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Voorwoord 
Voor u ligt het eindrapport van mijn afstudeeropdracht dat alles te maken heeft met 

'bewegen in de stedelijke omgeving'. Tijdens mijn studie bouwkunde heb ik mij menigmaal 

bezig gehouden metgezondheidsaspecten in de bouwkunde. V~~r deze afstudeeropdracht 

heb ik ook gekozen om me bezig te houden met bouwkunde en gezondheid. Voor het 

onderzoek veronderstelde ik diverse onderdelen in de stedelijke omgeving te kunnen 

onderzoeken ten aanzien van beweegvriendelijkheid. Dit bleek echter utopisch, en moest 

mij daarom beperken tot een gering aantal aspecten. 

Mijn afstudeeropdracht begon met het lezen van literatuur. Het viel me op dat er heel veel 

verschillende literatuur bestaat met betrekking tot het onderwerp bewegen in de stedelijke 

omgeving. Na de literatuurstudie en het opstellen van een enquete, ben ik enquetes 

gaan verspreiden. Het verspreiden van enquetes heb ik als een leuke maar wei als een 

zeer vermoeiende periode gezien. Vooral in de onderzoekslocatie Almere ondervond ik 

relatief veel weerstand bij het ophalen van de enquetes; veel mensen hadden de enquetes 

niet op de afgesproken tijden ingevuld. De medewerking van de bewoners in Zwolle was 

daarentegen zeer positief. 

Na het verspreiden en ophalen van de enquetes brak de periode van verwerking en 

analyse van de gegevens aan. In deze periode heb ik veel geleerd over de manier 

van verwerken van gegevens. Ik heb ondervonden dat het structureren van resultaten 

essentieel is voor het handig werken met de resultaten. 

Veel tips en adviezen ten aanzien van de opzet van het onderzoek heb ik ontvangen van 

Aloys Borgers en Astrid Kemperman. Ik wil hen hiervoor hartelijk danken. Reinder Rutgers 

heeft mij vooral in de beginfase van het afstuderen geholpen met het verkrijgen van 

een heldere blik op mijn gelezen literatuur. Daarnaast heeft hij mij tijdens het project de 

nodige.tips gegeven, hartelijke dank hiervoor. 

Ten aanzien van het gezondheidsaspect in de stedelijke omgeving heb ik vooral in de 

beginfase advies gekregen van Frank van Lenthe van het 

Erasmus MC. Samen met een van zijn collega's Carlijn Kamphuis, heeft hij me informatie 

verstrekt over een van de essentiele gedeelten in mijn enquete, namelijk de Squash 

vragenlijst. Aangezien ik een aantal vragen had over deze lijst heb ik de schrijfster van 

de liist, Wanda Wendel-Vos van hel RIVM, benaderd. Samen mel een van haar collega's, 

Lucie Viel, heeft ze me van de nodige informatie voorzien. 

Vanuil de gemeenten heb ik informalie en tekenmateriaal ontvangen. Hierbij wi! ik Albert 

Koop van de gemeente Zwolle, Maarten van Oijen en Aralt Brilman van gemeente Almere 

bed an ken voor het aanleveren van ondersteunend materiaal. 
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Uiteraard wil ik ook de bewoners van de buurten Pad en Tuin, Schoonhorst-West en 

de Indische buurt bedanken voor het invullen van de enquete. Zonder hen had ik mijn 

onderzoeksvragen niet kunnen beantwoorden. 

Naast de steun van begeleiders, instanties en bewoners heb ik ook de nodige steun 

ontvangen van medestudenten. Ze waren essentieel v~~r mijn gedrevenheid. De studenten 

waar ik het nu over heb zijn: Niek van de Klundert, Daan van den Berg en Jeanine 

Beekman. Bedankt! 
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Samenvatting 
Door technologische veranderingen maar ook door veranderingen in de om geving, is de 

bevolking de afgelopen eeuw veel minder gaan bewegen, met als gevolg een toename 

van het lichaamsgewicht. Veranderingen in de omgeving hebben vooral te maken met 

het toenemend gebruik van de auto. Door de komst van de auto is actief verplaatsen in 

de vorm van wandelen of fletsen niet meer per deflnitie nodig en ziin we minder gaan 

bewegen dan gezond voor ons is. Een stroming die zich vanaf omstreeks 1980 bezig houdt 

met het motlveren van actieve verplaatsingen is het "New Urbanism". Zij pleiten ervoor dat 

de inrichting van de gebouwde omgeving mensen meer moet stimuleren om op een actieve 

manier naar de dagelilkse voorzieningen te gaan. Uit diverse onderzoeken is duideliik 

geworden dat dageliikse verplaatsingen meer dan recreatieve verplaatsingen biidragen 

aan de benodigde hoeveelheld beweging die nodig is om gezond te kunnen leven. 

Er is slechts In beperkte mate onderzoek gedaan naar aspecten die dageliikse actieve 

verplaatsingen be"lnvloeden. Factoren die volgens onderzoek invloed hebben op het aantal 

dagelilkse actieve verplaatsingen ziin het toepassen van een bepaalde maat en schaal 

in de ruimteliike om geving, het bouwen in een bepaalde dichtheid in combinatie met 

functiemenglng of het aanpassen van parkeervoorzieningen. Onderzoek met betrekking 

tot parkeervoorzleningen richtte zich met name op de invloed van parkeerdruk. Ander 

onderzoek met betrekklng tot de invloed van parkeervoorzieningen op beweeggedrag 

is beperkt. 

In het onderhavige onderzoek is er voor gekozen om het effect van verschillende 

parkeersituaties op de hoeveelheid dageliikse lichaamsbeweging te testen. Ais doel 

is gesteld dat deze te onderzoeken parkeersituaties representatief zouden ziin voor 

situaties elders. Het op afstand parkeren van de woning en het bii de woning parkeren 

ziin gekozen als te testen parkeerprincipes. 

Om te bepalen of iemand voldoende volgens richtliinen beweegt is in Nederland een norm 

opgesteld waarbij als voorwaarde wordt gesteld dat wanneer iemand 18 iaar of ouder 

is men minimaal 30 minuten matig intensief dient te bewegen op minimaal 5 dagen in de 

week. Deze norm, genaamd Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen zal als richtliin 

worden genom en voor gezond beweeggedrag. Naast het testen van voldoende gezond 

beweeggedrag wordt getest of de parkeersituaties invloed hebben op het aantal actieve 

verplaatsingen naar de dageliikse voorzieningen. Ook worden de omgevingsaspecten 

op de route naar de dageliikse voorzieningen meegenomen in dit onderzoek. De 

probleemstelling van dit onderzoek is uiteengelegd in de volgende onderzoeksvragen: 

x In welke mate bei·nvloeden omgevingsfacforen de hoeveelheid verplaatsingen en 

verplaatsingswi;ze naar de dageli;kse voorzieningen in het dichtbi; ge/egen winkelcentrum 

en de mate waarin de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen wordt gehaald? 

x Meer specifiek: welke verschillen zi;n er te signa/eren tussen bewoners die op afstand 

(meer dan 30 meter) van de woning parkeren en bewoners die bi; de woning parkeren 
ten aanzien van: 
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• het ha/en van de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen; 

• het aantal verplaatsingen en verplaatsingswi;ze (beinlvoed door 

omgevingsaspecfen) naar de dageli;kse voorzieningen in het dichtbi; gelegen 
winkelcentrum? 



De locaties die gebruikt zijn v~~r dit onderzoek zijn: Pad en Tuin en Schoonhorst-West 

in Stadshagen Zwolle en de Indische buurt in Almere-Buiten, Almere. Deze locaties zijn 

beiden relatief nieuw en vallen onder de categorie Vierde Nota Extra wijken. 

Er is gekozen om zowel via een enquete als via een buurtanalyse informatie te verkrijgen 

over beweeggedrag in de buurten. Zowel de enquete als de buuranalyse is voor een 

groot deel gebaseerd op de hierarchie van Alfonzo (2005). In deze hierarchie staan vijf 

factoren centraal (uitvoerbaarheid, toegankelijkheid, socia Ie veiligheid, verkeersveiligheid 

en aantrekkelijkheid) die invloed zouden hebben op de beslissing hoe je je goat 

verplaatsen. Oorspronkelijk is de hierarchie aileen opgesteld voor voetgangersverkeer. 

In dit onderzoek is de hierarchie aangepast, zodat de hele categorie langzaam verkeer 

in de hierarchie opgenomen is. Met betrekking tot snelverkeer zijn aileen uitvoerbaarheid 

en toegankelijkheid onder de loep genomen. De hierarchie is vooral gebruikt om inzicht te 

krijgen in de context van de onderzoekslocaties. 

De voor dit onderzoek opgestelde enquete is opgebouwd uit verschillende delen. Het eerste 

deel heeft te maken met bewegen en het halen van de Nederlandse Norm voor Gezond 

Bewegen. In de enquete is een vragenlijst opgenomen die op een snelle manier meet of 

iemand vol gens de norm genoeg beweegt. Deze vragenlijst wordt de Squash-vragenlijst 

genoemd. Het tweede deel van de enquete goat over de verplaatsingsmogelijkheden. 

Vragen die in dit deel worden gesteld, hebben te maken met de vervoermiddelen waaruit 

iemand kan kiezen wanneer hij of zij zich naar het winkelcentrum verplaatst. De moeite of 

het ongemak die het kiezen van een bepaalde vervoerswijze kost, werd ook gevraagd. In 

het derde deel werden stapsgewijs vragen gesteld die te maken hadden met de hierarchie 

van verplaatsingen. Verplaatsingen te voet of met de nets naar het winkelcentrum stonden 

centraal, 01 werd ook een aantal vragen gesteld over de verplaatsing met de auto. De 

vragen hadden allen te maken met ervaringen van mensen met betrekking tot de beleving 

van de omgeving op en longs de route no or het dichtbij gelegen winkelcentrum. Om een 

idee te krijgen hoe vaak mensen zich naar de dagelijkse voorzieningen verplaatsen en 

welke voorzieningen vooral worden aangedaan, is er in de enquete aan de respondent 

gevraagd de verplaatsingen naar de dagelijkse voorzieningen van een week tijd voor 

het hele huishouden te rapporteren. Aan het einde van de enquete wordt er een aantal 

vragen gesteld over de persoonlijke situatie van de respondenten. 

De enquetes zijn verspreid in de hiervoor genoemde buurten Pad en Tuin, Schoonhorst

West en de Indische buurt. In een periode van een maand (eind mei en begin tot half juni 

2008) zijn er in deze buurten samen 185 enquetes ingevuld en opgehaald. Aangezien 

de respons bij beide locaties vrij hoog was, mag worden verwacht dot de benaderde 

respondenten voldoende representatief zijn voor de bewoners van de buurten. Zowel wat 

betreft geslacht, leeftijd als samenstelling van het huishouden waren de verschillen tussen 

de respondenten uit Zwolle en Almere erg klein. Met betrekking tot opleiding was er wei 

een verschil. Bij analyses is hiermee rekening gehouden. 
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Hypothesen die aan het begin van het onderzoek zijn opgesteld zijn ingedeeld vier 

categorieen. De vier categorieen zijn onderverdeeld naar persoonlijke eigenschappen, 

stedebouwkundige kenmerken op de route, de parkeersituatie, de norm bewegen en het 

aantal verplaatsingen dat de respondent in een week naar de dagelijkse voorzieningen 

maakt (Figuur 1). 

verplaatsingen 

Figuur 1 

Basismodel voor hef onderzoek 

De belangrijkste resultaten zijn als voigt: 

Wanneer er significante verschillen werden gemeten als gevolg van de parkeersituaties, dan 

werden deze verschillen altijd gemeten in Zwolle en niet in Almere. De afstandparkeerders 

in Zwolle bleken vaker de norm te halen en vaker langzaam te bewegen dan de 

controlegroep, de dichtbij parkeerders. Daarnaast viel op dat de p arkeersituatie wei 

invloed had op de langzame verplaatsingen van vrouwen (in Zwolle), maar niet significant 

op de mannen. Vrouwen die op afstand parkeren verplaatsen zich vaker langzaam dan 

vrouwen die bij de woning parkeren. 

Vrouwen blijken zich (los van de parkeersituatie) in het algemeen vaker dan mannen 

actief naar de dagelijkse voorzieningen te verplaatsen. Bijna de helft van de mannelijke 

respondenten gaf aan altijd boodschappen met de auto te doen. Ten aanzien van de 

norm worden er geen significante verschillen gemeten tussen mannen en vrouwen. 

Aangezien er wei significante verschillen gevonden werden bij de parkeersituaties in 

Zwolle, maar niet in Almere, kan geconcludeerd worden dat het op afstand parkeren 

aileen niet voldoende invloed heeft op het vaker halen van de norm en het vaker langzaam 

verplaatsen. 

In de enquete is gevraagd naar de samenstelling van het huishouden. De afstandparkeerders 

in Zwolle bleken veel vaker kinderen te hebben dan de controlegroep. Deze 

gezinssamenstelling had echter geen invloed op het aantal langzame verplaatsingen, nog 

op de norm. 
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Een belongrijk deel von de enquete bet ref vrogen oongaande de hierarchie von 

verploatsingen. Met von een zijn het aontol vrogen gereduceerd 

tot een beperkt aontol benoembare foctoren: bereikboarheid, begoonbore loop-/ 

fielspaden, lage criminali/eil, uilstraling omgeving, obstakels/rotzooi groen, 

zien en gezien worden en verkeersgemak. De analyses mel de factoren leverden weinig 

relaties op in verband met hel aanlal verplaotsingen. Aileen de factor groen bleek invloed 

te hebben op het aantal longzome verploatsingen. Wanneer groen positief beoordeeld 

werd, dan hod dit een posilieve invloed in Zwolle en een nega/ieve invloed in Almere op 

het aontal actieve verplaatsingen. De beoordeling van toegonkeliikheid, sodale veiligheid 

en verkeersveiligheid bleken niel van invloed op het aanlal langzame verplaatsingen. 

Vooral de significante verschillen die gemeten zijn fuss en de parkeersituafies vroegen om 

een verdere stedebouwkundige analyse en aanbevelingen. Aileen hat autovrii moken van 

de slralen hoef! volgens de resultaten van dit onderzoek nie! oltijd te resulteren in maer 

langzome verplaolsingen nom de dogelijkse voorzieningen. 

De bewoners von de buurt waar het meesl werd bewogen wonen in Pod en Tuin. Een 

mogelijke oorzaak voor het octievere zou in de opbouw van de straten 

kunnen worden gezocht die afwijkend waren van de andere buurten. De straten werden 

daarnaast ook als levendiger gekenmerkt dan de straten van de andere buurten. Er 

veel kinderen op straat en er wandelden en flelsten meer mensen dan in de 

andere buurten. 
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l.1ntrodudie 

Om gezond te kunnen leven, hebben we genoeg lichaamsbeweging nodig. Volgens 

richllijnen van verschillende instanlies, is het gezond om op een dog minimaal een half uur 

matig intensief te bewegen. Het ontstaan van deze richtlijnen komi nie! ui! de lucht vallen. 

Het aantal mensen met overgewicht is de laatste decennia behoorlijk toegenomen doordat 

mensen meer zijn goon elen en minder gingen bewegen. In Nederland beweegt een groo! 

deer van de bevolking niet in die mate dot aan de opgestelde richtlijnen wordt voldaan. 

De vroog is dan natuurlijk, woardoor komi he! dot we minder zijn goan h",,,,,,/~"'r\" He! lig! 

voor de hand dot de enorme technologische vooruilgang van de afgelopen eeuw hierbij 

een rol speelt. Door deze ontwikkelingen is er minder lichamelijk inspannend werk nodig 

en is het aantal kantoorbanen enorm toegenomen waarbij lichomelijke inspanningen niet 

longer nodig zijn. Een ondere oorzoak zou in de stedebouw kunnen worden gezocht. Dit 

vormt de oonIE~IC!lng von drt onderzoek. De vraag is of de omgeving invloed he eft op de 

hoeveelheid aem lichoomsbeweging van de mens en welke factoren daorbij van belang 

zijn. 

In verschillende literatuurbronnen (Gezondheidsraad, 2003; Brug, van lenthe, 2006) wordt 

de enorme toename van het aantal mensen met overgewicht beschreven 015 een epidemie. 

He! vakgebied dOl deze verschijnselen onderzoekt is het vakgebied van de epidemiologie. 

De kennis die dit vakgebied heeft over de bevolking met betrekking tot Ikhamelijke 

octiviteit is nu nog nauwelijks bekend binnen het vakgebied stedebouw. De link tussen 

beide vokgebieden op het gebied van ontbreekt nog. Om ervoor Ie zorgen dat 

er meer inzicht onlstaat over beweging in context, dien! er een brug te worden 

geslagen tussen het vakgebied van de epidemiologie en de stedebouw. In dit onderzoek 

is geprobeerd een relaHe fe leggen tussen de kennis van beide vokgebieden. Hierbij 

zol stedebouw de groo!ste rol spelen en wi literatuur ui! hel vakgebied epidemiologie 

worden gebruikt als ondersteuning. 
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1.' Leeswi;zer 
In de hoofdstukken die volgen zol stopsgewijs duidelijk worden welke facetten in de 

stedelijke omgeving zijn onderzocht, vonuit het oogpunt van lichaomsbeweging. De 

belongrijkste basis v~~r het onderzoek is de lileratuurverkenning die in het volgende 

hoofdstuk aon de orde komI. 

De doaruit voortkomende en bijbehorende hypothesen zullen in hoofdstuk 

3 Opbouw worden toegellchl. Doornoost is €Or in het hoofdstuk ruimte 

gemookt v~~r het toellcnten van de selectieprocedure v~~r het vinden van geschikte 

buurten v~~r het onderzoek. Vervolgens zullen kort de method en worden toelieh! die zijn 

gebruikt om inzicht te krijgen in beweeggedrog van respondenten noor de do'ge'lij;[se 

voorzieningen. Hoofdstuk 4 is gewijd oon de inrichting van de gekozen buurten. 

De gebruikte methoden in het onderzoek vormen het punt van discussie in hoofdstuk 5. 

Resultolen die voortkomen uil het onderzoek zullen worden in het een no loatste 

hoofdstuk en ter ahluiling hel hoofdsluk: Aanbevelingen en conclusies. 
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2.Literatuurverkenning 

Wanneer een stad wordt ingericht op basis van het bevorderen van lichaamsbeweging, 

wordt er gewerkt aan het verbeteren van de gezondheid van de mensen die in die 

stad wonen. In het verleden zijn ook pogingen gedaan om steden zo gezond mogelijk 

te maken, zei het op verschillende manieren. De geschiedenis kent een aantal perioden 

waarin de kennis van medici van enorme invloed was op het gezond verder bouwen 

aan de stad. Het is opvallend dot men door de eeuwen heen verschillend dacht over 

hoe een gezonde stad eruit moest zien. Om hiervan een beeld te geven wordt in de 

volgende paragraaf omschreven hoe men tegen gezondheid aankeek en welke gevolgen 

dit heeft gehad voor de stedebouw. De tweede paragraaf zal ingaan op een van 

de huidige gezondheidsproblemen, de afname van lichaamsbeweging, in relatie tot 

stedebouwkundige kenmerken. 



2.1 De rol van gezondheid in de stedebouw 
In deze paragraaf zal kort worden beschreven hoe men in het verleden dacht gezond te 

moeten bouwen. 

Griekse en Romeinse tijd 

Het nadenken over gezond leven is, voor zover bekend, begonnen in de tijd van Hippocrates. 

Deze Griekse arts leefde in de 5de eeuw voor Christus en wees op de noodzaak van vers 

drink- en badwater in de stad en het gevaar van bedorven lucht en slechte gassen. Hij 

pleitte voor een zorgvuldige positie van huizen, straten en pleinen ten opzichte van zon 

en wind en voor de aanleg van openbare parken met gelegenheid tot sport (Roding, 

1986). In de tijd van Hippocrates yond er naar aanleiding van de ideeen van Hippocrates 

gereguleerde stadsuitbreiding plaats (van Dijk, 2001). Uit zijn werk kwam duidelijk naar 

voren dot hij dacht dot de gezondheid van de mensen sterk werd be'invloed door hun 

omgeving. Deze denkbeelden komen later ook weer terug in de ideeen van Vitruvius, een 

Romeinse architect die het beroemde boek De architectura heeft geschreven waarin onder 

andere watervoorzieningen en publieke hygiene aan bod kwamen (Roding, 1986). 

Uit oude geschriften komt naar voren dot de Grieken veel waarde hechtten aan lichamelijke 

verzorging. AI in de 5 de eeuw voor Christus werd er geschreven over stoombaden in 

badhuizen. Ook de Romeinen vonden het belangrijk dot er veel aan hygiene werd gedaan. 

Dot uitte zich in hun badcultuur met de bijbehorende badhuizen. No de 4d• eeuw nom de 

macht van de Romeinen in het West-Romeinse Keizerrijk of en kwam er een einde aan 

de beschaving die het tot op zekere hoogte bij sommige lagen van de bevolking teweeg 

had gebracht. Over de periode die hierop volgde is niet veel bekend, maar wei dot de 

Griekse-Romeinse geneeskunde gedurende lange tijd nagenoeg verdwenen is (van Dijk, 

2001). In de badhuizen veranderde de sfeer. Er werd namelijk gemengd gebaad, met als 

gevolg dot het badhuis meer de functie van een bordeel kreeg (Roding, 1986). 

Middeleeuwen 

Door de invloed van de kerk hield men zich in de vroege middeleeuwen (300-950) veel 

bezig met innerlijke reinheid en niet zozeer met uiterlijke verzorging. In deze periode 

werd er weinig aan lichaamshygiene gedaan in Nederland, men waste zich weinig. 

Aileen hand en, gezicht en speciaal de mond dienden schoon te zijn. De badhuizen waarin 

gemengd werd gebaad werden in de 8"e eeuw verboden, en werden omschreven als een 

poel van verderf. 

Vanaf de 10de eeuw werd er weer meer waarde aan hygiene gehecht en ontstond er 

een intensieve badcultuur, die hoar hoogtepunt in de 15d• eeuw zou bereiken. In steden 

werden weer badhuizen gebouwd (Roding, 1986). In vergelijking tot de eeuwen die erna 

kwamen kan de periode van de middeleeuwen als relatief hygienisch worden gekenmerkt 

(van Beurden, 2004). 

De steden in grote delen van Europa bleven tijdens de middeleeuwen hun landelijke 

karakter behouden. Er waren tuinen en akkers binnen de muren. Het open land was nooit 
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ver (Roding, 1986). In de late middeleeuwen groeiden de steden nouweliiks mede ols 

gevolg von de steeds weer terugkerende pest. De pest trof Europa v~~r het eerst in 

1347: Hele families, dorpen en steden vielen ten prooi oon deze ziekte. Lotere oonvollen 

von de ziekte, die bii elk decennium wei ergens in Europa een keer terugkwom, dunde 

de bevolking von Europa zozeer uit, dot het inwoneroontol pas in de 1 8 d
• eeuw dot von 

1347 overtrof. Uiteindeliik verdween de geheimzinnige ziekte, die tientollen milioenen 

slochtoffers heeft gemookt (Nophy en Spicer, 2007). In dezelfde eeuw dot de pest 

verdween, is er een oontol belongriike ontdekkingen gedoon, die gevolgen hod den voor 

het terrein von de collectieve preventie en er mogeliik voor hebben kunnen zorgen dot de 

pest niet meer terug kwom. Onderzoekers bestudeerden de omstondigheden wooronder 

de epidemieen zich ofspeelden (von Diik, 2001). 

19de eeuw 

In het begin von de 1 9 d
• eeuw ging de explosieve groei von steden problemen opleveren. 

De oord von de bestoonde bebouwing en de bestoonde infrostructuur von 'riolering' 

en wotervoorziening woren niet ingesteld op de verdichting en veronderingen die 

plootsvonden. Het gezondheidsvroogstuk was door de toenemende bevolkingsdruk en 

herhooldeliik uitbrekende epidemieen zo niipend geworden, dot verschillende steden rand 

1840 speciale Gezondheidscommissies instelden am het gemeentebestuur te odviseren 

ter verbetering von de olgemene gezondheidssituotie in de stod. De odviezen von deze 

commissies hodden in eerste instontie voorol betrekking op het verbeteren von de ruimteliike 

structuur, het opruimen of olthons in het vervolg vermiiden von sloppen- en gongenstelsels, 

en de oonleg von nieuwe openbore werken ols riolering, woterhuishoudingsystemen en 

later ook drinkwoterleidingen (Westrik en onderen, 2002). 

Een belongriike groep medici die vook ook onderdeel vormdevon de Gezondheidscommissies 

noemden zichzelf hygienisten. Deze groep hod 'Iicht en lucht' ols strijdkreet en wilde de 

volksgezondheid verbeteren door middel von gunstigere woonomstondigheden. Deze 

groep heeft grate invloed gehod op de opvottingen over gezond bouwen. Het ging de 

beweging niet aileen om room- en ventilotieopeningen, moor ook om het weren von vocht, 

tocht en koude, en ongedierte; om het tegengoon von overbevolking, het ofvoeren von 

of vol water en het oonvoeren von schoon water. De oonbevelingen von de hygienisten 

hod den wei invloed op de stodsoonleg en de openbore gezondheidszorg moor de waning 

bleef voorolsnog het domein von het individu. Hoewel de leuze 'Iicht en lucht' in vorige 

eeuwen 01 voker viel te beluisteren, doteert de moderne variant toch uit de 19d
• eeuw. 

Hoe proktisch de mootregelen oak leken en hoe weinig revolutionoir deze hygienisten 

zich ook opstelden, in menig opzicht moet hun programma utopisch of gevoorlijk hebben 

geklonken. Over het 'gewone volk' docht de burgerii nog in termen von ormenzorg (de 

Ruiiter, 1987). (Figuur 2a,b) 

Een mogelijkheid woordoor vele problemen opgelost konden worden was uitbreiding 

von de stod. De meeste steden konden dit echter niet ten gevolge von de oonwezige 
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Figuur 2a Boulevard Saini-Germain voor en na verandering 

(Pill, 2006) 

(Pill , 2006) 

Figuur 2a,b: 
Haussmann, een Franse archilect pakle 

Pariis aan am de gezondheidssilualie 
in de slad Ie verbeleren. Ongeveer een 
vierde van de slad werd gesloopl voor 

hel aan/eggen van grole boulevards. 

Alles op folo 2b is gesloopl voor hel 
aan/eggen van de boulevard Sainl

Germain zoals we die in de huidige 

silualie kennen. (Pill, 2006) 
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vestingwerken, waardaar de hygienische situatie niet veel veranderde. Pas met hel verlies 

van de vestingstatus in 1875 kanden de stadsbesturen avergaan lal het slechten van 

wallen, hel slapen van paarten en het dempen van grachten. De vrijgekamen ruimte door 

van de stadmuren werd gebruikt vaar vestiging von industrieen en de bouw 

van villa's, moor ook voor de oonleg von parken en plontsoenen (Sehot en onderen, 

2003). 

De overheid speelde in de stedebouw tot halverwege de 190• eeuw slechts een kleine 

rol. Pas vanaf 1850 kwam door verandering in. In dot jaar werd de Gemeentewet 

ingesteld, die de van een gemeentelijke bouwverordening verplichl slelde. In 

plaats van per deelgebied of per uilbreidingsproject een bouwreglement op te stellen 

diende elke gemeente vaartaon aver een algemene bauwverardening vaar hel gehele 

gemeenlelijk Ie besehlkken. Vaar de ruimtelijke antwikkeling en vaarnamelijk 

vaar het vroagstuk von bezit en beheer von de grand hadden deze antwikkelingen 

grote gevolgen en anderen, 2002). De zarg vaar de sledelijke infroslructuur 

was een von de h .. l,."m,'iik,<t .. gemeenleliike beleidsterreinen, moor ook ten aanzien von 

de kende de welgever de gemeenten een explidete rol loe. Hoe deze 

taken werden versehilde per gemeente (Sehot en anderen, 2003). Vonaf 

1880 ging de overheid zieh ook in de woningbehoefte. Tot die tlid werd 

nleuwbouw overgelaten aan parliculier initiatief. In de praktijk bleek dot er longs deze 

weg onvoldoende huizen tol stand werden gebraehl, vaaral in de laogsle huurklassen (de 

Ruiller, 1987). 

De ontdekking van het bacteriologische proces zargde in de 19d• eeuw voor een 

belongrijke daarbraak. Deze doorbroak deed de theorie over besmettelijke ziekten 

herleven, wat lnhleld dot zieklen werden overgebracht van persoon naar persoon door 

de van die ziekle. Een Italiaanse orIs kwam hier 01 mee in de 16d• eeuw 

maar het duurde tot de 1 9d
• eeuw voordat deze theorie geaccepteerd werd. Besmettelijke 

ziekten werden door deze herontdekking eindelijk begrepen. Het werd duidelijk dot 

bacterien zich van een persoon naar persoon of via persoonlijk contact of via een medium 

zoals watervoorzieningen konden verplaatsten. V~~r deze periode werd er 

gedacht dot de gezondheid zou verbeteren door gezamenlijk sanitair. Er werd geda'ht 

dot de ziektes optraden door slechte omgevingen zoals rotzooi, smerigheid en giftige 

gassen. De bacteriologische doorbraak heeft er v~~r gezorgd dol men heel anders ging 

kijken naar sanitair en het ontstaan van ziektes (Frank en anderen, 2003). 

AI halverwege de 19de eeuw werd er gesproken over het vastleggen van gezondheidsregels 

in een wet. De Gezondheldswet kwam echler pas in 1901 tot stand, samen met de 

Woningwet. De Woningwet waarbij 'gezond wonen' de kern was, vormde de eerste fase 

in een kwaliteitsverbetering van de woningbouw en !evens een eerste stop in de richting 

von een planmatige ruimtelijke onder meer omdot de wet grote gemeenten 

verplichtte om een ultbreldingsplan op Ie steflen (Senot en onderen, 2003). Stedebouw 

ging nierbij in he! begin van de 20'" eeuw een grotere rol spelen. Tot die tijd was het 

maken van een stedebouwkundig plan vaok een nevenlaak. Vanaf het begin van de 20'" 
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Figuur 3 

Howards diagram waarin hi; zi;n idee voor 

regionale decenfralisafie loaf zien 

(Frank en anderen, 2003) 
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eeuw ging men meer nodenken over ethische zoken die in de uitbreidingplonnen von 

bijvoorbeeld H.P Berloge noor voren kwomen (Westrik en onderen, 2002). 

20ste eeuw 

De oondocht voor het gezondheidsospect die spreekt uit de Woningwet is kenmerkend 

v~~r de benodering von de stod ols ongezond oord, een idee dot decennio long telkens 

weer opspeelde. Door hyg ienische mootregelen zou door verbetering in moeten worden 

gebrocht. De krotten en slop pen vormden een doelwit dot, net ols de vermenging von 

wonen en industrie ook ols ongezond werd ervoren. In veel stedebouwkundige plonnen 

is het streven terug te vinden in de scheiding von wonen en industrie. Het zou echter 

tot ver in de 20'" eeuw duren voordot die scheiding werkelijk tot stond kwom (Ibelings, 

1999). Het scheiden von functies in een stod, is beg onnen in Duitslond oon het eind von de 

19d
• eeuw. Duitse ocodemici woren bezorgd over de snelle groei en ontwikkeling von de 

steden. Zij creeerden een wijk schemo, woorbij in de steden onderscheid werd gemookt 

noor functie en gebouwtype. Het wos de bedoeling om de industriolisotie met bijkomende 

gezondheidsproblemen, overbevolking en ontbrekende sonitoir en voorzieningen te sturen 

en konoliseren (Fronk en onderen, 2003). 

Een von de belongrijkste denkbeelden in de stedenbouw von de joren '10 in de 20 eeuw 

wos de tuinstodgedochte. ln reoctie op de overbevolking en de chootische groei von steden 

ontwikkelde Howord, een Engelse schrijver en theoreticus, het concept von een concentrisch 

opgezette nieuwe stod mel olle voorzieningen om zelfstondig te kunnen functioneren 

(Ibelings, 1999) (Figuur 3). Elke stod moest groot genoeg zijn om de inwoners te voorzien 

von de voordelen von het stedelijke leven (stodsleven, werkgelegenheid, cultuur) moor 

ook klein genoeg om von fruit von hel plottelond te kunnen voorzien. Doornoost zou de 

stod dicht bij de notuur moeten liggen zodOI dit zou bijdrogen oon de gezondheid. Het 

strotennetwerk von de tuinstod zou opgebouwd moeten zijn uit een spook-en-wiel potroon, 

met de belongrijke stootsrechtelijke gebouwen in het centrum von het wiel, fobrieken oon 

de buitenrond en doortussen woningen. Elke stod zou zijn eigen stedelijke, educotieve, 

culturele en recreotieve voorzieningen hebben. De fobrieken dienden op loopofstond von 

de woning te zijn gelegen. Het belongrijkste is dot elke stod omgeven zou zijn door een 

grote groenstrook of londbouwgrond. De groenstroken zouden voorkomen dot bestoonde 

steden te dicht op de tuinstod zouden groeien. Howord 's doel wos om een stod te creeren 

woorin een bolons zou ontstoon tussen een gezond en notuurlijk leven met economische 

vooruitgong (Fronk en onderen, 2003). Voorol op kleine school hebben de idee en von 

Howord veel invloed gehod. In Nederlond zijn de ideeen voornomelijk terug te vinden in 

w ijken. Voorbeelden doorvon zijn : tuindorp 't Lonsink in Hengelo en tuindorp Nieuwendom 

in Amsterdom. De steden zools Howord ze hod bedocht zijn nooit goed von de grond 

gekomen. 

Tijdens het midden von de 20'" eeuw leek het erop dot door stodsuitbreidingen de 

belongrijkste gezondheidsproblemen de kop in woren gedrukt. Er kwomen nomelijk geen 

besmettelijke ziekten voor in de nieuwe woonwijken. De wijken kwomen steeds meer in 
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hel leken van de aulo Ie slaan. Door deze veranderingen onlslonden er eind 20"· eeuw 
weer andere ongezonde silualies v~~r de volksgezondheid, waaronder de verhoogde 
incidenlie van vele chronische zieklen. Hel zoe ken naar anlwoorden op de vraag waarom 
deze problemen zich voordeden, heefl geleid 101 een heropening van hel debal over de 
vraag hoe de gebouwde omgeving kan worden vormgeven en welke gezondheidseffeclen 
dil heeft (Frank en Engelke, 2005). Sledebouw en ruimleliike planning waren niel de 
disciplines die hel voorlouw namen in deze beweging. Inlegendeel, in de afgelopen 
iaren, hebben geleerden binnen diverse gezondheids- en aanverwanle disciplines hel 
meesl gedaan aan hel aandringen op hel herslel van de volksgezondheidsproblemen in 
relalie 101 de sledeliike omgeving. Deze volksgezondheidsproblemen had den volgens hen 
voornameliik Ie maken mel een verminderde lichameliike activileil van de bevolking (Sallis 
en anderen, 2004). De slroming die sinds eind iaren '80 hel inilialief nam mel deze nieuwe 
denkwiizen was de Amerikaanse beweging van hel 'New Urbanism'. De basisprincipes van 
New Urbanism waren dal wiiken onlworpen moeslen worden v~~r zowel de voelgangers 
als de aulo (Duany en Plaler-Zyberk, 1991; Callhorpe, 1993; Kalz, 1994). De Iheorelici 
van hel New Urbanism bedachlen daarbii specifleke karaklerislieken voor de omgeving. 
Ze vonden dal activileilen van hel dageliikse leven op loopafsland van hel huis moeslen 
ziin, de daarbii horende voorwaarden zoals goede Irolloirs en veilige oversleken moeslen 
ervoor zorgen dal hel aUlogebruik afnam (Handy en anderen, 2002). 

2.2 Invloed van de stedeliike omgeving op lichaamsbeweging 

In deze paragraaf wordl ingegaan op de huidige problemaliek len aanzien van kenmerken 
in de sledel iike omgeving als posilieve of negalieve invloed op lichaamsbeweging. 

2.2.1 Veranderende maatschappij 

Tiidens de vorige eeuw hebben grole lechnologische vernieuwingen ervoor gezorgd dal 
de dageliikse hoeveelheid lichaamsbeweging enorm is afgenomen (Hanson en anderen, 
2005). Om ervoor Ie zorgen dal Nederlanders sleeds actiever worden komI de overheid 
mel de campagne Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen waarin wordl aangeraden 
dal een volwassene bii voorkeur elke dag, maar minslens viif dagen per week, een half 
uur of meer malig lichameliik actief is. 
Volgens de Gezondheidsraad is een half uur per dag eigenl iik onvoldoende om ervoor Ie 
zorgen dal hel aanlal mensen mel overgewichl niel ernslig loeneeml. Volgens de raad moel 
naar len minsle een uur lichameliike aclivileil per dag geslreefd worden (Gezondheidsraad, 
2003). Dil slandpunl wordl gedeeld door de Wereldgezondheidsorganisalie. De huidige 
aanbeveling van een half uur per dog zou niel aileen Ie laag ziln, maar slell mogeliik ook 
veel mensen onlerechl gerusl. Die den ken - vaak len onrechle - dal ze wei aan dOl halve 
uur loe komen en ziin daarom niel gemoliveerd om meer Ie doen (Ronda en anderen, 
2001). De bevordering van hogere niveaus van deelname van volwassenen in reguliere, 
malig inlensieve lichameliike aclivileil is voor de volksgezondheid priorileil (Bauman en 
anderen, 2002; U.S. Deparlmenl of Heallh and Human Services, 1996). Wal bepaall 
hoeveel iemand dienl Ie bewegen om gezond Ie leven hangl samen mel de energie
inname. Hoe meer energie er wordl ingenomen, des Ie meer energie er verbruikl dienl 
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te worden om een gezonde energiebalans te krijgen. Een gezonde energiebalans is een 

balans waarbij de energie-inname gelijk is aan het energiegebruik. 

Wanneer men een half uur bewegen als richtlijn stelt, dan blijkt dat veel mensen niet 

aan deze norm voldoen. In de landelijke enquete naar de norm zijn verschillen in het 

bewegingspatroon gemeten naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en arbeidssituatie. 

Uit de eerste meting naar deze norm blijkt dat vrouwen beter scoren dan mannen. Boven 

de 65 laar neemt de lichamelijke activiteit drastisch af (Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport, 2001). Het Centraal Bureau v~~r de Statistiek (CBS) heeft onderzoek 

gedaan naar bewegend Nederland. De groep die v~~r deze meting in aanmerking kwam 

was 12 jaar of ouder. De leeftijdsgroep tussen 1 2 en 18 jaar had als norm, een uur 

bewegen per dag. De leeftijdsgroep van 18 jaar en ouder diende te voldoen aan een 

half uur bewegen per dag voor minimaal vijf dagen per week. In 2006 voldeed 45 % van 

de bevolking niet aan deze norm. In 2007 is dat percentage met 1 procent gedaald naar 

44% (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2008). 

Voorllchting geven over een actieve levensstijl blijkt niet voldoende om te bewerkstelligen 

dat mensen minder gaan eten en meer gaan bewegen; veranderingen in de fysieke, 

socia Ie en economische omgeving zijn waarschijnlijk noodzakelijk en moeten wellicht door 

wet- en regelgeving worden afgedwongen om ongezond gedrag moeilijker en gezond 

gedrag makkelilker of vanzelfsprekender te maken. Gezond gedrag moet goedkoop 

worden, ongezond gedrag duur, nu is dat vaak omgekeerd (Brug en van Lenthe, 2006). 

Naast het geven van voorlichting zullen meerdere method en moeten worden bedacht, die 

er toe lei den dat bewegen weer logischer wordt. De maatschappelijke veranderingen die 

er vooral voor zorgen dat we minder gaan bewegen, werken dit tegen. Voorspellingen 

voor de toekomst maken dit beeld niet gunstiger. Een manier om te proberen deze 

toekomstscenario's te voorkomen is door het aanpakken van de omgeving. Uit eerder 

onderzoek blijkt dat de omgeving een belangrijke rol speelt bij de gewichtstijging in 

de westerse wereld (Storm en anderen, 2006). Dit blijkt ook uit een artikel van S&RO 

waarin wordt gesteld dat de mogelijkheden en moeilijkheden voor gezond gedrag sterk 

afhankelilk ziln van de omgeving waarin mensen leven (Wendel-Vos en anderen, 2007). 

De omgeving kan lichaamsbeweging vergemakkelijken of afdwingen. De omgeving kan 

op een manier gestructureerd worden zodat er meer of minder mogelijkheden en keuzen 

ontstaan voor lichaamsbeweging (Hanson en anderen, 2005). 

In Nederland en veel andere westerse landen is de omgeving zodanig ingericht dat het 

steeds eenvoudiger wordt om te kiezen voor minder lichaamsbeweging. Door verstedelijking 

verdwijnen veel speelterreinen en parken uit de stad. Schoolpleinen worden na schooltijd 

afgesloten, zodat daar niet gespeeld kan worden. Sportvoorzieningen verdwijnen door 

herstructurering vaker naar de rand van de stad. Ook een onveilige omgeving door 

bijvoorbeeld slechte verkeersveiligheid kan belemmerend werken (Storm en anderen, 

2006). 
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Hoewel in veelliteratuur wordt gesproken over de facetten van de omgeving die bewegen 

zouden bemoeilijken, blijkt dot het wetenschappelijke bewijs daarvoor op dit moment 

beperkt is. Veel onderzoek naar omgevingsdeterminanten wordt uitgevoerd in grote steden 

in het buitenland, voornamelijk in de Verenigde Staten en Australie. De manier waarop 

Amerikaanse en Australische steden zijn ingericht, komt va ok niet geheel overeen met 

de Nederlandse manier. Het gebrek aan bewijs kan en mag nu niet worden opgevat als 

bewijs dot er geen verband is (Wendel-Vos en anderen, 2007). De reden dot het bewijs 

beperkt is, ligt ook voor een dee I aan de tekortkomingen van het gedane onderzoek. Veel 

voorkomende tekortkomingen zijn: een zwak theoretisch raamwerk, een beperkte scope, 

een zwak onderzoeksdesign of een zwak meetinstrument (Brug en van Lenthe, 2006). 

Een onderzoek in Nederland waarbij de invloed van verschillende omgevingsfactoren 

wordt bepaald is het onderzoek, De gezonde wijk uitgevoerd door VU medisch centrum, 

emgo, SPINlab en de Architekten Cie (2006). Tijdens dit onderzoek zijn vier verschillende 

wijken in Amsterdam met elkaar vergeleken, met betrekking tot beweegvriendelijkheid 

van de wijk. Door mid del van verschillende onderzoekstechnieken varierend van een cross

sectionele analyse van vragenlijsten en het gebruik van Geografische Informatie Systemen 

(GIS) tot verkennende, kwalitatieve interviews zijn twee tuindorpwijken vergeleken met 

twee stedelijkere wijken. Bij selectie van de buurten is zowel rekening gehouden met de 

ruimtelijke opzet, die zo veel mogelijk moest verschillen, als met de bevolkingssamenstelling 

die zo vee I mogelijk gelijk moest zijn. Het onderzoek heeft zich gericht op de wijken met een 

gemiddeld loge sociaal-economische status en een etnische gemengde bevolkingsopbouw. 

Uit het onderzoek kwam naar voren dot in de ruimer opgezette wijken, de tuindorpwijken 

minder werd bewogen dan in de stedelijkere wijken (den Hertog en anderen, 2006). Dit 

onderzoek zal later in de literatuurverkenning verder uitgediept worden. 

2.2.20vergewicht 

De energiebalans is bij veel Nederlanders te hoog. Dit komt niet aileen door te weinig 

bewegen maar ook door veel eten. Het gevolg hiervan is overgewicht of zelfs obesitas, een 

ernstige vorm van overgewicht. Overgewicht vormt in het dagelijkse leven een belemmering 

om meer te goon bewegen en vormt daarmee ook een oorzaak van bewegingsarmoede. 

Dikke mensen dreigen daarmee terecht te komen in een negatieve spiraal: doordat mensen 

met (ernstig) overgewicht minder bewegen, wordt hun energiebalans nog ongunstiger dan 

die 01 was en neemt hun lichaamsgewicht verder toe (Figuur 4). Een belangrijke handicap in 

het tegengaan van overgewicht is onze genetische aanleg. In de loop van de evolutie is de 

mens gewend geraakt aan een bestaan dot gekenmerkt werd door voedselschaarste en 

veel lichamelijke activiteit. Volgens schattingen bepaalt deze genetische aanleg voor 50 

tot 80 procent ons lichaamsgewicht. De honger en schaarste die vroeger een rol speelden 

zijn in de westerse wereld nauwelijks nog aanwezig, de omstandigheden om voedsel te 

vergaren zijn uitermate gunstig geworden. Nu honger in de westerse wereld een veel 

kleinere rol is goon spelen, vergt de strijd tegen de zwaarlijvigheid meer zelfdiscipline 

dan ooit (Dagevos en Munnichs, 2007). 
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De prevalentie van ernstig overgewicht is de afgelopen twintig jaar aanzienlijk toe genom en, 

zowel bij volwassenen als bij kinderen. Het aantal kinderen met overgewicht is zelfs 1,5 

tot 2 maal zo groot geworden (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2001). 

Overgewicht komt voor bij 55% van de mannen en 45% van de vrouwen in de leeftijd 

20-70 jaar. Obesitas komt voor bij ongeveer 10% van de mannen en vrouwen. Verwacht 

wordt dot in 2015 15-20% van de volwassenen in Nederland obees zal zijn (Storm en 

anderen, 2006). Om uiteenlopende redenen blijken hedendaagse gezinnen kwetsbaar 

v~~r de risico's van een zwaarlijvig nageslacht. Dot geldt voor gezinnen met een loge 

sociaal-economische status, maar ook hoogopgeleide ouders hebben steeds meer moeite 

te ontsnappen aan de fuik van overgewicht (Dagevos en Munnichs, 2007). 

2.2.3 Gezondheidsaspect 

Regelmatige lichamelijke activiteit, zelfs bij een matige intensiteit, is geassocieerd met 

een lagere morbiditeit en mortaliteit (Centers for Disease Control and Prevention, 1996). 

Ontoereikende lichaamsbeweging is een belangrijk te voorkomen gezondheidsprobleem 

(Hanson en anderen, 2005). Kujala en anderen (1998) hebben onderzocht wat de relatie 

was tussen beweging en sterfelijkheid bij 19.000 mensen die dezelfde omgeving had den 

in hun jeugd en bijna dezelfde genetische structuur. Het onderzoeksteam heeft 20 jaar 

lang de gezondheid van de proefpersonen bijgehouden. Het resultaat was dot het risico 

op sterfte afnam bij meer lichamelijke activiteit zowel bij vrouwen als bij mannen, zelfs 

toen er met genetische en andere familie eigenschappen rekening werd gehouden. 

In de Verenigde Staten, waar het percentage van mensen met overgewicht hoger ligt dan 

in Nederland, verwacht men dot overgewicht binnenkort de belangrijke te voorkomen 

'ziekte' zal zijn. De Road voor de Volksgezondheid en Zorg geeft aan te verwachten 

dot Nederland met ongeveer 10 jaar verschil de trend van het percentage mensen met 

overgewicht in de Verenigde Staten goat volgen (Dagevos en Munnichs, 2007). 

Door voldoende lichaamsbeweging wordt de kans op een aantal verschijnselen verlaagd 

zoo Is: vermindering van psychische gesteldheid en het helpt bij het voorkomen van 

gewichtstoename. Andere voordelen van regelmatig lichaamsbeweging zijn veri aging 

van de kans op: hartziektes, het ontwikkelen van geen-insullne-afhankelijke suikerziekte, 

he! ontwikkelen van een hoge bloeddruk, het krijgen van dikke darm kanker, het krijgen 

van borst kanker en osteoartrose (aandoening waarbij het kraakbeen verandert) en 

osteoporose (botontkalking). Daarnaast helpt lichaamsbeweging bij he! bouwen van 

gezonde botten, spieren en gewrichten (Hanson en anderen, 2005). 

2.2.4 Gebruikersgroepen van de omgeving 

Welke invloed de omgeving heeft op het beweeggedrag van de bevolking is ondermeer 

afhankelijk van de demografische samenstelling van de bevolking. Verschillende 

bevolkingsgroepen hebben een verschillende interactie met hun omgeving. Ouderen en 

kinderen gebruiken bijvoorbeeld de omgeving duidelijk verschillend. 

Daarnaast hangt de invloed van de omgeving op beweeggedrag samen met het doel 

van de lichaamsbeweging. De idea Ie omgeving voor een wandeling naar de markt is niet 
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precies hetzelfde als voor iemand die gaat In verscheidene artikelen wordt 

€len tweedeling gemaakt bij het doel van de lichaamsbeweging, namelijk een utilitair of 

een recreatief deal. 

De mate waarin de omgeving kan zijn voor beweeggedrag hangt ook 

of van de locatie. Een landelijke locatie heeft een totaal andere inrichting dan een hoog 

stedelijke en zal niet dezelfde mogelijkheden en belemmeringen hebben als €len hoog 

stedelijk locotie (Hanson en anderen, 2005; Frank en anderen, 2003). 

In en om huis heeft €len aantal (zoals gehandicapten, ouderen, mensen 

met €len loge sodaal-economische status, allochtonen en kinderenl, extra belang bij het 

stimuleren van bewegen en veiligheid. en ouderen brengen vaak een 

relatief groot deel van hun in huis en de directe woonomgeving door. Daarbij komen 

zij vaak problemen tegen als lange ahlanden tot de bushalte, drukke verkeerswegen 

en stoepen met te hoge drempels. Allochtonen hebben vaak specifieke woonwensen en 

maken in hun vrile tijd meer dan andere groepen gebruik von groenvoorzieningen in de 

directe woonomgeving. Mensen met een loge sociaal-economische status hebben meeslol 

een beperkt budget. Ondanks het feit dot aileen kan ontstaan in situaties 

van overvloed, beslaat et een verbond tussen het vaker voorkomen van overgewicht bij 

loge sociaol-economische groepen en ongunstige materiele omstondigheden. Dit geldt 

in de eerste plaats voor een loog inkomen. Omdol gezond voedsel in het algemeen 

duurder is don ongezond voedsel en omdot veel vormen von lichoomsbeweging in de 

vrije tiid prijzig zijn, is het voor mensen mel een loger inkomen moeilijker om zich 

Ie gedragen. Onderzoek uil de Verenigde Stalen heeft gesuggereerd dal in 

waar de sociaal-economische status laag is, de beschikbaarheid van locale facilileilen die 

stimuleren dal bewoners een actieve kunnen aannemen, beperkt is en vaak van 

slechte kwaliteil. Het is dat dit zou kunnen verkloren waarom hel in de 

armere wijken wordt geassodeerd met €len relatieve inactiviteit. 

Kinderen maken ook veel gebruik van de woonomgeving en hebben hun eigen wensen oller 

de inrichting lIan de wijk. Vooral voor kinderen is de verkeersveiligheid een belangrijk 

aandachtspunt. De hierboven genoemde groepen worden vaak genoemd als de groepen 

waarbij de problema!iek van Ie weinig bewegen speel! (Alleman en anderen, 2005; 

Dagevos, Munnichs, 2007; Yen and Kaplan, 1998). 

2.2.5 De directe en indirecte aFhankeliikheid van bewegen 

Vanuif de psychologie en onderzoek op het gebied von gezondheidsvoorlichting en de 

is lIeel inzicht verkregen in de reden woo rom mensen zich 

"t>,nrr'rt",n Daarnaast is veel bekend over waf kan motiveren om het 

gedrag van mensen in de gewensle richling Ie veranderen. Volgens deze inziehlen wordl 

gedrag -bijvoorbeeld voeding- en beweeggedrag- naast genelische en biologische 

factoren, voorol bepaald door persoonlijke en omgevingsfactoren (Gezondheidsraad, 

2003). Persoonlijke factoren zijn factoren die te maken hebben mel motivolie, voorkeur, 

vaardigheden, mogelijkheden, de hoeveelheid vrije tijd die beschikbaar 

is, ftnandiHe middelen, en de male van familie-, werk· en huishoudverplichtingen. 
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Omgevingsfactoren zijn factoren die gevormd worden door de gebouwde omgeving en 

de natuurlijke omgeving (bijvoorbeeld weersomstandigheden). Deze factoren omvatten 

de beschikbaarheid van faciliteiten voor verschillende types van lichamelijke activiteit, 

de afstand tussen woning en de faciliteiten of andere bestemmingen, en de waar te 

nemen kwaliteit en veiligheid van de om geving, waarin de persoon wil participeren bij een 

bepaalde activiteit (Frank en anderen, 2003; Hanson en anderen, 2005). 

lichamelijke activiteit, lichamelijke fitheid en gezondheid beYnvloeden elkaar over en 

weer. Wie actief is, voelt zich fit en gezond; wie gezond en fil is, zal eerder geneigd 

zijn om lichamelijke activileiten te ontplooien (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport, 2001). Wie niel of nauwelijks actief is, zal minder gemotiveerd zijn te bewegen. 

Uit onderzoek blijkt dol de relatie lussen een negatieve intentie en gedrag bijna perfect 

is: als je niel van plan bent om gezond te eten of te goon bewegen, doe je dol ook niet 

(Sheeran, 2002). Andersom ligl de zaak minder eenvoudig: een positieve intentie is geen 

garantie voor gedrag. Veel mensen die wei van plan zijn om voldoende te bewegen doen 

dOl vaak niet (Wammes en anderen, 2004). 

Vanwege aile barrie res zowel op persoonlijk vlak als in de omgeving he eft hel nut om Ie 

bepalen welke vorm van beweging hel meest logisch is om Ie motiveren. Er zijn verschillende 

soorten lichaamsbeweging die er voor kunnen zorgen dOl er een gezonde energiebalans 

ontslaal. Hoewel sporten als hardlopen ervoor kunnen zorgen dOl de gezondheid 

verbeterd, is het beler om minder intensieve manieren van bewegen Ie slimuleren. Het is 

makkelijker om niet actieve personen een minder inlensieve activiteit te lalen do en omdal 

de kans groter is dot de persoon het longer volhoudt. Daarnaast is de kans op blessures 

bij intensieve sporten groler. Matig intensieve lichaamsbeweging zoals wandelen en fielsen 

zorgt voor de meesl effectieve vorm van vetverbranding, daarnaast kan zowel wandelen 

als fietsen voor utilitaire (bijvoorbeeld woon-werkverkeer) als recrealieve activiteiten 

gebruikt worden (Dagevos, Munnichs, 2007; Frank en anderen, 2003). Over hel geheel 

gezien, suggereren de resultalen dot de fysieke omgeving invloed kan hebben op de 

utilitaire verplaatsingen, meer dan bij recreatieve verplaatsingen (Hoehner en anderen, 

2005). Ook de uitvoering van huishoudelijke loken, Iraplopen, luinieren, klussen, recreatie 

of Iransport op de fiels of te voet (woon-werkverkeer, boodschappen doen) en beweging 

op de werkplek dragen bij aan hel bewegingspalroon en daarmee aan de gezondheid 

(Minislerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2001 ). Meer dagelijks bewegen helpt 

niet aileen overgewichlle voorkomen, maar maakt mensen ook fil. Fitte mensen met matig 

overgewichl blijken een hog ere levensverwachting Ie hebben dan niet-fitte personen mel 

een normaal gewicht (Dagevos en Munnichs, 2007). 

2.2.6 Determinanten 

Uit allerlei artikelen en boeken komt naar voren dot er een aantal factoren is dot invloed 

zou kunnen hebben op beweeggedrag in de omgeving. In de volgende paragrafen wordt 

ingegaan op de factoren die veelvuldig worden genoemd. Zoals ook in het proefschrift 

Urban Form and Activity- Travel Patterns van Danielle Snellen (Snellen, 2001) Ie lezen is 
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bestaan er nogal wat tegenstrijdigheden over de invloed van de verschillende factoren, 

wat het moeilijk maakt conclusies te trekken. Daarnaast worden factoren vaak samen 

genomen waarbij het moeilijk no te goon is welke factor de meeste invloed heeft, en of de 

factoren afzonderlijk wei invloed hebben. Een voorbeeld staat in het artikel Indicators of 

Activity-Friendly Communities geschreven door Saelens en anderen (2003): Uit bewijs van 

transport en stedebouwkundige studies blijkt dot personen die wonen in wijken met een 

grotere bevolkingsdichtheid, functionele menging, hoge stroot connectiviteit, en een goede 

wandel-en fiets-infrastructuur de neiging hebben om vaker te wandelen en te fietsen. 

In deze paragraaf zal verder worden gegaan met het omschrijven van een aantal 

determinanten waarvan 01 dan niet in de literatuur bewijs is gevonden v~~r een mogelijke 

invloed op lichaamsbeweging. 

Transportsystemen 
Veel beweeggedrag vindt pi oats op de aanwezige transportnetwerken. Er is een 

aantal verschillende soorten netwerken te onderscheiden die elk een bepaalde invloed 

hebben op het beweeggedrag. Deze netwerken zijn 01 dan niet gunstig v~~r snel en 

langzaam verkeer. Er zal worden ingegaan op de invloed van verschillende netwerken 

op verkeersstromen. 

Connectiyiteit 

Connectiviteit heeft betrekking tot de graad van verbindingen tussen wegen en paden, en 

daarmee op de directheid van de reis tussen twee bestemmingen (VTPI, 2006) (Figuur 50,b). 

De connectiviteit van de straatnetwerken be·invloed de vervoermiddelkeuze. Netwerken 

kunnen een hoge of een loge connectie met elkaar hebben: waar veel kruispunten zijn 

per gebied, door is de connectiviteit hoog. Hierdoor ontstaan veel snelle routes (Frank 

en anderen, 2003). Een goed ontworpen stedelijke omgeving, die het mogelijk maakt 

reisafstanden zo kort mogelijk te houden en die de keuze v~~r alternatieve vervoermiddelen 

stimuleert, levert op de langere termijn mogelijk voordelen op (Snellen, 2001). Ook no 

onderzoek blijkt dot het autogebruik bij goede connectiviteit van het straatnetwerk 

afneemt en het langzaam verkeer toeneemt (Litman, 2004). 

Typen netwerken 

Er bestaan veel verschillende soorten netwerken, deze hebben een verschillend effect op 

het beweeggedrag. De drie meest voorkomende netwerken zijn het organisch netwerk, 

rasternetwerk en het netwerk in de vorm van een boomstructuur. Hierop zijn verschillende 

varianten mogelijk. 

Organisch netwerk (Figuur 60) 

Architectuur historicus Morris omschreef organische groei als: 'Het natuurlijke ongeplande 

proces waarbij zich een stedelijke vestiging ontwikkeld vanaf een dorpse basis zonder een 

geplande interventie.' De netwerken waar Morris het over heeft zijn terug te vinden in de 

oudste delen van Europa, Azie en in Afrika waarbij die oude gedeelten waren omgeven 

door een verdedigingsmuur met een belangrijke slads, religieuze of politieke structuur in 
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het centrum (Frank en anderen, 2003). Tegenwoordig worden er nog organische nelwerken 

aangelegd al zlln deze netwerken wei gepland en bevalten meestal minder kronkelende 

wegen dan de organische wegen in de oude stadscentra. Daarnaast ziin deze nieuw 

aangelegde netwerken vaak gecombineerd met de boomstructuur. 

Een algemene elgenschap van een organisch netwerk is de verkeersveiligheid. Rechtdoor 

riiden is slechts mogeliik op korle stukken, waardoor de riisnelheden lager ziin dan 

bij een rasternetwerk of een boomstructuur. Er ziin minder kruispunten maar iuist meer 

T-kruisingen. 

Door het snelheidsreducerende karakter ziin er minder aanvullende snelheidsremmende 

voorzieningen (drempels etc.) nodig. Vooral voor kinderen is het een veilige en 

bewegingsbevorderende structuur (Alleman en anderen, 2005). 

Rasler nelwerk (Figuur 6b) 

Een rasternetwerk is een netwerk waarbii de wegen parallel en loodrecht op elkaar 

staan. In dit systeem hebben de straten een ongeveer geliike verkeersstroom en hebben 

allen dezelfde straatbreedte. De basis van het raster netwerk is al heel oud. Het raster 

vormde de basis van de Romeinse stedelijke planning die vaak toegepast is in oude 

Europese sled en en sled en in Noord Afrika. Deze netwerken ziin geleideliik verdrongen en 

vervangen door een organisch netwerk. Ook in latere perjodes werden de raslersyslemen 

nog veel toegepast zoals in Amerika goed Ie zien is. 

Men werd ontevreden over hel raster patroon aan het eind van de 19do eeuw. Vol gens 

de verschillende sledenbouwers gaf de eenlonigheid van het raster weinig aandacht 

aan de openbare ruimte. Daarnaast gaf hel Ie weinig licht en frisse lucht in de slad 

(Frank en anderen, 2003). Een ander nadeel dal men laler als een probleem is gaan 

zien, is de verkeersonveiligheid. De onbepaaldheid van het rasterpalroon zorgt voor veel 

sluipverkeer doordat de wegen allen even breed ziin en lange rechte stukken hebben 

(Alleman en anderen, 2005). 

Booms/ruc/uur (Figuur 6c) 

Vanaf hel midden van de 20"· eeuw is dit type nelwerk overal te vinden. Hoewel er in 

de oude steden in de organische nelwerken soms een boomslructuur Ie herkennen is, ziin 

de netwerken vanaf halverwege vorige eeuw gecreeerd om een oplossing !e bieden 

v~~r de problemen van het toenemende autogebruik (Frank en anderen, 2003). De 

verplaa!singsafslanden in hel nelwerk zijn groler dan bii een rasternelwerk. Er is een 

duidelijke hierarchie in rljsnelheden Ie onderscheiden. Aan he! begin van de boom zijn de 

rijsnelheden een stuk hoger dan aan het einde van de boom. Woongebieden bevinden 

zich voornamelijk aan he! einde van de boom, waardoor kinderen veiliger in de wijken mel 

een hierarchisch systeem kunnen spelen dan in de wijken met een rastersys!eem. 

Auloverkeer 

Autoverkeer is een belangriik onderdeel geworden van de stedebouwkundige inrichting. 

Voor het langzaam verkeer heeft dit consequenties gehad. Door hel snelle verkeer 

ziin er veel barrie res en verkeersonveilige situaties ontstaan. Daar waar de auto een 
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belangrijke rol speelt, wordt de aantrekkelijkheid om te fietsen en wandelen minder. Uit 

onderzoek blijkt dot de aantrekkelijkheid van de wegen voor auto's vaak samenhangt 

met het autogebruik. Dit blijkt ook uit het onderzoek "De gezonde wijk" waarbij de 

factoren wegenstructuur, dichtheid, functiemenging en een aantal andere zaken in vier 

wijken zijn vergeleken. Uit dit onderzoek kwam naar voren dot respondenten die aan 

de rand van de stad wonen, in buurten met een relatief loge woningdichtheid, en goede 

ontsluitingsstructuur en daarnaast verder verwijderd zijn van winkels en recreatieve 

voorzieningen, vaker de auto en het openbaar vervoer gebruiken dan respondenten 

wonend in een stedelijk gebied met een minder goede ontsluitingsstructuur (den Hertog 

en anderen, 2006). In een ander onderzoek waarbij de tijd doorgebracht in auto's werd 

onderzocht, werd geconcludeerd dat hoe meer men in een auto zat, hoe groter de kans 

was dat de respondent obesitas had en te weinig bewoog (Papas en anderen, 2007). 

Dat autorijden ongezonder is dan deelnemen aan het langzaam verkeer mag duidelijk 

zijn. Aileen hoe kan er worden gezorgd voor een goede balans tussen het motiveren 

van langzaam verkeer en het remmen van autoverkeer? Daarbij moet in het achterhoofd 

gehouden worden dat het niet waarschijnlijk is dat het autogebruik in de toekomst veel 

afneemt. Een voorbeeld van een oplossing wordt gegeven door het VU Medisch centrum, 

de Architekten de en het VU SPINlab. Zodra woningen geen parkeerplaats voor de deur 

hebben, wordt lopen en fietsen aantrekkelijker. Enerzijds omdat de loopafstand naar de 

auto toeneemt. Anderzijds omdat de open bare ruimte v~~r de deur uitnodigender kan 

worden ingericht, ook met speelruimte voor kinderen (Gijsbertse en anderen, 2007). Uit 

dit voorbeeld komt naar voren dat parkeergelegenheid een grote rol zou kunnen spelen 

in hel gebruiken van de auto. Om in te kunnen spelen op reisgedrag met de auto, dient er 

op verschillende schalen te worden gekeken. Een automobilist hechl vooral waarde aan 

het reg ionaal nelwerk lerwijl wandelaars voornamelijk waarde hechten aan het netwerk 

van de wijk (Greenwald en Boarnel, 2002). 

Fiets en wandelpaden 
Uil het voorgaande is duidelijk geworden dan het vergroten van de mogelijkheden lot 

bewegen belangrijk is. Scholen en werkplekken bieden daarvoor goede settings. Het 

verbeteren van wandelmogelijkheden kan een verschil maken bij volwassenen (Brug en van 

Lenthe, 2005). Om deze wandelmogelijkheden goed Ie benutten, zijn beweegprogramma's 

een goede stimulans. Veel beweegprogramma's zijn erop gericht mensen te slimuleren om 

meer te bewegen door middel van lunchwandelingen, fietsen naar het werk of lopen 

naar school. Verbeteringen zijn echler nodig. De wandel- en fietspaden zijn niet altijd 

aantrekkelijk en veilig om de activiteiten te ondersteunen. Dit is vooral in achterstandswijken 

een probleem (Storm en anderen, 2006). Uit onderzoek blijkt dat waar inwoners weinig 

wandelmogelijkheden hebben, er een hoger BMI (Body Mass Index) wordt gemeten dan in 

wijken met veel wandelmogelijkheden (Papas en anderen, 2007). 

Bij het nemen van een beslissing om te gaan wandel en of fietsen, wordt er door 

verkeersdeelnemers niet aileen gekeken naar de afstand en toegankelijkheid, maar ook 

naar andere minder held ere zaken zoals aantrekkelijkheid. Het aantal en de breedte 

van de verkeersstralen, hel type bestrating, de localie en markering van de kruispunlen, 
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de breedte van de trattairs, en de veelzijdigheid aan objecten langs de straat, bomen en 

banken etc. Alfonzo (2005) heeft in haar artikel 'To walk or not to walk? The hierarchy of 

walking needs', omschreven welke factoren er uit diverse onderzoeken naar voren kwamen 

met betrekking tot de beslissing of je je al dan niet lopend gaat verplaatsen. Op basis 

van deze onderzoeksresultaten heeft ze een hierarchie opgesteld waarbij de factoren 

onderaan de hierarchie het me est zullen bepalen of iemand zich lopend gaat verplaatsen 

(Figuur 7). Ais ondergrond v~~r haar model he eft ze naast de onderzoeksresultaten de 

theorie van Maslow gebruikt, waarbij ze ervan uitging dat mensen bepaalde behoeften 

hebben, waarbij sommige behoeften belangrijker zijn dan anderen. Ze erkent dat het 

model niet altijd kan werken aangezien verschillende mensen die bijvoorbeeld in dezelfde 

buurt wonen waarbij de stedelijke omgeving hetzelfde is, de omgeving verschillend kunnen 

ervaren. Daarnaast hoeft de hierarchie niet v~~r elk persoon gelijk bevredigd te zijn om 

te beslissen of je je lopend gaat verplaatsen. 

Voorbeefd: fen persoon die het befangrijk vindt om te bewegen kan af vofdoende hebben 

aan de basisbehoeften onderaan de hierarchie, terwijl iemand die niet de behoefte heeft om 

te bewegen pas gemotiveerd raakt om te bewegen wanneer aan aile voorwaarden in de 

hierarchie voor hem of haar is voldaan. 
Het is van belang te weten dat de hierarchie aileen van toe passing is wanneer er een 

vervoermiddelkeuze is. 

Voorbee/d: fen persoon heeft niet de mogelijkheid om zich op een andere manier te verplaatsen 

dan te voet. In dat geval zul/en de fadoren in de hierarchie geen invloed hebben op de keuze, 

want de persoon heeft geen keuze. 

Wat de hierarchie laat zien is dat de afwezigheid van een hogere behoefte niet de keuze 

om te lopen beperkt als een lagere behoefte niet bevredigd is. (Alfonzo, 2005) 

Zoals al eerder aangegeven is het ook van belang welke soort verplaatsing wordt gemaakt. 

Dit heeft invloed op de gewenste omgeving. Utilitaire verplaatsingen stellen duidelijk 

andere eisen dan recreatieve verplaatsingen. Voor utilitaire afstanden is belangrijk dat 

de afstanden zo kort mogelijk gemaakt worden terwijl recreatieve verplaatsingen vragen 

om sociale omgevingen of rustige omgevingen voor beweging (Frank en anderen, 2003). 

Functiemenging en dichtheid 

Zoals in hoofdstuk 2.1.4 is omschreven, ging men aan het begin van de 20ste eeuw anders 

denken over de stad. De stad zou naor functie ingedeeld moeten worden, wonen apart van 

industrie enzovoort. Pas in de jaren 'SO begon men hier over te twijfelen en ging men weer 

het nut in zien van functiemenging. Dit principe is terug te vinden in de basisbeginselen 

van New Urbanism. Aanvankelijk hield de stroming van New Urbanism zich vooral bezig 

met Amerikaanse (binnen-) steden, maar loter kregen de in aanbouw zijnde wijken 

meer aandacht. Functiemenging en vooral kleinschaligheid werden weer nagestreefd. 

De initiatieven die nu in veel steden worden ontplooid in het kader van functiemenging 

of meervoudig ruimtegebruik zijn terug te voeren op deze tegenreactie (Louw, 2004). 

Diverse recente projecten laten zien dat menging van functies ook op nieuwbouwlocaties 

wei degeliik mogeliik is. Het betreft hier merendeels transformatieprojecten op gunstig 

gelegen (binnen) stedelijke locaties, waar als gevolg van hoge grondprijzen in relatief 
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hoge dichtheden moet worden gebouwd zoals het 'Oostelijk Havengebied' in Amsterdam, 

de kop van zuid in Rotterdam, Ceramique in Maastricht (den Hertog en anderen, 2006). 

Functiemenging wordt vaak genoemd in combinatie met dichtheid. Maar de maatstaven 

voor functiemenging zijn niet standaard. Een studie gebruikte de afstand van een huis in 

een buurt tot de dichtst bijzijnde winkel als maat v~~r functiemenging (Handy en Clifton, 

2001). Terwijl een andere studie naging hoeveel verschillende soorten landgebruik er 

op een bepaald terrein hun plek had den gevonden (Cervero en Kockelman, 1997). In 

de meeste artikelen wordt functiemenging omschreven als een menging van een aantal 

voorzieningen zoals woningbouw, kantoren, restaurants, winkels v~~r de dagelijkse 

boodschappen en andere plekken in de omgeving. 

Waar de dlchtheid hoog is, komen vaak veel verschillende voorzieningen v~~r, op relatief 

kleine afstand van elkaar. Vol gens het VU Medisch centrum, De architecten Cie en het VU 

SPINlab hebben dichtheid en functiemenging veel te maken met het bewegen tijdens het 

dagelijkse leven. De conclusie is dat bouw in hoge dichtheden met veel voorzieningen op 

loopafstand buurten aantrekkelljker maakt voor voetganger en fietsers en dat er meer 

wordt bewogen dan in buurten met minder voorzieningen en lagere dichtheden (Gijsbertse 

en anderen, 2007). 

De relatie tussen dichtheid en lichaamsbeweging wordt vaak gezien als een automatisch 

verband: hog ere dichtheden zorgen voor het genereren van meer wandelaars en fietsers 

omdat de afstanden korter worden. Daarnaast zorgen hogere dichtheden er v~~r dat 

voorzieningen dlchter bij elkaar zitten, waardoor de noodzaak om een auto te gebruiken 

afneemt (Frank en anderen, 2003). Dit gegeven blijkt ook uit het artikel van Litman, waarin 

wordt geconcludeerd dat wanneer de functiemenging toeneemt, het autogebruik afneemt 

(Litman, 2004). Een opvallend punt dat in het onderzoek van De gezonde wijk bij de 

vier buurten in Amsterdam naar voren komt, is dat men concludeert dat de afstanden 

tot voorzieningen korter worden ervaren in de gebieden met een hoge dichtheid en 

functiemenging dan in ruim opgezette wijken met lage dichtheden. De redenen die 

hiervoor worden gegeven zijn: een constante begeleidende bebouwing en een fijnmazig 

stratennetwerk (den Hertog en anderen, 2006). 

Het aanwezig zljn van bestemmingen binnen loopafstand van de woning bleek het sterkste 

verband te houden met wandelactiviteiten. Deze bevindingen zijn consistent met studies uit 

de planologische IIteratuur. De bevinding suggereert dat functiemenging reele loop bare 

afstanden kan genereren vanaf de woning, wat kan bijdragen aan de gezondheid (den 

Hertog en anderen, 2006; Hoehner en anderen, 2005). 

Functiemenging is zowel in reeds bestaande als nieuwe projecten vooral terug te vinden op 

hoogstedelijke locatles. Over het algemeen kan geconcludeerd worden, dat functiemenging 

veel voorkomt in het centrum van de stad en minder aan de rand van de stad. De vraag 

blijft of het wei mogelijk is om in de gebieden aan de rand van de stad functies te mengen, 

zeker wanneer er wordt gekeken naar de trends van de afgelopen en komende jaren. 
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Stedebouwkundigen kunnen rekening gaan houden met het gegeven dat functiemenging 

zorgt v~~r een bijdrage aan de gezondheid en waar mogelijk functiemenging toepassen. 

Functiemenging zal echter lang niet altijd mogelijk zijn. 

Schaal 

Schaal definieren we in dit verband als de driedimensionale ruimte langs de straat bepaald 

door gebouwen en andere objecten zoals bomen. Schaal wordt binnen de stedebouw 

normaal gesproken omschreven in termen als menselijke schaal of op schaal van de auto. 

Schaal kan worden gemeten, bijvoorbeeld door de verhouding tussen de hoogte van 

het gebouw en de straat breedte (Southworth en Eran, 1997). De schaal waarin de wijk 

wordt gebouwd is door de eeuwen heen behoorlijk veranderd. De oude binnenstedelijke 

gebieden zijn vaak nog erg kleinschalig terwijl de uitbreidingslocaties ruimer van opzet 

zijn. Killingworth van Active Living by Design, geeft aan dat de auto ervoor he eft gezorgd 

dat er schaalvergroting is opgetreden. Volgens Killingworth zou een nieuwe wijk of een te 

herstructureren wijk zich meer moeten richten op de menselijke schaal in plaats van op de 

schaal van de auto (Larkin, 2003). 

Groenstructuren en parken 

Over groene structuren worden in de literatuur over beweegvriendelijkheid weln'g 

uitspraken gedaon. Behalve dat het zou bijdragen aan de gezondheid. Volgens het artikel 

The relationship of urban design to human health and condition (Jackson,2003) draagt 

visueel groen bij aan de psychische gezondheid. Dit groen dient ge·,·ntegreerd te worden 

in buurten met hoge dichtheid, die publieke gebouwen en openbare ruimte bevatten om 

zo de lichamelijke activiteit te verbeteren. Of de lichamelijke activiteit hierdoor werkelijk 

verbeterd en hoe sterk die verbetering is blijft de vraag. Wanneer de resultaten van het 

Nederlandse onderzoek De gezonde wijk tegen het licht worden gehouden, dan blijkt 

dat men in twee van de vier wijken waar zich het minst openbaar groen bevindt, het 

meest wordt bewogen (met uitzondering van de kinderen). De wijken waar men het minst 

beweegt zijn voorzien van vee I groene plekken die door vee I mensen als onveilig worden 

ervaren (den Hertog en anderen, 2006). Uit dit onderzoek komt naar voren, dat wanneer 

er zich in een wijk vee I groen bevindt en de woningdichtheid laag is, men minder beweegt 

dan in een wijk met een hoge dichtheid en weinig groen. 

Welke invloed groen in de wijk heeft op beweeggedrag is niet zomaar yost te stellen 

en hangt af van verschillende factoren. Stedelijke karakteristieken zoals groenstructuren 

lijken beduidend wanneer ze individueel worden getest, maar lijken onbeduidend wanneer 

ze worden gecombineerd in een maatstaaf voor beweegvriendelijkheid. Ook kan het 

effect bij stedelijke karakteristieken omgekeerd zijn, waaruit blijkt dat onderzoek naar 

beweegvriendelijkheid niet eenvoudig is (Ewing, 1996). 

Aan het vraagstuk of parken en andere groengebieden bijdragen aan de 

beweegvriendlijkheid, is vee I onderzoek gewijd. Er heeft een aantal onderzoeken plaats 

gevonden die de connectie tussen de natuurlijke omgeving en obesitas en overgewicht in 

relatie hebben gesteld met lichaamsbeweging. De resultaten van het onderzoek wijzen erop 
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dot de natuur mogelijk een belangrijke rol speelt bij het bevorderen van lichaamsbeweging 

(Wells en anderen, 2007). Het idee dot de natuurlijke gebieden lichaamsactiviteit 

aanmoedigen wordt onderbouwd door het bewijs dot mensen met makkelijke toegang 

tot natuurlijke gebieden de gebieden sneller gebruiken (Coley en anderen, 1 997). De 

invloed van de gebouwde omgeving op beweging in een recreatiegebied is ondermeer 

afhankelijk van de afstand tot de faciliteiten maar het is ook belangrijk wat de kwaliteit 

is, hoe het staat met de veiligheid en wat de bereikbaarheid van het recreatiegebied is 

(Frank en anderen, 2003). Een goed bereikbaar multifunctioneel park op loopafstand 

draagt bij aan de gezonde stad (den Hertog en anderen, 2006). 

Hilisdon (2006) en anderen schrijven in het artikel 'The relationship between access en 

quality of urban green space with population physical activity', dot er geen bewijs is voor 

een duidel i jke associatie tussen de kwaliteit van stedelijke groen gebieden en recreatieve 

lichaamsbeweging (van Lenthe, 2007). In de studie werd de associatie onderzocht tussen 

toegang en kwaliteit van groene gebieden en het niveau van lichaamsbeweging bij 4950 

respondenten in de leeftijdscategorie 40-70 jaar in Engeland. Verschillen tussen de 

resultaten van deze studies en anderen zijn wellicht terug te voeren op verschillen in de 

cultuur van de bevolking, de geografische ligging, de maatregelen en de definities die 

worden gehanteerd met betrekking tot het beg rip groene ruimte (Hilisdon en anderen, 

2006). 

Openbare open ruimte 
Toegankelijkheid van de openbare open ruimten (met inbegrip van afstand, de 

aantrekkelijkheid en de omvang) lijkt slechts een zwak verband te hebben met wandelen, 

en niet met de verwezenlijking van de aanbevolen niveaus van lichamelijke activiteit 

(Hillsdon en anderen, 2006). In Australie is een onderzoek gedaan waarbij hetzelfde 

verband onderzocht is. De auteurs ondervroegen volwassenen in het Australische Perth 

en concludeerden dot meer mensen wandelen als ze meer toegang hebben tot grote, 

aantrekkelijke openbare open ruimte met faciliteiten voor meerdere types van gebruikers. 

Hoewel aileen de toegang tot de open ruimte niet significant geassocieerd werd met 

de verwezenlijking van de aanbevolen niveaus van lichamelijke activiteit (Giles-Corti en 

anderen, 2005). 

Sociale veiligheid 
Socia Ie veiligheid speelt een belangrijke rol bij het beweeggedrag zowel voor jong als 

oud. Dit komt naar voren uit de resultaten van het onderzoek in Amsterdam. In twee van 

de vier buurten waar minder werd bewogen lag het gevoel voor veiligheid lager. Tijdens 

het onderzoek werd er een aantal plekken als onveilig beschouwd door de onderzoekers, 

namelijk plekken zonder begeleidende bebouwing, plekken longs een blinde plint en 

plekken longs dicht bebost groen en / of schuttingen (den Hertog en anderen, 2006). 

Naast onveilige plekken waren er meer aspecten aan te wijzen (zoals loge dichtheid 

en weinig functiemeng ing) die mogelijk te maken hadden met het minder bewegen in 

de desbetreffende wijken. Conclusies over de invloed van het beweeggedrag kunnen 

hie rover niet getrokken worden. 
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2.3 Bevindingen 
De rol van lichaamsbeweging in de omgeving is de afgelopen eeuw radicaal veranderd. 

Dit komt door technologische veranderingen, maar ook door een veranderde omgeving 

en toenome van het gebruik van de auto. Mede hierdoor zijn mensen steeds minder gaan 

bewegen. Opvallend is dat medici opnieuw de eerste zijn, die problemen constateren 

ten aanzien van gezondheidsaspecten in de stedelijke omgeving, zoals dat eerder in de 

geschiedenis ook al het geval was. In de 1 9do eeuw waren het de hygienisten, nu zijn het 

de epidemiologen. Het verschil met toen is dat stedebouw nu een eigenstandig vakgebied 

is, terwijl het destijds een nevenbezigheid was van architecten en civiel ingenieurs. 

Uit literatuur blijkt dat het aanbod van groenvoorzieningen zoals parken mogelijk 

een positieve invloed heeft op de hoeveelheid beweging van mensen. Het is echter 

tevens duidelijk dat dagelijkse verplaatsingen meer bijdragen aan de benodigde 

lichaamsbeweging dan recreatieve verplaatsingen. De stroming die zich vanaf omstreeks 

1980 met bewegingsbevorderend gedrag in de stad bezig ging houden, was de 

beweging van New Urbanism, die pleitte voor een inrichting van de gebouwde omgeving 

waarin bewoners meer gestimuleerd worden om te lopen en te fietsen naar dagelijkse 

voorzieningen. Hiervoor zouden goede voet- en fietspaden moeten worden aangelegd. 

De invloed hiervan op de Nederlandse situatie verschilt met de Amerikaanse, aangezien 

voet- en fietspaden in Nederland al meer gemeengoed zijn dan in Amerika. 

Naast een goed aangelegd voet- en fietsnetwerk, zijn er andere potentieel relevante 

stedebouwkundige ingrepen in Nederland te bedenken die in een bepaalde vorm invloed 

zouden kunnen hebben op bewegingsgedrag van de bevolking naar de dagelijkse 

voorzieningen. Voorbeelden hiervan zijn: 

x het toepassen van bepaalde schaal; 

x het bouwen in een bepaalde dichtheid in combinatie met functiemenging of; 

x het aanpassen van parkeervoorzieningen. 

De wijze waarop parkeren in woonwijken georganiseerd is, geschiedt veelal op dezelfde 

manier: parkeren zeer dicht bij de woning waardoor de loopafstand tussen de woning 

en auto gering is. Er zijn echter al andere manieren van parkeren, waarbij de bewoners, 

hun auto op enige afstand van de woning parkeren. Dit dwingt de mensen tot meer 

beweging als ze van de auto gebruik willen maken. De invloed van deze verschillende 

parkeersituaties is nog maar weinig onderzocht. Dit aspect zal in dit project onderzocht 

worden. Een ander aspect dat ook aan de orde komt is de hierarchie van Afonzo (2005). 

In deze hierarchie is een varieteit aan factoren opgenomen die mogelijk de besiissing om 

te gaan lopen verklaren. De vraag blijft echter wei of er vanuit kan worden gegaan dat 

de hierarchie klopt. Het aspect orientatie is bijvoorbeeld niet in de hierarchie opgenomen, 

al zou deze mogelijk kunnen vallen onder bereikbaarheid. De invulling van de hierarchie is 

daarmee dus nog niet helemaal vast kan zorgen v~~r een verschillende interpretatie ervan. 

Toch zal deze hierarchie een belangrijke basis vormen voor het onderzoek aangezien de 

opgenomen factoren voorkomen uit gedaan onderzoek van anderen. Met behulp van 

andere bronnen van literatuur zal de hierarchie zo goed mogelijk omschreven en gebruikt 

worden. 
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3.0pbouw 
Dit onderzoek beglnt met het opstellen van een voorlopige probleemstelling met 

biibehorende doelen en hypothesen. 

Daarnaast is het van belang vast te stellen welke locaties en welke method en van aanpak 

er gebruikt gaan worden. In dit hoofdstuk zal beknopt worden omschreven, welke 

locaties worden gebruikt, hoe het onderzoek is opgebouwd en welke methoden daarbij 

gehanteerd worden. De aangescherpte probleemstelling zal in de laatste paragraaf van 

het hoofdstuk aan bod komen. 



3.1 Voorlopige probleemstelling, onderzoeksvragen en hypothesen 

In dit onderzoek is gezocht naar een toetsbare stedelijke factor waarbij van te voren nog 

niet precies duidelijk was wat de invloed zou kunnen zijn op lichaamsbeweging. Daarnaast 

is als doel gesteld dat de te kiezen stedelijke factor relevant zou zijn v~~r veel locaties. 

Een invloedrijke, en een alom toe te passen factor is het wijzigen van de parkeersituatie 

bij de woning. In dit onderzoek zijn !wee typen parkeersituaties gekozen, namelijk het op 

afstand van de woning parkeren (=>30 meter) en het bij de woning parkeren. 

Daarnaast wordt in dit onderzoek de hierarchie van Afonzo (2.2.6) onder de loep 

genomen, om te bepalen of de hierarchie van toepassing is in de geselecteerde wijken. 

De hierarchie is aangepast zodat deze niet aileen v~~r wandelaars geldt maar ook voor 

fietsers, of wei de gehele categorie van het langzaam verkeer (Figuur 8). 

V~~r het testen van een bepaalde determinant dienen er verplaatsingen gemeten Ie 

worden om de invloed op lichaamsbeweging te bepalen. In de literatuurverkenning is 

te lezen dat dagelijkse verplaatsingen (ten opzichte van recreatieve verplaatsingen) het 

meest bijdragen aan de benodigde lichaamsbeweging. V~~r dit onderzoek is gekozen 

om bij respondenten navraag te doen over hun verplaatsingen naar de dagelijkse 

voorzieningen. 

De literatuurverkenning heeft uiteindelijk geleid tot de volgende voorlopige 

robleemstelling: 

In welke male beinvloeden aspecten in de omgevlng de verplaalsingsmathode 
bij verschillende park .. rafstanden 101 de wonlng en Hstaal er .. n relatie lUll en 
ve"chillende parkeerafSlanden 101 de woning en hat behalen van de Nederlandse 
Norm voor Ge:z:ond bewagen? ----
De doelen die hierbij horen zijn: 
Doel1: 

Het verkrijgen van informatie van over het behalen van de Nederlandse Norm voor 

Gezond Bewegen bij bewoners in een wijk met verschillende parkeerafstanden tot hun 

woning. 

Doel2: 

Bepalen welke invloed omgevingsaspecten hebben op de verplaatsingsmethode bij 

bewoners in een wijk met verschillende parkeerafstanden tot hun woning. 

Aan de hand van de probleemstelling en de bijhorende doe len zal een aantal hypothesen 

worden opgesteld. Deze hypothesen hebben te maken met persoonlijke eigenschappen, 

stedebouwkundige kenmerken op de route, de parkeersituatie, de norm en het aantal 

verplaatsingen dat de respondent in een week naar de dagelijkse voorzieningen maakt 

(Figuur 9). 

41 







Hypothese" 

Per.oonlljke elsen.chappen 
xVrouwelllke respondenten halen het vaakst adlef boodschappen. 
xRespondenten die naar school gaande klnderen hebben, en deze ook brengen 

holen, nemen adlever deel aan het langzaam verkeer. 
x Respondenten die hoger opgeleld zlln halen vaker de norm voor bewegen. 
xRespondenten dIe hoger opgeleld zlln hebben een lagere BMI 

dan de lager opgelelden. 
x Respondenten met een hoger gemeten BMI, verplaatsen zlch vaker met de auto 

naar het wlnkelcentrum. 
x Respondenten die veel beschlkklng hebben over de auto, doen vaker 

hun boodschappen met de auto. 
xWanneer men tevreden Is over de parkeersltuatie dan zal er vaker gebruik van de 

auto worden gemaakt. 
x Respondenten die hun boodschappen doen op de terugweg van hun werk, 

doen vaker de boodschappen met de auto. 

Steclebouwkundlse kenmerken roule 
xHoe toegankelilker respondenten de route voor snel verkeer naar de 

wlnkelvoorzlenlng ervaren, hoe vaker de auto wordt gebrulkt. 
xVoor respondenten heeft toegankellikheid de hoogst maatgevende Invloed op het 

aantal langzame verplaatslngen, gevolgd door sociale veiligheld, verkeersvellig
held en als laatste aantrekkellikheid. 

Park..,.ltualie 
xRespondenten die hun auto op mlnlmaal 30 meter van hun wonlng parkeren, voldoen 

vaker aan de norm dan respondenten die hun auto voor hun wonlng parkeren. 
xRespondenten dIe hun auto op mlnlmaal 30 meter van hun wonlng parkeren, nemen 

vaker deel aan het langzaam verkeer naar de dagelijkse voorzlenlngen. 
xHet percentage hulshoudens met klnderen ligt hoger bll wonlngen die op 30 meter 

afstand parkeren. 

Norm en aantal verplaal.'n,en 
x Respondenten dIe de norm holen, verplaatsen zlch vaker adlef naar de wlnkelvoor

zlenlngen In de omgevlng dan respondenten die de norm nlet halen. 
xRespondemen die de norm nlet halen, verplaatsen zich procentueel vaker met de 

auto naar de dagelilkse voorzleningen dan respondenten die de norm wei halen. 
xRespondenten doen op zaterdag vaker hun boodschappen met de auto dan door 

de week. 
xOf een respondent nu wei of nlet de norm haalt, er Is geen significant verschil tussen 

het totaal aantal verplaatslngen In een week naar de dagelilkse voorzlenlngen. 
xEen hoog aantal bezoeken aan de dagelJlkse voorzlenlngen In de omgevlng gaat 

samen met een hoge deelname aan het langzaam verkeer. 
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3.2 Selectie van buurten 

Voor de selectie van buurten werd vooral gekeken naar locaties die geschikt waren voor 

het onderzoeken van het effect van verschillende parkeersituaties op lichaamsbeweging. 

Om zoveel mogelijk onvoorziene factoren uil Ie sluilen, is ervoor gekozen, in plaals van 

een localie, Iwee localies onder de loep te nemen. 

De zoeklochl naar localies begon mel hel vaslslellen van eisen waaraan deze localies 

zouden moelen voldoen. Per onderzoekslocatie zijn er 2 calegorieen Ie benaderen, 

namelijk de bewoners die op afsland parkeren (calegorie 1) en de bewoners die hun 

aUlo bij de woning parkeren (calegorie 2). De localies moelen een bepaalde grole 

hebben om represenlalief te zijn voor beide calegorieen. Een 2d
• belangrijke eis is de 

overeenkoml lussen de onderzoekslocalies. Eigenschappen zoals type woning, dichlheid, 

her lijdsvlak waarin de wijk is gebouwd, dienen zoveel mogelijk gelijk Ie zijn, zodal de 

gemelen facloren zo min mogelijk worden be'invloed door onvoorziene omslandigheden. 

Daarnaasl is hel van belang dal de bewonerssamenslelling ongeveer helzelfde is. De 

samenslelling van hel huishouden en de leeflijd zijn voorbeelden van eigenschappen die 

ongeveer overeen dienen Ie komen. 

2 buurten die voldeden aan de hiervoor genoemde eisen zijn: 

x Pad en Tuin en Schoonhorsl-West in Sladshagen, Zwolle 

x Indische buurl in Almere-Builen, Almere 

3.30nderzoeksmethode 

Hel onderzoek beslaal uil Iwee onderdelen. Hel eersle onderdeel is een buurlanalyse. 

Een kwalilalief onderzoek in de hiervoor genoemde buurlen zal her Iweede onderdeel 

zijn. Zowel voor de buurlanalyse als voor her onderzoek door middel van de enquete 

vormt de hierarchie van Alfonzo een belangrijke basis, zei het aangepast, zodat al het 

langzaam verkeer in het model is meegenomen. 

Buurtanalyse 
De toegankelijkheid, socia Ie veiligheid, verkeersveiligheid en aantrekkelijkheid worden 

in het onderzoek niet aileen op een kwantitatieve manier gemeten. Door mid del van een 

stedebouwkundige analyse worden deze aspecten ook aan de orde gebracht. Samen 

met de resultaten uit van de enquete kan een duidelijk beeld verkregen worden van de 

stedelijke conlext van de twee locaties. 
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EnquEUe 
Met behulp van een enquete is er in de geselecteerde buurten onderzoek gedaan. 

Respondenten kregen in deze enquete vragen die te maken hadden met bewegen, of wei 

het halen van de norm. Daarnaast werden er vooral vragen gesteld naar aanleiding van 

de hierarehie. Om een duidelijk beeld te krijgen hoe vaak en waar de respondenten hun 

boodsehappen halen, werd de respondenten een tabel voorgelegd waarbij ze in konden 

vullen welke verplaatsingen ze die week naar de dagelijkse voorzieningen hadden 

gemaakt. In hoofdstuk 5 Methodieken zal de opbouw van de enquete ultgebreider aan 

bod komen. 

3.4 Aangescherpte probleemstelling 

Het kiezen van de onderzoeksloeaties en het bepalen van de methoden van aanpak 

vragen om een aangeseherpte probleemstelling. De probleemstelling van dit onderzoek is 

uiteengelegd in de volgende onderzoeksvragen: 

Onderzoeksvraag 1: 
In welke mate be'l'nvloeden omgevingsfactoren de hoeveelheid verplaatsingen en 

verplaatsingswijze naar de dagelijkse voorzieningen in het dichtbij gelegen winkelcentrum 

en de mate waarin de Nederlandse Norm v~~r Gezond Bewegen wordt gehaald? 

Onderzoeksvraag 2 (Figuur ) 0) : 
Meer specifiek: welke verse hill en zijn er te signaleren tussen bewoners die op afstand 

(meer dan 30 meter) van de woning parkeren en bewoners die bij de woning parkeren 

ten aanzien van: 

• het halen van de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen; 

• het aantal verplaatsingen en verplaatsingswijze (beinlvoed door 

omgevingsaspecten) naar de dagelijkse voorzieningen in het diehtbij gelegen 

winkelcentrum? 

3.5 Bevindingen 

Voor dit onderzoek zijn twee locaties gevonden, die geselecteerd ziln op basis van hun 

parkeersituatie, De onderzoeksloeaties genaamd Pad en Tuin en Sehoonhort-West in Zwolle 

en de Indisehe buurt in Almere zullen stedebouwkundig geanalyseerd worden op basis 

van de hierarehie van langzame verplaatsingen. Daarnaast zullen er enquetes worden 

verspreid om een beeld te krijgen van de stedebouwkundige invloeden op beweeggedrag 

naar dagelijkse voorzieningen. Na het kiezen van de methoden van aanpak zijn er twee 

probleemstelling geformuleerd die in dit onderzoek gehaald dienen te worden. 
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4. Geselecteerde buurten 
De twee loeaties (Figuur ) ) a,b en Figuur ) 2) die voor het onderzoek zijn geselecteerd zijn 

beiden relatief nieuw ontwikkelde loeaties. Beide loco ties vallen onder categorie Vierde 

Nota Extra (Vinex) wijken en zijn niet ouder don 8 en niet jonger don 3 jaar oud. In de 

volgende paragrafen zullen beide locoties toegelicht worden. Vervolgens zullen de twee 

loeaties aan de hand von de hierarehie stedebouwkundig worden ontleed. 

Figuur 12 

Loeafie van de gese/ecfeerde buurfen in Nederland 
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4.1 Pad en ruin en Schoonhorst-Wesf in Stadshagen (Figuur r30) 

De buurten Pad en Tuin en Schoonhorst-West bevinden zich in de Vinex-Iocotie Stodshogen 

in Zwolle. Stadshagen is een wijk gelegen aan de noordzijde van Zwolle. Een groot 

gedeelte von de wijk is inmiddels voltooid, nomeliik Stadshogen I. De bouw van de tweede 

fose, genaomd Stadshogen II is in volle gong. Uiteindelijk zullen er in Stodshogen I en II 

samen ruim 8.000 woningen komen te staon die door ongeveer 20.000 mensen bewoond 

zullen worden. Stodshogen is en wordl gebouwd in een polderlondschop en heeft mede 

door historische begrenzingen in het landschap strokke en reehte belijningen. Inwoners in 

de wiik zijn veelal jonge gezinnen, tweeverdieners en starters. De voorzieningen voor de 

bewoners bevinden zkh centraol in het gebied in en om winkelcentrum Stadshogen. De 

buurten die in het onderzoek worden gebruikt bevinden zkh dkht bij hel winkelcentrum. 

In Pod en Tuin (Figuur 140) won en de bewoners die hun porkeervoorziening op een 

of stand van de woning hebben. Moor er wonen ook mensen die hun auto de woning 

kunnen porkeren. In Pod en Tuin ziin bijno aile woningen aan autovrije stroten 

Deze outovrije woonstroten zijn over het algemeen vrij smal. Door woor ruimte is, ziln 

groenvoorzieningen, speelvoorzieningen en soms opgenomen. De paden achter 

de woningen lopen niet door, om zo het wondelend en fietsend verkeer via de outovriie 

stralen te laten veri open, mel als bedoeling levendige woonstroten Ie creeren. De autovrije 

straten ziin tevens gecreeerd om kinderen von een speelomgeving te voorzlen. De 

parkeervoorzieningen von de woningen bevinden zich in parkeerstraten in de buurl. 

In Schoonhorst-West naast Pod en Tuin is er altlid een porkeerplaats bij de woning. De 

stroten in de buurt zijn veelol long en recht. Door middel van het schuln positioneren von 

een aantal bouwblokken wordt geprobeerd de slraten levendiger te maken. Door het 

knikken von de blokken ontstoot er ook ruimte voor speelvoorzieningen en bonkies. 

4.2 Indische buur' in Almere-Buiten (rlgllllr 13b) 

De tweede veor dit onderzoek gebruikte loeatie is gelegen in Almere-Buiten in Almere. 

Almere-Buiten is een oonzienliike wijk met nu ongeveer 50.000 inwoners en is daormee 

een behoorlijk stuk grofer dan Stadshogen. In 1984 men met het bouwen von 

Almere-Buiten. Inmiddels ziin aile grate bouwopgoven oehler de rug. 

Kenmerkend voor Almere-Buiten is de scheiding van diverse verkeersstromen. Fietspoden 

en stoepen zijn vook door mid del von een buffer gescheiden von het snelle verkeer. Net 015 

in Stodshagen hebben londschopsorchitecten het polder roster ols uitgangspunt genomen 

voor het ontwerp van Almere-Buiten. Het inpossen von veel groen speelde bij aanvang von 

de bouw een grote rol. Deze groenstroken zijn in grote volumes terug fe vinden. 

De voorzieningen in de wijk zijn \{ooral centraal geiegen in het winkelcentrum Buiten-Mere. 

Aongezien de wijk een behoorlijke omvang heeft zijn er op enkele andere plekken elders 

in de wijk een oantal supermarklen gesitueerd om de directe omgeving fe voorzien. De 

buurt die ols grondslag ligt voor het onderzoek, de Indische buurl, ligl relotief dicht bij 

het winkelcentrum. 
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Beide parkeersituaties, op afstand van de woning parkeren en bij de woning parkeren, 

zijn terug te vinden in de Indische buurt (Figuur 14b). Mensen die een parkeerplaats bij hun 

woning hebben wonen aan de rand van de buurt. De andere categorie woont in het midden. 

Deze mensen hebben parkeervoorzieningen aan de rand van de buurt. De opbouw van de 

buurt is anders dan de geselecteerde buurten in Zwolle. De buurt is veel ruimer opgezet en 

er zijn duidelijke thema's te herkennen, namelijk: lucht, aarde, vuur en water. De ontwerper 

van het gebied wilde een onderscheidende buurt maken. De door hem bedachte thema's 

lagen daarvoor ten grondslag. Deze thema's werden gevisualiseerd in de gebieden tussen 

de woonblokken en leverden autovrije straten op. Kinderen kunnen zowel in de autovrije 

straten spelen als op het binnenterrein van de afgesloten bouwblokken. De kinderen van 

de wijk spelen vooral in de daarvoor ingerichte binnenterreinen. Dat de autovrije straten 

veilig zijn voor kinderen is een leuke bijkomstigheid, al was dit dus niet de overweging voor 

het creeren van de autovrije straten. De verblijfsruimten in deze straten zijn relatief groen 

ingericht en hebben op een aantal plekken bankjes. 

4.3 Analyse locaties met behu/p van de hierarchie 

Door mid del van een stedebouwkundige analyse op basis van de basisbehoeften van de 

hierarchie kan een duidelijk beeld verkregen worden hoe routes v~~r diverse vervoerswijzen 

in elkaar zillen. De hierarchie van verplaatsing is opgebouwd uit vier aspecten, namelijk: 

toegankelijkheid, sociale veiligheid, verkeersveiligheid en aantrekkelijkheid. In deze 

paragraaf komen aile vier aspecten aan bod. Deze aspecten zullen vooral door middel 

van kaartmateriaal worden verduidelijkt. 

Toegankelijkheid 
Na uitvoerbaarheid is toegankelijkheid de belangrijkste basisbehoefte voor verplaatsing. 

Aspecten die met toegankelijkheid te maken hebben zijn: aanwezigheid van paden/ 

wegen, barrie res, afstond, connectiviteit en bereikbaarheid van de bestemming. 
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Orienfafiepunf (Figuur 33a,b,c en Figuur 

34a,b,c,d) 

De loop- en fietsroutes vanaf de buurten in 

Zwolle naar het winkelcentrum zijn relatief 

eenvoudig te vinden. Het winkelcentrum 

van Stadhagen steekt met kop en schouders 

boven de omringde bebouwing uit en vormt 

een duidelijk orientatiepunt. In het Suiten

Mere zijn er ook een aantal punten dot 

ols orientotiepunten gezien zouden kunnen 

worden. Dit zijn echter minder opvollende 

elementen en ziln minder goed zichtboor 

vonof een of stand. 

Figuur 33b 

Sterk orientatiepunt winkelcentrum 
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Figuur 33a 
Sterk orientatiepunt winkelcentrum 

Locatie orientotiepunt 
winkelcentrum 



Figuur 340 

Orientotiepunt Evenoor 

Figuur 34c 
Orientotiepunt winkelcentrum 

Locotie orientotiepunt winkelcentrum~ 

Figuur 34d 

Locoties orientotiepunten in A/mere-Suiteh'" 
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Aanfrelclce/ijlcheid bebouwing en sfraafmeubilair (Figuur 35a-g en Figuur 36a-g) 

Er is verhoudingsgewijs meer variiHeit aan woningtypologieen in Pad en Tuin en Schoonhorst

West dan in de Indische buurt_ De routes naar het winkelcentrum zullen in Pad en Tuin en 

Schoonhorst-West vooral plaatsvinden via de buurten zelf, aangezien het winkelcentrum 

aangelegen is. De bewoners in de Indische buurt, verplaatsen zich longs andere buurten 

als ze naar het winkelcentrum goon. 

Wat inrichting van de openbare ruimte betreft, is er weinig aan te treffen in de vorm van 

bankjes en mooie lantaarns etc .. Aileen in de wijk Pad en Tuin kwamen vaker bankjes voor, 

die vooral in de autovrije straten stonden. 
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Levendigheid en schaal (Figuur 36, Figuur 37, Figuur 38 en Figuur 39) 

In de literatuurverkenning zijn twee soorten schalen toegelicht: de school van de auto en 

de school van de mens. Geen enkele buurt is op school van de auto. De buurt Pad en ruin 

is het meest op school van de mens. In deze buurt zijn de autovrije straatjes relatief smal 

in verhouding tot de andere buurten. Ook waren de straten levendiger te noemen dan 

de straten van de andere buurten. Veel kinderen speelden in de straten en het langzaam 

verkeer uit de he Ie buurt maakte gebruik van de straten. De autovrije straten in Pad en 

ruin zijn bedoeld om je langzaam te verplaatsen en om als kind in te spelen. De autovrije 

straten in de Indische buurt zijn voornamelijk ingericht als openbare verblijfsruimte en niet 

zozeer ingericht als verplaatsingsruimte v~~r langzaam verkeer. 
~ ------------~ 
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4.4 BevincJingen 
Met betrekking tot inrichting van de routes en omgeving van de rovtes nom he! 

winkelcenlrum is er een aantal verschillen en overeenkomsten lussen de twee locaties in 

Zwolle en Almere Ie onderscheiden. Met van de hierarchie ziin de localies geanalyseerd. 

Wat toegankelijkheid belref! ziin de overeenkomsten vooral Ie 'linden in hel aanwezig 

ziin van voel- en flelspaden en de goede buurlontsluiling voor het langzaam verkeer. 

Daarnaast bevinden zich de dichtst biizijnde dagelijkse voorzieningen voor beide locaties 

binnen 'Ioop-' en 'fletsafsland'. Verschillen len aanzien van to'~Q,anikeliikheid uiten zkh 

in de wijze van buurlonlsluiling voor aUlo's die voor Zwolle laag is in legenslelling 101 

Almere. In Almere-Builen sluilen de parkeer- en slallingsvoorzieningen minder aan bij hel 

winkelend publiek dan in Zwolle. Mel belrekking tot socia Ie veiligheid ziin er in Almere 

meer aem Ie wijzen mel een loge sociale conlrole. Wat verkeersveiligheid belreft 

zijn de fadli!eiten va or he! langzaam verkeer in Almere. De voe!- en flelspaden 

zijn 'look gescheiden van de straat en daarnaast komt langsporkeren (waf onprellig kan 

zijn voor fletsers) in tegenstelling 101 Zwolle niet voor op de gebruikelijke routes. 

OrlVcllie,ndle verschillen len aanzien van aantrekkelijkheid, hebben Ie maken met groen 

en water en met school en In Almere is meer variatie in groen en waler Ie 

'linden. Bovendien loop! hel groen door 101 in de geselecteerde buurl. Ten aanzien van 

verschillen in schaal en levendigheid kan geconstateerd worden dat de buurl Pad en 

Tuin het mees! op schaal van de mens is. Damnaasl is hel oak de meest levendige buurt. 

Kinderen spelen er vee I op straat en de autovrije slraten vormen een doorgaande weg 

voor het langzaam verkeer van de buurt. 
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s. Methodieken 
Voor dit onderzoek is een enquete opgesteld om antwoord te gegeven op vragen die te 

maken hebben met de invloeden op verplaatsingen naar de dagelijkse voorzieningen. In 

de eerste paragraaf zal worden toegelicht hoe de enquete is opgebouwd. De diverse 

analysetechnieken die zijn gebruikt voor het analyseren van de verkregen gegevens 

worden in de tweede paragraaf uiteen gezet. 

5.1 De enquete 

De enquete is opgebouwd uit verschillende gedeelten. Het eerste gedeelte heeft te maken 

met bewegen en het halen van de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen. Het tweede 

stuk goat over de verplaatsingsmogelijkheden. In het derde stuk worden stapsgewijs 

vragen gesteld, die te maken hebben met de hierarchie van verplaatsingen en in het 

laatste stuk worden er vragen gesteld over persoonskenmerken. 

Nederlandse Norm voor Gezond bewegen 
In de enquete is een vragenlijst opgenomen die op een snelle manier meet of iemand 

volgens richtlijnen genoeg beweegt. Deze vragenlijst is ontwikkeld door Wendel-Vos en 

Schuit (2004) van RIVM (Rijksinsfifuuf voor Volksgezondheid en Milieu) en wordt Squash

vragenlijst genoemd. 

Volgens deze Norm zouden jongeren tot 18 jaar dagelijks minimaal een uur matig 

intensieve activiteit moeten verrichten. Volwassenen dienen minimaal een half uur matig 

intensieve activiteit te verrichten op tenminste vijf dagen per week en bij voorkeur op aile 

dagen (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2008). 

Ais referentieperiode voor de lijst geldt een norma Ie week in de afgelopen maanden. Aan 

respondenten wordt gevraagd aan te geven hoeveel dagen per week ze de gevraagde 

activiteiten uitvoeren, hoeveel tijd ze door gemiddeld per dog mee bezig zijn en hoe 

inspannend ze de betreffende activiteiten uitvoeren. De lijst is niet bedoeld voor het 

nauwkeurig meten van energie-uitgaven, maar heeft vooral als doel een indica tie te 

geven van het dagelijkse activiteiten niveau. De validiteit en betrouwbaarheid van deze 

vragenlijst kan als voldoende worden aangemerkt (Wendel-Vos, Schuit, 2004). 

Elke activiteit in de vragenlijst heeft een bepaalde MET-waarde. Een MET-waarde geeft 

het energieverbruik aan van een activiteit als veelvoud van het energieverbruik in rust. 

Aan de hand van de MET-waarde, de aangegeven inspanning (Iangzaam, gemiddeld 

of snel tempo) door de respondent, de leeftijd van de respondent en de tijd dot de 

respondent de activiteil uilvoerl, wordt bepaald of de activiteit wordl meegerekend bij 

het weeklolaal. 
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Het een en onder zol nu worden toegelicht oon de hand von een voorbeeld . 

Leeftijd: 25 joor 

Activiteiten: 

- 30 minuten wonde/en in de vri;e tijd 

- 30 minuten fietsen in de vri;e ti;d. 

De respondent geeft oon beide ocfiviteiten in een gemiddeld tempo uit te voeren. 

MET-woordes: 

- wondelen: 3,5 MET 

- fie/sen: 5 ,0 MET 

Jeugd (jonger don 18 joor) 

Volwossenen (18 - 55 joor) 

55 -plusse rs 

L"ht ' t 'f M f . t . f . 

I ~ I 
Tobel 1 Intensiviteit bepoold door leefli;d en Met-woorde 

Licht intensief 

Motig intensief 

Zwoor intensief 

Tobel 2 Indeling op basis von zelfropportoge 

I '~' I 

z • t . f 

Wondelen heeft een MET-woorde lager don 4, wot betekenl dot deze ocfiviteit licht intensief 

is (rabel 1) . Het oflezen von de tobel 'Indeling op basis von zelfropportoge' resulteerl in 

het ci;fer 2 (rabel 2). Voor fietsen komt het ci;fer uit op 5 . Wonneer een bepoolde ocfiviteit 

minimool 30 minuten long is en de uilkomst uil de tobel von zeffropportoge is geli;k of groter 

don de woorde 3, don wordt deze octiviteit meegele/d oon het weeklotool. In dit gevo/ is 

het weektolool von de respondent 1 dog motig intensief bewegen, oongezien wonde/en niel 

meetelt. Wonneer het weektotool geli;k is oon 5 of hoger don valdoet de respondent oon de 

Nederlondse Norm voor Gezond Bewegen. 

Bij de methode voor het berekenen von de norm kunnen enkele konttekeningen geplootst 

warden. In de literotuurverkenning is toegelicht dot wondelen en netsen belongrijke 

motig intensieve octiviteiten zijn die oongemoedigd dienen te worden om een gezondere 

energiebolons te krijgen wonneer dit niet gevol is (Dogevos, Munnichs, 2007; Fronk en 

onderen, 2003). (Hoofdstuk 2.2.5) Vreemd genoeg telt bij de Squash-methode wondelen 

niet mee wonneer de respondent dit op een gemiddeld tempo doet en hi! of zij een leeftijd 

heeft gelijk oon of jonger don 55 joor. 

Een onder negotief punt viel op bij de bijdroge von de ingevulde hoeveelheid sport. In 

de Squosh-vrogenlijst wordt een sport meegerekend wonneer de octiviteit minimool 30 

minuten long is en een score he eft von minimool 3 bij de tobel von zelfropportoge. TNO 

(Nederlondse Orgonisotie voor toegepost-notuurwetenschoppelijk onderzoek) ocht de 
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omgong met ingevulde gegevens met betrekking tot sport volgens de Squosh-vrogenlijst 

niet toereikend. Volgens TNO beweegt een mens ook voldoende wanneer hij of zij minimaal 

3 dagen per week 20 minuten sport. Deze bewering wordt door TNO uitgedrukt in een 

norm, die de Fitheidsnorm wordt genoemd. Samen met de Squash-vragenlijst wordt er 

gesproken over de Combi-norm. De Fitheidsnorm volt niet onder de Nederlondse Norm 

voor Gezond Bewegen, zoals deze door het CBS wordt gehanteerd. 

Noast deze negatieve punten, kwam er ook een positief punt noar voren: de lijst is kort, 

en door een respondent relatief snel volledig in te vullen. 

Verplaatsingsmogelijkheden 
Vragen die in dit stuk worden gesteld, hebben te maken met de vervoermiddelen waaruit 

iemond kan kiezen wanneer hij of zij zich naar het winkelcentrum verplaatst. De moeite 

of het ongemok die het kiezen van een bepaalde vervoerswijze kost, werd in dit stuk ook 

gevraagd. Voorbee/dvrogen: 

Hoevee/ moeile kosi hel u om de fiels of de aulo Ie pakken? 

Kunl u zich zonder /ichame/i;ke be perking en /opend naor hel winkelcenlrum in uw buuri 

verp/aalsen? 

V~~r het opstellen van de vragen werden een aantal bronnen gebruikt (Meurs, 1999; 

Ministerle van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 2006; Erasmus MC 

en anderen, 2004; Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 

2005). 

Hierarchie van verplaatsen 
De basis v~~r deze vragen komen uit de aangepaste hierarchie van Alfonzo (2005). 
Verplaatsingen te voet of met de fiets naor het winkelcentrum stonden centraal 01 werden 

er ook een aantol vragen gesteld over de verplaatsing met de auto. De vragen hadden 

allen te maken met ervaringen van mensen over de beleving van de omgeving op en longs 

de route naor het dichtbij gelegen winkelcentrum. Met behulp van een aantal bronnen 

(Alfonzo, 2005; den Hertog en anderen, 2006; Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieubeheer, 2006; Alfonzo en onderen, 2008; Erasmus MC en anderen, 

2004) werden de vrogen in dit stuk opgesteld en vervolgens opgedeeld in vier onderdelen, 

namelijk: toegankelijkheid, sociale veiligheid, verkeersveiligheid en aantrekkelijkheid. 

Verplaatsingen in een week 
Om een idee te krijgen hoe vaok mensen zich naar de dagelijkse voorzieningen 

verplaatsen en welke voorzieningen vooral worden aangedoan, is er in de enquete een 

tabel opgenomen waorbij wordt gevraogd aon de respondent, de verplaatsingen naar de 

dagelijkse voorzieningen van een week tijd v~~r het hele huishouden in te vullen. Er wordt in 

deze tobel gevraagd in te vullen, wie de verplaatsing moakt, wat de bestemming is van de 

verplaatsing, in welk stadsdeel of winkelcentrum de bestemming ligt, wat de vervoerswijze 

was en of de verplaatsing eventueel is gecombineerd met andere verploatsingen (robel 

3). Om te bepalen of de ingevulde lijst representotief is voor een gemiddelde week in het 

huishouden, is tot slot gevraogd of de respondent de week heeft ervaren als een 'norma Ie' 

week met betrekking tot het halen van dagelijkse boodschoppen. 
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I
f Dog I Wle Naem bestemmlng Locade bestemmlng VervoerswlJze gec~~;:~;<::;~el: 

Vrfjdag --Vr~ DA drogiSf ~ Winltekentrum Zwolle luid auto werk 

~~ ____ I ________________ C_l_00_0_-_-_______ I=_w_~ __ .I_~_nk_~ __ S_'~ __ ~_og~._n ____________________ ~; 
Tabel 3 Voorbeeld hoe de weekliist ingevuld kan worden 

Persoonlijke eigenschappen 
Aan hel einde van de enquele wordl er een aanlal vragen gesleld over de persoonlijke 

silualie van de respondenlen. Deze vragen worden gebruikl zodal er een beeld verkregen 

wordl wie de vragen heeft ingevuld en in welke levenssiluatie de persoon zich bevindt. 

Voor deze vragen zijn de volgende bronnen geraadpleegd: (den Hertog en anderen, 

2006; Tol, 2007). 

De vo/ledige enquete is opgenomen in de bii/age. 

5.2 Analysetechnieken voor kwantitatieve data 

De gegevens die voorkomen uit de invulde enquetes kunnen op verschillende manieren 

worden geanalyseerd. De slalische lechnieken die in dit onderzoek zijn gebruikt zullen in 

de volgende subparagrafen kort worden toegelichl. 

5.2.1 Chi-kwadraattoets 

De chi-kwadraattoets (Pearson Chi-Square) wordt gebruikt om Ie onderzoeken of er 01 dan 

niet een statislisch significant verband beslaat lussen Iwee variabelen. De nulhypothese is 

dot er geen verband is. Variabelen die erg geschikt zijn voor deze toels zijn categorale 

variabelen. Mel deze test kan door middel van kruistabellen bepaald worden hoe 

groot de kans is dot het verschil tussen de waargenomen frequenties en de verwachte 

frequenties van een variabele op toeval berusten. Indien hel verschil tussen waargenomen 

(0) en verwachte frequenties (E) op toeval berust, zal de waarde X2 (Chi-kwadraat) naar 

aan 0 goon. De variabelen zijn dan statistisch onafhankelijk van elkaar. X2 wordt 01 voigt 

berekend: 
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Aan de hand van de overschrijdingskans kan de chi-kwadraattoets ge'interpreteerd 

worden. Wanneer er van een significantieniveau van 0,05 uit wordt gegaan, en de 

gevonden significantie ligt hier onder, dan wil dot zeggen dan de kans dot de gevonden 

verschillen in de kruistabel op toeval be rust zijn, kleiner dan 5% is (Huizingh, 2006; von 

Yocht, 2007). 

Woonplaats Woonplaats 
Totaal 

A B 

Basisschool, 
129 30 159 

lBO/VMBO 

Hoogste 

voltooide HBO/WO 40 verwacht? 98 
opleiding 

Totaal 128 

Tabel 4 Voorbeeld frequentietabel 

Hierboven staat een voorbeeld van een frequentietabel (Tobel 4). De te verwachten waarden 

(E) worden nu als voIgt berekend: 

De te verwochten woorde in Woonp/oats A met een opleiding HBO/WO = 
(769 * 738) /297 = 79 
Op deze monier kunnen aile te verwochten waarden (E) in de tabel worden bepoold. 

5.2.2 Independent Samples T test 

De independent samples t test wordt gebruikt om op basis von twee onofhankelijke 

steekproeven te toetsen of de gemiddelden van twee groepen aon elkoar gelijk zijn. Voor 

deze test wordt een cotegorole (meestol nominole) variobele gebruikt en een of meer 

interval/rotiovariobelen woarbij het gemiddelde wordt berekend v~~r elk niveau van 

de categorale variabele. Bij de uitvoer van de toets wordt de levene's toets weergeven, 

die aangeeft of men er vanuit kan goon dot categorale variabelen gelijke varianties 

hebben. Vervolgens kan worden afgelezen of de verschillen in gemiddelden tussen de 

categorale variabelen 01 don niet significant zijn. Wanneer er van een significantieniveau 

van 0,05 ui! wordt gegaan, en de gevonden significantie lig! hier onder, dan kan met een 

betrouwbaarheid van 95% worden gesteld dot de twee groepen van elkaar verschillen 

met betrekking tot de interval/ratiovariabele (von Yocht, 2007). 

5.2.3 Correia tie 

Met de correlatie wordt de sterkte en de richting van een verband tussen twee varia belen 

weergeven. De twee belangrijkste maten v~~r correlatie zijn: Pearson's correlatiecoEHficient 

r en Spearman's rangcorrelatiecoefficient. In dit onderzoek is aileen de Pearson's 

correlatiecoefficient r bepaald . Pearson's correlatiecoefflcient r is een moat voor het 
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lineaire verband tussen twee interval/ratio varia belen. De uitkomst van de coi;Hficient r 

ligt altijd tussen -1 en + 1. Ais r=O, dan is er geen correlatie tussen beide variabelen. Hoe 

dichter r nadert naar 1 of - 1, hoe sterker het verband. Bij een positieve waarde geldt: 

als de ene variabele toeneemt, dan gebeurt dat ook bij de andere varia be Ie. Bij een 

negatief verband geldt: bij toename van de ene variabele neemt de andere variabele af. 

De gekwadrateerde r is het aandeel verklaarde variantie van de afhankelijke variabele 

door de onafhankelijke variabele. Naast de sterkte van het verband tussen de twee 

variabelen, is de significatie van de correlatiecoefficienten in de uitvoer weergeven (van 

Vocht, 2007). 

5.2.4 Classiflcatieboom 

De classificatieboom is een exploratieve methode om relaties tussen een afhankelijke 

en een serie onafhankelijke varia belen vast te stellen. Met behulp van deze methode 

worden onafhankelijke varia belen geselecteerd die het best de afhankelijke variabele 

beschrijven. De uitkomsten van de methode worden weergeven in een boom, waarbij de 

eerste splitsing het grootste verschil in de afhankelijke variabele weergeeft. Wanneer er 

geen significante verschil gevonden wordt tussen de afhankelijke en de onafhankelijke 

varia belen, dan vindt er geen splitsing plaats. Deze methode is in het onderzoek veel 

gebruikt, vanwege haar heldere weergave van significante invloeden. 

5.2.5 Factoranalyse 

Een factoranalyse is net als de analyse met de classificatieboom een exploratieve analyse. 

Met deze analyse worden een groot aantal variabelen herleid tot een kleiner aantal, niet 

van tevoren bekende, dimensies, die ook wei factoren worden genoemd. Factoranalyse 

wordt over het algemeen gebruikt om inzicht te krijgen in de onderlinge samenhang van 

de antwoorden van respondenten op de vragen in een vragenlijst. Wat meetniveau van 

de variabelen betreft, vormen interval- of ratiovariabelen de input voor een klassieke 

factoranalyse. 

De te beoordelen uitkomsten van de factoranalyse zijn minder simpel dan bij de vorige 

methoden. Ais eerste dient vast te worden gesteld of de analyse zinvol is. De KMO en 

Bartlett's Test kan hier duidelijkheid over verschaffen. Ook de anti-image correlatiematrix 

geeft informatie over het nut van de factoranalyse. De volgende stap is het controleren 

de communaliteit. De waarden geven weer welk deel van de variantie van elke variabele 

door een gegeven aantal factoren wordt verklaard. Een lage communaliteit wijst erop dat 

de variabele in kwestie niet erg relevant is v~~r de definitie van de factoren. De varia belen 

met lage waarden (deze waarde is subjectief, in veel onderzoeken wordt een maat van 

0,3 of 0,4 aangehouden) kunnen uit de factoranalyse worden geelimineerd. Vervolgens 

wordt bepaald of de verklaarde variantie voor de hele analyse toereikend is. Om een 

duidelijk beeld te krijgen hoe de ingevoerde variabelen op de factoren 'laden', wordt er 

vaak een rotatietechniek (meestal varimax) gebruikt. Bij de uitkomsten van deze techniek 

is duidelijk af te lezen hoe sterk een bepaalde variabele 'Iaadt' op een bepaalde factor. 

'Laadt' een variabele op twee factoren hoog of op geen enkele factor hoog, dan kan 

deze variabele beter verwijderd worden uit de analyse. De minimale factorlading op een 
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faclor is subjeelief, maar loch kan de onderzoeker een beroep doen op richllijnen aan de 

hand van de groolte van de sleekproef. No hel verwijderen van variabelen omdal ze of 

een loge communalileil hebben, hoog laden op Iwee facloren of op geen enkele faelor 

hoog laden is er nog een slap Ie nemen. De faeloren dienen benoembaar Ie zijn. 

Voorbeeld: No factorana/yse ontstaat 1 factor. De ingevoerde variabelen zi;n: variabefe 1: 

de hoeveelheid fantaarnpa/en in de stroot, variabefe 2: over/ast van hang;ongeren. Deze 
varia belen kunnen benoemd worden tot de factor : socia/e veiligheid. Wanneer variabelen in 

een factor niet benoemd kunnen worden, kunnen deze variabefen het best verwi;derd worden 

(Wijnen en anderen, 2002). 

5.2.6 Meervoudige regressie 

Meervoudige regressieanalyse is een lechniek waarbij men de causalileil nagaal lussen 

een afhankelijke (Ie verklaren) inlerval- of raliogeschaalde variabele en meerdere 

onafhankelijke (verklarende) inlerval- of raliogeschaalde variabelen. Een meervoudig 

regressiemodel wordl in zijn algemene vorm als volgl weergeven: 

Y = afhankelijke variabele 

X, = onafhankelijke variabele i 

b, = Ie scholten parameler, coiHfkienl v~~r variabele i 

E = sloringslerm 

(Wijnen en anderen, 2002) 

Mel dil model kan worden vaslgesleld in welke male de onafhankelijke variabelen de 

varia lie van de afhankelijke variabelen kunnen verklaren. Daarnaasl meel hel model de 

male waarin een verandering van waarden op onafhankelijke variabelen effecl he eft op 

de waarden van de afhankelijke variabele. 

De uilvoer van de regressieanalyse beslaal uil drie onderdelen. Ais eersle de mulliple 

R, of we I de correlaliecoeffkienl van hel hele model. De mulliple R is de correlalie lussen 

de waargenomen ('echle') Y-waarden en de door hel model voorspelde Y-waarden. In 

dezelfde label wordl ook de delerminaliecoefficienl R Square weergeven, die aangeeft 

in welke male de varlanlie van de afhankelijke variabele wordl verklaard door de 

onafhankelijke varlabelen. De Iweede label bij de uilvoer is de label ANOVA. In deze 

label wordl onder andere weergeven of hel he Ie model significanl is. In de laalsle label 

worden de coefflcienlen weergeven. Aan de hand van de uilkomslen in deze label kan hel 

meervoudig regressiemodel worden opgesleld. 
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5.3 Bevindingen 
De enquete zoals deze is opgesteld is vooral gericht op het inzicht krijgen in het 

beweeggedrag van mensen naar hun dagelijkse voorzieningen wonend in een bepaald 

woonmilieu. In de enquete zijn de volgende onderdelen opgenomen: de Squash-vragenlijst 

gerelateerd aan de norm voor bewegen, vragen met betrekking tot de hierarchie van 

verplaatsingen en verplaatsingsmogelijkheden, een tabel waarin de verplaatsingen van 

een week in konden worden gevuld en tot slot een aantal persoonlijke vragen. Met behulp 

van diverse analysetechnieken (chi-kwadraattoets, independent samples t test, correlatie, 

classiflcatieboom, factoranalyse en meervoudige regressie) zullen de uitkomsten van de 

enquete geanalyseerd worden. 
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6. Resultaten 
Aon de hand von de in hel vorig hoofdsluk omschreven melhoden, zijn de ingevulde enqueles 

geonolyseerd. In dil hoofdsluk zullen de onderzoeksresullolen oon bod komen. Eersl zol 

in porogroof 6.1 worden ingegoon op de respons von de buurlen. Yervolgens zullen 

de buurlen mel elkoar vergeleken worden len oonzien von een oonlol eigenschoppen. 

Porogroof 6.2 heeft belrekking op de resullolen von analyses. Noosl helloelsen von de 

hypolhesen zullen er een oonlol andere bevindingen besproken worden. Resullolen die in 

dil hoofdsluk oon de orde komen, zijn lerug Ie vinden in de bijloge. 

6. J Responclenten 
Hel eersle deel zol goon over de benoderde respondenlen. Er wordl loegelichl hoe de 

respondenlen zijn benoderd. Yervolgens zol worden ingegoon op de eigenschoppen von 

de benoderde respondenlen. 

Respons 

Er zijn verschillende monieren om respondenlen in een onderzoeksgebied Ie benoderen. 

Aongezien er in de geselecteerde buurlen een beperkl oonlol mensen Ie benoderen was 

(Figuur 40), diende de respons hoog Ie liggen om oon hel minimool oonlol goed ingevulde 

enqueles Ie komen. Mel deze reden is er voor gekozen de respondenlen persoonlijk Ie 

benoderen. Toen er eenmool, vol gens richllijnen voldoende mensen von een bepoolde 

cOlegorie benoderd waren, is beslolen om via de brievenbus bij een overig deel von 

de mogelijk Ie benoderen respondenlen de enqueles Ie verspreiden. De respons log bij 

hel persoonlijk benoderen von mensen duidelijk hoger (Zwolle 79%, Almere 74%) don 

wonneer een enquele via de brievenbus was onlvongen (Zwolle 27%, Almere B%) (Figuur 

41 ). 

De respondenlen in Zwolle werklen mokkelijker mee don de respondenlen in Almere. In 

Almere goven veel mensen oon in eersle inslonlie mee Ie willen werken, moor wonneer de 

enqueles werden opgehoold waren ze vook niel ingevuld omdol ze hel waren vergelen. 

Aongezien er op verschillende lijdslippen en dogen enqueles werden verspreid en 

opgehoold, konden veel enqueles olsnog ingevuld worden opgehoold, door sleeds weer 

nieuwe ofsproken voor ophoollijden Ie moken. 

De enqueles zijn verspreid en opgehoold lussen 24 mei 101 21 juni 200B. Uileindelijk zijn 

er in een moond lijd voldoende goed ingevulde enqueles verzomeld, zodol er verbonden 

gezochl konden goon worden. Aongezien de respons bij beide locolies vrij hoog is, zullen 

de benoderde respondenlen redelijk represenlolief zijn voor de buurlen. 
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Eigenschappen respondenten 

Naast het bepalen of de onderzoeken representatief zijn v~~r de buurten, is het in dit 

onderzoek belangrijk te bepalen of de resultaten van bewoners van locatie Zwolle (Pad en 

Tuin en Schoonhorst-West) met de bewoners van locatie Almere (Indische buurt) vergeleken 

mogen worden. Met andere woorden: zijn de kenmerken van de benaderde mensen die in 

locatie Zwolle wonen ongeveer gelijk aan mensen die in locatie Almere wonen. 

Zowel qua geslacht, leeftijd als samenstelling van het huishouden zijn de verschillen tussen 

de respondenten erg klein. Met betrekking tot opleiding is er wei een verschil (Figuur 

42o,b,c; Bi;/oge R076). 

Respondenlen locolie in Zwolle 

Vrouw: 58 % 

Leeftildscotegorieen 

Bosisschool /LBO /V MBO 

10% 

MAVO/MBO/ 
HAVO/VWO 

41 % 

met 

Samenstelling van het huishouden 

Figuur 42a,b,c Eigenschappen respondenfen 
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Respondenten locatie in Almere 

Man: 39 % Vrouw: 61 % 

Leeftijdscotegorieen 

Basisschool/LBO /V MBO 

11 % 

2-persoons met 

Samenstelling von het huishouden 



6.2 Hypothesen toetsen 

Mel behulp van de in hel vorig hoofdsluk omschreven analyselechnieken worden in 

deze paragraaf de hypolhesen geloelsl op juislheid. De paragraaf wordl ingedeeld 

in 4 subparagrafen. In de eersle paragraaf worden de hypolhesen gelesl die Ie maken 

hebben mel de eigenschappen van de personen. In de Iweede subparagraaf komen er 

hypolhesen aan de orde die Ie maken hebben mel de sledebouwkundige kenmerken op 

en langs de roule naar hel winkelcenlrum. De derde paragraaf he eft belrekking 101 de 

hypolhesen die gerelaleerd zijn aan de Iwee parkeersilualies, op afsland van de woning 

parkeren en bij de woning parkeren. En in de laalsle subparagraaf komen de hypolhesen 

aan de orde die Ie maken hebben mel de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen off 

en mel hel aanlal verplaalsingen dal de respondenl maakl in een week. De gehaalde 

hypothesen zullen weergeven worden in het groen (betrouwbaarheid > 90%). De niet 

gehaalde hypothesen worden weergeven in het rood (betrouwbaarheid <90%). Voor 

hel leslen van verschillende hypolhesen zijn vaak meerdere onafhankelijke variabelen 

meegenomen (zoals geslochl, leeflijd of opleiding) om uil Ie sluilen dal onvoorziene 

facloren hel halen of niel halen van een hypolhese be·lnvloeden. In de bijlage is lelkens 

weergeven welke variabelen zijn meegenomen. In dil hoofdsluk zullen aileen de resullalen 

daarvan worden loegelichl. 

6.2.1 Persoonlijke eigenschappen 

In deze eersle subparagraaf worden de hypolhesen geconlroleerd die mel een bepaalde 

groep van de respondenlen hebben Ie maken versus een ander deel van de groep. 

Vrouwelijke respondenten halen hel vaaksl aclief boodschappen. 

Belrouwboorhcid 95% (Bijloge R083) 

Wanneer er een verscheidenheid oon onafhonkelijke variabelen (zoals ploots en 

parkeersiluoliej worden gebruikl bij de analyse clossificalieboom, don blijkl hel 

significanle verschil bij geslachl hel groolsl Ie zijn. Vrouwen halen in Zwolle veel vaker 

aclief boodschappen dan mannen. Dil word I ook duidelijk wanneer er wordl gekeken 

naar percenlages, waarbij geen 101 allijd deel wordl genom en aan hel langzaam 

verkeer. Wanneer iemand in de calegorie 'maakl helemaal geen verplaalsingen in hel 

langzaam verkeer' vall, dan belekenl dil dal de respondenl of helemaal geen dagelijkse 

boodschappen haall, of dil aileen mel de aulo doel. Voor mannen ligl hel percenlage op 

maar liefsl 53% (TobeI5). 
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Maakt geen 
Maakt zowel 

Maakt aileen 
snelle als 

langzame 
langzame 

langzame Totaal 

verplaatsingen 
verplaatsingen 

verplaatsingen 

53% 23% 24% 100% 

22% 43% 35% 100% 

Tobel 5 Aanlal verplaalsingen longzoom verkeer 

Wonneer er een vergelijking wordt gemookt tussen monnen en vrouwen len opzichle 

van het oontol verplootsingen met de oulo, dan blijkt dot 42% van de monnen altijd 

boodschappen haalt met de auto (Tabe/6). 

Geslacht 

Man 

(N=64) 

Vrouw 

(N=97 

Maak! geen 

verplaatsingen 

met de auto 

34% 

38% 

Tabel 6 Aonlal verplaalsingen mel de aulo 

Maakt zowel 

snelle als 

langzame 

verplaatsingen 

24% 

43% 

Verplaatst 

zich aileen 

met de I Totaal 

auto 

42% 100% 

19% 100% 

Uit de tabellen kan afgelezen worden dot 11% (53-% - 42%) van de mannelijke 

respondenten helemaal geen verplaatsingen mookt noar de dogelijkse voorzieningen 

tegenover 3% (22-% - 19%) von de vrouwelijke respondenten. 

Wanneer aileen de respondenlen in Zwolle worden geanolyseerd, komt naar voren dot 

vrouwen zich significant vaker langzoam verplaatsen. Voor de Indische buurt in Almere 

geldt dit echter niet. Vrouwen verplootsen zich gemiddeld wei vaker langzaam noor 

de dogelijkse voorzieningen, maar dit verschil is niet significant en berust op toevol. 

Wonneer Zwolle wordt geselecteerd (in Almere was er geen resultoot) en de analyse 

clossificatieboom wordt gebruikl met als afhankelijke voriobele het totool oontollongzome 

verplootsingen von de respondent, en ols onofhonkelijke voriobelen worden geslacht en 

porkeersituotie gebruikt, don blijkt net als hierboven dot de boom het eerst splitst voor 

geslocht (sterkste verschil) en vervolgens v~~r porkeersituotie (Bijlage R084). Vrouwen die 

op of stand porkeren verplootsen zich voker longzoom, dit geldt echter niet voor monnen. 
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Wanneer vervolgens aileen de vrouwen in Zwolle worden geselecteerd en opnieuw de 

classificalieboom wordl gebruikl mel als afhankelijke varia be Ie, hel wei of niel halen van 

de norm, en als onafhankelijke variabele de parkeersilualie, dan blijkl dol vrouwen die 

op afsland parkeren vaker de norm halen dan de vrouwen die bij de woning parkeren. 

Voor mannen geldl dil niel (Bi;/oge ROB5). 

Respondenten die naar school gaande kinderen hebben , en deze oak brengen/ holen . 
nemen actieyer dee I oon hel langzaam yerkeer. 

Betrouwbaarheid 95% (Bi;/oge ROB6) 

Deze hypolhese is gelesl mel de independenl samples I lesl en bleek juisl Ie zijn. In de 

enquele is de volgende vraag opgenomen: Als een kind (of meerdere kinderen) naar de 

basisschool wordl gebrachl, wie doel dol meeslal? Hieruil bleek dol hel wegbrengen / 

ophalen van de kinderen van en naar de basisschool, in de meesle gevallen door de 

moeder (68 %) wordl gedaan. 10% van de vaders brengl zijn kind naar school en v~~r 

ongeveer 19% van de huishoudens wordl dil afgewisseld door moeder en vader. In de 

meesle gevallen gebeurl dil op een actieve manier (73%). 

Van de respondenten bleken er 30 vrouwen te zijn die een kind naar school brachlen 

versus 3 mannelijke respondenten. Het zijn vooral de vrouwen die bij het testen van de 

hypothese betrokken waren. Afgaande op het resultaat in de vorige hypothese lijkt het 

halen van deze hypohese dan ook logisch. 

Respondenten die hoger opgeleid zijn halen yoker de norm va or bewegen. 

(Bi;/oge ROB7) 

Met behulp van de chi-kwadraa"oets zijn de hoger opgeleiden met minimaal een HBO 

of WO diploma vergeleken mel de respondenten die aileen een loge opleiding hebben 

afgerond (basisschool, LBO of VMBO). Er bleken geen significanle verschillen uit deze 

vergelijking. De lager opgeleiden bleken de norm procenlueel nog vaker Ie halen dan de 

hoger opgeleiden (To bel 7). Er moel wei opgemerkt worden dOl de groep mensen met een 

loge voltooide opleiding vrij klein is voor deze vergelijking. 

Haoll de norm Hooll de norm 
Tolool 

niel wei 

Bosisschoo I, 

Hoogste LBO/VMBO 26% 74% 100% 

yollOoide (N=19 

opleiding HBO/WO 
39% 61% 100% 

(N=7S) 
Tabe/7 Hoogsl vo/looide opleiding versus norm 
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Respondenten die hager opgeleid zijn hebben een lagere BMI dan de lager 

opge/eiden. 

Belrouwboorheid 95% (Biiloge ROBB) 

Deze hypothese bleek luist te zijn bij gebruik von de clossifkatieboom, 01 is de uitkomst 

indicatief vanwege de kleine groep lager opgeleiden. Wanneer de variabele hoge of 

loge opleiding wordt ingevoerd bij een regressieanalyse en de afhankelijke variabele 

is BMI, don blijkt dot de variabele opleiding niet significant de BMI bepaald. In het 

onderzaek is er een andere variabele aan te wijzen die wei de BMI von de respandenten 

significant verklaart, namelijk de plaats. De gezondheidssituatie bleek daarnaast een 

sterke correlatie te hebben met met de BMI (Biiloge R097) . Yaar het bepalen van de BMI 

kunnen de valgende vergelijkingen worden opgesteld: 

Plaats: Zwolle 

BMI=25,768 - 7,808 = 23,96 

Plaats: Almere 

BMI=25,768 

Respondenten mel een hager gemeten 8M I, verplaalsen z ich vaker mel de auto naar 

hel winkelcenlrum. 
Betrouwbaorheid 95% (Biiloge ROB9) 

De respondenten zijn v~~r het toetsen van deze hypothese in twee groepen verdeeld. 

Aile respondenten met een BMI tot 25 behoorden tot de eerste groep. Wanneer een 

respondent een BMI had ~25, wat inhoudt dot de persoon overgewicht heeft, dan vie I 

deze persoon in de tweede groep. Met behulp van de independent samples t test is de 

hypothese getest en deze bleek juist te zijn. 

Respondenlen die allijd beschikking hebben aver de aula, doen vaker hun 
boodschappen met de auto dan respondenten die niel altijd beschikking hebben aver 
een auto. 
Betrouwbaarheid 95% (Biiloge R090) 

Yoor het testen van deze hypothese met behulp van de independent samples t test zijn 

respondenten in twee groepen verdeeld. De ene groep gaf aan altijd een auto tot zijn 

of hoar beschikking te hebben. De andere groep had niet altijd een auto 101 zijn of hoar 

beschikking. De hypolhese bleek volgens de analyse juist te zijn. Hel aantal respondenlen 

dOl niet alliid beschikking had over de auto was beperkl. Wanneer aileen de respondenten 

in Zwolle geselecteerd worden, bli;kt de hypolhese in legenstelling 101 de respondenlen in 

Almere niet te kloppen. 
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Wannee. men lev.eden i5 over de parkellfsituatie dan zal er vaker gebruik van de aulo 

worden gemaakl (8ijloge R091). 

In de enquete is een vraag verwerkt, die gaat over de tevredenheid met de parkeersituatie. 

De respondent kon aangeven tevreden te zijn, redelijk tevreden te zijn of niet tevreden te 

zijn. Een vergelijking tussen de tevreden mensen en de redelijk tot niet tevreden mensen 

leverde met de independent samples t test geen significante verschillen op. Ook wanneer 

de steden of parkeersituaties werden vergeleken, werden er geen significante verschillen 

gevonden. 

Respondenten die hun boodschappen doen op de lerugweg von hun werk, doen vaker 

de boodschappen mel de auto. 

Betrouwbaorheid 95% (8ijloge R092) 

Voor het testen van deze hypothese is de analysetechniek correlatie gebruikt. De 

variabelen totaal aantal snelle verplaatsingen van de respondent en aantal keer dat 

de respondent de verplaatsing heeh gecombineerd met de verplaatsing naar het werk, 

werden voor het testen van deze hypothese gebruikt. De correlatie bleek significant te zijn 

en had een positief verband. 
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6.2.2 Stedebouwkundige kenmerken route 

Met betrekking tot stedebouwkundige kenmerken zijn er in de enquete vragen gesteld die 

terug voeren naar de hierarehie van verplaatsingen. 

De resultaten uit de enquete zullen per basisbehoefte aan de orde komen. Vervolgens 

worden de hypothesen getoetst die gerelateerd zijn aan de stedebouwkundige 

kenmerken. 

Toegankelijkheid (Biilage R024 - R03S) 

Zowel in Zwolle als in Almere reageert men erg positief op vragen over de aanwezigheid 

van voetpaden en trottoirs. Meer dan 80% vindt dat deze overal aanwezig zijn, waar 

nodig. De buurt Pad en Tuin in Zwolle seoort wat deze vraag betreft een stuk lager. In 

Sehoonhorst-West is 97% het eens met te stelling, tegenover 81 % in Pad en Tuin. Een 

zelfde groot versehil wordt gevonden bij het aanwezig zijn van fietspaden. In Sehoonhorst

West is 88% het eens met te stelling, tegenover 69% in Pad en Tuin. Het versehil kan 

verklaard worden door het feit, dat in Pad en Tuin het verkeer nauwelijks geseheiden 

verloopt zoals ook in hoofstuk 4 aan de orde is geweest. V~~r de trottoirs is een zelfde 

soort steen gebruikt als v~~r de straten waar het auto- en fietsverkeer zich over verplaatst. 

Mede door de lagere score van Pad en Tuin op de stelling: Op mijn fietsroute naar het 

winkelcentrum bevinden zich fietspaden op plekken waar dat voor de veiligheid nodig is, 

seoort de Indisehe buurt significant hoger op de stelling. 

Hoewel de afstanden tot het winkelcentrum bij beide loeaties versehillen, is men het meestal 

eens met de stelling: Ik vind de afstand tot het winkelcentrum gemakkelijk te lopen en te 

fietsen (>90 % van de respondenten is het er mee eens). 

De eonnectiviteit met betrekking tot autoverkeer is in Almere een stuk hoger. Respondenten 

in Almere zijn het significant vaker eens met de stelling: Ik vind het winkelcentrum per auto 

uitstekend bereikbaar. Voor de wandelaars is het winkelcentrum in Zwolle volgens de 

respondenten beter bereikbaar (betrouwbaarheid 90%). Dit kan te maken hebben met 

het orientatiepunt; het winkelcentrum, waar in hoofdstuk 4 over gesehreven is. Het stallen 

van de fiets of het parkeren van de auto bij het winkelcentrum kun je, wanneer je de 

resultaten van het onderzoek in aeht neemt, het best in Stadhagen doen. Bevindingen in de 

stedebouwkundige analyse in hoofdstuk 4 kunnen daarmee te maken hebben. 

Sociale veiligheid (Biilage ROSS- R067) 

Met betrekking tot vragen over sodale veiligheid wordt er heel versehillend gereageerd, 

vooral wanneer de antwoorden van loeatie Zwolle worden vergeleken met loeatie Almere. 

Voorbeeldvraag: Bij hel winkelcenlrum is hel vei/ig genoeg om de fie Is Ie slallen. 93,8% von 

de respondenlen in Zwolle is hel eens mel de slelling legenover 50,7% in A/mere. 

Andere ospeeten gereloteerd oon sodole veiligheid woorbij signifieonte versehillen tussen 

beide loeoties oon het lieht komen zijn: eriminoliteit in het donker, verliehting von de stroten, 

sociole eontrole door ondere bewoners, onoverzichtelijk groen en het veilig kunnen stollen 

von de fiets bij het winkelcentrum. Deze ospeeten worden in Almere ollen negotiever 

beoordeeld. Dit lijkt eehter logiseh te zijn wonneer de resultoten von de stedebouwkundige 

onolyse worden bekeken ten oonzien von sodole veiligheid (hoofdstuk 4). In hoofdstuk 4 
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wordt geconcludeerd dot op aile loop- en fietsroutes naar het winkelcentrum in Almere 

zich stukken bevinden met een loge sociale controle. In Zwolle bevinden zich nauwelijks 

plekken met een loge sociale controle. 

Verkeersveiligheid (Bijloge R036· R047) 

Wat aspecten van de verkeersveiligheid betreft, scoort Almere iets hoger dan Zwolle. 

Respondenten in Almere vinden significant vaker: dot de fietspaden breed genoeg zijn om 

op te fietsen (betrouwbaarheid 90%) en dot de voetpaden zijn gescheiden van de stroot 

door mid del van groenstroken of geparkeerde auto's. Daarnaast fietsen ze minder vaak 

op dezelfde weg als de auto's met geparkeerde auto's longs de weg. Deze resultaten 

kwamen ook 01 naar voren in de stedebouwkundige analyse van hoofdstuk 4 . 

Aantrekkelijkheid (Bijloge R048 · R054) 

Vragen die met aantrekkelijkheid te maken had den ging over: de gezelligheid in de 

omgeving, de bebouwing, de inrichting van de openbare ruimte en de hoeveelheid groen. 

In Zwolle bleken de respondenten het veel vaker eens te zijn met de stelling op miin loop

of fietsroute(s) naar het winkelcentrum kom ik veel andere mensen tegen (Figuur 43) . Met 

betrekking tot de aantrekkelijkheid van de bebouwing, de inrichting van de openbare 

ruimte, en de gezellige uitstraling van de omgeving, werden er geen significante verschillen 

gemeten in de locaties of tussen de parkeerkeersituaties. 

Met betrekking tot groen waren er bij de respondenten in de verschillende buurten 

uiteenlopende meningen. Respondenten in de Indische buurt waren het vaker dan 

respondenten in Pad en Tuin en Schoonhorst-West eens met de stelling : Op mijn loop

of fietsroute(s) naar het winkelcentrum, ervaar ik de hoeveelheid groen als voldoende. 

Daarnaast waren de respondenten in Almere het ook vaker eens met de stelling: Op mijn 

loop- of fietsroute(s) staan er voldoende bomen longs de stroot. 

Niet mee eens Niet von toepossing 

2,8% 

Q) Q) 
=:: Nlet mee .... 

~ 
27,8% Q) 

..s 
N <1: 

Mee eens Mee eens 

90% 69,4% 

Figuur 43 Readies op de stelling: 

Op miin loop- of fietsroute(s) no or het winkelcentrum kom ik veel andere mensen tegen 
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Hypotheses testen 

Hoe toegankeliiker respondenten de route voor snel ve.kee. noo. de winkelvoorziening 

e.vo.en, hoe yoke. de auto word. geb.uik. (Biilage R093J. 

Voor het testen van deze hypothese is de factoranalyse en de meervoudige 

regressieanalysetechniek gebruikt. In de enquete zaten twee vragen die te maken hadden 

met de toegankelijkheid v~~r de auto, namelijk: 

x Bij het winkelcentrum kan je gemakkelijk de auto parkeren. 

x Ik vind het winkelcentrum per auto uitstekend bereikbaar. 

Door mid del van de factoranalyse konden deze vragen worden samengevoegd tot 1 factor. 

Met behulp van de meervoudige regressieanalyse is bepaald of de toegankelijkheid van 

de route v~~r de auto samengaat met het gebruik van de auto. Afgaand op de uitkomsten 

van toets blilkt de hypothese niet juist te zijn. 

Voo. responden.en heefl .oegonkelijkheid de hoogs. mao.gevende invloed op he. 

aantol longzame verploa'singen, gevolgd door sociale veiligheid, verkeersveiligheid 

en als lao'5'e oontrekkeliikheid (Bijlage R094 en R096) . 

Ook deze hypothese is getest door het gebruiken van de factoranalyse en de meervoudige 

regressleanalyse. Voor de factoranalyse ziin in eerste instantie aile vragen ingevoerd die 

te maken hadden met de hierarchie van verplaatsingen. Na het verwiideren van een 

aantal vragen omdat deze vragen op meerdere factoren hoog laadden (hoger dan 0,43), 

ziin er 8 factoren overgebleven. De gebruikte vragen ziin in de bijlage weergeven. De 

overgebleven factoren kunnen a Is voigt worden omschreven: 

1. bereikbaarheid toeganke/ijkheid 

2. begaanbare loop- / fletspaden verkeersvei/igheid 

3. criminaliteit socia Ie vei/igheid 

4. uitstraling omgeving aantrekkelijkheid 

5. obstakels / rotzooi onderweg socia/e vei/igheid 

6. groen aantrekke/ijkheid 

7. zien en gezien worden socia/e vei/igheid 

8. verkeersgemak toeganke/ijkheid / verkeersvei/igheid 

Met behulp van de meervoudige regressie is gekeken naar factoren die het aantal 

langzame verplaatsingen voorspelt. Geen enkele factor bleek van signiflcante invloed op 

het totaal aantallangzame verplaatsingen. 

Vervolgens ziin de factoren gekopieerd en zijn er analyses uitgevoerd waarbij de 

resultaten van de respondenten uit Zwolle vermenigvuldigd ziin met -1 en de resultaten 

van de respondenten uit Almere zijn vermenigvuldigd met 1. Daarnaast is er een constante 

variabele toegevoegd die bii aile respondenten in Zwolle de waarde - 1 heeft en voor de 

respondenten in Almere de waarde 1. Dit levert parameters op waarmee het verschil in 

antwoorden tussen respondenten in Zwolle en Almere getest kan worden. Een meervoudige 

regressieanalyse leverde de volgende vergeliikingen op: 
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Voor aile respondenten samen Totaal aantal langzame verplaatsingen= 

niet met de factoren te verklaren 

Zwolle Totaal aantal langzame verplaatsingen= 

2,092 + 0,238 * groen 

(Een hogere beoordeling van het groen betekent een toename van het totaal aantal 

langzame verplaatsingen.) 

Almere Totaal aantallangzame verplaatsingen= 

1,434 - 0,238 * groen 

(Een lagere beoordeling van het groen betekent een afname van het totaal aantal 

langzame verplaatsingen.) 

De constanten (2,093 en 1,434) in de regressievergelijkingen geven daarnaast aan dat 

het aantal langzame verplaatsingen gemiddeld genom en hoger ligt in Zwolle dan in 

Almere. 

Aileen groen heeft significant een verschillende invloed op het aantal langzame 

verplaatsingen op de respondenten in Zwolle en Almere (betrouwbaarheid 90%). 

De determinatiecoefficient R Square geeft aan dat slechts 5% van de variantie van de 

'totaal aantal langzame verplaatsingen' wordt verklaard door de onafhankelijke factor 

groen. Deze waarde is erg laag als men er vanuit gaat dat een verklaarde variantie van 

100% een perfect regressiemodel weergeeft. 

Dat de waarde groen als verschillend effect op de verplaatsingen naar voren komt is 

mogelijkerwijs te verklaren aan de hand van de stedebouwkundige analyse gerelateerd 

aan sociale veiligheid. In Almere zijn er verscheidene plekken waar weinig sociale controle 

is, door onoverzichtelijk groen. In Zwolle zijn er nauwelijks plekken aan te wijzen met een 

lage sociale controle, door onoverzichtelijk groen. 

Wanneer het gemeten verschil bij groen gerelateerd is aan socia Ie veiligheid, dan kan 

de factor groen worden gezien als een intervenierende variabele. Dit houdt in dat de 

variabele groen mogelijkerwijs het verband tussen het aantallangzame verplaatsingen en 

socia Ie veiligheid verklaart in Zwolle en Almere. In dat geval is de factor groen een soort 

'tussenvariabele'. 

Een hoge groenwaardering in Almere zorgt volgens de resultaten voor minder langzame 

verplaatsingen, terwijl een hoge groenwaardering in Zwolle meer langzame verplaatsingen 

genereert. 

De hypothese zoals hiervoor is opgesteld wordt verworpen. 
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6.2.3 Parkeersituatie 

De parkeersituaties bij de woning parkeren en op afstand parkeren waren bepalend 

voor het kiezen van de onderzoekslocaties. In deze subparagraaf worden de hypothesen 

getest die gerelateerd zi jn aan de parkeersituaties. 

Responden'en die hun auto op minimaal 30 meIer lion hun woning parke.en. voldoen 

vake. aan de norm dan respondenten die hun auto voor hun waning parkeren. 

Betrouwbaorheld 90% (Figuur 44;8i;loge R099) 

Met behulp van de classificatieboom is de hypothese getest. Dezelfde test is uitgevoerd 

terwijl aileen de respondenten in Zwolle of Almere geselecteerd waren en wat bleek: 

respondenten die in Zwolle op afstand parkeren halen vaker de Nederlandse Norm 

v~~r Gezond Bewegen dan de respondenten die bij de woning parkeren, met een 

betrouwbaarheid van 90%. Ook in Almere voldeden de afstandparkeerders vaker aan 

de norm, 01 was het verschil met de bij de woning parkeerders niet significant. 

Figuur 44 Hypofhese mef befrekking fof de norm 

Respondenten die hun auto op minimaal 30 meier van hun waning parkeren. nemen 

vake. deel aan hel lang%aam verkeer als ze naar de dage/ijkse voorzieningen goon 

(8i;loge R 100). 

De resultaten uit de independent samples t test geven weer dot er geen significante 

verschillen zijn tussen de twee parkeersituaties ten aanzien van het aantal keer langzaam 

verplaatsen no or de dagelijkse voorzieningen in de periode van een week. Wanneer aileen 

respondenten in Zwolle worden geselecteerd, dan blijkt dot er met een betrouwbaarheid 

van 90% wei een verschil is tussen de parkeersituaties. In Almere zijn er geen verschillen 

tussen beide parkeersituaties. 

Het percentage huishoudens met kinderen li9' hager bij woningen die op 30 meter 

afstand parke.en. 

Beflouwbaarheid 95% (8i;loge RIOI) 

Voor het testen van deze is de hypothese zijn de respondenten in twee groepen verdeeld. 

De eerste groep zijn de respondenten die thuiswonende kinderen hebben. De tweede 

groep heeft geen thuiswonende kinderen. Met behulp van de chi-kwadraattoets is 

bepaald of er significante verschillen zijn tussen deze twee groepen ten aanzien van 
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hun parkeersituatie. Respondenten die op afstand parkeerden bleken vaker kinderen te 

hebben dan respondenten die geen kinderen hadden. Wederom gaat dit resultaat op 

wanneer aileen de groep respondenten in Zwolle wordt geselecteerd, maar niet voor de 

respondenten in Almere (Tobel 8). 

Heeft kinderen 
Heeft geen 

Totaal 
kinderen 

Parkeren bij 

de waning 49% 51% 100% 

Parkeer 
(N=55) 

situatie 
Parkeren op 

>30meter van 
72% 28% 100% 

de woning 

(N=57) 

Tabel 8 Percentage huishoudens met kinderen: selecfie respondenten Zwolle 

Aangezien er telkens signifkante verschillen zijn lussen de parkeersituaties in Zwolle, kan 

men zich afvragen of de samenstelling van het huishouden invloed heeft op de uitkomsten 

van diverse toetsen. Het hebben van wei of geen kinderen blijkt geen relatle te hebben 

met het aantal langzame verplaatsingen die de respondent maakt. Daarnaast staat het 

halen van de norm niet in verband met het wei of niet hebben van kinderen. 

In de bijlage wordt aangegeven welke onafhankelijke variabelen nog meer mee zijn 

genomen om onvoorziene invloeden bij verschillende toetsen zoveel mogeli[k uit te sluiten. 

De gevonden significante verschillen bij bovenstaande hypothesen zijn aileen terug te 

vinden bij de afstandparkeerders tegenover de bij de woning parkeerders in locatie 

Zwolle (Figvur 45). In Almere is dit echler niet het geval. Het parkeren op afstand van 

de woning en daarmee het vaker halen van de Norm staat niet automatisch met elkaar 

in verb and. Waarschijnlijk zijn er andere factoren die er mede v~~r zorgen dat de 

respondenten die op afstand van de woning parkeren in Zwolle meer bewegen dan de 

respondenten die op afstand parken in Almere in verhouding tot de conlrolegroepen op 

beide locaties. 

De benaderde respondenten in Zwolle wonen of in Pad en Tuin of in Schoonhorst-West. 

In Pad en Tuin wonen voornamelijk respondenten die op afstand parkeren, maar ook 

respondenten die bij de woning parkeren.ln Schoonhorst-West wonen aileen respondenten 

die bij de woning parkeren. Aangezien de afstandparkeerders in Pad en Tuin significant 

hoger scoren op het halen van de norm, en het aantal langzame verplaatsingen in de 

week (in vergelijking tot de respondenten die in Pad en Tuin bij de woning parkeren 

samen met de respondenten die in Schoonhorst-West bij de woning parkeren), zou de 

wijkopbouw van Pad en Tuin mogeJijk ook invloed kunnen hebben. 
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Dit ospect kon getest worden met behulp von de volgende vergelijkingen (Bi;/oge R 1 02): 

• Afstondporkeerders in Pod en Tuin versus bij de waning porkeerders in Pod en 

tuin (Figuur 46) 

• Afstondporkeerders in Pod en Tuin versus bij de waning porkeerders Schoonhorst

West (Figuur 47) 

• Afstondporkeerders in Pod en Tuin somen met de bij de waning porkeerders in 

Pod en Tuln versus Schoonhorst-West (Figuur 48) 

Zwolle 

Figuur 45 

Afstondporkeerders versus bii de waning 

porkeerders (deze vergeliiking is gebruikt 

in voorgoonde porogrofen) 

Figuur 47 

Figuur 46 

I. Afstondporkeerders versus bii de waning 

porkeerders Pod en Tuin Zwolle 

Figuur 48 
II. Afstondporkeerders Pod en Tuin versus bii de 

waning porkeerders Schoonhorst- West Zwolle 
III. Pod en Tuin versus 

Schoonhorst- West Zwolle 
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I. Afslandparkeerders in Pad en luin versus bij 

de woning parkeerders in Pad en luin 

(Figuur 46) 

Het oonto I respondenten dot in Pod in T uin bij 

de woning porkeert is beperkt, het zijn er slechts 

16. Resultoten uit deze vergelijking dienen ter 

indicotie. 

Met betrekking tot het oontol verplootsingen dot de 

respondenten mookt volt op dot de respondenten 

die op of stand porkeren meer verplootsingen 

moken, 01 is dit verschil niet terug te vinden bij 

het oontol longzome en snelle verplootsingen 

noar de dogelijkse voorzieningen. Met betrekking 

tot de norm zijn er geen 'signifkonte' verschillen 

tussen de twee groepen. 

II. Afslandparkeerders in Pad en luin versus bij 

de woning parkeerders Schoonhorsl-Wesl 

(Figuur 47) 

Deze analyse wordt gedaan om te bepalen of 

de verschillen tussen de afstondparkeerders in 

Pad en Tuin en de bij de woning parkeerders 

in Schoonhorst-West groter worden wonneer 

de bij de woningen porkeerders in Pad en Tuin 

buiten beschouwing worden geloten. Met andere 

woorden: zijn de bij de woning parkeerders in 

Pad en Tuin een vertroebelende factor waardoor 

gemeten verschillen minder duidelijk noar voren 

Figuur 46 
I. Afstondporkeerders versus 

bii de woning 

parkeerders Pad en Tuin 

Figuur 47 
II. Afstandparkeerders Pad en Tuin 

versus bii de woning parkeerders 
Schoonhorst-West 

komen? Aspecten uit de vragenlijst waarbij het verschil meer significant is geworden door 

het uitsluiten van deze respondenten: 

(De categorie die het hoogst scoort of het vaokst eens is met de stelling, staat er tussen hookies 

achter. fen oontal vragen is dik gedrukt vanwege de relatie met de onderzoeksvrogen.) 

• Deelnemer voldoet aan de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen (nu 

wei significant mel een betrouwbaarheid van 95%) (afstanclparkeerclers). 

• Aile acliviteiten bij elkaar opgeleld, dagen per week minimaal 30 minuten 

malig intensief (afstanclparkeerclers). 

• Yrije tijd tuinieren, dogen per week minimaal 30 minuten matig intensief 

(afstandparkeerders). 

• Yeilig in de buurt de auto op stroot kunnen parkeren (bii de woning 

parkeerders) . 

• De aonwezigheid van voetpaden/ trottoirs op de loop route naar het 

winkeicentrum (bii de woning parkeerders). 

• De aanwezigheid von fietspaden waar dot voor de veiligheid nodig is (bii de 

woning parkeerders). 
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• De afstand tot het winkelcentrum is gemakkelijk te fietsen (afslandparkeerders). 

• Per auto vind ik het winkelcentrum uitstekend bereikbaar (bi; de woning 

parkeerders) . 

• Op de route naar het winkelcentrum zijn de voetpaden vaak gescheiden van 

de straat, door middel van groenstroken of geparkeerde auto's (bi; de woning 

parkeerders) . 

• Op de route naar het winkelcentrum staan voldoende bomen langs de straten 

(bi; de woning parkeerders). 

• Op de route naar het winkelcentrum is het door overlast en kleine criminaliteit 

voor mij 's avonds in het donker onveilig om naar het winkelcentrum te lopen of 

te fietsen (bi; de woning parkeerders). 

• De respondent heeft kinderen die naar de basisschool gaan 

(afslandparkeerders). 

• Totaal aantal verplaatsingen langzaam verkeer (afstondparlceerders). 

Aspecten uit de vragenlijst waarbij het verschil minder /niet significant is door het 

verwijderen van deze respondenten: 

• School of -werkverkeer fietsen dagen per week minimaal 30 minuten matig 

intensief (geen significante verschillen). 

• Op de route naar het winkelcentrum rijden de meeste bestuurders te snel (geen 

significanle verschillen). 

• Op de loop- of fietsroute(s) naar het winkelcentrum heeft de omgeving een 

gezellige uitstraling (geen significanle verschillen). 

Bijna aile verschillen zijn groter geworden. De aanname dat de bij de woning parkeerders 

in Pad en Tuin de resultaten minder sterk maken, blijkt dus juist te zijn. Opvallend is dat er 

bij deze vergelijking geen significant verschil meer bestaat bij: hel aanlal dagen minimaal 

30 minuten het fietsen naar werk of school. Het verschil in het halen van de norm bij de 

!wee categorieen is toegenomen. De groep die bij de woning parkeert in Pad en Tuin is 

een kleine groep. De reden waarom er op een aantal aspecten hoger of lager gescoord 

wordt kan hierdoor ook op toeval berusten. Benoemenswaardig is echter wei dat aile, aan 

verplaatsingen gerelateerde verschillen, toenemen wanneer de groep niet mee doet aan 

de analyses. 
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III. Afstandparkeerders in Pad en Tuin samen met de bij de woning parkeerders in Pad 
en Tuin versus Schoon horst-West (Figuur 48) 

Uit voorgaande analyses blijkt dat de bij de woning parkeerders in Pad en Tuin ervoor 

zorgden dat de verschillen tussen de parkeersituaties voornamelijk kleiner werden bij de 

uitvoer van diverse analyses. In deze laatste analyse worden de afstandparkeerders en 

de bij de woning parkeerders in Pad en Tuin samengevoegd en in zijn totaliteit vergeleken 

met de groep respondenten in Schoonhorst-West. Deze vergelijking is dus een vergelijking 

tussen aile respondenten in Pad en Tuin versus aile respondenten in Schoonhorst-West. 

Aan de hand van het halen van de norm en het aantal langzame verplaatsingen werd de 

situatie geanalyseerd. Tussen Pad en Tuin en Schoonhorst-West is een significant verschil 

in het halen van de norm gemeten. Pad en Tuin haalt met een betrouwbaarheid van 90% 

de norm vaker dan Schoonhorst-West. Wat het aantal verplaatsingen betreft, verplaatsen 

mensen uit Pad en Tuin zich vaker. Er zijn geen significante verschillen gemeten tussen de 

twee buurten ten aanzien van het aantal langzame verplaatsingen of het aantal snelle 

verplaatsingen. 

Bi; de vergeli;kingen ten aanzien van de norm en het verplaatsingen, Pad en Tuin versus 

Schoonhorst-West hebben de afstandparkeerders in Pad en Tuin een vee I grotere invloed 

op de resultaten dan de bij de woning parkeerders in Pad en Tuin, aangezien de groep 

afstandparkeerders vele malen groter is dan de bij de woning parkeerders in Pad en 

Tuin. Wanneer met weegfactoren wordt gewerkt, waarbij beide parkeersiluaties even 

zwaar wegen in Pad en Tuin, dan blijkt dat er geen significante verschillen zi;n tussen Pad 

en Tuin en Schoonhorst-West ten aanzien van het halen van de norm, het totaal aantal 

verplaatsingen nog het aantal langzame verplaatsingen. 

Figuur 48 
III. Pad en Tuin versus 

Schoonhorst-West 
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Overzicht Norm voorgaande vergelijkingen 
Voor een helder beeld ten aanzien van de hiervoor gedane vergelijkingen worden voor het 

halen van de norm hieronder de resultaten weergeven, afkomstig uit de clossificatieboom 

(Figuur 49a,b,c). 

Figuur 49 a,b,c Vergeli;kingen ha/en norm bewegen 

Concluderend uit voorgaande analyses blijkt dot de porkeersituatie de meeste invloed 

he eft op het holen von de norm. Door het buiten beschouwing loten von de bij de woning 

parkeerders in Pad en Tuin werden de verschillen groter. Daarnaast viel op dot Pad en 

Tuin niet significant verschillend secort don Schoonhorst-West op het halen von de norm en 

het aontol verploatsingen, wanneer er weegfoctoren worden gebruikt. 
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6.2.4 Norm en aantal verplaatsingen 

In deze laatste subparagraaf worden er een aantal hypothesen getest die te maken 

hebben met de norm of het aantal verplaatsingen of een combinatie daarvan. 

Voor het halen van de norm dient een respondent minimaal 5 dagen matig intensief te 

bewegen. Het kan echter zijn dot een bepaalde respondent 10 dagen matig intensief 

beweegt in een week 015 hij bijvoorbeeld 5 dagen een half uur fietst en 5 dagen een 

half uur werkt. In het onderzoek is er een aantal factoren aan te wijzen die het totaal 

aantal dagen matig intensief bewegen significant verklaart. Deze significant verklarende 

faetoren zijn: de parkeersituatie, het bezit van een fiets en de beoordeling van obstakels/ 

rotzooi onderweg. De parkeersituatie bleek het meest significant het aantal dagen matig 

intensief bewegen te verklaren (Bii1age R098). Voor de invoer van de regressieanalyse 

zijn de antwoorden met betrekking tot fietsbezit en parkeersituatie gehercodeerd. 

(bezit fiets= 0 bezit geen fiets= 1; parkeert bij de woning= 0 parkeert op afstand= 1) 
Voor het verklaren van het aantal dagen matig intensief bewegen kunnen de volgende 

vergelijkingen worden opgesteld: 

Fiefsbezif: nee 

Parkeersifuafie: bi; de woning 

Aanfal dagen mafig infensief bewegen= 

6,735 - 2,392 - 0,744*obsfakels/rofzooi onderweg 

Fiefsbezif: ;0 
Parkeersifuafie: bi; de woning 

Aanfal dagen mafig infensief bewegen= 

6,135 - 0,7 44*obsfakels / rofzooi onderweg 

Fiefsbezif: nee 

Parkeersifuafie : parkeren op afsfand 

Aanfal dagen mafig infensief bewegen= 

6,135 - 2,392 + 2,245 - 0,744*obsfakels/ rofzooi onderweg 

Fiefsbezif : ;0 
Parkeersifuatie: parkeren op afstand 

Aantal dagen matig intensief bewegen= 

6,735 + 2,245 - 0,744*obstakels/ rotzooi onderweg 

Met betrekking tot de p/aats zi;n er ook significante verschillen gevonden ten aanzien van de 

beoorde/ing van obstakels/ rotzooi onderweg. Respondenten die in Zwolle aangeven weinig 

last te ondervinden van obstakels en rotzooi onderweg, verp/aatsen zich re/atief gezien 

minder vaak langzaam. Het omgekeerde geldt voor Almere. De vergeli;kingen ten aanzien 

van p/aafs zi;n hier niet weergeven. 
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Ook is er een aantal factoren te benoemen die het aantal langzame verplaatsingen 

significant verklaart. Deze significant verklarende faetoren zijn: groen, de parkeersituatie 

en het geslacht. Het geslacht van de respondent bleek het meest significant het aantal 

langzame verplaatsingen van de respondenten in een week te verklaren (Bijloge R95) . Voor 

de regressieanalyse is de variabele geslacht gehercodeerd. (man= 0 vrouw= 1) Voor het 

verklaren van het aantal langzame verplaatsingen kunnen de volgende vergelijkingen 

worden opgesteld (Het effeet van de factor groen is hier niet weergeven. Het effect 

hiervan op het aantal langzame verplaatsingen is 01 eerder aan de orde geweest.): 

Geslachf: man 

Parkeersifuafie: parkeren bij de woning 

Aanfallangzame verplaafsingen= 0,903 

Geslachf: vrouw 

Parkeersifuafie: parkeren bij de woning 

Aanfallangzame verplaafsingen= 0,903 + 1,055 

Geslachf: man 

Parkeersifuafie: parkeren op afsfand 

Aanfal langzame verplaafsingen= 0,903 + 0,491 

Geslachf: vrouw 

Parkeersifuafie: parkeren op afsfand 

Aanfallangzame verplaafsingen= 0,903 + 1,055 + 0,491 

Respondenten die de norm holen , verplaalsen zich vake. adieF nQar de 

winkelvoon:ieningsn in de omgBving dan reiipondenten die de norm niel hgle-n. 

Betrouwbaarheid 95% (Bijloge Rl03) 

Met behulp van de independent samples t test is de hypothese getest. Deze hypothese 

bleek zowel voor de groep respondenten in Zwolle ols in Almere op te goon. Bij het testen 

van de hele groep respondenten (Zwolle + Almere) bleek de hypothese ook juist te zijn. 

In beide plootsen klopte de hypothese niet voor de bij de woning parkeerders maar wei 

voor de afstandparkeerders. 

Respondenlen die de norm niet holen, verplaatsen zich procenlueel vaker mel de aula 

naar de dage-lijkse voorzieningen dan respondenlen die- de norm wei halen. 

Betrouwbaarheid 90% (Bijlage R 1 04) 

De hypothese blijkt juist te zijn en is getest met behulp von de independent samples 

test. 
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Respondenlen doen op zalerdag vaker hun boodschappen met de aulo dan door de 

week (Bijloge R 1 05). 

Voor het testen van deze hypothese zijn er een aantal nieuwe variabelen aangemaakt. 

De eerste twee nieuwe variabelen waren: aantal verplaatsingen met de auto week en 

aantal verplaatsingen met de auto weekend. Vervolgens werden er weer twee nieuwe 

variabelen aangemaakt: 

Variabele 1 = Verplaatsingen auto week + zondag (in Almere) (respondent)/ totaal aantal 

verplaatsingen (respondent) * 100 

Variabele 2= Verplaatsingen auto zaterdag (respondent)/ totaal aantal verplaatsingen 

(respondent) * 100 

Met behulp van de analysetechniek correlatie-analyse is gekeken of er een verband 

is tussen beide variabelen. De resultaten gaven een significant verband en een sterke 

correlatie weer. Een hoger aantal verplaatsingen met de auto door de week (5 / 6 dagen) 

goat gepaard met een hoger aantal verplaatsingen met de auto op zaterdag (1 dog). In 

feite komt het er op neer dot op zaterdag men ongeveer even vaak de auto gebruikt 015 

in de rest van de week. 

Of een respondent nu wei of niet de norm hgall, er Is GEEN significant verschillussen 

hello'ggl aanlal verplaalsingen in een week no or de dagelijkse lIoorxieningen 

(Bijloge R 1 06) . 

Mel behulp van de independent samples I lesl is de hypolhese gelesl. De uilslag van de 

lesl resulleerde niel in significanle verschillen. Hiermee kan gecondudeerd worden dOl de 

hypothese is gehaald. 

Een hoog oanlal bexoeken aan de dagelijkse lIoorxieningen In de omgeving gaol 

samen met &en hoge deelname aan hel langl:oom yerkeer. 

Belrouw baa rheid 95% (Bijloge RI07) 

Voor het lesten van de hypothese is de correlalie-analyse gebruikt. De hypolhese bleek 

overluigend Ie kloppen voor de he Ie groep respondenlen. Ook voor de beide pia alsen 

afzonderlijk was de hypolhese juist . 

No het lesten van de bovenslaande hypolhese worden er een aantal bevindingen len 

aanzien van verplaalsingen op een rii gezet. Wanneer hel 101001 aantal verplaalsingen 

per locatie mel elkaar vergeleken wordt, dan resulleerl dit in het volgende: 

• Respondenten in Zwolle verplaatsen zich significanl minder vaak naar de 

dagelijkse voorzieningen dan respondenten in Almere gedurende een week tijd 

(belrouwbaarheid 95%}(Figvvr 500) . 

• Respondenten die in Zwolle op afstand parkeren verplaalsen zich vaker dan 

respondenten die bij de woning parkeren (belrouwbaarheid 95% ) (Figvvr 500) . 

• Respondenlen in Zwolle verplaalsen zich significant vaker langzaam naar de 

dagelijkse voorzieningen dan respondenten in Almere gedurende een week 

tijd(belrouwbaarheid 95%) (Figvvr 50b). 
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• Respondenten die in Zwolle op afstand parkeren verplaatsen zich vaker 

langzaam dan respondenten die bij de woning parkeren (betrouwbaarheid 

90%) (Figuur SOb). 

• Respondenten In Zwolle verplaatsen zich significant minder vaak met de auto 

naar de dagelijkse voorzieningen dan respondenten in Almere gedurende een 

week tijd (betrouwbaarheid 95%; Figuur Sac). 

Figuur 50o,b,c 

Aontol verplootsingen von de repondent noor de dogelijkse voorzieningen in een week 
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Het aandeel langzame of snelle verplaatsingen kan procentueel worden bepaald aan de 

hand van het totaal aantal verplaatsingen van de respondent (Figuur 51 a,b). 

Figuur 51 a,b 
Percentage aanlal verplaalsingen van de repondenl len opzichle van de 10/001 aantal 

verplaalsingen naar de dageli;kse voorzieningen 
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Wonneer met percentages wordt gewerkt, krijg je andere resultoten. De verschillen 

uiten zich aileen nog per pi oats en niet per parkeersituotie. De reden dot er niet wordt 

opgesplitst noar porkeersituotie in Zwolle is de volgende: 

Totool oontol verplootsingen op of stand (gemiddeldel: 

Totool oontol verplootsingen bij woning (gemiddeldel: 

Totool oontol longzome verploot>ingen op of stand (gemiddeldel: 

Totool oontol longzome verplootsingen bij woning (gemiddeldel: 

3,471 

2,422 

2,412 

1,667 

Respondenten die op of stand porkeren verplootsen zich voker, maar het percentage van 

het oontol longzome verplootsingen ten opzichte van het totool oontol verplootsingen 

is ongeveer gelijk oon dot voor respondenten die bij de woning parkeren (69%). 

Respondenten die in Zwolle op of stand porkeren verplootsen zich obsoluut gezien wei 

voker longzoom, maar relotief gezien niet (Figuur 52). 

69% 31% 

Gemiddeld oontol longzome verplootsingen 

ofstondporkeerders: 2,41 2 • • 
Gemiddeld oontol verplootsingen 

• ofstondporkeerders: 3,471 

69% 31% 

Gemiddeld oontol longzome verplootsingen 

bij de woning porkeerders: 1,667 • • 
Gemiddeld oontol verplootsingen 

• bij de woning parkeerders: 2,422 

Figuur 52 Procentueel oontollongzome verplootsingen 
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6.3 Bevindingen 

Over hel kan gesleld worden dot wanneer er significante verschillen werden 

gemeten bij de parkeersituaties, deze verschillen altijd werden gemelen in Zwolle en 

niet in Almere. De afstandparkeerders in Zwolle bleken vaker de norm te halen en 

vaker langzaam Ie bewegen dan de controlegroep. No verscheidene analyses werd 

geconstateerd dot de verschillen tussen deze twee groepen nog groter werden, door 

het buiten beschouwing laten van een bepaalde groep respondenten. De respondenten 

in deze builen beschouwing gelalen groep hadden een parkeerplaats bij de woning en 

woonden in Pad en Tuin. De grootste verschillen tussen het halen van de norm en het aantal 

keren langzaam verplaatsen werd gevonden tussen de groepen: in 

Pad en Tuin en de bij de woning parkeerders in Schoonhorst-West. Daarnaa.t viel op do! 

de wei invloed had op de vrouwen (aileen in Zwolle), maar niel significant 

op de mannen. Vrouwen die in Zwolle wonen en op afstand parkeren verplaatsen zich 

gemiddeld 3,2 keer langzaam naar de dageliikse voorzieningen. Vrouwen die in Zwolle 

bij de woning parkeren verplaalsen zich gemiddeld 2 keer langzaam naar de da,gelij~,se 

voorziening. 

Vrauwen zich (las van de parkeersituatie) in het algemeen vaker dan mannen 

actief no or de dagelijkse voarzieningen Ie verplaatsen. Bljna de helft van de mannelijke 

respandenlen gaf aan altijd boodschappen mel de auto Ie doen. Ten aanzien van de 

narm warden er geen signincante verschillen gemeten lussen mannen en vrouwen. 

Aangezien er wei signiflCante verschillen gevanden werden bij de parkeersituaties in 

Zwolle, maar niet in Almere, kan er gecondudeerd worden dot aileen het op ohland 

parkeren nie! werkt voor het vaker halen van de narm en het vaker actief verplaatsen. Er 

xiin andere facellen die er in Zwalle mede voar zorgen dOl de afstandparkeerders voker 

de norm holen. Zools, bijvoorbeeld 01 eerder aan de orde is geweesl is de opbouw van 

de autovrije straten behoorlijk versehillend op beide loealies. De voornaamsle verschillen 

werden mel betrekking tot school en levendigheid van de slraten. In Zwolle 

waren de aulovrije straten hel mee.t op school van de mens en waren de autovrije slralen 

levendiger Ie noemen dan in Almere. In hel volgende hoofdsluk xal hier op in worden 

goon. 

In de enquele is gevraagd naar de somenstelling van hethuishouden. De afstandparkeerders 

in Zwolle bleken veel vaker kinderen Ie hebben dan de con!rolegroep. Deze 

gezinssamenstelling had echler geen invloed op het aantal longzame verplaatsingen, nog 

op de norm. 

Verder vie I op dot de geleS!e sledebouwkundige aspecten op de roule naar hel 

winkelcentrum geen of nauwelijks invloed had den op het aantal langzame verplaotsingen 

van de respondent. Aileen de factor groen bleek van invloed op het oanlal langzame 

verolaaltsilna,en. In Zwolle had een hoge waardering von het groen een positief effect 

op hel aantal langzame In Almere had groen echter een 

effect. Mogeliik hebben gesignaleerde versehillen in sodale veiligheid te maken mel dit 

resultaat. 
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7. Conclusies en aanbevelingen 
In dit laatste hoofdstuk van het onderzoek komen conclusies en aanbevelingen aan de 

orde. Ais eerste zal worden ingegaan op de opbouw van het onderzoek en de resultaten 

die daaruit voort komen. Vervolgens zal er een paragraaf worden gewijd aan reflectie 

op het onderzoek. In de laatste paragraaf zal een aantal aanbevelingen worden gedaan 

voor vervolgonderzoek. 



7.1 Resu/taten 
Bij aanvang van het afstuderen was als doel geteld, meer inzicht te krijgen in 

stedebouwkundige aspecten die motiverend dan wei demotiverend werken op 

lichaamsbeweging. No een uitgebreide literatuurverkenning is gekozen om verschillende 

parkeersituaties (op afstand >30 meter en bij de woning parkeren) onder de loep te 

nemen. Het doel hierbij was informatie te verkrijgen over de invloed van parkeersituaties 

op dagelijkse beweging. De dagelijkse beweging is in dit onderzoek aan de hand van 

twee vragen gemeten. 

, . Hoe vaak en op welke manier verplaatst men zich naar de dagelijkse 

voorzieningen? 

2. Haalt men de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen? 

Om het bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden, is ervoor gekozen om zowel via 

een enquete als via een buurtanalyse informatie te verkrijgen. Zowel de enquete als de 

buuranalyse is voor een groot deel gebaseerd op de hierarchie van Alfonzo (2005). In 

deze hierarchie staan vijf factoren centraal (uitvoerbaarheid, toegankelijkheid, sodale 

veiligheid, verkeersveiligheid en aantrekkelijkheid) die invloed zouden hebben op de 

beslissing hoe je je goat verplaatsen. Oorspronkelijk is de hierarchie aileen opgesteld 

voor verplaatsingen te voet. In dit onderzoek is de hierarchie aanpast, zodat de hele 

categorie langzaam verkeer (dus ook fietsen) in de hierarchie is opgenomen. Met 

betrekking tot snelverkeer zijn aileen uitvoerbaarheid en toegankelijkheid onder de loep 

genomen. De hierarchie is vooral gebruikt om inzicht te krijgen in de context van de 

onderzoekslocaties. 

De enquete is niet aileen gebruikt om de hierarchie van verplaatsingen in beeld te 

brengen, maar bevatte ook onderdelen die te maken hadden met het testen van de 

dagelijkse beweging. Om te bepalen of iemand aan de Nederlandse Norm voor Gezond 

bewegen voldoet is de Squash-vragenlijst gebruikt, die op een snelle manier inzicht geeft 

in het 01 dan niet halen van de norm. Voor het meten van de beweging naar de dageli;kse 

voorzieningen is respondenten gevraagd een tabel in te vullen waarin ze aangeven 

wanneer, en met wie ze no or welke dagelijkse voorzieningen goon, en welk vervoermiddel 

ze daarbij gebruiken. 

De locaties die voor dit onderzoek geschikt werden bevonden waren Pad en Tuin en 

Schoonhorst-West in Zwolle en de Indische buurt in Almere. De buurten zijn geselecteerd 

op parkeersituaties. In de buurten bevonden zich mensen die op afstand van de woning 

parkeerden (>30meter) en mensen die bij de woning parkeerden. In een periode van 

een maand (tussen 24 mei tot 21 juni 2008) zijn er in deze buurten samen 185 enquetes 

ingevuld en opgehaald. De respons bij beide locaties was vrij hoog. 

De vooraf opgestelde hypothesen zijn ingedeeld in 4 categorieen, namelijk persoonlijke 

eigenschappen, stedebouwkundige kenmerken van de route, parkeersituatie en norm 

en aantal verplaatsingen. Per categorie zullen de belangrijkst uitkomsten besproken 

worden. 
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Persoonliike eigensc:happen 
Een van de persoonlijke eigenschoppen is geslocht. Ten oonzien van het geslacht zijn grote 

verschillen te constoteren. Vrouwen verplaatsen zich veel voker octief noor de dogelijkse 

voorzieningen don monnen. Meer don de helft von de monnen verplootst 1.ich of mel de 

auto of verplaotst zich helemool niet noor de dagelijkse voor1.ieningen in een 'norma Ie' 

week. Wonneer de respondenten oongeven kinderen te hebben die noor de basisschool 

worden gebracht, dan doen de vrouwen dit in de meeste gevollen. De monier woarop 

dol gebeurt is veelal op een actieve monler. Vrouwen brengen dus vaker kinderen actief 

noor de boslsschool en holen voker octief boodschoppen. Ze holen echler nlel vaker 

de Nederlondse Norm v~~r Gezond Bewegen. Blijkbaor monnen bij andere 

oeliteilen voldoende om de norm de holen. Bij het toetsen von verschillende onderdelen 

ten oonzien von de norm (Squosh-vrogenlijst), worden geen signif1conte verschillen 

gemeten lussen vrouwen en monnen. In de vrogenlijst met betrekking tot de norm, 1.ijn 

geen spedfieke vrogen verwerkt over het holen von boodschappen. De respondent kan de 

verplaolsingen noar de dagelijkse voor1.ieningen aangeven bij het onderdeel: wande/en 
of fielsen in de vriie tiid. Dat er bij dit onderdeel geen signinconte verschillen worden 

gemeten, kan komen doordot: 

x Respondenten niet aile oclleve verploalsingen noor de voorzieningen 

invullen, omdot er geen specifleke vroog over hel holen von boodschoppen wordt 

gesteld kon het zijn dOl 1.e deze verplootsingen uberhoupt nergens ingevuld 

worden. 

x De verplootsingen niet genoeg duren om mee te tellen voor de norm. (de 

octiviteit moet minimool een holf uur duren). 

x Veel verplootsingen te voet zijn. Wonneer verplootsingen te voet op een gemiddeld 

tempo zijn, tellen deze verploolsingen niet mee wonneer de respondent jonger is don 

55 joor. 

x Mannen even vee I wondelen of netsen in de vrije tiid. 

Twee groepen die noos! geslocht met elkoor vergeleken zijn ten oonzien von het holen 

von de norm 1.ijn de hoger en lager Hoger holen niet voker de 

norm don de lager opgeleiden. Wei hebben de hoger opgeleiden een logere BM!. In de 

lileroluur mel belrekking lot opleiding worden soorlgeliike resullolen gevonden. In hel 

boek 'De somenleving' (Dogevos en Munnichs, 2007), word! geconcludeerd 

dot overgewich! zich in toenemende mate concentreert onder mensen met de laogsle 

inkomens, de loogsle opleidingsniveaus en de minst in aonzien stoonde beroepen. 

Mensen met een hogere 8MI (?:25) bliiken zich voker met de auto naor de dogeliikse 

voorzieningen te verploolsen don de mensen mel een logere 8MI «25). Ook deze 

uilkomsl is in relotie te brengen mel bevindingen in de lilerotuur. In een onderzoek woorbii 

de liid doorgebrocht in auto's werd onderzochl, werd gecondudeerd dOl hoe meer men 

in de auto zat, hoe groter de kons was dot de respondent overgewicht hod en Ie weinlg 

bewoog (Papas en onderen, 2007). 

AUlogebruik kan ook in relolie worden gebrochl mel de beschikbaorheid von de auto. 

Respondenten die oltiid beschikking hebben over de oulo, doen voker hun boodschoppen 

mel de auto don respondenten die niet ollijd beschikking hebben over de auto. De 

tevredenheid over de porkeersituotie blijkt echler geen rol te spelen bij autogebruik. 
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Een aantal respondenten gaf aan wei eens boodschappen te doen op de terugweg van 

hun werk. Deze groep respondenten maakt in het algemeen vaker gebruik van de auto 

wanneer ze boodschappen halen. 

In het onderzoek is er een variabele aan te wijzen die wei de BMI van de respondenten 

significant verklaart, namelijk de plaats. De gezondheidssituatie bleek daarnaast een 

sterke correlatie te hebben met met de BMI. 

Stedebouwkundige kenmerken op de route 
Om inzicht te krijgen in de context van de locatie is eerst een stedebouwkundige analyse 

gedaan. Met betrekking tot toegankelijkheid, sociale veiligheid, verkeersveiligheid en 

aantrekkelijkheid werden er in de buurten overeenkomsten en verschillen gesignaleerd. 

De opvallendste bevindingen waren: 

x In Almere zijn de loop- en fietsroutes vaak gescheiden van het snelverkeer. In Zwolle 

is het verkeer vaak gemengd. 

x Voor beide locaties is de afstand tot de dichtst bij gelegen dagelijkse voorziening 

binnen een 'Ioop'- of 'fietsafstand'. 

x De connectiviteit met het winkelcentrum is v~~r het snelverkeer in Zwolle in verhouding 

tot de buurt in Almere laag. De connectiviteit voor het langzaam verkeer is in beide 

locaties relatief hoog. 

x Het aantal parkeerplaatsen bij het winkelcentrum in Zwolle lag verhoudingsgewijs 

hoger dan bij het winkelcentrum Almere. 

x De grote stallingvoorzieningen voor de fiets in het winkelcentrum bevinden zich in 

Zwolle dichter bij de winkels voor dagelijkse artikelen. 

x In Almere bevinden zich op aile langzame routes naar het winkelcentrum plekken met 

een lage sociale controle. In Zwolle zijn er nauwelijks plekken te vinden met een lage 

socia Ie controle. 

x In Almere bevindt zich veel groen in de buurt en er buiten. In Zwolle bevindt zich 

aileen groen rond de buurten. 

x De buurt Pad en Tuin in Zwolle is het meest vormgegeven op schaal van de mens. 

De facetten toegankelijkheid, sociale veiligheid, verkeersveiligheid en aantrekkelijkheid zijn 

ook in de enquiHe opgenomen. Hierbij is vervolgens getest in welke mate de aangepaste 

hierarchie van Alfonzo (2005) klopte voor de beide onderzoekslocatles. Er is onderzocht 

in welke mate er een verband bestond tussen de facetten uit de hierarchie en het aantal 

langzame verplaatsingen van de respondenten in een periode van een week. De facellen 

die getest zijn in relatie tot het aantal langzame verplaotsingen zijn bepaald aan de 

had van een factoranalyse en worden factoren genoemd. De ontstane factoren uit de 

factoranalyse waren: bereikbaarheid, begaanbare loop-/fietspaden, lage criminaliteit, 

uitstraling omgeving, obstakels/ rotzooi onderweg, groen, zien en gezien worden en 

verkeersgemak. Aileen de factor groen bleek in Zwolle een positieve en in Almere een 

negatieve invloed te hebben op het aantal langzame verplaatsingen. Mogelijk hebben 

gesignaleerde verschillen met betrekking tot onoverzichtelijk groen (sociale veiligheid) te 

maken met dit resultaat. In dat geval is de factor groen een intervenierende variabele. 

Geconcludeerd kan worden dat de aangepaste variant van de hierarchie niet van 

toepassing is op de twee onderzoekslocaties. Men kan zich afvragen in welke mate 
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verschillende beoordelingen invloed hebben op het aantal langzame verplaatsingen. 

Met betrekking tot sociale veiligheid waren de beoordelingen in beide locaties behoorlijk 

verschillend. Socia Ie veiligheid had echter geen directe invloed op het aantal langzame 

verplaatsingen, terw ijl socia Ie veiligheid als een van de belangrijkste basisbehoeften naar 

voren komt in de hierarchie. 

Parkeersituatie 
Mensen die hun auto op afstand parkeren voldoen vaker aan de norm en verplaatsen zich 

vaker actief naar de dagelijkse voorzieningen dan mensen die hun auto bij de woning 

parkeren. Dit resultaat blijkt op te gaan voor locatie Zwolle maar niet voor locatie Almere. 

De invloed van het parkeren op afstand is in de literatuurverkenning ook aan de orde 

gekomen. Door VU medisch centrum, de Architecten cie en het VU sPINlab werd gesteld 

dat wanneer een bewoner geen parkeerplaats voor de deur van hun woning heeft, lopen 

en fietsen aantrekkelijker wordt (Gijsbertse en anderen, 2007). Uit de resultaten van 

dit onderzoek blijkt dat dit niet altijd het geval hoeft te zijn. Opvallend is dat in Zwolle 

mensen die hun auto op afstand parkeren, in totaal meer verplaatsingen maken dan 

mensen die dicht bij de woning parkeren. Het aandeel actieve verplaatsingen ten opzichte 

van het totaal aantal verplaatsingen is echter voor beide categorieen gelijk. 

Ten aanzien van het geslacht worden ook verschillen gemeten bij de twee parkeersituaties. 

Zoals al eerder vermeld, verplaatsen vrouwen zich vaker langzaam naar de dagelijkse 

voorzieningen dan mannen. De parkeersituatie heeft daarnaast ook invloed op het aantal 

verplaatsingen. Vrouwen die op afstand parkeren verplaatsingen zich verhoudingsgewijs 

vaker langzaam dan de vrouwen die bij de woning parkeren. Voor mannen geldt dit 

niet. Oat vrouwen zich vaker actief naar de dagelijkse voorzieningen verplaatsen was 

verwacht. Maar dat de parkeersituatie eigenlijk aileen invloed heeft op de vrouwelijke 

respondenten en niet op de mannelijke, was van tevoren niet voorspeld . 

Een opvallend verschil tussen de afstandparkeerder in Zwolle en Almere is de 

ge:zinssamenstelling. Het percentage huishoudens met kinderen ligt bij de afstandparkeerders 

in Zwolle een stuk hoger dan in Almere. Dit percentage ligt ook hoger ten opzichte von 

de controlegroep in Zwolle. Men kan zich dan afvragen of de samenstelling van het 

huishouden invloed heeft op de uitkomsten van diverse toetsen. Het hebben van wei of 

geen kinderen bleek echter geen relatie te hebben met het halen van de norm of het 

aantal langzame verplaatsingen die de respondent maakt. Voor deze laatste analyse 

:zijn twee verschillende variabelen gebruikt, namelijk: variabele gezinssamenstelling en 

variabele repondent heeft wei of geen naar de basisschool gaande kinderen. 

In Zwolle :zijn er twee buurten geselecteerd. In de ene buurt Pad en Tuin wonen vooral 

afstandparkeerders maor ook mensen die bij de woning parkeren. In de andere buurt 

Schoonhorst-West wonen aileen mensen die bij de woning parkeren. Wanneer het aantal 

verschillen ten aanzien van de norm en het aantal verp laatsingen vergeleken wordt, valt 

op dat de grootste verschil len ontstaan wanneer de afstandparkeerders in Pad en Tuin 

vergeleken worden met de bij de woning parkeerders in Schoonhorst-West. De groep 

bij de wonlng parkeerders in Pad en Tuin worden bij deze laatste vergelijking buiten 

beschouwing gelaten. Vervolgens is er gekeken of aile respondenten in Pad en Tuin 
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{ofstondporkeerders en bij de woning porkeerders) wellieht hoger seoren op het holen 

von de norm don de bewoners in Schoonhorsl·Wesl. He! doel von deze is, 

hel bepolen of de sledebouwkundige opzet von de toto Ie buurt invloed heefl in ploots 

von aileen de oulovrije slroten. Werkend met worden er geen significanle 

verschillen gevonden. Dot de afslandparkeerders in Pad en Tuin hoger seoren op het halen 

van de norm en hel vaker langzoam verplaatsen dan de bij de woning porkeerders in 

Schoonhorsl-West is niet Ie wijten aan de opbouw van de Iota Ie buurl, moor is wellfcht Ie 

wijten aan de opzet van de oulovrije stralen. Aongezien er geen verschillen ten aonzien 

van de norm worden gemeten in Almere lussen afstondparkeerders en bij de woning 

parkeerders, mog geconcludeerd worden dOl hel loepassen van een aulovrije slroat 

aileen niel voldoende om een verhoging van het aanlal mensen dot de norm haalt te 

bewerkstelligen. In de porograaf aanbevelingen wordt hier verder op ingegaan. 

Norm en aantal verplaatsingen 
Ten oonzien van de norm en het aantol verplaatsingen is ook een aanlal algemene 

hypothesen opgesleld. Een hoog aanlal bezoeken aan de voorzieningen goat 

samen mel een hoge deelname aan het long zoom verkeer. Daarnaast blijken res:oc,ndenten 

die de norm halen zich vaker actief naar de winkelvoorzieningen verplaatsen. Respondenlen 

die de norm niet halen verplaatsen zich procentueel vaker met de auto naar de dagelijkse 

voorzieningen. Of een respondent nu wei of nie! aan de norm voldoet, er wordt geen 

verschil gemeten in hel totaal aantol verplaatsingen naar de dagelijkse voorzieningen. 

Voor het halen van de norm dient een respondenl minimaal 5 dagen malig inlensief Ie 

bewegen. Hel kan echler zijn dot een bepaalde respondent 10 dagen matig in!ensief 

beweegl in een week als hij bijvoorbeeld 5 dagen een half uur fiets! en 5 dagen een 

half uur werkl. In het onderzoek is er een aanlal factoren aan te wijzen die het totaal 

aantal dagen matig intensief bewegen signifkant verklaarl. Deze significant verklarende 

factoren zijn: de parkeersiluatie, het bezi! van een fiets en de beoordeling van 

rolzooi onderweg. De parkeersituatie bleek het meest significant het aantal dagen matig 

in!ensief bewegen te verklaren. Ook is er een aantol factoren te benoemen die het aantal 

langzame verplaotsingen significant verklaarl. Deze significant verklarende factoren zijn: 

groen, de parkeersituatie en hel geslachl. Het meesl significant voor het verklaren van 

hel aantal langzame verplaa!ingen in een week bleek hel geslacht van de respondent 

Ie zijn. 

De afstanden tot he! winkelcentrum bij de locaties varieren. De ohland tot hel winkelcenlrum 

in Zwolle is een sluk korter dan in Almere. In de enquete is gevraagd of de respondent 

de afsland tot hel winkelcentrum gemakkelijk Ie nelsen of Ie lopen vond. Met behulp 

van de regressieanalyse is bepaald of er een relatie beslond tussen het beoordelen van 

de afstand en hel aanlal langzame verplaatsingen. Deze analyse gaf geen significante 

uitkomst weer. 
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7.2 Reflecfie 

V~~r di! onderzoek is een hele reeks s!oppen geze!. In deze poragraof zal kri!isch 

noar deze s!appen worden oe''''K",n. Doornaasl zal kort worden ingegaon op andere 

bevindingen tijdens het onderzoek. 

Keu:z:e onderwerp 
De stijging van het lichoomsgewich! door te welmg beweging is een 

onderwerp. In de literatuur wordl gesleld dot er allerlei facetten in de stedelilke omgeving 

zijn die meer beweging aanmoedigen dan wei belemmeren. De keuze lion het bepalen van 

de invloed van de parkeersituaties op ohland parkeren en bij de woning parkeren, lilkt 

vol gens deze onderzoeksresultalen een interessant onderwerp. Tussen de parkeersituaties 

werden er op de ene loco lie duidelijke lIerschilien gevonden len aanzien van bewegen. 

Op de andere locatie ech!er nie!. Specifleke omstandigheden kunnen in beide locaties 

invloed op de hoelleelheid beweging hebben. In Almere kan het on!breken van effect lion 

de parkeersiluatie op beweging lIeroorzaakt worden door omstandigheden die niet in dit 

onderzoek zijn meegnomen. Uiteraard kunnen bepaalde ook de red en 

ziln dot er in Zwolle wei een effect van de parkeersituatie is geconstateerd. Dil maak! 

duidelijk dot onderzoek op slechls een locatie een verkeerd beeld kan opleveren. 

In dit onderzoek had het kiezen van 1 localie duidelijk niet volstaan. Het kiezen lion meer 

dan 2 locaties was mogelijk nog beter geweest. Het blilft echter de vraag wal nu precies 

de facetten zijn die ervoor zorgen dot de afstondparkeerders op de ene loeatie meer 

bewegen dan de eontrolegroep. Facetten die afwiikend waren lion de andere situatie 

waren bijvoorbeeld: de school en de lellendigheid von de strelen. In paragraaf 7.3 

(Aanbevelingen) zal hier dieper op in worden gegaon. 

Locaties 
In dit onderzoek zijn de loco ties in Zwolle en Almere meermaals met elkaar vergeleken. 

Een aspect waarvan echler moeilijk Ie meten is of deze invloed heeft is biivoorbeeld 

de lokale eultuur. Cultuur en aanverwante zaken zouden een inliloed kunnen hebben op 

resultaten uit de enquiHe. Hiermee is echter geen rekening gehouden. 

Enquete 
Het verspreiden van de enquetes door het persoonlijk benaderen van respondenten heeft 

een hoge respons opgeleverd. Door deze persoonlijke benadering worden mensen eerder 

over de streep getrokken om deel te nemen aan het onderzoek dan wanneer je enquliHes 

lIerspreid Ilia de briellenbus. 

De enquete bestond uit een aantal onderdelen; de Squash-vragenlijst, vragen met 

be trekking tot de hierarchie van lIerplaatsingen, een label waarin de verplaatsingen van 

een week in konden worden gelluld en tot slot een aantal persoonlijke IIragen. 

De vragen uit de Squash-vragenlijst werden over het algemeen goed ingelluld. Er was echler 

ook een aantal respondenten, dat de liist niet helemaal begreep. Sommige respondenten 

vulden bepaalde actilliteiten dubbel in. Aan het einde van de Squash-vragenlijst werd 

de volgende vraag gesteld: Op gemiddeld hoelleel dagen per week benl u, alles bii 

elkaar opgeteld, tenminste een half uur bezig met lichaamsbeweging die tenminste even 
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insponnend is ols stevig/snel doorlopen? Deze vroog werd vook of niet ingevuld of was 

totool verschillend met de berekende uitkomst von de andere vrogen von de Squosh

vrogenlijst. In het onderzoek von De gezonde wijk (den Hertog en onderen, 2006) is 

ook geprobeerd er ochter te komen of de respondenten vol gens richtlijnen voldoende 

bewegen. De vroog die ze doarvoor gebruikten was: In de komende week ben ik von plan 

op .... dogen ten minste 30 minuten te bewegen. De toelichting bij deze vroog wos: Met 
voldoende bewegen bedoe/en we ten minste in totool een half uur per dog oelief bewegen, 

zoo/s fietsen, sporten, stofzuigen, klussen en tuinieren. Bij deze omschrijving von 'voldoende 

bewegen' worden, niet aile octiviteiten opgesomd die in de Squosh-vrogenlijst gevraagd 

worden zools beweging op werk en school. Afgoonde op de resultoten bij de laotste vroog 

von de Squosh-vragenlijst en het ontbreken von de omschrijving von bepoalde octiviteiten, 

kon de vraog zools die in het onderzoek von Den Hertog en onderen (2006) werd gesteld 

een onvolledig beeld geven von het werkelijke beweeggedrog van respondenten. V~~r 

het testen von hypothesen woorin de norm centrool stond, is in het onderhovige onderzoek 

de berekende uitkomst uit de Squoshvrogenlijst gebruikt. 

De vragen die waren gebaseerd op de hierarchie werden goed ingevuld. Met behulp von 

foctoronolyse waarmee de vrogen met betrekking tot de hierorchie werden ingevoerd, 

kwomen factoren die goed benoemboor waren, woardoor er geconcludeerd mag worden 

dot de vrogen duidelijk bleken te zijn. No de vragen over de hierorchie zijn er een 

aantol vragen gesteld die te moken had den met het soort route dot de respondent kiest 

wanneer hij of zij lopend noar het winkelcentrum goat. Hierbij kon de respondent kiezen 

uit vijf mogelijkheden nomelijk; de veiligste route, de kortste route, de oontrekkelijkste 

route, de snelste route en niet von toepossing. Bij deze vroog werden vook meerdere 

ontwoorden gegeven. Bovendien hodden een oantol respondenten opmerkingen bij deze 

vroag gezet. Bijvoorbeeld: 'Er is moor 1 route'. Deze vraog is doorom niet gebruikt bij 

verdere analyses. 

Detobel waorbij het de bedoeling was dot men het oontol verplaatsingen von het huishouden 

een week zou invullen, riep bij sommige respondenten de nodige vroogtekens op. Sommige 

respondenten vulden aile verploatsingen in, in plaats van aileen de verplootsingen noor 

de dagelijkse voorzieningen. Andere respondenten vulden niets in. Dot sommige mensen 

niets invulden werd gelukkig wei snel geconstoteerd omdot de onderzoeker bij inlevering 

von de enquete meteen controleerde of de tobel was ingevuld. Wonneer dit niet het 

gevol was, is met de betreffende respondent besproken welke verploatsingen er in het 

huishouden de of gel open week waren gemaokt, wot olsnog een ingevulde lijst opleverde. 

Wonneer mensen bij de deur wordt gevraagd woor en wie in het huishouden de vorige 

week boodschappen heeft gedaan, kon het zijn dot ze niet gelijk aile verploatsingen voor 

de dagelijkse boodschoppen kunnen herinneren, woordoor sommige lijsten mogelijk niet 

helemool compleet zijn geweest. 

De vrogen met betrekking tot persoonlijke omstondigheden werden bijno oltijd volledig 

ingevuld. Een vroag die redelijk goed werd beontwoord, moor toch minder in verhouding 

tot de rest was de vroag: Wat is uw gewicht? Bij deze vroog was wei een toelichting 

gegeven woor het gegeven voor gebruikt ging worden, toch vulden sommige mensen deze 

vroog niet in. Een opmerking van een respondent was bijvoorbeeld: "Dot goat je niets 

oon!!'" 
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Bil analyse van de enquetes die waren ingevuld, werd er een aantal zaken geconstateerd 

waar vooraf niet aan was gedacht. In de enquete is geen vraag opgenomen of de 

respondent bewust heeft gekozen voor een bepaalde parkeersituatie (Handy en 

Mokhtarian, 2005). Deze vraag zou relevant kunnen zijn, vooral voor de buurt waar men 

meer beweegt dan in de andere buurten. 

Bij het testen van de hypothesen zijn eigenlijk aileen de verplaatsingen van de respondenten 

zelf meegenomen, en niet de verplaatsingen van het overig deel van het huishouden. Er 

zijn hierdoor nog vele analyses mogelijk. 

Het analyseren van de ingevulde gegevens is vooral gedaan aan de hand van hypothesen. 

Daarnaast zijn er allerlei analyses uitgevoerd om een beter beeld te krijgen van de 

ingevulde gegevens. Er zijn echter nog vele andere analyses mogelijk die in dit onderzoek 

niet aan de orde zijn gekomen. 

Vooraf was het de bedoeling om de BMI in relatie te stell en met een bepaalde stedelijke 

omgeving. De onderzoeksbuurten zijn echter nog vrij jong. De BMI van de bewoners zal 

dan nog niet door de omgeving beYnvloed zijn. Wanneer de relatie BMI en stedelijke 

omgeving getest dient te worden, dienen de respondenten longer in de desbetreffende 

wijk te wonen. 

Stedebouwkundige analyse route 
Met behulp van een stedebouwkundige analyse aan de hand van de hierarchie van 

verplaatsingen is veel duidelijkheid gekregen over de context van de onderzoekslocaties. 

V~~r het uitvoeren van de analyse en het verspreiden van de enquetes was verwacht dot 

de stedebouwkundige aspecten veel invloed zouden hebben op het aantal langzame 

verplaatsingen. Er werd verwacht dot deze analyse veel bij zou dragen aan de resultaten 

van het onderzoek met betrekking tot de vragen die te maken hadden met de hierarchie. 

Helaas bleken er weinig verbanden te zijn tussen de in het onderzoek opgestelde vragen 

en het aantal langzame verplaatsingen. 

7.3 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Kijkend naar de bevindingen van het onderzoek, kan er een aantal aanbevelingen 

worden gedaan v~~r vervolgonderzoek. Ten eerste zijn aile vergaarde gegevens nog niet 

geanalyseerd. Ten aanzien van de Squash-vragenlijst zijn aileen de uitkomsten van het 

aantal dagen matig intensief bewegen gebruikt en het 01 dan niet halen van de norm. De 

Squash-vragenlijst geeft echter ook informatie over bijvoorbeeld de activiteitsscore (cijfer 

gegeven aan een bepaalde inspanning vermenigvuldigd met het aantal minuten dot de 

activiteit wordt uitgevoerd). In vervolgonderzoek kunnen andere uitkomsten uit de Squash

vragenlilst ook worden onderzocht. Andere gegevens die niet verder zijn onderzocht, zijn 

de verplaatsingen die de andere leden van het huishouden van de respondent maken 

naar de dagelijkse voorzieningen. In dit onderzoek zijn aileen de verplaatsingen van de 

respondent naar de dagelijkse voorzieningen onder de loep genomen. 

De verschillen ten aanzien van de uitkomsten tussen de twee steden waren soms behoorlijk 
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groot. De oorzoken hiervoor kunnen in de inrichting von de omgeving worden gezocht, moor 

kunnen ook in minder heldere ding en ols locale cultuur von bewoners zitten. Wonneer twee 

loco ties met elk oar vergeleken worden, en cultuurverschillen zoveel mogelijk uitgesloten 

dienen te worden, kon er voor worden gekozen om de onderzoekslocoties dichler bij 

elkoor te zoeken, bijvoorbeeld Iwee vergelijkbore locolies in een slod. 

Zools hiervoor is opgemerkl is het de vroog of mensen ervoor kiezen om in een woonmilieu 

met bepaalde parkeersituaties te gaan wonen. Bij vervolgonderzoek kan deze vraag mee 

worden genom en. 

Om beler de relatie tussen overgewichl en bewegen te teslen zijn oudere onderzoekslocalies 

nodig, waarbij de woonomgeving een invloed zou kunnen hebben op een mogelijke 

stijging of afname van het gewichl. In de huidige onderzoekslocaties, is de kans relatief 

klein aangezien de wijken nog niel zo lang bestaan en het gewicht van de bewoners zich 

waarschijnlijk niet zo snel aanpast aan de omgeving. 

Er kunnen ook aanbevelingen worden gedaan ten aanzien van de aangepaste hierarchie 

van Alfonzo (2005). De resultaten van dit onderzoek onderbouwen de hierarchie van 

Alfonzo lolaal niel. Wanneer de onderzoekslocaties meer van elkaor verschillen zou dit 

mogelijk wei het gevol kunnen zijn. 

Stedebouwkundige opzet van de autovrije stratenjFiguur 53o,b,c) 

Uil het onderzoek komt no or voren dOl op de ene locotie de oulovrije straten wei meer 

longzoom verkeer genereren en op de andere locotie niet. Tussen de twee locolies zijn 

verschillen in stedebouwkundige opzet te signaleren. 

De respondenten die in Zwolle oon de outovrije stroten wonen, bewegen voker en holen 

ook vaker de norm, ten opzichle von de mensen die in Almere die op of stand parkeren. 

Hoe het kon dal de ofslondporkeerders in Zwolle meer bewegen is niet zomoar vosl Ie 

stell en. De duidelijk ofwijkende opbouw van de slroten en het gebruik von de stroten kon 

hier een reden voor zijn. 

Verschillen tussen de autovrije straten 

Het meest opvollende verschil wonneer je de outovrije straot in Zwolle of in Almere 

betreedt is het schaalverschil. In Almere is de ruimle tussen de bouwblokken relatief grool, 

in Zwolle zijn de stralen zeer smal. Naasl hel schaalverschil viel op dal hel gebruik van 

de autovrije slraten verschillend was. In Zwolle werden de aulovrije slraten veel gebruikt 

door kinderen. In Almere waren er minder kinderen in de autovrije slraten aanwezig. 

De kinderen kunnen in Almere spelen in de daarvoor aangewezen binnenterreinen. De 

autovrije strolen worden in Almere voornamelijk aileen gebruikl door de mensen die in de 

desbetreffende slraal won en. In Zwolle vormen de straten vaak een doorgaande roule 

voor her langzaam verkeer. De autovrije straten in Zwolle kwamen over als zeer levendig 

in verhouding tot de aulovrije strolen in Almere, mogelijk veroorzaakl door het aanwezig 

zijn van een bepaalde hoeveelheid verkeer en de spelende kinderen in de slraat. Andere 

verschillen tussen Almere en Zwolle belreffen, de connectivileit in de autovrije stralen (in 

Almere hoger dan in Zwolle) en de varialie en speelsheid van de stralen (in Almere lager 

dan in Zwolle). 
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Figuur 59 Beperkf verkeer (aileen longzoom) Pod en ruin Zwolle 
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Hoe moet een stroot ingerkht worden zodot mensen meer goon bewegen? De hiervoor 

genoemde aspecten vormen een basis voor vervolgonderzoek. De aspecten die in de 

autovrije stralen Zwolle duidelijk verschilden van de autovrije straten in Almere waren: de 

schaal, de levendigheid van de straten (mogelijk bepaall door de hoeveelheid verkeer in 

de stroot en de spelende kinderen) en de varialie en speelsheid van de slraten. Een aantal 

van de hiervoor genoemde aspecten zal achtereenvolgens aan de orde komen. 

Schaal 

Woonslraten kunnen een verschillende school hebben. De school van de autovrije straten 

van Pad en Tuin zijn van de geselecteerde buurten het meest op de school van de mens. 

Volgens Killingworth (larkin, 2003), zouden nieuwe wijken op school van de mens moeten 

worden ingericht en zo min mogelijk op school van de auto (2.2.6). De vraag blijft 

natuurlijk wot is die school don precies. In een gedeelte van Ypenburg in Den Haag heeft 

men geprobeerd om meer op schaal van de mens te bouwen (figuur 54o,b). Door de 

hoeveelheid groen en het dieht op elkaar stoan von de bebouwing wordt de doorgong 

erg smal en de stroot het benauwende werking van een steegje. Een onder uilerste 

von opbouw van een outovrije stroot met betrekking tot school is de oulovrije stroot in 

Almere (figuur 57 a,b). Ten aanzien van de breedte tussen de bouwblokken kon de school 

von de outovrije stroot in Almere eerder worden vergeleken met de school van de auto 

dan de school von de mens, 

De outovrije straten von Pod en Tuin (figuur 55a,b en figuur 56a,b) hebben een menselijke 

school. De mootvoering zouden mogelijk invloed kunnen hebben op beweeggedrag. 

Ve'rv,oIClorld'~r2.oe,k is echter nodig. 

Hoeveelheid verkeer 

De straten in Pad en Tuin werden zoals hiervoor genoemd als levendig ervaren. Er speelden 

veel kinderen in de wijk en er fietsten en wondelden veel mensen door de autovrije straten. 

De outovrije stroten vormen doorgaande langzaom verkeerroutes voor de bewoners van 

de wijk. 

In het verleden is er onderzoek gedoon naar de wenselijke hoeveelheid verkeer om 

levendigheid en veel socia Ie interoctie in een stroot te bewerkstelligen, Een voorbeeld is 

een onderzoek van Appleyard & lintell (1972). Uit dit onderzoek van komI noor voren 

dot de sodale interoctie tussen bewoners van een stroot omgekeerd evenredig is met de 

hoeveelheid doorgoond verkeer. Doorbij word! opgemerkt dot in een uitgestorven stroot 

geen sociale interoctie mogelijk is. 

De drie voorbeelden op nomt staonde pagino spreken voor :l:ich. Op de eerste 

afbeelding is de stroot vrijwel uitgestorven (FiglJur 58). Het enige verkeer is de stroot is 

beslemmingsverkeer. Een stroat met kan gunstig werken voor sodale 

interactie op stroot, 01 zol dat bij dit voorbeeld niet waarschijnliik zijn, aangezien de 

straat relatief uitgestorven is. In het tweede voorbeeld is een situatie van Pod en Tuin te 

zien (Figuur 59). De foto in het derde voorbeeld is genomen in Schoonhorst-West (Figuur 60). 
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De stroot op de foto is vrii druk, vooral tiidens spits. Het is een 50 km weg door de wiik, 

die ervoor zorgt dot de socia Ie interactie tussen bewoners in de stroot minder is dan in 

Pad en Tuin, ais men de theorie van Appleyard en lintell in het achterhoofd houdt. 

aii vervolgonderzoek naar het bevorderen van beweeggedrag kan de hoeveelheid en 

soort verkeer in de autovriie meegenomen worden als mogeliik relevente varia belen. 

Connectivifeif en variatie 

Voor het genereren van zoveel mogelijk longzome dagelijkse verplootsingen dient de 

afstand zo karl mogelijk Ie zijn (Figuur 61). Door waar de connectiviteit haag is worden de 

afstanden korter. 

Uil verschillende onderzoeken blijkl dol fietsers en wandelaars vragen am een meer 

gedetailleerde en omgeving (Figuur 63) wanneer ze zich verplootsen dan de 

automobilist (Frank en onderen, 2003). Dit is notuurlijk logisch wanneer men kijkt noar de 

snelheden waormee men zich fletsend of met de auto Zoals in hoofdstuk 2.2.6 

is toegelicht worden afstonden den Hertog en onderen (2006) korter ervaren bi! 

constante bebouwing en een fljnmozig slrotennetwerk. Wonneer de buur! 

Pad en Tuin wordl met de indische buurl en met Schoonhorst-West don valt op 

dOl de connectiviteit nlet hoger is dan in de ondere buurl, echter is er wei een fljnmoziger 

stratennetwerk (mede door de school) oangelegd don in de ondere buurten. De male van 

voriotle op de route noar bijvoorbeeld het winkelcentrum is in Pod en Tuin veel don 

in de onder buurten. Dil komI bijvoorbeeld door de korte bouwblokken, de verspringende 

bouwbiokken en de diverse soorlen eensgezinswoningen. 

Een goede combinotie van vorialle (Figuur 62) en connectiviteit zou kunnen lei den tol meer 

beweeggedrog. 

Wei of niet autovri;? 
Aileen het outovrij moken van de stmten hoefl niel ollijd Ie resuileren in meer longzome 

verplootsingen naar de dagelijkse voorzieningen. Een oontal aspecten, dot er mogelijk 

voor zorgt, dot mensen in Pad en Tuin meer bewegen dan in aulovrije slraten von de 

Indische buurl zijn, de school van de strool, de hoeveelheid en soort (aileen langzoom) 

verkeer door de stroot, veel spelende kinderen in de stroot, en een hoge conneclivileit 

in combinatie met variotie in bebouwing. De hiervoor genoemde ospecten hebben Ie 

moken mel ospecten die gereloteerd zijn oon levendigheid en voriolie in de stroot en ziin 

gemokkelijker in combinotie toe te possen (in de mote van Pod en Tuin) in €len outovriie 

stroot don in een niet outovrije stroot in een wilk. 
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