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Voorwoord 

Deze onderzoeksrapportage is geschreven gedurende mijn afstudeerperiode aan de Techni-

sche Universiteit Eindhoven, faculteit Bouwkunde, afstudeerrichting Stedebouw. 

 

Een sterke interesse naar onderzoek op het gebied van stedebouw en menselijk gedrag heeft 

tot het formuleren van deze opdracht geleid. Het is een vervolg op het afstudeeronderzoek van 

Judith van Wijk, die in 2003 een model ontwikkeld heeft om verplaatsingsgedrag van voet-

gangers in de binnenstad van Eindhoven te voorspellen. In dit onderzoek zal de invloed van 

het toevoegen van fysiek ruimtelijke kenmerken op het verplaatsingsgedrag van voetgangers 

centraal staan. 

 

De doelgroep die ik tijdens het opstellen van het rapport voor ogen heb gehad zijn, naast mijn 

afstudeerbegeleiders, externe deskundigen die geïnteresseerd zijn of zich bezig houden met 

modelontwikkeling en/of verplaatsingsgedrag. 

 

Tenslotte wil ik vermelden dat deze rapportage mede tot stand is gekomen met behulp van 

goede begeleiding door mijn afstudeerbegeleiders prof. dr. H.J.P. Timmermans,  

dr. ir. A.D.A.M. Kemperman en ir. A.W.J. Borgers. Mijn dank gaat dan ook naar hun uit en in 

het bijzonder naar ir. A.W.J. Borgers, die zeer nauw bij dit onderzoek betrokken was. Ook wil 

ik mijn ouders en vriendin bedanken die een klimaat gecreëerd hebben waarbinnen het afstu-

deren mij mogelijk is gemaakt. 
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Samenvatting 

Het kan om verschillende sociale en commerciële redenen nuttig zijn modellen te ontwikkelen 

om inzicht te verkrijgen in het verplaatsingsgedrag van voetgangers in binnensteden. Een 

commerciële reden is dat vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars in de binnenstad de 

onderzoeksresultaten kunnen gebruiken bij respectievelijk hun verhuur- en investeringsbeleid. 

Beleidsmakers, stedebouwkundigen en planologen bij de gemeente kunnen de onderzoeksre-

sultaten gebruiken bij het uitstippelen en vormgeven van hun ruimtelijk beleid voor de 

binnenstad. 

 

Dit onderzoek is het vervolg van de modelvorming die in gang is gezet door Van Wijk 

(2003). Bij het onderzoek van Van Wijk staat het aanbod van winkels, bedrijven en instellin-

gen en variabelen als ‘afstand’, ‘aantal keren dat een straatstuk eerder bezocht is’ en ‘omkeren 

in het straatsstuk’ centraal. Het studiegebied is de binnenstad van Eindhoven. De doelstelling 

van het onderhavige onderzoek is: ‘Door het toevoegen van fysiek ruimtelijke kenmerken het 

bestaande model te verbeteren, zodat er meer inzicht kan worden verkregen in de gevolgen 

van ingrepen in de bestaande ruimtelijke structuur van een binnenstad voor het verplaat-

singsgedrag van voetgangers’. 

 

De grondgedachte van het model is, dat wanneer een voetganger zich in een straatstuk bevindt 

deze verschillende alternatieven heeft om zijn route te vervolgen. Het aantal alternatieven dat 

de voetganger heeft is gelijk aan het aantal vervolgmogelijkheden aan beide straatstukuitein-

den bij elkaar opgeteld. Deze vormen op dat moment de keuzeset. Elk alternatief van zo’n 

keuzeset heeft een aantal kenmerken, ook wel variabelen genoemd. In het onderhavige onder-

zoek zijn dit de variabelen die door Van Wijk zijn meegenomen plus de fysiek ruimtelijke 

variabelen die in dit onderzoek toegevoegd worden. Deze variabelen tezamen bepalen de kans 

dat het betreffende alternatief gekozen wordt. 

 

Om tot zoveel mogelijk fysiek ruimtelijke kenmerken te komen, die van invloed lijken te zijn 

op het verplaatsingsgedrag van voetgangers, is er literatuuronderzoek gedaan op verschillende 

niveau’s, namelijk op: winkelstraatstukniveau, winkelcentrumniveau, niveau van de openbare 

ruimte en op winkelniveau. De modelvorming vindt echter plaats op winkelstraatstukniveau, 

waardoor er vanuit de andere niveaus een vertaalslag gemaakt moet worden.  

Opvallend is dat er in de literatuur veel fysiek ruimtelijke kenmerken aan de orde komen, 

maar dat er maar weinig op deze kenmerken verder ingegaan wordt. Kenmerken worden vaak 

alleen maar zijdelings genoemd, omdat in het grootste gedeelte van de literatuur de kenmer-

ken vaak ondergeschikt en dienend zijn aan een meerbetekenend en veelomvattend hoofddoel. 

Enkele veelvoorkomende fysiek ruimtelijke kenmerken die in de literatuur genoemd worden 

zijn: reclameborden, architectuur (vormgeving), kleurgebruik, verlichting, mogelijkheid tot 

beschutting, zitbankjes en onderhoud. 

 

Nadat de lijst zo compleet mogelijk gemaakt is door het naar eigen inzicht toevoegen van 

fysiek ruimtelijke kenmerken worden er een aantal kenmerken voor verder onderzoek uitge-

sloten, omdat ze afgeleid kunnen worden van andere kenmerken, niet goed meetbaar zijn of 

niet relevant zijn voor de binnenstad van Eindhoven. Vervolgens zijn de overgebleven ken-

merken ingedeeld in verschillende categorieën en geoperationaliseerd, waardoor ze ‘objectief’ 

te meten zijn.  

 

Voordat de kenmerken geïnventariseerd zijn is het door Van Wijk gebruikte netwerk van 

straatstukken omgezet van ‘gedetailleerd’ naar ‘globaal’, zodat de kenmerken op een goede 

manier te meten zijn. 

Gedurende het inventariseren zijn om uiteenlopende redenen kenmerken afgevallen en sa-

mengevoegd. Dit samenvoegen is gedaan om kenmerken in het vervolg makkelijker mee te 
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nemen en het aantal kenmerken te reduceren. Vervolgens zijn de kenmerken, waar dit verbe-

tering oplevert bij de interpretatie, tot samengestelde kenmerken gecombineerd. 

Voordat de parameters geschat kunnen worden, is er onderzoek gedaan naar de correlaties 

tussen kenmerken onderling. In eerste instantie zijn er een aantal (te verwachte) directe corre-

laties tussen kenmerken naar voren gekomen bij het vergelijken van kaartmateriaal van de 

geïnventariseerde kenmerken. Het gaat hier om de volgende groepen kenmerken waarvan 

verwacht wordt dat ze correlatie met elkaar hebben: 

− totale lengte voorgevel, aantal etalages, totale lengte etalages, aantal units op voetgan-

gersniveau en aantal afzonderlijke gebouwen; 

− overdekt straatstuk en omgevingsklimaat: binnen; 

− bestratingsmateriaal asfalt, aantal autobanen, aantal busbanen en aantal fietsbanen; 

− aantal lantaarnpalen en aantal hangende straatverlichtingselementen. 

Vervolgens zijn tussen de overgebleven kenmerken de correlaties met behulp van SPSS 

berekend, wat er toe geleid heeft dat er variabelen afgevallen zijn en/of samengevoegd zijn tot 

nieuwe variabelen. Wanneer variabelen een sterke correlatie met elkaar hebben is het name-

lijk niet mogelijk om deze kenmerken gezamenlijk mee te nemen in het model. Er dienen dan 

dus keuzes gemaakt te worden. 

 

Nadat de te verwachte parameter per variabele is uitgesproken heeft het schatten van de 

parameters plaatsgevonden. In het geval de resultaten niet overeenkwamen met de verwach-

tingen is er achteraf nog gezocht naar verklaringen.  

Ook zijn er in dit stadium variabelen samengevoegd en afgevallen. Dit samenvoegen en af 

laten vallen is gebeurd om het totaal aantal variabelen te reduceren en omdat 1) sommige 

variabelen afzonderlijk niet significant zijn, 2) de betreffende parameter een onwaarschijnlijk 

hoge waarde krijgt (mogelijk omdat dit kenmerk niet veel voorkomt), 3) toevoeging van 

sommige variabelen een niet verwachte verandering van parameter en/of significantie van 

reeds opgenomen variabelen veroorzaakt (waarschijnlijk ten gevolge van meervoudige corre-

latiestructuren). 

Belangrijke fysiek ruimtelijke variabelen die na het schatten van de parameters overgebleven 

zijn en een op het eerste gezicht aannemelijke parameter hebben, zijn: 

− kruisend gemotoriseerd verkeer aan het einde van het straatstuk vanuit de binnenstad 

gezien 

− aantal bomen 

− plein 

− één zijde bebouwing, één zijde plein of overig 

− straatstuk door winkel 

− stijg-/daalpunt 

− aantal over te steken snelverkeerbanen 

− verschil in straatbreedte  

− totale lengte etalages 

− verschijningsvorm etalages: eentonig 

− totale lengte luifels 

− designstraat 

− reclameborden/vlaggen aan gevels 

− schone bestrating 

− bestratingsmateriaal: klinkers 

− aantal uren voertuigen gedurende winkelopeningstijden op voetgangersgebied toegestaan 

− aantal reclameborden op straat 

− bezonningsfactor 1, 2 en 3 

Belangrijke fysiek ruimtelijke variabelen die na het schatten van de parameters overgebleven 

zijn en een op het eerste gezicht minder aannemelijke parameter hebben, zijn: 

− aantal lantaarnpalen 

− gemiddelde straatbreedte / gemiddelde bebouwingshoogte 
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− gevellijn: één lijn 

− ouderdom/historische waarde gevels: voor 1940 

Tevens is na het uitvoeren van de log likelihood ratio toets gebleken, dat het uitgebreide 

model (met fysiek ruimtelijke variabelen) beter is dan het basismodel (zonder fysiek ruimte-

lijke variabelen). 

 

Als laatste stap in dit onderzoek zijn de voorspellingsresultaten met het basismodel en het 

uitgebreide model met de waargenomen aantallen passanten per straatstuk vergeleken voor de 

huidige situatie (scenario 0) en zijn er een aantal verschillende scenario’s gesimuleerd om de 

werking van het model te verduidelijken.  

Bij de simulatie van scenario 0 is duidelijk geworden dat met het uitgebreide model het ver-

plaatsingsgedrag van voetgangers beter wordt voorspeld dan met het basismodel. Hiermee is 

aan de doelstelling van het onderzoek voldaan. 

Uit de resultaten van de simulaties met scenario 1 t/m 3 kan geconcludeerd worden dat veran-

deringen van fysiek ruimtelijke kenmerken geen grote invloed hebben op het 

verplaatsingsgedrag van voetgangers in de gehele binnenstad. Het is daarom des te waarde-

voller om te kunnen concluderen dat deze ingrepen op een lager schaalniveau wel degelijk 

invloed hebben op het verplaatsingsgedrag van voetgangers. Wanneer straatstukken aangepast 

worden, dan zal dit bijna alleen maar effect hebben op het verplaatsingsgedrag van voetgan-

gers in het aangepaste straatstuk zelf en in de straatstukken die aan deze straatstukken 

grenzen. Verder kan geconcludeerd worden dat niet elke aanpassing van fysiek ruimtelijke 

kenmerken om een straatstuk of een aantal straatstukken aantrekkelijker te maken lijdt tot een 

toename van de gemiddelde lengte van de route. 
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Figuur 1.1 Basisprincipe routekeuzegedrag 

1. Inleiding 

1.1. Aanleiding voor het onderzoek 

De binnenstad is het kloppend hart van de stad. Dit kloppend hart bestaat uit een groot aantal 

voorzieningen, herbergt een groot aantal verschillende functies en een verscheidenheid aan 

openbare ruimten. Op deze voorzieningen en functies komt een groot publiek af dat gebruik 

maakt van de openbare ruimte.  

 

Een groot deel van het publiek in de binnenstad wordt gevormd door voetgangers. Om de 

verkeersveiligheid te waarborgen en het verblijfsklimaat in de binnenstad te verbeteren is een 

deel van de binnenstad vaak voetgangersgebied. Ook in de delen van de binnenstad die geen 

voetgangersgebied zijn, zijn voetgangers zeer belangrijke verkeersdeelnemers. Het grote 

verschil tussen de voetganger en de bestuurder (van bijvoorbeeld fiets, auto, enz.) is, dat de 

bestuurder sterker gestuurd kan worden dan de voetganger. De bestuurder heeft namelijk 

maar een klein aantal keuzemogelijkheden hoe zijn weg te vervolgen, terwijl de voetganger 

tal van keuzemogelijkheden heeft. Bij deze keuze laat de voetganger zich echter niet alleen 

beïnvloeden door de aanwezigheid van voorzieningen en functies, maar spelen mogelijk ook 

tal van andere eigenschappen een rol, zoals bijvoorbeeld een veelheid aan fysiek ruimtelijke 

kenmerken.  

 

De belangrijkste aspecten die reeds in het model verplaatsingsgedrag van voetgangers, ont-

wikkeld door Van Wijk (2003), zijn opgenomen, zijn: straatstuklengte, aanbod en bepaalde 

eigenschappen van voorzieningen en functies. De grondgedachte van het model is, dat wan-

neer een voetganger zich in een straatstuk bevindt deze verschillende alternatieven heeft om 

zijn route te vervolgen. Het aantal alternatieven dat de voetganger heeft is gelijk aan het 

aantal vervolgmogelijkheden aan beide straatstukuiteinden bij elkaar opgeteld. Deze vormen 

op dat moment de keuzeset. In figuur 1.1 bestaat de keuzeset van de voetganger dus uit zes 

alternatieven. Elk alternatief heeft een aantal kenmerken, ook wel variabelen
1
 genoemd. Deze 

variabelen tezamen bepalen de kans dat het betreffende alternatief gekozen wordt. 

Met behulp van dit model kan verplaatsingsgedrag in de binnenstad van Eindhoven worden 

voorspeld en kan inzicht worden verkregen in de gevolgen van stedebouwkundige verande-

ringen in de binnenstad voor verplaatsingsgedrag van voetgangers. Echter, in het model 

ontbreken nog allerlei eigenschappen van straatstukken. 

 

Door het toevoegen van fysiek ruimtelijke kenmerken kan er een model ontstaan waarmee het 

mogelijk is te voorspellen wat voor invloed het aanpassen van de bestaande fysiek ruimtelijke 

kenmerken van een straat heeft op het verplaatsingsgedrag van voetgangers. 

                                                      

 
1
 In het onderhavige onderzoek wordt deze set van variabelen uitgebreid door er fysiek ruimtelijke 

kenmerken aan toe te voegen. 
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Het kan om verschillende sociale en commerciële redenen nuttig zijn modellen te ontwikkelen 

om inzicht te verkrijgen in het verplaatsingsgedrag van voetgangers in binnensteden. 

Een commerciële reden is dat vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars in de binnenstad de 

onderzoeksresultaten kunnen gebruiken bij respectievelijk hun verhuur- en investeringsbeleid. 

Beleidsmakers, stedebouwkundigen en planologen bij de gemeente kunnen de onderzoeksre-

sultaten gebruiken bij het uitstippelen en vormgeven van hun ruimtelijk beleid voor de 

binnenstad. 

 

1.2. Probleem- en doelstelling 

Het verplaatsingsgedrag van voetgangers in de binnenstad wordt beïnvloed door een groot 

aantal factoren (Van Wijk, 2003), te weten: 

− algemene persoonlijke kenmerken, zoals leeftijd, geslacht en sociale klasse; 

− persoonlijke kenmerken die specifiek gelden voor dit bezoek, zoals de vervoerwijze naar 

de binnenstad, de geplande aankopen en de (eventueel) van tevoren bedachte route; 

− contextuele kenmerken, zoals de dag van de week, het tijdstip op de dag en het weer; 

− omgevingsfactoren, zoals de bereikbaarheid van de binnenstad, de overzichtelijkheid en 

de herkenbaarheid; 

− gebruiksgewoonten van voetgangers; 

− perceptie met betrekking tot de sfeer in straatstukken en in de binnenstad in zijn geheel, 

veroorzaakt door fysiek ruimtelijke kenmerken van straatstukken. 

 

In de eerste fase van de modelvorming is niet direct plaats voor al deze factoren. Stap voor 

stap zullen deze factoren meegenomen kunnen worden, maar om enig overzicht te blijven 

behouden zal in het onderhavige onderzoek de aandacht vooral uitgaan naar fysiek ruimtelijke 

kenmerken, die de straatkeuze van de voetganger beïnvloeden. In werkelijkheid speelt bij het 

verplaatsingsgedrag van voetgangers de perceptie van deze fysiek ruimtelijke kenmerken door 

ieder individu ook een rol. Echter omdat perceptie zo’n gecompliceerd onderwerp is, zal dit in 

deze fase van de modelvorming nog niet worden meegenomen. Er zal dus in dit onderzoek 

gekeken worden naar de directe invloed van fysiek ruimtelijke kenmerken op het verplaat-

singsgedrag van de voetganger. 

 

De probleem- en doelstelling voor het onderzoek kunnen op basis van het voorgaande als 

volgt geformuleerd worden: 

 

Probleemstelling 

Kan het toevoegen van fysiek ruimtelijke kenmerken, bijdragen aan de realisatie van een 

betrouwbaarder model, waarmee de gevolgen voor het verplaatsingsgedrag van voetgangers 

bij ingrepen in de bestaande ruimtelijke structuur voorspeld kunnen worden? 

 

Doelstelling 

Door het toevoegen van fysiek ruimtelijke kenmerken het bestaande model te verbeteren, 

zodat er meer inzicht kan worden verkregen in de gevolgen van ingrepen in de bestaande 

ruimtelijke structuur van een binnenstad voor het verplaatsingsgedrag van voetgangers. 

 

Onderzoeksvragen 

− Welke fysiek ruimtelijke kenmerken zijn van belang voor verplaatsingsgedrag van voet-

gangers? 

− Hoe kun je deze fysiek ruimtelijke kenmerken zo objectief mogelijk meten? 

− Hoe bepaal je en wat is het belang van deze fysiek ruimtelijke kenmerken? 
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1.3. Onderzoeksopzet 

Het onderhavige onderzoek is verdeeld in de volgende fasen: 

 

1. Allereerst wordt de aanwezige literatuur bestudeerd met als doel een lijst van fysiek 

ruimtelijke kenmerken samen te stellen, die verplaatsingsgedrag van voetgangers in een 

binnenstad kunnen beïnvloeden. Onderzoeken op verschillende niveau’s, zoals winkel-

straatstukniveau, winkelcentrumniveau, niveau van de openbare ruimte en winkelniveau, 

worden kort samengevat weergegeven en fysiek ruimtelijke kenmerken worden eruit ge-

filterd. 

 

2. Naar eigen inzicht worden nog een aantal fysiek ruimtelijke kenmerken toegevoegd. 

Omdat niet alle kenmerken in deze fase (op een goede manier) mee te nemen zijn vindt er 

een selectie van fysiek ruimtelijke kenmerken plaats. Waar nodig worden de geselecteer-

de fysiek ruimtelijke kenmerken omgezet naar ‘objectief’ meetbare kenmerken
2
. 

 

3. De fysiek ruimtelijke basiskenmerken dienen geoperationaliseerd te worden, zodat ze 

eenduidig te meten zijn en in het model meegenomen kunnen worden. 

 

4. Echter daarnaast is een netwerk van straatstukken van de Eindhovense binnenstad in het 

model opgenomen. Om fysiek ruimtelijke kenmerken van straatstukken eenvoudig in het 

model op te nemen, dienen de straatstukken opnieuw gedefinieerd te worden. 

5. Het meten van de fysiek ruimtelijke basiskenmerken in de binnenstad van Eindhoven. 

 

6. Het verder uitfilteren van fysiek ruimtelijke basiskenmerken die niet van belang blijken te 

zijn. 

 

7. Om kenmerken op een zo goed mogelijke manier mee te nemen wordt er gekeken om met 

behulp van de basiskenmerken nieuwe kenmerken samen te stellen die de wijze waarop 

mensen kenmerken ervaren beter benaderen dan de geïnventariseerde basiskenmerken. 

Wanneer dit niet mogelijk is, worden de basiskenmerken verder meegenomen. 

 

8. De fysiek ruimtelijke kenmerken, zowel de overgebleven samengestelde als basiskenmer-

ken, toevoegen aan het bestaande model en de bijbehorende parameters schatten. 

 

9. Testen of het nieuwe model verbeterd is ten opzichte van het bestaande model. 

 

10. Algemene validatie: het doorrekenen van verschillende scenario’s, zodat er conclusies 

getrokken kunnen worden met betrekking tot de gevoeligheid van het model. 

 

1.4. Opbouw 

Dit rapport is als volgt opgebouwd: 

 

Hoofdstuk 2 

In hoofdstuk 2 worden de resultaten van de literatuurverkenning met betrekking tot fysiek 

ruimtelijke kenmerken van straatstukken gepresenteerd. 

 

 

 

 

                                                      

 
2
 Deze ‘objectief’ meetbare kenmerken worden in het verdere onderzoek ook wel aangeduid als basis-

kenmerken. 
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Hoofdstuk 3 

In hoofdstuk 3 komt de operationalisatiefase aan bod. In deze fase worden de fysiek ruimte-

lijke kenmerken omgezet naar ‘objectief’ meetbare kenmerken. Echter alvorens hiertoe over 

wordt gegaan, wordt de lijst fysiek ruimtelijke kenmerken gecomplementeerd.  

 

Hoofdstuk 4 

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het omzetten van het netwerk van ‘gedetailleerd’ naar 

‘globaal’ en wordt er ingegaan op de resultaten van de inventarisatie. Dit houdt in dat er 

ingegaan wordt op kenmerken die na inventarisatie om uiteenlopende redenen afvallen of 

gecombineerd worden en dat daarna opvallende resultaten met behulp van kaartmateriaal 

toegelicht worden. 

 

Hoofdstuk 5 

In hoofdstuk 5 komt het berekenen van directe correlaties tussen variabelen aan de orde. Deze 

correlaties leiden tot het afvallen of samenvoegen van variabelen waar ook op ingegaan 

wordt. 

 

Hoofdstuk 6 

In hoofdstuk 6 staat het schatten van de parameters van de overgebleven variabelen
3
 centraal. 

De vooraf opgestelde te verwachte invloeden van de afzonderlijke variabelen op het route-

keuzegedrag van voetgangers komen hierbij aan de orde en er wordt ingegaan op de resultaten 

van de schatting met het basismodel (zonder fysiek ruimtelijke variabelen) en het uitgebreide 

model (met fysiek ruimtelijke variabelen). 

 

 

Hoofdstuk 7 

In hoofdstuk 7 wordt het voetgangersgedrag onder verschillende scenario’s gesimuleerd. Er 

wordt gesimuleerd met het basis- en het uitgebreide model, het zogenaamde 0-scenario, om te 

kijken of het uitgebreide model ten opzichte van het basismodel beter voorspelt. Tevens 

komen er enkele scenario’s aan de orde die de gevolgen voor het verplaatsingsgedrag van 

voetgangers laten zien bij aanpassing van fysiek ruimtelijk kenmerken in bepaalde straatstuk-

ken van de binnenstad. 

 

Hoofdstuk 8 

In hoofdstuk 8 staan de conclusies die kunnen worden getrokken uit dit onderzoek en de 

aanbevelingen die vervolgens kunnen worden gedaan centraal. 

                                                      

 
3
 Hiermee worden zowel de toegevoegde fysiek ruimtelijke variabelen als de reeds aanwezige variabe-

len in het basismodel bedoeld. 
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2. Literatuur 

Het doel van deze literatuurstudie is om tot zoveel mogelijk fysiek ruimtelijke kenmerken
1
 te 

komen die van invloed lijken te zijn op het verplaatsingsgedrag van voetgangers. Tevens 

wordt de inhoud van de literatuur middels een korte omschrijving toegelicht. 

Om tot zoveel mogelijk fysiek ruimtelijke kenmerken te komen is er literatuuronderzoek 

gedaan op verschillende niveaus, namelijk op: winkelstraatstukniveau, winkelcentrumniveau, 

niveau van de openbare ruimte en op winkelniveau. De modelontwikkeling vindt echter plaats 

op winkelstraatstukniveau. Daarom is er vanuit de andere niveaus een vertaalslag gemaakt 

naar het winkelstraatstukniveau. 

Bij deze literatuurstudie is gebruik gemaakt van stage- en afstudeerverslagen, boeken, papers, 

artikelen uit wetenschappelijke tijdschriften, artikelen uit vaktijdschriften en internetpagina’s. 

 

2.1. Winkelstraatstukniveau 

In deze paragraaf komen verschillende literatuurbronnen aan de orde, die zich in hoofdzaak 

afspelen op het niveau van het winkelstraatstuk. 

Zoals reeds gemeld vindt er per literatuurbron in eerste instantie een korte uiteenzetting plaats 

van waar de aangehaalde studie in hoofdzaak over gaat. Vervolgens worden de in de litera-

tuurbron genoemde fysiek ruimtelijke kenmerken en de belangrijke bevindingen, mits deze er 

zijn, op dit gebied besproken. 

 

In Saarloos (1999) wordt als doelstelling genoemd: “Het ontwikkelen van een binnen een 

GIS (Geografisch Informatiesysteem) te gebruiken beslissingsondersteunend model ten 

behoeve van het vestingsplaatsonderzoek voor fast-service horeca
2
 in stadscentra.” 

Wetenschappelijk gezien poogt dit onderzoek een bijdrage te leveren aan de horecaplanning, 

een nog jonge tak van de voorzieningenplanning. Om dit doel te bereiken is het onderzoek in 

een drietal fasen opgedeeld: (1) de ontwikkeling van een globale methodiek, resulterend in 

een op kengetallen gebaseerd rekenmodel; (2) de modelmatige verfijning van het rekenmodel, 

teneinde te komen tot een meer procesmatig model; en (3) de inpassing van het procesmatige 

model in een GIS. 

In dit rapport wordt een onderscheid gemaakt in verschillende soorten kenmerken, zoals 

morfologisch, functioneel en esthetisch. Morfologische kenmerken hebben betrekking op de 

vorm en maat van het straatstuk, de functionele kenmerken hebben betrekking op de inhoud 

van het straatstuk en de esthetische kenmerken hebben betrekking op het voorkomen en de 

aankleding van het straatstuk. Zowel de morfologische kenmerken als de esthetische kenmer-

ken worden omgezet naar toetsbare ruimtelijke kenmerken. Dit is nodig om de morfologische 

en esthetische kenmerken geschikt te maken voor regressieanalyse
3
. In het rapport wordt 

‘dummycodering’ gebruikt, ten einde enkel en alleen metrische variabelen te krijgen. Deze 

bewerking komt er op neer dat de variabele wordt vervangen door variabelen met slechts twee 

antwoordcategorieën: heeft een onderzoekseenheid een bepaalde eigenschap wel(=1) of 

niet(=0). 

De fysiek ruimtelijke kenmerken die genoemd worden zullen opsommingsgewijs aan de orde 

komen. De volgende fysiek ruimtelijke kenmerken worden genoemd: 

− de aanwezigheid van reclame-uitingen; 

                                                      

 
1
 In dit rapport zal het begrip kenmerk gebruikt worden als de nadruk ligt op de ruimtelijke verschij-

ning en het begrip variabele als de nadruk ligt op de modelmatige toepassing. Met beide begrippen 

wordt dus wel hetzelfde bedoelt. 
2
 Onder fast-service horeca wordt verstaan: horeca met ‘snelheid’ en ‘service’ als de speerpunten van 

‘convenience’-gerichtheid. 
3
 Regressieanalyse is een methode ter opsporing van systematische verbanden onder de voorwaarde 

van een minimale totale invloed van de toevalsvariabele. 
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− de aanwezigheid van barrières
4
, die de voetganger negatief beïnvloeden; 

− de (gemiddelde) breedte van het straatstuk; 

− de (gemiddelde) bebouwingshoogte van het straatstuk, die als negatief bestempeld
5
 wordt; 

− de gemiddelde bebouwingshoogte / gemiddelde straatbreedte, die ook als negatief be-

stempeld wordt; 

− het straatverloop; 

− de wandvorming of continuïteit van etalages, oftewel de mate waarin de langszijden van 

het straatstuk zijn ‘afgeschermd’; 

− de aanwezigheid van solitaire bebouwing in het dwarsprofiel, zoals kiosken en kramen; 

− de aanwezigheid van een voetgangersgebied; 

− de mate waarin de bebouwing in het straatstuk historisch is; 

− de mate waarin de bebouwing in het straatstuk afwisselend is; 

− de algehele staat van verzorging en onderhoud van de bebouwing in het straatstuk; 

− de mate van overdektheid; 

− het bestratingstype en -kleurgebruik; 

− de aanwezigheid van openbare zitgelegenheid; 

− de aanwezigheid en configuratie van bomen; 

− de aanwezigheid van overige groenelementen; 

− de aanwezigheid van vlaggen; 

− de aanwezigheid van lichtreclames tegen de gevel; 

− de aanwezigheid van lichtreclames haaks op de gevel; 

− de aanwezigheid van reclameborden op straat.  

 

Van Noort (1989) is een onderdeel van het project: “het modelleren van bestemmings- en 

routekeuzegedrag  van winkelende voetgangers in binnenstedelijke gebieden”. Om de bele-

ving door voetgangers van straten te kunnen bepalen is dit onderzoek uitgevoerd. Het 

onderzoek gaat na of de beleving van een straat verklaard kan worden op basis van nadrukke-

lijk fysieke kenmerken van een straat. Op basis van deze fysieke kenmerken is een model 

ontwikkeld waarmee de beleving voorspeld of verklaard wordt. 

Voor dit onderzoek is een enquête afgenomen in de binnenstad van Maastricht. Er zijn in 

totaal 970 enquêtes afgenomen, waarvan de grootste groep ondervraagde vielen in de leef-

tijdscategorie van 20 - 29 jaar. Met behulp van deze enquête zijn de oordelen van winkelende 

voetgangers bepaald op een 15-tal variabelen. Bij dit onderzoek wordt uitgegaan van de 

antwoorden (oordelen)  in de enquête op de verschillende variabelen. Deze variabelen bestaan 

echter uit verschillende fysieke kenmerken, die op hun beurt weer bestaan uit verschillende 

keuzemogelijkheden/categorieën. Vervolgens worden de fysieke kenmerken gebruikt om de 

waarderingen die in de enquêtes op de verschillende variabelen gegeven zijn te verklaren. 

Achtereenvolgens worden opsommingsgewijs de variabelen genoemd en hun fysieke ken-

merken: 

− etalages bestaande uit de fysieke kenmerken aantal etalages, verhouding lengte etalages 

en totale gevel en verschijningsvorm; 

                                                      

 
4
 Grote barrières: barrières waarbij de overstekende voetganger ondergeschikt is aan het overige 

kruisende verkeer. Het betreft hier belangrijke (drukke) verkeerswegen. De voetganger zal meestal 

moeten wachten voordat er overgestoken kan worden. 

Kleine barrières: barrières waarbij het overige kruisende verkeer ondergeschikt is aan de overstekende 

voetganger. Het betreft hier relatief minder belangrijke (drukke) verkeerswegen. De oversteekplaats is 

vaak voorzien van verkeersdrempels ter stremming van het kruisende verkeer en de voetganger kan 

meestal zonder wachten oversteken. 
5
 Als negatief bestempeld wil zeggen dat ze na analyse een negatieve regressiecoëfficiënt blijken te 

hebben en dus een negatief effect hebben op het verplaatsingsgedrag van voetgangers. Hoog scoren op 

zo’n kenmerk betekent dus een negatiever effect dan laag scoren. 
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− reclameborden (aan de gevel) bestaande uit de fysieke kenmerken aantal borden per 

grootte en aantal borden per soort bevestiging; 

− uitstalling bestaande uit het fysieke kenmerk aantal rekken, bakken, borden, etc.; 

− verkeersveiligheid bestaande uit de fysieke kenmerken soort van verkeersstromen, krui-

sen van verkeersstromen, functie van de weg, breedte van het trottoir, capaciteit van de 

weg, oversteekvoorzieningen en eenrichtingsverkeer; 

− veiligheid bestaande uit de fysieke kenmerken rol van de straat, verlichting, aanwezig-

heid van bosjes en bomen en aanwezigheid van woningen; 

− aantrekkelijkheid gevels bestaande uit de fysieke kenmerken ouderdom, historische 

waarde van de gevels, bezienswaardigheid, architectuur en onderhoud; 

− bestrating bestaande uit de fysieke kenmerken materiaal, onderhoud en rijstroken; 

− zitplaatsen bestaande uit de fysieke kenmerken aantal zitplaatsen en verzorging; 

− afvalbakken bestaande uit het fysieke kenmerk aantal afvalbakken; 

− groenvoorziening bestaande uit de fysieke kenmerken soort groenvoorziening en onder-

houd; 

− breedte van de straat bestaande uit de fysieke kenmerken afstand gevels, verschil in 

breedte en hoogte van de bebouwing; 

− beschutting bestaande uit het fysieke kenmerk beschuttingsmogelijkheden; 

− verzorging bestaande uit de fysieke kenmerken algemeen, rommelig en graffiti. 

Tevens wordt het fysieke kenmerk ‘aanwezigheid van terassen/horeca’ aangehaald. Dit 

fysieke kenmerk is echter niet meegenomen in dit onderzoek vanwege het slechte weer. Het is 

dus een moeilijk te meten kenmerk, omdat de aanwezigheid van terrassen erg weersafhanke-

lijk is. 

 

Smeets (2003) gaat in hoofdzaak over hoe voetgangersvriendelijk een straat of gebied is. Dit 

heeft invloed op de routekeuze van mensen en hiermee ook op de bereikbaarheid van bepaal-

de plekken. Uitgebreid literatuuronderzoek en gesprekken hebben geleid tot het opstellen van 

een kader waarin de volgende gebruikswaarden voor voetgangers werden meegenomen: 

doelmatigheid en directheid, oriëntatie, comfort, fysieke veiligheid, aantrekkelijkheid, ver-

keersveiligheid en sociale veiligheid. 

Aan al deze waarden zijn ruimtelijke kenmerken gekoppeld. Door deze ruimtelijke kenmer-

ken meetbaar te maken, kon met behulp van een checklist op locatie (de binnenstad van 

Heerlen) de situatie beoordeeld worden. Door middel van toekennen van scores aan bijbeho-

rende ruimtelijke kenmerken konden alle individuele straten binnen het gebied op de (mate 

van) aanwezigheid van deze ruimtelijke kenmerken worden getoetst. Aan de hand van de 

scores voor de individuele kenmerken zijn er scores voor de bijbehorende gebruikswaarden 

afgeleid.  

De ruimtelijke kenmerken die in dit onderzoek zijn meegenomen zullen per gebruikswaar-

de(n) gegroepeerd worden. Omdat er veel ruimtelijke kenmerken zijn die in het verslag aan de 

orde komen zullen ze opsommingsgewijs behandeld worden. Waar nodig zal er bij de ken-

merken een toelichting gegeven worden. 

Eerst komen de ruimtelijke kenmerken aan bod die invloed hebben op maar één van de ge-

bruikswaarden, daarna komen de ruimtelijke kenmerken aan bod die invloed hebben op 

meerdere gebruikswaarden. 

Gebruikswaarde doelmatigheid en directheid: 

− plaatsing straatmeubilair: het straatmeubilair dient goed in het zicht staan. 

Gebruikswaarde oriëntatie: 

− duidelijke hoofdrichting: als een straat een duidelijke hoofdrichting heeft, dan zorgt dit 

voor een goede oriëntatie. 

− zichtbaar eindpunt: door een goed zichtbaar eindpunt kan er sneller herkend worden of 

men op de goede route zit of waar men heen moet gaan. 

− herkenningspunten 

− herkenbaarheid: is er variatie in het straatbeeld? 
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− (natuurlijke) gidslijnen: gevels, gras en struiken vormen voor blinden en slechtzienden 

een punt van oriëntatie. 

Gebruikswaarde comfort: 

− rustpunten: ergonomisch goed vormgegeven uitrustmogelijkheden zijn nodig in een 

gebied waar veel gelopen wordt. 

− beschutting: ter bescherming tegen slecht weer en zon is beschutting gewenst. 

Gebruikswaarde aantrekkelijkheid: 

− materiaal- en kleurgebruik: heldere lichte kleuren komen de aantrekkelijkheid ten goede. 

− staat van onderhoud 

− ruimte: veel ruimte heeft een positief effect op de aantrekkelijkheid van een gebied. Er 

wordt hierbij gekeken naar de aanwezigheid van pleinen en naar de afstand van gevel tot 

gevel, ook in verhouding tot de hoogte. 

− vormgeving en bezienswaardigheden: is er aandacht geschonken aan de architectuur van 

de gebouwen? 

− vormgeving etalages: een belangrijke rol spelen de afwisseling van etalages van de af-

zonderlijke winkels ten opzichte van elkaar en de inrichting van de etalages zelf. 

− vormgeving straatmeubilair: is het straatmeubilair standaard of speciaal ontworpen? 

− afwisseling: afwisseling op verschillende vlakken maakt een gebied interessant. 

− orde en netheid: is een straat bijvoorbeeld erg rommelig vormgegeven, met veel versprin-

gingen en elementen in de straat en is deze niet netjes, dan is een straat veel minder 

aantrekkelijk. 

− menselijke maat: mensen voelen zich vaak niet prettig als er in een gebied geen rekening 

is gehouden met de menselijke maat. 

Gebruikswaarde verkeersveiligheid: 

− verkeerskundige voorzieningen 

− geen voertuigen op voetgangersdomein 

− duurzaam veilig principes: geen grote verschillen in snelheid, richting en massa en het 

doel van het gebruik van de openbare ruimte moet bekend zijn. 

Gebruikswaarde sociale veiligheid: 

− transparantie gevels: goed voor de sociale veiligheid. 

− rolluiken: zorgt voor minder verlichting van de straat en voor een gevoel van minder 

toezicht. 

− oriëntatie gebouwen naar straat 

Meerdere verschillende gebruikswaarden: 

− aantal oversteken: elke oversteek zal een barrière in de route vormen. 

− weg goed en vaak oversteekbaar: Een goede oversteekbaarheid is goed voor de verkeers-

veiligheid. 

− ongeoorloofd fietsverkeer tussen voetgangers: gevaar voor voetgangers. 

− beloopbaarheid en berijdbaarheid bestrating: aandachtspunten voor bestrating zijn: vlak, 

stroef, aaneengesloten, schoon, vrij van plassen, niet reflecterend, geen verzakkingen en 

kapotte tegels en dergelijken en een aantal verschillende materialen. 

− hoogteverschillen en trappen: vormen voor veel mensen een obstakel in de route. 

− zichtbaarheid objecten: als objecten voldoende zichtbaar zijn, kunnen ze tijdig opgemerkt 

worden en zo fysieke schade voorkomen. 

− verlichting 

− voldoende breedte wegen 

− doorlopende bestrating: kan bevorderlijk zijn voor het straatbeeld en de oriëntatie. Bin-

nen het gebied moet een volledig netwerk voor voetgangers aanwezig zijn, waar geen 

stukken mogen ontbreken. 

− barrières: zorgen vaak voor oponthoud of omlopen, wat niet erg comfortabel is. 

− schone straten 
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− voldoende breedte en hoogte trottoirs en voetpaden: looproutes die te smal zijn vormge-

geven, zorgen voor conflicten tussen de gebruikers ervan. Tevens moeten trottoirs en 

voetpaden bruikbaar zijn voor kinderwagen en rolstoel. 

− gevels aaneengesloten/los: aaneengesloten gevelwanden zijn voordelig voor de oriëntatie. 

− materiaalgebruik gevels 

− obstakels op looproute 

− groen: het kan het comfort van de straat bevorderen, maar veel groen (voornamelijk lage 

bosschages) kan een negatief effect hebben op de sociale veiligheid. 

− rooilijnen 

− ‘uitzicht’: hoe groter de afstand waarover gekeken kan worden, des te aantrekkelijker en 

sociaal veiliger een straat is. 

 

Kolodny-Horine (2000) gaat over ontwerpconcepten en planningsstrategieën van voetgan-

gersnetwerken. Er zijn in deze studie drie voetgangersnetwerken in stadscentra geobserveerd 

en geanalyseerd: Stockholm (Zweden), Freiburg (Duitsland) en Copenhagen (Denemarken). 

Er is informatie verzameld door middel van locatiebezoeken, literatuurstudie en door inter-

views met stedebouwkundigen. 

Fysiek ruimtelijke kenmerken die in deze studie genoemd worden zijn: de aanwezigheid van 

terrassen (dat in deze studie gezien wordt als een sfeerverhogend element), de aanwezigheid 

van artiesten, goochelaars, muzikanten, schilders, clowns, enz. (die zorgen voor vermaak in 

de straten), de aanwezigheid van bomen, de verschillende vooral historische bebouwing (die 

in de straten zorgen voor een divers en sfeervol karakter), de goede verlichting in de avond 

(kan bijdragen aan beter bevolkte straten), de afwezigheid van snelverkeer (heeft een positieve 

invloed op de ontwikkeling van menselijke activiteiten) en de aanwezigheid van voetgangers-

oversteekplaatsen. Verder worden nog de volgende fysiek ruimtelijke kenmerken genoemd; 

de aanwezigheid van etalages en plaatsen om uit te rusten (als positief ervaren), de bestra-

tingsdetails, het gebruik van lichtgevende elementen, de decoraties op de voorgevel van 

gebouwen, het gebruik van kleuren, het ontwerp van de zitbankjes, de aanwezigheid van 

bloembakken (ook vaak gebruikt als zitelementen), de aanwezigheid van een ‘landmark’ 

(bijvoorbeeld een poort aan het einde van de straat, een fontein, een unieke boom, een stand-

beeld of een zuil, kan een positieve invloed uitoefenen op de voetganger, het kan een soort 

focuspunt zijn), het verschil in ‘outdoor’ en’indoor’ (waarbij het weer de keuze van de voet-

ganger sterk beïnvloedt) en de aanwezigheid van waterlopen (die gezien worden als 

structurerend/sturend element). 

Achtereenvolgens zullen er nu een aantal fysiek ruimtelijke kenmerken uitgelicht worden, 

waar in Kolodny-Horine (2000) wat dieper op in wordt gegaan. 

Zo wordt over de straatkunstenaars gemeld dat zij aangetrokken worden door de grote men-

senmenigte. Echter de grote mensenmenigte wordt ook op haar beurt weer aangetrokken door 

de aanwezigheid van de straatkunstenaars. Het versterkt elkaar als het ware. 

Ook wordt er melding van gemaakt dat voetgangersoversteekplaatsen het routekeuzegedrag 

van de voetganger sterk kunnen beïnvloeden. Als een voetganger namelijk langer dan twee 

seconde moet wachten dan gaat hij zich ergeren en zal hij eerder voor een ander alternatief 

kiezen. 

Een ander fysiek ruimtelijk kenmerk dat invloed heeft op het  routekeuzegedrag van de voet-

ganger is de aanwezigheid van ‘landmarks’ aan het einde van straatstukken. Deze 

‘landmarks’ kunnen een bepaalde spanning opwekken, die een positieve invloed kan hebben 

op het routekeuzegedrag van de voetganger. 

Verder wordt er nog opgemerkt dat de keuze van de voetganger voor het ‘indoor’ of ‘outdoor’ 

winkelen erg afhankelijk is van de externe factor het weer. Bij regen zal de voetganger eerder 

voor ‘indoor’ dan voor ‘outdoor’ kiezen. En wanneer de zon schijnt zal het tegenovergestelde 

plaatsvinden. 
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Omdat er maar weinig bekend is van de invloed van de omgeving op het routekeuzegedrag 

van de voetgangers heeft Van der Waerden (1985) de fysieke omgeving in routekeuzemo-

dellen van voetgangers in winkelcentra opgenomen. 

Fysieke kenmerken die dan genoemd worden zijn: bestrating, aantal winkelvoorgevels, 

straatcapaciteit, oversteekpunten, kwaliteit van de voorgevels, ontwerp van de etalages, 

functie van de winkelstraat en verkeersfunctie. 

In Van der Waerden e.a. (2003) wordt aandacht besteed aan routekeuzegedrag van voetgan-

gers in winkelcentra. Dit paper streeft ernaar de discussie rondom relevante kenmerken die 

het routekeuzegedrag van voetgangers beïnvloeden te bevorderen. Het paper beschrijft drie 

routekeuzemodellen gebaseerd op verzamelde data van voetgangersstromingen in het winkel-

centrum van Montreal (Canada). 

Voor de modelvorming zijn drie maanden lang gedurende lunchtijd de routes van 362 voet-

gangers geobserveerd. Voetgangers werden willekeurig geselecteerd bij één van de ingangen 

van het winkelgebied of uitgangen van kantoren. Vervolgens werden de voetgangers gevolgd 

gedurende hun verblijf in het winkelgebied. Dit betekent dat zowel de route en de stops 

werden geadministreerd. Ook werd er informatie verzameld zoals datum, leeftijd, geslacht en 

weercondities. 

Fysieke kenmerken die zijdelings genoemd worden zijn: vegetatie, verkeersstromen en ver-

keerslichten. 

 

Desyllas e.a. (2003) introduceert een methodologie voor de ontwikkeling van uitgebreide 

voetgangersmodellen voor de stad en laat zien hoe dit toegepast wordt op Londen. De benade-

ring die gebruikt wordt voor het modelleren is multiple regressie analyse van onafhankelijke 

variabelen tegenover de afhankelijke variabele van geobserveerde voetgangersstromen. Het 

model voorspelt voetgangersstromen voor alle 7526 straatsegmenten die binnen een opper-

vlakte van 25 km
2
 liggen in centraal Londen. 

In dit paper worden onder de variabele capaciteit de volgende fysieke kenmerken genoemd: 

trottoirbreedte, totale straatbreedte en rijwegbreedte. Verder worden de variabelen ‘toegan-

kelijkheid’ en ‘zichtbaarheid’ genoemd, waarbij ‘zichtbaarheid’ tevens als fysiek ruimtelijk 

kenmerk gezien kan worden. Met ‘zichtbaarheid’ wordt namelijk bedoeld tot hoe ver je de 

straat kunt overzien. 

 

Reid (2002) beschrijft de Pedestrian Environment Review System (PERS) ontwikkeld door 

Transport Research Laboratory (TRL). Dit paper beschrijft het systeem, de technische uitda-

gingen die werden ervaren en de lessen die geleerd zijn door het toepassen van het systeem op 

verschillende projecten op verschillende locaties. 

PERS is een dynamische software toepassing waarmee de kwaliteit van voetgangersomgevin-

gen kan worden beoordeeld. Het kan ondersteunen bij de identificatie van mogelijkheden om 

looproutes voor voetgangers te verbeteren. 

Fysiek ruimtelijke kenmerken die in PERS voorkomen zijn: verkeersveiligheid, rustpunten, 

effectieve breedte, hellingsgraad, obstructies, verlichting, kleurcontrast, bestratingskwaliteit 

en onderhoud. Verder wordt er in de paper geconstateerd dat sommige factoren, zoals bij-

voorbeeld graffiti en angst voor verkeer, moeilijk of zelfs onmogelijk te kwantificeren zijn. 

Angst voor verkeer is trouwens geen fysiek ruimtelijk kenmerk, maar kan dus wel een belang-

rijke rol spelen bij de beoordeling (schatten van parameters) van fysiek ruimtelijke kenmerken 

die met verkeer te maken hebben. 

 

2.2. Winkelcentrumniveau 

De verschillende literatuurbronnen die in deze paragraaf aan de orde komen spelen zich in 

hoofdzaak af op het niveau van het winkelcentrum. 

Per literatuurbron vindt in eerste instantie, zoals reeds aangegeven, een korte inhoudelijke 

uiteenzetting plaats, waarna de in de desbetreffende literatuurbron genoemde fysiek ruimtelij-

ke kenmerken en de belangrijke bevindingen op dit gebied aan bod komen. 
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In deze paragraaf komen echter alleen de fysiek ruimtelijke kenmerken aan de orde die ook 

op het niveau van het winkelstraatstuk van belang lijken te zijn. 

 

Kooijman (1999) gaat over ontwerpconcepten van winkelgebouwen. Verschillende typolo-

gieën, voortkomend uit de fascinatie voor de Amerikaanse mega-malls, komen aan de orde. 

Fysiek ruimtelijke kenmerken die genoemd worden zijn: straatbreedte (ongeveer 5 tot 6 

meter, anders zijn de twee kanten van de straat niet meer tegelijkertijd te overzien), aaneenge-

sloten winkelrijen, aanwezigheid woningen, glazen overkapping, hoogte bebouwing, 

natuurlijke lichtinval, architectuur, ornamentiek, overdektheid, winkelpui (zoveel mogelijk 

open wordt als positief beschouwd) en materiaalgebruik en patroon van bestrating. Andere 

fysiek ruimtelijke kenmerken die genoemd worden, die de mens vaak een ontspannen rust en 

vakantiegevoel geven, zijn de aanwezigheid van: groen, water(vallen) en bankjes. Ook wordt 

kunst (vaak gezien als herkenningspunt) nog genoemd en de sfeermakers kunstlicht, kleur en 

muziek. 

 

In Bak (1971) zijn de resultaten van vele onderzoekingen op het gebied van het hoofdwinkel-

centrum uitvoerig gedocumenteerd. Reeds een enkele blik in de inhoudsopgave laat zien, 

welk een schat aan gegevens Bak heeft bijeengebracht; grootte en structurele samenstelling 

van de stadskernen, koopkrachtbinding en -drainage, ontwikkelingstendensen in het bezoek 

van de consumenten, verkeersproblematiek en parkeervoorzieningen. Het is slechts een greep 

uit het vele, dat in dit aan het hoofdwinkelcentrum gewijde boek wordt aangeboden. 

Fysiek ruimtelijke kenmerken die genoemd worden vallen onder de kunstmatige animatie. Zij 

is zelf geen gebouwde vorm, maar is onverbrekelijk verbonden mét de gebouwde vorm. 

Lichtreclames, vlaggen, fonteinen en volières met vogels zijn voorbeelden van kunstmatige 

animatie. Een ander fysiek ruimtelijk kenmerk dat genoemd wordt is de functie van de straat 

(bijvoorbeeld voetgangersgebied of verkeersfunctie). 

 

In Bolt (1995), instructief van aard, zijn ervaringen die Bolt jarenlang opdeed in de onder-

zoeks-, projectontwikkelings-, en beleggingswereld met elkaar verweven. 

Bolt (2003) biedt door zijn publicaties een integraal inzicht in het veel omvattende interdisci-

plinaire gebied van planning, de ontwikkeling, de exploitatie, het gebruik en de belegging op 

de Nederlandse winkelmarkt. Dit boekwerk levert een bijdrage aan een betere analyse en 

verklaring van huurprijsniveaus en bruto aanvangsrendementen als waarde bepalende facto-

ren, gedifferentieerd naar door hem onderscheiden functie- en verzorgingsposities van 

hoofdwinkelcentra. Daarnaast slaat hij een methodische brug naar een actuele zaak: de huur-

prijsvaststelling van winkelpanden in het kader van de nieuwe huurwet, die onlangs in 

werking is getreden. Bolt acteert als het ware op het grensvlak tussen theorie en praktijk. 

Fysiek ruimtelijke kenmerken die in beide werken worden genoemd zijn: beschutting (oftewel 

het al of niet overdekt zijn), staat van onderhoud, verlichting en architectoni-

sche/stedenbouwkundige kwaliteit. Verder worden in het eerste boek nog de volgende 

kenmerken genoemd: breedte straten, materiaalgebruik, logo/vignet, decoraties, straatmeubi-

lair, kleurstelling, reclameborden/lichtreclame en natuurlijke lichtinval (zon-

/daglichttoetreding). In het laatste boek wordt het ontwerp van de etalages nog aangehaald als 

fysiek ruimtelijk kenmerk. Deze ontwerpen dienen als visitekaartjes. Deze ontwerpen van de 

etalages kunnen dus een positieve bijdrage leveren aan de uitstraling van de winkelstraat. Ook 

wordt in dit laatste boek de variabele sociale veiligheid nog genoemd. Dit is op zichzelf geen 

fysiek ruimtelijk kenmerk, maar bij deze variabele spelen fysiek ruimtelijke kenmerken wel 

een belangrijke rol. Fysiek ruimtelijke kenmerken kunnen namelijk zowel een positieve als 

een negatieve bijdrage leveren aan de sociale veiligheid. Deze fysiek ruimtelijke kenmerken 

en hun positieve of negatieve bijdrage worden echter niet nader genoemd in zijn boeken. 

 

Zowel Scott (1989), Maitland (1990) en Beddington (1991) gaan over ontwerpen van over-

dekte shopping malls.  

In Scott (1989) worden de volgende fysiek ruimtelijke kenmerken genoemd: overdekte loop-

routes, reclameborden, daglichttoetreding, beplanting en watersculpturen. 
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Tevens wordt gemeld dat water een psychologische aantrekking heeft op voetgangers. De 

aanwezigheid van water kan dus als positief element beschouwd worden. 

De fysiek ruimtelijke kenmerken die in Maitland (1990) genoemd worden zijn: architectuur, 

winkelvoorgevels (in winkelcentra bijna geheel bestaand uit etalages), wandvorming, dag-

lichttoetreding, verlichting, symbolen en bestrating. 

En de fysiek ruimtelijke kenmerken die in Beddington (1991) aan bod komen zijn: overdekte 

looproutes, kiosken, verlichting, afvalbakken, bestratingsmaterialen en -patronen, zitplaatsen, 

daglichttoetreding en watersculpturen (bijvoorbeeld fonteinen, watervallen, enz.). 

 

In Finn & Louviere (1996) wordt de invloed die bepaalde winkels en bepaalde fysieke 

kenmerken van winkelcentra hebben op het gedrag van consumenten onderzocht, terwijl in 

Wakefield & Baker (1998) onderzocht wordt welke factoren invloed hebben op de consu-

ment, zodat deze in het winkelcentrum zal blijven. Jones (1999) gaat daarentegen over de rol 

van vermaak in winkelcentra. 

Fysiek ruimtelijke kenmerken die in deze studies genoemd worden zijn: kleur, verlichting 

(Jones, 1999) (Wakefield & Baker, 1998), onderhoud (Finn & Louviere, 1996) (Wakefield & 

Baker, 1998), reclame (Finn & Louviere, 1996) en architectuur (Wakefield & Baker, 1998). 

Over architectuur wordt nog gemeld, dat een ‘goede architectuur’ de sterkste positieve in-

vloed heeft op de beleving van het winkelgebied door de bezoeker. Echter nu rijst de vraag: 

Wat is goede architectuur? 

 

Taatgen & Kerklaan (1999) beoogt een feitelijk overzicht te verschaffen van actuele kenge-

tallen. Tevens is het een informatiebron voor iedereen, die bij de ruimtelijke ordening 

betrokken is. 

Fysiek ruimtelijke kenmerken die genoemd worden met betrekking tot winkelcentra zijn: 

beschuttingsmogelijkheid (overdektheid), onderhoud, aantrekkelijke vormgeving,  zit- en 

speelelementen en wandvorming door winkels. 

 

In Tommel (2003) gaat het vooral om waarderingen en de invloed van motivatie op waarde-

ringen op het reeds stevig gevestigde winkelgebied in de binnenstad. 

Kenmerken die in dit verslag aan de orde komen zijn: reclameborden, symbolen en kleuren. 

Ook wordt als ruimtelijk kenmerk de architectuur genoemd. 

 

In de morfologische analyse van looproutes in het citycentrum Veldhoven van Teklenburg 

e.a. (1993) wordt het fysiek ruimtelijk kenmerk stijgpunten genoemd. Bij verwijdering van de 

stijgpunten (obstakels) zal het samenhangend patroon van aantrekkelijke looproutes toene-

men. Deze obstakels ontnemen namelijk het zicht van de voetganger. 

 

2.3. Niveau van de openbare ruimte 

In deze paragraaf worden enkele literatuurbronnen behandeld, die zich in hoofdzaak afspelen 

op het niveau van de openbare ruimte. 

Zoals reeds aangehaald vindt er per literatuurbron in eerste instantie een korte inhoudelijke 

uiteenzetting plaats. Vervolgens komen de in de literatuurbron genoemde fysiek ruimtelijke 

kenmerken en de belangrijke bevindingen op dit gebied aan de orde. 

In deze paragraaf worden echter alleen de fysiek ruimtelijke kenmerken genoemd die ook op 

het niveau van het winkelstraatstuk van belang lijken te zijn. 

 

Bierlaire e.a. (2003) en Hoogendoorn (2003), beide gepresenteerd op de 10
de

 ITBR confe-

rentie in Lucerne met als onderwerp verplaatsgedrag, gaan over onderzoek naar 

voetgangergedrag op straatniveau. Deze papers gaan niet speciaal over winkelstraten, maar 

over straten of zelfs gebieden in het algemeen. 

Het doel van Bierlaire e.a. (2003) is om het gedrag dat ontstaat in de context van voetgan-

gersdynamiek te identificeren en vervolgens een aantal potentiële onderzoekswegen voor te 

stellen. In het bijzonder wordt er ingegaan op een toepassing van geautomatiseerd videotoe-
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zicht en worden de eerste ideeën gepresenteerd voor het ontwerp van een voetgangerssimula-

tor. 

Kenmerken die in Bierlaire e.a. (2003) genoemd worden zijn: de aanwezigheid van etalages, 

de aanwezigheid van schilders en straatmuzikanten en de mogelijkheid straten te overzien. 

Hoe meer je namelijk van een straat ziet hoe beter je een afgewogen keuze kunt maken. Veel 

overzicht wordt dus als positief beschouwd. 

Hoogendoorn (2003) presenteert een benadering om voetgangersbewegingen en voetgangers-

keuzegedrag in openbare ruimten te modelleren. In dit paper wordt gewezen op het grote 

verschil tussen de voetganger en bestuurders (van fiets, auto, enz.). Wanneer de openbare 

ruimte groot (een plein) is, heeft de voetganger vaak meer mogelijkheden om te kiezen dan 

wanneer er sprake is van een kleine openbare ruimte. Ook heeft de voetganger bij een grote 

openbare ruimte vaak meer overzicht, zodat hij een beter afgewogen keuze kan maken hoe hij 

zijn route wil vervolgen. De grootte en vooral de vorm van de openbare ruimte kan dus 

gezien worden als een fysiek/ruimtelijk kenmerk. 

Het model van Hoogendoorn (2003) beschrijft als het ware voetgangersgedrag afhankelijk 

van de herkomst en bestemming van de voetgangers en de locatie van obstakels. 

Het fysiek ruimtelijke kenmerk ‘de aanwezigheid van obstakels’ wordt ook door Bierlaire e.a. 

(2003) genoemd. Deze obstakels kunnen er voor zorgen dat voetgangers gestuurd worden. 

Echter als negatief kenmerk van deze obstakels wordt genoemd dat ze in sommige gevallen 

het zicht ontnemen. De aanwezigheid van deze obstakels zal dus invloed hebben op het route-

keuzegedrag van de voetganger. 

 

Het doel van Pauwels (1998) is het ontwikkelen van criteria en daaruit voortvloeiende maat-

regelen en ontwerpsuggesties om van Meerhoven, rekening houdend met het VINEX beleid, 

een sociaal veilig gebied te maken. Daarnaast is het doel deze maatregelen en ontwerpsugges-

ties te generaliseren en bruikbaar te maken voor andere nieuwbouwlocaties. 

Bij het realiseren van een sociaal veilig gebied spelen fysiek ruimtelijke kenmerken een 

belangrijke rol. De kenmerken die invloed hebben op de sociale veiligheid zullen in 

verschillende sectoren behandeld worden. 

Onder de sector ruimtelijke opbouw vallen de volgende kenmerken: plaatsing markante 

punten (verhoogt de overzichtelijkheid), verticale functiemenging van woningen met andere 

functies (bevordert controle en attractiviteit van de omgeving) en ruime opzet verkaveling 

voor goed zicht (vermindert kans op criminaliteit en onveiligheidsgevoelens door zicht op 

openbare ruimte). 

De volgende kenmerken vallen onder de sector verkeer en vervoer: heldere structuur ver-

keersontsluiting waaronder onderscheid vervoersvormen (verhoogt overzichtelijkheid), 

oriëntatie van woningen/wegen op langzaam verkeersroutes (voor zicht en controle) en indien 

onderdoorgangen, dan kort, breed, recht, hoog, verlicht, daglichttoetreding, geen kolommen, 

materiaalgebruik tegels, gekleurd, licht en spiegelend (vermindert onveiligheid gevoelens en 

criminaliteit). 

Onder de sector architectuurbeeld vallen de volgende kenmerken: ramen in (kop)gevels 

(vermijdt vandalisme/graffiti en verhoogt de attractiviteit van de omgeving), doorzichtig 

materiaal bij overkapping (vermindert de kans op criminaliteit en onveiligheidsgevoelens) en 

variatie in architectuur, kleur- en materiaalgebruik (bevordert attractiviteit van de omge-

ving). 

De volgende kenmerken vallen onder de sector openbare ruimte: goede verlichting bij straat-

meubilair en langzaamverkeerroutes (vermindert de kans op vandalisme en 

onveiligheidsgevoelens) en heldere en efficiënte inrichting openbare ruimte; geen hoekjes 

zonder functie of veel paadjes en steegjes (duidelijke functie van ruimte verhoogt overzichte-

lijkheid). 

Verder worden de volgende kenmerken ook nog genoemd maar niet in een bepaalde sector 

ingedeeld: ruimtelijke elementen; hoogte, vorm, gevellijn, balkons, entrees, luifels en uit-

hangborden (kunnen de zichtbaarheid beperken en dus onveiligheidsgevoelens opwekken), 

een verwaarloosde omgeving met sporen van criminaliteit; graffiti, brandsporen, vernielings-

sporen en rommel (vermindert de attractiviteit van de omgeving wat tot verdere aantasting 



2. Literatuur  Verplaatsingsgedrag van voetgangers (2) 

22 

kan leiden en het vergroot de onveiligheidsgevoelens) en kunstwerken (die de attractiviteit 

kunnen bevorderen). 

 

2.4. Winkelniveau 

In deze paragraaf komen verschillende literatuurbronnen, die zich in hoofdzaak afspelen op 

het niveau van de winkel, aan de orde. 

Zoals al enkele malen aangehaald vindt er per literatuurbron in eerste instantie een korte 

uiteenzetting plaats van waar de aangehaalde literatuurbron in hoofdzaak over gaat. Vervol-

gens komen de in de literatuurbron genoemde fysiek ruimtelijke kenmerken en de belangrijke 

bevindingen op dit gebied aan bod. 

In deze paragraaf komen echter alleen de fysiek ruimtelijke kenmerken aan de orde die ook 

op het niveau van het winkelstraatstuk van belang lijken te zijn. 

 

Newman & Cullen (2002) verschaft een veelomvattende basis in veel facetten van retailing, 

waaronder bevoorrading en distributie, merchandising, winkelopmaak en ontwerp, de manier 

van prijzen en locatiestrategie. Er wordt in het boek gekeken naar de interactie van sociale en 

technische veranderingen op het gebied van retailing. 

Als fysiek ruimtelijke kenmerken worden genoemd: de architectuur en met name de hoogte 

van de bebouwing, het zichtbare materiaalgebruik (baksteen, steen, metaal en glas) en de 

structuur en vorm van de voorgevel. Verder wordt nog de atmosfeer genoemd die veroorzaakt 

wordt door de verlichting, geluiden (muziek), geuren en kleuren. Ook worden nog zitplaatsen, 

luifels en logo’s genoemd als fysiek ruimtelijke kenmerken. 

 

De belangrijkste doelstelling van Tai & Fung (1997) is de relatie tussen omgeving en mense-

lijk gedrag te verkennen in een retail context door het Mehrabian-Russell Model te gebruiken. 

De invloed van de omgeving op gedrag in de winkel is al lang erkend door vele omgevings-

psychologen. De winkel kan een unieke omgeving of atmosfeer bieden, die invloed kan 

hebben op de beslissing van de consument. 

Het artikel van Baker e.a. (1992) breidt de bestaande literatuur over de atmosfeer van retail-

winkels uit met het doel er voor te zorgen dat experimentele methoden door retailers kunnen 

worden benut om verschillende aspecten van winkelatmosfeer en de invloed ervan op de 

winkelkeuze van de klant te onderzoeken. Het artikel beschrijft een experimentele procedure 

van het gebruik van video-opnames die retailers kunnen gebruiken om schaarse financiële 

hulpmiddelen efficiënter te benutten. 

Net zoals bij Baker e.a. (1992) spelen video-opnames bij Newman e.a. (2002) ook een be-

langrijke rol. Dit artikel vermeldt de beginfase van een onderzoeksproject, die een nieuwe 

methodologische benadering presenteert van het analyseren van consumentengedrag in win-

kels met het doel de ruimte en winkeluitstraling te optimaliseren. Met behulp van camera’s 

worden consumenten gevolgd om zo bepaalde gedragspatronen te ontdekken. 

Het enige fysiek ruimtelijke kenmerk dat genoemd wordt in Newman e.a. (2002) is architec-

tuur. Winkels kunnen met hun architectuur mensen aantrekken en afstoten. Architectuur 

blijkt dus een redelijk belangrijke factor te zijn. Het bepaald namelijk in grote mate de uitstra-

ling van de straat. 

Baker e.a. (2002) dragen in hun artikel een veelomvattend winkelkeuzemodel voor dat be-

staat uit (1) een onderscheid in drie type winkelomgevingen (sociale factoren, 

ontwerpfactoren en omringende factoren) als buitenstaande constructie, (2) gevarieerde 

winkelkeuzecriteria als tussenconstructie en (3) winkelgerichtheid van klanten als de binnen-

ste constructie. 

Het artikel van Mattila & Wirtz (2001) gaat over een onderzoek naar de invloed die geur en 

muziek kunnen hebben op het winkelgedrag van consumenten. De vraag is alleen wel in 

hoeverre geur en muziek nu eigenlijk fysiek ruimtelijke kenmerken zijn. Bij de dataverzame-

ling zijn 343 consumenten gevraagd om aan het onderzoek mee te doen, waarvan 270 

consumenten hun medewerking verleenden. Dit onderzoek is echter nog maar het begin van 

het besef hoe gezamenlijke effecten, zoals geur en muziek, de consumentenbeleving van 
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retailomgevingen beïnvloeden en ook hoe deze gezamenlijke effecten de consument zijn 

winkelgedrag beïnvloeden. 

Verder worden nog de volgende fysiek ruimtelijke kenmerken genoemd: kleur (Tai & Fung, 

1997) (Baker e.a., 1992) (Baker e.a., 2002) (Mattila & Wirtz, 2001), verlichting, architec-

tuur(stijl), muziek (Baker e.a., 1992), verlichting, plaats van reclameborden (Tai & Fung, 

1997), reclameborden en symbolen (Baker e.a., 2002). 

 

2.5. Conclusie 

In dit hoofdstuk is de literatuur op vier verschillende niveaus verkend: op winkelstraatstu-

kniveau, op winkelcentrumniveau, op het niveau van de openbare ruimte en op winkelniveau. 

Ondanks dat er weinig literatuur beschikbaar is op het niveau van het winkelstraatstuk, het 

niveau waar de modelontwikkeling op plaatsvindt, zijn er toch redelijk veel fysiek ruimtelijke 

kenmerken naar voren gekomen. Echter om tot zoveel mogelijk fysiek ruimtelijke kenmerken 

te komen die van belang lijken te zijn bij het verplaatsingsgedrag van voetgangers op winkel-

straatstukniveau is er ook onderzoek verricht op de andere niveaus. Met deze beschikbare 

literatuur op de verschillende niveaus is geprobeerd een zo compleet mogelijke lijst samen te 

stellen van fysiek ruimtelijke kenmerken. Deze lijst met fysiek ruimtelijke kenmerken en de 

bijbehorende literatuurbronnen is weergegeven in bijlage I. Voor het overzicht zijn de ken-

merken in verschillende categorieën ingedeeld. Omdat het geen duidelijk afgebakende 

categorieën zijn kan het voorkomen dat bepaalde fysiek ruimtelijke kenmerken onder ver-

schillende categorieën terug te vinden zijn. Er is dus eerst in de literatuur gekeken wat er met 

het fysiek ruimtelijke kenmerk bedoeld wordt, waarna het in de juiste categorie(ën) is onder-

gebracht. Zo is bijvoorbeeld het fysiek ruimtelijk kenmerk bomen ingedeeld in de categorie 

groen en in de categorie sociale veiligheid. 

Een opvallende conclusie die uit de onderzochte literatuur getrokken kan worden, is dat veel 

fysiek ruimtelijke kenmerken aan de orde komen, maar dat er weinig conclusies aan deze 

kenmerken verbonden worden. Er wordt maar in een beperkt aantal gevallen dieper op de 

fysiek ruimtelijke kenmerken ingegaan. De reden hiervoor, dat de fysiek ruimtelijke kenmer-

ken vaak alleen maar zijdelings genoemd worden, kan zijn dat in het grootste gedeelte van de 

literatuur de kenmerken vaak ondergeschikt en dienend zijn aan een meerbetekenend en 

veelomvattend hoofddoel. 

Enkele veelvoorkomende fysiek ruimtelijke kenmerken in de besproken literatuur zijn: recla-

meborden, architectuur (vormgeving), kleurgebruik, verlichting, mogelijkheid tot beschutting, 

zitbankjes en onderhoud. Hieruit kan geconcludeerd worden dat dit waarschijnlijk ook be-

langrijke ruimtelijke kenmerken zullen zijn. 
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3. Operationalisatie 

In dit hoofdstuk komt de operationalisatiefase van de fysiek ruimtelijke kenmerken aan bod. 

Dat wil zeggen dat de gevonden fysiek ruimtelijke kenmerken omgezet worden naar ‘objec-

tief’ meetbare kenmerken. Om tot zoveel mogelijk ‘objectief’ meetbare kenmerken te komen 

zal er in het geval dat er onduidelijkheid kan ontstaan over de interpretatie van gebruikte 

termen aan deze termen een duidelijke definitie toegekend worden. 

In enkele van de bestudeerde literatuurbronnen uit hoofdstuk 2 worden niet alleen de fysiek 

ruimtelijke kenmerken genoemd, maar wordt er ook verder ingegaan op de operationalisatie 

van de genoemde kenmerken. Met name in Van Noort (1989), Saarloos (1999) en Smeets 

(2003) wordt uitvoeriger op de operationalisatie van een aantal fysiek ruimtelijke kenmerken 

ingegaan. Indien mogelijk zullen deze operationalisaties in deze studie worden meegenomen. 

Om een beter overzicht te krijgen en om de fysiek ruimtelijke kenmerken zo goed mogelijk 

mee te nemen in de operationalisatiefase worden de fysiek ruimtelijke kenmerken op een 

nieuwe duidelijkere manier ingedeeld. Het doel van deze nieuwe indeling is om een beter 

hanteerbaar overzicht samen te stellen. In dit nieuwe overzicht zullen in eerste instantie voor 

alle duidelijkheid alleen de basiskenmerken worden opgenomen. Dit zijn de kenmerken die 

direct, zonder verdere omzetting, te meten zijn. 

Bij het omzetten van de fysiek ruimtelijke kenmerken gevonden in de literatuur naar de fysiek 

ruimtelijke basiskenmerken in de operationalisatiefase worden een aantal kenmerken niet 

meegenomen. Ook worden er kenmerken die niet in de literatuur genoemd worden, maar wel 

van belang lijken te zijn, toegevoegd. De verantwoording voor het niet meenemen van ken-

merken en het toevoegen van nieuwe kenmerken komt in de eerste paragraaf aan de orde. In 

de daaropvolgende paragraaf, genaamd categorisering, zullen de verschillende categorieën 

van de nieuwe indeling aan bod komen. Tevens zullen de fysiek ruimtelijke kenmerken die tot 

de verschillende nieuwe categorieën behoren waar nodig verduidelijkt worden, zodat ze zo 

objectief mogelijk gemeten kunnen worden.  

 

3.1. Complementeren basiskenmerken 

In deze paragraaf wordt zoals reeds gemeld de verantwoording afgelegd over het niet meene-

men van een aantal kenmerken in het verdere onderzoek. Echter in eerste instantie worden de 

kenmerken behandeld die naar eigen inzicht toegevoegd worden om de lijst fysiek ruimtelijke 

kenmerken zo compleet mogelijk te maken. Mocht er onduidelijkheid bestaan over de ge-

bruikte terminologie dan wordt aangeraden om alvast een kijkje te nemen bij de uitwerking 

van de verschillende kenmerken in paragraaf 3.2. 

 

Toevoegen kenmerken 

Om de lijst zo goed mogelijk te complementeren zijn de volgende fysiek ruimtelijke kenmer-

ken gedurende het bestuderen van de verschillende literatuurbronnen en na enkele 

oriënterende bezoeken aan de binnenstad naar eigen inzicht toegevoegd: 

− aantal (winkel-/restaurant-/woon-/ enz.)units op voetgangersniveau 

− aantal afzonderlijke gebouwen 

− bestraat als centraal voetgangersgebied 

− lengte fietsenrekken 

− aantal overig straatmeubilair 

− aantal bosschages 

− oppervlakte gras 

− aantal verkeersbanen 

− onderhoud ‘landmarks’ 

− aantal bloembakken behorende bij de winkel zelf 

− aantal hangende straatverlichtingselementen 

− aantal plaatsen waar ongewenste stalling van fietsen plaatsvindt 
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− pleinlengte 

− verschil in pleinlengte 

− pleinbreedte 

− verschil in pleinbreedte 

− verschil in voetgangersgebiedbreedte 

− type straatstuk 

− ruimte tussen plein en bebouwing 

− straatstuklengte 

 

Omzetten kenmerken 

De volgende fysiek-ruimtelijke kenmerken lijken nieuw, maar zijn echter minder nieuw dan 

ze lijken. Deze kenmerken komen namelijk voort uit de gevonden kenmerken in de literatuur. 

Deze kenmerken uit de literatuur worden dus vervangen door kenmerken die in principe bijna 

op hetzelfde neerkomen, maar die beter ‘objectief’ meetbaar zijn en dus makkelijker hanteer-

baar zijn. Zowel de nieuw geformuleerde kenmerken als de kenmerken uit de literatuur 

waaruit ze voortkomen, zijn weergegeven in figuur 3.1. Alleen de nieuw geformuleerde 

kenmerken zullen in de operationalisatie worden meegenomen. 

 

Kenmerken uit de literatuur Nieuw geformuleerde kenmerken

Lengte etalages / lengte totale gevel Totale lengte etalages

Totale lengte voorgevels

Rooilijn Gevellijn

Glazen overkapping Natuurlijk lichtinval (overdekte straatstukken)

Luifels Straatlengte waarover luifels aanwezig zijn

Zon-/daglichttoetreding Oriëntatie van het straatstuk

Verlichting Aantal lantaarnpalen

Terrassen aanwezig Oppervlakte permanente terrassen

 

Figuur 3.1 Nieuw geformuleerde kenmerken 

 

Afvallen afgeleide kenmerken 

Ten derde komen de fysiek ruimtelijke kenmerken aan bod die gevonden zijn in de literatuur, 

maar niet in de inventarisatie worden meegenomen, omdat deze nagenoeg afgeleid kunnen 

worden uit de reeds in de literatuur gevonden basiskenmerken, die al mee worden genomen. 

De basiskenmerken worden meegenomen, omdat deze beter ‘objectief’ meetbaar  en dus 

gemakkelijker hanteerbaar zijn. Mocht het nodig zijn dan kunnen in een later stadium, na 

inventarisatie, altijd nog met deze basisgegevens kenmerken gedefinieerd worden. Zowel de 

afgeleide als de verder mee te nemen basiskenmerken zijn weergegeven in figuur 3.2 en 3.3. 
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Afgeleide kenmerken Basiskenmerken

Winkelvoorgevels/-puien Aantal etalages

Aanwezigheid etalages

Reclame-uitingen Aantal reclameborden

Aantal vlaggen

Reclameborden Aantal reclameborden

Eenrichtingsverkeer Verkeersstromen

Afwezigheid snelverkeer

Kruisen van verkeersstromen Verkeersstromen

Oversteekbaarheid

Functie van de straat Verkeersstromen

Bestraat als centraal voetgangersgebied

Straatcapaciteit Straatbreedte

Trottoirbreedte

Aantal verkeersbanen

Aparte rijstroken Verkeersstromen

Aantal verkeersbanen

Barrières Oversteekbaarheid

Hoogte / breedte Straatbreedte

Bebouwingshoogte

Obstakels, obstructies Straatoverzicht

Solitaire bebouwing ‘Landmark’, herkenningspunt

Zichtbaar eindpunt Straatoverzicht

Straatstuklengte

Structuur en vorm voorgevels Aantal afzonderlijke gebouwen

Bebouwingshoogte(verschillen)

Verschijningsvorm etalages

Totale lengte voorgevels

Diversiteit aan (historische) bebouwing Aantal afzonderlijke gebouwen

Ouderdom / historische waarde gevels

Architectuur / stedebouw (vormgeving) Verschijningsvorm etalages

Afwisseling Bebouwingshoogte(verschillen)

Ouderdom / historische waarde gevels

Aantal afzonderlijke gebouwen

Totale lengte voorgevels

Straatstuklengte

‘Landmark’, herkenningspunt

Orde en netheid Plaatsing straatmeubilair

Gevellijn

Onderhoud

Verwaarloosde omgeving Onderhoud

Mogelijkheid tot beschutting Overdekt straatstuk

Straatlengte waarover luifels aanwezig zijn

Omgevingsklimaat

Oriëntatie van het straatstuk

 

Figuur 3.2 Deel 1: afgeleide kenmerken 
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Afgeleide kenmerken Basiskenmerken

Zon-/daglichttoetreding Oriëntatie van het straatstuk

Straatbreedte

Bebouwingshoogte

Straatlengte waarover luifels aanwezig zijn

Natuurlijk lichtinval

Bestratingverband/-patroon Bestratingmateriaal

Bestratingdetails Bestratingmateriaal

Bestratingkwaliteit

Bestraat als centraal voetgangersgebied

Schone bestrating

Beloopbaarheid en berijdbaarheid Bestratingkwaliteit

Onderhoud bestrating Bestratingkwaliteit

Schone bestrating

Rustpunten Aantal bankjes

Groen Aantal bomen

Soort groen Aantal bosjes/struiken

Oppervlakte gras

Aantal plantenbakken

Ruimtelijke elementen Aantal reclameborden op straat

Aantal lantaarnpalen

Aantal bankjes

Aantal afvalbakken

Aantal plantenbakken

Aantal speelelementen

Lengte fietsenrekken

Aantal overig straatmeubilair

Aantal bomen

Aantal bosjes / struiken

‘Landmark’, herkenningspunt

Ontwerp zitbankjes Vormgeving straatmeubilair

Continuïteit / wandvorming etalages Totale lengte etalages

Totale lengte voorgevels

Straatstuklengte

Gevellijn

Menselijke maat Straatbreedte

Ruimte Bebouwingshoogte

Straatstuklengte

 

Figuur 3.3 Deel 2: afgeleide kenmerken 

 

Afvallen kenmerken sociale veiligheid 

Ten vierde worden fysiek ruimtelijke kenmerken die voornamelijk van invloed zijn op de 

sociale veiligheid niet in het onderhavige onderzoek opgenomen. Er kan namelijk vanuit 

worden gegaan dat gedurende winkelopeningstijden de sociale veiligheid overal goed is. De 

volgende kenmerken worden om de hiervoor genoemde reden dus niet meegenomen: 

− ramen in (kop)gevels 

− ruime opzet verkaveling 

− ligging van de straat 

− verlichting 

− lichtgevende elementen/kunstlicht 

− transparante gevels 
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− zichtbare afstand 

− rolluiken 

− woningen aanwezig 

− oriëntatie woningen 

 

Afvallen kenmerken om uitzonderlijke reden 

Ten vijfde worden enkele fysiek ruimtelijke kenmerken om een uitzonderlijke reden, die in 

geen van de hiervoor genoemde categorieën passen, niet meegenomen. Het gaat hier om de 

volgende kenmerken: 

− zichtbaarheid objecten: moeilijk meetbaar en is vooral van belang voor de fysieke veilig-

heid die in het onderhavige onderzoek geen rol speelt. 

− breedte en hoogte van trottoirs en voetpaden: is vooral van belang voor de fysieke veilig-

heid die in het onderhavige onderzoek geen rol speelt. 

− straatverloop: is niet van belang. Het is alleen van belang tot hoe ver je de straat in kan 

kijken en dat wordt ondervangen door het kenmerk straatoverzicht. 

− symbolen en logos: vallen onder het kenmerk reclameborden. 

− heldere verkeersontsluitingsstructuur: is niet van toepassing op voetgangersgedrag. 

− ongeoorloofd fietsverkeer tussen voetgangers: komt in elk straatstuk wel eens voor, maar 

is tevens moeilijk meetbaar. 

− verkeersvoorzieningen: alleen verkeersregelinstallaties worden meegenomen, omdat dit 

de enige verkeersvoorzieningen zijn die van een afstand goed opvallen. 

− aantal oversteken: weinig variatie. In de meeste gevallen zijn het of voetgangersgebieden, 

waar dus geen sprake is van aantal oversteken, of oversteken met verkeersregelinstalla-

ties, die vaak alleen op kruispunten liggen. Het aantal oversteken doet er dus niet echt toe.  

− duurzaam veilig pricipes: dit is een te algemeen begrip, dus moeilijk meetbaar. 

− bezienswaardigheid: niet objectief meetbaar. 

− decoraties op de gevel / ornamentiek: moeilijk meetbaar en te gedetailleerd. 

− (natuurlijke) gidslijnen: dit is echter alleen van belang voor blinden en slechtzienden, een 

te kleine groep in het kader van dit onderzoek en daarom wordt het niet meegenomen. 

− duidelijke hoofdrichting: niet van belang, omdat dit vooral iets zegt over waar het activi-

teitencentrum (winkelaanbod) ligt. Omdat het winkelaanbod bekend is, zit het kenmerk 

duidelijke hoofdrichting in feite al in het model verwerkt. 

− straatkunstenaars: moeilijk meetbaar, omdat ze niet altijd aanwezig zijn en niet altijd op 

dezelfde plaats aanwezig zijn. 

 

Afvallen kenmerken niet van toepassing op Eindhoven 

Als laatste vallen de fysiek ruimtelijke kenmerken af die na enkele bezoeken aan de binnen-

stad niet van toepassing blijken te zijn op Eindhoven. Dit zijn de volgende kenmerken: 

− aantal hellingsgraden per straatstuklengte: de binnenstad van Eindhoven is over het 

algemeen vlak. 

− waterlopen: in de binnenstad van Eindhoven zijn geen waterlopen aanwezig. 

− doorlopende bestrating: over het algemeen geldt voor elk straatstuk dat het uit één bestra-

tingstype bestaat, dit wil niet zeggen dat de straatstukken in vergelijking tot elkaar 

hetzelfde bestratingstype hebben. 

− gevels aaneengesloten/los: in de binnenstad van Eindhoven zijn nagenoeg alle gevels per 

straatstukzijde aaneengesloten. 

− onderdoorgangen: komen nagenoeg niet voor in de binnenstad van Eindhoven. 

− materiaalgebruik gevels: wordt niet meegenomen, omdat er in de binnenstad van Eindho-

ven niet veel variatie is in materiaalgebruik. 

− volières met vogels: wordt niet meegenomen, omdat deze niet aanwezig zijn in de bin-

nenstad van Eindhoven. 
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− muziek: wordt niet meegenomen, omdat er in de binnenstad van Eindhoven in de openba-

re ruimte geen gebruik wordt gemaakt van muziek om voetgangers te trekken of af te 

stoten. 

− geur: wordt niet meegenomen, omdat er in de binnenstad van Eindhoven in de openbare 

ruimte geen gebruik wordt gemaakt van opzettelijke geurverspreiding om voetgangers te 

trekken of af te stoten. Ook is de geur nergens extreem ondraaglijk of aantrekkelijk bij 

wijze van toeval. 

 

3.2. Categorisering 

In deze paragraaf zullen de nieuwe categorieën aan de orde komen en zullen de fysiek ruimte-

lijke kenmerken die tot deze categorieën behoren genoemd en operationeel weergegeven 

worden. Waar nodig zullen kenmerken met voetnoten ondersteund worden, zodat ze zo objec-

tief mogelijk gemeten kunnen worden. 
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Openbare ruimte 

In deze categorie zijn op enkele uitzonderingen na de kenmerken opgenomen die te maken 

hebben met de maatvoering van de openbare ruimte. In tabel 3.1 zijn de kenmerken die tot 

deze categorie behoren terug te vinden. 

 

Straatstuk-/linklengte: ……m 

Vorm van de openbare ruimte/pleinvorm: cirkel / driehoek / rechthoek 

Pleinlengte
1
: 

1
Afstand tussen fysieke (b.v. gevel) of visuele (b.v. 

bestratingspatroon) begrenzingen. 

……m 

Verschil in pleinlengte: ja / nee 

Pleinbreedte
2
: 

2
Afstand tussen fysieke (b.v. gevel) of visuele (b.v. 

bestratingspatroon) begrenzingen. 

……m 
 

Verschil in pleinbreedte: ja / nee 

Trottoir-/voetgangersgebiedbreedte: ……m 

Verschil in trottoir-/voetgangersgebiedbreedte: ja / nee 

Rijwegbreedte fietspad
3
: 

3
Alleen het fietspad direct aangrenzend aan de 

voetgangerszone en behorende tot het desbetreffende 
afgebakende straatstuk wordt meegenomen. 

……m 
 

Rijwegbreedte auto-/busbaan: ……m 

Straatbreedte
4
: 

4
Afstand tussen de overheersende gevellijnen van 

beide zijden of bij afwezigheid van gevels andere 
overheersende straatbegrenzingen. In geval van 
onduidelijkheid de gemiddelde straatbreedte nemen. 

……m 

Verschil in straatbreedte: ja / nee (Van Noort, 1989) 

Straatoverzicht
5
  

(per straatstukuiteinde per zijde): 
5
Tot hoe ver is/zijn de bebouwingszijde(n) van het 

straatstuk te overzien vanaf het begin? 

……m 

Type straatstuk: 
 

bebouwing beide zijden /  
plein /  
één zijde bebouwing, één zijde plein /  
één zijde bebouwing, één zijde snelverkeer /  
één zijde bebouwing, één zijde overig /  
winkel /  
stijg-/daalpunt /  
aantal over te steken snelverkeersbanen

6
 / 

verbindingslink 
6
Deze staan haaks op de straatstuklengte. 

Tabel 3.1 Kenmerken m.b.t. openbare ruimte 
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Bebouwing 

Dit is een categorie, volledig bestaande uit kenmerken die ingaan op de eigenschappen van de 

bebouwing. Deze kenmerken zijn te vinden in tabel 3.2. 

 

Aantal etalages (per zijde): …… 

Totale lengte etalages
1
 (per zijde): 

1
Ook de entreedeuren zijn hierbij inbegrepen, omdat 

deze bijna altijd doorzichtig zijn en omdat deze gedu-
rende winkelopeningstijden ook bijna altijd open staan. 

……m 
 

Verschijningsvorm etalages (per zijde): eentonig
2
 / gevarieerd

3
 (Van Noort, 1989) 

2
Meer dan de helft van de etalages heeft dezelfde 

structuur, oftewel dezelfde voorgevelindeling op 
voetgangersniveau. 
3
Minder dan de helft van de etalages heeft dezelfde 

structuur, oftewel dezelfde voorgevelindeling op 
voetgangersniveau. 

Totale lengte voorgevels (per zijde): ……m 

Ruimte
4
 tussen plein en bebouwing (per zijde): 

4
Breedte van het straatstuk tussen het plein en de 

bebouwing. 

N / O / Z / W ……m 
 

Bebouwingshoogte(verschillen)
5
 (per zijde): 

5
Aanwezig als het verschil tussen de hoogtes minimaal 

1 meter is.  

……m hoogte op ……m straatstuklengte, 
……m hoogte op ……m straatstuklengte, enz. 

Gevellijn (per zijde): één lijn / verspringend 

Kwaliteit / onderhoud gevels
6
 (per zijde): 

6
Aanwezigheid van brand-/vernielingssporen, graffiti 

en/of ‘natuurlijke’ aantasting (door bijvoorbeeld uit-
stootgassen en zure regen) 

overwegend goed / slecht 
 

Ouderdom / historische waarde gevels 
(per zijde): 

overwegend voor 1940 / 1940-1970 /  
1970-heden 

Aantal (winkel-/restaurant-/woon-/ enz.)units
7
 op 

voetgangersniveau (per zijde): 
7
Hetgene dat als één geheel in gebruik wordt genomen, 

kijkend naar functie. 

…… 

Aantal afzonderlijke gebouwen
8
 (per zijde): 

8
Kijkend naar uiterlijke verschijning. 

…… 

Kleurgebruik gevels (per zijde): 
 

voornamelijk licht
9
 / gemengd

10
 / donker

11 

9
Wanneer 70% of meer van het totale gevelvlak een 

lichte kleur heeft. 
10

Wanneer het totale gevelvlak aan donkere kleuren 
ongeveer even veel is als het totale gevelvlak aan 
lichte kleuren, dus wanneer minder dan 70% en meer 
dan 30% van het totale gevelvlak licht is. 
11

Wanneer 70% of meer van het totale gevelvlak een 
donkere kleur heeft. 

Tabel 3.2 Kenmerken  m.b.t. bebouwing 
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Bescherming en beschutting 

In deze categorie komen vooral kenmerken aan bod die een rol spelen bij hoe de externe 

factor klimaat ervaren wordt. De kenmerken behorende tot deze categorie zijn weergegeven 

in tabel 3.3. 

 

Overdekt
1
 straatstuk: 

1
Over de gehele breedte van het loopgebied. 

geheel / gedeeltelijk / niet 

Natuurlijk lichtinval
2
: 

2
Alleen van toepassing op overdekte straatstukken. 

geheel / gedeeltelijk / niet 

Totale lengte luifels
3
 (per zijde): 

3
Het zijn pas luifels wanneer ze meer dan 0,5 meter 

uitsteken. 

……m 
 

Omgevingsklimaat: 
 

binnen
4
 / buiten

5 

4
Geheel afgesloten van weersinvloeden (door bijvoor-

beeld schuifdeuren). 
5
Niet geheel afgesloten van weersinvloeden. 

Oriëntatie van het straatstuk
6
: 

6
Zie Figuur 3.4 

oost-west / noordwest-zuidoost of noordoost-
zuidwest / noord-zuid 

Tabel 3.3 Kenmerken m.b.t. bescherming en beschutting 

 

 

Figuur 3.4 Oriëntatie 
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Bestrating 

In deze categorie komen kenmerken aan de orde die gericht zijn op bestratingseigenschappen. 

Al deze kenmerken zijn terug te vinden in tabel 3.4. 

 

Bestratingsmateriaal: sierbestrating
1
: ja / nee 

asfalt: ja / nee 
klinkers: ja / nee 
tegels: ja / nee 
overig: ja / nee (Van Noort, 1989) 
1
Sierbestrating aanwezig, dan niet aangeven waar die 

sierbestrating uit bestaat. 

Bestratingskwaliteit: vlak / niet vlak 
onaangetast

2
 / aangetast

3
  

2
Over het algemeen weinig tot geen beschadigingen 

aan het bestratingsmateriaal. 
3
Veel beschadigingen (waaronder ook bijvoorbeeld 

graffiti valt) aan het bestratingsmateriaal. 

Bestraat als centraal voetgangersgebied: ja / gedeeltelijk / nee 

Schone
4
 bestrating: 

4
Is de straat over het algemeen vrij van straatvuil 

(zoals hondenpoep, kauwgom, papier, enz.)? 

ja / nee 

Kleurgebruik: 
 

voornamelijk licht
5
 / gemengd

6
 / donker

7 

5
Wanneer 70% of meer van het totale bestratingsop-

pervlak een lichte kleur heeft. 
6
Wanneer het totale bestratingsoppervlak aan donkere 

kleuren ongeveer even veel is als het totale bestra-
tingsoppervlak aan lichte kleuren, dus wanneer minder 
dan 70% en meer dan 30% van het totale bestratings-
oppervlak licht is. 
7
Wanneer 70% of meer van het totale bestratingsop-

pervlak een donkere kleur heeft. 

Tabel 3.4 Kenmerken m.b.t. bestrating 

 

Reclame 

Deze categorie gaat in op de verschillende vormen van reclame die gebruikt worden om 

klanten te trekken. De verschillende kenmerken behorende tot deze categorie zijn weergege-

ven in tabel 3.5. 

 

Aantal reclameborden
1
 (met logos of tekst) per 

grootte en per soort bevestiging aan gevel en 
luifel (per zijde): 
1
Ook reclameteksten zonder bord vallen onder deze 

categorie. (Denk er in de grootte van de tekst een bord 
achter.) 

…… klein
2
 en haaks 

…… matig
2
 en haaks 

…… groot
2
 en haaks 

…… klein
2
 en parallel 

…… matig
2
 en parallel 

…… groot
2
 en parallel 

2
groot > 1m

2
 

0,5m
2
 < matig < 1m

2
  

klein < 0,5m
2 

Aantal reclameborden op straat: …… 

Aantal vlaggen (per zijde): …… 

Tabel 3.5 Kenmerken m.b.t. reclame 
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Straatmeubilair 

De kenmerken die in deze categorie opgenomen zijn, zijn voornamelijk te scharen onder het 

begrip straatinrichtingselementen. Het gaat hierbij niet alleen om aantallen maar ook om  

plaatsing, onderhoud en vormgeving van deze inrichtingselementen. Het totale areaal aan 

kenmerken behorende tot deze categorie is te vinden in tabel 3.6. 

 

Aantal lantaarnpalen: …… 

Aantal bankjes: …… 

Aantal afvalbakken: …… 

Aantal plantenbakken: …… 

Aantal speelelementen: …… 

Lengte fietsenrekken: ……m enkelzijdig 
……m dubbelzijdig 

Aantal overig straatmeubilair: 
 

…… paaltjes
1 

…… schakelkast 
1
Ook de beweegbare afsluiters meenemen. 

Plaatsing straatmeubilair en groenvoorzieningen: gestructureerd (in rechte lijnen) / ongestructu-
reerd (rommelig) 

Onderhoud straatmeubilair: goed
2
 / matig

3
 / slecht

3
 (Van Noort, 1989) 

2
Wanneer de meerderheid van het straatmeubilair 

schoon en nagenoeg onbeschadigd is. 
3
Wanneer het aantal schone en nagenoeg onbescha-

digde straatmeubilair ongeveer gelijk is aan het aantal 
vuile en beschadigde straatmeubilair. 
4
Wanneer de minderheid van het straatmeubilair 

schoon en nagenoeg onbeschadigd is. 

Vormgeving straatmeubilair: 
 

lantaarnpalen: standaard / design 
zitbankjes: standaard / design 
afvalbakken: standaard / design 
fietsenrekken: standaard / design 

Tabel 3.6 Kenmerken m.b.t. straatmeubilair 
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Groenvoorzieningen 

De kenmerken behorende tot deze categorie zijn in feite net als de vorige categorie voorname-

lijk te scharen onder het begrip straatinrichtingselementen. Echter met dat verschil dat het bij 

deze categorie vooral om de natuurlijke vorm van inrichtingselementen (groen) gaat. De 

kenmerken behorende tot de categorie groenvoorzieningen zijn weergegeven in tabel 3.7. 

 

Aantal bomen: …… 

Overheersende configuratie bomen: solitair (1 boom) / groepsgewijs / rij(en) / vrije 
vorm (Saarloos, 1999) 

Oppervlakte bosschages: ……m
2
 

Oppervlakte gras: ……m
2
 

Onderhoud groenvoorzieningen: overwegend goed
1
  / slecht

2 

1
Als meer dan de helft van het groen er verzorgd 

bijstaat (gesnoeid, geen afgevallen bladeren, geen 
afval, goede staat hekwerk, enz.) 
2
Als meer dan de helft van het groen er onverzorgd 

bijstaat. 

Tabel 3.7 Kenmerken m.b.t. groenvoorzieningen 

 

Verkeer 

Tot deze categorie behoren kenmerken die alles te maken hebben met verkeer en dan in het 

bijzonder met snelverkeer. Al deze kenmerken zijn te vinden in tabel 3.8. 

 

Verkeersstromen (in het straatstuk en aan beide 
straatstukuiteinden): 

auto: geen / één / beide richting(en) 
ov: geen / één / beide richting(en) 
fiets: geen / één / beide richting(en) 

Oversteekbaarheid (in het straatstuk en aan 
beide straatstukuiteinden): 
 

met verkeersregelinstallaties
1
 / zonder verkeers-

regelinstallaties
1 

1
In het geval van Eindhoven kunnen oversteken met 

verkeersregelinstallaties gezien worden als grote 
barrières en oversteken zonder verkeersregelinstalla-
ties als kleine barrières (dit is dus niet per definitie in 
andere steden het geval). 

Aantal verkeersbanen (in het straatstuk en aan 
beide straatstukuiteinden): 
 

…… autobanen 
…… busbanen 
…… fietsbanen 

Aantal uren dat voertuigen gedurende winkel-
openingstijden

2
 per dag op het 

voetgangersgebied aanwezig mogen zijn: 
2
Rekening houdend met openingstijden van  

9.00 – 18.00 uur. 

…… 

Tabel 3.8 Kenmerken m.b.t. verkeer 
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‘Bijzondere’ elementen 

Deze categorie bestaat uit kenmerken, die niet logisch onder te brengen zijn in één van de 

andere categorieën en daarom getypeerd worden als ‘bijzondere’ elementen. De kenmerken 

die tot deze categorie behoren zijn te vinden in tabel 3.9. 

 

Aantal ‘landmarks’
1
 / herkenningspunten: 

1
Het is pas een landmark wanneer een kunstwerk, 

gebouw, boom, enz. nadrukkelijk in het straatbeeld 
aanwezig is. Dit is bij deze kenmerken niet altijd het 
geval. Herkenningspunt is dus eigenlijk passender. 

 

…… stijgpunt 
…… kiosk 
…… watersculptuur 
…… beeld / sculptuur 
…… bijzondere boom of bomenpartij 
…… bijzonder gebouw

2 

…… overig 
2
In de vorm van bijzondere uitstraling of functietrekker. 

Onderhoud ‘landmarks’: 

 

goed
3
 / matig

4
 / slecht

5
 (Van Noort, 1989) 

3
Wanneer de meerderheid van de ‘lanmarks’ schoon 

en nagenoeg onbeschadigd is. 
4
Wanneer het aantal schone en nagenoeg onbescha-

digde ‘landmarks’ ongeveer gelijk is aan het aantal 
vuile en beschadigde ‘landmarks’. 
5
Wanneer de minderheid van de ‘landmarks’ schoon 

en nagenoeg onbeschadigd is. 

Oppervlakte permanente terrassen: ……m² 

Aantal bloembakken behorende bij de winkel zelf 
(per zijde): 

…… 

Aantal hangende straatverlichtingselementen
4
: 

4
Deze verlichtingselementen hebben hetzelfde design-

type als de lantaarnpalen. 

…… 

Aantal plaatsen waar ongewenste stalling van 
fietsen

5
 plaatsvindt: 

5
Pas meetellen als er vijf fietsen of meer staan. 

…… 

Tabel 3.9 Kenmerken m.b.t. 'bijzondere' elementen 

 

3.3. Conclusie 

In dit hoofdstuk zijn een aantal kenmerken toegevoegd en voor verder onderzoek uitgesloten 

omdat ze afgeleid kunnen worden van andere kenmerken, niet goed meetbaar zijn of niet 

relevant zijn voor de binnenstad van Eindhoven.Tevens zijn de overgebleven kenmerken 

ingedeeld in negen verschillende categorieën en geoperationaliseerd. De volgende categorieën 

zijn gemaakt: 

− openbare ruimte 

− bebouwing 

− bescherming en beschutting 

− bestrating 

− reclame 

− straatmeubilair 

− groenvoorzieningen 

− verkeer 

− ‘bijzondere’ elementen 
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4. Inventarisatie 

In deze fase worden de basiskenmerken, die in het vorige hoofdstuk geoperationaliseerd zijn, 

geïnventariseerd
1
. Deze inventarisatie zou eigenlijk moeten gebeuren voor de situatie zoals 

die in maart 2003 was, omdat toen ook de passantenenquêtes  en de voetgangerstellingen 

uitgevoerd zijn. Dit is echter niet meer mogelijk en omdat er in de tussentijd niet veel dras-

tisch veranderd is, heeft de inventarisatie van de straatstukken in de binnenstad een jaar later 

plaatsgevonden. Op plaatsen waar in de tussentijd wel drastische ruimtelijke veranderingen 

hebben plaatsgevonden is er, als hulpmiddel bij het inventariseren, gebruik gemaakt van een 

computerprogramma (Tan, 2003) waarmee je door de binnenstad kunt lopen. Het geeft een 

ruimtelijke weergave van de binnenstad van Eindhoven. 

Bij de inventarisatie zijn formulieren gebruikt, zoals ze in bijlage III te zien zijn. 

Echter voordat de kenmerken goed geïnventariseerd kunnen worden, wordt het bestaande 

‘gedetailleerde’ netwerk (Van Wijk, 2003) omgezet naar een ‘globaler’ netwerk, waar in de 

eerste paragraaf van dit hoofdstuk aandacht aan wordt besteed. 

In dit hoofdstuk vallen er ook nog basiskenmerken af, omdat om verschillende redenen uit de 

inventarisatie naar voren is gekomen dat het geen nut heeft een aantal kenmerken verder mee 

te nemen. Tevens wordt er in dit hoofdstuk ingegaan op het direct meenemen van een aantal 

basiskenmerken en op het combineren van een aantal basiskenmerken tot kenmerken die 

inhoudelijk beter overeenkomen met de wijze waarop mensen kenmerken ervaren. Als laatste 

worden er een aantal opvallende kenmerken, met behulp van kaartmateriaal, voortkomend uit 

de inventarisatie toegelicht en wordt er door vergelijking van dit kaartmateriaal enigszins 

vooruitgelopen op de (te verwachte) correlaties tussen kenmerken onderling. 

 

4.1. Het netwerk van straatstukken 

Zoals aangegeven in de inleiding is het bestaande ‘gedetailleerde’ netwerk omgezet naar een 

‘globaler’ netwerk. Dit houdt in dat een aantal kleinere straatstukjes uit het gedetailleerde 

netwerk samengevoegd zijn tot grotere straatstukken. Dit is noodzakelijk gebleken om zo de 

fysiek ruimtelijke kenmerken eenvoudiger in dit onderzoek op te kunnen nemen. Ook is er om 

het netwerk zo compleet mogelijk te maken een onderscheid gemaakt in de verschillende 

verdiepingen van de Heuvel Galerie.  

De straatstukken hebben allemaal een bepaalde nummering meegekregen. Deze nummering 

zegt iets, op enkele uitzonderingen na, over het type straatstuk. De volgende series en soorten 

straatstukken zijn er: de 100-serie bestaande uit straatstukken met aan beide zijden bebou-

wing, de 200-serie bestaande uit straatstukken die op een plein liggen, de 300-serie bestaande 

uit straatstukken met aan één zijde bebouwing, de 400-serie bestaande uit straatstukken die 

door een winkel lopen en de 500-serie bestaande uit straatstukken die te categoriseren zijn als 

oversteeklink, verbindingslink of stijg-/daalpunt. 

Het complete ‘globale’ netwerk is weergegeven in bijlage IV. 

 

4.2. Samenvoegen en af laten vallen van basiskenmerken 

Na inventarisatie is gebleken dat een aantal basiskenmerken beter samengevoegd kunnen 

worden en dat een aantal basiskenmerken beter kunnen vervallen. Dit heeft verschillende 

oorzaken. Deze verschillende oorzaken met bijbehorende kenmerken zullen achtereenvolgens 

aan bod komen. In deze fase wordt ook overgestapt op de dummycodering
2
 van kenmerken. 

 

 

                                                      

 
1
 Deze verzamelde data plus diverse andere ondersteunende gegevens voor dit onderzoek zijn te vinden 

in bijlage II (op CD). 
2
 Deze bewerking komt er op neer dat de variabele wordt vervangen door variabelen met slechts twee 

antwoordcategorieën: heeft een onderzoekseenheid een bepaalde eigenschap wel(=1) of niet(=0). 
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Redenen van samenvoegen met de hieruit voortkomende kenmerken: 

1. In eerste instantie worden kenmerken, op een enkele uitzondering na, bestaande uit Z1
3
 en 

Z2
3
 samengevoegd tot kenmerken die voor het totale straatstuk gelden. Zo zijn de ken-

merken gemakkelijker mee te nemen in de verdere modelvorming. Tevens heeft het als 

voordeel dat het aantal kenmerken sterk gereduceerd wordt. De volgende kenmerken 

worden niet meer per zijde apart meegenomen, maar voor het straatstuk als geheel: 

− straatoverzicht (U1)
4
 

− straatoverzicht (U2)
4
 

− totale lengte voorgevels  

− aantal etalages  

− totale lengte etalages  

− verschijningsvorm etalages: eentonig  

− gevellijn: één lijn  

− ouderdom/historische waarde gevels: voor 1940  

− ouderdom/historische waarde gevels: 1940-1970  

− ouderdom/historische waarde gevels: 1970-heden  

− aantal units op voetgangerniveau  

− aantal afzonderlijke gebouwen  

− kleurgebruik gevels: licht  

− kleurgebruik gevels: gemengd  

− kleurgebruik gevels: donker  

− totale lengte luifels  

− aantal vlaggen  

− aantal reclameborden (gevel en luifel): klein en haaks  

− aantal reclameborden (gevel en luifel): matig en haaks  

− aantal reclameborden (gevel en luifel): groot en haaks  

− aantal reclameborden (gevel en luifel): klein en parallel  

− aantal reclameborden (gevel en luifel): matig en parallel  

− aantal reclameborden (gevel en luifel): groot en parallel  

2. De kenmerken ‘verkeersstromen (auto, OV en fiets)’, ‘oversteekbaarheid’ en ‘aantal  

auto-, bus- en fietsbanen’ aan beide uiteinden zijn bij nader inzien vervangen door de 

nieuwe kenmerken ‘aantal snelverkeerbanen U1’ en ‘aantal snelverkeerbanen U2’, omdat 

het anders te complex wordt en omdat de hoeveelheid snelverkeer dat je van een afstand 

ziet rijden toch veruit het belangrijkste is. 

3. De kenmerken ‘onderhoud landmarks’ en ‘onderhoud straatmeubilair’ samenvoegen tot 

‘onderhoud straatinrichtingselementen’, omdat je deze kenmerken niet apart ervaart maar 

als geheel. Een bijkomend voordeel is dat het aantal kenmerken zo enigszins gereduceerd 

wordt. 

4. De kenmerken ‘aantal watersculpturen’ en ‘aantal beelden/sculpturen’ samenvoegen tot 

‘aantal (water)sculpturen’. Aantal watersculpturen komt namelijk weinig voor, maar om-

dat deze twee kenmerken bijna hetzelfde inhouden - de één is met en de andere zonder 

water - is het een goed alternatief om ze samen te voegen. 

 

Redenen van afvallen met de betreffende kenmerken: 

1. Deze kenmerken vallen af, omdat ze niet of nauwelijks voorkomen in de binnenstad van 

Eindhoven met als gevolg dat er van deze kenmerken geen effecten te meten zijn: 

− bestratingsmateriaal overig 

− aantal speelelementen 

− configuratie bomen vrije vorm 

                                                      

 
3
 Met Z1 en Z2 wordt gedoeld op de beide zijden van het straatstuk, dus zijde 1 en zijde 2. 

4
 Met U1 en U2 wordt gedoeld op de beide uiteinden van het straatstuk, dus uiteinde 1 en uiteinde 2. 
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− oppervlakte gras 

− aantal bijzondere boom(partijen) 

− aantal rijwielstallingen
5
 

− aantal bushalten
5
 

− aantal draaimolens
5
 

− aantal openbare toiletten
5
 

2. Deze kenmerken worden niet meegenomen omdat er bij deze kenmerken weinig of geen 

variatie is waargenomen: 

− pleinvorm 

− kwaliteit / onderhoud gevels: goed (Z1 en Z2) 

− vormgeving zitbankjes 

− onderhoud groenvoorzieningen 

3. De kenmerken ‘verschil in pleinlengte’ en ‘verschil in pleinbreedte’ blijken bij nader 

inzien geen relevante informatie te bevatten, die in de verdere studie van pas zou kunnen 

komen. 

4. Deze kenmerken vallen af, omdat de kenmerken ‘aantal auto-/bus- en fietsbanen’, die 

bijna dezelfde informatie bevatten, al mee worden genomen. De kenmerken die afvallen, 

voegen namelijk weinig tot geen belangrijke informatie toe. Het gaat hierbij om de vol-

gende kenmerken: 

− Rijwegbreedte
6
: fietspad 

− Rijwegbreedte
6
: auto-/busbaan 

− Verkeersstromen auto 

− Verkeersstromen OV 

− Verkeersstromen fiets 

5. Omdat het in de literatuur genoemde kenmerk ‘verschil in straatbreedte’ al mee wordt 

genomen en het niet in de literatuur genoemde kenmerk ‘verschil in voetgangersgebied-

breedte’ erg overeenkomt (op enkele uitzonderlijke gevallen na) wordt deze laatste niet 

meegenomen. 

6. Het kenmerk ‘aantal bijzondere gebouwen’ wordt niet verder meegenomen, omdat moei-

lijk aan te geven is wat een bijzonder gebouw is. Het kan een bijzonder gebouw zijn door 

de functie (bv. V&D), maar dan valt het niet onder fysiek ruimtelijke kenmerken. Het kan 

ook een bijzonder gebouw zijn door de uitstraling (architectuur), maar dit is zeer moeilijk 

te bepalen, omdat het erg subjectief is. 

7. Het kenmerk ‘aantal bloembakken bij de winkel zelf (Z1 en Z2)’ valt af, omdat de inven-

tarisatie van dit kenmerk heeft plaatsgevonden in een periode waarin het weer beter was 

dan in maart 2003 (de periode waarin alle voetgangersenquêtes en -tellingen gedaan zijn). 

Naar alle waarschijnlijkheid zullen deze bloembakken er in maart 2003 niet gestaan heb-

ben, waardoor dit kenmerk ook niet meegenomen dient te worden. 

 

4.3. Combineren of rechtstreeks meenemen 

Om kenmerken op een zo goed mogelijke manier mee te nemen is er gekeken om met behulp 

van de basiskenmerken nieuwe kenmerken samen te stellen die de wijze waarop mensen 

kenmerken ervaren beter benaderen dan de reeds geïnventariseerde basiskenmerken. In som-

mige gevallen is het niet mogelijk om een beter samengesteld kenmerk te vinden dan het 

basiskenmerk, met het gevolg dat het basiskenmerk dan mee wordt genomen. Deze kenmer-

ken, zowel de nieuw gecombineerde kenmerken als de rechtstreeks meegenomen 

basiskenmerken, zullen in deze paragraaf individueel of groepsgewijs aan bod komen. Hierbij 

                                                      

 
5
 Voortkomend uit het kenmerk ‘aantal ‘landmarks’/ herkenningspunten: overig’. 

6
 Met de wetenschap dat alle verkeersbanen per soort (auto, bus of fiets) ongeveer even breed zijn, kan 

de rijwegbreedte indirect afgeleid worden uit het aantal auto-/bus- en fietsbanen, waardoor het geen 

meerwaarde heeft om de kenmerken over rijwegbreedte nog eens apart mee te nemen. 
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staat de motivatie van de keuze om de verschillende kenmerken op een bepaalde manier mee 

te nemen centraal.  

 

Gecombineerde kenmerken  

Binnen deze categorie is een opdeling te maken. Je hebt namelijk samengestelde kenmerken 

waarin straatlengte is opgenomen en je hebt een overige groep kenmerken die op een andere 

manier zijn gecombineerd. De kenmerken die eerst behandeld gaan worden zijn de kenmer-

ken die samengesteld zijn met het kenmerk straatlengte.  

 

Het combineren met het kenmerk straatlengte is in bepaalde gevallen gedaan om kenmerken 

in percentages weer te geven en in andere gevallen om kenmerken in proporties weer te 

geven, zodat kenmerken in verschillende straatstukken beter met elkaar te vergelijken zijn. 

Het is bijvoorbeeld een groot verschil of er 5 lantaarnpalen aanwezig zijn in een straat van 50 

meter of in een straat van 250 meter. In de straat van 50 meter zijn de lantaarnpalen namelijk 

veel nadrukkelijker aanwezig dan in de straat van 250 meter, vandaar dat er met een propor-

tiefactor (de hoeveelheid van het kenmerk delen door straatlengte) gewerkt wordt. Door het 

combineren met het kenmerk straatlengte zijn de volgende kenmerken ontstaan: 

− (straatoverzicht U1 + straatoverzicht U2) / (2 x straatlengte) x 100 

− totale lengte voorgevels / (2 x straatlengte) x 100 

− totale lengte etalages / (2 x straatlengte) x 100 

− totale lengte luifels / (2 x straatlengte) x 100 

− aantal etalages / straatlengte 

− aantal verschillende hoogtes / straatlengte 

− aantal units op voetgangersniveau / straatlengte 

− aantal afzonderlijke gebouwen / straatlengte 

− aantal reclameborden op straat / straatlengte  

− aantal vlaggen / straatlengte 

− aantal reclameborden (gevel en luifel) / straatlengte: klein en haaks 

− aantal reclameborden (gevel en luifel) / straatlengte: matig en haaks 

− aantal reclameborden (gevel en luifel) / straatlengte: groot en haaks 

− aantal reclameborden (gevel en luifel) / straatlengte: klein en parallel 

− aantal reclameborden (gevel en luifel) / straatlengte: matig en parallel 

− aantal reclameborden (gevel en luifel) / straatlengte: groot en parallel 

− aantal lantaarnpalen / straatlengte 

− aantal bankjes / straatlengte 

− aantal afvalbakken / straatlengte 

− aantal plantenbakken / straatlengte 

− (aantal fietsstallingsmogelijkheden
7
 = lengte fietsenrekken enkelzijdig / 0,75 x 2 + lengte 

fietsenrekken dubbelzijdig / 0,75 x 4) / straatlengte 

− aantal paaltjes / straatlengte 

− aantal schakelkasten / straatlengte 

− aantal bomen / straatlengte 

− oppervlakte bosschages / straatlengte 

− aantal stijg-/daalpunten / straatlengte 

− aantal kiosken / straatlengte 

− aantal (water)sculpturen / straatlengte 

− aantal hangende straatverlichting / straatlengte 

− aantal plaatsen waar ongewenste stalling van fietsen plaatsvindt / straatlengte 

− oppervlak permanente terrassen / straatlengte 

                                                      

 
7
 De 2 wil zeggen dat er op een afstand van 0,75 cm in enkelzijdige fietsenrekken ongeveer plaats is 

voor 2 fietsen. Bij dubbelzijdige fietsenrekken is over deze afstand ongeveer plaats voor 4 fietsen. 
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De kenmerken die op een andere manier gecombineerd zijn worden individueel behandeld. 

Zo zijn de kenmerken ‘oppervlakte plein’ en ‘lengte/breedte plein’ combinaties van de basis-

kenmerken ‘lengte en breedte plein’. Om lengtes en breedtes van pleinen afzonderlijk met 

elkaar te vergelijken heeft geen zin. Je krijgt pas meer inzicht over een plein als je het verband 

tussen de lengte en de breedte legt. Vandaar dat de kenmerken ‘oppervlakte plein’ en ‘leng-

te/breedte plein’ worden meegenomen.  

De uitleg van hierboven is ook deels van toepassing op het gecombineerde kenmerk ‘straat-

breedte gemiddeld / ((gemiddelde bebouwingshoogte Z1 + gemiddelde bebouwingshoogte 

Z2)/2)
8
’, echter met dat verschil dat het kenmerk ‘straatbreedte’ ook nog gemakkelijk is en 

zinvol lijkt als basiskenmerk mee te nemen. Een andere reden om dit gecombineerde kenmerk 

mee te nemen is omdat het kenmerk zo ook in de literatuur expliciet genoemd wordt. 

Het kenmerk ‘bezonningsfactor’ is een kenmerk dat indirect voort is gekomen uit de (ba-

sis)kenmerken ‘oriëntatie van het straatstuk’, ‘bebouwing aan één of beide zijden’ en de 

belemmeringshoek (straatbreedte : bebouwingshoogte). Deze belemmeringshoek heeft te 

maken met de mogelijkheid van het invallen van zonnestralen en zou ideaal gezien, zodat de 

meeste zonnestralen het straatstuk binnen kunnen vallen, in de periode van maart kleiner 

moeten zijn dan 24 graden. Als dit het geval zou zijn dan maakt het niet uit hoe het straatstuk 

georiënteerd is. De zonnestralen vallen vanaf zonsopkomst tot zonsondergang in het straat-

stuk. Echter komt het in het centrum maar zelden voor dat de belemmeringshoek kleiner is 

dan 24 graden. Met de wetenschap dat de grootste bezonning van buitenruimten bij een be-

lemmeringshoek groter dan 24 graden (komt overeen met een verhouding van straatbreedte 

tot bebouwingshoogte van 2 : 1) optreedt bij bouwblokken die oost-west georiënteerd zijn, 

kan de bezonningsfactor per straatstuk opgesteld worden. Bij het opstellen wordt er in de 

binnenstad vanuit gegaan dat de belemmeringshoek overal groter dan 24 graden is. Alleen in 

gevallen waar dit overduidelijk niet het geval is, dus bij een aantal straatstukken die langs 

pleinen liggen en bij straatstukken die maar aan één zijde bebouwing hebben, wordt er wel 

rekening mee gehouden. Deze straatstukken worden ingedeeld in een categorie die het best bij 

zo’n straatstuk aansluit. Deze wetenschap in acht nemend kunnen er 7 verschillende catego-

rieën gemaakt worden. De categorieën lopen van veel bezonning naar weinig bezonning, 

respectievelijk van 1 t/m 7. Pleinen zijn naar eigen inzicht onderverdeeld in de categorie waar 

ze het beste in passen. De nummering correspondeert met de nummering die in figuur 4.1 

gebruikt wordt. De volgende categorieën zijn ontstaan: 

1. oriëntatie straatstuk O-W zonder bebouwing aan de zuidkant; 

2. oriëntatie straatstuk NW-ZO zonder bebouwing aan ZW-kant / oriëntatie straatstuk NO-

ZW zonder bebouwing aan ZO-kant; 

3. oriëntatie straatstuk N-Z zonder bebouwing aan oostkant / oriëntatie straatstuk N-Z zon-

der bebouwing aan westkant; 

4. oriëntatie straatstuk N-Z; 

5. oriëntatie straatstuk NW-ZO zonder bebouwing aan NO-kant / oriëntatie straatstuk NO-

ZW zonder bebouwing aan NW-kant; 

6. oriëntatie straatstuk NW-ZO / oriëntatie straatstuk NO-ZW; 

7. oriëntatie straatstuk O-W / oriëntatie straatstuk O-W zonder bebouwing aan noordkant. 

Dan is er nog het samengestelde kenmerk ‘aantal verschillende hoogtes / straatlengte’, dat 

afgeleid is uit het kenmerk ‘bebouwingshoogte(verschillen)’ en ‘straatlengte’. Dit kenmerk 

zegt iets over de diversiteit aan bebouwing en is veel makkelijker mee te nemen dan het 

kenmerk ‘bebouwingshoogte(verschillen)’, dat bestaat uit vele (sub)kenmerken met de con-

structie ‘lengte bebouwing met hoogte < x m’, waarbij x verschillende waarden kan 

aannemen. 

 

 

                                                      

 
8
 Let op: overdekte straatstukken worden niet meegenomen bij dit kenmerk. 
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Figuur 4.1 Bezonningsfactoren 
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Rechtstreeks mee te nemen basiskenmerken 

Deze kenmerken, worden rechtstreeks meegenomen, omdat het samenstellen van deze ken-

merken niet tot verbetering van het kenmerk leidt of omdat het zinvol is het kenmerk ook als 

basiskenmerk mee te nemen. Het gaat hier om de volgende kenmerken: 

− straatlengte 

− straatbreedte gemiddeld 

− verschil in straatbreedte 

− breedte voetgangersgebied gemiddeld 

− bebouwing beide zijden 

− plein 

− één zijde bebouwing, één zijde plein 

− één zijde bebouwing, één zijde snelverkeer 

− één zijde bebouwing, één zijde overig 

− winkel 

− stijg-/daalpunt 

− aantal over te steken snelverkeerbanen 

− verbindingslink  

− verschijningsvorm etalages: eentonig 

− gevellijn: één lijn 

− ouderdom/historische waarde gevels: voor 1940 

− ouderdom/historische waarde gevels: 1940 – 1970 

− ouderdom/historische waarde gevels: 1970 – heden 

− kleurgebruik gevels: licht 

− kleurgebruik gevels: gemengd 

− kleurgebruik gevels: donker 

− overdekt straatstuk 

− natuurlijk lichtinval: geheel 

− omgevingsklimaat: binnen 

− bestratingsmateriaal sierbestrating 

− bestratingsmateriaal asfalt 

− bestratingsmateriaal klinkers 

− bestratingsmateriaal tegels 

− bestratingskwaliteit: vlak 

− bestratingskwaliteit: onaangetast 

− bestraat als centraal voetgangersgebied 

− schone bestrating 

− kleurgebruik bestrating: licht 

− kleurgebruik bestrating: gemengd 

− kleurgebruik bestrating: donker 

− plaatsing straatmeubilair en groenvoorzieningen: gestructureerd 

− onderhoud straatinrichtingselementen: goed 

− vormgeving lantaarnpalen: design 

− vormgeving afvalbakken: design 

− vormgeving fietsenrekken: design 

− configuratie bomen: solitair 

− configuratie bomen: groepsgewijs 

− configuratie bomen: rij(en) 

− uren voertuigen gedurende winkelopeningstijden op voetgangersgebied toegestaan 

− aantal autobanen 

− aantal busbanen 

− aantal fietsbanen 
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− oversteekbaarheid met VRI 

− aantal snelverkeerbanen U1 

− aantal snelverkeerbanen U2 

 

4.4. Toelichting opvallende uitkomsten van de inventarisatie 

In deze paragraaf komen een aantal opvallende uitkomsten van de inventarisatie aan de orde 

en wordt er, door middel van het vergelijken van kaartmateriaal, vooruit gelopen op de corre-

laties (verbanden) die in het volgende hoofdstuk aan bod komen. In deze paragraaf worden 

dus alleen de te verwachte correlaties uitgesproken, terwijl in het volgende hoofdstuk de 

correlaties berekend worden.  

Waar mogelijk worden kenmerken
9
 groepsgewijs behandeld en anders komen ze individueel 

aan bod. 

In het kaartmateriaal dat in deze paragraaf en verderop in het onderzoek gebruikt wordt, zijn 

in de Heuvel Galerie straatstukken weergegeven die buiten de bebouwingsstructuur van de 

plattegrond liggen. Deze straatstukken stellen de verschillende verdiepingen in de Heuvel 

Galerie voor. 

 

Straatbreedte gemiddeld / bebouwingshoogte gemiddeld (beide zijden) 

De oorzaak dat straten in het voetgangersgebied op dit kenmerk over het algemeen lager 

scoren dan de straten er omheen, ligt er vooral aan dat de straten in het voetgangersgebied een 

stuk smaller zijn dan de straten eromheen. Dit is natuurlijk niet verwonderlijk. In de straten 

eromheen is ook het gehele areaal aan snelverkeer verwerkt. Dit vraagt om meer ruimte.  

Het lager scoren van straten in het voetgangersgebied op dit kenmerk heeft dus niet zozeer te 

maken met het feit dat de bebouwing van de straten om het voetgangersgebied heen lager is 

dan de bebouwing van de straten in het voetgangersgebied. Integendeel de bebouwing van de 

straten eromheen is vaak hoger dan de bebouwing van de straten in het voetgangersgebied.  

Bij figuur 4.2 moet wel opgemerkt worden dat de straten eromheen niet helemaal realistisch 

zijn weergegeven. Omdat een straatstuk in het onderhavige onderzoek gezien wordt vanuit het 

oogpunt van de voetganger, bestaan sommige straten uit twee straatstukken. Het gebied voor 

de voetganger wordt namelijk in sommige gevallen gescheiden door snelverkeer. Beide 

kanten (voetgangersstroken) worden apart meegenomen, maar zijn in dit geval samengesteld 

uit dezelfde basiskenmerken, waardoor er een vertekend beeld ontstaat. De gemiddelde be-

bouwinghoogte is namelijk samengesteld uit de bebouwinghoogten van beide zijden van de 

straat. Om dit kaartje dus op een juiste manier te interpreteren moet je één van de dubbele 

lijnen van de straten er omheen wegdenken. Tevens moet nog gemeld worden dat straatstuk-

ken aan pleinen en straatstukken die maar aan één zijde in de straat bebouwing hebben niet 

meegenomen zijn bij de inventarisatie van dit kenmerk. 

 

Voetgangersgebiedbreedte 

Uit figuur 4.3 valt eigenlijk globaal af te lezen welke straatstukken behoren tot het centrum-

gebied waar de volledige straatbreedte ingericht is als voetgangersgebied. In de straten waar 

de voetganger centraal staat zal de voetganger namelijk de meeste ruimte krijgen en dus het 

voetgangersgebied het breedst zijn. Uitzonderingen hierop vormen wel de straatstukken in de 

Heuvel Galerie. Al is dit ook weer te verklaren. In deze straatstukken hoeft nooit gemotori-

seerd verkeer voor het laden en lossen en voor noodgevallen te kunnen komen. Deze straten 

                                                      

 
9
 De kenmerken die in de vorige paragraaf samengesteld zijn worden in het verloop van het onderzoek, 

wanneer deze kenmerken weer ter sprake komen, verkort weergegeven. Dit houdt in dat van kenmer-

ken bestaande uit een samengestelde constructie alleen het kernbegrip genoemd wordt. Zo wordt 

bijvoorbeeld het kenmerk ‘aantal etalages / straatlengte’ in het vervolg weergegeven als ‘aantal etala-

ges’. Er wordt dan dus wel het samengestelde kenmerk bedoeld. 
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Figuur 4.2 Straatbreedte / bebouwingshoogte 

Figuur 4.4 Straatoverzicht 

Figuur 4.3.Voetgangersgebiedbreedte 

kunnen dus smaller zijn. De Heuvel Galerie is voor de volle 100% ontworpen voor de voet-

ganger. Dit is bij de rest van het voetgangersgebied niet het geval. 

 

Straatoverzicht 

Als er naar figuur 4.4 gekeken wordt dan valt op dat het straatoverzicht in bijna de gehele 

binnenstad groot is. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de binnenstad van Eindhoven een 

redelijk recht stratenpatroon heeft. 
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Figuur 4.5 Totale lengte voorgevels Figuur 4.6 Aantal etalages 

Totale lengte voorgevel, aantal etalages, totale lengte etalages, aantal units op voetgangers-

niveau  en aantal afzonderlijke gebouwen 

Als er naar de figuren 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 en 4.9 gekeken wordt dan valt op dat deze verschillen-

de kenmerken wel heel veel overeenkomst vertonen. Naar alle verwachting zal bij het 

berekenen van de correlaties in het volgende hoofdstuk deze overeenkomst bevestigd worden. 

Opvallend is om te zien dat niet alleen de straatstukken binnen het centrale winkelgebied 

hoog scoren op deze kenmerken, maar ook een aantal straatstukken erbuiten. De dikke lijnen 

rechtsboven (bij het stationsplein) zijn te verklaren omdat daar veel cafés en restaurants 

aanwezig zijn, de dikke lijnen linksonder (Kleine Berg en Bergstraat) zijn te verklaren omdat 

hier een diversiteit aan winkeltjes, cafeetjes en restaurantjes te vinden is en de dikke lijn 

rechtsonder is te verklaren omdat dit straatstuk (Stratumseind) volledig bestaat uit cafés. 

 

Ouderdom/Historische waarde gevels: voor 1940, 1940-1970 en 1970-heden 

Opvallend om te zien in figuur 4.10 is dat in bijna de gehele binnenstad bebouwing voorkomt 

van voor 1940, behalve in het noordelijke gedeelte (Demer en Hermanus Boexstraat) en in het 

gebied van de Heuvel Galerie. De oorzaak hiervan is te vinden in het feit dat het gebied van 

de Demer en de Hermanus Boexstraat in de tweede wereldoorlog grotendeels platgebombar-

deerd is. De panden in dit gebied zijn gerealiseerd gedurende de wederopbouwperiode vlak na 

de tweede wereldoorlog. Dit is in figuur 4.11 te zien. Het complex de Heuvel Galerie, zoals in 

figuur 4.12 te zien is, is pas na 1970 tot stand gekomen. 
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Figuur 4.7 Totale lengte etalages Figuur 4.8 Aantal units op voetgangersniveau 

Figuur 4.9 Aantal afzonderlijke gebouwen Figuur 4.10 Ouderdom / historische waarde 

gevels: voor 1940 
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Overdekt straatstuk en omgevingsklimaat: binnen 

Wanneer er naar figuur 4.13 en 4.14 gekeken wordt, kan geconcludeerd worden dat in de 

gehele binnenstad buiten de Heuvel Galerie om geen straten voorkomen die zowel een bin-

nenklimaat hebben als overdekt zijn. Op enkele straatstukken na zijn beide kaartjes identiek 

aan elkaar. Naar alle verwachting zal de overeenkomst tussen beide kaartjes bij het berekenen 

van de correlaties bevestigd worden. 

 

Figuur 4.13 Overdekt Figuur 4.14 Omgevingsklimaat: binnen 

Figuur 4.11 Ouderdom / historische waarde 

gevels: 1940-1970 
Figuur 4.12 Ouderdom / historische waarde 

gevels: 1970-heden 
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Figuur 4.16 Bestratingsmateriaal: sierbestra-

ting 
Figuur 4.15 Aantal reclameborden op straat 

Aantal reclameborden op straat 

Opvallend om te zien in figuur 4.15 is dat er in het centrale voetgangersgebied waar de mees-

te winkels zijn maar heel weinig reclameborden op straat aanwezig zijn. Maar is het wel zo 

opvallend als het lijkt? Bij nader onderzoek blijkt het opvallender te zijn dat er wel nog zo nu 

en dan in dit centrale voetgangersgebied reclameborden op straat te vinden zijn, omdat de 

gemeente een beleid hanteert waarbij het plaatsen van reclameborden op straat in straatstuk-

ken in het centrale voetgangersgebied binnen de binnenring over het algemeen verboden is. 

 

Bestratingsmateriaal sierbestrating,  

Sierbestrating is, zoals in figuur 4.16 te zien is, in bijna de gehele binnenstad aanwezig. Niet 

alleen is er sierbestrating aanwezig in het centrale voetgangersgebied maar ook op de trottoirs 

van de binnenring.  
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Figuur 4.17 Bestratingsmateriaal: asfalt Figuur 4.18 Aantal autobanen 

Bestratingsmateriaal asfalt, aantal autobanen, aantal busbanen en aantal fietsbanen 

Opvallend maar begrijpelijk is dat de figuren 4.17, 4.18, 4.19 en 4.20 erg op elkaar lijken. Bij 

het berekenen van de correlaties zal deze overeenkomst naar alle waarschijnlijkheid ook 

duidelijk naar voren komen. Omdat het centrumgebied geheel is ingericht als voetgangersge-

bied is het niet verwonderlijk dat voorzieningen voor andere wijze van vervoer (auto, bus en 

fiets) om het centrumgebied aanwezig zijn. Tevens is het niet verwonderlijk dat deze veel 

gebruikte verkeersaders bekleed zijn met asfalt. 

Om dezelfde reden als bij het kenmerk ‘straatbreedte gemiddeld / bebouwingshoogte gemid-

deld’ zijn de volgende kenmerken niet echt realistisch weergegeven. Van de straten bestaande 

uit twee straatstukken (aan beide kanten van de weg één) moet er een lijn weggedacht worden 

om een vertekend beeld te voorkomen.  

 

Aantal lantaarnpalen  en aantal hangende straatverlichtingselementen 

Lantaarnpalen komen bijna in elk straatstuk van de binnenstad in meer of mindere mate voor. 

In de straatstukken van de binnenstad waar geen lantaarnpalen aanwezig zijn komen hangen-

de straatverlichtingelementen voor. Dit is ook te zien wanneer de figuren 4.21 en 4.22 met 

elkaar vergeleken worden. Beide verlichtingelementen in het centrale voetgangersgebied, 

zowel de lantaarnpalen als de hangende elementen, hebben een overeenkomend design. 
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Figuur 4.20 Aantal fietsbanen 

Figuur 4.21 Aantal lantaarnpalen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.19 Aantal busbanen 

Figuur 4.22 Aantal hangende straatverlichting 
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Figuur 4.23 Aantal fietsstallingsmogelijkheden Figuur 4.24 Aantal plaatsen waar ongewenste 

stalling van fietsen plaatsvindt 

Aantal openbare fietsstallingsmogelijkheden en aantal plaatsen waar ongewenste stalling van 

fietsen plaatsvindt  

Alle fietsstallingsmogelijkheden bevinden zich om het centrale voetgangersgebied heen. In 

figuur 4.23 is dit goed te zien. Dit is logisch. Mensen kunnen daar dan de fiets parkeren en 

lopend het centrum in, zodat ze niet de fiets mee het centrale voetgangersgebied in hoeven te 

nemen. Echter uit figuur 4.24 blijkt dat het zo niet werkt. Mensen zijn eigenwijs en willen hun 

fiets zo dicht mogelijk parkeren bij waar ze moeten zijn. Dit is de reden dat er in het centrale 

voetgangersgebied op sommige plaatsen fietsen gestald worden waar dit ongewenst is. Tevens 

vindt het ongewenst stallen van fietsen ook aan de randen van het centrale voetgangersgebied 

plaats waar geen openbare stallingsvoorzieningen aanwezig zijn. In sommige gevallen vindt 

er ook ongewenste stalling van fietsen plaats op plekken waar wel openbare stallingsmoge-

lijkheden aanwezig zijn. Een mogelijke reden hiervoor is dat er te weinig 

stallingsmogelijkheden zijn.  

 

Aantal bankjes 

Over het algemeen zijn er alleen bankjes aanwezig in de straatstukken met het grootste win-

kelaanbod. Enkele uitzonderingen zijn in de straatstukken in het zuiden bij de kerk en de 

bushaltes en de straatstukken in het noorden bij de Piazza te vinden. De reden dat er bij de 

kerk zitbankjes aanwezig zijn is omdat dit een plaats van samenkomst is voor kerkbezoekers. 

Voor en na de kerkdienst is dit de plaats waar de sociale contacten onderhouden worden. 

Verder zijn er bankjes aanwezig in het zuidelijke straatstuk bij de bushaltes, om het wachten 

zo comfortabel mogelijk te maken. In het noorden bij de Piazza zijn combinatievormen van 

bankjes en sculpturen aanwezig. Ze hebben dus niet alleen de functie van uitrustplaats maar 

ook hebben zij een esthetische functie om het plein wat meer elan te geven. In figuur 4.25 is 

te zien waar veel en waar weinig bankjes aanwezig zijn. 

 

Oppervlakte permanente terrassen 

Terrassen waar het hele jaar door gebruik gemaakt van kan worden, dus ook in de periode 

maart, zijn zoals in figuur 4.26 te zien is alleen te vinden in het gebied bij het stationsplein, op 

de Markt en in de Heuvel Galerie.  
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Figuur 4.25 Aantal bankjes Figuur 4.26 Oppervlakte permanente terrassen 

 

Aantal bomen en oppervlakte bosschages 

Wanneer er naar figuur 4.27 en 4.28 gekeken wordt dan valt op dat er in het centrale voetgan-

gersgebied weinig groen aanwezig is. Bosschages komen in het gehele centrale 

voetgangersgebied niet voor en bomen maar in een beperkt aantal straatstukken. 

 

 

 

 

Figuur 4.27 Aantal bomen Figuur 4.28 Oppervlakte bosschages 
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Figuur 4.30 Aantal uren voertuigen op voet-

gangersgebied toegestaan 
Figuur 4.29 Plaatsing straatmeubilair en groen-

voorzieningen: ongestructureerd 

Plaatsing straatmeubilair en groenvoorzieningen: ongestructureerd 

In figuur 4.29 is er voor gekozen om de straatstukken met ongestructureerd meubilair en 

groen weer te geven. Dit is gedaan omdat er ook straatstukken zijn waar helemaal geen 

straatmeubilair en/of groenvoorzieningen aanwezig zijn. De straatstukken die in dit kaartje 

dus niet dik zijn weergegeven hebben of gestructureerd of hebben geen straatmeubilair en/of 

groenvoorzieningen. Wanneer dit laatste het geval is oogt een straatstuk eerder gestructureerd 

dan ongestructureerd. Vandaar dat er gekozen is voor deze weergave en niet andersom, want 

dan zouden de straatstukken in het kaartje zonder straatmeubilair en/of groenvoorzieningen 

gelijk gesteld worden aan ongestructureerde straatstukken, wat een erg vertekend beeld te 

weeg zou brengen.  

Opvallend om te zien aan dit kaartje is dat de straatstukken met ongestructureerd meubilair en 

groen te vinden zijn aan de rand van het centrale voetgangersgebied. Dit geeft dus aan dat de 

grootste aandacht bij het inrichten van de binnenstad is gegaan naar straatstukken in het 

centrale voetgangersgebied.  

 

Aantal uren voertuigen gedurende winkelopeningstijden op voetgangersgebied toegestaan 

Voor bijna het gehele voetgangersgebied in de binnenstad geldt dat het laden en lossen van 

goederen tussen 7.00 en 11.00 uur plaats moet vinden. Er zijn echter een aantal uitzonde-

ringsgevallen waar de gehele dag voertuigen aanwezig mogen zijn. De straatstukken waar dit 

het geval is zijn de straatstukken die met dikke lijnen zijn weergegeven in figuur 4.30. Opval-

lend is dat er in deze straatstukken weinig tot geen winkels te vinden zijn en dat er over het 

algemeen in deze straatstukken veel horecagelegenheden aanwezig zijn. 

 

Bezonningsfactor 1 t/m 7 

In figuur 4.31 is goed te zien dat straatstukken met een Noordzuidoriëntatie, pleinen en straat-

stukken met maar aan één zijde bebouwing over het algemeen een goede bezonning hebben. 

Uitzonderingen op straatstukken met maar aan een zijde bebouwing, waardoor ze een goede 

bezonning hebben, zijn straatstukken met aan de zuidzijde bebouwing. 
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Figuur 4.31 Bezonningsfactor 1 t/m 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Conclusie 

Uit dit hoofdstuk kan geconcludeerd worden dat veel kenmerken na inventarisatie om ver-

schillende uiteenlopende redenen niet verder meegenomen of beter samengevoegd kunnen 

worden. Dit samenvoegen is gedaan om kenmerken in het vervolg makkelijker mee te nemen 

en het aantal kenmerken te reduceren.  

Om kenmerken op een zo goed mogelijke manier mee te nemen zijn een groot aantal basis-

kenmerken na het samenvoegen (waarna het nog steeds basiskenmerken zijn) samengesteld 

tot gecombineerde kenmerken. Dit samenstellen gebeurt in de meeste gevallen door het 

basiskenmerk te delen door het kenmerk straatlengte. Het combineren is in bepaalde gevallen 

gedaan om kenmerken in percentages weer te geven en in andere gevallen om kenmerken in 

proporties weer te geven, zodat de kenmerken in verschillende straatstukken beter met elkaar 

te vergelijken zijn. Tevens komen op deze manier de kenmerken waarschijnlijk meer overeen 

met hoe voetgangers de kenmerken in werkelijkheid ervaren. De complete lijst van fysiek 

ruimtelijke kenmerken, zowel de samengestelde als de basiskenmerken, die na deze fase nog 

in het onderzoek aanwezig zijn, zijn te vinden in bijlage V. 

Verder is er in dit hoofdstuk met behulp van kaartmateriaal aandacht besteed aan de uitkom-

sten van de inventarisatie en is er, door middel van het vergelijken van dit kaartmateriaal, 

vooruit gelopen op de correlaties (verbanden) die in het volgende hoofdstuk aan bod komen. 

In deze paragraaf zijn dus alleen de te verwachte correlaties uitgesproken. Van de volgende 

kenmerken wordt verwacht dat ze correlatie met elkaar hebben: 

− totale lengte voorgevel, aantal etalages, totale lengte etalages, aantal units op voetgan-

gersniveau en aantal afzonderlijke gebouwen; 

− overdekt straatstuk en omgevingsklimaat: binnen; 

− bestratingsmateriaal asfalt, aantal autobanen, aantal busbanen en aantal fietsbanen; 

− aantal lantaarnpalen en aantal hangende straatverlichting. 
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5. Correlaties tussen variabelen 

Een volgende manier om de grote hoeveelheid kenmerken in te perken is door op zoek te gaan 

naar correlaties tussen de kenmerken onderling. Dit zoeken naar correlaties wordt gedaan met 

behulp van het computerprogramma SPSS. Vooraf is vastgelegd dat variabelen met een 

correlatiewaarde tussen de 0,75 en 1 een hoge positieve correlatie met elkaar hebben en 

variabelen met een correlatiewaarde tussen -0,75 en -1 een hoge negatieve correlatie met 

elkaar hebben. Een positieve correlatie houdt in dat als de ene variabele aanwezig is de andere 

ook aanwezig is in dat straatstuk. Een negatieve correlatie houdt in dat als de ene variabele 

aanwezig is de andere niet aanwezig is in het straatstuk. Wanneer één van beide het geval is 

kan er dus geen uitspraak gedaan worden over welke van de variabelen, die een hoge correla-

tie met elkaar hebben, de grootste invloed uitoefent op het routekeuzegedrag. In beide 

gevallen, zowel wanneer er sprake is van een sterk positieve als wanneer er sprake is van een 

sterk negatieve correlatie tussen de verschillende variabelen, ben je genoodzaakt om maar één 

variabele mee te nemen of de variabelen samen te voegen tot één nieuwe variabele. 

 

5.1. Afvallen of combineren van variabelen 

De volgende twee variabelen vallen af omdat ze correlatie hebben met meerdere variabelen. 

Al deze verschillende variabelen hebben echter niet allemaal een hoge correlatie met elkaar. 

De keuze is of de variabelen ‘oppervlakte plein’ en ‘lengte / breedte plein’ of alle andere 

variabelen waar ze correlatie mee hebben af te laten vallen. Wanneer deze laatstgenoemde 

groep (alle ander variabelen waar ze correlatie mee hebben) niet mee wordt genomen dan 

houd je uiteindelijk weinig over. Tevens komen deze variabelen meer voor in de binnenstad 

van Eindhoven en zullen deze naar alle waarschijnlijkheid een grotere invloed hebben op de 

modelvorming. Dit rechtvaardigt de keuze om de variabelen ‘oppervlakte plein’ en ‘lengte / 

breedte plein’ af te laten vallen. In figuur 5.1 zijn deze variabelen en de variabelen waar ze 

correlatie mee hebben, maar die in eerste instantie wel verder mee genomen worden, weerge-

geven. 

 

Afgevallen variabelen Mee te nemen variabelen

Oppervlakte plein Plaatsing straatmeubilair en groen- 

voorzieningen: gestructureerd

Configuratie bomen: solitair

Configuratie bomen: groepsgewijs

Lengte / breedte plein Bestratingsmateriaal asfalt

Bestratingsmateriaal tegel

Schone bestrating

Aantal lantaarnpalen

Plaatsing straatmeubilair en groen- 

voorzieningen: gestructureerd

Configuratie bomen: solitair

Configuratie bomen: groepsgewijs

Bestratingskwaliteit: onaangetast

Bezonningsfactor 5

 

Figuur 5.1 Correlatie: afvallen variabelen ‘oppervlakte plein’ en ‘lengte/breedte plein’ 

 

De variabelen in figuur 5.2 kunnen niet allemaal in deze vorm verder meegenomen worden, 

omdat ze tot een cluster behoren waarin de variabelen onderling een hoge correlatie met 

elkaar hebben. Het is moeilijk een keuze te maken welke variabele mee te nemen. Omdat 

‘aantal autobanen’ en ‘aantal busbanen’ variabelen zijn, waarvan verwacht mag worden dat ze 

beide ongeveer dezelfde invloed op de voetganger hebben, is er gekeken wat de correlatie met 

de andere variabelen is als deze twee variabelen samengevoegd worden tot de variabele 

‘aantal snelverkeerbanen’. De correlatie met de andere variabelen blijkt toe te nemen. In 
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vergelijking met de andere variabelen hebben deze nieuwe variabele en de variabele ‘één 

zijde bebouwing, één zijde snelverkeer’ de hoogste correlaties met alle variabelen onderling. 

Echter wordt de variabele ‘aantal snelverkeerbanen’ meegenomen omdat deze variabele wat 

meer informatie bevat dan de variabele ‘één zijde bebouwing, één zijde snelverkeer’, wat later 

in het onderzoek van belang kan zijn. De variabele ‘straatbreedte’ wordt veel in de literatuur 

genoemd, maar omdat ‘straatbreedte’ ook in de variabele ‘straatbreedte gemiddeld / gemid-

delde bebouwingshoogte’ opgenomen is, wordt toch de variabele ‘aantal snelverkeerbanen’ 

meegenomen. 

 

Correlatiecluster Mee te nemen variabele

Straatbreedte gemiddeld

Bestratingsmateriaal asfalt

Aantal autobanen Aantal snelverkeerbanen

Aantal busbanen

Aantal fietsbanen

Eén zijde bebouwing één zijde snelverkeer

 

Figuur 5.2 Correlatiecluster: afvallen en combineren variabelen tot ‘aantal snelverkeerbanen’ 

 

Al de variabelen in figuur 5.3 behoren tot een cluster waarvan verschillende variabelen een 

hoge correlatie met elkaar hebben. De variabele ‘totale lengte etalages’ wordt meegenomen 

omdat de variabele ‘continuïteit etalages’, die bijna dezelfde betekenis heeft als de variabele 

‘totale lengte etalages’, veel in de literatuur genoemd wordt. Dit blijkt dus een belangrijke 

variabele te zijn. Tevens lijkt dit, op het eerste gezicht, in vergelijking tot de andere variabe-

len de belangrijkste variabele te zijn die invloed zal hebben op het routekeuzegedrag van de 

voetganger. 

 

Correlatiecluster Mee te nemen variabele

Bebouwing beide zijden

Totale lengte voorgevels

Aantal etalages

Aantal units op voetgangersniveau

Aantal afzonderlijke gebouwen

Totale lengte etalages Totale lengte etalages

 

Figuur 5.3 Correlatiecluster: afvallen variabelen en meenemen variabele ‘totale lengte etalages’ 

 

De variabelen in figuur 5.4 zijn variabelen die inhoudelijk bijna op hetzelfde neerkomen en 

hebben daarom ook een zeer hoge correlatie. Maar omdat de variabele ‘mate van overdekt-

heid’, waaruit de variabele ‘overdekt straatstuk’ is afgeleid, veel meer in de literatuur 

genoemd wordt, wordt de variabele ‘overdekt straatstuk’ verder meegenomen. 

 

Correlerende variabelen Mee te nemen variabele

Omgevingsklimaat: binnen

Overdekt straatstuk Overdekt straatstuk

 

Figuur 5.4 Correlatie: afvallen variabele en meenemen variabele ‘overdekt straatstuk’ 

 

De variabelen in figuur 5.5 behoren tot een cluster variabelen die allemaal een redelijk grote 

correlatie met elkaar hebben. Omdat deze variabelen allemaal tot een zelfde soort ‘categorie’ 

(design en onderhoud) behoren, zal er van al deze variabelen één variabele gemaakt worden. 

Deze nieuwe variabele zal bekend staan onder de noemer ‘design straat’. Alle variabelen 



5. Correlaties tussen variabelen  Verplaatsingsgedrag van voetgangers (2) 

 

58 

hebben een positieve correlatie met elkaar, behalve de variabele ‘bestratingsmateriaal: tegels’, 

die een negatieve correlatie met de rest van de variabelen heeft. 

 

Correlatiecluster Mee te nemen variabele

Plaatsing straatmeubilair en groen- 

voorzieningen: gestructureerd

Vormgeving afvalbakken: design

Vormgeving fietsenrekken: design

Vormgeving lantaarnpalen: design Design straat

Bestratingsmateriaal: sierbestrating

Bestratingskwaliteit: vlak

Bestratingskwaliteit: onaangetast

Bestratingsmateriaal: tegels

Onderhoud straatinrichtingselementen

 

Figuur 5.5 Correlatiecluster: combineren variabelen tot ‘design straat’ 

 

De variabelen in figuur 5.6 hebben een sterke negatieve correlatie met elkaar. Er is gekozen 

om de variabele ‘configuratie bomen: rij(en)’ mee te nemen omdat deze variabele eenvou-

digweg vaker voorkomt in de binnenstad van Eindhoven.  

 

Correlerende variabelen Mee te nemen variabele

Configuratie bomen: solitair

Configuratie bomen: rij(en) Configuratie bomen: rij(en)

 

Figuur 5.6 Correlatie: afvallen variabele en meenemen variabele ‘configuratie bomen: rij(en)’ 

 

5.2. Conclusie 

Als conclusie kan getrokken worden, dat een redelijk groot aantal variabelen correlaties met 

elkaar vertonen. Dit heeft er toe geleid dat het aantal variabelen sterk gereduceerd is. Een 

groot aantal variabelen zijn vervallen en sommige zijn samengevoegd tot nieuwe variabelen. 

De complete lijst van fysiek ruimtelijke variabelen die na het correlatieonderzoek nog aanwe-

zig zijn, is te vinden in bijlage VI. 
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6. Schatten parameters 

In dit hoofdstuk staat het schatten van de parameters van de overgebleven variabelen centraal. 

Dit schatten van parameters is nodig om de variabelen in het multinomiale logitmodel
1
 een 

juist gewicht (negatieve of positieve mate van belangrijkheid) mee te geven. Ook worden in 

deze fase de basisvariabelen uit het onderzoek van Van Wijk (2003) besproken.  

Alvorens over te gaan tot het behandelen van de resultaten van de schatting wordt eerst de 

verwachting per variabele uitgesproken. Dit houdt in dat vooraf met behulp van literatuur en 

het gezonde verstand verwachte invloeden op het routekeuzegedrag van de voetganger wor-

den geformuleerd. Per variabele worden dus de mogelijke positieve en negatieve invloeden op 

een rijtje gezet. Na deze paragraaf waarin de verwachtingen worden uitgesproken, wordt er 

een toelichting gegeven over hoe het schatten van de parameters in zijn werk gaat. Vervol-

gens komen de resultaten aan bod van de schatting met het basismodel (zonder fysiek 

ruimtelijke kenmerken) en het uitgebreide model (met fysiek ruimtelijke kenmerken) en 

wordt er afgesloten met een korte conclusie.  

 

6.1. Verwachtingen 

In deze paragraaf worden de mogelijke positieve en/of negatieve invloeden van de overgeble-

ven variabelen op het routekeuzegedrag geformuleerd. Om het geheel aan variabelen wat 

overzichtelijker te maken zijn ze onderverdeeld in categorieën. Sommige variabelen worden 

gezamenlijk behandeld, omdat van deze variabelen verwacht wordt dat ze ongeveer dezelfde 

positieve en/of negatieve invloed op het routekeuzegdrag zullen hebben. 

 

Basisvariabelen 

Het doel van deze studie is na te gaan wat de toegevoegde waarde is van fysiek ruimtelijke 

kenmerken aan het model dat door Van Wijk (2003) is opgesteld. In deze paragraaf worden 

de variabelen uit het model van Van Wijk besproken. Deze variabelen worden hier gezien als 

basisvariabelen
2
. 

 

Verkoopvloeroppervlak per branche
3
 

Over het algemeen zal gelden hoe meer verkoopvloeroppervlak per straatstuk des te interes-

santer het is voor de voetganger om te kiezen voor dit straatstuk. Echter omdat het 

verkoopvloeroppervlak per branche is onderverdeeld zal het de vraag zijn of dit ook geldt 

voor elke branche. Niet alle winkels uit de verschillende branches zijn even aantrekkelijk. 

Voetgangers zullen voor bepaalde branches een grotere voorkeur hebben dan voor andere. 

 

‘Toegankelijkheid’ per branche 

Eén van de factoren die van invloed zijn op de keuze voor een bepaald alternatief is de aan-

trekkelijkheid van de volgende straatstukken. Uitgangspunt is, dat een belangrijk motief van 

een voetganger om te kiezen voor een straatstuk het aanbod aan winkels of andere bedrijven 

is dat via dit straatstuk kan worden bereikt. Het straatstuk waar op dat moment voor gekozen 

wordt, fungeert in dit geval als verbinding naar de straatstukken waar de voetganger eigenlijk 

naar op weg is.  

Voor deze variabele moet het verkoopvloeroppervlak van winkels ‘verderop’ worden meege-

nomen in het model. De toegankelijkheid van een straatstuk in een bepaalde branche wordt 

bepaald door de vervolgmogelijkheden die het straatstuk heeft in die branche. De vervolgmo-

                                                      

 
1
 Dit multinomiale logitmodel staat uitgebreid beschreven in het onderzoeksrapport Verplaatsingsge-

drag van voetgangers deel 1 (Van Wijk, 2003). 
2
 Dit begrip basisvariabele heeft een andere betekenis als het gebruikte begrip basiskenmerk in eerdere 

hoofdstukken. Het begrip basiskenmerk wordt namelijk gebruikt voor ‘objectief’ meetbare kenmerken. 
3
 De verschillende branches zijn te vinden in bijlage VII. 
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gelijkheden worden weergegeven door het verkoopvloeroppervlak in deze branche in de 

vervolgstraatstukken te combineren met de afstand van het straatstuk naar deze vervolgstraat-

stukken. 

Net als bij de variabele verkoopvloeroppervlak zal het zo zijn dat hoe groter de toegankelijk-

heid per straatstuk des te interessanter het is voor de voetganger om te kiezen voor dit 

straatstuk. Ook hierbij is het de vraag of dit geldt voor elke branche. 

 

Aantal keren dat een straatstuk eerder bezocht is 

De verwachting is dat voetgangers niet vaker dan één keer hetzelfde straatstuk willen kiezen. 

Dit houdt in dat in het geval van een voetganger die een bepaald straatstuk al één keer heeft 

bezocht, dit straatstuk minder aantrekkelijk wordt bij de keuze voor een alternatief. 

 

Omkeren in het straatstuk 

Verwacht mag worden dat het omkeren in een straatstuk als negatief beschouwd wordt door 

de voetganger. Dit houdt in dat straatstukken die in de rug van de voetganger liggen, dus de 

straatstukken die in de richting liggen waar de voetganger vandaan komt, minder aantrekke-

lijk zijn bij de keuze voor een alternatief. 

  

Stopalternatief 

In het stopalternatief zit opgenomen dat hoe groter de afgelegde afstand, hoe groter de kans 

aanwezig is, dat een voetganger stopt wanneer hij zich in de buurt van het beginpunt bevindt. 

De mogelijkheid om te stoppen is aanwezig als de voetganger zich in een straatstuk bevindt 

waar hij begonnen is of in een straatstuk dat grenst aan een straatstuk waar de voetganger 

begonnen is. Echter in het begin van de route is de afgelegde afstand nog kort en dus de kans 

op stoppen klein, terwijl na een rondje gelopen te hebben de afstand langer is en dus de kans 

op stoppen groter. Er wordt dus een positieve parameter verwacht. 

 

Afstand 

Een volgende variabele, die wordt gebruikt, is de afstand tot het beginpunt. Namelijk, hoe 

langer de afgelegde afstand vanaf het beginpunt, des te meer is de voetganger geneigd terug te 

lopen in de richting van het beginpunt. Deze afstand waar het van het beginpunt verder weg-

lopen om zal slaan van positief naar negatief is om te beginnen gelijk gesteld aan 400 meter. 

Na deze afstand afgelegd te hebben zal de afstandsvariabele negatief worden. De verwachting 

is dat de parameter van de afstandsvariabele positief zal zijn. 

 

Samengestelde variabelen 

De volgende variabelen zijn samengestelde variabelen. In bijna alle gevallen houdt dit in dat 

de straatlengte in de variabele
4
 is opgenomen. Een uitzondering hierop is de eerste variabele 

die aan de orde zal komen. 

 

Straatbreedte gemiddeld / bebouwingshoogte gemiddeld 

In Saarloos (1999) wordt de tegenovergestelde variabele hoogte/breedte als negatief bestem-

peld. Dat wil dus zeggen dat Straatbreedte gemiddeld / bebouwingshoogte gemiddeld een 

positieve invloed zal hebben. De reden hiervan zal vooral zijn dat bij een grotere verhouding 

van straatbreedte tot bebouwingshoogte er meer daglicht het straatstuk binnen zal vallen, wat 

over het algemeen als prettig wordt ervaren. 

De variabele zou ook negatief kunnen zijn, omdat bij een hele brede straat met lage bebouw-

ing een straatstuk koud en kil aan kan voelen. Het straatstuk kan te breed zijn en de menselij-

ke maat te boven gaan. Een smal straatje komt vaak persoonlijker/intiemer over, dan een hele 

brede straat.  

                                                      

 
4
 De volledige definiëring van de variabelen is te vinden in bijlage VI. 
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Totale lengte etalages 

Deze variabele wordt in de literatuur niet genoemd, maar omdat kenmerken als ‘lengte etala-

ges / totale gevel’, ‘aantal etalages’, ‘aanwezigheid etalages’, ‘verschijningsvorm en 

continuïteit etalages’ wel genoemd worden, kan er van worden uitgegaan dat de variabele 

‘totale lengte etalages’ invloed zal hebben op het routekeuzegedrag. Omdat voetgangers door 

de aanwezigheid van etalages kunnen ervaren wat er allemaal te koop is en dat er dingen te 

koop zijn in een straatstuk, zal dit een positieve invloed hebben op de routekeuze van de 

voetganger. De voetganger zal misschien onbewust de relatie leggen tussen veel etalages en 

veel winkels. Want over het algemeen zal gelden waar veel etalages zijn, zijn ook veel win-

kels. 

 

Straatoverzicht 

In Smeets (2003) wordt over de variabele ‘straatoverzicht’ het volgende gemeld: hoe groter 

de afstand waarover gekeken kan worden, des te aantrekkelijker een straat is. En in Bierlaire 

(2003) wordt gemeld dat hoe meer je van een straat ziet hoe beter je een afgewogen keuze 

kunt maken. Veel overzicht wordt dus als positief beschouwd. 

 

Aantal verschillende hoogtes 

De variabele ‘aantal verschillende hoogtes’ zou een positieve invloed kunnen hebben, omdat 

het voor meer afwisseling in het straatstuk zorgt, dus bijdraagt aan een diverser straatbeeld. 

Verder is het moeilijk om hier meer uitspraken over te doen. 

 

Totale lengte luifels 

In Smeets (2003) wordt gemeld dat beschutting gewenst is ter bescherming tegen slecht weer 

en in sommige gevallen - zeker in Nederland zal dit weinig voorkomen - tegen zon. Er mag 

dus aangenomen worden dat de aanwezigheid van luifels als positief ervaren wordt.  

 

Aantal reclameborden op straat 

In de literatuur wordt de variabele wel een aantal keer genoemd, maar er wordt niet ingegaan 

op de positieve of negatieve invloed. Het feit dat er reclameborden aanwezig zijn kan als 

positief gezien worden. Echter staan ze vaak in de weg en kunnen ze een straatstuk een rom-

melige uitstraling geven. In sommige gevallen kan het een tegenovergesteld effect hebben en 

kan dit plaatsen van reclameborden weer bijdragen aan een bijzondere sfeer (vb. Kleine Berg 

te Eindhoven). Er valt dus weinig over te zeggen of de invloed nu positief of negatief zal zijn. 

 

Aantal vlaggen en aantal reclameborden aan gevel en luifel 

Het zijn beide variabelen die veel in de literatuur genoemd worden. Echter wordt er geen 

uitspraak gedaan over het feit of ze nu een positieve of negatieve invloed op het routekeuze-

gedrag hebben. Maar met de wetenschap dat er in bijna alle grote winkelstraten in heel de 

wereld reclameborden en vlaggen aanwezig zijn met het doel zoveel mogelijk mensen te 

trekken kan het alleen maar een positieve invloed hebben op het routekeuzegedrag van de 

winkelende voetganger. Het enige negatieve wat je zou kunnen opmerken is dat het gezien 

kan worden als straatbeeldvervuiling. Echter zal alleen een kleine groep individuen deze 

mening zijn toegedaan. 

 

Aantal lantaarnpalen, aantal afvalbakken, aantal plantenbakken en aantal paaltjes 

Het lijken niet echt variabelen die invloed hebben op het keuzegedrag van de voetganger. De 

enige positieve invloed zou kunnen zijn dat deze variabelen, wanneer ze gestructureerd ge-

plaatst zijn en goed onderhouden worden, zouden kunnen bijdragen aan een betere aankleding 

van de straat, dus een sfeerverhogend effect hebben. Tevens zou het zo kunnen zijn dat ze een 

negatieve invloed hebben, doordat ze niet gestructureerd geplaatst zijn of slecht onderhouden 

worden. Er valt dus geen duidelijke uitspraak te doen of ze nu een positieve of negatieve 

invloed op het routekeuzegedrag zullen hebben. 
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Aantal bankjes 

In Kooijman (1999) wordt gemeld dat de aanwezigheid van bankjes bij de mens kan bijdragen 

aan een ontspannen rust en vakantiegevoel. Verder wordt in Kolodny-Horine (2000) gemeld 

dat plaatsen om uit te rusten als positief ervaren worden. Echter zal het zo zijn dat maar een 

klein groepje individuen zich bij de routekeuze zal laten leiden door de aanwezigheid van 

bankjes. Deze individuen zijn vooral mensen die slecht ter been zijn en ouderen. Over het 

algemeen zal het zo zijn dat de bankjes pas gewaardeerd worden wanneer mensen al in het 

straatstuk aanwezig zijn. Mensen beslissen vaak impulsief om gebruik te maken van bankjes. 

Verder kunnen bankjes net als lantaarnpalen en afvalbakken, wanneer ze gestructureerd 

geplaatst zijn en goed onderhouden worden, een positieve bijdrage leveren aan het straat-

beeld. Het tegenovergestelde, dus een negatieve bijdrage leveren aan het straatbeeld door het 

ongestructureerd plaatsen en slecht onderhouden, kan echter ook het geval zijn. 

 

Aantal fietsstallingsmogelijkheden 

Deze variabele zal waarschijnlijk een negatieve invloed hebben op het keuzegedrag. Hoe 

gestructureerd en goed onderhouden de ‘fietsenrekken’ ook zijn, door de fietsen die er in 

staan zal het bijna altijd een slordig beeld opleveren. 

 

Aantal schakelkasten 

Dit is een variabele die naar alle waarschijnlijkheid een negatieve invloed heeft op het route-

keuzegedrag. Zo komen schakelkasten het straatbeeld niet ten goede. Dit komt mede doordat 

ze vaak ongestructureerd opgesteld zijn en slecht onderhouden zijn. Echter een grote invloed 

zal deze variabele niet hebben omdat schakelkasten over het algemeen niet heel nadrukkelijk 

in het straatbeeld aanwezig zijn. 

 

Aantal bomen 

In Smeets (2003) wordt opgemerkt dat groen het comfort van een straat kan bevorderen. Dit is 

zeer aannemelijk, want groen en vooral bomen kunnen de straat een ontspannen en rustge-

vende uitstraling geven, wat de voetganger dus positief kan beïnvloeden in zijn routekeuze. 

Echter bij het slecht onderhouden en slecht ordenen van de bomen kan er een negatief effect 

verwacht worden. 

 

Oppervlakte bosschages 

Bosschages kunnen bij goed onderhoud en wanneer ze goed meeontworpen worden bij de 

straatinrichting een positieve invloed hebben op het routekeuzegedrag, omdat ze dan net als 

bomen de straat een ontspannen en rustgevende uitstraling kunnen geven. In Smeets (2003) 

staat dan ook vermeld dat groen het comfort van de straat kan bevorderen. Echter komt het 

vaak voor dat bosschages worden gebruikt om restruimtes op te vullen. In dit soort gevallen 

zijn de bosschages dus vaak niet goed meeontworpen en kunnen ze een negatieve invloed op 

het routekeuzegedrag hebben. Tevens blijkt dat het vaak moeilijk is om bosschages goed te 

onderhouden. De bosschages hangen en liggen vaak vol met klein afval zoals papiertjes, 

kauwgom, hondenpoep, enz, wat het straatbeeld niet ten goede komt.  

 

Aantal stijg-/daalpunten en aantal kiosken 

Over deze variabelen valt niet meer te zeggen dan dat ze in sommige gevallen het zicht kun-

nen ontnemen, waardoor ze misschien als negatief beschouwd zullen worden. 

 

Aantal (water)sculpturen 

In Kolodny-Horine (2000) staat vermeld dat de aanwezigheid van ‘landmarks’, waaronder 

ook fonteinen en standbeelden kunnen vallen een positieve invloed uitoefenen op de voetgan-

ger en dat ze kunnen dienen als focuspunt. Met ‘landmarks’ worden alleen de grotere 

nadrukkelijk aanwezige fonteinen en standbeelden bedoeld. In Kooijman (1999) wordt ge-

meld dat kunst vaak gezien wordt als herkenningspunt, in Pauwels (1998) dat kunstwerken de 
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attractiviteit kunnen bevorderen en in Scott (1989) dat water een psychologische aantrekking 

heeft op voetgangers. Dit zijn dus allemaal indicatoren die aangeven dat de aanwezigheid van 

(water)sculpturen een positieve invloed zal hebben op het routekeuzegedrag. Echter zijn alle 

getelde (water)sculpturen niet allemaal even nadrukkelijk aanwezig waardoor er een enigszins 

vertekend beeld kan ontstaan.  

 

Aantal hangende straatverlichting 

Deze variabele zal weinig invloed hebben op het routekeuzegedrag, omdat het een variabele is 

die niet erg opvallend aanwezig is. Maar het zal eerder een positieve dan een negatieve in-

vloed op het routekeuzegedrag hebben, omdat het in de meeste gevallen bijdraagt aan een 

sfeervolle aankleding. 

 

Aantal plaatsen waar ongewenste stalling van fietsen plaatsvindt  

Dit kenmerk zal als negatief ervaren worden, omdat het een rommelig straatbeeld veroor-

zaakt. 

 

Oppervlakte permanente terrassen 

Het is moeilijk te voorspellen of deze variabele een positieve of een negatieve invloed op het 

routekeuzegedrag zal hebben. Een bepaalde groep mensen vind het namelijk fijn om zoge-

naamd langs de terrassen te flaneren en een andere groep mensen vind het totaal niet fijn om 

bekeken te worden. In Kolodny-Horine (2000) wordt de aanwezigheid van terrassen gezien 

als een sfeerverhogend element, maar of het ook een positieve invloed zal hebben op het 

routekeuzegedrag is maar de vraag. 

 

Enkelvoudige variabelen 

In tegenstelling tot de categorie hiervoor zijn dit variabelen die niet samengesteld zijn. De 

variabelen, zoals ze aan bod komen, zijn de originele variabelen. 

 

Straat-/linklengte, plein
5
, winkel  

Over de invloed van deze variabelen op het routekeuzegedrag valt vooraf weinig te zeggen.  

 

Verbindingslink 

Van deze variabele mag je verwachten dat deze niet echt aantrekkelijk zal zijn. Dit is namelijk 

de enige variabele die dit soort straatstukken bezitten. 

 

Eén zijde bebouwing en één zijde plein, één zijde bebouwing en één zijde overige en totale 

lengte etalages 

De variabelen ‘één zijde bebouwing en één zijde plein’ en ‘één zijde bebouwing en één zijde 

overig’ zullen waarschijnlijk zelf niet echt een negatieve invloed hebben op het routekeuze-

gedrag, maar een straatstuk met slechts aan één zijde bebouwing heeft over het algemeen een 

kleinere totale lengte aan etalages, wat naar verwachting wel een negatieve invloed heeft. Dit 

wordt enigszins ondersteund door Kolodny-Horine (2003), waarin wordt vermeld dat de 

aanwezigheid van etalages als positief ervaren wordt. Etalages geven de voetganger de indruk 

dat er ook veel te koop is. 

 

Stijg-/daalpunt en Aantal over te steken snelverkeerbanen 

Deze variabelen zullen waarschijnlijk een negatieve invloed hebben op het routekeuzegedrag, 

omdat ze door de voetganger als obstakels ervaren zullen worden. Stijg-/daalpunten vergen 

energie. 

                                                      

 
5
 Bij het schatten van de parameters wordt voor pleinlinken alleen het kenmerk ‘plein’ meegenomen, 

omdat in dit stadium van het onderzoek dit als voldoende informatie beschouwd mag worden.  
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Bestraat als centraal voetgangersgebied 

Deze variabele zal een positieve invloed hebben op het routekeuzegedrag, omdat deze varia-

bele de voetganger als het ware indirect duidelijk maakt waar nog winkels aanwezig zullen 

zijn. Want waar het bestraat is als centraal voetgangersgebied, daar zijn over het algemeen de 

meeste winkels te vinden. 

 

Aantal snelverkeerbanen 

Deze variabele zal een negatieve invloed op het routekeuzegedrag hebben. De aanwezigheid 

van snelverkeer kan de voetganger namelijk een minder veilig gevoel geven. Tevens geeft 

deze variabele indirect aan dat er over het algemeen minder winkels aanwezig zullen zijn (in 

ieder geval maar aan één zijde) dan in het centrale voetgangersgebied. In Kolodny-Horine 

(2000) wordt deze negatieve invloed bevestigd, doordat hierin het tegenovergestelde gemeld 

wordt. Er wordt namelijk gemeld dat de afwezigheid van snelverkeer een positieve invloed 

heeft op de ontwikkeling van menselijke activiteiten.  

  

Verschil in straatbreedte 

Deze variabele zal naar alle waarschijnlijkheid een negatieve invloed hebben op het routekeu-

zegedrag. Doordat de straatbreedte in het straatstuk niet overal hetzelfde is zal dit straatstuk in 

veel gevallen ook minder gestructureerd zijn. Verondersteld wordt dat mensen bij het winke-

len over het algemeen van structuur houden, waardoor verschil in straatbreedte als negatief 

gezien zou kunnen worden. 

 

Breedte voetgangersgebied gemiddeld 

Deze variabele zal naar alle waarschijnlijkheid een positieve invloed hebben op het routekeu-

zegedrag, zeker in straten waar ook snelverkeer aanwezig is. Hoe breder het 

voetgangersgebied in een straatstuk met snelverkeer hoe veiliger de voetganger zich vaak 

voelt. Tevens wordt verondersteld dat een breed voetgangersgebied positief is omdat het de 

voetgangers ten opzichte van elkaar meer lucht en ruimte geeft. De straten zijn door een 

breder voetgangersgebied vaak minder overbevolkt waardoor de voetganger niet zo’n be-

nauwd gevoel krijgt en waardoor hij zich minder snel zal irriteren. Tot een bepaalde mate is 

drukte gezellig maar het is al snel te druk. Dit zijn redenen waardoor aangenomen mag wor-

den dat de breedte van het voetgangersgebied een positieve invloed zal hebben op het 

routekeuzegedrag. 

 

Verschijningsvorm etalages: eentonig 

In Smeets (2003) wordt aangegeven dat de afwisseling van etalages van de afzonderlijke 

winkels ten opzichte van elkaar een belangrijke rol spelen bij de routekeuze. Hiermee wordt 

waarschijnlijk bedoeld dat afwisseling van etalages een positieve invloed heeft op het route-

keuzegedrag, wat weer inhoud dat eentonigheid van etalages een negatieve invloed zal 

hebben op het routekeuzegedrag. 

 

Bezonningsfactor 1 t/m 7 

De variabelen ‘bezonningsfactor 1 t/m 7’ zijn variabelen die redelijk overeenkomen met de 

variabele ‘zon-/daglichttoetreding’ dat veel in de literatuur genoemd wordt. Uit het feit dat het 

zoveel in de literatuur genoemd wordt kunnen we opmaken dat het invloed zal hebben op het 

routekeuzegedrag. Dit zal dan ook het geval zijn met de variabele bezonningsfactor. Bij 

bezonningsfactor 1 zal het meeste zonlicht het straatstuk binnenvallen en dit zal afnemen 

naarmate de bezonningsfactor in getal toeneemt. Mensen vinden het in Nederland, waar het 

vaak slecht weer is, over het algemeen fijn om in de zon te lopen. Tevens geeft de zon een 

straatstuk vaak een minder sombere uitstraling, omdat de zon het kleurencontrast dat in een 

straatstuk aanwezig is verscherpt. De zon draagt in feite bij aan een afwisselender beeld. Dit 

zijn redenen om aan te nemen dat hoe meer zon er een straatstuk binnenvalt des te positiever 

de invloed zal zijn op het routekeuzegedrag. 
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Gevellijn: één lijn 

Wanneer de gevellijn één lijn is, dan zou dit een positieve invloed kunnen hebben op het 

routekeuzegedrag, omdat het een stuk gestructureerder overkomt dan een verspringende 

gevellijn. Echter het tegenovergestelde zou ook het geval kunnen zijn, omdat een versprin-

gende gevel bij kan dragen aan de diversiteit van een straatstuk, waardoor er een speelser 

straatbeeld ontstaat. Mocht dit punt zwaarder wegen dan het eerstgenoemde dan zal er, wan-

neer de gevellijn één lijn is, sprake zijn van een negatieve invloed op het routekeuzegedrag. 

 

Ouderdom/historische waarde gevels 

Vaak is het zo dat de oudste gevels gezien worden als de gevels met de meeste esthetische 

kwaliteit. In Kolodny-Horine (2000) wordt gemeld dat de historische gevels vaak bijdragen 

aan een sfeervol karakter van een straat. Alle gevels, dus ook hele moderne, kunnen een 

positieve invloed hebben op het routekeuzegedrag, omdat ze bij kunnen dragen, wanneer ze 

goed onderhouden zijn en een mooi ontwerp hebben, aan een goede sfeer in een straat. Echter 

zal het vaak zo zijn dat hoe ouder de bebouwing is hoe positiever de invloed zal zijn op het 

routekeuzegedrag. 

  

Kleurgebruik gevels en kleurgebruik bestrating 

De variabele ‘kleurgebruik’ wordt zo vaak in de literatuur genoemd dat er bijna met zekerheid 

gezegd kan worden dat kleurgebruik invloed heeft op het routekeuzegedrag van de voetgan-

ger. In Smeets (2003) wordt er nog iets uitvoeriger op ingegaan en wordt gemeld dat heldere 

lichte kleuren de aantrekkelijkheid van een gebied ten goede komen. Verder wordt nog in 

Pauwels (1998) gemeld dat kleur de attractiviteit van de omgeving bevordert. Dit in ogen-

schouw nemend zal het dus zo zijn dat het gebruik van heldere lichte kleuren in gevels en 

bestrating een positieve invloed heeft op het routekeuzegedrag. Dit zal waarschijnlijk ook het 

geval zijn bij straatstukken waar zowel lichte als donkere gevels aanwezig zijn. Dit zorgt 

namelijk voor een afwisselend straatbeeld en draagt bij aan een sfeervolle omgeving. In 

straatstukken waar vooral donkere gevels en bestrating aanwezig zijn zal de invloed op het 

routekeuzegedrag een stuk minder positief of zelfs negatief zijn, omdat het aanwezig zijn van 

veel donkere kleuren vaak niet echt bijdraagt aan een sfeervolle omgeving. Straatstukken 

waarin donkere kleuren overheersen, hebben vaak een sombere uitstraling, wat het straatbeeld 

niet ten goede komt. 

 

Overdekt straatstuk 

Of deze variabele een positieve of een negatieve invloed heeft op het routekeuzegedrag, hangt 

erg af van wat voor soort weer het is. Bij slecht weer zullen mensen eerder kiezen voor over-

dekt winkelen en bij goed weer eerder voor onoverdekt winkelen. 

 

Natuurlijke lichtinval: geheel 

Het is niet voor niets dat er in shopping malls vaak voor gekozen wordt om gebruik te maken 

van een transparante glazen overkapping. Natuurlijk licht wordt over het algemeen als aange-

namer beschouwd dan kunstlicht. Dit is de reden dat ervan uit wordt gegaan dat natuurlijke 

lichtinval een positieve invloed zal hebben op het routekeuzegedrag. 

 

Designstraat en schone bestrating 

‘Designstraat’ is een variabele die samengesteld is uit een groot aantal verschillende variabe-

len. Enkele van deze variabelen zullen aangehaald worden, zodat hier ook de invloed van de 

designstraat op het routekeuzegedrag uit afgeleid kan worden. Zo wordt in Smeets (2003) 

over de plaatsing van straatmeubilair gemeld dat het goed in het zicht dient te staan. Bij de 

variabele ‘orde en netheid’ wordt gemeld dat een straat die erg rommelig vormgegeven is, 

met veel verspringingen en elementen en tevens niet netjes is, veel minder aantrekkelijk is. 

Verder wordt in Smeets (2003) bij de variabele ‘beloopbaarheid en berijdbaarheid bestrating’ 

aangegeven dat de volgende aandachtspunten voor bestrating van belang zijn: vlak, stroef, 
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aaneengesloten, schoon, vrij van plassen, niet reflecterend, geen verzakkingen en kapotte 

tegels enzovoort. In Pauwels (1998) wordt gemeld dat een heldere en efficiënte inrichting van 

de openbare ruimte de overzichtelijkheid verhoogt en dat een verwaarloosde omgeving met 

sporen van criminaliteit (graffiti, brandsporen, vernielingssporen en rommel) de attractiviteit 

van de omgeving vermindert wat tot verdere aantasting kan leiden. De verwachting is dus dat 

de variabelen ‘designstraat’ en ‘schone bestrating’ een positieve invloed hebben op het route-

keuzegedrag van de voetganger. 

 

Bestratingsmateriaal klinkers 

Klinkers worden in een straat vaak gebruikt om een straat een bepaalde sfeer te geven, dus om 

de aantrekkelijkheid van een straat te bevorderen. Echter wordt met deze variabele niet de 

sierbestrating van de designstraten bedoeld, maar worden de wat sobere recht toe recht aan  

klinkers bedoeld. Het is zo toch mogelijk dat deze variabele afgezet tegen deze sierbestrating 

van de designstraten een negatieve invloed zal hebben.  

 

Configuratie bomen: groepsgewijs en rij(en) 

Dit zijn beide variabelen die een positieve invloed op het routekeuzegedrag zouden kunnen 

hebben. De variabele ‘configuratie bomen: groepsgewijs’ voornamelijk omdat het een straat-

stuk een rustgevende en ontspannen sfeer kan geven en de variabele ‘configuratie bomen: 

rij(en)’ voornamelijk omdat het een straat meer structuur kan geven. Tevens zal deze laatste 

variabele ook bijdrage aan een rustgevende en ontspannen sfeer, maar in mindere mate dan de 

variabele ‘configuratie bomen: groepsgewijs’. Het groepsgewijs plaatsen van bomen kan 

echter ook een negatief effect te weeg brengen doordat er een chaotisch beeld kan ontstaan. 

 

Aantal uren voertuigen gedurende winkelopeningstijden op voetgangersgebied toegestaan 

In Smeets (2003) wordt aangegeven dat voertuigen op het voetgangersdomein nadelig zijn 

voor de veiligheid. Voetgangers houden hier waarschijnlijk onbewust toch rekening mee. 

Tevens is het zo dat het straatstuk er een rommelige uitstraling door krijgt wat ook een nega-

tief effect op de voetganger zal hebben. 

 

Oversteekbaarheid met verkeersregelinstallaties 

Over deze variabele is moeilijk een uitspraak te doen. Van de ene kant zal het de voetgan-

gersveiligheid ten goede komen, maar van de andere kant zorgen verkeersregelinstallaties 

vaak voor langer oponthoud. De meeste voetgangers bepalen zelf het liefst wanneer ze over-

steken en hebben geen zin om te wachten. 

 

Het kruisen van gemotoriseerd verkeer aan het einde van een straatstuk
6
 

Het aan het einde van een straatstuk kruisen van gemotoriseerd verkeer zal de routekeuze van 

de voetganger over het algemeen negatief beïnvloeden. Echter is dit altijd zo? Het kan ook zo 

zijn dat het kruisen van gemotoriseerd verkeer vooral een negatieve invloed heeft op het 

routekeuzegedrag van voetgangers die zich al in het centrale voetgangersgebied bevinden en 

dus niet op het routekeuzegedrag van voetgangers die van buiten het centrale voetgangersge-

bied komen. Om dit verschijnsel te onderzoeken zal zowel de variabele ‘traffic1’ als ‘traffic2’ 

uitgeprobeerd worden. ‘Traffic1’ is de variabele, waarbij het kruisen van gemotoriseerd 

verkeer aan het einde van het desbetreffende straatstuk altijd als negatief ervaren wordt en 

‘traffic2’ is de variabele, waarbij het kruisen van gemotoriseerd verkeer aan het einde van het 

desbetreffende straatstuk alleen als negatief ervaren wordt wanneer de voetganger zich in het 

centrale voetgangersgebied bevindt. 

 

                                                      

 
6
 Dit kenmerk is in de plaats gekomen voor de kenmerken aantal snelverkeerbanen uiteinde 1 en aantal 

snelverkeerbanen uiteinde 2. Deze variabele geeft aan of vanuit de voetganger gezien een straatstuk al 

dan niet uitmondt op gemotoriseerd verkeer. 
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6.2. Toelichting schatting parameters 

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven over hoe het schatten van parameters bij 

variabelen in zijn werk gaat. Het schatten gebeurt met behulp van het computerprogramma 

Limdep. Door de geobserveerde voetgangersstromen om te zetten naar keuzesets kunnen 

parameters geschat worden bij de variabelen. Dit programma zoekt naar de optimale waarden 

van de parameters door middel van een iteratiefproces
7
. Om uiteindelijk een betrouwbaar 

model te krijgen moet het model aan de volgende eisen voldoen: de variabelen moeten een 

aannemelijke parameter hebben, de variabelen moeten significant zijn en de Rho
2
 moet vol-

doende hoog zijn. Hier zal later in deze paragraaf nog verder op in worden gegaan. Dit zoeken 

naar een model, waarin de variabelen zich op een juiste manier tot elkaar verhouden en ze ook 

nog eens significant zijn, gebeurt door op een doordachte manier bepaalde variabelen samen 

te voegen of uit het model te verwijderen. Het samenvoegen van variabelen kan gebeuren, 

wanneer variabelen inhoudelijk en/of qua parameter een bepaalde samenhang vertonen. Het 

verwijderen van variabelen gebeurt vaak wanneer ze een lage significantie hebben en/of een 

onaannemelijke parameter hebben en/of een niet verwachte verandering van parameters van 

belangrijk geachte variabelen veroorzaken. 

 

Parameters 

Om erachter te komen of een parameter aannemelijk is, moet je gebruik maken van je gezon-

de verstand en van wat er in de literatuur over de variabele gemeld wordt. De parameter moet 

vergeleken worden met de verwachtingen die van te voren opgesteld zijn. Wanneer dit niet 

overeenkomt is het verstandig om eerst op zoek te gaan naar verklaringen. Blijkt het uiteinde-

lijk nog onverklaarbaar te zijn dan kun je ervoor kiezen om de variabele uit het model te laten. 

Om te weten of een parameter uitzonderlijk hoog of laag is zal je altijd de relatie met de 

inputdata moeten leggen. Bijvoorbeeld als de parameter 10 is en het dataverzamelingsbereik 0 

- 0,05, dan is de uiteindelijke parameter niet extreem hoog. Wanneer de parameter 10 is en het 

dataverzamelingsbereik 0 - 1, dan is de uiteindelijke parameter wel extreem hoog en is het 

verstandig om de variabele uit het model te verwijderen, tenzij de betreffende variabele als 

uitermate belangrijk kan worden beschouwd. 

 

Significantie 

De significantie zegt iets over de mate van zekerheid waarmee gezegd kan worden dat de 

parameter van de desbetreffende variabele afwijkt van nul. Om een variabele verder mee te 

nemen in het model moet de waarde van de significantie onder de 0,05 liggen, wat wil zeggen 

dat de variabele significant is. Is deze waarde hoger dan heeft dit tot gevolg dat de variabele 

af moet vallen. Er is dan dus te weinig zekerheid of de parameter van nul afwijkt. 

 

Rho
2
 

De Rho
2
 zegt iets over hoe goed het model het routekeuzegedrag voorspelt. Een Rho

2 
hoger 

dan 0,3 wordt over het algemeen al als redelijk beschouwd. Hoe hoger de Rho
2
 des te beter 

het model voorspelt. In een later stadium worden de Rho
2
’s van het model zonder toevoeging 

van fysiek ruimtelijke variabelen en van het model met toevoeging van deze fysiek ruimtelij-

ke variabelen met elkaar vergeleken. 

 

 

 

 

                                                      

 
7
 Een herhaling van berekeningen met het doel de optimale parameterwaarden te verkrijgen. 
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6.3. Resultaten schatting parameters 

In deze paragraaf worden de resultaten van het schatten van de parameters behandeld. De 

opbouw is als volgt: In eerste instantie worden de variabelen behandeld die samengevoegd 

zijn, in tweede instantie komen de variabelen aan bod die afgevallen zijn, vervolgens komen 

de overgebleven variabelen aan bod en als laatste vindt een vergelijking plaats van het model 

zonder fysiek ruimtelijke variabelen met het model waarin de fysiek ruimtelijke variabelen 

wel opgenomen zijn. 

 

Samengevoegde variabelen 

In sommige situaties is het handig om variabelen samen te voegen. Het hoofddoel hiervan is 

om het totaal aantal variabelen te reduceren en variabelen samen te stellen die op een betere 

manier
8
 mee te nemen zijn. Dit samenvoegen, gedurende het schatten van de parameters, kan 

gebeuren, wanneer variabelen inhoudelijk en/of qua parameter een bepaalde samenhang 

vertonen. De variabelen waarbij dit het geval is, zijn te vinden in tabel 6.1. 

 
Samengestelde variabele = Samen te stellen variabelen

1 Dist = (1-((1/4,0)*Distbeg)*Distend

2 FloorA = Floor2+Floor3+Floor4

3 AccessA = Access2+Access3+Access4

2 FloorN = Floor5+Floor6

3 AccessN = Access5+Access6

4 Bebplov = Bebpl+Bebov

5 ReclameY = 4*(Reclame1+2*Reclame2+3*Reclame3+nvlaggen)+

(Reclame4+2*Reclame5+3*Reclame6)

6 ZonA = Zon1+Zon2+Zon3

6 ZonB = Zon4+Zon5

6 ZonC = Zon6+Zon7  

Tabel 6.1 Samengestelde variabelen 

 

De nummers in de eerste kolom van tabel 6.1 corresponderen met de volgende redenen voor 

samenvoeging: 

1. ‘Dist’ is de afkorting van de afstandsvariabele. In deze formule staat ‘distbeg’ voor de 

afstand die afgelegd is vanaf het beginpunt en ‘distend’ voor de korst mogelijk af te leg-

gen afstand naar het beginpunt. Deze formule houdt dus in dat de afgelegde afstand vanaf 

het beginpunt na 400 meter omslaat van positief naar negatief. Verder weglopen van het 

beginpunt wordt dus naar mate de afstand groter wordt steeds minder positief, en na 400 

meter zelfs negatief. 

2. Met de afkorting ‘floor’ worden de variabelen ‘verkoopvloeroppervlak’ aangeduid. Zo is 

‘floorA’ samengesteld uit de verkoopvloeroppervlakten van branche 2, 3 en 4 en ‘floorN’ 

uit de verkoopvloeroppervlakten van branche 5 en 6.  

3. De afkorting ‘access’ staat voor de ‘toegankelijkheid’. Deze variabele is verder op dezelf-

de manier samengesteld als de variabele ‘verkoopvloeroppervlak’. 

4. ‘Bebplov’ is de samengestelde afkorting van de variabelen ‘één zijde bebouwing en één 

zijde plein’ en ‘één zijde bebouwing en één zijde overig’. 

5. ‘ReclameY’ is de afkorting van de samengestelde variabelen ‘aantal reclameborden en 

vlaggen’ die aan de gevel hangen. Deze bestaat uit de variabelen ‘aantal reclameborden 

haaks aan de gevel’, ‘aantal vlaggen aan de gevel’ en ‘aantal reclameborden parallel aan 

de gevel’. Zo worden met de afkortingen ‘reclame 1 t/m 3’ reclameborden die haaks aan 

de gevel hangen, oplopend van klein naar groot, bedoeld en met ‘reclame 4 t/m 6’ recla-

meborden die parallel aan de gevel hangen, oplopend van klein naar groot. Grotere 

reclameborden worden zwaarder meegenomen, omdat ze ook opvallender in het straat-

beeld aanwezig zijn. Verder worden reclameborden die haaks aan de gevel hangen 

                                                      

 
8
 Hiermee wordt bedoeld dat ze, door ze op een samengestelde manier mee te nemen, beter de realiteit 

benaderen. 
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(waaronder ook vlaggen vallen) nog eens 4 keer zwaarder meegenomen dan de reclame-

borden die parallel aan de gevel hangen. Dit is gedaan, omdat deze haaks hangende 

reclameborden veel opvallender in het straatbeeld aanwezig zijn dan de parallel hangende 

reclameborden. 

6. De samenvoegingen ‘zonA’, ‘zonB’ en ‘zonC’ zijn respectievelijk samenvoegingen van 

de variabelen ‘bezonningsfactor 1 t/m 3’, ‘bezonningsfactor 4 en 5’ en ‘bezonningsfactor 

6 en 7’. 

 

Afgevallen variabelen 

In de fase van het berekenen van de correlaties tussen variabelen zijn een aantal variabelen 

afgevallen omdat ze een directe correlatie onderling hadden. Echter omdat in deze fase de 

directe correlaties er al uit zijn gehaald wil dit nog niet zeggen dat er geen onderlinge verban-

den meer tussen variabelen bestaan. Er bestaan ook nog meervoudige correlaties die niet 

tijdens het correlatieonderzoek aan het licht zijn gekomen. Het gaat hier dan om situaties 

waarin enkele variabelen samen een groot deel van een andere variabele verklaren. Door deze 

meervoudige correlaties is het niet mogelijk om voor elke variabele een aannemelijke parame-

ter en significantie onder de 0,05 te vinden. Hierdoor valt een groot aantal variabelen af. Deze 

afgevallen variabelen worden weergegeven in tabel 6.2. 

 
Variabele Volledige naam variabele 1 2 3 4 5 6

Lengte Straat-/linklengte x

Overst Aantal over te steken snelverkeersbanen x x

Verbind Verbindingslink x

Cvoetg Bestraat als centraal voetgangersgebied x

Gvoetbr Breedte voetgangersgebied gemiddeld x

Overz Straatoverzicht x

ZonB Bezonningsfactor B (B = 4 + 5) x

ZonC Bezonningsfactor C (C = 6 + 7) x

Hoogtes Aantal verschillende hoogtes x

Hist2 Ouderdom / historische waarde gevels: 1940 - 1970 x

Hist3 Ouderdom / historische waarde gevels: 1970 - heden x

Kleurg1 Kleurgebruik gevels: licht x

Kleurg2 Kleurgebruik gevels: gemengd x

Kleurg3 Kleurgebruik gevels: donker x

Overdekt Overdekt straatstuk x x

Natlicht Natuurlijk lichtinval: geheel x

Kleurb1 Kleurgebruik bestrating: licht x

Kleurb2 Kleurgebruik bestrating: gemengd x x

Kleurb3 Kleurgebruik bestrating: donker x x

Nbanken Aantal bankjes x x

Nafvalb Aantal afvalbakken x x

Nplantan Aantal plantenbakken x x

Nfietsrek Aantal fietsstallingsmogelijkheden x x

Npalen Aantal paaltjes x

Nkasten Aantal schakelkasten x x

Bomen1 Configuratie bomen: groepsgewijs x x

Bomen2 Configuratie bomen: rij(en) x

Bosschages Oppervlakte bosschages x

Vri Oversteekbaarheid met VRI x

Nstijgp Aantal stijg-/daalpunten x x

Nkiosk Aantal kiosken x x

Nsculpt Aantal (water)sculpturen x x

Nstrverl Aantal hangende straatverlichting x

Fietsen Aantal plaatsen waar ongewenste stalling van fietsen plaatsvindt x x

Terras Oppervlak permanente terrassen x

Traffic1 Kruisen van gemotoriseerd verkeer aan het einde van het straatstuk x x

Before2 Twee keer eerder bezocht x

Before3 Drie keer eerder bezocht x

Floor7 Verkoopvloeroppervlak branche 7 x  

Tabel 6.2 Afgevallen variabelen 
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Het afvallen van deze variabelen kan zoals reeds gemeld verschillende oorzaken hebben. De 

volgende oorzaken
9
 hebben geleid tot het afvallen van variabelen: 

1. Te lage significantie en daardoor niet bruikbaar om verder mee te nemen. 

2. Een onverklaarbaar hoge parameter, ten gevolge van meervoudige correlatiestructuren of 

omdat er weinig straatstukken zijn die dit kenmerk hebben. 

3. Toevoeging van deze variabelen veroorzaakt een niet verwachte verandering van de 

parameters en/of de significantie van de reeds opgenomen variabelen, waarschijnlijk ten 

gevolge van meervoudige correlatiestructuren. 

4. De variabelen ‘aantal over te steken snelverkeerbanen’ en ‘kruisend snelverkeer aan het 

einde van het straatstuk (traffic1)’ zijn moeilijk significant te krijgen omdat deze variabe-

len vanuit het centrale voetgangersgebied als negatief ervaren worden, terwijl als je van 

buiten het centrale voetgangersgebied komt dit vaak veel minder het geval is. Hierdoor 

wordt ‘traffic2’, waar dit verschijnsel in verwerkt zit, als vervangende variabele voor 

‘traffic1’ meegenomen. 

5. Bij de variabelen ‘aantal schakelkasten’ was een negatieve parameter verwacht, maar er 

kwam een positieve uit. Dit wordt als onwaarschijnlijk beschouwd. Waarschijnlijk heeft 

deze variabele samenhang met andere variabelen. 

6. Bij nader inzien waren de variabelen ‘kleurgebruik bestrating licht’, ‘kleurgebruik bestra-

ting gemengd’ en ‘kleurgebruik bestrating donker’ moeilijk objectief meetbaar, waardoor 

het niet verstandig is om deze variabelen een belangrijke rol in het geheel te laten spelen.  

 

Overgebleven variabelen 

Nu wordt ingegaan op de variabelen die overgebleven zijn. De parameters van deze variabe-

len worden vergeleken met de vooraf opgestelde verwachtingen. Echter alleen de variabelen 

waarvan de gevonden parameter niet overeenkomt met de verwachting komen aan bod. Er 

wordt dan alsnog getracht een verklaring te geven voor het gevonden resultaat. In tabel 6.3 

zijn de gevonden resultaten weergegeven. In deze tabel zijn niet alleen de gevonden parame-

terwaarden en de significanties weergegeven, maar ook het bereik
10

 van de betreffende 

variabele, zodat de feitelijke invloed van de variabele op het routekeuzegedrag duidelijk 

wordt. 

 

Eén keer eerder bezocht 

Verwacht was dat deze variabele een negatieve parameter zou hebben. Dit blijkt echter niet 

het geval te zijn. Hieruit kunnen we concluderen dat voetgangers het prettig vinden om een 

straat voor een tweede keer door te lopen. Waarschijnlijk vinden voetgangers het fijn om 

langs de ene gevelwand heen te lopen en langs de andere terug. 

 

Verkoopvloeroppervlak branche 1 

Het ‘verkoopvloeroppervlak in branche 1’ (voedings- en genotmiddelen) heeft een negatieve 

invloed op het routekeuzegedrag. Het aantal winkels dat in deze branche aanwezig is in de 

binnenstad is zeer klein. Een reden waarom deze variabele een negatieve parameter heeft, kan 

zijn dat de Albert Heijn met veel verkoopvloeroppervlak in een niet zo’n druk bezocht straat-

stuk ligt. Hieruit kan geconcludeerd worden dat voetgangers waarschijnlijk niet van plan zijn 

om een supermarkt te bezoeken wanneer ze, om te winkelen, naar de binnenstad gaan. Het is 

wel opmerkelijk om te zien dat het ‘verkoopvloeroppervlak in branche 1’ een negatieve 

parameter heeft en de ‘toegankelijkheid tot branche 1’ een positieve. Een verklaring hiervoor 

kan zijn dat de voetganger bij het vooruitdenken vooral denkt aan de hoeveelheid winkels en 

                                                      

 
9
 Deze nummering van oorzaken correspondeert met de nummering in de tabel van afgevallen variabe-

len, zodat te achterhalen is om welke reden de variabelen afgevallen zijn. 
10

 Parameter x Gemeten bereik = Bereik. Door dit bereik van de variabelen onderling te vergelijken 

worden de verhoudingen van de parameterwaarden ten opzichte van elkaar pas duidelijk. 
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niet zozeer aan de branche, waardoor de ‘toegankelijkheid tot branche 1’ een positieve para-

meter heeft. 
Variabele Volledige naam variabele Significantie Parameter Gemeten bereik Bereik

0 - … 0 - …

Stopdis Stopalternatief 0,0000 0,062577 29,14 1,8235

Return Omkeren in het straatstuk 0,0000 -2,838547 1 -2,8385

Before1 Eén keer eerder bezocht 0,0000 0,933350 1 0,9334

Dist Afstand 0,0000 0,650731
1 1

Traffic2 Kruisend gemotoriseerd verkeer aan einde 0,0000 -0,537254 1 -0,5373

Floor1 Verkoopvloeroppervlak branche 1 0,0043 -0,001055 660 -1,0252

FloorA Verkoopvloeroppervlak branche 2, 3 en 4 0,0001 0,000067 9873 0,6567

FloorN Verkoopvloeroppervlak branche 5 en 6 0,0000 0,000501 2832 1,4200

Floor8 Verkoopvloeroppervlak branche 8 0,0000 -0,002788 658 -1,8347

Floor9 Verkoopvloeroppervlak branche 9 0,0000 0,000931 1013 0,9428

Floor10 Verkoopvloeroppervlak branche 10 0,0000 0,000048 10526 0,5067

Floor11 Verkoopvloeroppervlak branche 11 0,0474 0,019961 36 0,7186

Floor12 Verkoopvloeroppervlak branche 12 0,0050 -0,073133 5 -0,3657

Access1 Toegankelijkheid branche 1 0,0030 0,032226 20,391 0,6571

AccessA Toegankelijkheid branche 2, 3 en 4 0,0000 0,008607 312,389 2,6887

AccessN Toegankelijkheid branche 5 en 6 0,0000 0,021388 70,446 1,5067

Access7 Toegankelijkheid branche 7 0,0000 -0,064734 36,49 -2,3621

Access8 Toegankelijkheid branche 8 0,0014 -0,067280 13,561 -0,9124

Access9 Toegankelijkheid branche 9 0,0000 0,031102 69,96 2,1759

Access10 Toegankelijkheid branche 10 0,0000 -0,004747 290,32 -1,3780

Access11 Toegankelijkheid branche 11 0,0000 -2,051833 0,844 -1,7317

Access12 Toegankelijkheid branche 12 0,0311 -1,393441 0,431 -0,6006

Nbomen Aantal bomen 0,0311 1,256481 0,284 0,3568

Plein Plein 0,0000 0,281736 1 0,2817

Bebplov Eén zijde bebouwing en één zijde plein of overig 0,0000 -0,626424 1 -0,6264

Winkel Winkel 0,0000 1,257668 1 1,2577

Stijgp Stijg-/daalpunt 0,0000 -1,170087 1 -1,1701

Banensv Aantal over te steken snelverkeersbanen 0,0000 -0,096517 5 -0,4826

Gstrbr Straatbreedte / bebouwingshoogte (gemiddeld) 0,0004 -0,098876 5,833 -0,5767

Vstrbr Verschil in straatbreedte 0,0000 -0,310770 1 -0,3108

Etalleng Totale lengte etalages 0,0000 0,010034 90,751 0,9106

Etaleent Verschijningsvorm etalages: eentonig 0,0004 -0,266717 1 -0,2667

Gevel Gevellijn: één lijn 0,0033 -0,134842 1 -0,1348

Luifels Totale lengte luifels 0,0000 0,007029 93,571 0,6577

Design Designstraat 0,0000 0,673860 1 0,6739

ReclameY Reclameborden/vlaggen aan gevel 0,0227 0,117214 2,68 0,3141

Schoon Schone bestrating 0,0143 0,168749 1 0,1687

Klinkers Bestratingsmateriaal: klinkers 0,0000 -0,442760 1 -0,4428

Urenvrt Aantal uren voertuigen op voetgangersgebied 0,0000 -0,050833 9 -0,4575

Nlantp Aantal lantaarnpalen 0,0000 4,236179 0,167 0,7074

Nreclame Aantal reclameborden op straat 0,0017 2,817572 0,12 0,3381

Hist1 Ouderdom/historische waarde gevels: voor 1940 0,0007 -0,174489 1 -0,1745

ZonA Bezonningsfactor 1, 2 en 3 0,0117 0,161146 1 0,1611
1
 Deze variabele heeft een bereik dat niet bij 0 begint. Het gemeten bereik loopt namelijk van -34,044 tot 0,919

en het te vergelijken bereik van -22,1535 tot 0,5977.  

Tabel 6.3 Resultaten van schatting met uitgebreide model 

 

Verkoopvloeroppervlak branche 8 

Het is moeilijk verklaarbaar dat de variabele ‘verkoopvloeroppervlak branche 8’ (muziek, 

video, dvd, end.) een negatieve parameter heeft. Dit zou inhouden dat deze variabele een 

negatieve invloed heeft op het routekeuzegedrag van de voetganger. Het is moeilijk hier een 

verklaring voor te vinden. Waarschijnlijk zal het zo zijn dat deze variabele complexe verban-

den heeft met andere variabelen, waardoor deze een negatieve parameter meekrijgt.  

 

Verkoopvloeroppervlak branche 12 

Net als bij ‘verkoopvloeroppervlak branche 1’ heeft ‘verkoopvloeroppervlak branche 12’ 

(dienstverlening, entertainment en bibliotheek) een negatieve invloed op het routekeuzege-

drag van de voetganger. De bedrijven en instellingen uit deze branche zijn zeer beperkt 

aanwezig in het centrale voetgangersgebied. Ze zijn vooral te vinden aan de binnenring of 
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erbuiten. Het kan dus door andere variabelen komen, dat deze variabele een negatieve para-

meter heeft gekregen. Ook kan de parameter negatief zijn omdat veel voetgangers in de 

binnenstad waren met het doel te gaan winkelen (het onderzoek is immers gericht op route-

keuzegedrag van voetgangers gedurende winkelopeningstijden), niet met het doel 

dienstverlenende bedrijven of instellingen, entertainment of de bibliotheek te bezoeken.  

 

Toegankelijkheid branche 7 

De negatieve parameter van de variabele ‘toegankelijkheid branche 7’ (boeken, tijdschriften 

en kantoorartikelen) is moeilijk te verklaren. Dit zou betekenen dat deze variabele het route-

keuzegedrag van de voetganger negatief beïnvloedt. Deze negatieve parameter wordt 

waarschijnlijk veroorzaakt door een klein aantal straatstukken, dat een zeer hoge toeganke-

lijkheid heeft tot branche 7.  

 

Toegankelijkheid branche 8 

De negatieve parameter behorend bij de variabele ‘toegankelijkheid branche 8’ (muziek, 

video, dvd, end.) wil zeggen dat deze variabele een negatieve invloed heeft op het routekeu-

zegedrag van de voetganger. Dus dat een voetganger minder snel kiest voor een bepaald 

vervolgstraatstuk als dit straatstuk verderop veel toegang biedt tot straatstukken met winkels 

uit branche 8. Deze negatieve parameter is met dezelfde uitleg als bij ‘verkoopvloeroppervlak 

branche 8’ te verklaren. 

 

Toegankelijkheid branche 10 

De negatieve parameter wil zeggen dat verderop gelegen warenhuizen voetgangers niet posi-

tief beïnvloeden in hun routekeuzegedrag. Uit de waargenomen enquêtes (Van Wijk, 2003) 

blijkt dat respondenten als ze meerdere bezoeken afleggen veelal aan het begin van de route 

een bezoek brengen aan een warenhuis of als enige bezoek in de route een bezoek brengen 

aan een warenhuis. In deze gevallen is een alternatief straatstuk dat naar een warenhuis ver-

derop leidt inderdaad niet aantrekkelijker dan andere alternatieve straatstukken, aangezien ze 

al bij het warenhuis van hun keuze zijn geweest.  

 

Toegankelijkheid branche 11 

Uit deze negatieve parameter valt af te leiden dat verderop gelegen bedrijven uit branche 11 

(horeca) de voetganger negatief beïnvloedt bij de routekeuze. Waarschijnlijk is het zo dat veel 

winkelende voetgangers het niet prettig vinden om door gebieden te lopen met bedrijven in de 

horeca en dan met name de grote horecaconcentraties (drukte op bijvoorbeeld vrijdagmiddag).  

 

Toegankelijkheid branche 12 

De negatieve invloed  van ‘toegankelijkheid branche 12’ (dienstverlening, entertainment en 

bibliotheek) op het routekeuzegedrag van de voetganger is op dezelfde manier te verklaren als 

bij de variabele ‘verkoopvloeroppervlak branche 12’is gedaan. 

 

Aantal bomen en aantal lantaarnpalen 

Niet geheel buiten verwachting hebben de variabelen ‘aantal bomen’ en ‘aantal lantaarnpalen’ 

een positieve parameter gekregen. Ze hebben dus een positieve invloed op het routekeuzege-

drag van de voetganger. Wel opvallend is dat de variabele ‘aantal lantaarnpalen’ een veel 

hogere parameter heeft gekregen dan ‘aantal bomen’. Dit is moeilijk te verklaren. Waarschijn-

lijk zal het zo zijn dat deze variabelen meervoudige verbanden hebben met andere variabelen, 

waardoor deze niet verwachte verhouding tussen deze variabelen is ontstaan.  

 

Gemiddelde straatbreedte / gemiddelde bebouwingshoogte 

De variabele ‘gemiddelde straatbreedte / gemiddelde bebouwingshoogte’ heeft volgens de 

uitkomst van het parameterschatten een negatieve invloed op het routekeuzegedrag van de 

voetganger. Dit is niet geheel naar verwachting. Aangenomen mag worden dat de negatieve 
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overwegingen dus meer invloed hebben dan verwacht. Een brede straat met lage bebouwing 

kan koud en kil aanvoelen en kan de menselijke maat te boven gaan. Tevens komt een smal 

straatje vaak persoonlijker/intiemer over. Deze punten zullen dus zwaarder wegen dan het feit 

dat er bij een bredere straat met lage bebouwing meer daglicht het straatstuk binnenvalt. 

 

Gevellijn: één lijn 

Net als bij de vorige variabele komt de parameter niet geheel overeen met de verwachting. Er 

was eerder een positieve invloed van de variabele ‘gevellijn: één lijn’ verwacht dan een 

negatieve invloed. Het blijkt dus anders te zijn. De diversiteit van een verspringende gevel zal 

dus als prettiger ervaren worden dan het gestructureerde van de gevel op één lijn. 

 

Ouderdom / historische waarde gevels: voor 1940 

Volgens het parameterschatten heeft de variabele ‘ouderdom/historische waarde gevels: voor 

1940’ een negatieve invloed op het routekeuzegedrag van de voetganger. Dit resultaat is erg 

onwaarschijnlijk. Waarschijnlijk heeft deze variabele een negatieve parameter gekregen, 

omdat veel bebouwing van voor 1940 buiten het minder bevolkte centrale voetgangersgebied 

gelegen is. Veel bebouwing in het centrale voetgangersgebied van voor 1940 is platgebom-

bardeerd in de oorlog of simpelweg om verschillende redenen afgebroken. 

 

Vergelijking modellen 

Het doel van het onderhavige onderzoek is erachter te komen of het uitgebreide model met 

fysiek ruimtelijke variabelen beter schat dan het bestaande model
11

. Om dit te kunnen beoor-

delen dient het uitgebreide model ook zonder fysiek ruimtelijke variabelen (het basismodel) 

gedraaid te worden. De resultaten van het schatten met het basismodel zijn te vinden in tabel 

6.4. 

 
Variabele Volledige naam variabele Significantie Parameter Gemeten bereik Bereik

0 - … 0 - …

Stopdis Stopalternatief 0,0000 0,098981 29,14 2,8843

Return Omkeren in het straatstuk 0,0000 -2,748931 1 -2,7489

Before1 Eén keer eerder bezocht 0,0000 1,044159 1 1,0442

Dist Afstand 0,0000 0,657848
1 1

Floor1 Verkoopvloeroppervlak branche 1 0,0000 -0,002421 660 -1,5979

FloorA Verkoopvloeroppervlak branche 2, 3 en 4 0,0000 0,000218 9873 2,1523

FloorN Verkoopvloeroppervlak branche 5 en 6 0,0000 0,000718 2832 2,0334

Floor7 Verkoopvloeroppervlak branche 7 0,0000 0,000966 766 0,7400

Floor8 Verkoopvloeroppervlak branche 8 0,4116 0,000244 658 0,1606

Floor9 Verkoopvloeroppervlak branche 9 0,1151 -0,000205 1013 0,2077

Floor10 Verkoopvloeroppervlak branche 10 0,0000 0,000088 10526 0,9263

Floor11 Verkoopvloeroppervlak branche 11 0,0000 0,093724 36 3,3741

Floor12 Verkoopvloeroppervlak branche 12 0,3765 0,017855 5 0,0893

Access1 Toegankelijkheid branche 1 0,0000 -0,042628 20,391 -0,8692

AccessA Toegankelijkheid branche 2, 3 en 4 0,0000 0,007104 312,389 2,2192

AccessN Toegankelijkheid branche 5 en 6 0,0000 0,022968 70,446 1,6185

Access7 Toegankelijkheid branche 7 0,6583 0,003240 36,49 0,1182

Access8 Toegankelijkheid branche 8 0,0001 0,073963 13,561 1,0030

Access9 Toegankelijkheid branche 9 0,5899 -0,001645 69,96 -0,1151

Access10 Toegankelijkheid branche 10 0,0000 0,003458 290,32 1,0039

Access11 Toegankelijkheid branche 11 0,0000 -2,651363 0,844 -2,2378

Access12 Toegankelijkheid branche 12 0,2824 -0,627735 0,431 -0,2706
1
 Deze variabele heeft een bereik dat niet bij 0 begint. Het gemeten bereik loopt namelijk van -34,044 tot 0,919

en het te vergelijken bereik van -22,3958 tot 0,6046.  

Tabel 6.4 Resultaten van schatting met basismodel 

 

                                                      

 
11

 Omdat het model in de loop der tijd enigszins is aangepast, wordt er niet meer vergeleken met het 

model van Van Wijk (2003), maar met het basismodel. Dit is hetzelfde model als het uitgebreide maar 

zonder de fysiek ruimtelijke variabelen. 
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Opvallend is dat de parameters van het basismodel in vergelijking met het uitgebreide model 

nogal verschillen. De meest waarschijnlijke oorzaak is wederom de onderlinge samenhang 

van variabelen. 

Om te vergelijken of het nieuwe (uitgebreide) model beter schat dan het (simpele) basismodel 

kunnen de Rho
2
’s van beide modellen met elkaar vergeleken worden. Aangezien Rho

2 
een 

bereik tussen 0 en 1 heeft, kan een onderlinge vergelijking van de Rho
2
’s een indruk geven 

van het verschil in ‘performance’ tussen beide modellen. De Rho
2
 van het uitgebreide model 

is 0,523 en van het basismodel is 0,499. Echter om te bepalen of het uitgebreide model signi-

ficant beter is dan het basismodel, dient de likelihood ratio toets toegepast te worden. Volgens 

deze toets moet twee keer het verschil tussen beide modellen in log likelihood (15665-

14920=745 en 2x745=1590) groter zijn dan de kritieke Chi-kwadraat-waarde bij 22 vrijheids-

graden (het verschil in aantal parameters tussen het nieuwe model en het basismodel). De 

kritieke Chi-kwadraat-waarde bij 22 vrijheidsgraden is bij een betrouwbaarheid van 99,9% 

gelijk aan 48. Het nieuwe model voorspelt dus voor zo goed als 100% zeker beter dan het 

basismodel. 

 

6.4. Conclusie 

In dit hoofdstuk zijn de verwachtingen per variabele uitgesproken om zo de resultaten die 

later in het hoofdstuk aan bod zijn gekomen te kunnen verklaren. In het geval de resultaten 

niet overeenkwamen met de verwachtingen is er achteraf nog gezocht naar verklaringen.  

Ook zijn er in dit stadium variabelen samengevoegd en afgevallen. Dit samenvoegen en af 

laten vallen is gebeurd om het totaal aantal variabelen te reduceren en omdat 1) sommige 

variabelen afzonderlijk niet significant zijn, 2) de betreffende parameter een onwaarschijnlijk 

hoge waarde krijgt (mogelijk omdat dit kenmerk niet veel voorkomt), 3) toevoeging van 

sommige variabelen een niet verwachte verandering van parameter en/of significantie van 

reeds opgenomen variabelen veroorzaakt (waarschijnlijk ten gevolge van meervoudige corre-

latiestructuren).  

Tevens kan na het uitvoeren van de log likelihood ratio toets geconcludeerd worden dat het 

uitgebreide model (met fysiek ruimtelijke variabelen) beter is dan het basismodel (zonder 

fysiek ruimtelijke variabelen). 
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7. Simulaties 

In dit hoofdstuk wordt het voetgangersgedrag onder verschillende scenario’s gesimuleerd. In 

eerste instantie komt het 0-scenario aan bod. Met 0-scenario wordt het voorspellen met het 

originele basismodel (zonder fysiek ruimtelijke variabelen) en originele uitgebreide model 

(met fysiek ruimtelijke variabelen) bedoeld. Hierbij worden de met het basismodel voorspelde 

routes en de met het uitgebreide model voorspelde routes vergeleken met de waargenomen 

routes. Vervolgens komen de scenario’s aan de orde, die de gevolgen voor het verplaatsings-

gedrag van voetgangers laten zien bij aanpassing van fysiek ruimtelijke kenmerken in 

bepaalde straatstukken van de binnenstad. Drie verschillende scenario’s zijn opgesteld waar-

bij een significant verschil ten opzichte van de basissituatie is gecreëerd. Uitgangspunt is dat 

de verschillen tussen deze scenario’s en het 0-scenario gelegen zijn in fysiek ruimtelijke 

kenmerken op verschillende locaties in de binnenstad. In figuur 7.1 is de binnenstad weerge-

geven met hierop de locaties waar de verschillende scenario’s op van toepassing zijn. Deze 

scenario’s worden na het behandelen van het 0-scenario in aparte paragrafen toegelicht. Ook 

worden aan het einde van deze paragrafen de resultaten van de simulaties van het model per 

scenario beschreven. Alle drie de scenario’s worden uiteraard met het uitgebreide model 

doorgerekend. De resultaten worden vergeleken met de voorspellingen onder het 0-scenario. 

De drie scenario’s worden uitgevoerd om enig inzicht te geven in de werking van het uitge-

breide model. 

 

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Figuur 7.1 Binnenstad met locaties van de scenario’s 
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Het voorspellen van routes (voor scenario 0 t/m 3) is gedaan met behulp van de Monte Carlo 

simulatie
1
. Bij deze simulatie wordt van elke waargenomen route de eerste link genomen en 

vervolgens wordt vanaf deze link verder voorspeld. Dit is voor elke afgelegde route per 

individu 50 keer (50 simulatie-runs) gedaan. Dit verklaart de grote aantallen passanten. 

 

7.1. Scenario 0 

In deze paragraaf worden de simulaties met het basismodel en het uitgebreide model bespro-

ken. Het simuleren gebeurt om na te gaan wat beide modellen voorspellen voor het 

verplaatsingsgedrag van voetgangers als gebruik wordt gemaakt van de variabelen en de 

geschatte parameters. In het basismodel worden de fysiek ruimtelijke variabelen niet meege-

nomen maar alle andere variabelen, zoals ‘verkoopvloeroppervlak’, ‘toegankelijkheid’, 

‘stopalternatief’, ‘omkeren in het straatstuk’, ‘afstand’ en ‘eerder geweest in het straatstuk’ 

wel. In het uitgebreide model worden deze variabelen ook meegenomen plus de fysiek ruim-

telijke variabelen. 

Na het doorrekenen van 50 simulaties worden de waargenomen en voorspelde aantallen 

passanten per straatstuk door middel van het basismodel en het uitgebreide model met elkaar 

vergeleken. Hiertoe wordt de correlatie en de gemiddelde afwijking
2
 berekend tussen het 

aantal waargenomen en voorspelde voetgangers per straatstuk. Tevens worden voor zowel de 

waargenomen routes als de voorspelde routes nog twee gemiddelden berekend: het gemiddel-

de aantal straatstukken per route en de gemiddelde lengte van elke route
3
. 

 

De correlatie voor het aantal voetgangers per straatstuk tussen de waargenomen routes en de 

voorspelde routes met het basismodel is 0,762. Dit is al een goed resultaat. Des te mooier is 

het om te zien dat de correlatie tussen de waargenomen routes en de voorspelde routes met het 

uitgebreide model 0,870 is. De verschillen tussen de waargenomen en de voorspelde routes 

doen zich met name voor bij de in de huidige situatie drukste straatstukken. In beide simula-

ties wordt slechts ongeveer 2/3 van het huidige aantal voetgangers toegewezen aan deze 

straatstukken. Daarnaast worden aan straatstukken die in de huidige situatie niet druk zijn, 

meer voetgangers toegewezen in de simulatie. De resultaten van de gemiddelden zijn samen-

gevat in tabel 7.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
1
 Bij Monte Carlo simulatie wordt één alternatief geselecteerd uit de set van mogelijke alternatieven. 

Hoe groter de voorspelde kans dat een bepaald alternatief wordt gekozen, des te groter de kans dat dit 

alternatief geselecteerd wordt. Voor een uigebreidere uitleg zie Van Wijk, 2003. 
2
 Hoe kleiner de afwijking, des te beter komt het voorspelde aantal voetgangers overeen met het waar-

genomen aantal voetgangers. Om dit verschil te bepalen kan de gemiddelde absolute afwijking of de 

wortel van de gemiddelde gekwadrateerde afwijking berekend worden. In dit geval is beide gedaan. 
3
 De gemiddelde lengte van elke route wordt weergegeven in aantal honderden meters. Zo wordt met 

10,958 dus 10,958 x 100 = 1095,8 meter bedoeld.  
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 Waargenomen Voorspeld Voorspeld/waargenomen*100 (%) 

Basismodel    

Gemiddelde aantal 
straatstukken per route 

19,499 22,596 115,9 

Gemiddelde lengte van 
de route 

10,958  10,704 97,7 

Gemiddelde absolute 
afwijking

4
 

 44,351  

Wortel van de gemiddel-
de gekwadra-teerde 
afwijking

4
 

 62,783  

Uitgebreide model    

Gemiddelde aantal 
straatstukken per route 

19,499 21,497 110,2 

Gemiddelde lengte van 
de route 

10,958 10,506 95,9 

Gemiddelde absolute 
afwijking 

 34,189  

Wortel van de gemiddel-
de gekwadrateerde 
afwijking 

 49,330  

Tabel 7.1 Waargenomen en voorspelde gemiddelden met basis- en uitgebreide model 

 

Geconcludeerd kan worden dat de gesimuleerde routes met beide modellen een redelijk beeld 

geven van het waargenomen voetgangersgedrag in de binnenstad. Ook kan geconcludeerd 

worden dat het uitgebreide model beter voorspelt dan het basismodel. Toch komt het resultaat 

nog zeker voor verbetering in aanmerking.  

 

In de figuren 7.2, 7.3 en 7.4 staan de waargenomen en de voorspelde aantallen passanten (met 

het basismodel en het uitgebreide model) per straatstuk grafisch weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
4
 Stel: in een netwerk van 3 straatstukken zijn resp. 5, 10 en 10 voetgangers waargenomen en respec-

tievelijk 2, 5 en 20 voetgangers voorspeld. De waarde van MAD (Mean Absolute Difference) is gelijk 

aan het gemiddelde verschil tussen de waargenomen en voorspelde aantallen, namelijk 

( ) 63201051025 =−+−+− . De waarde van RMSQ (Root Mean SQuared difference) is gelijk aan 

( ) ( ) ( )( ) 7,63201051025
222

=−+−+− .  
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Figuur 7.3 Aantal passanten per straatstuk - 

voorspeld - basismodel 

Figuur 7.4 Aantal passanten per straatstuk - 

voorspeld - uitgebreide model 

Figuur 7.2 Aantal passanten per straatstuk - 

waargenomen 
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Figuur 7.5 Locatie van scenario 1 

7.2. Scenario 1 

In eerste instantie wordt er een korte toelichting 

gegeven op hoe de bestaande situatie aan te 

passen. Vervolgens worden de resultaten 

behandeld. 

 

Toelichting scenario 1 

Met deze variant worden de gevolgen voor het 

verplaatsingsgedrag van voetgangers voorspeld 

bij het omzetten van de rommelige straatstuk-

ken om
5
 het 18 Septemberplein naar design 

straatstukken. De verwachting is dat door deze 

ingreep meer voetgangers door dit gebied gaan 

lopen. 

 

Omdat deze straatstukken allemaal binnen de 

binnenring gelegen zijn gaan ze behoren (wan-

neer dit nog niet het geval is) tot het centraal 

voetgangersgebied. Dit houdt in dat de regels 

die gelden binnen het centraal voetgangersge-

bied hier ook gaan gelden en dat de 

straatstukken dezelfde kenmerken toebedeeld krijgen als die over het algemeen bij de 

straatstukken in het centraal voetgangersgebied aanwezig zijn. Concreet gezien houdt dit het 

volgende in: alle straatstukken (wanneer dit nog niet het geval is) worden omgezet naar 

design, 0 banen snelverkeer, schoon, geen klinkers, dat er 2 uur voertuigen op het voetgan-

gersgebied aanwezig mogen zijn en geen reclameborden op straat. 

 

Resultaten scenario 1 

Na het aanbrengen van de veranderingen in de data van het uitgebreide model (het vervaardi-

gen van scenario 1) wordt de simulatie nogmaals uitgevoerd. Het gemiddelde aantal 

straatstukken per route en de gemiddelde lengte van de route voor scenario 1 worden in tabel 

7.2 vergeleken met scenario 0 (het uitgebreide model).  

 

 Voorspelling 
scenario 0 

Voorspelling 
scenario 1 

Scenario 1/scenario 0*100 (%) 

Gemiddeld aantal straat-
stukken per route 

21,497 22,484 104,6 

Gemiddelde lengte van de 
route 

10,506 10,844 103,2 

Tabel 7.2 Voorspelde gemiddelden met scenario 0 en scenario 1 

 

In tabel 7.2 is te zien dat bij scenario 1 het gemiddelde aantal straatstukken per route toeneemt 

met 4,6% ten opzichte van de bestaande situatie en de gemiddelde lengte van de route toe-

neemt met 3,2%. 

 

                                                      

 
5
 Het gaat hier om de volgende straatstukken, die terug te vinden zijn in bijlage II en IV: 103, 104, 105, 

106, 108, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 en 142. 
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Figuur 7.6 Aantal passanten per straatstuk - 

voorspeld - scenario 0 

Figuur 7.8 Locatie van scenario 2 

Als je de figuren 7.6 en 7.7 met elkaar vergelijkt dan is te zien dat in een aantal straatstukken 

in het studiegebied het aantal voetgangers flink toegenomen is. In sommige gevallen heeft 

zelfs een verdubbeling of bijna een verdubbeling van het aantal voetgangers plaatsgevonden.  

 

 

7.3. Scenario 2 

Net als bij scenario 1 wordt er in eerste 

instantie een korte toelichting gegeven op hoe 

de bestaande situatie aan te passen. Vervolgens 

worden de resultaten behandeld. 

 

Toelichting scenario 2 

Met deze variant worden de gevolgen voor het 

verplaatsingsgedrag van voetgangers voorspeld 

wanneer het snelverkeer in plaats van op 

maaiveldniveau onder maaiveldniveau kruist 

bij de oversteek tussen Kleine berg
6
 en Vrij-

straat. Ook wordt de Kleine berg en de 

Bergstraat ingericht als centraal voetgangers-

gebied. De verwachting is dat hierdoor meer 

voetgangers door de Kleine berg en de Berg-

straat gaan lopen. 

 

Het snelverkeer zal dus onder de overgang 

tussen de Kleine berg en de Vrijstraat doorge-

leid worden. Er is voor gekozen om de 

straatstukken die loodrecht op deze overgang 

staan het kenmerk ‘aantal banen snelverkeer’ te laten behouden. Het is zo dat dit verkeer in 

deze straatstukken deels niet zichtbaar zal zijn, maar toch zal de aanwezigheid van snelver-

                                                      

 
6
 De Kleine berg komt overeen met straatstuk 133, de Vrijstraat met 147 en de Bergstraat met 134. 

Deze nummering is te vinden in bijlage II en IV. 

Figuur 7.7 Aantal passanten per straatstuk - 

voorspeld - scenario 1 
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keer nog sterk ervaren worden door stank- en geluidsoverlast, die niet veel zullen verminde-

ren. Een andere verandering is dat het kenmerk ‘snelverkeer aan het einde van het straatstuk 

vanuit het centraal voetgangersgebied’ voor de Vrijstraat omslaat van wel zichtbaar naar niet 

zichtbaar. Verder zijn de veranderingen voornamelijk het gevolg van het omzetten, van de 

Kleine berg en de Bergstraat, naar centraal voetgangersgebied. Dit houdt in dat de regels die 

gelden binnen het centraal voetgangersgebied hier ook gaan gelden en dat de straatstukken 

dezelfde kenmerken toebedeeld krijgen als die over het algemeen bij de straatstukken in het 

centraal voetgangersgebied aanwezig zijn. Concreet gezien houdt dit het volgende in: de 

straatstukken (wanneer dit nog niet het geval is) worden omgezet naar design, 0 banen snel-

verkeer, schoon, geen klinkers, dat er 2 uur voertuigen op het voetgangersgebied aanwezig 

mogen zijn en geen reclameborden op straat. 

 

Resultaten scenario 2 

Na het aanbrengen van de veranderingen in de data van het uitgebreide model (het vervaardi-

gen van scenario 2) wordt de simulatie nogmaals uitgevoerd. Het gemiddelde aantal 

straatstukken per route en de gemiddelde lengte van de route voor scenario 2 worden in tabel 

7.3 vergeleken met scenario 0 (het uitgebreide model). 

 

 Voorspelling 
scenario 0 

Voorspelling 
scenario 2 

Scenario 2/scenario 0*100 (%) 

Gemiddeld aantal straat-
stukken per route 

21,497 21,371 99,4 

Gemiddelde lengte van de 
route 

10,506 10,453 99,5 

Tabel 7.3 Voorspelde gemiddelden met scenario 0 en scenario 2 

 

In tabel 7.3 is te zien dat bij scenario 2 het gemiddelde aantal straatstukken per route afneemt 

met 0,6% ten opzichte van de bestaande situatie en de gemiddelde lengte van de route af-

neemt met 0,5%. Deze afnamen zijn opmerkelijk te noemen. Een verklaring zou kunnen zijn 

dat door het autovrij maken van de oversteek meer voetgangers naar de Kleine Berg en de 

Bergstraat gaan, met als gevolg dat ze aan de rand van het winkelgebied belanden. Aan de 

rand van het winkelgebied is de toegankelijkheid naar de kern van het winkelgebied kleiner. 

Relatief gezien wordt het ‘terug naar de beginlocatie gaan’ hierdoor aantrekkelijker.  

 

Als je de figuren 7.9 en 7.10 met elkaar vergelijkt dan is te zien dat in enkele straatstukken het 

aantal voetgangers in absolute aantallen minimaal is toegenomen. Maar als er gekeken wordt 

naar de toename van het aantal voetgangers in percentages dan valt op dat het aantal voetgan-

gers in de Kleine berg en de Bergstraat toch zeer sterk gestegen is. Zo is het aantal 

voetgangers in de Kleine berg en in de Bergstraat verdubbeld. In de rest van het studiegebied 

is echter niet veel van de veranderingen te merken. 
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Figuur 7.11 Locatie van scenario 3 

Figuur 7.9 Aantal passanten per straatstuk - 

voorspeld - scenario 0 

 

7.4. Scenario 3 

Net als bij scenario 1 en 2 wordt er in eerste 

instantie een korte toelichting gegeven op hoe 

de bestaande situatie aan te passen. Vervolgens 

worden de resultaten behandeld. 

 

Toelichting scenario 3 

Met deze variant worden de gevolgen voor het 

verplaatsingsgedrag van voetgangers voorspeld 

wanneer het snelverkeer in plaats van op 

maaiveldniveau onder maaiveldniveau kruist 

bij de oversteek tussen Nieuwstraat
7
 en 

Stationsplein. Ook wordt het Stationsplein en 

de Dommelsstraat ingericht als centraal 

voetgangersgebied. De verwachting is dat 

hierdoor meer voetgangers door dit gebied 

gaan lopen. 

 

Het snelverkeer zal dus onder de overgang 

tussen de Nieuwstraat en het Stationsplein 

doorgeleid worden. Evenals bij scenario 1 is er 

voor gekozen om de straatstukken die 

loodrecht op deze overgang staan het kenmerk ‘aantal banen snelverkeer’ te laten behouden. 

Het kenmerk ‘snelverkeer aan het einde van het straatstuk vanuit het centraal voetgangersge-

bied’ voor de Nieuwstraat zal omslaan van wel zichtbaar naar niet zichtbaar. Verder zijn de 

veranderingen voornamelijk het gevolg van het omzetten, van het Stationsplein en de 

Dommelstraat, naar centraal voetgangersgebied. Dit houdt in dat de regels die gelden binnen 

het centraal voetgangersgebied hier ook gaan gelden en dat de straatstukken dezelfde 

kenmerken toebedeeld krijgen als die over het algemeen bij de straatstukken in het centraal 
                                                      

 
7
 De Nieuwstraat komt overeen met straatstuk 107, het stationsplein met 143, 144 en 158 en de Dom-

melstraat met 167. Deze nummering is te vinden in bijlage II en IV. 

Figuur 7.10 Aantal passanten per straatstuk - 

voorspeld - scenario 2 
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toebedeeld krijgen als die over het algemeen bij de straatstukken in het centraal voetgangers-

gebied aanwezig zijn. Concreet gezien houdt dit het volgende in: de straatstukken (wanneer 

dit nog niet het geval is) worden omgezet naar design, 0 banen snelverkeer, schoon, geen 

klinkers, dat er 2 uur voertuigen op het voetgangersgebied aanwezig mogen zijn en geen 

reclameborden op straat. 

 

Resultaten scenario 3 

Na het aanbrengen van de veranderingen in de data van het uitgebreide model (het vervaardi-

gen van scenario 3) wordt de simulatie nogmaals uitgevoerd. Het gemiddelde aantal 

straatstukken per route en de gemiddelde lengte van de route voor scenario 3 worden in tabel 

7.4 vergeleken met scenario 0 (het uitgebreide model).  

 

 Voorspelling 
scenario 0 

Voorspelling 
scenario 3 

Scenario 3/scenario 0*100 (%) 

Gemiddeld aantal straat-
stukken per route 

21,497 21,618 100,6 

Gemiddelde lengte van de 
route 

10,506 10,590 100,8 

Tabel 7.4 Voorspelde gemiddelden met scenario 0 en scenario 3 

 

In tabel 7.4 is te zien dat bij scenario 3 het gemiddelde aantal straatstukken per route toeneemt 

met 0,6% ten opzichte van de bestaande situatie. De gemiddelde lengte van de route neemt 

toe met 0,8% en het gemiddelde aantal voetgangers per straatstuk neemt toe met 0,6%. 

 

Als je de figuren 7.12 en 7.13 met elkaar vergelijkt dan is te zien dat in bijna alle straatstuk-

ken in dit deel van het studiegebied het aantal voetgangers is toegenomen. Bij het overgrote 

deel van de straatstukken is deze toename echter minimaal, maar in de Nieuwstraat, op de 

oversteeklink (535) en in de aangrenzende link op het stationsplein (143) is het aantal voet-

gangers wel behoorlijk gestegen. Het aantal voetgangers in de Nieuwstraat en op de 

oversteeklink neemt toe met 1/3 deel ten opzichte van de huidige situatie. Het aantal voetgan-

gers in de aangrenzende link op het stationsplein stijgt zelfs met de helft. 

 

Figuur 7.12 Aantal passanten per straatstuk - 

voorspeld - scenario 0 
Figuur 7.13 Aantal passanten per straatstuk - 

voorspeld - scenario 3 
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7.5. Conclusie 

Na het beschouwen van de resultaten voor scenario 0 kan geconcludeerd worden dat het 

uitgebreide model (met fysiek ruimtelijke variabelen) in vergelijking met de waargenomen 

situatie redelijk tot goed voorspelt. Het uitgebreide model doet het in ieder geval beter dan het 

basismodel. 

Uit de resultaten van de scenario’s 1 t/m 3 kan geconcludeerd worden dat veranderingen van 

fysiek ruimtelijke kenmerken geen grote invloed hebben op het verplaatsingsgedrag van 

voetgangers in de gehele binnenstad. Dit lijkt dan ook op het eerste gezicht vrij logisch. Het 

zou onrealistisch zijn om te denken dat je door het doen van enkele aanpassingen aan fysiek 

ruimtelijke kenmerken van een aantal straatstukken het gehele verplaatsingsgedrag van voet-

gangers in de binnenstad kunt veranderen. Het is daarom des te waardevoller om te kunnen 

concluderen dat deze ingrepen op een lager schaalniveau wel degelijk invloed hebben op het 

verplaatsingsgedrag van voetgangers. Wanneer straatstukken aangepast worden, dan zal dit 

bijna alleen maar effect hebben op het verplaatsingsgedrag van voetgangers in het aangepaste 

straatstuk zelf en in de straatstukken die aan deze straatstukken grenzen.  

Zowel bij scenario 1 als in mindere mate bij scenario 3 neemt het gemiddelde aantal straat-

stukken per route en de gemiddelde lengte van de route toe. Echter opvallender is het dat bij 

scenario 2, waar deze toenames ook enigszins verwacht werden, deze gemiddelden licht 

afnemen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat niet elke op het eerste gezicht zinnige aan-

passing van fysiek ruimtelijke kenmerken lijdt tot een toename van het gemiddeld aantal 

straatstukken per route en de gemiddelde lengte van de route. 
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8. Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk staan de conclusies die getrokken kunnen worden en de aanbevelingen die 

gedaan kunnen worden voor nader onderzoek op het gebied van verplaatsingsgedrag van 

voetgangers centraal. 

 

8.1. Conclusies 

In deze paragraaf worden de belangrijkste conclusies getrokken naar aanleiding van het 

onderzoek. In eerste instantie wordt door middel van toetsing van de doelstelling de hoofd-

conclusie getrokken. Vervolgens komen de conclusies uit de verschillende fases van het 

onderzoek aan de orde.  

 

Toetsing doelstelling 

De doelstelling voor het onderhavige onderzoek is in hoofdstuk1 geformuleerd en luidt als 

volgt: 

 

‘Door het toevoegen van fysiek ruimtelijke kenmerken het bestaande model te verbeteren, 

zodat er meer inzicht kan worden verkregen in de gevolgen van ingrepen in de bestaande 

ruimtelijke structuur van een binnenstad voor het verplaatsingsgedrag van voetgangers.’ 

 

In paragraaf 7.1, de simulatie van het 0-scenario, worden de voorspelde aantallen passanten 

met het uitgebreide model en het basismodel vergeleken met de waargenomen aantallen 

passanten. Het uitgebreide model blijkt, na analyse van de resultaten, beter het verplaatsings-

gedrag van voetgangers in de binnenstad van Eindhoven te voorspellen dan het basismodel. 

Hiermee is aan de doelstelling van het onderzoek voldaan. 

 

Literatuur 

Op het niveau van het winkelstraatstuk, het niveau waar de modelvorming op plaatsvindt, 

blijkt de literatuur schaars te zijn. Echter door ook op andere niveaus literatuuronderzoek te 

doen zijn er toch veel fysiek ruimtelijke kenmerken naar voren gekomen. Vaak worden deze 

kenmerken alleen maar genoemd en wordt er verder niet inhoudelijk op ingegaan. Er kan dus 

geconcludeerd worden dat er nog maar weinig inhoudelijk onderzoek is verricht naar de 

invloed van fysiek ruimtelijke kenmerken op winkelstraatstukniveau. 

 

Operationalisatie 

De meeste kenmerken zijn goed te vertalen in meetbare grootheden. Voor sommige kenmer-

ken geldt dit echter niet. Er moet dan een compromis gevonden worden tussen het meetbaar 

maken en het behouden van het oorspronkelijke karakter. 

 

Inventarisatie 

Zelfs na een gedegen voorbereiding blijkt dat bij de inventarisatie ter plekke beslissingen van 

operationele aard genomen of bijgesteld moeten worden. 

Verder kan geconcludeerd worden dat door het vergelijken van geïnventariseerde kenmerken 

met behulp van kaartmateriaal sommige correlaties al redelijk inzichtelijk worden. 

 

Correlatie 

Door de onderlinge correlaties tussen de variabelen is het niet mogelijk om alle variabelen in 

het onderhavige onderzoek verder mee te nemen. Wanneer er sterke onderlinge correlaties 

zijn, dienen er keuzes gemaakt te worden: of variabelen af laten vallen of variabelen samen-

voegen. Dit komt het verdere onderzoek ten goede, in die zin dat het aantal te onderzoeken 

variabelen kleiner wordt. 
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Met dit correlatieonderzoek kunnen echter alleen de directe verbanden aangetoond worden. 

Na deze fase zijn er nog tal van (minder sterke) verbanden tussen variabelen onderling aan-

wezig, die bij het schatten van de parameters onverwachte resultaten kunnen veroorzaken. 

 

Schatten parameters 

Doordat er vóór het schatten van de parameters weinig bekend is over de meervoudige ver-

banden tussen variabelen is het een lastige opgave om tot aannemelijke resultaten te komen. 

Wanneer deze verbanden tussen variabelen ontdekt worden, dienen er keuzes gemaakt te 

worden welke variabelen verder mee te nemen en welke af te laten vallen. Deze keuzes wor-

den gemaakt op basis van vooraf opgestelde verwachtingen. Komen de parameters van 

variabelen totaal niet overeen met deze verwachtingen dan dient hier een verklaring voor 

gezocht te worden. Is dit niet mogelijk dan kan de beslissing genomen worden om zo’n varia-

bele uit het onderzoek te verwijderen. 

Een andere manier om aannemelijke resultaten te krijgen is om variabelen in dit stadium, op 

basis van gezond verstand, te combineren. Een voorwaarde is wel dat deze variabelen ook 

inhoudelijk overeenkomsten dienen te hebben. 

Belangrijke fysiek ruimtelijke variabelen die na het schatten van de parameters overgebleven 

zijn en een op het eerste gezicht aannemelijke parameter hebben, zijn: 

− kruisend gemotoriseerd verkeer aan het einde van het straatstuk vanuit de binnenstad 

gezien 

− aantal bomen 

− plein 

− één zijde bebouwing, één zijde plein of overig 

− straatstuk door winkel 

− stijg-/daalpunt 

− aantal over te steken snelverkeerbanen 

− verschil in straatbreedte  

− totale lengte etalages 

− verschijningsvorm etalages: eentonig 

− totale lengte luifels 

− designstraat 

− reclameborden/vlaggen aan gevels 

− schone bestrating 

− bestratingsmateriaal: klinkers 

− aantal uren voertuigen gedurende winkelopeningstijden op voetgangersgebied toegestaan 

− aantal reclameborden op straat 

− bezonningsfactor 1, 2 en 3 

Belangrijke fysiek ruimtelijke variabelen die na het schatten van de parameters overgebleven 

zijn en een op het eerste gezicht minder aannemelijke parameter hebben, zijn: 

− aantal lantaarnpalen 

− gemiddelde straatbreedte / gemiddelde bebouwingshoogte 

− gevellijn: één lijn 

− ouderdom/historische waarde gevels: voor 1940 

Tevens is met het uitvoeren van de log likelihood ratio toets aangetoond dat het uitgebreide 

model (met fysiek ruimtelijke variabelen) beter is dan het basismodel (zonder fysiek ruimte-

lijke variabelen). 

 

Het simuleren van het routekeuzegedrag met het basis- en het uitgebreide model 

Na het beschouwen van de resultaten van het simuleren met het basis- en het uitgebreide 

model kan geconcludeerd worden dat het uitgebreide model (met fysiek ruimtelijke variabe-

len) in vergelijking met de waargenomen situatie redelijk tot goed voorspelt. De gesimuleerde 

routes met het uitgebreide model geven een beter beeld van het waargenomen routekeuzege-

drag in de binnenstad dan de gesimuleerde routes met het basismodel. 
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Scenario’s 

Uit de resultaten van de scenario’s 1 t/m 3 kan geconcludeerd worden dat veranderingen van 

fysiek ruimtelijke kenmerken geen grote invloed hebben op het verplaatsingsgedrag van 

voetgangers in de gehele binnenstad. Echter op een lager schaalniveau hebben deze verande-

ringen wel degelijk invloed. Deze invloed is voornamelijk waar te nemen bij straten waarin de 

veranderingen hebben plaatsgevonden en bij direct hieraan aangrenzende straten. 

Een andere belangrijke conclusie is dat niet elke op het eerste gezicht zinnige aanpassing van 

fysiek ruimtelijke kenmerken leidt tot een toename van de gemiddelde lengte van de route. 

 

8.2. Aanbevelingen voor nader onderzoek 

Naar aanleiding van het onderhavige onderzoek wordt een aantal aanbevelingen gedaan voor 

nader onderzoek op het gebied van verplaatsinggedrag van voetgangers. De aanbevelingen die 

Van Wijk (2003) gedaan heeft, blijven ook voor dit onderzoek gelden. Alleen aanvullende 

aanbevelingen komen hier aan bod. 

 

− Door de in sommige gevallen grote onderlinge samenhang van variabelen is het noodza-

kelijk om voorzichtig te zijn met de interpretatie van de resultaten. Extra onderzoek op 

het gebied van deze samenhangen wordt dan ook aanbevolen. Een manier om dit te doen 

is de variabelen samen te vatten met behulp van technieken die daar speciaal voor zijn 

ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld factoranalyse. In dit onderzoek zijn bepaalde variabelen 

samengevoegd op basis van correlaties en/of inhoudelijke overeenkomsten. Een nadeel 

van het clusteren van variabelen is dat de directe invloed van een bepaald kenmerk min-

der duidelijk wordt. Hierdoor wordt het model minder gebruiksvriendelijk.  

 

− Nader onderzoek naar de variabele ‘toegankelijkheid branche 10’ (warenhuizen) is ge-

wenst. Deze variabele heeft namelijk in het basismodel (zonder toevoeging van fysiek 

ruimtelijke variabelen) een positieve parameter en in het uitgebreide model (met toevoe-

ging van fysiek ruimtelijke variabelen) een negatieve parameter. Gezien de algemeen 

veronderstelde aantrekkingskracht van warenhuizen dient dit nader uitgezocht te worden. 

 

− De variabele ‘kruisend gemotoriseerd verkeer aan het einde van het straatstuk vanuit de 

binnenstad gezien’ zo aanpassen dat niet alleen in de direct aangrenzende straat, die lood-

recht op het verkeer uitkomt, het kruisende verkeer wordt opgenomen, maar ook in de 

straten van waaruit dit verkeer aan het einde van de straat zichtbaar is. Het zien van ge-

motoriseerd verkeer aan het einde van een straatstuk vanuit de binnenstad schrikt, zoals in 

dit onderzoek is gebleken, af. Deze voorgestelde aanpassing benadert naar verwachting de 

werkelijkheid beter dan de variabele die nu in het model is opgenomen. 

 

− Nader onderzoek naar de invloed van pleinen is wenselijk, zodat deze op een betere 

manier in het model opgenomen kunnen worden. Nu wordt alleen nog maar de variabele 

‘plein’ voor pleinlinken meegenomen. Er zou aan verschillende type pleinen gedacht 

kunnen worden, zodat er tussen de pleinen onderling ook verschillen ontstaan. 

 

− Zichtlijnen spelen naar verwachting een belangrijke rol bij het routekeuzegedrag van de 

voetganger. In de modelvorming zou nog meer aandacht besteedt kunnen worden aan 

zichtlijnen. Zichtlijnen worden in het onderhavige onderzoek wel enigszins meegenomen, 

maar alleen binnen het straatstuk. Er zou onderzocht kunnen worden of het mogelijk en 

nuttig is om zichtlijnen over een langere afstand in het onderzoek te betrekken. Zo kan 

bijvoorbeeld het zicht over een langere afstand op een functietrekker (V&D, Bijenkorf, 

Hema) een rol spelen bij de routekeuze van de voetganger. 

 

− Weersinvloeden kunnen ongetwijfeld een rol spelen bij de routekeuze van de voetganger. 

De voetganger zal bijvoorbeeld bij regen eerder kiezen om overdekt te gaan winkelen 
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en/of voor straten kiezen waar luifels aanwezig zijn dan wanneer de zon schijnt. Ook kan 

het weer invloed hebben op de inrichting en sfeerbepaling van een straat. Zo zullen er bij 

warm weer en zonneschijn meer terrassen beschikbaar zijn, terwijl dit bij regen niet het 

geval zal zijn. Echter omdat de data over de gelopen routes onder vrij constante weersom-

standigheden zijn waargenomen, is de invloed van het weer nu niet te achterhalen. Nader 

onderzoek op dit vlak zou echter wel gewenst zijn. 

 

− Een ander probleem dat aandacht verdient is dat sommige variabelen niet of weinig 

variëren in een stad. Hierdoor is de invloed van de betreffende variabele niet of moeilijk 

te bepalen. Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn het model te schatten op data voor 

meerdere steden tegelijk. 
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