 

Vervolgens is per kolom de verhouding in ko];),npercentages bekeken 

tussen gebiedstype 1: het natuurrem~."l.ti.r~i~"!:l:ied {1 ~ VW ~ 12), 

en gebiedstype 2: het massarecreatiegebied { 13 ~ V&J ::;;;- ~0). 

Indien het percentage van gebiedstype 1 duidelijk groter was, werd 

de betreffende activiteit benoemd tot natuurrecreatieact iviteit, 

terwijl indien het percentage van gebiedstype 2 duidelijk groter 

fwas, de betreffenie activiteit benoemd werd tot massarecreatie-

activiteit. Indien de kolompercentages nagenoeg gelijk waren, 

werd gekeken naar de betreff'erd-'3 rijpercentages, hetgeen steeds 

een benoeming opleverde tot massarecreatieactiviteit. 

Teneinde structuur aan te brengen in de grote hoeveelheid van 

massa--en natuurrecreatieactiviteiten uit tabel B la, is onder-

staande indeling gemaakt van specifieke massa en natuurrecreatie-

vormen. 



l~t b.2: 
~.J..age-6,-t-~: de irrleling in massa- en natuurrecreatie-

activiteiten en de indeling in drie specifieke vormen van massa

recreatie en drie specifieke vormen van natuurrecreatie { J}.) 

natuurrecreatieactiviteiten massarecreatieactiviteiten 
r------------------------------~----------------~·---------------+ 

vorm 1: wandelen 

recr. act ivi teit: reeL ar+ ~.·L:.teit : 

2 (50 • 5%) '7 ( 18. 9%) 

vorm ~: wandelen + 
rondrijden 

recr. activiteiten: 

1 en 12 (18.5%) 

vorm 2: zwemmen + 
zonnen 

recr. activiteiten: 

6 en 67 (22.2%) 
---------------~---------·- ,_ _____________________ .. 

vorm 3: wandelen + 
andere activiteiten 
(picknicken, sporten, 
zonnen, zwemmen, etc) 

recr. activiteiten: 

10, 16;-:r7, ~5, i;!S, 
26, 42, 51, 65, 83, 
5 en 5 (19.2%) 

vorm 5: zwemmen + 
andere activiteite·n 

recr. activiteiten: 

27, 56, 55, 76, 86, 
•,195, 8 en 9 (20.6%) 

----------·---~----:.. _______ ............... -.,..-.---------------"----I 

totaa1: (86.0%) totaa1: (61. ?%) 

~-----------------------------~-----------------------------+ I . 



tot woongebied. Een mogelijke verklaring hiervoor wordt gegeven 
in hoofdstuk 7. Op de tweede plaats biedt het onderscheid tussen 
massa- en natuurrecreatie de mogelijkheid een koppeling tot stand 
te brengen tussen een bepaald soort recreatiegedrag (de recreatie 
activiteiten) en een bepaald soort recreatiegebied. Deze koppeling 
is van belang in verband met de attractiviteitsmeting. Wil men de 
relatieve attractiviteit van een recreati0g8bied bep;len, dan zal 
men in de attractiviteitsmeting die gebieden mc•Jten opnemen die 

onderling verc;elijkbaar zijn wat betreft hun aanbodsituatie en 
recrea tiegebruik. In het onderzoek zi~ ,1 c..-c·tractivi tei tsmetingen 
verricht op de groep van typische natuurrecreati.egebieden (gebied 
1 t/m 11 op de kaart bij de NIPO enquete, d.w.z. gebied 1 t/m 12 
op de kaart van figuur 5.1). Meer hierov8r kan men vinden in 

hoofdstuk 10. 



7. De analyse van de deelname aan openluchtrecreatie 

7.1 Analyse van de vraagzijde 
Op een gemiddelde zomerse zondag zullen diverse activiteiten 

ondernomen worden in het kader van de vrijetijdbesteding. In vraag 
56 en 57 van de NIPO enquete (zie bijlage 1) worden een vijftal 
belangrijl{:e activi.tei ten gerJOemd waarvan de eerste betrekking 
heeft op de openluchtrecreatie die in dit verslag aan de orde is. 
Het percentage rP.spondenten dat deze vorm van openluchtrecraatie 
wil ondernem('L, l.C!.n beschouwd worden als het deelnemingspercentage 
voor de agglomeratie Eindhoven. Dit is het percentage recreanten 
in de agglomeratie dat er op een zomerse zondag op uit trekt om 
een bepaald openluchtrecreatiegebied te bezoeken. Uit de frequen
tietabellen voor vraag 56 en 57 blijkt dat het gemiddelde deelne
mingspercentage op een zomerse zondag met mooi weer gelijk is aan 
41.1%, terwijl op een zomerse zondag met minder mooi weer dit per
centage gelijk is aan 8.2%. Dus het gemiddelde deelnemingspercen
tage op een zomerse zondag is (41.1 + 8.2)/2 = 24.6%. Dit cijfer 
komt goed overeen met deelnemingspercentages elders in Nederland 
gemeten. De betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van het cijfer 24.6% 

wordt besproken in bijlage 2. Meer relevant voor de planning is 
het gemiddelde deelnemingspercentage gemeten op de x-ste drukste 
zondag. Dit c.;;.jfer is echter niet voldoeL.de _betrouwpaar af te lei
den uit het enquete materiaal. 

Indien men het deelnerrd.ngspercentage per woongebied beziet, 
dan valt op dat er grote verschillen bestaan tussen de diverse 
woongebieden (zie tabel 7.1). Als mogelijke "oorz'aken" van deze 
verschillen kunnen genoemd worden verschillen in inkomen, huishoud
fase, urbanisatiegraad, mobiliteit, woon- en aanbodsituatie. Op 
basis van de eorste vijf factoren is getracht alpha mooi en alpha 
gemiddeld met behulp van stapsgewijze en multipele linc~ire re
gressie analyses zo goed mogelijk te voorspellen. In deze analyse 

is ondermeer de volgende regressievergelijking gebruikt: 
n:::12 n:16 

alpha = beta
0 

+ Z.:,. beta .hhcat(n) + L. beta .wonin~r(n- 12 ) + 
m n:::-1 n m n::::.:13 n '-111 

(23) 

waarbij: 



T~-v{ ?·I 1 
-Bi-::j-1age-.5y-til:l~e-±-r: Het deelnemingspercentage alpha per woonzone t -

(. 

~ woonzone 
alpha mooi alpha slecht alpha gemiddeld 

i :37.5 0 18.7 
-

2 59.8 10.2 25.0 

5 41.1 7.5 24.5 

4 25.8 0 12.9 

5 55.2 r 1.7 17.4 

6 :35.2 10." 22.7 

7 5:3.:3 8.0 50.6 

8 52.5 19.9 :36.1 

9 46.8 12.2 29.5 

10 :37.6 5.0 21.5 

11 55.8 7.2 ~0.5 

12 55.0 7.8 30.4 

15 e.? 2.6 5.6 
-

14 58.9 8o2 25.5 

15 58.0 1.8 19.9 

16 42.1 4.2 25.1 

17 45.7 11.:3 28v5 

18 57.9 12.9 25.4 

19 29.9 5.2 16.5 

20 fiJ.7 10.2 50.4 

-
21 55.5 6.0 20 .. 7 

22 16.6 15.5 14.9 



T ~-L:_ cJ..i~\~ 
~j.Lage--&;-J-.:r&ee4 : 

I.~; 
f·h'l 
(/

{(.__/\;,{ 1· I_! 

Het deelnemingspercentage alpha per woonzone 

. 7·' 
De cijfers~n tabel X zijn berekend op basis van de kruistabellen 

Al (zie bijlage 4, tabel 1). Door per woonzone te middelen over 

de vier zondagen met mooi weer, is het deelnemingspercentage 

11 alpha mooi" berekend, ev door per woonzone te middelen over de 

vier zondagen met minder mooi weer, is hat deelnemingspercenta~ 

"alpha slec)1t.'' r..arekerrl.. Door per woonzone te middelen over 

alpha mooi en alph~ slecht, is het gemiddelde deelnemingspercentage 

"alpha gemiddeld11 berekend. De nummering van de woongebieden is 

,overeenkomstig die van ~-r-b--:f--{-z;±e-tr±j:l:a:ge-87: ft:~? l'*''-v'C,... ~ / • 
. .~ . 



alpham = het gemiddeld deelnemingspercentage 11 alpha mooi 11 of 
"alpha gemiddeld" per woonzone m. 

hhcat(n) = het percentage respondenten in woonzone m met huishoud
m 

categorie n. 

wonin~p):::: het percentage respondenten in woonzone m met waning

type p. 

autobezi t ::::. het perc0:1tage respondenten in woonzone m dat een m 
auto hezit. 

urban.graad ~ de urbanisatiegraad van woonzone m. 
. m 

betan ~ regressiecoefficient c~ structuurparameter) bij onafhan
kelijke variabele n. 

De betreffende percentae;es voor de verschillende onafhankelijke 
variabelen zijn berekend op basis van de kruistabellen A11, A16 en 
A17 (zie tabel 1, bijlage 4). De u.rbanisatiegraad is geoperationa

liseerd als een dwruny variabele: hij krijgt de waarde 0, indien de 
betreffende woonzone binnen Eindhoven ligt, en de waarde 1, indien 

de zone buiten Eindhoven ligt. 
Vergelijking (23) is de meest algemene vergelijking die in de 

regressie anHlyse is onderzocht. Een overzicht van de onderzochte 

combinaties van factoren wordt gegeven in tabel 7.2b. Hier kan de 
bespreking beperkt blijven tot vergelijking (23), omdat in deze 

vergelijking alle relevant geachte factoren aan bod komen, zodat 
de invloed van de factoren op het deelnemingspercentage onderling 
vergeleken kan worden. Bovendien blijkt ve::::gelijking (23) de beste 

voorspellingsresultaten op te leveren. In tabel 7.3 zijn de uit
komst-en weergegeven van de multipele lineaire regressie an de 
stapsgewijze regressie, toegepast op vergelijking (23). Inhoude
lijk gezien leveren de resultaten van de regressieanalyses op het 

eJ"ste gezicht een weinig verheldorend beeld. De variabe:..e autobe
zit bijv. is negatief gecorreleerd met 11 alpha mooi"o Dit lijkt 

niet aannemelijk. Evenzo vreemd is de positieve correltie tussen 
de variabele woningtype 4 (::=.vrijstaande woning) en "alpha mooi" 

of "alpha gemiddeld". Een sterk significante variabele is huishoud
categorie 12. Hoe hoger het percentage oude alleenstaanden met een 

hoog inkomen in een woonzone, des te lager is het deelnemingsper
centage. Dit lijkt acceptabel. Evenzo acceptabel is de significan-



en stapsgewijze 

regressieanalyses uitgevoerd aan de vraagzijde 

7· 2.. 1·z~ 1_·.! lr 1: ~ t..-
TabelX bestaat uit de tabellen P4 en ~~. Onderstaan::ie tabel ~ 

geeft een overzicht van een aantal .relevante regressie analyses 

die met behulp van de co:nputer zijn uitgevoerd. In eerste ins tan-

tie zijn een aantal stapsgewijze regressie analyses uitgevoerd, 

waarbiJ allc: onafhankelijke variabelen zijn meegenomen die in de 

vergelijkingen met de diverse combinaties van factoren kunnen 

voorkomen (zie ~l'·t/m S'l). De analyse is voortgezet op basis van 

S7; er zijn zowel stapsgewijze als multipele regressie ar.al.yses 

uitgevoerd' waarbij die onafhankelijke varia belen werden meegenomen 

die in het stappenverloop van S7 een s~gnificante structuurparameter 
..,.:z.tr 7:Z(t.. 

opleverden. Voorafgaande aan tabel >€ wordt in tabel ~ een overzic~t 

gegeven van de gebruikte onafhankelijke variabelen. 



-

. 7a..,£:(L 1· :z a.-: 
,.a:rjlage-5 ,-.-taoo~2a: Overzicht van de in de regressieana1yses gebruikte 

(orpfhankelijke variate len ( 7() 

nummer van omschrijving variabele naam variabele 
onafh. variabele in computer-
in computerprogr. program~a 

--~-h-e_t_g_e_m_i_d_d~-1-d_e_d,_e_e_l_n_e_m_i_n_g_s_p_e_r_ce_n_t_a_ge __ _,...;':..' a_l_;p:;..h_a_m_o_o_i __ 
11

---l 

-

V1 

V2 

V3 

V4 
vs 
V6 

V7 
V8 
V9 

V10 

Vll 

V12 

" 
• 
• 

V23 

V24 

V26 
V27 
V28 
V29 

-

I per woonzone op een zomerse zorrlag 
met mooi weer 

. het gemiddelde deelnemingspercentage 
per woonzone op een zomerse zondag 
met minder mooi weer 

het gemiddelde deelnemingspercentage 
per woonzone op een zomerse zondag 

het percentage respondenten per woon
zone in inkomensklasse l (= V4), 
2 (~ V5) en 3 (= V6). Deze percentages 
zijn gevonden met behu1p van tabe1 A7 
(zie bijlage 4, tabe1 1). 

het percentage respondente n per woon
zone met huishoudtype 1 (= V7), 
2 (= V8), 3 (= V9) en 4 (= VlO). Deze 
percentages zijn gevonden met behulp 
van tabel AS (zie bijlage 4, tabe1 1). 

de urbanisatiegraad per woonzone 

het percentage respondenten per woon
zone in een van de 12 huishoudcatego
riel3n. 

het percentage respondenten per woon
zone dat een auto bezit 

het percentage respondenten per woon
zone in woningtype l (~ V26), 
2 (= V27), 3 (= V20) en 4 (: V29). 

"alpha slecht 11 

"alpha gemidd" 

"inkomen 1 11 

11 inkomen 2" 
'jdmkomen 3 11 

11 hhtype 1 11 

"hhtype 2 11 

11 hhtype 3 11 

11 hhtype 4 11 

11 urban. graad 11 

11 hhcat 1 11 

• 
• 

"hhcat 12" 

11 woning 1" 
"woning 211 
11 woning ;)II 

11woning 4" 



-r: J,p_j_ 7 .,r'/ I~ .. I a.- . ./ • ._ . ..., .. 
.B.:i.-j..lage-S.,-tabe-l-2-b: 0 ve rz icht van de ui tge voerde mult ipele (= M) en 

_;·, .... :~·LI_.; 

stapsgewijze (= S) regressie analyses (+) 

num11er van de De afhankelijke variabele en de combinatie van 
computer output onafhankelijke variabelen 

-
Sl Vl tegen V4 t/m V11 

S2 i V3 II 
,. 

II 

53 (1) Vl " II 

V3 II II 

S4 Vl II Vll t/m V23 
V3 II II 

ss (2) Vl II II 

V3 a II 

S6 (3) Vl II II 

V3 II II 

:· 
S7 Vl " Vll t/m V29 

V3 II l ;, " 
sa Vl II significante variabe len uit S? 

V3 II II II II II . 
lU Vl II II It II II 

: - -
14l2. Vl}., II II a n II 

~-- f-

(1.} 53 is gedraaid met weglating van zone 13 

(2) ss is gedraaid met weglating van zone 13 

(3) S6 is gedraaid met weglating van zone 13 en 22 

-. (¥:) 2~-~s alt., 5~~~(,;&., --&n 
') tJ~ 1· }.. 

·• 



en stapsgewijze regressie analyses 

In onderstaande tabel zijn alle onafhankelijke variabelen uit 

yerg (23) (zie par. 4.3) opgeso~. In de uiteindelijke analyses 

(S8, Ml en M.2) zijn slechts die onafhankelijke variabelen in de 

analyse opgenonnn. die in S? een significante structuurparameter 

opleverden. D3 uitkomston van de uiteindelijke analyses worden 

hier gepresenteerd in de vorm van een specificatie v~n de be-
. J~a-.,., •. ~,d, 0\.f·~v::kt"n.<:~ (tt-) 

treffende structuurparameters met hun ..v.a:r~:t;.4&. T6vens"wordt bij 

elke analyse de r-kwadraat opgeeeven. De onafhankelijke varia-

lbelen die in de uiteindelijke aralyse zijn weggelaten, spelen dus 

ook ni~t mee bij de voorspelling van het deelnemingspercentage. 

Hoe die voorspelling precies luidt, kan men vinden in de be-

treffende output. Bovendien kan men in de output een aantal sta-

tistische toetsingsmaten vinden, zoals de F-toets en de t-toets. 

Tevens wordt er een variantie analyse gegeven en een specificatie 

van de regressiecot:Hficienten voor gestatrlaardiseerde scores. De 

structuurparameters in onderstaande tabel hebben betrekking op de 

·ruwe scores, In de tabel wordt geen onderscheid gemaakt tussen 

de sta psge\'>ijze en multipele regressie ana lyse, aangezien de 

eindresultaten bij beide analyses exact hetzelfde waren, 



T(N.tt,,_/ 7. ~ : 
~e-5-,-ta.be.J..-3·: De belangrijkste resultaten van de multipele 

en stapsgewijze regressie analyses ( .;.;) 

Obafhank. Structuurparameters met Structuurparameters met 
variabele variantie in verg. voor Vl variantie in verg. voor V3 ---

par. w~:?.rde .v.aP-4ant4e {j ... par. waarde . '¥~R-t.-i-e u 

Vll 21.509 4.534 8.027 2.121 

I 
Vl2 

Vl3 -0.735 . 0 .V:?9 -0.215 0.086 

Vl4 0.392 0.175 

Vl5 -0.880 0.174 

Vl6. 

V17 

Vl8 

V19 

V20 
. -V21 -0.529 0.100 

V22 2.343 0.653 

V23 -1.344 0.198 -1.311 0.126 

V24 -0.411 0.134 0.223 0.061 

V26 O.:C24 0.110 0.266 0.071 

V27 

V28 0.199 0.112 

V29 0.414 0.072 0.268 0.051 

i 

constante 66.8819 6.3539 
term 

-
r-kwadraat • i 9.95 0.00 

" . 



tie van de variabele urbanisatiegraad. ltl met al kan bij deze ui t
komsten van de regressie analyses moeilijk gesproken worden van 
een verklaring van het deelnemingspercentage. Als beschrijving van 
het deelnemingspcrcentage voldoen de resultaten echter erg goed. 

In hoofdstul-;: 6 wordt betoogd dat een onderscheid gemaakt moet 
worden tussen massa- en natuurrecreatie. Dit onderscheid impli
ceert een opspli·tsing van de recreantenpopulatie in twee groepen: 
de massa- en natuurrer.::reanter... Deze opsplitsing is in het onder
zoek doorgevoerd op basis van kruistabel B 1a (zie bijlage 4 en 
tabel 6. 2). De "'.-~,.t·:1uuding mass a-/na tuurrecreanten per woonzone is 

bepaald op basis van de kruistabellen A5 en A6 {zie tabel 1, bij
lage 4). In tabel 7. 4 is deze verhouding op drie mar1ieren weerge
geven. Men kan als hypothese stellen dat recreanten met een hogere 
S.E.S. (index voor sociaal economische status) meer aan recreatie 
doen (Huisman en Lange, 19 ) • Deze h;y'J)othese is getoetst in een 
aantal regressie analyses. De belangrijkste operationaliseringen 
en resultaten zijn neergelegd in tabel 7.5 en 7.6. Op grond van de 
resultaten kan de voorlopige conclusie worden getrokken dat boven
staande hypothese geen steun vindt bij de feiten. Weliswaar spelen 
de huishoucategorie~n een belangrijke rol bij de beschrijving en 
voorspelling van de verhoudingsindex massa-/natuurrecreatie per 
woonzons. De gespecificeerde regressievergelijkingen geven hoe dan 
ook een goede-beschrijving. Het is echter .moeilijk in te zien wel
ke algemene samenhang ten grondslag ligt aan de correlaties tussen 
de verhoudingsindex en de diverse onafhankelijke variabelen. In de 
volgende paragraaf zal nader worden ingegaan op de moeilijkhecen 
bij de interpretatie en de consequenties van deze moeilijkheden 
voor de voorspelling. 

7,2 Eivaluatie van de analyse van de vraagzijde 
In de vorige paragranf zijn enige resul taten besproi·en van de 

analyses van het deelnemingspercentage. De hoogte van dit percen
tage geeft de grootte aan van de vraag naar openluchtrecreatievoor
zieningen, Het is van belang voor het beleid te weten welke facto
ren van invloed zijn op die vraag, zodat voorspellingen kunnen 
worden gemaakt over de ontwikkeling van de behoefte van openlucht
recreatie. Vooralsnog bestaat ten aanzien van deze ontvvikJ;eling 
veel onzekerheido Door gebrek aan inzicht omtrent de achtergronden 



""ffi::"j:r&ge-7";""tab·e"t""~: De verhouding massa-/natuurrecreatie 

per woonzone {~) 

woonzone 11 alpha mo n/m" "alpha mo m/n11 11 alpha mo n/n+m11 

1 10 0 
. 

1 

::! ~ .01 'o.so 0.668 

3 2.01 o.ro 0.668 

4 10 0 1 

5 9.66 O.lO 0.006 

6 7.30 0.14 0.880 

7 1.66 0.00 0.625 

8 4'.17 0.24 o.s:n 

9 4.~5 .;0.24 0.810 

10 1.46 0.68 0.593 

11 5.55 0.28 0.780 

12 2.54 0.59 0.718 
-

15 10 c - 1 

14 1.88 0.53 0.653 

15 0.96 1 .. 04 0.489 

16 2.28 0.44 0.695 

17 6.00 0.15 0.87:3 

18 1.25 0.81 0.55:3 

19 5.04 0.32 v.752 

~0 1.31 0.76 0.565 

~1 4.18 0.24 O.OOB 

22 10 0 1 



per woonzone 

De cijfers in tabel 1 zijn bere'-<:erd op basis van de kruistabellen 

AS en A6 (zie bijlage 4, tabel 1). Door enkel te middelen over de 

vier zondager: 11et mooi wet:.r, zijn deelne:ningspercentage s 11 alpha 

mooi. 11 per woonzonB verkregen voor de groep natuurrecreanten en 

voor de 1:,rc"l.:; v.s.n massarecreanten. Deze percentages zijn op drie 

manieren gebruikt om een verhoudingsindex massa-;-/ natuurrecreatie· .. 

samen te stellen. De eerste manier is aan te geven: (gemiddeld 

· aantal natuurrecreanten)/(gemiddeld aantal massarecreanten\ , 

wa.arbij het subscript i de woonzone aangeeft. De verhoudingsindex 

krijgt de naam "alpha mo n/m11
• De tweede nanier is de inverse aan 

fte g3ven van deze verhoudingsindex. De tweede verooudingsindex 

krijgt de naam "alpha mo m/n". De derde manier is aan te geven: 

(gemiddeld aantal natuurrecreamten) /( gemiddeld totaal aantal 
i . 

recreanten\. Deze derde verhoudingsindex krijgt de naam "alpha -. mo rn/m+n. 



De opzet van onderstaande tabellen is overeenkomstig de opzet van 
7-Z ~ .. $ 

tabel X en A. .i~}l..a-ge-&- ( zie het begeleidend commentaar aldaar). 

Tal.r.:i, ;z" ~,c..3., : 
.. 13i.3J_ag.e-!7~,.,..,.t.a.be~,k:a--: Overzicht van de in de regressie analyses 

(oqarhankel ijke variabelen 

nun:mer van omschrijving variabele naam variabele 
onafh. variabele in computer-
in computerprogr. I program.'Il.a I 

I --
Vl t/m V29 :zie bijlage 5, tabel ~a 

' 
• 
V30 de verhouding per woonz.one: 11alpha mo n/m" 

(alpha mooi natuurrecreatie )/ 
(alpha mooi massarecreatie) 

v:n de verhouding per woonzone: "alpha mo iri/n11 

(alpha mooi massarecreatie)/ 
(alpha mooi natuurrecreatie) 

V52 de verhouding per woonzone 
(alpha mooi natuurrecreatie)/ 

11alp mo n/iHm" 

(alpha mooi natuurrecreatie + 
alpha mooi massarecreatie) 

'TCL-t~L 1. 'S .&--: 
~~tage 2j tabe~~ Overzicht van de uitgevoerde multipele \= M) 

en stapsgewijze (= S) regressie analyses 

l I 

nWirner van de De afhankelijke variabele en de combinatie van 
computer output onafhankelijke variabelen 

69 v:so tegen Vll t/m V~3 
V31 II il 

V32 II If 

SlO V30 II significante variabelen uit S9 
- V32 II II II II II 

M3 vw II II II II II . 
'.M4 V32 II II If II :-n 



en stapsgewijze regressie analyses 

Onafhank. Structuurparameters met Structuurparameters met 
variabele variantie in verg. voor V3C variantie in verg. voor V32 

-
par. W·::.?.rde ~an-tr.i:e v par. waarde .u.aP>4ant.~ie f 

V11 

V12 0.09;;: 0.042 0.008 0.002 

V13 

V14 -0.009 0.004 

V15 0.~68 0.056 

Vl6 -0.003 o.o:n 

Vl? 

V18 . -0.011 0.004 

Vl9 

V20 

-V21 -0.199 0.040 ·-a.oog 0.002 

V22 

V23 0.462 0.061 0.019 0.003 

V24 0.135 0.046 

V26 

V27 0.029 0.023 

V28 0.104 0.030 

V2-9 

constante -11.?884 o. ?914 
term 

r-kwadraat • 91 . .88 



van het ontwikkelingsproces ziet men zich in het planningsonder

zoek genoodzaakt voorspellingen te maken op basis van trend-prog
noses. Het bezwaar van een trend-prognose is dat de voorspelling 
berust op louter een beschrijving van de ontwikkelingstendens tot 
nu toe. Het extrapoleren van de trend impliceert een voorspelling 

die theoretisch zwak onderbouwd is. 
In het onder~o0k is getracht via de diverse regressie analyses 

door te staten naar ec~:1 aantal relevante achtergronden van de ont
wikkeling van de b~hoefte aan openluchtrecreatie. Dit is slechts 
ten dele gell'i".i:~ 1Iet is bijv. gelukt aan te tonen dat de urbanisa
tiegraad een belangrijke factor is bij de beschrijving (en verkla
ring) van het deelnemingspercentage. Echter de mobiliteitsfactor 
(het autobezit) bijv. bleek negatief gecorreleerd te zijn met het 
deelnemingspercentage op een zomerse zondag met mooi weer. Dit be

tekent dat op zo'n dag de trek naar buiten grater is in woongebie
den waar men over minder auto's beschikt, hetgeen op het eerste 
gezicht niet zo'n aaru1emelijke zaak is, omdat het autobezit en de 
bereidheid grotere afstanden af te leggen in het algemeen sterk 
positief gecorreleerd zijn. Met name het geheel van sociaal-econo
mische kenmerken die geoperationaliseerd zijn in 12 huishoudcate
gorie~n, leveren een weinig verhelderend beeld op zowel wat be
treft het deelnemingspercentage als wat betreft de verhouding tus
sen het aantal massa- en natuurrecreanten. 

Er zijn een aantal redenen aan te geven, waarom de analyses 
geen inhoudelijk acceptabel resRltaat hebben opgeleverd. Op de 
eerste plaats speelt de kwestie van de specificatie en operationa
lisering van de variabelen een grote rol. Al de variabelen die in 
de ann.lyse gespecificeerd zijn - inkomen, huishoudtype, urbanis&
tiegraad, autobezit, woningtype - lijken stuk voor stuk erg rele
vant. Echter de wijze.van operationalisering levert problemen op. 
Aangezien het deelnemingspercentage op ratio schaal ger:1\.::ten is, 
dienen de onafhankelijke variabelen op ratio schaal te worden ge
operationalfseerd. Dit betekent dat de onafhankelijke variabelen 
betrekking hebben op aggregaten van respondenten. Deze aggregaten 
worden in de analyses weergegeven door percentages. Een eventuele 
verklaring van het deelnemingspercentage dient nu opgesteld te 
worden in terrnen van aggregaten. Zo wordt in regressievergelijking 
(23) vorm gegeven aan een dergelijke verklaring. Echter ten aanzien 



van de formele samenhane;en tussen de aggregaten of cornbinaties van 
aggregaten bestaat hoegenaamd geen "apriori" inzicht. Het enj_ge 
dat men in dit geval kan doen als onderzoeker, is experimenteren 
met wiskundige vergelijkingen van verschillende vormen (lineaire, 
multiplicatieve, etc.) en met diverse combinaties van aggregaten. 
Men zou dan net zo lang moeten doorgaan met experimenteren tot men 
een resultaat behaalt dat een acceptabel "aposteriori" inzicht 
mogelijk maakt. 

Er zijn echter nog andere mogelijkheden om in een regressie 
analyse te koner1 l;ot een inhoudelijk acceptabel resul taat. De ui t

gevoerde regressie analyses zijn "cross section" analyses. Deze 
analyses zegE,en in principe nog niets over de samenhangen die het 
deelnemingspercentage beinvloeden. Weliswaar zijn er redenen om te 
veronderstellen dat de geschatte structuurparameters op korte ter
mijn vrij constant blijven. Men weet echter nog niet goed welke 
factoren ecn belangrijke rol spelen in de veranderingen van het 
deelnemingspercentage. Daarvoor moet men een "time series" analyse 
uitvoeren. De benodigde gegevens ontbreken echter nog. 

Tenslotte bestaat er ook nog de mogelijkheid om dieper in te 
'gaan op de reeds behaalde resultaten. Door gebrek aan tijd kon een 
een dergelijke verdieping van de analyse die ook nieuwe berekenin
gen vr8.a.gt, niet plaa tsvinden. Er blijven dus nog genoeg mogelijk
heden om de analyse voort te zetten. Men zal echter .. moeten beseffen 

dat wat betreft de nauwkeurigheid van de resultaten in het onder

zoek grenzen bestaan voor een continuering van de analyse. Deze 
grenzen kan men afleiden ui t de nauwkeurigheid en betrouwbac.=trheid 
van de enquetc gegevens. Het heeft geen zin het waargenomen deel
nemingspercentage te voorspellen met cen nauwkeurigheid van 2;{., 

indien de meting een nauwkeurigheid heeft van bijv. 4%. Daar komt 
nog bij dat de voorspelling wordt gedaan op basis van onafhankelij
ke variabelen die eveneens aan de enquete zijn ontleend en dus ie
der weer een beperkte nauwkeurigheid hebben. Hoe meer onafhankelij

ke variabelen er zijn, des te sterker zul1en onnauwkeurigheden 
kunnen accumuleren. Men zal dus zeer voorzichtig moeten zijn met 

het trekken van conclusies op basis van de analyses welke toege
past zijn op de enquete gegevens. Indien men de analyses betreffen
de het deelncmingspercentage wil continueren, dan zal men moeten 
beginnen met het verzamelen van gegevens die door tellingen op ba-



,-o J <' 

sis van de gemeente statistieken ZlJn verkregen, zodat de nauw

keurie;heid van het data-materiaal maximaal is. 
Indien men op een gegeven moment voorspellingen wil gaan doen 

voor 1980 of 1990, dan zal men er op verdacht moeten zijn dat de 

variantie in de voorspelling een hoge waarde kan aannemen. Deze 

variantie is mede afhankelijk van het waarnemingsmateriaal waarop 

de schatting van d~ structuL~rparameters in de regressievergelij
k ing stem1t. Het zou ;.i J_s kum1en da t men inhoudeli jk acceptabele 

resultaten verkrijct uit de regressie analyses, maar dat het be
schikbare da~~-~~teriaal slechts grove voorspellingen toelaat. In 

dat geval wordt men als onderzoeker geconfronteerd met een van de 
re~le beperkingen die de statistische techniek in kwestie heeft 
als voorspellin,ssinstrument. 



Sl 

B. De modelkeuze voor de berekeninB van de stromen 

8.1 Inleiding 
In het onderzoek is getracht het bezoek aan openluchtrccrea

tiegebiedcn te verklaren en voorspellen met behulp van een sprei
dingsmodel. In par. 5.2 is besproken, welke gegevens beschikbaar 
zijn met betrekking tot de stromen van re8reanten; tcbel 5.1 levert 
het basismateriaal voor de spreidingsberekening in het kader van 
de attractivi tei tsmeting. In di t hoofdstu"!r: ~9.1 nader worden inge
gaan op een aantal veronderstellingen lL.:: ::i.e formulering mogelijk 
maken van spreidingsmodellen. Deze veronderstellingen zijn in eer
ste instanti.e geformuleerd om een antwoord in algemene quantita
tieve zin te kunnen geven op de beleidsvragen Ca., b. en c. (zie 
par. 2.3). De aard van deze antwoorden hangt samen met de wijze 
waarop de stromen beschreven kunnen worden door de spreidingsmodel
len. Zo wordt in vraag C.a de kwestie aan de orde gesteld, hoe de 
stromen te beschrijven in een "multiple or1g1n- one destination" 
situatie. In vraag C.b wordt de kwestie aan de orde gesteld, hoe 
de stromen te beschrijven in een "one origin- multiple destina
tion11 situatie. Tenslotte wordt in vraag C.c de kwestie aan de 
orde gesteld die centraal staat in deze studie, nl. hoe de stromen 
t·e beschrijven in een "multiple origin - multiple destination" si
tuatie •. fin he-t algemene antwoord op vraag C.c liggen meer speci-

f:i"'Clh t. o.ti..~ll~ 
fieke¥antwoo~den opge oten in de vorm van specifieke spreidings-
modellen, die in de praktijk van het plann~ngsonderzoek worden ge
bruikt. 

In het afstudeeronderzoek is gebruik gemaakt van het ":produc
tion -constrained" model van Wilson. Di t model val t onder de cate
gorie van zwaartekrachtmodellen. Er wordt een uitvoerige behande
ling gegeven van de modelnotatie tenei11de een aantal impliciete 
mogelijkheden van het toegepaste Wilson model te illustreren, zo
als het inhoud geven aan de dimensie constants, het spec ceren 
van verschiilende reiskostenfuncties en het vertalen van de sprei
ding van recreanten over de recreatiegebieden in termen van de 
kans om een bepaald recreatiegebied te bezoeken. Aan het slot van 

dit hoofdstlli\ wordt een nadere verantwoording gegeven van de mo
delkeuze. Ret hoofdstuk eindigt met een aantal opmerkingen over de 
beperkingen van spreidingsmodellen in het algemeen. 



8.2 Het snreidingsmode1 

8.2.1 De "one origiiL::._muJ.tiple destination" situatie 
Tabel 8.1 geeft voor de agglomeratie Eindhoven weer, hoeve 

procent van het totale aantal recreanten uit een bepaalde woonwijk 
gaat recre~ren in een bepaald recreatiegebied op een zomerse zon
dag met mooi wee1. De tabel geeft dus weer hoe, in cijfers uitBe
drukt, de recreanten 'r•uonachtig in de agglomeratie Eindhoven, zich 
per woonwijk ver0prciden over het gebied van de agglomeratie. In 
figuur 8.1 it. -~ spreidingspatroon voor Woensel-l'[oord I weergege
ven met behu~p van pijlen, wier breedte een index is voor de rela
tieve grootte van de stromen recreanten. Wanneer men bij de be
schrijving van de spreiding uitgaat van deze stromen, dan kan men 
de volgende constateringen maken. De stromen vinden hun oorsprong 
in een bepaalde woonwijk en hun bestemming in de diverse recrea
tiegebieden. De eerste indrllic die figuur 8.1 geeft, is dat de 
grootte van de stroom afneemt naarmate het gebied van de bestem
ming verder weg ligt van het woongebied. Kijkt men naar bestem
mingsgebieden die op eenzelfde afstand liggen van het woongebied 
(kijkt men dus naar de pijlen met eenzelfde lengte) dan kan men 
constateren dat er verschillen zijn in de grootte van de stromen 
(de breedte van de pijlen vari~ren). Men kan ook bestemmingsgebie
den vinden dre een eind ve:r-der weg liggen.dan bepaalde andere be
stemmingsgebieden, maar toch een gelijke of zelfs grotere stroom 
aantrekken. Er zijn meerdere constateringen in deze trant te rnaken 
en de vraag rijst of er in systeemanalytische zin (zie par. 3.3) 
een bepaalde samenhang tussen de stroom, het·bestemmingsgebied en 
de afstand tot het bestemmingsgebied is aan te geven, waaruit de 
betreffende constateringen kunnen worden afgeleid. 

Het aangeven van een dergelijke same1~~ang komt neer op het 
formuleren van een model waarmee de spreiding kan worde:.1 beschre
ven en eventueel verklaard. Het model kan in zijn meest algemene 

vorm als volgt genoteerd worden: 

S = f(B, D) + U 

waarbij S de stroom voorstelt die ZlJn oorsprong vindt in een be
paalde ~oonwijk, B het bestemmingsgebied aangeeft en D de afsta.nd. 
De vraag is nu of er een zodanige specificatie te geven is van het 



'':!' 

, __ ... 

...... 

...... - .. 
,;·=~-:-.:.-, ... 

.... ;·,._;=:::r:-=:· 

. ·~,,,:=:-.--:-.-;::. ·---· 

..... _ -:;;:.-:-.=-~---·---·: 
•r.,: 

L:;·.-- • 

.. -.··.1 

.. 
... 

l 

8 

9 
·-/~--···:_ ~ ~-~t:.~~~-- :~-~~:-~- ... 
•" 10 .,. ------·--

.=::::.:•·.:.::--...- ..:.., ___ • 

15 
. , 

17· 

18 

19 

20 
~:.-: 

-- ---
Zl 

; 
'--- -.1.....-----· 22 

;;:._:_--:::-..-: ~ .: : 
----- ·--

. ·, 

,!•· 

•It .. : 
. ) . .. ·· 

l' .• 

.. . 
. ' . \ . ,. . ~ II,'• , 'o:" r,.., 

:, I ' \ '\ . !lj,. ': ' l ..:' 
•' .~ • I • ..... • .,.._ • 

:._ .. 

·-·., 

.. 

8. I: ,. 
;,_ .. _ .. (' 

·. 
·,., 

1 _0 ••• ~ .; : -:-. r 
: - ... 

'5'.1 
In ohderstaarrle tnbcl zijn de ""'arden van tabel ]( gecorrigeerd 

.. -1 .,: 

a.ct R
1
/? B ij en gep.::ccnte ord over de rijon, 

J .. _. (_1-. ••• •. -··· 

. .. 
; .. -...... 

·.-:-·:--:-•.:· 

INTlRACTIE ~AT~IX 
-~--.. :-·· .. -- ---. -

... --..:.:! -.. 
. ::-::.- ·- -:--.:-=---: .. : 

.:.·.-:. -~:.:..-::::-:.;:::.::;:-::·.: 

--:: :-l'--- -- - - ----- '--... .... ~-·· --.- -·- __ :.;.;_.:__ __ -- ...... -
~--=- =-----·~-:---~r-~~-< ~~- :.~-=-:: ::.-:- ;.-:_-_-:--_~~-:::;..::~~:~- ::(-:: =:: ;:~~~~L(::~- ~---=~:~ 

,-· ·.·. ·11~--~~,:n '-~~-.:o~':;'"~ 
-.. : 

- - . -· -... :~- --~~.-r:-:::. • : :r 
. . _:.;. __ , . ;:;---

II.J l3a0 llal Bo7 
-~~--~-.. :.:~-~:-:-:~-:~._=:·~~~--:--=:. -~- -~-~-- --:.::: ~--;-~~;~~ :'-~-~~:-~ ];~ .. :=: 

4o3·--~~~--26o1 O,O l7o4 iJ~O 
---:--.-.-~:·:----_: .--.- --.-·-:-:--:-. -- -:-~--=-=--.:.-:· 

6oS 
-- .:.· .• __ -- -~ .. . . . ·:.:·:·::-:---=::-;:_:._ .:.. . .. ·-- :·::t·--~;;~ 

2_4•2 22·6~--i- -~6o_5. '~~:!f· '--~·2 -~,,}_~~ ~~-':''· 
32·~-~2£o·7-- -7ol 6o4 4o2~;;~:J;·7 ;. o-.,~--- .. 

-- ...... ! . • .. _. __ :-.-:;~ .:7:::---·;:--:_ 
c1/· a .,~. 9 3 oli,,~-:,!.9 o_J ···co Q. 0 ·-- . -- .· 

-·~ .... . . . --. =-- :_:·:-:::-.-.-:.- -;-.;. :-.·:---~~~ ,. 
9oll 6t3 6o3 3 ._6_ - ~. 6 

... ·-· -:1·~---- ---- - .. - .·. ·~ -;-:.--
.... ·.--:_-- • . . -----------~·-:;.:::.;..:.j"C•; 

t! oil 13 o3 2 7 ~f· 2 o 4 ' II • tl · . .. , __ -- -~--.:.·:· ... . :-:-.. -.:-.-.-. ~-. .-;::--"-
. .. . .. - -- - .. -::-~ -: -~- --~·.::_:. 

a. s __ 10o7 e.s 
.•. 

J..7-',~~~~~~5 0 J .. ~(!c;-~~~-4'::L:"~ 3_~--~=--(~} ___ 5~_5 ___ :~ I 5 
::-:- ~-~::=-~=-.-:-;~ -==-~-·-:;- ~ - ...... 

6o0 1.8 3 I Q _. J.o,.2. ____ 1_1 o_ lj Jo6 clo4 19o8 19o2 ____ 4o2 2•11 
.. - : .. - .:.:. ~ -.:"-

~· ~ __ . 10 ~-~ -~-2~L~~:~~~~~~=,~--~r~;~L~.c:·1_~=·-2 
-.:~:~-:~;-=·-~..;;-t__ ....... ----- --~~-~~--

lOo? .• 27a7 So8 5•1 · 
. . ---~~~ :;:_:~i\~i:;~~::z_.:~~-!-~--~~-;_ ~~j~"}-~ . . 

.. - - -------- .. -: ----:..: ------·:.- ----- -
5.2 

loll 

l:loO 

15.3 
. J .. 

33o5 
-------

6d •1.. -· 

11 .. 

o.7 

Jo3 

7o4 1.5_ ___ 5~2 a.9 1·5 o.7 
- .,::; __ .:_;;:_:_; -=-7.::-.:·~=::-.:i:Y-----~:-7'.' :~::~~--:· 

. 17.8 5o2 

6o2 

1oJ 

UoO 

u.o 

?o3 

Uo~ 

~-:::::: ::-- :_:_::-_ _. :~:.~ --- .• .:.··· :...;..:·-: ___ :.·..;;.~ ;--;-..:.:. :·.:. ·.:: .. : .::: ==-=~-==, 

1•.2 ~- ~! .. L_ 1_Q_•'~-::c::~i:=:.. .. -l2o_01,c~·2o5 .,.2_J~9-· .. ":6·~t.._: ,_6_aC t~/4.:·':-:"::0,'c~ 
5o6 6o3 . - 9~~ -- 2_.3.9 14 ~6 - '7 .-6·-··· 9.2 1.11 . o·oo_ ~~:: 2 ;-~-~-= --
o.o -o-~·~: .. ),oL =--~c· 6 ·· -·6 o 1 .. _ ~: o tia o 7· ·1.1·~-~-~:~-~~~V~"'~:~T~!:~'_:o;. 

·1.f·- Cob Ooo ___ l•ll Oo8 :;o1 ~~~~~i · 20o3 · :7-o'i/-=-=:-c=.• o.o 
--

OoO Uo~- lboQ 

:~.o 

~.1 bo) =··.-:.:::i ----- _qo_•r 

2o~-~=J1o3 
.· .. :.:..r· 

4o4 

_u_!o .... D o_6 ___ _50 o c 

o.s 1· 6 

OoU 3.3 
.. 

---- ... ---

·--~-

16 0 7 

OoO 6a0 

o ._o __ .. __ 1, -~ ____ _.. o 4 0 0 0 -·- _0 ~-~=::io"'c~_;: 

6o3 

il•8 

11,7 11. 6 

30·4 

6o7_ 40o_O 

2oB 

Bol 

'I.' 
116o0 
·.:.. ~-
20. o. 

- _;.:-~:- ~-- ··: --=-------_;_--
CoO loll 1•4 O•O 

. ··:r·--:~-.: 

4ol 

OoO 

-- -_:;_=-_=--~: -----~~,2~~-~:- :-_: 

0•0 ----- . :.: =-- ~-:-:::-:_:--.;-_

:.::::-· __ -;~::.~=_:;.-~---::.:: --

3_o_)~-" }~-~:~~-. ·==." 
...:; ___ ~ --·,=-.·.:--:· ... ~- -~-:..;.._;.·-:-.. -:..._--:--·· 

.. 
---~ ··----

., ---- --- ~:--· · .. 
---~_: .. · ___ ..,......;._,· . ~:; ~-~~:~ .:=:.:-:-:;:..··· 

·, 

.. ·.: .. _ .. .:.. ··-~.-~;;~;..:_:--.<~ .. 
• ~ • 7 :··_··:: .-:-:·-=:----:.~_:..:..;..: ;:_ :-!"..- ;.!.-_l'.-1 ., ... ~ -- . - :..· . : - ~- ~---. -· ::. 

---~-~-- -:· :-· ·-: ~ ... -~;..;::-:_·-----~. ~I. : ... •. ~ 



· .. ·. 

: ... 
" .... 

Ttju.w~~ 8./ 
oB.W.age-8,--figuur....2-: 

. . 

. 

. 
..... ·' 

··-·-. 
/ 

/ 
I 
\ 
\ 
\ 

/ 
/ 

52 

. ............... .. 
. . 

:' . 
. ....... · ......... . 

. . ...... 

spreiding van de recreanten, afkomstig uit , 

Woensel - Noord I, over de natuurrecreatiegebieden. 

De dikte van de pijlen geeft de onderlinge ver-

hopdingen weer van de grootte van de stromen 
. /1.1 

(verg. tabel Z, rij_ 7), 
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systeem f(B, D) dat de storingsterm U voldoende klein wordt. Wat 

onder "voldoende klein" verstaan wordt, is in paragraaf 3.3 be

sproken. Er zijn een groat aantal specificaties van f(B, D) moge
lijk. Ret streven is de specificatie zo eenvoudig mogelijl: te hou

den. Bovendien gaat het er om, in de specificatie theorie~n en hy

pothesen te verwerken waarmee aan de te specificeren samenhang in

houdelijk een zeke"t'e verklal·ingswaarde kan worden toegekend. 

Ten aanzien van tic afstand en het bestemmingsgebied kunnen een 

aantal hypothese:;:~ g2formuleerd worden, die men kan gebruiken voor 

een nadere s~0~~iicatie van de samenhang tussen deze factoren. Zo 

kan men ten aanzien van de factor afstand bijv. stellen dat de re
creant bij zijn keuze waar te gaan recreMren, de voorkeur geeft 

aan gebieden die dichterbij liggen. Naarmate de gebieden verder 

weg liggen, zal hij ze minder gauw gaan bezoeken. Deze veronder

stelling geldt voor een willekeurige recreant en moeten nag ver

taald worden ·v-oor de groep van recreanten die vanuit een bepaalde 

.woonwijk vertrekt. Ste.l dat de recreanten in die woonwijk gemid

deld 10 zomerse zondagen besteden aan openluchtrecreatie. Stel 
verder dat een willekeurige recreant gerniddeld 8 zondagen gaat re

creHren in een gebied dichtbij zijn woning en 2 zondagen in een 
gebied ver wcg van zijn waning. Indien nu de groep recreanten in 

die woonwijk voldoende groot is, kan men op basis van de kansreke

ning itellen~at op een zomerse zondag gemiddeld SO% naar gebieden 

dicht bij de woonwijk zal trekken en 20%.naar gebieden ver weg van 

de woonwijk. Indien het aantal gebieden ver weg van de woonwijk 
niet veel kleiner is dan het aantal gebieden dichtbij de woomvijk, 

geven deze percentages weer dat de recreanten als groep de voor

keur geven aan gebieden die C.ichterbij liggen. Ten aanzien van d.e 
factor afstand kan dus voor de groep van recreanten de veronder
stelling worden geformuleerd dat naarmate de recreatiegebieden 

verder weg liggen, minder recreanten er naar toe zullen gaan. 
Ten aanzien van het bestemmingsgebied kan men stellen dat :le 

individuele-recreant een gebied bezoekt om bepaalde recreatieacti

viteiten te kunnen ontplooien en dat hij bij de keuze van een ge
bied de ontplooiingsmogelijkheden die de diverse gebieden hem ver

schaffen, tegen elkaar afweegt. Hij zal zich door het ene gebied 
sterker aangetrokken voelen dan door het andere. Indien twee ge

bieden zich op verschillende afstand bevinden van zijn waning, zal 



de recreant bij ZlJn keuze waar te gaan recreSren, zowel de af~ 
stand als de verschillende recreatiemogelijkheden een rol laten 
spelen. Indien de twee gebieden waartussen hij wil kiezent zich op 

praktisch gelijke afstand van zijn woning bevinden, zal hij uit
sluitend afgaan op het verschil in aanbod van mogelijkheden. De 
aantrekkingskracht die de recreatiegebieden uitoefenen op een re
creant, kan dus ~eschouwd wc~den vanuit het aspect van de afstand 
en vanui t het aanbodse..<Jpect. Ten aanzien van het aspect van de af
stand zijn reeds veronderstellingen gemaakt. Deze hebben dus in 
fei te betreki·_:.nc: up wat men zou kunnen noemen de relatieve af.,.. 
standsattractiviteit van de recreatiegebieden ten opzichte van een 
bepaalde woonwijk. In dit verslag zal het begrip afstandsattracti
viteit verder niet meer gebruikt worden; dit om verwarring te voor
komen met het algemene begrip 11 attractiviteitu dat gereserveerd is 
voor wat men de aanbodsattractiviteit zou kunnen noemen. Indien de 
recreant de k8uze maakt tussen twee gebieden die op gelijke afstand 
liggen van zijn wonings baseert hij die keuze op de relatieve aan
bodsattractiviteit van de twee recreatiegebieden. Hoe hoger de re
latieve attractiviteit van een bepaald gebied, des te vaker zal de 
recreant het bezoeken. Dit kan men ook stellen voor de groep van 
recreanten. Hoe hoger de relatieve aantrekkingskracht van een be
paald gBbied op de recreanten als gro~, des te groter is het aan
tal recreant~ dat het gebied bezoekt. 

De hierboven geformuleerde veronderstellingen ten aanzien van 
de invloed die de afstand en het bestemmingsgebied hebben op de 
grootte van de stromen van recreanten vanuit een bepaalde woonwijk, 
kunnen in het volgende, eenvoudige wiskundige model worden ver
werktt 

A 
S:-+U 

D 
(5) 

waarin A de relatieve attractiviteit voorstelt. Dit model is een 
~pgelijk antwoord op vraag C b. (zie par. 2.3). De constateringen 
die aan het begin van deze paragraaf gemaakt zijn ten aanzien van 
de spreiding van de recreanten uit een bepaalde woonwijk, zijn nu 
gemakkelijk af te leiden uit bovenstaand model, gegeven de afstan
den van de diverse recreatiegebieden tot de woonwijk en gegeven de 
relatieve attractiviteiten van deze recrcatiegebieden. De bepaling 



van de relatieve attractiviteit is een probleem op zich. Ret zal 
in het volgende hoofdstuk nog uitvoerig aan de orde kooen. Fen mo
gelijke operationalisatie van A is de capaciteit van het recrea
tiegebied. Gegeven de nodige capaciteits- en afstandscijfers, kan 
men het model gaan toetsen voor de verschillende woonwijken. De 
grootte van de storingsterm U geeft dan de mate aan waarin het mo
del :rr:et de onder1~i,ggende veronderstellingen een beschrijving en 
een zekere verklaring -<rormt voor de spreiding der recreanten per 

woonwijk. 

8.2.2-,De "multiple origin- one destination" situ.atie 

Tabel 8.2 geeft weer voor de agglomeratie Eindhoven hoeveel 
procent van het totale bezoek aan een bepaald recreatiegebied af
komstig is uit een bepaalde woonwijk. De tabel geeft dus weer hoe, 
in cijfers uitgedrukt, de recreanten woonachtig in de agglomeratie 
Eindhoven, zi0h per recreatiegebied spreiden over het gebied van 
de agglomeratie (wanneer zij zich op de thuisreis begeven!). In 
figuur 8.2 is het spreidingspatroon voor de Strabrechtse heide 
weergegeven. 

Dezelfde constateringen als aan het begin van de vorige para

graaf kum1en weer gemaakt worden maar nu met betrekking tot de 
stromen vanuit de verschillende herkomstgebieden (de woonwijken) 

", naar een bep~~d recreatiegebied. De vraag kan worden gesteld of 
er een bepaalde samenhang is tussen de stroom, het herkomstgebied 
en de afstand tot het herkomstgebiec1. Het model voor deze samenhang 

kan in z'n meest algemene vorm als volgt gcnoteerd worden: 

S = f(H, D) + U 

waarbij S de stroom voorstel t die zijn bestemming vindt in een -oe
paald recreatiegebied, H het herkomstgebied aangc~eft en D de af
stand. Ten aanzien van het herkomstgebied kan worden gesteld c1at 
hoe groter het aantal potenti~le recreanten in een bepaalde woon
w;ijk, des te_ groter is de stroom van recreanten vanuit de woonwijk 
naar het betreffende recreatiegebied. Dit kan men het beste inzien 
indien men twee herkomstgebieden beschouwt die op dezelfde afstand 
liggen van het recreatiegebied en waarvan men weet dat ze aanzien
lijk verschillen wat betreft het aantal potenti~le recreanten (ver-

Waa1r-e 
gelijk bijv. Woensel-Noord II en .:!J:a±k-e-new~ ten opzichte van de 
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bezoek van de recreanten, afkomstig uit de diverse 

woongebieden, aan de Strabrechtse heide. 

De dikte van de pijlen geeft de onderlinge ver-

houdingen weer van de grootte van de stromen , 
9.2., ' 

{ verg. tabel ;1:, kolom 5) • 



Strabrechtse heide in fj_guur 8.2). 

De veronderstellingen ten aanzien van de invloed die het her
komstgebied en de afstand hebben op de grootte van de strornen van 
recreanten naar een bepaald recreatiegebied, kunnen in het volgen
de, eenvoudige wiskundige model worden verwerkt: 

waarin V de potenti~le vraag voorstelt, d.w.z. het totale aantal 
potentHne r:; r.re::>'i-i:.';n per woonwijk. Di t model is een mogelijk ant

woord op vraag C a. (zie par. 2.3). 

8.2.3 De "rnuli;iple origin- multipl~ destination" sj_tuatie 

Een mogelijk antwoord op vraag C c. (zie par 2.3) is een combi
van model (5) en (6). Een zeer eenvoudige cornbinatie wordt gevormd 
door het volgende wiskm)dige model: 

(7) 

waarin S de stroorn van recreanten voorstelt die zijn oorsprong 
heeft in een bepaalde woonwijk en z'n bestemming vir.dt in een be
paald recrea~iegebied. Model (7) is een mogelijke specificatie van 
het systeem f(V, A, D) dat aan het eind van paragraaf 3.3 wordt 
besproken. Bij de "modellering" van de spreiding staat dit systeem 
centraal. 

Een van de basismodellen welke als specificatie van f(V, A, D) 
zijn voorgesteld, is het zwaartekrachtmodel. In formulevorm luidt 

dit model: 

(8) 

Iij = de interactie tussen zone i en zone j (dus de stroom van 
recreanten van woonwijk i naar gebied j) 

M. 
l 

=de produktie-mar:Osa van zone i (di t is het aantal recreanten 
dat door een woonwijk "geproduceerd" wordt) 

:=de attractie-massa van zone j (dit is de aanbodattractivi
teit van een recreatiegebied) 

dij =de afstand tussen zone i en zone j 



k:::::: een constante 
In woorden weergegev~n luidt het zwaartekrachtmodel: het bezoek 
vanuit een bepaald woongebied aan een bepaald recreatiegebied is 
rechtevenredig met het aantal recreanten in het woongebied en met 
de relatieve attractiviteit van het recreatiegebied, en omgekeerd 
evenredig met de afstand verheven tot de macht twee. 

Door Wilson zijn voor mo1el (8) een aantal verbeteringen voor-

gesteld (Wilson, 1967). De specificatie die hij geeft aan het sys
teem f(V, A, D) is een "production constrained" model, dat in de 
notatie d i1. C.il; ve:cslag zal worden aa:ngehouden, als volgt kan 
worden weergcgeven: 

A. f(C .. ) 
B .. ::R. J J..L_ 

J..J J.. L.A. f(C .. ) 
• J J..J 
J 

(9) 

B .. ::::: het aantal bezoekers van recreatiegebied j dat ui t woonwijk i 
J..J 

afkomstig is 
R. = het aantal recreanten ui t woonwijk i 

J.. 
A. :=de relatieve attractiviteit van recreatiegebied j 

f~ C .. ) =:de functie die aangeeft welke 11kosten11 gemoeid zijn met 
J..J 

het overbruggen van de afstand tussen i en j. 
]'ormule ( 9) kan eenvoudiger worden opgeschreven en wel als volgt: 

Bij: Ki Ri -~ f(Cij) 

1 
waarbij K. = ------

J.. L.A. f(C .. ) 
j J ~J 

Indien men in bovenstaande formule voor f(Cij) schrijft: 

1 
f(C .. )=-

J..J 2 
d .. 

l.J 

(10) 

dan heeft men weer model (8) met dit verschil dat de constante k 
fn model (10) vervangen is door een constante Ki. De constante Ki 
kan men beschouwen als de constante k per herkomstzone. 

Vergelijkt men de modellen (8) en (10) met model (7), dan kan 
men het volgende opmerken. In model (7) is expliciet de storings
term U opgenomen. In model (8) en (10) is dit niet gebeurd, aange
zien in de literatuur de storingsterm vrijwel nooit expliciet in 
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de formule vermeld wordt. V/anneer men nu bijv. model (10) gaat 

toetsen, maakt men gebruik van statistische toetsingsmaten, hct
geen betekent dat men ten aanzien van het model de "open systeem11 

veronderstelling hanteert (zie par. 3e3). Het zou dus consequenter 
zijn, indien men model (10) expliciet zou gaan noteren als volgt: 

B .. ::: K. R. Aj f(C .. ) + U .. 
lJ l l lJ lJ 

( 11 ) 

In model (11) wordt nc~ geen specificatie gegeven van de invloed 
die de afstand via de kosteri uitoefent op het bezoek. In model (7) 
en (8) is di·l· vr:.. ~- gc:beurcl. In model (8) is de afstandsinvloed ana-

' loog gespecificeerd aan de zwaartekrachtwet van Newton. In model 

(7) is de inverse van de afstand gespecificeerd. Wilson stelt dat 
· omtrent de wiskundige vorm waarin de invloed van de afstand zich 

doet gelden, geen defin~tieve uitspraak te doen is (Wilson, 1970, 
blz 84). Bovendien beschikt men niet over voldoende veronderstel
lingen om a p~iori een specifieke waarde voor de structuurparaJT1eter 

in de afstandsfunctie te bepalen. Vandaar dat Wilson rUs mogeli.jke 

specificaties voor f(Cij) noemt: 

a) f( C .. ) = 1/C"?~ta 
lJ lJ 

b) f(C .. ) ==: exp(-alpha x C .. ) 
lJ lJ 

c) f( C .. ) ==: (--1/C~~ta) exp(-alpha x C . . ) 
lJ lJ lJ 

De parameters alpha en beta worden behandeld als calibratiepara
meters. Dit betekent dat met behulp van deze parameters getracht 
wordt de storingsterm Uij in model (11) zo klein mogelijk te maken. 
De pa.:rameters alpha en beta kunnen dus beschouwd worden als ds 
systeemconstEmten van het systeem f(V, A, D), oftewel als de struc
tuurparameters van model (11) .. 

Vergelijkt men model (7), (8) en (11) op het punt van de dimen

sionering en schaling, dan kan men het volgende opmerken. De out

put S van model (7) heeft als dimensie: 

(recreanten) x (attractiviteit) 
---------··· ----··-------

(kilometers) 

De grootheid S is echter gedefinieerd als het aantal recreanten 
dat vertrekt uit een bepaalde woonwijk en aankomt in een bepaald 



recreatiegebied. Model (7) levert dus, dirnensioneel gezien, niet 

de vereiste grootheid op. Dit wordt verholpen in model (8). De 
constante k is een dimensieconstante en heeft als dimensie: 

(kilometers) 2 
--------

(attractiviteit) 

Hierdoor krijgt I .. de dimensie van aantal recreanten. De constante lJ 
k is tevens een schalingsconstante, d.w.z. de waarde die k aanneemt 

is zodanig dat 1:2: I .. = het totale aantal rsc..~."'eanten. Wilson laat 
~ . lJ 

zien dat deze con~tante gebreken vert~ont t8n aanzien van de sub-

totalen l I .. en L I. . (Wilson, 1967, c·.J..z 2 53). Deze gebreken wor-
L lJ j lJ 

den verholpen met~behulp van de schalingsconstante K .• Men kan 
l 

formule (9) als volgt herschrijven: 

B .. =R. xP .. +U .. 
lJ l lJ lJ 

waarbij 
A. f(C.j) 

P .. -- J l -- -K. A. f(C .. ) 
lJ-'L_A f(C .. )- l J lJ 

j j lJ 

De grootheid P .. is de kans dat een recreant uit i in j 
lJ 

cre~ren. Indien voor model (12) gevonden zou worden dat 

(12) 

gaat re

U .. = O, lJ 
dan betekent dit dat de Pij waarden exact overeenkomen met de in 

percentages vertaalde waarden van tabel 8.1. Inhoudelijk geeft Pij 

weer de relatieve, gecombineerde invloed van de afstands- en aan

bodsattractiv1tei t van recreatiegebied j ten opzichte van de Vloon

wijk i. De schaling met behulp van K. komt neer op het percenteren 
l 

van de aani;allen recreanten in woonwi,jk i die nac:.r de diverse re-

creatiegebieden trekken. De term 1/K. kan worden geassocieerd met 
l 

de concurrerende attractiewerking van andere bestemmingsgebieden 

(Wils~n 1970, blz 81). 
In het onderzoek is model (12) gebrujkt als spreidingsmodel. 

Wilson heeft dit model afgeleid met behulp van de "entropy maxi

mizing" methode (Wilson, 1967, 1970A, 1970B, 1971). Deze methode 

is door Wilson ontwikkeld naar analogie van de werkwijze in de 
- -

statistische mechanica. Daarbij wist Wilson zich ge!nspireerd door 

Carrothers, die stelde: '"rhe behavior of molecules, individually, 
is not nol"'mally predictable, while in large numbers their behavi

our is predictable on the basis of mathematical probability. Simi
larly, while it may not possible to describe the actions and re-
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actions of the individual hmnan in mathematical terms, it is quite 
conceivable that interactions of groups of people may be described 
in this way" (\Vilson, 197·1, blz 177). De theoretische veronder
stellingen die ten grondslag liggen aan de entropy maximizing me
thode, verlenen model (12) een theoretische waarde op een hoog ab
stractie niveau. ·De betreffende artikelen van Wilson geven hier

over de nodige informatie. Gesteld kan wo:·.'den dat de verklarines

waarde van het model op basis van deze veronde::r:stellir..gen gestegen 
is ten opzichte van het zwaartekrachtmode.l., geformuleerd in model 
(8), dat enkel steunt op de veronders\·Ll:L:~r.:.gen gemaakt in para

graaf 8.2.1 en 8.2.2. 
Er zijn een aantal redenen geweest om ten behoeve van de sprei

dingsberekening gebruik te gaan maken van het hierboven besproken 
Wilson model. Het ginger in eerste instantie om, een modeltype te 
vinden dat stromen van recreanten zou produceren die vergeleken 
konden worden met de matrix van stromen in tabel 5.1. In de lite
ratuur worden verschillende van deze typen ve:!'meld, waaronder de 
belangrijkste zijn: 
a) het zwaartekrachtmodel 
b) het potentiaalmodel 
c) het "intervening opportunities" model 

Een voorbeeld van modeltype b) ~s het Lowry model, een voorbeeld 

van modeltype-c) is het model van Stouffer. Het probleem bij de 
modeltypes b) en c) is dat de attractiviteit niet expliciet in het 
model is ingebouwd. Vandaar dat in eerste instantie gekozen is 
voor een model van het zwaartekrachttype. 

In de literatuur zijn verschillende versies aan te treffen van 
het zwaartekrachtmodel. De versie die Wilson er aan gegeven heeft, 
verdiende om een aantal redenen de voorkeur. Een van de belang
rijkste redenen voor schrijver dezes was het theoretisch kader, 
waarbLmen Wilson het zwaa:ctekrachtmodel heeft afgeleid en gegene
raliseerd. De entropy maximizing methode maakt de afleiding moge
Iijk van verschillende typen zwaartakrachtmodellen. Het in het on
derzoek gebruikte model is een "production constrained" model. Dit 
model is afgeleid op basis van de randvoorwaarde dat de productie
massa per woonzone gelijk is aan het totaal aantal vertrekkende 
recreanten, terwijl de attractiemassa per recreatiegebied niet ge

gelijk is aan het totaal aantal recreantcn dat een gebied bezoekt. 
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Dit laatste hondt in dat het begrip attractiviteit losgekoppeld 

wordt van het. bezoek en daarmee een eigen status verwerftt waarvan 
de betekenis vastgelegd in de uiteindelijke modelspecificatie. 
Dit heeft methodologische consequenties voor de attractiviteits
meting, die uitvoerig besproken wordt in het volgende hoofdstuk. 

In het Wilson model kunnen verschillende typen reiskostenfunc
ties worden ingebouwd. De specificatie va·(;. het type J::angt af van 
de vorm van de randvoorwaarde betreffende het t0taal aan reiskos
ten. Via deze randvoorwaarde wordt d_e grootheid "attractivi tei t 11 

in het model ingebracht (zie afleidinc VC·.l production constrained 

model in artikel van Wilson en Hayes, 1971). Aldus kan de attrac
tiviteit bestudeerd worden in samenhang met de reiskosten "reduc
tie11. De specificatie van de reiskostenfunctie zegt dan tevens iets 
over de specificatie van de reiskos-Gen "reductie", die een recrea

tiegebied de recreanten te bieden heeft vanwege z'n aantrekkelijk

heid. Hierover wordt in het volgende hoofdstlli~ nog diepgaander 
uitgeweid. Reswnerend kan bier al gesteld worden dat het Wilson 
model pen fundamenteel methodologische en syste1natisch same~~ang-

!>tud,e . 
endeYschijnt mogelijk te maker.. met betrekking tot het attre.ctivi-
teitsbegrip en de attractiviteitsmeting. Ret zijn vooral deze mo
gelijkheden die ui teindelijk de keuze van het ·wilson model hebben 
bewerkstelligd. 

Er zijn neg twee andere redenen te noemen, waarom gekozen is 
voor het Wilson model. De eerste reden is dat in het Wilson model 
ge~xperimenteerd kan worden met verschillende typen reiskosten
functies, waarbij onder reiskosten kunnen worden verstaan facto
ren als afstand, reistijd, etc •• Het is zelfs mogelijk een "inte!"
vening opportunities" functie te gebruiken, waardoor het 1.7ilson 
model een gemengd karakter krijgt; Wilson moemt zijn model in dat 
geval een "gravity/opportunity" model (Wilson, 1967). De tweede 

reden ..~..s dat het Wilson model in de li teratuur v1ordt omschreven 
als een geavanceerd model dat goede toepassingsmogelijkheden lijkt 
t·e hebben, maar dat nog onvoJdoende is getest. Deze studie wil op 

haar manier een bijdrage leveren aan de toetsing van het Wilson 

model. 
Tegen het gebruik van wiskundige spreidingsmodellen kunnen be

langrijke bezwaren worden ingebracht. Om te beginnen treden pro

blemen op ten aanzien van de voor de spreidingsmodellen benodigde 



gegevens. Men dient zich ,aldus van Lier, te realiseren dat de ge
meten cijfers een evenwichtstoestand tussen vraag en aanbod weerc;e
ven. Het spreidingsmodel tracht op kunstmatige wijze de daarop van 
invloed zijnde factoren te ordenen. De schattingen van de drie 
groepen van factoren (vraag, weerstand, aanbod) zijn dus behept 
met twee foutenbronnen: 
- de gemeten evenwichtssi tuatie kan afwij1-:en van de wcrkelijk ge

wenste situatie (bijv. te weinig aanbod) 
- de scheidine; is statistisch en daarom nr:oit geheel zuiver: at

tractivi tei t is ook mensgebonden, zc',,l:: \'I·aag ook aanbodgebonden 

is. 
Bovenstaand bezwaar tegen het gebruik van wiskundige spreidings

modellen vindt z'n oorsprong in de stelling dat het gedrag van 
bijv. recreanten de resultante is van de behoeften van de afzon
derlijke individ'.len en de beperkingen dio van buitenaf aan de be
hoeftenbevrediging worden opgelegd. Ret bezwaar luidt meer con
creGt dat in de geschatte parameters zoweJ. de behoeften als de be
perkingen besloten liggen en wel dusdanig dat bij een verandering 
van de beperkingen (bijv, uitbreiding van recreatievoorzieningen) 
de invloed van deze veranderingen op de waarde van de parameters 
niet kan worden nagegaan (Veldhuisen, april 1974). Aangezien in 
deze visie de ingreepmogelijkheden voor de planning slechts via de 

beperkingen lffinnen worden gerealiseerd, luidt het bezwaar in meer 
ftmdamentele zin, dat de schattingen van de structuurparameters in 
de meeste spreidingsmodellen niet bruikbaar zijn voor voorspellin
gen waarop een verantvmord beleid ka11. worden afgestemd. Deze kri
tiek staat of valt met de stelling dat de beperkingen een re~le 
hindernis zijn voor de behoeftenbevrediging. Met betrekking tot de 
aanbodsituatie van recreatievoorzieningen in de agglome~atie Eind
hoven kan men zich afvragen of er sprake is van rel:He beperkingen 
ten aa~1zien van de gewenste ontplooiing van bepaalde recreatieac
tiviteiten. Indien het aanbod ruim genoeg is, kan men stellen dat 
liet actuele-gedrag een weerspiegeling is van het gewenste gedrag. 
In dat geval hebben de schattingen van de structuurparameters in 
de spreidingsmodellen enkel betrekking op de behoeften en zouden 
de gevolgen van veranderingen in de beperkingen kunnen worden ge
interpreteerd als een soort optimalisering van het gewenste gedrag. 

Een ander bezwaar is dat de spreidingsberekening vaak vanwege 



een gebrek aan gegevens meet worden uitgevoerd op een aggregatie 
niveau dat veel te hoog is. Indien men de stromen van recreanten 
wil verklaren en voorspellen, dan ligt het voor de hand aan te ne
men dat het recreatiegedrag van een bepaalde groep van recreanten 
mede beinvloed wordt door de huishoudfase en inkomensklassevan 
die groep, aangezien de behoeften aan openluchtrecreatie voor E::en 
belangr:Ljk deel door deze kenmerken worden bepaald. De matrix van 
stromen :in tabel 5.1 heeft betrekki:ng op de tot~='tle porulatie van 

recreanten. t de spreiciingsberekening die is uitgevoerd in het 
onderzoek, worden deze stromen gesinn;_; -er·c'.~ t toegepaste sprei

dingsmodel biedt hiermee en verklaring van de stromen op basis 
van hun sociaal stru.cturele kenmerken. De diverse specifj_eke in

vloeden van de betreffende kenrnerken lig~;en zodanig in de scha t
ting van de structuurparameters bes::i..oten dat bij een verandering 
in deze kerunerke:!:l (bijv. de vergrijzirig van een bepaald woonge~· 
bied) niet kan worden nagegaan, we1ke invloed de parameterwaarde 
daarvan ondervindt. Eenzelfde soort kritiek kan ook worden ont
wikkeld ten aanzien van bet soort recreatieactiviteit dat door 
een bepaalde groep van recrE:anten wordt ontplooid. Deze kritiek 
kan worden gebaseerd op de veronderstelling ~at het type recreatie
activiteit mede van invloed is op hot spreidingsgedrag. 

Met behulp van de entropy rnhximizing methode is het mogelijk 
adequate modolspecificaties te geven op het gewe~ste gedesaggre
geerde niveau. Van deze specificatie mogelijLheid is in het onder
zoek geen gebruik gemaakt vanwege gebrek aan gegevens. Weliswa<:r 
is een desaggregatie doore;evoerd naar huishoudcategorietln, echter 
dit is geschied onder de aanvechtbare veronderstelling dat de 

structuurparameter voor alle hu.ishoudcategorietln deze1fde V!aarde 

heeft. De uitkomsten van de spreidingsberekening met behulp van 
bet Wilson model zullen mede beoordeeld moeten worden in bet licht 
van bo .~enstaande kri tiek. Bedenkt men daarbij dat deze ui tkomsten 
zijn verkregen in een "cross section" analyse, dan zal men, mede 
ln aanmerking nemend dat zich altijd verrassende on-Gwikkelingen 
kuru1en voordoen, hoe dan ool·: moeten stellen dat bet hier tcegepas
te Wilson mode1, hoewel het van nut kan zijn bij korte termijn 
prognoses, reeds een beperkte waarde heeft voor prognoses die be
trekking hebhen op de periode 1980-1990. 
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9. Het probleem van de attractiviteitsmeting 
Recreatiegebieden trekken recreanten aan. Eoe groter de aan

trekkingskracht van een bepaald recreatiegebied, des te groter is 
het aantal recreanten dat het gebied bezoekt. In het vorige hoofd
stuk is deze stelling gebruH;t ter formulering van model ( 5). In 
dit hoofdstuk gaat het er om, precies aan te geven wat verstaan 
kan worden onder de aantrelddngskracht of d2 attract1vi tei t van 
een recreatiegebied. Er zullen twee verschill_eEde defini ties wor~ 
den gelanceerd - een op micro en een op maci,c niveau - die ieder 
hun consequenties hebben voor de wijze;; waarop a) het begrip "at
tractiviteit" gemeten wordt en b) de attractiviteit als grootheid 
kan worden ingebouwd in het spreidingsmodel.oin het volgende zal 
diepgaand op deze consequenties worden ingegaan, opdat op een ver
antwoorde wijze kan worden aangegeven, waarom in het onderzoek is 
gekoz-en voor een meting op macro niveau. 

Ret antwoord op vraag B a. (zie par. 2;,3) kan op twee manieren 
worden gegeven. De eerste manier is een Wll1ekeurige recreant te 
nemen en zijn verdeling vau het bezoek over bijv. 5 zondagen aan 
verschillende recreatiegebieden als een eerste indicatie te be
schouwen van de aantrekkingskracht van de respectievelijke gebie
den. Stel dat hij kan kiezen tussen gebied A, B en C en dat hij 
zijn bezoek verdeelt over de vijf zondagen (waarbij hij slechts 
6~n gebied per zondag bezoekt) zoals aangegeven is ·in tabel 9.1: 

Tabel 9.1: Bezoeksverdeling over 5 zondagen van een willekeu
rige recreant 

1 totaal ~zondag 
. ----....... 

ge1:ried '~ 
---r------+-------r-----~-------+----------~ 

2 3 4 5 l 

:-=·===~=-=====-=========x======x=======x=====-~--r----~~~---x=---~~~~~~=-_: ___ . __ j 
Gebied A blijkt een grote aantrekkingskracht op hem uit te oefenen 
getuige het feit dat de recreant dit gebied op 3 van de 5 zondagen 
bezoekt. Gebied B en C oefenen ook een zekere aantrekkingskracht 
op hem uit, echter deze is duidelijk minder groot dan de aantrek

kingskracht van gebied A getuige het feit dat de recreant aan de 



gebieden B en C slechts een zondag besteedt. De frequentie van het 
bezoek van een willekeurige recreant aan de diverse recreatiege
bieden kan dus als een eerste indicatie bescholnvd worden van de 
aantrekkingskracht die de gebieden uitoefenen. Deze indicatie 
wordt verkree;en op micro niveau, d.w.z. op het niveau van de indi

viduele recreant. 
De tweede manier om een antwoord te g2-ven op vra.::ig B a. 

een groep van recreanten te nemen en na te g::&v ... hoeveel pro cent op 
een gemiddelde zondag gebied A, B en c z.:::g-L +,e will en bezoeken. De 
percentages kan men dan als eon eerste> i . .~. ... d.Lcatie beschouwen van de 
relatieve attractiviteit van de betreffende gebieden. Deze indica
tie wordt verkregen op macro niveau, d.w.z. op het niveau van de 
groep van recreanten. 

Op micro niveau kan men stellen de,t de aantrekkingskrachten 

van de diverse recreatiegebieden zich manifesteren in het keuze 

proces dat de recreant doorloopt om te kunnen beslissen waar hij 
naar toe zal gaan. De recreant kan kiezen tussen een aantal recre
atieactiviteiten; hij kan bijv. gaan wandelen, rondtoeren, pick
nicken, zonnen of zwemmen. Eenmaal tot een bepaalde activiteit be
sloten hebbende, kan hij kiezen uit een aantal gebieden. Als hij 
bijv. wil wandelen, kan hij bijv. naar de Sonse heide, het Leen
derbos of het Dommeldal gaan. Hij zal uiteindelijk naar dat gebied 
gaan dat hem-op dat moment het meest aantrekkelijk li;ikt. Met. an
dere woorden, hij heeft een bepaald beeld van de aantrekkings
kracht die de diverse gebieden op hem uitoefenen, en met behulp 
van dat beeld doet hij zijn keuze. Op grond van deze beschrijvi~g 
kan men van het begrip "attractiviteit" de volgende definitie op 
micro- niveau geven: de attractivi tei t van een rec::reatiegebied is 
het beeld dat de individuele recreant tijdens het keuze proces 
heeft van de aantrekkingskracht die een gebied op hem uitoefent. 

In het vorige hoofdstuk is gesteld dat het bezoek vanuit een 
bepaalde v;oonwijk aan de diverse recreatiegebieden be!nvloed vTOrdt 
door de afsiand tussen de woonwijk en de recreatiegebieden en door 
de relatieve attractiviteit van de gebieden (zie model (5)). De 
verdeling van het bezoek van een willekeurige recreant over bijv. 
5 zondagen wordt dus zov1el beinvloed door de afstand als door de 
aantrekkingskracht. Indien men de specifieke invloed van de aan

trekkingskracht wil weten, dan moet men dus uit de bezoeksverde-



ling van de recreant de invloed van de afstand elimineren. Aldus 
verkrijgt men een directe indicatie van de aantrekkingskracht van 
de recreatiegebieden op micro niveau. 

Het elimineren van de afstand uit de bezoeksverdeling kan als 
volgt geschieden. Stel dat voor een willekeurige recreant geldt 
dat hij zich bij de verdeling van het bezoek over 5 zondagen door 
de afstand en de aantrekkingskracht laat beinvloeden op een wijze 
welke tot uitdrukking 1:.omt in het volgende model 

(k) 
b~k)_ Aj 

J ---D .. lJ 

(13) 

waarbij b~k) aangeeft het aantal zondagen dat recreant k besteedt 

aan een b~paald recreat:i~egebied j, A3k) de attractivi tei t van j 
weergeeft zoals hierboven gedefinieerd op micro niveau, en D .. de lJ 
afstand is tussen de woomvijk i waar recreant k woont en gebied j. 
Stel verder dat de recreant zijn bezoek over 5 zondagen verdeelt 
als aangegeven in tabel 9.1, dan lean men indien tevens de afstan
den tot gebiecl A, B en C bekend zijn, de respectievelijke aan
trekkingsh:rachten bepalen. Immers uit model (13) volgt: 

hetgeen bijv • de berekening mogelijk maak t welke in tabel 9. 2 is 
weergegeven: 

-· 
Tab12-l g.z: l3erekening ve.n de attractiviteiten voor een w111ekeu-

rige recreant op basis van model ( 13) 

I 
~~· 

gei:lied b~k) D ~- b(k) X D .. A3k)_relatief 
I J ij j - j lJ 
I ....... ____ -- ---·· 

A 3 10 ~ 30 0.3 
---· - ··--

B . 1 30 30 0.3 

c 1 40 40 0.4 
~ - - --

A+B+C 5 100 1 

De berekening in bovenstaande tabel leert dat het bezoek hier een 
slechte indicatie is van de aantrekkingskracht. De afstandsfactor 
blijkt in dit voorbeeld van zeer grote invloed te zijn. IvJen zou 



afgaande op de bezoekcijfers b~k) verwachten dat A de groo te 
J 

aantrekkingskracht heeft. Echter na eliminatie van de afstands-
factor blijkt gebied C de grootste aantrekkingskracht uit te oefe-

nen. 
Men kan de berekening in tabel 9.2 in principe uitvoeren voor 

alle recreanten in de agglomeratie. De vraag is echter wat deze 
berekening oplevert. Hoe kan men nagaan of deze bere£ening zinvol 
is? De bedoeling is relatieve attractiviteiten i;e bepElen waarmee 
in een sp:reidingsmodel het bezoek am' de diverse recreatiegebieden 
kan worden voorspeld. Levert de berek~. d .. "l~~ in tabel 9. 2, wanneer 
ze wordt uitgevoerd voor alle recreanten, dergelijke attractivi
teiten op? Stel men vindt bij een andere recreant relatieve attrac
tiviteiten voor gebied A, Ben C van resp. 0.6, 0.2 en 0.2. Men 
zou deze Jnmnen optellen bij de respectievelijke relatieve attrac
tiviteiten in tabel 9.2 en na middeling over de twee recreanten 
zou men dan vinden als relatieve attractiviteit van gebied A, l3 en 

C resp. 0.45, 0.25 en 0.30. Men zou nu in principe kunnen middelen 
over alle recreanten en vervolgens de gemiddelde relatieve attrac
tiviteiten gebruiken in het spreidingsmodel (12) uit het vorige 
h 0 0 f d S tl.'.JC .. 

Indien ecn redelijke voorspelling verkregen wordt met het 
spreidingsmodel 1'/aarin de gemid~.-'telde relatieve attractivi tei ten 
zijn gebruikt, dan lean men stellen dat dit mede te danken is aan 
de wijze waarop deze attractiviteiten zijn bepaald. De berekening 
op basis van model (14) levert dan attractiviteiten op die opera
tionele betekenis heoben in het spreidingsmodel. Nu is model (14) 
geen empirisch model, maar een definitiemodel. Er zijn nl. geen 
empirische gegevens over A;k). In model (14) is A~k) behande1d a:is 
een theoretisch begrip, dat de resultante vormt van het eliminatie·· 
proced~, waarrnee de invloed van de afstandsfactor ui t de bezoel':s
verdeling wordt ge~Hirnineerd. In model (13) en (14) ontbreekt te

recht de storingsterm U, omdat het eliminatie-proc&d~.zoals dat 
vorm heeft gekregen in model (14), enkel en alleen een voorste1 is 
voor een eliminatie-methode, en geen hypothese over de werkelijk
heid. Het is dan ook consequenter model (14) te schrijven in de 
notatie van het definitiemodel welke luidt: 

A~k) 
J - def 

b(.k) X D .. 
J lJ 

(15) 



Deze definitie geeft een operationalisering van de enige alinea's 
te~1g ge!ntroduceerde definitie van attractiviteit welke het be
grip op micro niveau duidt in termen van het beeld dat de recreant 
tijdens het keuze proces heeft van de aantrekldngskracht die een 
gebied op hem uitoefent. Dit beeld dat de recreant heeft, wordt in 

(15) gequantificeerd. 
Er zijn een groot aantal operationaliseringen te geven in de 

trant van model (15). De afstand kan tot een bepaaJ.de macht verhe
ven worden, en men kan een dimensieconstante introduceren. Aldus 
kan men model (15) in een algemene vorm als volgt noteren: 

(k) 
Aj = def C (k) beta 

X b. X D .. 
J lJ 

( 16) 

waarbij C de dimensie-constante voorstelt en beta de afstandspara
meter die de invloed van de afstandsfactor specificeert in de vorm 
van een machtsfunctie. !\,1en kan nu AJk) gaan berekenen voor ver
schillcnde numerieke waarden van C en beta. Men vindt dan telkens 
weer andere gemiddelde relatieve attractiviteiten welke "getest 11 

kunnen worden met behulp van het spreidingsmodel. Uiteindelijk 
zullen die C- en beta-waarde als de "beste" operationalisering van 
A~k) beschouwd kunnen worden die in het spreidingsmodel de klein-

J 
ste waarde voor de storinesterm U opleveren. 

Er bestaat een methode om van definitiemodel (16) een ernpi

risch model te makcn waarmee de gezochte relatieve attractivitei
ten ineens geschat kunnen worden. Herschrijft men model (16) als 
volgt in de vorrn van een empirisch model: 

( 17) 

' 

waarbij A. reeds de uiteindelijke relatieve attractiviteit voo~
J 

stelt welke in het sproidingsmcdel wordt gebruikt. Men kan nu de 
volgende logarithrnische transformatie uitvoeren: 
- -
log b \k);::: log ( 1/C) +log A. - beta log D .. + Tj~k) 

J J lJ J 

Stel t men log ( 1/C) = beta1 en log Aj = beta2 j dan kan men -voor de 
vergeltjking: 

log b3k) = beta1 + beta2 j - beta log Dij + 1J~k) 



met behulp van de lineaire multipele regressie analyse een schat
ting maken van de parameters beta1 , beta2 j en beta (zie bijlage 5). 
De geschatte beta2 . levert via A.= exp (beta2 .) de gezochte rela-

J J J . 
tieve attractiviteiten op. Deze relatieve attractiviteiten kunnen 
weer "getest" worden met behulp van het spreidingsmodel. 

In model (17) wordt het aantal zondagen dat een willckeurige 
recreant k doorbrengt in gebied j, voorspeld op basis van de ge
specificeerde relatie tussen de attractiviteit en de afstand. Zeer 
waarschijnlijl~ zal de storingsterm erg groot zijn vanwege de grote 
individuele verschillen tussen de recreanten onderling. Deze vs·::

schillen geven de verschillen in subjectieve voorkeur weer en zijn 
dus onafhankelijk van de afstand en de attractiviteit. Men kan de
ze grote verschillen opheffen door aggregatie. Indien men de re
creanten samenvoegt tot groepen, zullen de verschillen tussen de 
groepen relatief aanzienlijk kleiner zijn dan de individuele ver
schillen tussen de recreanten, omdat door te aggregeren veel indi
viduele verschillen tegen elkaar wegvallen. De aggregatie komt tot 

stand op basis van de formule 

k=N. 
~-l 

. ~ ~ (k) 
.t:::::-_ 0. 
k=1 J 

(iij_) 

waarbij Ni het aantal recreanten weergeeft in de i-de groep. De 
verdeling van de ~ecreanten over de groepen moet consistent ge
schieden in het kader van model (17). Opdat bij elke groep een af
standswaarde hoort, zal de groepsindoling moeten plaatsvinden op 
basis van de indeling in woonwi.jken, immers bij iedere woonwijk 
hoort een bepaalde afstand tot een bepaald recreatiegebied. De 
aggrega tie van rn.odel ( 17) kan dan bijv. d•3 volgende formule op1e
veren: 

1 A. 
b·lf. :-X ___ _]__+ U .. 

l.J C beta lJ 
D.~ 

{18) 

lJ 

waarbij b~ . : (iii). lJ 
De term b~·. geeft het aantal zondagen weer dat de N recreanten, 

lJ 
woonachtig in woonwijk i, doorbrengen in gebied j. Men kan nu de-
zelfde regresnie analyse voor model (18) uitvoeren als voor model 



(17). De relatieve attractiviteiten die men hierbij vindt, kunnen 
dan weer "getest 11 worden in het spreidingsmodel. 

Tot nu toe zijn drie methoden besproken vmarmee relatieve at
tractiviteiten bepaald ktmnen worden welke operationele betekenis 
hebben in het spreidingsmodel. Deze attractiviteiten functioneren 
op macro niveau. De bepaling van deze attractiviteiten met behulp 

van de drie besproken methoden geschiedt op basis van gegevens die 
verkregen zijn op micro niveau (nl. b~k)). De eerste methode welke 
uitgaat van model (16), levert in eerste instantie attractivitei
ten op micro niveau op die getransformeerd kunnen worden in at1.,ar::· 
tiviteiten op macro niveau met behulp van de fonnule: 

(19) 

waarbij n. het totaal aantal recreanten weergeeft dat gebied j be-
J 4 

zoekt. De tweede en derde methode welke uitgaan van resp. model 
(17) en (18), leveren direct attractivite:Lten op macro niveau op. 

In de kontekst var1 het spreidingsmodel, bijv. model ( 12), kan 
men het begrip "attractiviteit" als volgt op macro niveau defini

eren: de attractiviteit van een recreatie6ebieu is de aantrekkings
kracht die het recreatiegebied op een normdag uitoefent op een 

groep van recreanten. Een eenvoudige operationalisering van deze 
definitie kan tot stand gebracht worden met behulp van model (7) 

dat in formu~evorm luid t (zie vorige hoofdstuk): 

V X A s:: -~--.. + u 
D . 

(7) 

Men kan di t model gaan omvormen tot een defini tiemodel vw.armee men 
voor A. de volgende operationele definitie kan geven: 

J 

A(i)-
j - def 

s .. X D .. 
lJ J.J en (20) 

v. 
J. 

waarbij A~i~ de attractiviteit is van recreatiegebied j ten op
zichte van woonwijk i, S .. de stroom of de groep recreanten aan-

J.J 
geeft die van woonv.rijk i naar recreatiegebied j gaat, Dij o.e af-
stand tussen i en j weergeeft, Vi het totaal aantal recreanten 
aangeeft dat woonachtig is in i en n gelijk is aan het totaal aan
tal woonwijken. Evenals bij A;kJ geldt ook hier dat er geen empi-
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rische geeevens zijn over A~~). In model (20) wordt Aj behandeld 
als een theoretisch begrip dat de resultante vorrnt van bet elimi
natieprocede waarmee de invloed van de afstandsfactor ~n de in
vloed van de omvang van de produktie-massa in woonwijk i uit de 
omvang van de stroom S (in model (7)) worden ge~limineerd. 

De met model (20) berekcnde re1atieve attractiviteiten kunnen 
weer op dezelfde wijze als "bij de vorige methodes, "getest" worden 
in het spreidingsmodel. In het onderzoek is model (12) als sprei
dingsmodel gebru"!.kt. Dit model luidt in formulevorm (zie vorige 

hoofdstuk): 

B.;J·= R
1
. x P .. + U .. ..... l.J lJ 

( 12) 

A. f(C .. ) 
waar b i j P . . J 1 J ::::: K. A . f ( C . . ) 

lJ ~::,A. f(C .. ) 1 J lJ 
. J lJ J 

De term P .. geeft het percentage recreanten weer dat in i woont 
~J 

en in j gaat recre~ren. In p1aats van Aj te berekenen met model 
(20) kan men A. direct bepalen met behulp van model (12), op de-

J 
zelfde 'wijze als bij model (17) en (18). Via een lo5arithmische 

transformatie kan men de attractiviteiten als te schatten parame
ters opnemen in een rrnil tipele regressie vergelijking. Fen mul. tipe
le lineaire regressie analyse levert dan de gezochte relatieve at
tractiviteiten op (zie bijlage 5). Deze attractiviteiten hoeven nu 

niet nog eens getest te worden in het spreidingsmodel, aangezien 
ze juist bim1en het spreidingsmodel bepaald zijn. De grootte van 
de stor:i..ngsterm Uij geeft aan in welke mate het spreidingsmodel 
met de gevonden attractiviteiten de spreiding in de werkelijkheid 
simuJ.eert. 

Aan de wijze waarop de attractiviteiten bepaald worden via een 
mul tipele lj_neaire regressie analyse van model ( 12), k1even een 

aa.ntal bezwaren die besproken worden in bijlage 5. In het onder
zoek is een andere methode gevolgd om de relatieve attractivitei
ten direct binnen model (12) te berckenen. De methode voorziet in 
eenoplossing van Aj langs iteratieve wee;. De wijze waarop Aj in 

een iteratief proces berekend kan worden, wordt uitvoerig beschre
ven in paragraaf 10.1. De numerieke waarden die uiteindelijk bere
kend worden voor de relatieve attractiviteiten, zijn zodanig be-
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pa~ld dat het berekende totale bezoek aan de diverse recroatiege

bieden exact gelijk is aan het waarcenomen totale bezoek. Aj is in 
model (12) een theoretisch begrip dat de resultante vormt van het 
eliminatieproc~d6 waarmee uit het totale bezoek aan een bepaald 
recreatiegebied de volgende invloeden worden getHimineerd: 
a) de invloed van de reiskostenfactor 
b) de invloed var> de produJctie-massa per woonvli jk 
c) de invloed van de "r~oncurrerende" attractivitei ten van al de 

andere rE;creatiegebieden. 

Dat is erg g(•\· cl ""•"" sien wanneer men model ( 12) als volgt bewerkt: 

* L.B .. = Aj XL (K. R. f(C .. )) + u. (21) 
L 1J i 1 1 lJ J 

en vervolgens deze bcwerking noteert in de volgende formule: 

}.:B.j ~ 
A -

____ L_l +U. 
j ::: """ ( £.... IL f(C .. )) J 

l l lJ 

(22) 

In de noerner van modeJ. (22) staan de invloeden a), b) en c) welke 
door de respectievelijke grootheden f(C .. ), R. en K. gerepresen-

1J l l 
teerd worden. De relatieve attractiviteit wordt in l:et iteratieve 

~· 

proces met model ( 22) zodanig bepaald da t U. = 0. Specificeert 1nen 
bijv. f( Cij) :::: Ci_~eta, dan kan men voor ver~chillende waarden van 
beta met model (22) attractiviteiten berekenen waarvoor geldt dat 
~ 

U.:::: 0. Men kan dan ui teinclelijk die att:r.activi tei ten als de ge-
J 

zochte relatieve attractiviteiten beschouwen die in de berekening 
met model (12) de kleinste waarde van het totaal der stcringster
men U. . opleveren. 

lJ 
Neemt men de volgende notatie van mode1 (12): 

__ Aj f(Cij) 
B .. __ R. +U .. 
lJ l L A. f( c .. ) lJ 

. J lJ 
J 

en specificeert men f( C .. ) = c-:-~eta, dan kan men de volgende 
lJ lJ 

qimensie an~lyse uitvoeren: 

(attractiviteit).x (kosten)-beta 
recreanten = (recreanten) --------------------

2CCattractiviteit) x (kosten)-beta 

Dus de attractiviteit heeft als dimensie: (kosten)beta. 

Wilson interpreteert f(Cij) als een reiskostenfunctie. De reis-
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kosten, zo stelt Wilson, bepalen het reisgedrag. De recreant zal, 
indien hij kj_cst tussen een aantal gebieden, een aantal reisfacto
ren in overweeing nemen wier gezamenlijke invloed gerepresentec~cd 
wordt door de reiskosten. Tot deze reisfactoren kDJUlen o.a. gere
kend worden de afstand en de reistijd. De recreant zal in het keu
zeproces de reiskosten afwegen tegen de baten die hij percipieert 
in termen van het genoegen dat een activiteit die hij in een be
paald recreatiegebied •1il ondernemen, hem zal geven. Op macro ni
veau kan men spr>:ken van de baten die de groep van recreanten ont
vane;t bij hac_:"· b·J~oet: aan het recreatiegebied. Hu is het een vrij
wel onmogelijke zaak het genoegen dat een bep~ald recreatiegebied 
verschaft, uitgedrukt in de baten die het gebied oplevert, te bepa
len in termen van geldeenheden. Echter is het wel mogelijk de baten 

van de verschillende gebieden onderling te vergelijken. Dit kan 

nl. geschieden met behulp van de relatieve attractiviteit. 
Ret ·oegri:;;> "attractivi tei t" he eft in bovenstaande dimensie in

terpretatie aan betekenis gewonnen. In dit verslag zal op basis 
van deze interpretatie de volgende gedetailleerde macro niveau de
fini tie van het begrip attractivi tei t wo:t'den aangehCluden: de at-
tractiviteit van een recreatiegebied de aantrekkingskracht die 
een bepaald :recreatiegebied op een bepaa1de groep van recreanten 
uitoefent vanwege het genoegen dat het gebied de leden van de 
groep bezorgt-in de ontplooiing van bepaalde recreatieactiviteiten, 
waarbij dit genoegen in een vereffeningsrelatie staat tot de reis
kosten en aldus als het resultaat kan worden zien van een afwe
gingsproces van kosten en baten; dit alles binnen het kader v&n 
spreidingsmodel (12). 

De attractivi tei tsmeting in het o:i.1derzoek is verricht op macro 

niveau en wel met behulp van model (12) en (22). Dit is gebeurd op 
grond van een aantal overv,regingen welke deze attractivi tei tsmeting 
gunstig doen afstcken tegen de andere methoden op micro en macro 
niveau. Deze overwegingen zullen in de komende alinea's besproken 
worden aan de hand van de volgende kwesties die in de attractivi
teitsmeting een belangrijke rol spelen: 
a) definj_ tie 

b) operationalisering 
c) dimensie 

d) test in spreidingsmodel 



e) eliminatie van invloeden 
f) betekenis in spreidingsmodel 

a<! a) De definitie van het begrip "attractiviteit" binnen de 
kontekst van model (12) heeft inhoudelijk meer zeggingskracht dan 
de andere definities. Bovendien laat deze definitie welke geintro
duceerd is op macro niveau, een adequate interpretatie toe op mi
cro niveau. De d~.::fini tie welke geintroduceerd is op micro niveau 
laat daarentegen geen 3innigc interpretatie toe op macro niveau. 
Men kan niet zirorol spreken over het beeld dat een groep tijdens 
het keuze pr~'(,e,:~ i:~eeft van de aantrekkingskracht die een gebied op 
haar uitoefent. Immers dat beeld leeft alleen in de individuen en 
uit ch in de voorkeuren van de individuele recreant voor bepaal
de gebieden. Aangezien deze voorkeuren binnen een bepaalde groep 
van recreanten aanzienlijk zu~Jen verschillen, kan er geen sprake 
zijn van eensgezinde voorkeuren en dus ook niet van een bepaald 
beeld dat de groep heeft van de aantrekkingskrachten van bepaalde 

gebieden 
ad b) De operationalisering van model (16) heeft het nadeel 

dat er twee parameters a priori gespecificeerd moeten worden, nl. 

C en beta. Hot geven van een startwaarde voor de parameter beta is 

niet zo'n probleem, aangezien uit de literatuur bekend is dat het 
waardenbereik van beta, normaal gesproken, ligt tussen 1 en 3. De 
startwaarde van de dimensieconstante C is echter wel een probleem. 
Over rnogelijke v.Jaarden die C kan aannemen heeft men van te voren 
geen enkele info:r.matie. Een andere moeilijkheid welke de operatio
nalisering van A~k) met zich mee brengt is de transfonnatie van 
A ~lrriaar A .• In f~rmule ( 19) wordt een van de vele mogeliJ.kheden 

J J 
voor -transformatie gegeven. Welke tra!1sformatie mogelij¥,heid de 
voorkeur verdient, kan men van te voren moeilijk zeggen. 

Met de methoden besproken bij model (17), (18) en (22) worden 
meteen de gezochte Aj waarden bepaald. De methode bij mcdel (17) 

heeft het nadeel dat de storingsterm groot zal uitvallen. Model 
(18) is in feite een model op macro niveau. Het vorrnt een genera
lisering van model (5) (zie par 8.2.1). Dit spreidingsmodel is een 

submodel van het uiteindelijke spreidingsmodel. Er is echter geen 
he"tr 

enkele reden om A. eerst met submodel te bepalen en vervolgens te 
J 

"testen11 in het uiteindelijke spreidingsmodel. Wanneer men Aj in-
eens wil bepalen, dan verdient de methode bij model (22) de voor-



ke·ur, omdat met deze methode de Aj waarden gelijk 11 getest 11 worden. 
Bovendien hoeft men bij deze methode, indien men neemt f(Ci.) 
Ci~eta, vooraf slechts een specificatie te geven van ~6n pa~ameter 
nl. de parameter beta, waarvan, zoals reeds gesteld, bekend is uit 
de literatuur dat hij zal liggen tussen 1 en 3. 

ad c) Alleen model (12) heeft een dimensieconstante die tevens 
inboudelijk beteY:enis heeft. De term heeft nl. betrekking op de 
11 concurrerende 11 attractiviteiten. De dirnensieconstantes in de an
dere mod ellen zi j:n enkel ingevoerd om de dimensie kloppend te rna
ken. 

ad d) De gevonden A. waarden kunnen niet vergeleken worden met -- ~ 

de waargenomen A. waarden, immers er zijn geen ernpirische gegevens 
J 

over A .• Men kan echter ten aEmzien van de gcvonden attractivi tei-
J 

ten eisen dat ze in het spreidingsmodel bijdragen tot een goede 

simulatie van de spreiding. De grootte van de storingster.m Uij in 
model (12) is dan een maat voor die bijdrage. Hoe kleiner de to

taalwaarde van de uij -t;ermen, des te beter functioneren de gevon
den Aj waarden in'het spreidingsmodel. Met de methodes bij model 
(16), (17), (18) en (20) wordt de attractiviteit bepaald buiten 
het tli teindelij spreidingsmodel om. De zochte attractiviteiten 
hebben echter slechts betekenis binnen het gekozen spreidingsmodel 
( zie ad f)). Ret "testen11 van de met de methodes bij mod · ("16), 

(17), (18) e:n....(20) gevonden A. waarden in het spreiclingsmodel, 
J 

komt d.us in feite necr op het testen van de grootheid A. in model 
( \ J 12}. 

ad e) Zoals reeds gesteld, jn er gem:.:. d.irecte empiriscllc ge-

.<revens over A.. De a ttracti vi tei t word t bescllilouwd als een the ore-
""' ' J 
tisch-begrip dat de resultante vormt "'!an een eliminatieproc~d~, 
waarmee de invloed van een aantal relevante factoren uit de be-
zoekscijfers wordt lHimineerd. Onder relevante factoren worden 
die factoren verstaan waarvan men mag aannemen dat ze ecn wezenlij
ke invloed hebben op de omvang van het bezoek. In de modellen (16) 
t/m (18) wordt enkel de afstandsfactor relevant geacht, terwijl in 
model (20) de afstandsfactor en de omvang van het aantal recrean
ten per woonwijk. In model (22) komt nog een derde relevante factor 
aan bod, nl. het geheel van concurrerende attractiviteiten van de 
recreatiegebieden ten opzichte van een bepaalde woonwijk. De bepa
linc, van Aj met mod (22) garandeert dat de invloeden welke deze 



drie factoren hebben op lwt totale waargenomen bezoek per recrea
tiegebied, ge()limineerd worden. I\'! en kan stellen dat zodoende de 
bepaling van A. met model (22) de meest e;enuanceerde en de meest 

J 
zuivere attractiviteitsmeting oplevert. 

ad f) De praktische waarde van het spreidingsmodel is dat het 
gebruilct kan worden a1s voorspellingsmodel. Voorda t model ( 12) op 
zinvolle wijze als voorspellingsrnodel kan worden gebruikt, moet 
eert:;t bij toetsine; aan de waargenomen spreiding gebleken jn dat 
de storingsterm voldoende klein is, iromers indien de storingsterm 
vrij groot i..-;. zP 1. 'h~ onzekerheid in de voorspelling ook vrij 

groot zijn. lndien men beschikt over relatieve attractiviteiten 
die gedurende de eerstkomende 10 jaar constant verondersteld zou
den worden, dan kan men met deze attractiviteiten in model (12) 
voor de komende 10 jaar voorspellingen doen over veranderingen in 
het relatieve bezoek ten gevolge van bijv. veranderingen in de so
ciaal-economische kenmerl::en, veranderingen in de wegenstructuur, 
uitbreidingen van stedelijke gebieden, etc •• Deze voorspellingen 
geven een antwoord op vraag C, h., resp. pm1t b), c) en d) ( zie 
par. 2.3). 

* De attractiviteitsmeting met model (22) garandeert dat Uj:::O. 
Dit betekent dat de met model (22) bepaalde relatieve attractivi

teiten in model (22) een totaal aantal bezoekers per recreatiege
bied opleveren dat exact gelijk is aan hot waargenomen bezoek. In
dien men dus het bezoek gemeten in 1973, zou voorspellen met model 
(12) op basis van de met model (22) gevonden relatieve attractivi
ten, dan zou men een exacte voorspellin[;' ln:nnen doen van dat bezoek. 
Dit bereikt men niet met de attractiviteitsmetingen die verricht 

worden op basis van de overige modellen. Indien men nu een voor
spelling wil doen van het bezoek in bijv. 1983, waarbij men, als 
de recreatiegebieden niet veranderen, mag veronderstellen dat de 

relatieve attractiviteiten constant blijven, dan heeft men dus via 
de attractiviteitsmeting met model (22) waarden voor A. ter be-

J 
schikking die de meest zuivere voorspellinc:; van het bezoek opleve-
ren. 

Indien men bij de voorspelling voor 1983 de relatieve attrac
tiviteiten constant houdt, dan maakt men de impliciete veronder

~ 

stelling dat ook in 1983 voor model (22) nog geldt dat Uj:::: 0. Men 
.veronderstelt dus in feite dat de structuur van model (22) niet 
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verandert in de tijd. Onder de structuur van een model wordt de 
modelvorm verstaan waarin al de parameters numeriek gespecificeerd 
zijn (Goris, 1972). Indien f( Cij) :;~ Ci_~eta, dan is beta de struc
tuurparameter van model (22). Ten aanzien van deze parameter die 
iets zegt over het reisgedrae van de recreanten, kan men stellen 
da t hij de eerst komende 10 jaar niet sterk zal veranderen. \'lan
neer men een vooTspelling wil doen van het totaal aantal bezoekers 

per recreatiegebied in 1983 op basis van bijv. veranderingen in de 
wegenstructuur of: wijzigint;en in de bevolkingsomvang per woonwijk 

of op basis '~A ~~plande uitbreidingen van het stedelijk gebied, 
dan kan men dus, indien de recreatiegebieden zelf niet veranderen, 
in model (12) praktisch dezelfde relatieve attractiviteiten ge
bruiken die gevonden zijn met behulp van model (22). Men kan nl. 
de relatieve attractiviteiten enigszins corrigeren op basis van 
een kleine, vervmchte verandering van de parameter beta. 

Men zou k1.umen menan dat de veranderingen in de wegenstructuur 
of de wijzigingen in de bevolkingsomvang per woonwijk of de ge
plande uitbreidingen van het stedelijk gebied invloed hebben op de 
relatieve attractiviteitcn. Echter indien de recreatiegebieden 
niet veranderen, zullen de relatieve attractiviteiten ongevoelig 
blijven yoor de voornoemde ontwikkelingen, omdat bij de bepaling 

van de relatieve attractiviteiten met behulp van model (22) d.e in
vloeden van de afstandsfactor en van het aantal recreanten per 
woonwijk geeD.imineerd zijn. Hierbij wordt ill'.pliciet verondersteld 
dat de invloeden van. de afstandsfactor en van het aantal recrean~ 
ten per woonwijk in 1983 op dezelfcle wij ze wcr};:zaam zijn als in 

1973. Dit betakent dat met model (22) voor de gewijzigde situatie 
van 1-'983 dezelfde relatieve attractiviteiten zouden moeten worden 
bepaald al sin 1973. Di t betekent, meer algemeen, dat men veron
derstelt dat met model (21) waaruit model (22) is afgeleid, het 
totale bezoek per recreatiegebied in 1983, op basis van de rela
tieve attractiviteiten in 1973, zodanig beschreven kan worden dat 
~ 
U j ::::: 0. Deze veronderstelling kan als zodanig niet getoetst worden 
aangezien de bezoekcijfers voor 1983 nog niet be};:end zijn. Echter 
men zou de veronderstelling indirekt kunnen toetsen op basis van 
een time serie.s analyse. Deze toetsing is in het kader van dit on
derzoek niet uitgevoerd, omdat de gegevens voor een time series 

analyse ontbraken. De toetsing~van model (21) is geschied op basis 



van een cross section analyse. t andere woorden, over de houd
baarheid van laatstgenoemde veronderstelline valt niets definitiefs 
te zeggen. Stel echter dat deze veronderstelling houdbaar is, dan 
is ook de veronderstelling houdbaar dat de invloeden van de af
standsfactor en van het aantal recreanten per woonwijk in 1983 op 
dezelfde wijze werkzarun zj_jn als in 1973. Daarmee wordt dan tevens 
d.e bewering houdbaar dat, indien de recreatiegebieden niet veran
deren, de relatieve at+.ractiviteiten bepaald met model (22), onge
voelig blijven voor veranderingen in de wegenstructuur, wijzigin
gen in de bevcJ Jrj ;..g.somva:ng per woorJwijk of voor geplande ui tbrei
dingen in het stedelijk cebied. Als in de komende 10 jaar alleen 
deze veranderinc~en, wijzigingen en geplande ui tbreidingen tot 
stand komen, dan kan men dus, wanneer men enlrel geinteresseerd is 
in het totale bezoek per recreatiegebied, zeer valide voorspellin
gen doen met model (12) op basis van de met model (22) gemeten 

relatieve attractiviteiten. 

rrot zover punt f). Op grond van de beschouwingen in de voor
gaande punten a) t/m f) kan men stellen dat die attractiviteits
rneting het meest zinvol is welke in direkte relatie staat tot het 
spreidingsmodel. De relatieve attractiviteit gemeten met model 
(22), ontleent zijn betekenis direkt aan model (12), immers model 
(22) is logisch afgeleid uit model (12). Men weet met model 022) 
van te voren ..precies welke formcle samenhang er bestaat tussen de 
term Aj en de overige termen in het spreidingsmodel, model (12), 
hetrteen men niet kan zeggen van de overil::>;e modellen v:aarmee A. be-'-' -· '- J 
paald kan worden (model (16), (17), (18) er.l (20)). Bovendien weet 
men met model (22) precies welke formele samenhang er bestaat tus
sen d-e invloeden die bij de bepaling van Aj gei:Himineerd zijn en 
de invloeden die wcrkzaam zijn 1)j:rmell het spreidingsmodel. Deze 
samenhang wordt nl. tot stand gebracht via model (21). Ret zijn 
juist deze formele samenl1angen die het begr:Lp "attracti"~ri tei t" een 
zeer nauwkeurig omschreven inhoud verlenen. Men zou op grond van 

deze overwegingen en op grond van de overwegingen in punt a) t/m f) 
de volgende algemene methodologische regel kunnen opstellcn: 
De relatieve attractivitei ten dienen ,o;erneten te worden bi!]-..'1en het 
model waarin men ze uiteindelijk wil laten functioneren. 

Er doet zich bij de attractiviteitsmeting zeals die besproken 
is aan de hand.van de verschillende methodes, een apart probleem 



van algemene aard voor dat te maken heeft met het testen van de 
gerneten attractivi teiten in he t spreidingsmodel. Ook als de rela
tieve attractiviteiten bepaald worden met model (22), is het pro
bleem well':e reeks van attre,ctivi tei ten de 11 beste 11 is. In het voor
gaande is voorgesteld die reeks van relatieve attractivi tei tEm als 
de 11 beste" te beschouvren die in model ( 12) de kleinste totaahvaar

de van de storinc;stermen Uij oplevert. In hoeverre dit criterium 
in de praktijk voldoer:.a.e scherp fm1ctioneert, zal besproken v10rden 
in })are{_!;raaf ·j 0. 1. 

De keuze · .. n ~16 t onderzoek voor een attractivi teitsmeting op 
macro niveau betekent nog niet dat de informatie op micro niveau 
irrelevant wordt geacht. Echter de keuze betekent wel dat slechts 
die informatie op micro niveau relevant geacht wordt welke verkre
gen wordt door desaggregatie van de attractiviteitsmeting op macro 
niveau. Een dergelijke desaggregatie is uitgevoerd in het kader 
van de indeling in huishoudcategorie~n (zie par. 10.1). De desag
gregatie wordt niet doorgevoerd tot het niveau van de individuele 
recreant. Met dcsac;gregatie vlil men het micro niveau slechts bena
deren. De functie van de desaggregatie is een zodanige link te 
leggen tussen het macro en m~cro niveau dat de verklaringen vcor 
de spreiding der recreanten in termen van groepsgedrag enerzijds 
en in termen van individueel gedrag anderzijds elkaar zinvol aan
vullen. In ho-everre dit onderzoek hiertoe kan bijdragen, moge o.a. 

blijken uit de betreffende resultaten welke in het volgende hoofd
stuk worden bespl~oken. 
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10. De in het onderzoel~ ui tgevoercle attractivi tei tsmeting 

10.1 De attractiviteitsmeting en het spreidings2_l!.odel 
In hoodfstuk 8 en 9 zijn een aantal theoretische en rnethodo

logische achtergronden aangeceven van de attractiv:Lteitsrneting sn 
de rol die het spreidingsrnodel daarbij speelt. Aan het eind van 
hoofdstuk 9 werd de volgende methodologische regel gefntroduceerd: 
De relatieve attractiviteiten dienen gemeten te worden binnen het 
model waarin men ze ui teidelijk wil laten fmlCtioneren. De relatie
ve attractivj.tei terJ ~::ullen ui teindelijk gebruikt worden in een 

spreidingsrnodel waarrnee redelijk betrouwbare voorspellingen omtrent 
het bezoek aan de diverse recreatiegebieden kunnen worden cemaakt. 
In het onderzoek is gmverkt met een spreidingsmod van het Wilson 
type dat in vergelijking (12) (zie par. 8.2.3) de volgende formu
lering heeft gekregen: 

(12) 

A. f(C .. ) 
P. ·= J lJ - K. A. f(C.j) 
lJ LA. f(C .. ) l J l 

. J l J J 

wae.rbij 

De operationaliserj_ng van vergelijldng ( 12) is geschied in het 
·kader van de uit te voeren attractiviteitsmeting. Allereerst is 
het onderscheid. tussen mass a- en na tuurre~crea tie ( zie hoofdstuk 6) 

binnen het kader van vergelijldng ( 12) als volgt gemaakt: 

Bin_:):= R ~rn) 
J l 

p~n_:) '1- u~rr;) (25) 
lJ lJ 

B~~)= H~n) 
lJ l 

P~r;) + u~'?-) 
lJ lJ 

(26) 

waarbij de bovenindexen (m) en (n) betrel<kj_ng hebben op respectie
velijk massa- en natuurrecreatie. In het onderzoek is vergelijking 
(26) geanalyseerd; vergelijking (25) is door gebrek aan ti.jd niet 
aan de orde geweest. In principe is de analyse van vergelijking 
(25) analoog aan die van vergelijking (26). In vergelijking (26) 
luidt de formule voor P}j): 

A(n) f(C~l!)) 
P t1) =: --· j l J = K ~ n) A~ 11 ) f ( C ~ ~) ) ( 2 7 ) 

L. A ~n) f( c~l?-)) l J lJ 
j J lJ 
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waarbij p~:t;) aanc;eeft het percentage natuurecreanten dat uit woon-
1J 

zone i afkomstie: is en een bezoek brengt aan nattuurrecreatiege-
bied j. :B'iguur 5.1 eft aan welke woonzones en natuurrecreatiege
bieden tot het onderzoeksgebied behoren~ 

Ten behoeve van de attractiviteitsmeting zijn de volgende ter-
men ~eoperationaliseerd: 
a) R~n) 

1 

b) B~:t;) 
1J 

c) f(c~:t;)) 
1J 

ad a) De term H~n) geeft weer het aantal natuurrecreanten dat af-
1 

komstig is uit woonzone i. Dit cijfer is als volgt berekend: 

R~n)::: (alpha mooi)_, x(het aantal woningen). x(het gedeel te natuur-
1 J_ 1 

recreanten). (28) 
1 

De term (het aantal woningen). representeert de groep van respon-
1 

denten in woonzone i; in de NIPO enquete zijn de verhoudingen tus-

sen de aantallen respondenten per woonzone gebaseerd op het woning

bestand (zie bijlage 2). Van de groep van respondenten gaa~ een 
percentage (alpha mooi)i op een zomerse dag met mooi weer open
luchtrecreatie bedrijven. Dit percentage per woonzone is aangege
ven in tabel 7.1~ Van de groep van respondenten die naar buiten 
trekt, gaat e..cn zeker de , nl. (het gedeelte natuurrecreanten). 

1. 

natuurrecreatie bedrijven. De verhouding massa-/natuurrecreanten 
per zone aane;-egeven in tabel 7.4. De berekening van (n) is 

weergegeven in tabel 10.1. 
ad b) <:r:-) geeft weer het aantal na-tuurrecreanten dat afkomstig is 

J 
ui t woonzone i en een bezoek brengt aan natuurrecreatiege'bied j. 

Dit cijfer is berekend op basis van de kruistabellen C 2a) Czie 
bijlage 4, tabel 3) door de absolute aantallen per eel over de 5 
zondat;pn op te tellen en te corrigeren met de factor Rin) /4- B~j). 
De aldus verkregen cijfers zijn als index gebruikt voor deJverhou
dingen tussen de verschillende Bij)• j de berekeningen met het 
spreidings:model kan men volstaan met de verhoudingen tussen de 
s tromen. Via schalj_ng kan men al tijd de stroom-index transformeren 
naar de werkelij stroom van recreanten, echter zo'n schal is 
niet noodzakelijk voor de spreidingsberekening zelf. In tabel 5.1 
zijn de totaalcijfers over de 5 zondagen voor de n~:r:-) weergegeven. 

1J 
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woonzone 

1 
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10 
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1l:! 

13 

14 
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le1 

22 

woningl:e st. and 
in Jroonzone i 
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29)5 
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1964 
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. . 
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alpha moo~ 
woonzone i 

0.375 

0,398 
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o.sro 
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. .. . .; 

het g,3deal to 
r4tuurrecre~,ten 

· .. 

'1 
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0.668 

1 

h:0.9J8 

' 0.800 

0.6~S 

. 0 .BJ? 

0,810 

0.593 

0.700 

0.718 

i -
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'o. 752 
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-418 
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1345 
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Deze tabel kan men beschouwen als de ongecorrigeerde spreidings
matrix voor de agglomeratie Eindhoven \Vat betrcft de natuurrccre
atie op een gemiddelde zomerse zondag met mooi weer. In de tabel
len 8.1 en 8.2 zijn de gecorrigeerde stroomindices uit tabel 5.1 
gepercenteerd respectieveli_jk per woonzone en per natuurrecrea tie
gebied. In de figuren 8.1 en 8.2 zijn voor respectievelijk een 
wooncebied (Woensel-Noord I) en een natuurrecreatiegebied (de 

Strabrechtse heide) de verhoudine;en tussen de stromen geografisch 
weergegeven. Al deze tabe11en en figuren vormen een representatie 

van het waarnerningsmateriaal dat betrekking heeft op de spreidl'Jg 
van de natuurrecreanten over het gebied van de agglomeratie. Dit 
waarnemingsrnateriaal is gebaseerd op de HIPO enquete en heeft dus 
een beperkte betrouwbaarheid en nauwkeuri.e;heid, die verdiscoD.
teerd moeten worden in de nuJnerieke uitwerking van de spreidings

berekenin~. 

ad c) f( C. r;)) is de reiskostenfunctie. In het o:nderzoel:: is g_)ebruik 
lJ 

gemaakt van de specificatie: 

f(C~X::))- (n)c-:-~eta (29) 
lJ - lJ 

waarbij voor (n)C .. genomen is de afstand, hemelsbreed gemetcn, 
lJ 

tussen het centrum van het woongebied en het centrum van het na-
tuurrecreatiegebied. De afstandenmatrix is weergee;even in tabel 

10.2. De parameter beta in vergelijking (29) fungeert als een cali
bratie parameter. Door voor beta een bepaalde waarde in te vulJ_en 
blijft nog als enige onbekende de term A~n) over die als volgt 

J 
langs iteratieve weg kan worden opgelost. (Het idee om A. als de 

J 
onbekende te beschouwen is afkomstig van van Lier (van Lier en 
van Keulen, 1970).) 

Het model waarmee de relatieve attractiviteit A~n) kan worden 

opgelost, luidt (zie hoofdstllic 9, model (22)): 

L B~r;) 
A ~n)= i. lJ 

_J L K ~ n-) I?_~ n) f ( C ~X:: ) ) 
L 1 1 lJ 

*Cn) + u. 
J 

J 

(30) 

Met <lit model lean A;n) niet direct worden opgelost, imr.1ers verge
lijking ( 30) is geen herleide vorm vergelijking: A ~n) lwmt oak voor 
in het rechterlid, nl. in de term Kin). Men kan ecRter voor Ajn) 

bepaalde waarden invullen, op.basis waarvan het totale bezoek per 
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natuurrec:reatiegebied lean worden berekend via het volc;ende model 
(zie hoofdstuk 9, model (21)): 

B \n) --I_ (~) == A \n)L {rc~n) R~n) f( c~~) )l + u~n) 
J - t J J C J. J. J.J 'f J 

( 31) 

Di t model is model ( 26), sommeercl over alle woonzon.es. De reken
procedure is nu als volgt. In eerste instantie wordt voor A~n) in

J 
gevllld: 

A \n) := 1/N(n) 
J 

waarbij N(n) het totaal aantal natuurJ.·e~reatiegebieden voorstel t 

dat in de attractivi itsmeting betrokken is. Met deze A~n) wordt 
B~n) in vergelijking (31) berekend. Vervolgens worden deJberekende 

w~arden van B~n) vergeleken met de waargenomen waarden. De ver-
J 

schillen die er bestaan tussen de berekende en waargenomen waarden 
worden als volgt gebruikt om de Ajn) waarden te corrigeren: 

B~n) waargenomen 
A~n)::= A~n) J (3~) 

J J B~n) berekend 
J 

Ret "::::." teken geeft aan dat 
wordt. De oude A~n) waarde in 

J 

een nieuwe A~n) waarde berekend 
het rechterlid wordt grater indien 

het waargenomen bezoek grater iE dan het berekende, en kleiner in-
dien het waa:t;genomen bezoek kleiner is dan het berekendeo De 
nieuwe A~n) waarde in het linkerlid wordt vervolgens gebruikt voor 
een nieu~ve berekening van B~n). De nieuwe B~n) waarde word.t weer 

J . J 
vergeleken met de waargenomen waa:r.de, en indie:n: er verschillen be-
staan, worden weer nieuwe A~n) waarden berekend met behulp van 

J 
corre~tieformule (32). Deze iteratieve procedure wordt net zolang 
voortgezet totdat er waarden voor A~n) zijn berekend die geen ver
schillen meer opleveren tussen het waargenomen en berekende bezoek. 

VoJr de beschreven rekenprocedure is een com.puterprogramma ge-
maakt waarmee verschillende attractiviteitsmetingen zijn uitge
voerd. Allereerst zijn voor verschillende vm"trden van de parameter 
beta relatieve attractiviteiten berekend, waarbij specifiek geke
ken is }l.aar de g·rootte van de totaalwaarde der storin.o)·stermen u~~) 

L_ ]. J 
in vergelijking (26). In tabel 10.3 zij::1 voor een aantal relevante 
11 goodness of fit" maten die betrekking hebben op de storingstermt 

de resultaten van de computerberekening vveergegeven. Op basis van 
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•Bi;jlage-&;-tiM»l-6: "goodness ·of fit" maten (::ie bijlage 10) bij de berekeniz:g 

beta 

r-kwadraat 
aggl. 

r-kwadraat 
Eirxih. 

r-kwadraat 
b.liten Eindh, 

r-kwa.draat 
recr. geb. 

van de "doorsnee" attra.ctiviteit.en (zie par. 4.4). 

.. 1.~ '!.. 1, 4L 1.6 2,0 :.2.2 ~.a 

0,63 0,66 0.67 0.66 0.68 0.68 0,68 0,68 0.68 

0,46 0,50 0,52 0.53 0.54 0.54 ' 0,55 o.ss 0 .ss 
.. ·-· 

0,62 0.64 0.65 0.88 0,136 o.ss 0,84 0,83 0.83 

0.72 0.74 0,76 0-;77- 0.76 0,78 0,78 0.78 0,?7 ... - ·~ 

·:·' 

,•.· 

.. 
i; 

3,0 

· .. 
O.fil 

. ~- . · .. ;. 
o.ss 

0.82 

Wilson test 1 
aggl, 1~.069 1.037 1.008 0.982 0,960 0,940 0,922 0.9J7 0,895 0.884 . . "~. 

Wilson test 1 
Eindh. 

Wilson test 1 
buiten Eindh, 

i'lilson te:~t 3 
aggl. 

W lls'lli_ test 3 
Eindh, 

'tillson te3t 3 
buiten E;indh, 

* 

.. ; 

0.996 0.992 0,988 0,984 0,981 0,!)76 0,975 0.972 0,9?1 0.969 
. ''•' 

1.193. 1.115 1.0~3 0,979 0,923 0,874 0.832 0.796 0,765 

8156 . 7189 6689 6597 664~ "1356 8)62 6964 900U 

4096 3897 3743 3623 3478 3451 3452 3473 

4060 2946 2974 3YJ7 3897 4630 SSll 6486 

' .,_ 
.: 

Opmerking: de r-kwadraat is berekend per woongebied en.:pEII' recreatiegebied en dsarna.. 

EJlmidde1d over verschillende groepen van gebieden, nl: 

' . -~ 

.' .. 

· .. 

... _:!· . 

.- .. : . 

.. ,_, 

.. ~ ... 

".i . 

...: ... . 

- aggl. • het totaa1 aan noongebieden in de agglomerat:l.o 
•'\ :~~~;· ·~ .,-

. . l ~ ... 
·- E1ndh, ,. het totaal aan woongebieden in Eindhoven. 

·, ,1•"-
' '·! .... -.. 

- buiten Eindh. ,. het tot.aa1 aan woongebieden buiten Eindhoven 

- recr. geb. ~ het totaal aan recreatiegebieden 
." ... 

': •· ti. 

\. ,;•.,:'. 
·~·; -~ ... 

\.· .. 

.... , .. ~ ., .•.. 
~ .... ---~··.~ 

·::· ,. ·.~ · . .' \ ~ .· :' 

·.' .. • ·., ........ . 
':. 



Wilson test 3 (zie bijlage 6) is gekozen voor de relatieve attrac
tiviteiten berekend bij beta:= 1.8. De waarden van deze relatieve 
attractiviteiten zijn weergegeven in tabel 10.4. Het meest aan
trekkelijke gebied is het Leenderbos. Ook de Malpie oefent een 
grote aantrekkingskracht uit. Praktisch geen aantrekkingskracht 
heeft het Dommeldal. Ondanks het feit dat de Sonse heide het groot
ste aantal bezoekers trekt ui t de a[;glomera tie, blijft de relatie
ve attractiviteit van dit gebied beneden het gemiddelde C= .083). 
Hier ziet men zeer duidelij}r t effect van de eliminatie van de 
afstand ui t het bezoek. In bijlage 8 wordt een globale beschom, ·~ 

gewijd aan de nauwkeurigheid van de attractiviteitsmeting. 
Aan het eind van hoofdstuk 9 is er op gmvezen dat het crite

rium op be,sis v.raarvan de 11 beste 11 reeks van relatieve attractivi
teiten wordt gekozen, selectiviteitsproblemen kan gevcn. Uit de 
output van het computerprograrruna blijkt dat de reeks van relatievs 

attractiviteiten, bepaald voor beta=1.8, nogal verschilt van de 
reeks, bepaald voor bijv. beta:= 2. 4. Met andere woorden, de keuze 
tussen beta= 1.8 en beta:=2.4 is vrij kritiek. Indien men nu b:Ljv. 
de r-kwadraat als keuze criterium neemt, dan kan men in ta.bel 10.3 

niet meer kiezen tussen de genoemde beta waarden. Men heeft dan te 
doen met een selectiviteitsprobleem. Aangezien de keuze vrij kri
tiek is, dient het keuze cri teri1:un scherp selectief te wcrken. Van 
Wilson test 3_kan men moeilijk zeggen dat het scherp selectief 
werkt. Vleliswaar neemt deze test een rninimale waarde aan bij beta=. 
1.8, echter de testvvaarde bij bijv. beta:-.:: 2.4 is niet erg ve ho
ger dan bij. beta::= 1. 8. De oorzaak van dezc ger:incse selecti vi tei t 
moet men ~oeken bij het spreidingsrnodel zelf. Een voorlopige con
clusiE;{ is dat de attractiviteitsmeting met het spreidin,a;smodel ge-

, 
q_ualj_ficeerd moet worden als niet scherp gcnoeg. In par. 10.2 en 
hoofdstul{ 11 zal getracht worden aan te geven, v;elke consequenties 
dit heeft voor de attraotivitei~srneting en het spreidingsmodel. 

De relatieve attractiviteiten in tabel 10.4 jn gemeten voor 
d.e totale popl.J~atie van recreanten in de agglomeratie. Deze rela
tieve a ttracti vi tej_ ten kan r:;en beschouwen als 11 doorsnee 11 a-ttracti

viteiten; ze geven de onderlinge verhoudine;en weer tuseen de aan
trekkineskrachten die de natuurrecrea-tiegebieden in de agglomera
tie uitoefenen op de "doorsnee 11 recreant. Onder de "doorsnee 11 re
creant wordt in het onderzoek verstaan de recreant die in de ana-
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Bij1age--s, .. tabel~~~: De berekende 11 doorsnee 11 attractivite iten 

bij beta :::: 1.8, en de verhoudingen tussen 

het totale waargenomen, gecorrigeerde be-

zoek per natuurrecreatiegebied 

Het natuur- Het tot ale be zoe k De re1atieve 
recreat:i.egJ bied in percentages 11doorsnee11 

attractiviteiten 

1 16.2· .067 

2 5.5 .042 
--

I 5 2.9 .006 

4 5,4 .040 

5 15.5 .129 

6 6.0 .022 

7 12.2 .205 

8 12.9 .178 

9 10.2 .105 
-

10 9.1 .092 

11 4.0 .074 

12 2.5 .041 

totaal 100 .o 1.000 

-
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lyse .Qllafhani<::elijk beschouv1d wordt van kwesties als a) in v,relke 
inkomensklasse j va1t, b) tot welk huishoudtype hij behoort, of 
c) welke recreatieactivi teiten hij gaat ontplooien. Ten aanzj_en 
van doze kwesties is er alle reden aan te nemen dat er verschillen 
zullen optreden tussen de attractiviteitsmetingen, uitgevoerd per 
type recreant. De drie genoemde kwesties impliceren reeds drie mo

gelijke typologir:>~n van de :rccreantenpopulatie. Kwestie a) onder
scheidt of typeert de ~Gcreanten naar inkomen, kwestie b) naar 
huishoudent;y-:pe, en kvvest c) naar recreatieactiviteit. 

In het Ol•t'e~·~, ... ~sk zijn attractivitei tsmetingen ui tgevoerd per 
huishoudcategorie. De variabele huishoudcatetz;orie is geoperationa
liseerd in variabele T6 van tabel 2 in bijlage 3. Het spreid:lngs
model waarmee de attractiviteitsmeting is verricht, luidt: 

(33) 

waarbij de boveni.ndex k aangeeft huishoudcategorie k. De term kR~n) 
l 

is als volgt geoperationaliseerd: 

kR~n) = R~n) x(percentage recreanten in huishoudcat. k)l. (34) 
l l 

waarbij de term (percentage recreanten in huishoudcat. k)i gequan
tificeerd is op basis van tabel A 11 (zie tabel 1, bijlage 4). De 
term kB~ 1~) is als volgt geoperationaliseerd. Per huishoudcategorie 

lJ -
zijn frequentietabe1len gemaakt van het bezoek aan de natuurrecre-
atiegebieden over de vijf zondagen (zie tabellen C 5b, bijlage 4). 
De aanta1len bezoekers zijn gesommeerd per natuurrecreatiegebieC. 
en vervolgens gecorrigeerd met de factor Rin) //; Bij). De aldus ver
krege~ cijfers kunnen worden beschouwd als indi

1
ces die voor d"::: be

treffende huishoudcategorie de verhoudL.1gen weergeven tu_ssen de 
totale aantallen bezoGkers per natuurrecreatiegebied. Bij de at
tractiviteitsmeting per huishoudcategorie leveren deze verhoudingen 
adequaat input materiaal. 

De bere~eningsprocedure bij deze attractiviteitsmeting is 
he overeenkomstig de in het voorgaande besproken iteratieve me

thode. Het verschil echter met de berekening van de "doorsnee 11 at-
tractiviteiten dat de waarde van de parameter beta reeds vast-
staat. Deze waarde wordt bepaald bij de meting van de "doorsnee" 
attractivi tei ten. Gevonden werd dat beta= 1.8. Indien men nu met 
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deze waarde verder werkt in het saggrege model (33), ver-
onderstelt men impliciet dat de parameter beta onafhankelijk is 
van de huishoudcateeorie. Doze veronderstelling is niet eecontro
leerd; de daarvoor benodigde e;egevens bleken ontoereikend. De re
sultaten van de attractivitoitsmeting per huishoudcategorie zijn 
weergegeven in tabel 10.5. Het vermoeden dat de attrac teits-
metingen per huiphoudcatogo grate verschillen te zien geven, 
wordt hier volledig bevGstigd. 

Bij de bereJ;(;ning van de "doorsnce" attractivi teiten wordt 

onder meer B~j) 1:: .:::<rei\:end. De term (j) representeert de spreidings

variabele.. Tabel 5. 1 geeft weer de waarge:nomen spreidirJ.g ( zonder 
correctie met de factor R~n)/:>.:. B~r;)) van de recreanten over de na-

l . lJ 
tuurrecreatiegebieden van de E{gglomeratie :Sindhoven. De storincs-
term uij) in vergelijking (26) heeft betrekkinp; op het verschil 
tussen de wan.rgenomen en berekende spreiding. Hoe kleiner L u~r;), 

lJ 
des te beter wordt de spre der recreanten gesimuleerd door 
het spreidingsmodel. De 11 doorsnee" relatieve attractiviteiten, be
rekend voor beta::: 1.8, leveren de kleinste L u~r;) op (zie Wilson 

lJ 
test 3 in tabel 10.3); de gemiddelde r-kwadraat ligt rand de .70, 
hetgeen betekent dat het spreidingsmodel (d.w.z. vergelijking (26)) 

bij de borekende attractivi tei ten een redeli.jke simulatie ge 
van de spreiding. 

De berehe.r:..i..ng van de relatieve attractiviteiten per huishoud
categorie levert een goode mogelijkheid om tot een betere simula
tie te komen. Men op basis van de spreiding per huishoudeate
gorie een waarde voor (j) berekenen door aggreeatie, nl. als volgt: 

B~~) =E._ kB~r;-) (35) 
lJ - k lJ 

Model (35) is een nieuw spreidingsmodel. Het is een verbetering 
ten opzichte van model (26) voorzover het een verdiscontering 
ge3ft van het it da t iedere huj_shoudca tegorie een specifiek 
spreidingspatroon vertoont. tabel 10.6a en 10.6b vindt men de 
belangrijkste resultaten van de spreidine;sberekening met model (35). 
Deze resultaten geven zondeT meer een verbetering te zlen van de 
simulatie ten opzichte van model (26). De verbetering is echter 
niet groat, hetgeen betekent dat de typologie van de recrean-
tenpopulatie naar huishoudcategorie slechts voor een gering 
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.Bi.Jla.ge..S.,....tabel-8: De relaticve attrctiviteiten per huisroucategorie (beta .. 1.8) 

3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 

,070 .no ,05:> .069 ,074 ,036 ,049 .112 ,067 ,064 .098 .oH 

• o25 .oro ,028 .033 .042 .069 ,049 .067 .ou .021 .049 .oss 

5 ,005 ,010 ,010 •.• 007 ,003 .005 .005 ,008 ,006 .014 .009 ~008 

s 
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,043 ,o.p .048 ,0<:8 .034 .042 .oro ,055 ,047 ,051 ,052 .o48 

.092 .oss ,117 ,104. :152 .111 .083 .101 .1ro .124 .• 195 ,20<:: 

6 ,030 .013 ,0<:8 ~032 .026 .017 ,04) ,041. .o 19 ,008 .038 ~012 

f3 

9 

10 

,<:53 ,237 ~115 .• 234 .17" .ltll ,251 .1;::7 :181 ,<:04 .181 .i81 

,192 .151 .164 .100 .188 .178 .179 .279 .213 .136 

.ooo ,095 .osd .ooo .106 ,036 ,117 

.138 ,097 .097 .179 ,073 ,096 .092 ,1()2 ,057 .10<: .017 ·.035 

11 ,0:45. ,087 ,08<: ,030 .065 ,071 .067 .Oi!9 ,062 ,lOS ,034 ,13-S 

12 .oo8 .os8 ,087 .o40 .o:n .o40 .057 .o.:3 .051 .079 .o;::s .oas 
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·Bijlage-B·r·~t·abel"9b: :1 goodness of fit'' mat en voor de spreidings-

be rekening door aggregat ie ( ve rg. tabel 6). 

r-kwadraat aggl. 0.70 

r-kwadraat Eindh. O.S!l 

r-k~adraat buiten Eindh. 0.86 

r-k'waur:::.at, recr. geb. 0.00 

Wilson test 1, aggl. (!0.984 

Wilson test 1, Einub. 0.982 

Wilson test 1, buiten Eindh. 0.988 

f-L----··------·----------. ------------,---..:.-----·----

Wilson test.::q, aggl. 6i'02 

Wilson test 3, Eindh. 

Wilson test 3, buiten Eindh. 2941 

Opmerking: De attractiviteitsmeting per huishoudcategorie is 

zodanig dat bet totale bezoek ter recreatiegebied 

bij deze spreidingsoorekening door aggregatie exact 

voorspe ld me>et worden. Hierop ka.1 men dus contro-

leren of de spreidingsberekening door aggregatie 

juist is uitgevoerd. In de uitgevoerde spreidings-

oorekening werd het bezoek regenoeg exact voorspeld 

op afrondingsfouten na. 



deelte bijdraagt aan de beschrijving en ~erklaring van de sprei
ding der recreanten. 

In het onderzoek zijn twee verschillende attractiviteitsmetin
gen uitgevoerd. De eerste meting betrof de "doorsnee 11 attractivi

teiten, die bepaald zijn met model (26). Deze relatieve attracti
viteiten zeggen iets over de baten die de recreantenpopulatie 
heeit bij bezoek aan de betreffende natuurrecreatiegebieden. In 
par. 10.2 zal besproken worden, hoe deze ba ten in rela tie kunr~Em 
worden gebracht met de dj.verse aanbodfactoren. De tweede attr8..cti
viteitsmeting betrof de relatieve attractiviteiten per huishotuL 
categorie, die bepaald zijn met model (33). In par. 10.2 zal nader 
ingegaan worden op het nut van een attractiviteitsmeting per re
creatieactiviteit. Wat betreft de simulatie van de spreiding der 
recreanten heeft de attractiviteitsmeting per huishoudcategorie 
duidelijk nut gehad. In hoofdstuk 11 zal nog het een en ander be
treffende deze simulatie aan de orde worden gesteld in verband met 
de voorspelling van de spreiding van de recreanten. Deze s:preiding 
maakt de voorspelling mogelijk van het bezoek aan de dj_verse na
tuurrecreatiegebieden. 

10.2 De attractiviteitsmeting en de analyse van de aanbodzijde 
In de vorige paragraaf wordt aan het einde opgemerkt dat de 

11 doorsnee" relatieve attractiviteiten iets zeggen over de baten die 
de recreantenpopulatie heeft bij bezoek aan de desbetreffende na
tm.rrrecreatiegebieden. Deze baten staan in re1atie met de recrea
tieactiviteiten die men in die gebieden wil ontplooiien. Niet ai
leen zullen de baten hoger zijn indien bepaalde activiteiten op 
groter schaal kunnen worden ontwikkeld, maar tevens zullen de ba
ten hoger liggen indien een gebied mogelijkheden biedt die meer 
bevredigen. Du~ de baten hebben zowel een quantitatief als quali
tatief aspect. 

Via de recreatieactiviteiten kan een verbancl gelegd worden 
. 

tussen de baten gerepresenteerd door d_e "doorsnee" attractiYitei-
ten, en het sc:unenstel van fmnbodfactoren dat relevant is met be
trekking tot de recrea tieacti vi tei ten in kv;estie. In d.e na tuurre
creatiegebieden worden drie specifieke vcrmen van natuurrecrea.tie 
ontwikkeld: a) wandelen, b) v1andolen plus toeren, c) wandelen ge
combineerd met andere activiteiten zoals picknicken, zonnen, etc. 



(zi.e tabe1 6.2). De 11 doorsnee" attractiviteiten zijn :au de baten 
die doze drie vormen van natuurrecreatie aan cle popu1atie van na
tuurrecreanten ten goode doen komen op basis van de re1evante 
quanti tatj.eve en qu.alitatieve kenmerken van de desbetreffende na
tuurrecreatiegebieden. Deze tspraak kan toetst worden in een 
regressie ana1yse die toegepast wordt op de vo1gende verc,e1ijking: 

A~n)= f(a
1

, ••• ,a) 
J n 

(36) 

waarbij a 1 t/m a l:e relevante aanbodfactoren representeren. 
1 1n 

De term li·~n, in vergelijking (36) representeert de 11 doorsnee 11 

J 
attractiviteit die bepaald is op basis van de iteratieve methode, 
besproken in par. 10.1. De attractiviteitsmeting met het sprei

dingsmodel blijkt echter niet scherp genoeg te zijn (zie par. 
10.1): de keuze tussen twee reeksen van relatieve attractiviteiten 
die onderling nogal verschi1len, blijft tot op zekere hoogte een 
arbitraire zaak. Men zou nu de regressie analyse toegepast op 
verg. (36) kuJ:men aangrijpen om de keuze te verscherpen. Het keuze 
criterium zou dan inhouder. dat die reeks van relatieve attractivi
teiton als de "beste" wordt beschouwd die in de regressie analyse 
de hoogste verklaarde variantie oplevert. Dit criterium mag echter 
niet de doorslag geven bij de keuze, aangezien de attractiviteits
meting ook betekenis heeft binnen het spreidingsmodel. Men za1 bij 
de keuze van lie 11 beste" reeks van relatieve attractiviteiten te...; 
vens rekening moeten houden met de waarde van de parameter beta. 
Op deze kwestie za1 in het volgende hoofdstuJc dieper worden inge
gaan. 

In het onderzoek zijn geen regressie analyses uitgevoerd met 
betreRking tot A~n)t orndat de benodiqde geg·evens betreffende de J 0 ~ 

relevante aanbodfactoren nog zeer gebrokkig zijn. Bij het S.A.E. 
is men echter druk doende in het kader van hot natuur- en 1and
schapsonderzoek gegevens te verzamelen over zowel de quantitatieve 
als qualitatieve aanbodfactoren.· De quantitatieve aanbodfactoren 
betreffen met name capaciteitsfactoren. He1evante capaciteitsindi
ces kunnen worden verkregen op basis van metingen dj_e betrek1dng 
hebben op: 

- het totale "bruikbare 11 oppervlak van het gebiedt onderscheiden 
naar bos, heide, ven, etc. 



- de totale lengte van voetpaden, fietspaden en autowegen 
- de verhouding: \Vegen - oppervlak 
- het aantal pa:dceerplaa tsen 
- de maxj_mum hoeveelheid bezookers op co-ncentra tiepunten in het 

gebied 
- voorzieningen als picknickplaatsen, speelweiden, uitspanningen, 

etc. 
Helevante indices voo-r de q1.mlitatieve aanbodfactoren kunnen wor
den verkrec;en op "bcLBis van metingen die betrekking hebben op: 

- de landsch~~ -:.i.jl<.e 1Naarde 
- de flora en fam1a 
- de natuur-/cultuurhistorische waarde 
- het aantal "aantrekkelijke 11 tspaden, wandelpaden, autoroutes 

i.v.m. de beleving van het landschap 

- de verhouding bos/hei/water 
- de ecologische waarde (bekeken vanuit het landschap) 
- de recreatieve waarde (bekeken vanuit de recreant) 
Tabel 10.7 geeft een eerste, algemene operationalisering van en
kcle aanbodfactoren. 

Bij de meting van de recreatieve waarde van een natuurrecrea
tiegebied zal men uit moeten gaan van de recreatieactiviteiten die 
de recreant in het gebied ontplooit. Men zal zich als onderzoeker 
moeten afvragr.n., welke min of meer psychische factoren een rol 
spelen bij de ontplooiine; van een bepaalde vorm van natuurrecrea

tie, opdat men door kan drine:en tot eon aantal relevante achter
gronden omtrent het gedrag van de recreant en omtrent de samenhang 
tussen het gedrag en de orngeving waar:Ln de recreant zich beweegt. 

In het onderzoek zijn attractiviteitsmetingen verricbt per 
huishoudcategorie. -De gevonden relatieve attractivi tei ten zeggen 
iets over de belton die de recreanten ui t een bepaalde huishoudca
tegorie hebben bij bezoek aan de betreffende natuurrecrcg,tiegebie
den. Deze baten laten zich moeilijk in verband brengen met speci
fteke aanbod-factoren. De relatieve attractivi tei ten per huishoud
categorie hebben in feite enkel betekenj_s in het kader van de 
spreidingsberekening door aggregatie (zie par. 10.1, model (35)). 
In verband met de meting van de recreatieve waarde van een natuur
recreatiegebied kan een attractivite:Ltsmeting per recreatieactivi
tei t van nut zijn. Men zou dan voor ellc van de drie vormen van na-
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Tabe1 10.f: Operatiorolisering van cnkele aanbodfactoren 

~o1o::t (x) 

natuurrecreatiegebi~ 

1. Sonse hei 

l2, gebied tussen 

·Nuere n en He1c10rrl 

1 ~ 

83, 93, 77 833 1588 

100 1000 1CXXl 

4 5 6 

1 1 :.: 

1 3 1 3 3 

-----
1 3 3 <.: 

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

3. Domme1dal 503 2886 Eckhatt.se bos 1 1 3 
. ·-~ 

37 

38, 46, 31 
97, 98, 95 
30, 101 

.l------------------------+---~------+-----~--~--------------+---~---~----4-----~--~ 

., 
•. 

4. gebied tussen u, 111 875 35~ galgeven 
.. -

Geldrop en l!ierlo 10 
~------~-------------4----------~----+---~i------
·,, 5. StrabrE)chtse hei 

·: '·· -. 

49 + 
Lieropse 
hei 

bos: 
SXl 

hei: 

wasven · 

10 
. \ .. j .... 

1 

1 1 3 

·.:.. ........ ,_ 
~----~----~~----------~~--~----~--~1~000~-~-----~,-----------+---~--4----4----~--~ : 6. Groote Heide SO, (46), ~een·onr.en 1 1 1 

. . . ; . ~ 
., 54, 61 21~0:: 1570 

~I· : ~· . : ···. 10 ,, / _,,-
-------~1----- ~------------------~--~ --~----4-----4----+ .. ,?. boswachterij Leerrl_e , no 1858 526 venr.en 1 l 1 

,ft·,·· .. ... :·~ .·•. .. . . '150 . 
.... ,.. 1-------------'---:----t------ -- i---'---'- r--·-· -----------+--·-+--+---+--- --

·-':'- . .: 
,- I 
•'I..,, ..... 

·. ! ~ ..• 

·,, I' 

. ~ .. 

8. gcbied bij Valkens-"': 6%' 105, 
106 

135!: 194.5 100.' 1 2 2 

~ ·J· ' 

waard (de Ma1pie). 
1------------__:__:~--------,+-------·--+-----+-----l~------:----,-----t--+--t·-- ---- --- f-

,g, de Kempen 70, 69, 
7?.,,_114 

16JO HOO grootven 1 0:! l2 2 . 

25 ,· 
----------------------------r------------+·-----~-----1----------------+----+---+---~---~~--~ 

10. Oorscll otse hei 87 1049 8~0 'l2 <:· 3 3 

~-------------------------t-----------4------+-----+---------------~---+--~---+----4---~ 

. -: .11. E;,ebied rond l.!iddel-

· en Oeste lbeers 

Ooste1b. 
hei * 
1arrlgoed 

1100 500 ;..:2 

1 
de B2~e00S~t--+----+ -----~-------------4----1---4·----~---+---4 

357 4529 3 1~. de l~orte1en 
(00) 81, 

-82 S5 ' . , 
86, 88 

(x) Voor de betekenis van de ko1om.11en zie bijg-darrl bl«d 

1 3 1 

., ' ... 

. ·. · .. < 
-. 

'·-
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Tabe1 lO.J: Operationa1isering van enkele aanbodfactoren 

De beteker.is van de kolommen in tabe1 10. 

kolom 1: nu.nmeraanduiding van de zones, vmarin het recreat iegebied 

1igt vo1gens de zone inde1ing die gebruikt wordt in het 

orrlerzoe k van Ve1dhuisen en Kapoen. 

kolom ;:; : oppervlakte van bos en/of hei in aantallen hectares 
,9Yohclen 

kolom 5: oppervlakte van cultuurg9b~e~&n in aantallen hectares 

kolom 4: opperv1akte van de concentratiepunten in aantal1en 

hectares · 

· kolom 5: geschikt,heid s:neting voor de recreatievormen: 

- wandelen (subkolom 5.1) 

- wandelen + rondtoeren (subkolom 5.~) 

- wandelen +andere activiteiten (sub~olom 5.3) 

Deze meting houdt de volgende beoordelingswdarden in: 

1 = zeer geschikt 

~ = geschikt 

3 = minder geschikt 

ko1om 6: geschiktheidsmeting voor het rondrijden met: 

-de auto (subko1om 6.1) 

-de fiets (subko1om 6.~) 

Ue beoorde1ings·waarden V'd.n deze meting zijn overeen-

komstig de waarden van de meting in kolom b. ,. 



tuurrecreatie een attractiviteitsmeting kunnen verrichten die io 
zegt over de baten die de recreanten een bepaalde vorm van na-
tuurrecreatie vinden bij bezoek aan de betreffende natuurrecreatie 
gebieden. De gevonden relatieve attractiviteiten kunnen in een re
gressie analyse getoetst worden op h1.m sa.uenhang met die aanbod
factoren die relevant worden geacht voor de betreffende vorm van 
natll.urrecreatie. 

De regressie analyses met betrekking tot de relatieve attrac
tiviteiten zijn van belanc; voor het inzicht omtrent de belangrijk
s te factoron die van invloed zijn op veranderingen in de aantr .,··:
kingskracht van een natuurrecreatiegebied. Hot gaat daarbij met 
name om die factoren d reguleorbaar zijn en dus als plannings
instrument kunnen fungeren in het beleid •. ~Tet na,rne doze factoren 
waarvan voorbeelden 11vorden gegeven in vraag B i. ( zie par. 2. 3), 

maken het mogelijk de druk op natuurrecreatiegebicden te reguleren. 
In het voleende hoofdstuk zal nader worden ingegaan op de rol die 
o.a. de attractiviteiten spolen in de berekeninr; van deze druk. 



11. Evaluati~ __ van de resul i_a t~n van~t;:_....§.P..~~-eJdin,C';sberekeninr: 
Het bezoek aan openluchtrecreatiegebieden vormt het centrale 

thema van de recreatie plann en het recreatie onderzoek. 
par. 2. 3 zijn onder het hoofd "Sp:ceiding11 met betreld::ing tot deze 
kwes een aantal vragen geformuleerd die van groat belang zijn 
voor het beleid. t name vraag C h. laat zien, hoe uitgebreid en 
alomvattend de problematiek is. In hoofdstuk 8 zijn een aantal 
modellen besproken waarmee de spreiding van de recreanten kan wor
den gesimuleerd. In bet onderzoek is gewerkt met een mod van t 
Wilson type. Met dit spreidingsmodel zijn bij de analyse van het 
spreidingsprobl.eem vrij redelijke resultaten geboekt (zie • 
10.1). De oplossing van het spreidingsprobleem maakt berekeningen 
mogel.ijk die van l)elang zijn voor de regulering van de druk op de 
natuurrecreatiegebieden. Deze druk wordt gerepresenteerd door het 
bezoek. 

Het reguleren van de drul\: komt neer op het voorspellen van het 
bezoek. Bij de attractj_vi tei tsmeting ui tgevoerd op basis van de 

iteratieve methode besproken in par. 10.1, wordt, zo blijkt uit de 
ou-tput, het totale bezoek aan een natuu:crecreatiegebied exact 
voorspeld, vwlke vmarde men ook invoert voor de paranleter beta. 
De vcrvvachtine; v:as aanvanlcelijl~ dat slechts voor bepaalde kri tieke 
parameterwaarden het totale bezoek exact voorap d zou worden door 
het spreidingsmodel (*). Toen bleek dat het model in deze totaal 

ongevoel was, werd de verwachtine; uitgesproken dat het sprei
dingsmodel voor verschillende beta waarden aanzienJ_ijke verschillen 
zou opleveren wat betre:t't de spreiding per woonzone, zodat op ba
sis van deze verschillen de kritieke wa2rde van de parameter beta 
kon worden vastgesteld. :Schter oak deze verwachtinc; is niet uitge
komen. In par. 10.1 wordt gesteld dat men de oorzaak van de onge
voeligheid van het model u.i teindelijk moet zoeken bij het sprei·· 
dingsmodel zelf. B1ijkbaar is het waargenomen spreidingsgedrag van 

de recreanten geen uitvloeisel van een zeer specifiek reisgedrag. 
Qf anders r.;<:;steld, het reisgedrag van de recreanten blijkbaar 
dermate heterogeen van krakter dat het voor het model weinig 
schijnt ui t te rnaken of men de spreiding nu simuleert bij beta= 
1.8 of bij bijv. beta=2.4. Dit geldt vooral voor de spreiding van 

(*) Deze verwachting was onterecht! Zie bijlage 7o 



de rccreanten vanuit Eindhoven (zie Wilson test 3 Eindh in tabel 
10.3; de waarde van deze test bij beta 1.8 verschilt relatief 
weinig van die bij beta 2. 4) •. Bij de recreanten afkomstig ui t de 
omgeving van Bindhoven is het reis:patroon duidelijker uniform (gc
tuige de waarde van Wilson test 3 buiten Eindh bij beta 1.8 welke 
waarde duidelijk relatief veel lager is dan bij bijv. beta 2.4). 

De reiskoste11functie f( C tj)) (n) Ci~eta vorrnt in het sprei

dingsmodel de indica.t:i.A van bet reisgedrag. Indien men, zoals in 
het onderzo&k is gebeurd, de reiskosten interpreteert in termen 
van afstanden c1 ::-.1, Jran men aan de hand van de n1Jlnerieke vraarde van 
beta vaststellen of er gemiddeld over kortere of gemiddeld over 
langere afstanden wordt gereisd. Hoe korter de afstand waarover 
men gemidcleld reist, des te hager is de waarde van beta. J5ch ter, 
de parameterv;aarde van beta geeft tevens aan hoe de gemiddelde 
reisweerstanden in de verschillende afstandsklassen zich onder
ling verhouden. Als zodanig vormt de :reisl:::ostenfunctie ecm gede
ta.il1eerd model van de invloed die de afstand uitoefent op het 
reisged:rag. l;Ien kan in di t kader steLLen dat de afstandsinvloed, 
gegeven de resultaten verkregen met het spreidingsmoclel, slecht 
11 gemodelleerd" wordt door de gebruikte reiskostenfunctie. Even
tueel zouclen met een reiskostenfunctie van een andere vona (zie 
par. 8.2.3) betere resultaten bereilct kunnen worden. l~chter l1.et 

vermoeden bea...taat dat bet reisgodrag van de recreanten dermate 
heterogeen is, vooral in Eindhoven, dat een bevredigende simulatie 
van de spreiding met een dergelijke kostenfunctie onhaalbaar lirrt. 

Di t ver.r:noeden is ge·caseerd op het ,globaal geconstateerde fei t dat 
in het bijzonder voor de woonwijken uit Eindhoven door het sprei
dingsmode1 stromen z:Ljn berekend die zorvel op de korte als op d8 
lange afstanden zware over- en onderschattinsen tc zien geven ten 
opzichte van de 11waarg(::nomen" stromen. Deze · situatie zou verl::laard 
kunnen worden door te veronderstellen dat de afstanden ~e weinig 
effectieve beperkingen opleveren die een specifiek reispatroon met 
zich mee kunnen brengen. 

In het onderzoek is geen analyse gemaakt van de veronderstelde 

heterogeniteit van hct reisgedrag. Deze analyse zou zich kl.m:rlen 
concentreren op de reisweerstand per afstandsklasse. Het vermoeden 
bestaat, zoals reeds hierboven gesteld, dat de variantie in de 
reisweerstand per afstandsklar.:Jse ere; hoog is. 1\agegaan zou kunnen 



worden of deze variantie kan worden verminderd door het reisgedrag 
van verschillende typen recreanten te betijJwn. Di t vergt echter 
zeer veel data-materiaal. Bovendien moet men er op verdacht zijn 
dat het reisgedrag een bepaald kanskaral{tel~ zal behouden, waardoor 
het in zekere mate onvoorspelbaar blijft. Evenwel is de lnvestie be
langrijk genoeg om er alle aandacht aan te besteden, irnmers het 
gaat hier om de invloed die de reiskosten via de afstand uitoefe
ne:n op de spreiding der recreanten en deze invloed spe t een we
zenlijke rol bij de voorspelling van het bezoek. 

Men kan de voorspellingsproblematiek die aan de orde is bi; 
het spreidingsmodel, onderscheiden naar de drie elementaire onder
delen van het mod 
a) de vraag 
b) het aanbod 
c) de reisweerstand 
ad a) Bij de vraagzijde van het model gaat het om een juiste indi
catie van de produktie-massa per woonzon<3. In hoofdst. 7 zijn een 
aantal opmerkingen gemaakt met betrekking tot deze kwestie. De 
voorspelling van het deelnemingspercentage blijft nog voorlopig 
een moeilijke zaak. Vooral is er behoefte aan meer en beter data 
materiaal, in het bijzonder met het oog op een time series analyse. 
ad b) Bii de aanbodzijde van het model gaat het om een jniste in
dicatie van €1€ attractie-massa per natuurrecreatiegebied. In 
hoofdstuk 9 en 10 is hierover reeds een en ander gezegd. Het pro
bleem is hier dat reeds de meting van de relatieve attractivitei
ten moeilijlcheden oplevert in verband met de ongevoeligheid van 
het model voor wijzigingen in de reisweerstand-parameter. Deze 
kwestie wordt verder behandeld in het volgende onderdeel c) .. Een 
tweede probleem bij de aanbodzijd.e is het vinden van een signi:fi
cante sarnenhang tussen de relatieve attractiviteiten en de rele
vante aanbodfacto:ren. Het gaat immers uiteindelijk om de .invloed 
van de gebiedskemnerken in 
~d c) Bij db reisweerstand 
dicatie van de invloed dj_e 

de attractie-massa. 
in het model gaat het om een juiote in
de reiskosten uitoefenen op de sprei-

ding van de recreanten. In het onderzoek ~ijn de reislcostcn gein
terpreteerd in termen van afstanden. In het voorgaande is op hasis 
van deze interpretatie reeds een en ander gezegd over de invloed 
van de reiskosten. De hele kwest_ie van de reiskosten invloed is 



niet alleen van belang voor de voorspelling van de spreiding, 

maar ook voor de attractivi tei tsmetinc;. Daarom dient aan de ana

lyse van de reiskosten invloed de hoogste prioriteit te worden 

toegekend. In het onderzoek is gewerkt met afstanden, hemelsbreed 

gemeten. l'iien kan ook gaan werken met bijv. "shortest route" af

standen. 

Behalve de afstand speelt ook de reistijd een belangrijke rol 

in de spreiding. Indien tevens de reistijden in de analyse worden 

betrokken, kunnen de reiskosten beschouwd worden e.ls de gecombi

neerde invloed van afstanden en reist i_ ~d~:v~ ( zie Wilson, 1972, pa

per 9). Vooral een analyse van de reistijden naar de afzonderlijke 

natuurrecreatiegebieden lijkt van belang, immers deze kurJJ.en ener

zijds een indicatj_e vorraen van de toegankelijh.heid, anderzijds vm'l 

de route aantrekkelijkheid. Het is heel geed mogelijk dat een der

gelijke analyse van de reistijden al een behoorlijke verbetering 

oplevert van de modellering van het reisgedrag. Immers in het on

derzoek is enkel gewerkt met reisv;eerstanden per afstandsklasse. 

Indian nu de afstand een slechte indicatie is van de reisweerstand, 

dan word t het begrj jpeli~ik vianrom de varian tie in de reisweerstand 

per afstandsklasse ere groat zou zj_jn en dan loont het de moei te 

na te gaan of deze variantie verrninderd kan worden door over te 

gaan op de reiswesrstand per af:Jtand-reistijd klasse. 

Tot zover_punt c). Al met al moet e,esteld worden dat de be

langrijkste problemen - die met betrelddng tot de vraagzijde en 

die met betrekking tot de attractiviteitsmeting- neg lang niet 

opgelost zijn. Zender dat een oplossing gevonden is voor deze pro

blemen, kan men neg gcen valide voorspel1ingen gaan doen met het 

spreidingsmodel. De gebruiksvmarde van het spreidingsmodel als 

planningsinstrmnant wordt ui teindelijl', bepaald door de voorspel

lingswaarde van het model. JDr bestaat goede hoop da t een belang

rijk d;~el van die voorspellingswaarde kan worden verbetercl via ean 

diepgaande reiskosten analyse plus een nadere (regressie) anal;yse 

van de attractivitej_t;en. Er dient neg vcel onderzoekswerk 7erzet 

te worden alvorens .bet spreidingsmodel optimaal in het beleid kan 

gaan functioneren als planningsinstru .. '!lent. 
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)5 EINDHOVEN 

-.: Stc! ck: vol9cnde vroncn aQn de HUISVROU\V. lnd'Pn [J2c'n vrouw il<.mwcziu d:m aa11 de man. 

:_:_~;~~~S QT'.: ~!leg il; eerst enkcle ;:_~rrsnonlijkc gsg:.;vc:~s noleren? 

.: OMniNG 

t U g<~hUI'!d, g::ohuv.:d gsweest of ong::ht.''Nd? 

~-~1,.SL:t'_~;.~Y-~::.J.:~;:~'.JLl::~~~£.5li~9-~!!:' .. 1 .. 2L~l 
tclk jaar b:-nt lJ (voor dD e;;rstc kcer) 
Dlll'!d? 

ik nude !ce~t1jd even notercn van c.Jc~ m:m? 

nzg ik CJok even de 1-:dtijd noteren
d~~ vrouv.:? 

JS/1 

1 Man ondcrvraagd 
2 Vmuw oncbwai!gd 

~~L-----~-·---~·~--

1 
2 
3 
4 
r· 
,) 

G 
7 
8 

9 
0 

11 

(13) 

1 
2 
3 
4 

6 
7 
8 

(14) 

1 
2 
3 
4 

G8hU\\'d 

1973 
HJ72 
1971 
1970 

195Cl 
1938 
1951 t/rn 1G07 
1855 t/rn lDGO 

19S1 t/m 1DS5 
Hl45 tlin 1D5U 
v66r 1D4G 

tim 20 jJar 
21 t/m 24 kn· 
25 t/m 3,1 j c:ar 
35 t/r:: !, c;. j;'::J;" 

4"!::} t/rn ~D j::.lc;r 
5Q tim L~ jd<:r 
55 t/;n 6'; jaar 
65 i<•<~r en ouder 

t/rn ?0 jc:ar 
21 t/m 2,;-j,m 
25 t/tn 3t; j,lilf 

3G t/rn l:•l j<Jar 

5 45 t/m t\8 jaar 
G 50 t!rn lA j a2r 
7 551/lr. G:+ j:Jar 
8 65 jaar en oudsr 

(15) . 
. ,--·-· -... L. ___ ·-·~-~" .. ·--~---------·--,-

ZIE Of,·i1.0EZIJC)E 



\·O~J! dat 

''ll hct £•1k,-n om ne~ le ~F!i>n of \Ve in 
Jg~;n c~cr b;_;\-'c)lkir;u :<onJC:n~ VJi!t U eens op 
}Grtje bjhm b:j Wi~l~ cijfcr hct toule 
s:nkon~2n st~·:.:~t? 

.: Omring kode) 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

9 
0 

~ ~1Gl I . -
---~ .. ~------~-----

Daar zou U ons weer enorm mce he!pen. 
U nog eens op het b:artjs kijken? \Vclk inkomen ~-chi:it U? Bij \vc!k cijfer? 

.: mWING IN KOLOM 16 HET KODECIJFER 0/\T Of\JDH:VR!-.AGDE LIOEMT). -
lOCVfel peisonen bestaat lhv g•;zin? 

cr bier in Uv: uczin kind.::ren of niet? 

hier rnPisl'~>, zijn hicr jonuens? 
wc:ke b::ftijur:n zijn zij? 

LD\l: 

.tvvi;mer is 'NG< kzaam: 

05/2 

r
~·~ 

2 
3 
4 

1 pcrsoon 
2 pcrsonen 
3 pc:rsoncn 
4 pcrsor.sn 

5 5 per:;one:n 
6 6 j)<:fS()nen 

7 7 p2rsonen en m:::er 

( 1 

1 
2 

(18) 

1 
2 
3 

We! kindercn 
Gcen kindcren -··~···~; (doorgaz:n met vraag 10) 

Kinderen jonucr dan 1 jBar 
!<indarc:1 van 1 jc:<n 
Kindcren von 2 en 3 j:::ar 

4 Kindr:;-tm van 4 (;il 5 j;:~ar 

5 
6 
7 
8 

9 
0 

11 

Kindc(cn van 3 1/m 12 j;1ar 
Jongens I'Em 13 un 14 jc.:ilr 
Jongens van 15 t/rn 20 jiar 
Jon;:;t:ns van 21 jc:c.r en QL;der 

Mei:;jes van 13 en 14 janr 
Meisjes V3n 15 t/n1 20 ja;;;r 
Meisjes van 21 jaElr en oudcr 

~l2~~~-.~-'"-~-,·-·~~·•--rc~•--·-~•-·-~·~-· 
1 
2 
3 
4 

0;:> knntoor 
1\ls arnbtenmn 
A!s arb::ider 
Als boer (cok zclfstandigc boer, tuindcr, tuinild::ekhr, 

landar beider l 
5 Als zclfst~;ndige 
6 In zen ic;idende: funktie 
7 In een rnder bc:rocp 
8 's gt~p:::ns!oncerd 
9 Heeft g,)en beroop 

(/.0) 



11. I idYl U hi1Jr ln !u.:t g-:zin d" be~::r,ikking 
over C{'n pcrsonr.nc.uto? 

12. Fllq,: Oh-HHNG (naar eigE:n inzichi) 
5 

V'hl 2\.liO 

G::en auto 

Vl-: I £'?s tc I C: 
Mich.!c-nkl<,~-se 

6 r,)in(i?r t'2S; LUf'eid 
7 Minst g;;sitc~eerd 

(2.i) 

··--·~·-·- ······-----·---

3 

Enq.: Toon blad 1 "Dt ... GGLADEN E!\! HUiS·AAN-HU!S RLADEN" 

13, Op d:::ze lijst stnan bovcn:.Dn ON\ n2nt0! 
dagul;:d<m, \'/eike van dezro b!Jdcn !eest U 
GEREGELD? 
U moet <'a1:rb;j ortder GEnEGELD LEZEN 
verst;JJ!) •Jat U minstens f.Zn drd Vui1 het oi<.:d 
minstens 5 x per we~k IGc~t of ur::kijkt. 

Met d::?zelfde 

14. om;eraa!l op dsze lijst staan enkcle nieuws· 
bladen en hui>·aan·hui::b!Jden. 
Welke va;·; ck:zH l;bden lc.c:cc U GEf:::EGELD? 
lJ rnoc:t himbij onJtr GEREGELD LEZ2:N 
versti!an d:Jt U tninstens t:('n d•:eel v3n vrljwel 
ioder nu;r:mor !oest of bekijU. 

1 
2 
3 

4 

6 

Eind~l0c'<'ns Oaablad 
Helrr.onds Daubl;;;d 
Tclc:graaf 

DcTijd 
Volksknmt 
NRC l·b:dulsblnd 

7 Trouw 
8 Algr.:me<!n D:-.nblad 
9 And::or d:;r•bl0d 
0 Gccn d.:.;:U:·,:=i 

1 
2 
3 
4 
r: ;,; 

G 
7 
8 

Groot EincJ;l;)vcn 
Traverse 
Gestr:ls Wc•;kb[ad 
Woonsds I Strijps Vv'cekblad 

Tong<?.lre bock. 
Stn•tums Wc;<:kbi:Jd 
Veldhovcn;; Weekblad 
Bestse l<!r:nkon! GroeicnJ G;,st 

0 Vendora:m1 
Q A!icrhand(l 

11 Overiga huis·n<!r.-hui3bladen 

\23) 

lk v.ril nu ccrst even rn-;;t ll pr<;:.en over hct v~or·en hicr in de: cmacving. 

15. In \iVat voor soort woning\';oont U mcmentecl? 

16. Is clit huis V."Dnrin U woont r.en huurhuis of 
is hct U\lv ei£1endom? 

. !DSE~D-!l~~-~c~!J!LI.?..!l~:1!.l 
17. Hoeveci !J~,t<:3lt U p::r rn:__~,nd <J;:n de eigenaa: 

van U•:: hu\s? ···-··~,-

Dus_ills cr bijkorncnde !J)~\r;n 7ijn di•.! U tq;clijk 
met d!~ huur u~:n dJ crgcn~L1r van Uv·J huls llli:JSt 
b·~talcn~ bv. d£: kosten vooi ccntr<de vcr\\,'.J.rn~ln:;, 
dan nx)N U df,~ kosten m~crckenr:n. 

fl 
3 

4 
5 

1 
2 

PGl 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

I 
8 
9 

in flat of et<lgt:wcning 
in e~n wonlr,g in een rij 
in rt:n \'"'onin~J~ t\.it2f! ond2r <~0n k~tfJ 

in e:crt vrlj·;t;:;, :H}:> '."1onin9 
in ecn b:.:jac;l(i\,nwoning i -f!at 

huurhuis 
eigen huis ~~--"-~naa1 vraag 18 

f. 1 OJ.-- of rninder per rnavnd 
me3r dDn f. 100.-· t/m f. 1!5~1,-· 

mw~r dan f. 1 t/m t. 20C!,--

rneer clrtrl L t/m f. niO,·· 
1nccr d~:n L t/ln f. 30D,-~ 
meer d:,~r f. =l(:O,·- t/rn f. 350,-· 

m;;er dtn f. 
mcer de:n f. 
rncer d:m L 

t!rn f. 400,-
t/rn f. 500,-· 
pc::r m~:md 

0 weet nict 

(26). 
---···"«'<N~........_,._,._ .... ~_h_ ............ ___ ... _..,..,.~-.... ...,, ....... ._ 



d~.:n bunt lJ (_}\/:~( lJ\V V'JOning? ~·:oa rnr~_\.;L u n~;er U\·V v~;onifj bent hoe rnr;(~l rh:?~r rcchts lJ het hokjc G::in\~·/ijst; 
L· ('18\'t:r bent !to::: fiiL'21 tvar links u h•:t hokjc> rno:;t c::H1\Iij;u:n. H::t u:L>t hicr dus om Uw 

1 Dl::J. over de c•:T•fPVing, de buurt of wijk w:::arin U \VO·::mt. 

het kodcnurnr;;;;r in het hokje dat de ondcrvraagd& aanvvijst. 

c:sT 
I EDEN 

t wlfdc blr.d 2 t·.~AfE VI\N 1 EVRE'oENHEID 

(27) 

UITERST 
TEVREDEN 

ide vraao over d:c: cmgeving waarin U cvoont, dus over de stra:Jt en de buurt. Hoc mcer tcvrE>den U Cl\'er U\v 
Jelling bent hoc meer naar rcGhts U hct hokj::; aanwijst; hoe rnccr £!2.!:!2~~en U erover C~n'tF;~; rnr:cr nzmr links 
;t. 

·tring hot kodenummcr in hot hokje dat de ondcrvraagdc aanwijst. 

FIST 
1EDEN 

on biad 2 VL~fnlU!Sf-'LANNEf~ 

ad sl!la~ cen aani3! p!<mnen die met 
1 te maken ln:bben. 
n dezc plsnncn is op U of op U;•v 
l{SSing? 

.. 

': rC;dencn lwcft U dsuvoor? 

·ij Vt 

:Jon bk;d 2 SOOI\TEN \'liON I NG F N 

<:an de hand v'"' dit b!ad 8angeven in 
r soort huis U d2n clcnkt te gJan 
01 hecft U d<J<:r nog niet over 

ht? 

1 
2 

3 

4 

(2B) 

UITERST 
TEVREDEN 

mijn plan is om zcker binncn 3 jaar te vcrhuizcn 
mijn plan is tc g:Jan verhuizen zodra ik ecn t;eschi:<te 

v·ionin:J ka:1 vi11c1en 
ik hcb w<:l v<:ge plan:1cn om te verhuiz.en rna::~r ik weN 

nog nict of ik binnen 3 ja2r werkclijk 7.21 vcrhuitcn 
ik b.'ln niet van plan om binna;; 3 jaz.r te vcrhuizen 

_J2Dlr~===~:.==· .... ..... ..... ... . .. ...... . 

(30i 

I · ........................................................................................... .. 
(31) . 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

(32) 

.......------,.-...-.-.~....,.. ... - .... ~ 

in fl3t of 8l<lg~woning 
in ccn wonin~l in ccn rii 
in cen waning tW08 onder ecn kap 

in cen vriist:•<:mdc ·,voning 
· in Pen bcjaardenwoning I ·flat 

nog nict over nr.ge'bcht 



u~r;i0~_q,~~ fiu flO'J rnkc!<J V!'(l~Jc:n (;i.'Cf r;:cr~.:.tie, over hct b:;·;teden v"n de IJiijc tijd. 

To:iil b:,,d ·; r.r.o;.~:.:uJlClE:DEi\1 

~ond:·~t $t:~i rcnJ t-:!z~t Lj de b::schit-:king hc-bt 
e;~ ~ zond:;p~~~n rnc t rno(_d zonn\~! v\:~'er. 

rt zou u d,:m c:c, ce:~·l;; zon-d:;g"~]?.i!fl docn? 

1 wat zou U dan cb TWEED£: rnooie 
ndag g<Jan docn? 

,, de DEHCE mooie :wndag? 

n de VI~HOE rnoo[c zondag? 

1 . cpnnluchtn::crc~,tic bui r:::n de bc:~'-)U\vds: koin, zoa!s: 
nz,ar lws, hei, st.aml, (;tc. 

2 opcn!uchtrt·c;eatie b!nrwn d;: bcbouwck kom, zo~:s: 
wancii:!en, rondfict>tm, zwcmrnen, etc. in de 
orn::r::vin~J \'an m ijn huis 

3 sportwi;dstrijd bezo2kcn 
4 f<Jmilie of kenniwm b8£.ceh'n 
5 thui;;biijl'<•n, cilt$ in ,huis of c,p b<>!con of in de tuin zitten 
6 nog znders 

7 
:.r.:.~:~~.PE!.1•o:::~~..!::.::::.!::2~ 
openludllrccre;;ti~ buiten de bcbouwrl::? kom, zoals: 

naa1 bos, het, strand, etc. 
8 ope:nluchtn:c;e:;;tle binn"P r!,; LH:bouwde kom, zoa!s: 

9 
0 

11 
12 

(12) 

\'iWldelen, romllieh•,n, zwcmmcn, etc. in de 
o~l)[!?ving ,;an tnijll huis 

spori':b~dt , ·:d ~~~._t.H_,!.-~sn 
f.:Htii:!e cf kcr1r.is~-:~n ~>-~ZCf!:zen 
thui::.i~!ijv(~r:t 6:.1~ in h!J~~ cf c:p :~:ik=o~-= of in (!e ~,uin Liitcn 
nog and:::rs 

Q..~.rlf?£ .. !.'l~.OJ.'::. l.ol!::!i:i!i 
openluc:htrccrcatic buitcn ck bebou·vvde kom, zoais: 

naar bns, hei, strand, et<-. 
2 opr:nlur;h.f:n•cr(;ati0 hinil<::ll de bcbouwdr! kNil, zoal~: 

3 
4 
5 
6 

7 

8 

H 
0 

11 
12 

war1<J.Jlen, roncJf:pt~.r;n, zwemmen, etc. in de 
omuevlng va•1 r>.ij,1 huis 

sportwcdstrijd bezoeken 
farr,!lie of ke;missen buosken 
thuisblijven, dus in hui~ of op balcon of in de tuin 7iHen 
nog anciers 

VIEHDE mooie zond~!g: 
-·~-""""""'"""""-•""-*'~'"""'-~ r.-,"'\' 

opcnluchtrccrcatie buitcn dc beboU\·vde kom, zo«!s: 
naar bos, hei, str;;nd, etc. 

openluchtrcc• eatic binnen da bebouv;de korr., zoJis: 
wandelen, ronclfietsen, zvvemmen, etc. in de 
om~p;•in:J \'an m:j'1 huis 

!;portv:c~!str tid b.";;· or: ken 
'f({rni!ir. ~Jf kt.!nP!sst:n t;e.t:otken 
thuis!.JJ;j\·en, cius in t'uis of op balcon of in de tuin zitten 
non andcrs 

(13) l 
~~-..... , ... ~~-------... --..,...--

Z!E Oi.'if/il:ZiJD:~ 



c:stl'i tHl e;:n;; t!;1t er 4 zond<:ucn zijn 
lEt v.•ct::r niet zo mooi is. 

wu U (J2n die F.EESTE mind:~r mooic 
l~g g.;;an dc.l'on? 

·,rut zou U dan de T\\'EE[)E rt<indur 
ie :wndag gz:dn docn I 

le DERD[ minder rnGoie zond:Jg? 

::lc V!UlDE rnincb mooie zondag? 

·/14 

2 
na£:r bos~ hei, :>lfii;id, t~lc. 

op~~n!uc~~trecre;ZJt~~~ bi: 1:'>;e:-t dd bt:bouv.~de ko:n, zoa!s: 
\'Vandelen, ro;-1:::J!(:tsen* LV\rC>nH!'tcn, etc. in de 
omoc•ving van rnijn huis 

3 spo~tw;:;clsu ijd b:::;:oekcn 
4 f<J!niiie c:t kennissen b2zo2ken 
5 thuisb!ijvcn, dus in huis of op baicon of in de tuin zitten 
6 nua and:::rs 

7 op<mluchtt·ecrcatie buiten de bcbouwde kom, zoals: 
nHar bGs, hci, str0nd, etc. 

open!uchtrccrcotin bin:1:;n ck bebouwdr. kom, zoals: 
wandel en, rondfictsen, Z\'Vemmcn, etc. in. de 
OOliJ0Ving \'en mijn huis 

!l sportwcdstrijd bPzoek(;n 
0 farni!ic of kcnni~scf"l b:?zoeken 

11 thui~blijve0, dus in !luis of op ba!con of in de tuin zittcn 
12 PG~~ ~~rtders 

DE fiDE rninder n:ooli.: 

o;:en!uchtrvcrcatic: bui::~n d.~ bcbouv:dc kom, zoals: 
naar bo~. hei, str;,nd, etc. 

2 opcmluehtrecreatic LJ!nnen de bebouvvdc korn, z0als: 
wandelen, rondlle1sen, zwenmwn, etc. in de 
.On1£lt?.Ving van mijn huis 

3 sportw~dslrijd beweken 
4 farniiie of kenniss;:;n br:zonkcn 
5 thui~h!ijv<:n, dus in hu;s c·1 op balcon of in de tuin zitten 
6 nog anders 

1 VIE HOE mlnder ;no•J!c 

7 openiuchtrecreatie builcn de bcbouwde kom, zoals: 
r.aar bos, hei, strand, etc 

!3 opcnluchtrccrc,atie binncn d~! beb::YJWcle k01n, zoals: 
wandden, rondficbt:n, zwemrncn, etc. in de 

·omgeving v~'n rnfjn huis 
9 sportwcdstrijd bczoc:ken 
0 fami!io of kennissen L,ezoeken 

11 t~1~.d~hi;j,.t(:n, dus i~. ht)i~ ef op brdcc.,n of ir. de tuin zittrn 

l
12 J nc·;:; ;:>n~krs 

-.~~:!. 4W,__, __ ~--·-~-·-

/ 
t' 

; 

b 

.... -r~ 
: --), 

\j;/ 



~~~.~._9_::: rL::~r; ~=(~:-:rt st.:~:~1 (<:n ~:,!C>Ot <~ant~!! u~·;.:;:rc;::L!r.r;::.:b;r~d:~n 1,1 c!r: v~·:n i.:~tn;:;ho··;en en o:·r:;-:.\:fn~!~ 
\\iiit tJ dc~~e kf!:;rt e~·;~t c:~~ns goe:d ~odat LJ cr :dch ep kunt C·i iCntert'n? . 

£k ke1Mt e:1kide minutcn bc.~stu;!ererl) 

5D. A!s U nu e.;cr.~. S ZO~E::!\GE!~ tn:T MOO I WEEn ter bcschikking zou hcbb::n \'l<;iHOP U r .. 1ar bltiter~ zou g02n, nz:m 
hcidc, stranrl en de;, r;c:liji\C, Hoe zou U die dan verc!~fen ovc!' d~z~ 
U 2ict achtc; ckze t) rijen hokjr::. staan; iQdeic- rij hokjfY; stelt c0n ZONDAG MET MOO! WEER voor, 
die U ter 

d~,t U in h·:h.:r van (L:: 5 J c2n krui~!~: z~:t-achter het rCC!Ttitiegebi'::d, dut U op die zo.·ld~f1 
1118t nwoi 7.0:1 933:1 b~:zc,ckcn. (s.v.p. nict rnc:e( dar: con r;-'bi2J per zondag u3ilkrui~(>n) 
U rn<;g natuu1l ook cpn:)~;·rncn die verrier V·.'cg li~_LF:n en ni(;t op dczr; kt.~~;rt :::t2Jn. En u kunt vanz2rfspreke:nd ook 
n1eerdere zondc;Jcn r-r1r:·L n1ocd \V8l:r in hetzclfde rGcrcatiegebird door brenger.. 

1. bos en he ide tuc,,;en Sor. c:n Be:~ 

2a. DonHneldal tusscn Son en Gc!d;c:p 

4. Stabrechtcse twidtl 

5. Groote Heide 

6. bo;,wachterij Lcenci'.' . 

7. bos en heicl2 tn11 widEn van 
'J <J!kCdlS'Nililld 

8. bos en !wide ten •.v;;stcn van Vddhovcn 
(de Kcmpt:m) 

9. Oirschotse h<:icJ,J 

10. bos en hclje H:n noordf:n vJn 
Midda: en Oo~tcrbecrs 

11 a. Kicti<:hoef (St. O:.:di!il: ode) 

12. Wolfsven 

13. recreatie-oord Oostapp8n 

14. Eur ostt <:nd 

15. recreatie·oord bij Eersd 

17. Eindhovens Kana:1l 

19. V!i!:Jclminakan;;al 

ekbr$, nl.: ........................................... . 

E-C95/15 

5 ZONDJ\GEN Mf.T MOOI \VEEB 

,1e zond3g 4e zondag 

2 3 4 5 

G 7 9 0 (l G) 

2 3 4 5 

G 7 8 9 0 (17) 

2 3 4 5 

6 7 8 9 0 (1B) 
.,.._ ... ~---·--------"' ...... ,.,_,... ... ~."""'-·"'- .. ~-..:..--·-~~~~ ........... ,_. 

2 3 4 5 

6 7 8 9 0 (10) ..__ .. _ .. ._ ___ ..._~ ... __,..,......, __ ,,__.,._ 
----~-----"""·-·-

2 3 4 5 

6 "1 [l 9 0 (20) 

2 3 4 5 

G 7 8 9 0 (21' 

2 3 4 5 

6 7 8 9 0 (22) 

2 3 4 5 

6 7 8 9 0 ( ,...lf"L \ 
~~ 'I 

2 3 5 

3 4 5 

6 "1 8 9 0 

ZiE Orv:MGZIJDc 



r;::br:n r;u t/rn G2 steh u (i\f€'t lh.:t c}~t d8 ondr:rvrL:"agdc hct {1):.?(1St zou be:::ockcn (dq) hct 9\~bicdyVdi:E de 
(h: tn(:c~w kntisjss i'Cht<::r tiC'iTt hc·':ft). 

[j ur:t s.~~hilL:·nck: ~F:!';~~egc .. 'cnt d;~n nrsiYit tJ lv.:t ~~c;b:e~J d;·.t op d 1~ ror5tc zondt:g 
rcht ZOU V.1Ul den (~.:~us \Va~·lf de (H!Ch: .. tvr;,;;~~;Jc het ;n~~est liDkse kru::je hcf-;ft ~!t;znt). 

!\! (-!:;::cl,z· vrc:~;t·n v.:Picn steflcn O':/er !·~f;t re~~r:::sti:.:g:::L!t,.:d dst lJ h(~t v~::.-;ks1. I d-:-: c';rs·~·e zondng lt"LC! rncoi v-JC81 

dt~t is du~ ............. u.ou••·••uH .... \Enq.: Oph~lf~n t:n hi;;ron;__k:i· o~rlcirkeit:·n}. 

Bos en !wide tuss;;,n Son en Rest 

GeLied tu:::,en f\!ucncn en He!rno1:d 

Domrneid::l ltiSSl'i1 Son en Ge!drop 

Gcbie:d tussen Gr:ldrop en Mi~r lo 

Stab;Tdr~es:: H~ide 

Boswachterij Lrcndc 

Bos en f,eidc ten Z\liden vcn 
Val ken~;\'J2ord 

Oos en hi:!dc ten ':vcsten van 
Vc!dhcn,;en {dQ !(~;np::n) 

nr;t wd!..: vcrvoer mid del zou U dc:<1r 
OND/\G rn-::t MOO! WEEn naar 

:.ng zuu U t:!' {gt!Y\'o~;n!ijk) over doDn 
Jw huis uit daar op zondag met mooi 
~.o:ncn? 

Jon blad 8 Al-.:TtVITEITEN 

~ou U dam in dat gc!Jied d<:n op 
112t mooi weer mct:st<JI cloen? 

G 

7 

8 

9 

0 

11 

Bo<: en hcidc: ten noo:den vnn r!iiddel en Ooste1beers 

Bo~ ten noord(~!l ven Oirschot en Best 

Wo!fsven 

Recre:itic-oo:d Oustiippen 

Euros1.rand 

Recreatic·or,rd bij Eerscl 

Beatrixkan:wl 

Willv::!rninsbwl 

ELDt:lrS, r,!,: ......................................................... ., ..... . 

1 opcnb;:,u vcJ·wer 
2 auto 
3 motor, scooter 
4 uromfit:ts 

5 fiets 
G te voet 
7 zeilboot I motorboat 
8 nog <Jnders 

(29) 1 --- ----·~·---~· ---~----

1 
2 
3 
4 

5 minutcn of minder 
tusscn 5 en 10 rninu ten 
tus~;cn 10 rninuten t/m 1 kwartier 
tussen 1 kv:artier t/r;1 20 mlnutnn 

5 tussen 20 minuten tim 25 m1nuten 
6 
7 
8 

9 
0 

11 

(30) 

1 
2 
3 

tu~.sen 2[} minuten t/rn half uur 
tu~:;(·n h8lf u:1r t/rn 3 kw;;rticr 

tussen i uur t/rr~ 1 ~/2 uur 
tussen 1 ~·~ uur t/rn 2 uur 
Ianger dan 2 our 

rondrijden 
wande!cn 
tent opzr:Hei1 I picknir:ken 

4 kijken IB<Jt ~~·ort\vt>chtrijdert 

5 zclf spc:rt beocfenon 
6 zonn'.!ll 
7 · zwcmmen I pontje bad•:n 
8 vissen 

9 zeilun, varen 
0 J.:ijkcn 11oM oedrijvisheid auto's, !llC:n>en 

11 nog m1Clcrs, nl.: .................................................................. . 

(31 J 

8 

{ l-~, 
'.....hl 



C! J 
:~:. A~s tl 0:1 ()i~itS f_) zo:·J!.)i~ .. c::t:!·li\~Cl' ~\'.!f,!f)E;:\ fv:Ot)~ vvr:Ef-·; t(:r beschikking :•:ou hf:tJbtn \r;aarop u f1d3r buitcn zu~J a~-~:·:n n::~-;T 

· bos,,hck~.::;, s~r{':~~d c~rL l·foc zou U eli.; c;:~n vr:r::h:dr.:;~ ovei dr:?~ ~F/'Jir~de.n? 

~{.:d~::rr., lij t~cht;:;r <le rfkrt:,:-tk';;ebiede;n .si~!t nu voor ltn Z()ND/i.G rJ[ET ;\·ili\JDEH i\':001 V\/EEH die Ute; bz:s·:hft~kiG_:J 
h!!~)t {:·in n::::H buitcn tr:! g.~~un. 
Zcudt u \._,:fc.?f in i~d~r v:m de 5 r!jt:n ho!.:j"s e~n kt ui<:je wilicn ;;::?tten r.cht•c.r !wt !}obicd d::Jt u op die zond<:g rr.C't mindc; L1'-'0l 

v:·ccr i.ou r;.;·_Bn b~·zock~Jn. (s.v.p. nict rnt:·~~r 0dn t:tt kt ~i::ic p;;r zor,dafj}. U rrt~lC~ 0:)~< gcbiedcn opnoJrnen din VBrdcr \VC!l fir:~ en 

en niet cp C:aze: b."\:>rt st<:<:n. En U kum ook r:w':!rdcrc zon:Josc:n n:nr hetz~lfd~ g,o!J;ed gaan. 

bos en heidr: tussen Son en fh,,t 

gebicd tu~:;::n Nucnen en Hclrnand 

Dornmt:.'ldal tu>sen Son en Geldrop 

pebl!)d tur.~~n Gc-ldrop en rhcrlo 

Groote Heide 

bosw;:;chterij Lccndc 

bo~ en lwido tN1 widen van 
Valkf,mwar:;rd 

bos rm heidi' t•:n w~;;sten van Veldhovcn 
(r1e Kemp~n) 

). b~s en liddc ten noordr:n van 
Middd en Oo$tcrbeers 

I. bos t1m noorden \;an Oirsclwt en Best 

Ia. l(iC'ni!hod {St. Oed:mrode) 

(. Wo!fsvcn 

4. Eurostrand 

5. rccreeti::)·OOr£1 bij Eersel 

7. Eindhovcns !(<;nant 

9. Wilhelmin;,k;;;naal 

elder_s, nl.: ................... ,.~ ... : ...........•.....•.. 

E-Gi:!S/17 

5 ZONDAGEI'J MET fvi!NDER h,-;QOI WCcR 

1e zondag 2° zondag 3e zond<:Jg 4e zondag 58 zondag 

2 3 4 5 

6 7 3 9 0 (32) .... ...---=·"""""'---"'·"'---------..._.--.. ----......._,._._'>!;..,.,..,..,,_,_,...,_. -
1 2 3 4 5 

6 7 [; 9 . 0 (33) 
.,.,.~ ....... ---.---..._--·-·--·-"'~ -........ ..,,, ...... .-.. ,.....__.. ....... ,._,_...,.._,. ___ .~ _____ .., __ __ 

2 3 4 5 

6 7 8 9 0 (34) ---,..·-·----... -...... ..,., ""'"'~--------- ... ---
2 3 4 5 

6 7 8 9 0 (35) 
~--------~·--..... ·--------,~-------~,.___..._,_. .. ____ --.,. 

1 2 4 5 

t3 7 8 9 0 {36) ___ ,,., ____ A .... ...,......, ____ • ____ • _____ • _______ • _____ ,,_ ____ _ 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 0 (37) 

2 3 4 5 

6 7 B 9 0 (:iS} __ ...,._ ....... ,_...__._,..,., __ ...,._~-~..-<-.----·~·-·_.. ... _ ... ......--.-~----"'"·'"-"" ______ "'•"''----b'"'"' _____ _ 

2 :~ 4 5 

6 7 8 9 0 (391 __ ... ; __ . ___ -',··~---------... .-...,..__._ ....... ___ 
2 3 4 r· 0 

6 7 B 9 0 (~0) ___ ... __ .. .,.~--- ... ,.,. __ ...... ·--
2 3 4 r· 0 

6 7 8 9 0 (41) 

2 3 4 

G 7 8 9 ·o (42) 
·------~-~,---



[;:~n {)I~ tim 67 st~:t U ov,:r hct gc:blt:d da>c d" onckrvr<,;;;gde hE<t llK<:~t zou buo:::ken {du:; he\ g2biod \''"'~'~ de 
~~·~-.:.·gd8 de rnec::;ti:! krttisj(;:; c~c::Yter g~~Lct hCi::~t}. 
de; [1 \:;_;rscllillendc ~;({·,i:_::ch;n G~n~~·~ge:vcrl, dan nr.crnt tJ hct fj-::bicd d~:t op du cerstc zonck-~G 
Yl Lou 'NOHh~n (dus \Vaar de oncL.:rvrva~;dc het inecst linkse kru!sjc lle\:;ft gcz~tL 

.. 
cr;kcl8 vr()~:en wil!rn $1.dlen over h•}t r<"r:rc:,tiGgtbled cbt U het va:obt I ck~ ecrstc zondi!~i rnet mlndcr mooi weer 

:n, dot is dus .................................... (E!2.3:i Oplc'zrm en hierondcr Oincirhlen). 

Be's en heide tus~en Son en Best 

GebiGd tw:sen Ntiensn en Hcimor.d 

Domrneldal tusssn Son en Ge!drop 

Gcbiod tusson Geidrop en Mierlo 

St,:brechtGsc Heide 

G;oote Heide 

Boswachtcrij Leende 

Bos en heid<? ten zuiden van 
Valkensv:.cwrd 

8os en hcidc ten we:.ten van 

~t wclk vervor;rrnlddcl zou U dc:ar dan 
\G filET f·iiiNDEH t·!iOOllNEEH 
an? 

g zou U er (gt.woon!ijk) over docn 
v hui~ uit daar op wncl3g met 
)Oi weer te korncn? 

n bi<Kl Fi Al<TIVITEITEI~ 

u U cl<:m in dat ge;bied dc.n op zond<Jg 
:r mooi weer me<''-' a! docn? 

1 

2 

3 
.4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

11 

(44) 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

(·15) 

1 
2 
3 
4 

Bos ten noordon van Oir!>chot en Best 

Kicnehod {SL Oedr:nrode) 

Woiisvcn 

Hccreatic-oord Oostopp,;m 

Eurostrand 

Rccrcatic-oord bij Eerscl 

Eindhovens Kanaal 

Be:atrixkanaal 

Wilhelmi nakanaal 

ELPEHS, nl.: .............................. , ............................... . 

opejlboar vervoor 
auto 
motor, scooter 
bromfiets 

fiets 
tc voet 
zel!bOC?t I motorboat 
nog «nders 

--------·----·--
5 rninutcn uf mincler 
tusscn r; minutca tim 1 D m:nuteon 
tusson 'j() minuien tlrn 1 l<v-:<H tiar 
tusscn 1 kv.'<,nier tim 20 1'11inuten 

5 tussen 20 rr.inuten t/m 25 minuton 
6 tussr;n 25 minuten tlrn hDI r nur 
7 tusoe;• h:cdi l!U' tirn 3 h·,<:rti::-r 
0 I tussen ~~ Lv·:G!·ti2r t/rn ·t u~r 
~ tussen 1 uur t/rr. 1 ~1 uur 
0 I tuss2n 1 ~·2 uur t/m 2 uur 

11 I lanacr dan 2 uur 

(4G} __,_,. _ __;.., _ __,..,..,.....--~~-.,..__---_....,..._.,.....,........._ _____ _ 
1 
2 
3 
4 

rondrijden 
wandel en 
tent opzetten I picknicken 
kijkcn nec;r spurtwedstrijden 

5 zclf sport bcGdenen 
6 zonncn 
7 zwcrnmcn I pooljo baden 
0 visscn 

9 zrllen, VMsn 
0 kijken na::;r bedrijvi!Jhcid auto'5, rn'Jns;;n 

11 nog anders, rd.: ........................................................... . 

(·'17) 

/() 



l j 

i l 
[J:'l' '"i·:c·!--,p-•;~. !''i 1 ''!! "•') C nc:r·p!~t.-,-q-~r.,:::;•Fn'::r,,Cl '·:···rli·• F!'l·.ri1•r,•·c..1 ·11 r."'"···t- .. ·1 ,.,..,,_~~ .•. : .. : \..l.! I, ·\•t~ ~1... \..41 lt .... l\t 1-.'·"' ''··• ,,,, .• \...t•--~-1·-·~·'-·14 _, t~ .. "l ....... -~ •-··••'··'~'-.·• \.; Wllh''tC·.l:i 

.. /·,1::. lJ nu t:2 r..; !) DC~ CJ rn·) ~-: \'·.':~F.;::~~) r: \.' /~. l~ h.!·rr IE: D/\G f: h1 ( r.~:.:~: rdet zoncL~ ~ .-.. ~} L~ t: T r.·i c; 0 ~ V.' :~ [ r: -~ r?r b ~< ~- ~--,; k ~ ... ;: ):~ ~:.ou h~·t/ ... >1 

V'r;;1rcJp U n.::<-~r lll!i:-;n zcH.! ~.r<.n n.~,~·r he~, h':i(~?, ~~i (-nd c.d. ~-it::;:~ zou l! di2 (Lu1 vc~~d~~i~:·n Gvc: <.~ ;::t"! ~2bi•.:::L:n '? 
lcdcc;; 1ij h~)Lj:?s ~tvlt nu Ci..:·, [~OC.Jr\L~:.~~//;."~i~;<S~.~ D/\G fv':[T j·.··,;)QI \\-~~~;~(! t;()0i di;; U t~.:r b~--;-:~~~kkin2 hc:Yl o:·;~ rl;::.~:r b:.~ltcr! L~ 

· g0;::n. Zou:ft U in icGcr \'£:1: c:~, G rij~n hokj~:; (;Cn krui~jc \'/ii::.·:i 2-::t:~~n ~icfrl(:f hr:.t ~;sbit:d d<.;t U ep d;c dDorde.,t.:c(·!<~c d2u rn=-!t 
mooi \'/(.~cr t: ... ;u hezo.::kcn. {s.v.p. L-On krui~._;s ;::cr doordev/e(:krc di.·-::;). 
U rnJg oc.!~ ~J·.:l"·-i•::c:cn opno2rncn die v~·:rdcr Vr'(~£) lirmen en nir.t o~J d~zc k2~1rt ~tr:;·Jn. E:-l U kunt cok n1cerderc dr;.)idc·~·t"·cek$~ (!:·-~.:.• 
nnar lrr:tze:fC:s gcbied S:lon. 

bos en hcide tussen Son sn Be>t 

g8bicd tussen Nuenen en Hclmond 

Domrneid<d tu~sen Son c,, Geldrop 

ucbicd tuc~en Gc;!drop en rn._ !r) 

Groote f lei de 

Loswc:chti!.rij Lecnde 

bos en hclrle t~;n zuiclzn v~m 
Valkens\Va<nd 

bos en hJid::. ten westen Vil:l Veldho·:eq 
(de !(crnpt;n) 

IJos en heid8 ten noo1 c:en van 
Midd<-1 en Oosterbecrs 

bos ten noorcl\;n van Oirschot (;n Gest 

1. Kienchod (S:. Cedenrvd2) 

Wolfsvcn 

Eurostr:md 

Wit helminaka naal 

elders, nl.: ............................................ . 

5 DOCJ!WEWEE.fCSF DAGEN MET MOO: WEt:R 

2 3 

6 7 8 

2 3 

6 7 8 

1 2 3 

4 

9 

4 

5 

0 

F 
"' 
0 

(48) 

(49) 

6 7 p, g 0 (50) 
D----...:~..,..,__,....,=~•,...._.,.c _ __.._....,.,_..,. __ ... ,...,..,.._-.;>_.._ . ..,._ •. ,.,..-.~..,.~-::...1"_.. .... _.,_... .... ~.,_.,~-...-

2 3 

6 7 

2 3 

6 7 8 

2 3 

6 7 8 

2 3 

2 

G 7 8 

2 3 

G I 13 
~-.... --.. ~ .......... ~---. .. ..._ ... ___ .... ---...--..·---· 

2 3 

6 7 8 

2 3 

6 7 8 

4 

9 

4 

g 

4 

9 

4 

9 

4 

9 

4 

9 

4 

9 

0 

0 

5 

0 

.:.J 

0 

!) 

(l 

(51) 

(52) 

(53) 

(5C·l 

(56) "",....."_.,_ ..... ~-= .. ---...... .,.,er-. 

r· 
~· 

0 (5'1) 

5 

0 (58) 



Dt.: V~D~~(-;(j GD ~/rit 72 s"tr!t l.J OV\:!! h;;t scbh~d d:;t (IQ ontk:rvrtl;:prit' h.:t r:Jeo:;t t:ou b2ZGeken {:~us hat gcblrd v::;~~r de 
{ltldrr·\1 1'(-~f·f;de d(.: rr:2·~:;!•:: krui~jcs ~chi:;;- rcl;ct hecfd. 

1-!ce!t de :.3 ver:;r:;hiUcn~Lc~ ~r:bieden aan~;::c!f;vPn. d~:1 r!SC11~ tJ hc:t ~r:tlitd cLrt o~J de eerste dourd2\·"t·r·ck::'7. 
vokan~icdc:g fTtct rnClo! \"lc~r b~:;;;~o·:~ht ::.ou v·;oHJt:n{ du2 vc~~~r de ht.:t H12G~t iir,ksc• kruL;j{~ hccft ~clet). 

'~ ,~ 

i 1\..,. 

J Lf nu cnkc!e v~ f.c:en \V!ilen stc!!2n ever. hct rec1 eati~:£J:_!bicd dat U hE·t vr::1k~t I dn eerstc docrde'.vcr.:kse v:ki:nticda~i n·:!:t ntc·cr; 
zou bc:wekcn, d;:,t is c;us ............................. I£~L O;:.kzen <:n hic-1 O!:cler omcirb:len). 

G<;bied tus:;:;n Nuer~en en Hclrnond 

Dornr;F>ldilllu;:;en Son en Geldrop 

Gebied tus;;cn Gcldrop en Mi,;rlo 

Stobrechte;_:c Heide 

Groote Heide 

Boswachtc·rij Lcende 

Bos en he:lcte ten widen van 
Valkensw<:,ard 

13os en heide tf:n westen van 
Vcldhm,en (de K·:::npan) 

Oir:;chot::e heidc 

oe, met welk vr:rvo2r1niddel zcu U dac:r ck:n 
)00!-\0LWEEKSE V/\l<ANTIED!\GEi'J met 
)! WEER near toe [)Ban? 

10n l<:!ng zou U er (ge\':oonlijk) over d::Jon orn 
Uv.,; huis uit d.:;~:r op dooi·dc··,~·eck~]c 
,r;ticdiJgen met mooi -.v,,<~r te komen? 

,; Toon bl2d 8 M~TIVITEITEN 

·:at zou U dJ2r in tbt !J'.'bied dr.n op 
rdc;vJcekse vabntisclag::n met mooi weer 
stal do;"n? · 

)5/20 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

11 

Bos Ci1 hcide ten nomderpnn rlliddel en Oostabeers 

8os ten noa:dc;n v.::n Oirschot en Best 

KienchoC:f (St. Ocdcnrodc) 

Woifsvt;n 

Recrcatie·oord Oost~'ppen 

Eurostrand 

Rec.rcatie"oord bij Eerse·l 

Eindllovens Kanaa! 

Bcatrixkc:mH1l 

Wilhe!rninakanaal 

ELDEF!S, nL: ............ : ....... : ........................ , .................... . 

•••• ' ••••• ;.,• ................. ·~· ••99~· •••••• ,_,. ···~ ................... ~··· ·~· ............... . 

(GO) 
,.....,~ ... -.:...0;<\.J .... _____ ,_.,;_ .. ,_ • .., .. _ .. _......... ... ~ ..... ---~ ........... """""'-*"" 

1 
2 
3 
4 

opcnb<:ar vervosr 
auto 
motor, scooter 
bmmfivt;; 

5 fiets 
6 te voot 
7 zcilboot I nwtorboot 
l:l nog and.:-rs 

(G1) 
r~··~-,---.~-.. ·--~---~-~----~· 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

fl 
0 

!) minu~cn of minder 
tussen 5 rninuten t/m 10 r..-.inutcn 
tu>sen 10 r,1 i nu-cen t/m 1 kv;articr 
tusscn 1 kl:vmticr t/rn LO nti1;uten 

tussen 20 miPutcn t/m 2G minuten 
tussen ?.Li mi nut en t/n1 halt l!Ur 
tu~;sen h<llf uur t/m :! kwart:er 
tusscn 3 kwa:ticr tim 1 uur 

tuss~n 1 t•ur i.iti""1 1 !h, uur 
tu~:5sn 1 'l). vur t/rn 2 L:u1 

1 1 Ianser d<~n 2 uur 

(62) 

1 
2 
3 
4 

rondrijdcn 
wandeten 
tent op;:<otten j pir:knicken 
kijkcn rwar s;x•rt•:.'edstrijdt:;n 

5 zelf sport beoefenen 
6 zonnen 
7 zwcmmen I poc1je baden 
8 vissen 

9 zeilen, \'Men 
0 kijken nc•cr bedrijvigheid mlto's, rnens!1n 

11 OCYJ ando:>.r:., n!.: ............................................................. . 

(63) I 
--~ ... .IO:~tfi.H,.,...,....., ........... -,..,...__. _ _.. ______ •""·-~....,._,.--- .... ..._._,_._._<,. .......... 

:?:.~ 
""·!~,;.1 .. 



13 
~i~~I·,: O·,•t:th~r;di,~~ HtJL:··G~ .. J)J) D ncc~;E/\~f!C(iEBff::t)EI\1 en k?~·.rtJ~ Ei~(!iH-'v•:n ~::rt ()rn~tr~;ke~l 

/ 1\ts.l' r:tJ f~·:·~:: f. f)()~)fl[J~·-.\./t:EJ:;_>: \1 /\l·~.i\I·rriFtJi\(3f::t-.t fi;;~E~f Liif-..1 DF:--~ r,·~C(H \'\~i=_t:n tcr 7.-ou h:::L:< .. ·~~n \'-:~~::rc:: 
U n:;~<r b~:i'lr.•n ;:cu ~;;~:";n st:-:::J hL!ic~e, strt_~r~c! u.d. Hvc L·.ou U die dJ:--, ve:rd;~ic·i: Ci'.'~.:~· d~·1o ;.;chter 
d~ s"'L~;a nu vocr (j;i c!oorG:.}\\\;f:k~:s V3knnticc:.:tu EH::t rninder ri:ooi \tlccr die U tr::r bB:chikkinu hcl.ri on1 rt2C;t 

Zoudt u Wz'('l in ic<ler v::n tic: 5 tljt>n ho:;jcs c&n kru!:.jc v;ilic'n Z2ticn ;:e;htcr lwt rJ·:r.::cd d;lt u op die du0rc!ow::c::~'" V<,ka:ltle
dag rn/:..-··t n·d~-~(~er tT;ooi v::ccr i.C}U S2~·.n b'~:L:O(:kt:n? {s..v.p. nict rnr"-':r tL:n 6~n krui~-1·..-: p':t' doordS:\'/cc!(£~c 
U rM·;g oo~~ (Jebied~'n opno·;;1,cn die, Vt•rckr VJC:U liQ~':cn en niet cp clezo k;:rrt.st<•<~n. En U kunt ook m.::erdcre r.o::~r 

hetzdfthJ gsbi(:u ga~n. 

{c dag 2° ditg 3e dag 4° dag 5e dati 

bos en heide tu5scn Son en Best 2 3 4 5 

6 7 8 9 0 (64) 
--__,.~-.--... ..,......._.~~""'~""""""';, ...... ..-...--..,~- ... ---~,. .. ~,....,-~-""' .. "'""''""~ 

Oornmelda! tussen Son en Gc 'drop 

Stabrechtese heide 

bo$\'\'<lchtcrij Lce\nde 

bo; en h0:dc ten zuiden V<>n 
Valkensv;c;ard 

bos en heh:~ t<m •.;·csten Vilil Ve:Cihcven 
(do. Kempen) 

bos 'en heidt ten noorden vc:n 
Middel en Onstt:rbccrs 

bos ten noordcn van Oirschot en Best 

Kicnshoef (St. Ocdemode) 

rccrcatie-ocnJ Oost<:ppon 

Eurostnmd 

rct~rcatie-oord bij [crsel 

Beatrixbna;;:l 

elders, nl.: . .__.. ............. .- ........................ .. 

2 

6 7 

2 

6 7 

2 

6 7 

1 2 

7 

2 

6 7 

2 

7 

1 2 

6 7 

2 ' 

6 7 

1 . 

6 7 

2 

6 7 

3 4 5 

8 0 (fi5) 

3 4 5 

8 0 (60) 

3 4 5 

9 0 (67) 

3 4 5 

8 9 0 (C3) 

.3 4 5 

8 9 0 (69) 

3 4 5 

0 (70) 

3 4 5 

8 9 0 (71) 

3 4 5 

8 9 0 (72) 

3 4 5 

8 9 0 (73} 

3 4 5 

8 9 0 (74) 



:~ vr~.,_r~·:-:n 7-'r t(;·n 7'/ :>t::!t l! o~·;;r h:·t 
~~~.:-·;Vi a·l:>: ;~_: t::; n:::r:.::tc krui~d~)~·- :.·-~:h~;:~-

·;:::i·t d\: c::d::.:tvrt:~:::;or:: t~ \'er~ch~:l;?nd-.:; et<:Fl~Jt:~-}~vcnl cb:1 r:::::::In-tlJ h?t Ql·hi=:~;rj dat o~"J de c::rst~ doorde\:tz~;~~!:S 
K<~r.tl~;;:L.:n rrt~t rn!ntt::t niOC;l v·.:cer bt.J.~>:~ht zou \..,/ord~n {du~. "t'.:.:-~i:r dr: onck::rvr~~=<J:~E: h~t n·1c...:st fink~~:· kruis.jt~ h.::eft Gr·?t~t). 

J nu cn~·d~:; vr::r;.1n \vi!J::;n st.e![l)n ('VL'r h8t n:crertic};r;bh,:d d(:~ Uhf-:~ vu~<<st I d~ r21~:t? doorc;,~-'llcek:!;c vak<':ntk<L:·,g 
lr_jer rnoui ,.,-.~ct)i" zou bc .. t:oekt:r: 1 d~:-t is dus ... u ....... u ...... u.:.. (Enq.: {)pk~zen en hit~: -,:;:,'_L:r oi·ncirkid :.::nL 

GebiE:d tu::sen Gddrop e:n f,\icrio 

Groote Heide: 

Bos en heidr. ten widen van 
Val kenw,'i .. :rd 

8os en heide ten Wf:stcn ven 
Vc!dhoven (de Kc'''pen) 

, rnet \~:/t:JI( ve-!·voenniddt~l zou LJ d::ar dan 
·J DOOFlDE\':EE!CSE Vf\l(/\NiiEDi\G 
NDEf: f,llOO! VVEEn naar tor:: {;<!~.:1? 

~ lang zo:..~ U er (gewocmlijk) CNCI daen 
1 l.hv hui~ uit r:;:ar op dnorde\.,-.~eekse 
iodcu~n met m!ndcr mooi \'/C;lr 

;en? 

Toon bli!d 8/\f<TIVITEITEN 

t zou U daar in d~t ~lebi.:d di.in op 
:::v,r·eek!~e V~ikt::nticdr;g:;n n1~~t minder 
,v.:e:r r-;1ecst~l dnt:n? 

(22 

~-=~~ £1o> en h:~l(~C ten noordon vnn Middcl l:n OoHerbc:ers 

2 Oos ten noord2n v~n Olrsche:t en i38st 

3 l~iE:nchod {St. Or.cl!::n;oclc) 

4 Vvo!fsvcn 

5 necru:tir.-oonJ Oo~,tap;)en 

G [;urcs! r iirod 

7 HEcrrntir-oord bij Eers\JI 

8 Eir·,clhovens K<:nt.al 

11 ELDEFtS, nl.: .............................................. : ................... . 

(7Gi 

3 
4 

opC'nbaat vervo8r 
<lUto 

motm, scooter 
bromficts 

5 ficts 
6 te vo:::t 
7 zci!boot I nwtort.oc•t 
8 nog Dnder::; 

(77) 
........ .,. ... ~----~ ......... -.. ~~-"-"'~--......... -,...,;.__.._ ....... ~---

1 
2 
3 
4 

5 minuter. of rninder 
tus!,(ln r; mi li\Jten i:(m 1 0 minuten 
tuss1;r. 1(! rnir.~;ten t/r-;, 1 kwe;1ticr 
tussen 1 kv<artior t/m :w minuten 

5 tusscn 20 minuten t/m 2£) rn;nuten 
6 tus~cn 2[) r.-linuten t/m half uur 
7 tusscn half uur t/m 3 kwmticr 
8 tt;~<;cn 3 kwr.rtirc:r t/m 1 uur 

!) 

0 
11 

(78) 

2 
3 
4 

w:::en i v.n tlm 1 ~!;: uur 
tU'i>C!"I 1 ~·~. UU I tim :? Uc~i 
Ianger dan 2 t•tJr 

rondrijck:n 
wanddr.n 
trcnt opze1ten I picknicke:n 
kijkE:n r:aar ~p;ytwedstrijck~q 

5 ze!f >;lort beoefenen 
6 zonm:n · 
7 ZV/~;rnrncn I pnotJe baden 
U visscn 

9 zuil~:n, var'"n 
0 -kijken nacii becirijvi;;hcid <~uto'~. mensen 

11 no:; r:ndms, nl.: ............. , ................................................ .. 

(79) 
-~-~-· ·--·r-~···-·--~,·-~-~·-~·--·-·-·~---· -~---

, (flO) I . 
l--~·~ r. -- • ..• -"- ···---~--~ ···~--·-·~--~-----· ··~ 

;· /'-.1 
I I 



I'S 

to ge ln·u.L '-'·' ' _. }--·n bi j A t/m D Hulpblad_en 



lS en heirJe tussen Son en Best 

bir-d tw,sen Nuenen en Belmond 

)l11lnc1dc.l tusse:n Son en Geldrop 

hied tusscn Geldrop en Micrlo 

abrcchtese heicle 

rootc Heide 

>swncl1tcrlj Lcendc 

)Sen hek1c; \':r, Z'JideH van 
ValkcnsW<{<.!fd 

)S en heidc ten wcstcn van 
Veldhoven (de Kempen) 

irschotse hcide · 

)Sen llcide ten noon1cn van 
Midckl en Oosterbeers 

::ls ten J:D·Jrden van Oirschot en Best 

ienehocf (S~. Oedenrode) 

1olfsven 

~crcatic-oonl Oostappcn 

.urcstnmd 

;.creatic-omd bij E.:::rscl 

:indhovl'ns Kanaal 

liihclrn inakanaal 

ldcrs, nl.: ...................... . 

~-695 

1 e zond3·g 

[J 

0 

0 

o. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

[] 

0 

0 

0 

0 

D 

0 

0 

' • ! • • d s.v.p. ecn ~:ru1c,_~~ per zon · .:tg 

5 ZOl\DAGEl--i !/lET MOOI \VEEH 

;.e zond:::g 3 c _;::ondag 4C ZOIH.bg 

[] 0 0 

[] 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 

[J [J 

0 0 0 

0 0· 0 

0 0 0 

0 0 0 

.o 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

[1 [] 0 

D D 0 

0 0 D 

0 0 [J 

0 D LJ 

' J 
/6 

sc zond.cg 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

D 

0 

D 

0 

0 

0 

: rl~:, 
; r- ~ 
.... !.J."' 



s.v.p. ccn kmi:>jc p:'r zondag 

5 ZONO;\GEN l\JET l',HNDER MODi Y/EEit 

1 c zondag 2c zondag, 3e zondag 4e zondsz se zond2~::_ 

!wide tussen Son en Dest [] 0 0 ·o 0 

tussen Nucncn en Helmond 0 [] 0 0 0 

eldal tusscn Son en Geldrop 0 0 0 0 0 

tussen Gcldrop en Jvlierlo D 0 0 0 0 

~hte:;e heidc 0 0 D D 0 

Heide [] D u 0 0 

:h ierij Lce~1de IJ fJ c 0 0 

heidc ten z.uiclen van 
alkenswn:ml 0 [] 0 0 0 

hcidr ten westen van 
eldhoven (de Kempen) 0 (] 0 0 0 

otse lwiJe 0 0 D 0 0 

hdde ten noordcn van 
fiddel en Oostt:rbeers 0 0 0 0 0 

1 noonlcn van Olrsc!mt en Best lJ 0 [} 0 0 

wef (St. Ot:dcnrodc) D 0 0 D 0 

·en 0 0 0 0 0 

tie·oord Oo:>tappen 0 0 0 0 0 

rand 0 0 0 [l 0 

lic-oord bii Ecrsel 0 0 lJ [) 0 .. . 

::.\:ens K annal 0 0 rJ 0 0 

:<bmaaJ 0 0 D 0 0 

minabmaal 0 0 0 .0 0 

nL: ••• # ..... ~. ~ * .. ...... ~ ... 0 0 0 0 0 



fUU'BLAD C RECREKflEGEDJEDEN 

(bij vraag 6i~) 
s.v.p. cen kJuisje pu clag 

5 DOORDE\VEEKSE VAI~A!'>JTIEDA.GEN MET 1\J:OOI WEER 

1 e d<'i?, 2e dag 3e dag 4e dag se dag 

os en heidc tusscn Son C'.n Best 0 0 0 0 0 

ebied tussen N"u(;nen en Hclmond 0 0 0 0 0 

)ommclclal 1us~;cn Son en Geldrop 0 0 0 0 0 

cbicd tusscn Geldwp en llicrlo [J 0 ~ o· 0 

:t:,bu~cll iesc he:Jc D [] 0 0 0 

;roote HcidL~ 0 0 0 D [J 

oswachtcrij L~ende 0 0 D 0 lJ 

os en hcidc ten zuiden van 
Vnlkc:nswaard 0 0 0 0 0 

,os en llcidc ten v;.:;stcn van 
Vdtlhoven (de Kempen) D 0 [] D 0 

)irsc!H'~ oe heiclr- 0 0 D [] 0 

1QS en hd.Je lC!~ noorden van 
:Middc: t.:n 0Gsferbccrs 0 0 0 0 0 

10s ten noorck.n van Oirschot en Eest D [] 0 D 0 

:icnchoef (St. Ocdcnrodc)- 0 0 0 0 D 

'/olt\vcn 0 0 [J 0 [] 

ccrc.a tic··oord Ctos tappen 0 [] 0 0 0 

~urostrand 0 0 [] 0 0 

ecreati,~-oord bij [crsel 0 0 0 [] 0 

~indhovcns Kan~al 0 0 0 0 D 

lcatrlX:blnaal 0 0 0 0 D 

VilheJ 1nina k Ztlla::tl 0 0 0 D 0 

ldcrs, nl.: ............... ~ .... 0 0 0 [J Ll 

~-G9S 



hdde tuss~n Son en Best 

tms:ca Nncncn en Hclmond 

:.ldal tussen Son en Gelclrop 

tusscn Gddrop en Mierlo 

}{cide 

:htcrij I..ecndc 

heide ten zuiden van 
;>lkens·;.,.aald 

hckk ten westen van 
ddhov<m (de Keli~pen) 

hcide tl:n noorclcn van 
iddtl ('fl Om:terbe·~rs 

1 I>aordcn·nn Oirschot en Be:;t 

O.'~f (St! O..:denrodc) 

en 

nmd 

ic-oord bij h~rsel 

)Vens Krm:Jal 

nl.: .' ................... . 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

D 

0 

··o 

0 

f] 

LJ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

[] 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

·o 

0 

i:J. 

0 

0 

.D 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

.o 

D 

[] 

0 

0 

[J 

Cl 

0 

0 

.0 

0 

'lJ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

[] 

0 

0 

0 

[J 

0 

0 

0 

0 

[] 

0 

[] 

0 

0 

0 

0 

se dag 

0 

0 

0 

0 

[] 

[] 

·0 

0 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I /1 
'· f• ll 

l ........,r 
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Bijlage 2, Nam:keurir;heid en betrouwbaarheid van de schattingen 

die verkregen zijn met behulp van de NIPO cnquete. 

Neemt raen als voorbeeld het percentage in inko:nensklasse 2, 

zoals dat gemeten is in Nueren, nl. 17/35:48.5%, dan kan men met 

betrekking tot de nam;keurigheid en betrouw'ocarheid vM dit cijfer 

het volgen:le zeggen. Het werkelijko percer•tnge is onbeker'd. Het 

gaat er om, vast te stellen hoe groo~. de v:~w> :is, dat dit werke-

lijke percentage ligt in een bepaald interval random het. gemeten 

cijfer. Deze kans geeft de betrouwbaarheid weer en het interval 

de nauwkeurigheid. Er geldt: 

waarbij w de werkelijke waarde voorstelt, x de gemeten waarde, 

u de betrouwbaarheidsfactor en ()de standaardafvdjking van de 

A 
meetonnatrNkeurigheid (Wijvekate, 1969'&, blz 252 e.v.). De bet.rouw~ 

baarheidsfactor u kan varieren al naarge lang de gewenste bet.rouw
A 

baarbeld ('::ijvekate, l969N, blz 254, tabel 10.6. De wijze waarop 

B 
tabel 10.6 berekend is, zie WijvAkatc 1£'691\, blz 133 e.v.). 

Wenst men een betrouwbaarheid van 9J%, hetgeen mec:~tal het 

geva1 is, dan is de nauwkeurigheid van het u;emeten cijfer ±··20: 

De standaardafwijking ka.n in h€)t, geval van bovenstaan:l voorbec:ld 

berckend worden op basis van een l::>inomiale verde ling; de for!nule 

luidt: 

lS "" V ( p ( 1-p) / n )
1 

= V (o. 485ru. 515/35) 
.. 'T "'"-, 

:: 0 .026? 

Dtis het cijfer van 48.5% heeft een nauwkeurigheid van ± 5.:5% bij 

een betrouwbaarheid van 00%. (Bovenstaande formule van de stan-

daardafvdjking bij steekproeftrekken kan men vinden in Hodges en 

Lehmann,l964, blz 220). 



Jndien moet worden gemjddeld over meerdare cijfers, bijv. bij de 

be paling van het gemiddeld deelnemingspe rcentar;e, dan kan men 

als standaardafwijking bet ge:niddelde van de s"k>.ndaardafwijkingen 

bepalen of de grootstc standaardafwijking aanhouden. Indien 

enquete cijfers worden opgeteld, dan moet de onnauvJkeurighejd 

f = u()bepaald worden op basis van de formule: 

tot y;:;---i 
f "' f, r,i~;p1·.< v.V ... ht'-~ 1 

(Wijvcka~e 1969a, blz 258). 



variabelen 

In deze tabel worden de vadabelen aangegeven die corresponderen :net de 

bctreffende vragon uit de NIPO enr:uete. Voor de num:nering van de varia-

belen is de numrneraand uiding gebruikt van de varia belen in de computer-

programma's. 

nummer van 
vraag in 
NIPO enquete 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

'10 

11 

- 15 

16 

17 

18 

19 

56.a 

f .'•ll:~ncr van 
variabele in 
cornputerprogr. 

Vl 

V2 

V3 

V4 

vs 

V6 

V7 

VB 

V9 

1Jl0 

Vll 

Vl2 

V13 

Vl4 

Vl5 

Vl6 

V17 

variabele 

nwmner van hct 'Noongebied 

muruner van de respondent 

burgerlijke staat 

J.eeftijd van de man 

leeftijd van de vrouw 

inkomcn ( $) 

grootte van het huishouden 

wel of geen kinderen 

leeftijd van de kindcren 

beroep 

wel of geen auto 

soort woning 

huurhuis of eigen huis 

kosten aan huurhuis 

tevredenheid met de w:wing 

tevredenheid met de woon-
omgeving 

vrijetijdsbesteding op 
eerste zondag met mooi weer 

($) Zie opmerking aan oind van deze tabel 

· naam v&.dabele 
in computer
prograr.ma 

11 no re.sp 11 

·~ 11 (on) gehuwd 11 

111eeft. man" 

11 1eeft. vrouw!! 

11 inkomen11 

"groottegozin11 

" kirrl ere n ?11 

11 lee ftijd kind 11 

11 beroep11 

11 auto?n 

11 1.:oortwonir.gu 

11 huur / e:i gen11 

11 kosten huis 11 

11 sat. v;oning 11 

11 sat. woonomg 11 

11 vr 56.a11 



numrner van 
vraag in 
NIPO enquete 

56.b 

56.c 

56.d 

57.a 

57.b 

57.c 

57 .d 

58 

58 

58 

58 

58 

59 

ro 

61 

nurrt11or van 
var:iabele in 
computerprogr. 

Vl8 

Vl9 

V20 

V21 

V22 

V2'3 

V24 

variabele 

vrijetijdsbesteding op 
twee::l.e zondag met mooi weer 

vrijetijdsbesteding op 
derde zondag met mooi weer 

vrijetijdsbesteding 0~ 
vierde zondag met mooi weer 

vrijetijd: , ~s~",,_: i11g op 
eerste :z.ondag met minder 
mooi weer 

vrijetijdsbesteding op 
tweede zondag met minder 
mooi weer 

vrijetijdsbesteding op 
derde zondag met minder 
mooi weer 

vrijetijdsbesteding op 
vierde zondag met minder 
mdJoi 'Neer 

V25 11 geplande 11 bezoek op eerste 
zondag met mooi weer 

V26 11 geplande 11 hezoek op tweede 
zondag met mooi weer 

V27 11 geplande11 bezoek op derde 
zondag met mooi weer 

V28 11 geplandc" bezoek op vierde 
zonda.g met mooi weer 

V2 9 11 geplande 11 be?.oek op vijfde 
zoaJag met mooi weer 

V'30 het voor1\:eursgebied op een 
zondag met mooi weer 

V31 vervoermiddel voor rit naar 
het voorkeursgebied op een 
zondag met mooi weer 

V32 reistijd van de rit naar 
het voorkeursgebied op,een 
zoooag met mooi weer 

----,----~r n .. aam. v.aria bele in computer-
programma 

"vr 56.c 11 

11 vr 56.d 11 

11 vr 57 .a11 

"vr 57.b 11 

11 vr 57 .c 11 

11 vr 57 .d 11 

11 vr 58 zol11 

11 vr 58 zo2 11 

11 vr 58 zo3 11 

11 vr 58 zo4 11 

11 '11-r 58 zo5 11 

I 
i 
I 

11 gebied 58 11 

I 11 vervoer 58" 1 

I 
11 tijd ve::v 58il l 

I 
--·~. ---+--....---.. ~---- ... ____ _........ ______ . ___ ~--'------ -·~.1 



-- numm--:-;an r-::,;:; van 
·- -··~~-~-~-·, 

naam variabele 
vraag in variabele in variabele jn computer-
NIPO enquete computerprogr. pro granrna 

. 
...-·-~----.,--"" 

62 V33 recreatie activiteit in 11 recrvorm 58 11 

het voorkeursgebied op een . 
zondag met mooi weer 

Opmerking bij bovenstaande tabel: de ooerat:i'2_na]-jserin,g van de enouete 

var:iabelen is conform de cijfercodering lil Je NIPO encw9te, op drie nit-

zonderingen na. Variabelo V6 heeft de waardeO; 1,·~.~ of :S: 'de:rvJM.<rde.1 

,~eft de groep van inkomens aan van mjnder dan f 15.000, de waarde 2 de 

groep van inkoroens tus sen f' 15.000 en f 21.000) en de waarde 3 de groep 

van inkomens van meer dan f 21.000. lndien V6 de waarde 0 heeft, dan 

betekent dit dat de betreffende respondent geen tnformatie heeft verstrekt 

over zijn jnkomen. De variabelen V25 t/m V29 zijn per zondag gecodeerd 

op volgorde van gebied, waarbij tevens een uitgabreide specificatie met 

coderir.g bestaat van de post 11 elders, nl: ••• 11 • Variabele V33 is geopera-

tionaliseerd voor alle moge lijke combinaties van re~reatie activiteiten 

(zie bijlage 6, tabel 1). 



Bijlage 3, tabel 2: getransformeerdo varia belen 

De getransformeerde variabelen vormen een bepaalde transformatie van eon 

of meerdere van de enquete variabelcn. De betekenis van de transformatie 

wordt in onderstaande tabel zo nauwkeurig mogelijk omschreven. In kolom 1 

staat de nummei~::.:;'j,nduiding van de getransformeerde variabele zoals die in 

het computcrprogramr:Fl ''ordt g,e bruikt. In kolom 2 worden de var iabelen 

genoe;JU waB_,..op de t.;·nnsformatio is gebaseerd 

r-----------..----·--.--.-~------------------··---------·-~---------------------·-+ 

1 2 Betekenis van de trans format ie 

T1 V1 Tl is een ·getransformeerde variabele, waRrmee op basis 

van V1 de 22 woongebieden worden gespecificeerd die in 

de NIPO enquihe zijn omschreven. 

T6 V4, '1'6 geeft aan het huistnudtype. In het onderzoek is de 

V5 en volgen:ie indeling in huishoudtypen gemaakt: 

'118 

:S~_n_'-~--4-5-·J-· a-a-r---r----45-J-· ":__'_ 

ja 1 2 
--·-~---·----;---------;----------~ 

____ n_e_e~-· _______ j_~-- ~--·---~·: ___ _ 

Waar geen man in het huishouden aanwezig was~ :i.:o ge-

bruik gemaakt van de leeftijd van de vrouw. 

'f9 Vl T9 geeft aan of hct woongebied a1 of niet in E:indhmren 

ligt. T9 is de variabele 11 urbanisatiegraad 11 • 

V6 en Tl2 geeft aan de huishoucategor:id!n, die al s volgt 

T6 worden samcngeste1d op basis van V6 en T6: 

.J-~---"-----+-------------~·-·----------...,_.--·---



3o 

1 2 Bctekenis van de tTansformat ie 
----------·--~---------------

~ 1 2 3 4 
6 

' --~-

1 1 2 3 4 
- t-

2 5 6 7 8 I ·--
3 9 10 I ll 121 

i --l i --+ 
Tl3 ' V30 Tl3 geeft aan of een gebied een natuur- of een massa-

recroatier,ebied is, of p,een van beide (zie ook bij-

laee 6). 

Tl5 V33 Tl5 geeft aan de natuurrecreatie activiteiten (zie 

bijlage 6). 

Tl6 V33 Tl6 geeft a.an de massarecreatie activiteiten ( zie 

bijlage .6). 

TJ.7 V32 Tl7 geeft de volgende indeling in tijdklass~n: 

1: nul tot 15 minuten 

2: 15 tot ?JJ minuten 

3: meer dar: 30 minutcn 

T25 V33 T25 geeft aan of een recreatiegebied een massa- dan 

wel natuurrecreaUegebied is. 

L--+--V-3_3_---'~,.---_:_:_:_t_g_:_:_:_:_r_a_:_:_s_:_: ___ e,::_n_b_:_~_J_. a_:_:_:_,,_.:_:_:_:_:_:_:_:_:_i_:_~_t_i_v_i_t_e_i_t ___ j 



31 

Bijlage 4, tabel 1, 2 en 3: Overzicht van uitgedraaide frequentie

en kruistabellen. 

De frequent.ie- en kruiBtabe.llcn z1jn uitgedraaid met a) enquete 

variabe1en (zie bijlage 3, tabel 1) en b) getransformeerde varia

belen (zie bi~lage ,3, tabel 2). De tabellen zijn ingedeeld in 

drie groep8n: 

A vraagz.~ ,-ide ( ?'. h: ~abel 1) 

B aanbodzijde ( z1e tabel 2) 

C spreiding (zic tabel 3) 

De fr8quentie- en kruistabellen zijn r;enummerd per groep. Ind. i 8!1 

de tabel een kruistabel is, de.n wordt dit direct via de variabelen 

aangegeven, bijv. Vl - V2; in deze tabel zijn varial::ele Vl en V2 

tegen elkaar uitgedradd, of bijv. (Vl- T2) - V3; dit is een drie

d imensionale tabel, waarin variabele Vl en T2 tegen elkaar zijn uit ... 

gedraaid voor de v8rschillerne waarden van V3. Indien de tabel 88n 

frequentietabel is, dan word t enkel de variabele genoemd, bijv. Vl, 

'l'l; dit tijn t\'18e frequonti8tabellen, nl. een voor variabele Vl en 

een voor var jabele T2. De nwnmering van de tabellen correspondeert 

met de nummering die per groep is aangebracht op de output van de 

computerprogramna 1 s. De tabellen zijn a}.le uitgedraaid voor het ~-

-wogen databestand (= 1677 respondenteh). 



Bijlage 4, tabcl 1: overzicht tabellen vra11_p,zi,ide 

Vl? 

J\3 

A5 

A6 

il.? 

A8 

R.9 

De operationalisering van V6, 
z bijlage 3, eind van tabel 
l. 

exclusief V6 = 0 

inclusief V6 0 

----·--·----------+ 



rnmn1er j de uitgedraaide Bijzonderheden 
tabel(len1 tabel(lerJ) 

(Vl9 - T30) - Tl 
(V20 - T30) - Tl 

AlO (V21 - T30) - Tl 
(V22 - T30) - Tl 
(V23 - T30) -·Tl 
(V24 - T30) - Tl 

All Tl2 - Tl 

Al2 Vl7 - TJ.2 
VlB - Tl2 
Vl9 - T12 
V20 - '1'12 

11.13 (Tl2 - V17) -T30 
(Tl2 - VlB) - T30 
(Tl2 - Vl9) - T30 
( '1'12 - V20) -T30 

Al4 (Vl7 - Tl) - Tl2 
(V20 - Tl) - Tl2 

Al5 V7 - Tl2 

Al6 Tl -Vll 

Al7 Tl - Vl2 



8ijlage 4, tabcl 2: overzicht tabellen aanbodzi~de 

81 

81a 

82.1 

82.2 

B2 .3 

83 

B4.1 

B4.2 

B4.3 

BS 

86.1 

B6.2 

B7 

BS.l 

B8.2 

B9 

BlO .1 

810.2 

11 

1i::! 

------

--------· --------------
de uitgedraaide 
tabel( ler;) 

Tl3 - v:s3 

T25 - V3'6 

V30 - V33 

V30 - Tl5 

V30 - T16 

(V30 - V3l) - Tl8 

Tl -V'!JJ 

T1 - V30 

Tl -· VYJ 

V30 - V6 

,Tl5 - V6 

Tl6 - V6 

V30 - T6 

T15 - T6 

T16 - '1'6 

V30 - T9 

T15 - T9 

T16 - T9 

T1 - V25 
Tl - V26 
T1 - V27 
T1 - V28 
Tl - V29 

('n - V30) - T2 
(T1 - V30) - T3 

Bi .izon.ierhedcn 

met ongcv:oren databcstar;d 
( == 14.0;.:/ re~pondentcn) 

met herwogcn databestand 
( = 16'77 re.:;pon::ienter:) 

V32 ~ 20 minuten 

V32 ~ 25 minuten 

V32 ~ 30 minuten 

exc1usief V6 = 0 

11 

II 

_, ________ 

De £abellen 11 t/m 17 zijn 
gebruikt voor een spreidings
analyse die buiten het kador 
van het onderzoek valt. lle 
betekenis van de getransfor- • 
meerde variabelen is niet dij 
van bijlage ~, tabel 2. 

·---+---·------



'') >) .. ~::»~~· 

... ) .,-, 
, ....... , \a .. ' 

. t~~~Tuner I 
ta.bel( len) 

de ui t qedraa :ide 
(..:} 

tabel(len) 
B:ijzonderheden 

13 andere tijdklassenindeling (Tl - V30) - T~ 

en - V'60) -· \l:3 t.o.v. tabel 12 

V25 

T1 -

V29 

15 andere Ujdkl assenindel ing u- - V30) - T2 ~ J. 

(T1 - V30) 

16 V25 

T1 -

1/29 

17 

(Tl - V30) 

- T3 

-

T3 

'flO 

t • o. v. ta beL 13 

T3 L/m 'l'lO ZlJD steeds andere 
tijdklassenindelingen 

i 
·------------·· --·-··-----·--·· -----·---+ . --·----·+ 

Bl8 

819 

T12 l Tl5 

V30 - Tl2 I 

B20 

B21 

T1 - Tl5 

V30 - T15 I 
I 

I 
I 

L ______ --+ 



Bij 4, tabel 3: overzicht tabellen spreidinp; 

Cl a) 

C2 a) 

C3 a) 

Cl b) 

C2 b) 

C3 b) 

C4 b) 

C5 b) 

Cl d) 

C2 d~ 

C3 d) 

C4 d) 
(;5 d) 

. (.:6 d) 

a) interactie analyse, b) be zoe~ d) vervoerswijze 

n- V30 

'l'l .. V25 
'fl. - V26 
Tl - V27 
Tl - V28 
Tl - V29, 

V25 

'n-
• 

V29 

Bezoekfrequenties 
per recreatiegebied 
A, B en C 

Bezoekfrequenties 
van de recreanten 
uit verschillende 
delen van de 
agglomeratie 

Bezoekfrequenties 
van 11 zuJvere 11 

:Btuurrecreanten 

V25 - Tl2 
V26 - Tl2 
V27 - Tl2 
V28 - Tl2 
V29 - Tl2 

V'60 - V3l 

vervoerswijze per 
per recreatiegebied ft 

(V30 - V3l) - Tl 

V3l - V6 
V3l - T6 

__ ._,_ ___________ _ 
Bijzonderheden --1 

V25 < 12 

"' 
V29 ~ 12 

Deze gegevens zijn ontleer.d 
aan de woonsatisfactie enquete 

I 
l 

! 
l 

I 
I 
l 

van Kapoen en Veldhuisen 1 

11 zuivere 11 natuurrecreanten 
zijn recreanten die enkel 
natuurgebieden bezoeken 

Gegevens ontleend aan enquete 
van Kapoen ne Veldhuisen 



Bijlage 4, tabel 3: overzicht tabellen ~~reiding 

c) de reistijd 

~·· --'·-·--------------1·-------.--..,.------·----
nummer 
tabel(len) 

de uitp:edraajde 
tabel(len) 

~---------+---·----------------
Cl c).l 

Cl c). 2 

Cl c).3 

Cl c) .4 

Cl c).s 

C2 c) 

C3 c) 

C4 c).l 

C4 c) .1 

C5 c) 

C6 c) 

C7 c) 

CB C·J 

cg c) 

re.istijd pel
recrc? tiegebj<:Jd 

t3 vredenhdd met 
,_,e_i_stijd per 
recreatiegebied 

belangrijkheid van 
reistijd per 
recreat iege bied 

redelijkheid van 
reistijd per 
recreatiegebied 

maximu:n reistijd 
per recreatiege bied 

V'3l - V32 
V6 - V32 
T6 - V32 
Vl - V32 

V30 - Tl7 

V30 - V32 

V30 -'-V32 

V32 - V6 

V32 - T6 

V'S2 - T9 

Tl - V32 

(V30 - V32) - 1'1 

Bijzonderheden 

Cl c).l t/m Cl c).S bevatten 
gegevens die ontleend zijn aan 
dG woonsatisfactie enquete 
van Kapoen en Veldhuisen 

V30.'~ 1.2 

13 ~ V30 ~ 20 
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Bijlage ;f: De attractiviteitsmeting op basis van de regressie 

analyse ( x) • 

I I t .,1- 9 
'ho.:\rc~.r, L-.. 

In pd·-.-~ ... ~~· word t ten aanzi en van ve rg. ( 17), ( 18) en ( 1~) 

gesteld dat de relatieve attractiv:iteiten geschat Iemmen worden 

met behulp van de lineaire multipele regressie analyse. De 

schattingsmethco€ :tal in deze bijlage besproken worden aan de 

hand \'--~n verf!,. (U:'), die in dit verbarrl bet meest algemene geval 

representeert. Jchrijft men verg. (l~) als volgt: 

B .. = K. H., A. r('..;, .) + U .. 
lJ :b. 1 J lJ 1J 

en neemt men: 

V. = K
1
. R. en 

1 1 

-beta 
r(c .. ) =G .. 

1J lJ 

dan vindt men bij substitutie voor verg. (1~): 

-beta 

Bij = '4 Aj Cij + u .. 
1J 

k) 

(12 I) 

Men kan nu de volgende logarithmische transformatie op verg. (12 1 ) 

uit.voeren: 

~· 
- logfBij) = log(V i) -1: log(.Hj) - beta.log( Cij) + Uij 

Neemt men: 

--log(V.), 
1 

(x) met dank aan Ger Bruinsma 

(lie 11 ) 



en 

LC .. = 1og(C .. ) 
lJ lJ 

, 

dan vind t men voor ve r g. ( 1;;: 1 1 
) bij subst itutie: 

LB .. = betc. .. +beta j- uet1:1.LC .. + U .. 
lJ ..Ll ;;: lJ lJ 

( 12 II I) 

Men kan betn~ hetali en beta;Gj besehouwen 1:1ls de te schatten 

regressih~oeff'i.cienten in de 1ineaire multipe1e regress ie verge-

lijking: 

(Goris, 197~) 

,waarbij: 
I 

z 

Lo 11 

L B,2. 
LB,3 

• •<~--······· 

0 --·· 0 S i I 0 

··c~·::) .. ? ~, 0 t 
I ( -). 

! '· ... ~ 
(). 0 0 

I 



J 
-~ 0 

!Je index n geeft aan het aantal heriwmstzones, terv~ l de index 

m het aantul besteumingszones. Via de schtting van beta2 j vindt 

men de gezochte reeks van relatieve attractiviteiten met behulp 

van de formule: 

Men verkrijgt uit de regressie amlyse tevens een waarde voor de 

Vall de reiskostenfunctie f( cij). Deze wuarde leve~'t 

een eerste controle mogelijkheid op; uit de literatuur bekend 

dat beta moet lir:;gen tussen 1 en 3. Een tweede controle mogel:i.jk-

heid, waa.rmee men zowel de schattingen van de relat ieve attracti-

viteiten als de schatting van de parameter beta kan beoordelen, 

wordt geboden door de volgerrle formule: 

V. = K. R. = exp(beta 1 .) l. l. l. -1 

R
1 

is bekend, dus K
1 

kan bBrekP.nd worden. De for mule voor K i in 

verg. (12) is: 

K. "' 1/.[ ii.. f( C .. ) 
1 j J l.J 

( i) 

Vult men in verg. (i) de uit de schattingen gevonden waard.en van 

.M.j in, dan vindt men Viaarden voor K
1 

die consistent zijn binnen 

het spreidingsmodel. De uit de scha ttingen berekende waarden van 

K zullen met deze waarden moeten overeenkomen. 
i 

Wa.arschijnlijk vindt men betere schattingen, indie n men R. 
1 

als e.en gegeven meeneemt in de regress ie analyse. Men kan de 

volgende logarithmische transformatie op verg. (12) uitvoeren: 

* log(Bij) = log(Ki) + log(Ri) + log(Aj) - beta.log(Cij) + Uij 



Neemt men: 

LB. . :::: 1 o g ( H • ) , 
l J. 

beta2 . = log(j~-J en 
J v 

dan vindt men voor verg. (12) bij substitutie: 

* LB..: J' = beta1 . + L.R. + beta2 . - beta. LC . . + U .. 
; .... l. l. J l.J lJ 

Hieruit kan m.zn de volgcrxie vergclijking af1eiden: 

LB .. - LR. = LRB .. 
lJ l. l.J 

*"
::::. beta11. + beta2 J. - beta.LC .. -1 U .. 

lJ lJ 

(121 I I I) 

Hierop kan ·weer een regressie <: .. nalyse worden uitgevoerd met be-

hulp van de vergelijking: 

1\ y = Z~X + u = um
1 

. 
. J 

I• 
waarbij Z en:;( exa:ct geli,j 1r zijn aan de hierboven uitgesc~Jreven 

A 
matrix Z en vektor£1{. Ook hier moet weer geco ntro1 eerd worden op 

de beta en Ki waarden. Deze controle betekent .tn fei te da t men 

nagaat of de schattingen van beta en A j ~).ver zijn binnen de 

kontekst van het sgeidingsmodeJ". In d3 litc:ratuur worder, hier 

moeilijkheden gesigraleerd (Wiilson, 1972, paper 9, blz 178). 

De attractiviteitsmeting op basis van de regressie analyse 

heeft een belangri jk voordeel ten opzichte van de attractivi-

teitsmeting met behulp van de iteratieve methode besproken in 
/Q/ . 

par. 4,--4,. De attractiviteitsmet.ing op basis van de regressie 



am lyse levert relatieve attractivi teiten op die optimanl zijn 

afgestemd op de afzonderlijke stromen; de r-kwadraat van bet 

spreidingsnodel is ma::dmanl. Bij de iteraUeve methode worden 

relatieve attractiviteiten Gevondcn die een exacte voorspelling 

rnogelijk maken van het totale bezoek aan een bepaald natuur-

recreatiegeuiod. D it betc:l<"ent nog niet dat de afzonderlijke 

strom'm good voo::-spe ld worden;. de r-kwadraat van het spreidings-

model ;·, n i .tc'g zijn. Aangezien ir: het onderzoek slechts een 

attractiviteitsmeting is uitgevoerd met beh'-1lp van de iteratieve 

methode, verdient het aanbeveling bij verder onderzoe k tevens 

de attractivlteitsmeting te verrichten op basis van de regressie 

analyse. Men zou dan uiteindelijk kunnen streven naar een 

opt:Lmale combi_natie van beide soorten van attractiviteitsmeting. 



b 
Bijlage )6: "Goodness of fi t 11 maten 

In het computerprograrrma voor de berel<eningen met het spreidings-

model zijn een aantal "goodcess of fit" maten opgenomen die ieder 

cen bepaald idee geven van de mate van overeenkomst tussen de 

reeksen var1 waargenornen en berekende st romen. Onder deze mat en 

2 2 
bevinden ::dch dP. ·~ , de X en de agreement maat, aan welke maten 

een uitvoeri.c,P ~:-eschouvdng is gew:ijd in het rapport "Lowry in 

Nederlar,d" (de Boer e.a., 1974, bl7. 17~- 185). Er is ook gebruik 

gemao.kt van twee mat en ujt de Wilson 1 iteratuur, die schrijver 

dezes VvHson test l en Wilson test 3 heeft genoerrd, afgaande op 

de numnering die Wilson er aan geeft (Wilson, l972, b1z 179). 

1De drie test::; die ~lilson aangeeft, luiden: 

1. 
}:~ B .. c .. 

lJ lJ 
I. J 

.t: >.: B·. 
l j 

lJ 

·stel: 
( \~aarn) 

L LB .. lJ 
L ] 

Dan luid t de test: 

( waarn) 
T == K/K 

= K = gcrniddelde reiskosten, te vergelijken 

(.;, . 
lJ 

met de waargenomen reiskosten. 

(waarn) 
= K = gemiddelde waargenor:l3n 

reiskoste n 

(waarn) 
of T 1 = K /K 

s 
waarbij de agoodness of fit 11 ffi'3X:imaal i-Q, ind:ien T __ 1 of T' = 1. 

In het onder:z.oe lc j s gev;erkt met T. 

{ 

(v1aarn)}:?a ( (waarn))2 
L L B .. - ~ B.. = L B. - B. == 

~ lJ • lJ .. J J 
j l .; J' 

2. 

Deze test vergelijkt het -berekerde totale bezoek ~r recrea.tie-



gebied met het waargenomen. De '1 goodr.ess of fit'' is maYimaa l, 
./(,it/ 

indien V
1 

= 0. Bij de it.eratieve procedure besproken in par. ~4-;-4-, 

7 
wordt noodzakelijkerwijs berei kt dat v1 _-" 0 ( zie bijlage ),r). 

Dus deze test heeft bij de iteratieve berekening ge<~n betekenis 

en is dan ook niet gebruikt. 

3. I "(waarn) 2. 
L ?__ \. B -· . - ,; . . ) . .. lJ l,l 

l J 
Bij de~t t~J::- wordt de 11 goodness of fit" bekeken voor het totaal 

van alle st:romen tussen de woon- en recreatiegebieden. Ind:Le n 

vr:. = o, dan beschrijft het spreidinr;smodel perfect de spreidings-

5ituatie. Deze test heeft bij de spreidingsterekening in het on-

'derzoek een doorsla:ggevende rol ge0I:eeld. Doordat V
2 

steeds ver-

seh illende wa.:Jrden oplcverde voor de ve rschillende beta waarden 
f: o..~ _ 10. I, io..J.~P...{ 10. ,3 

( zie -oi-jlage H-,-t-ebel·~-6-), kon door onderlinge vergelijking die 

beta waarde aB.ngewezen worden, waa.rbij het spreidingsmodel een 

spreidingssituatie berekent die het dichtst bij de algehele 

waargeno:nen situat i.e staat. 



-; 

Bij lage J{: De exacte voorspel U ng van het tot ale bezoe k met be-

hulp van de Hera ti.eve procedure (y) 

·' I ·' /vDorl:,l. II 
In .P,':l.:P-[). .... 4- ~;pree <t schrijver dezes zijn verbazj ng er over u:it dat 

model (31) steeds ~ u'~n) == 0 oplevert bij de iteratieve bereke
J J 

ning van dE': relatieve attY'activiteiten. Barrie Noy heert hem er 

ecbter terecht np gewezen dat deze situatie noodzake1ijkerwijs 

moet ootrerten. Im:ners de iterat ieve oplos~dng komt er in fei te op 

neer, dat 1<:: onbekerr.len opgelost worden uit li;; vergelijkingen. 

Deze vergc1ijkingen zijn: 

A
lh) 

1 X. 

, 
, 

12ln) _ 
!-)12- A{n) VI 

., 
i~ 

A
(h) A(h) . 

waarbij ~- ..... M de 1~ onbekerrlen zijn (dus 1~ vadabelen) 
1 ,. 12 

die u:itdc 1:? ·vergclijkingen kunnen worden opgelost. Daarbij doet 
~d~ (n} 

het er niets to~ de 12 onbekenden ook in K. zit ten. Bj j model 
" 10.1 Cn) 

(W) in par.-4-....rwordt de oprae:rk:ing gemaakt datAj niet direct 

opgelo.::t kan worden, omdat verg. (W) geet~ herle:ide vorm vergebj-
(~) 

king is. Deze opmerking bl ijft cc!trrect, aangezien Aj er al s 

een varinbe:e wordt beschouwd. Bl_i het iteratieve berekenings
>t{h) 

proces daarentegen wordt ';j behandeld als een grootheid die 

voor elke waarde VC:l.n index j een afzonderlijke variabele repre-

senteert 

(x) met dank aan Harrie Noy 
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Bij lage ... Y!: De Dd.UW!<;curigheid van de attractivi teit,~seting 

De vergelijld.ng voor de rcla tieve attract iv:ite it van een natuur

/0./ 
recreat:ie ied luidt volgens model (30) (par -4.,.4): 

( :-)o) 
·l: .. 

10.1 \ 
In par • ..l:r.-lr worde ::1 o ::.~ operationaliseringen besproken van de termen 

in het re -..hterl\d ,·an 
. "D{!•) "1:.7 'f.,tn} 

ve rg. ( 30 ) • De groothed en •'- ~ en L.- t::J ~~ 
L l !J 

vertonen een bepaalde meetonnumvkeur igheid vanwege het feit dat ze 

geoperationaliseerd z n op basis van onquete vens. Bij de me-
I 

ting van de attracti viteiten volgens model (30) werken deze meet-

onnauwkeurigheden door op het eindresultaat. Hoe dit precies gebeurt 

is moeilijk na 
}. (:l ... l 

van f\ · ' weer 
J 

te gaan, aangezien de onnauwkeurigheid in de meting 

teruggekoppeld moet worden via k~rt ~ Men zal moeten 

volstaan met schattingen van de meetormauwkeurigheid. zocht :z.al 

moeten worden naar redelijk betrouwbare schat tingen. 
10, I !,Jt{d {/ 

In par. -4~· en .5....-r· wordt opgomorkt dat de reeksen van gemeten 

relatievn . ...:'lttractivi teiten nogal verschillen voor verschillende 

waarden van beta. Het is good mogelijk dat de verschillen tussen de 

reeksen binnen de meetonnauwkeu:-ighe:id vaUen. In dat geval is de 

keuze van een waarde van de parameter beta niet mecr zo kritiek. 

Bchter, het blijft. dan een probleem hoe het mo lijk is, dat net 

model yoor bijv beta 1.6 t/m beta = 2. 4 eer,zel.fde resultaat op-

levert met betrekking tot de attractiviteitsmeting. Met andere 

woorden, de vraag blijft of het reisgedrag van de recreant al of 
1 LJ,.i I' . "r~·v" t_ , 

niet heterogeen van karakter ( Zle pt:H'---5.4-). 



Geraadeleerpe literatuur 

Abler R., Adams J .s~ en 
Gould P • , 1971. 

de Boer E., Hom'len J., 
Lints en W. en Noy H., 
1974. 

Ell is J • B • en 
van Doren C.3., 1~66. 

Goris H • , 1972 • 

Halstead H.J., 1969. 

Harvey IJ., 1969. 

He idemij, l 971. 

Helmer 0. en 
Rescher N., 1959. 

Hodges J.L. Jr en 
Leh~ann E.L.,-1964. 

Huisman T. en 
Lange A., 

Ke:nenv J .c., 190'7. 

Kerstens A.P.C., 1969. 

Kerstens A.P .c., 1970. 

Lee C., 1973. 

Spatial Organjzation, 
The geographer's view of the world, 
Englewood Cliffs. 

Lowry in Nederland, 
Toepassing van het Lm•1ry-model in 
Breda en het Rijn:nond geMed, 
T.E. Eindhoven. 

A comparative evaluation of gravity 
and syste:n theory mo:iels for state
wide recreational traffic flows, 
Journal of rtegional 0cience, Vol. 6. 

lnleiding in de econometrie, 
Amsterdam. 

Introduction to statistical methods, 
Melbourne. 

Explanation in Geography, 
London. 

Recrea t.ieontwikkel ing agglorneratie 
Eindhoven, zoneringsplan. 

On the epistemology of the inexact 
sciences, 
Management Science, vol. 6. 

Basic concepts of probability arrl 
statistics, 
London. 

Natuurre~reatie, massarecreatie en 
sodale klasse, 

Een wijsgerige vlsie op de wetenschap, 
Hil versum. 

Visies op de ontvdkkel ing van de 
openluchirecreatin, 
Recreat.ievoorzieningen, nr 12. 

Prognoses en planning, 
0 penluchtrecreat in de toekomst, 
Recreatievoorzieningen, r~ 3. 

Models in planning, 
An introduction to the use of 
quantitative models in planning, 
Oxford. 



van Lier H. N., 19'70A. 

van Lier H.N., 1970B. 

van Lier H.N., 1972. 

van Lier H.N., 1973. 

van Lier H.N., 
Bakker J .G. en 
Bergman H.; 1971. 

van Lier H.N. en 
van Keulen J.G., 1970. 

McLoughlin J.B., 1969. 

Provinciaal bestuur van 
noord-bra~ant, 1970. 

Rogers A., 1971. 

de Wild A.H., 1973. 

Wiison A.G;, 1967. 

Wilson A.G., 1970. 

Wilson A.G., 1972. 

Enkele aspecten van de openlucht
recreatie ,: 
Recreatievoorzieningen, nr 6. 

Prognosemethoden i'n de openlucht
recreatie, 
I.C .W., \'lageningen. 

Research on so~e teclli1ical aspects of 
outdoor recreation, as part of multi
purpose rural reconstruction in the 
Netherlands, 
I.C. v:., Wageningen. 

Determination of planning capacity and 
layout criteria of outdoor recreatiem 
projects, 
Wage nin[ren. 

Onderzoek ten beb0eve van openlucht
recreaUevoorzieningen bij de inrichting 
van het platte land, 
Cultuurtechn:i.sch 1'ijdschrift, nr 9. 

Een gravHatiemodel voor recreatie
verJ.<:eersstromen toegepast op strandbad
bezoek, 
Recreatievoorzieningen, ru• 9. 

Urban and regional planning, 
a systems approach, 
London. 

Nota openluchtrecreatie 
noord-brabant, 
Deel 1 en 2. 

Matrix meyhods in urban and regional 
planning, 
London. 

Inleiding in de wetenschapsrnethodologie, 
T .H. Eindhoven. 

A statistical theory of spatial 
distribution modeJ.s, 
Transportation Research, Vol. l. 

Entropy in urban and regional 
,modelling, 
London. 

Papers in urban and regional 
analysis, 
London. 



W:ilson A.G. en 
Hayes M.C., 1971. 

Wippler H., 1968. 

Wijvekate M.L., 1969A. 

Wijvekate M.L., l969B. 

Spat:ial interad]on, 
Socio-Econouic t)lanning 3ciences, 
Vol. 5. 

Sociale determinnnten van het 
vrijetijdsgedrag, 
Assen. 

Methodcn van onderzoek, 
Utrecht. 

Verklarende statistiek, 
Utrecht. 


