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Bijlage 

I Enquete 

II Onderzoeksresultaten 



I Enquete 

Er zijn vier soorten enquetes verspreid. De inhoud is bij allen he tze/fde, aileen de 

voorkaflt en ondergrond varieert. De nu volgende enquete is verspreid in Zwolle via 

persoonlijke benadering. De enquete was oorspronke/ijk op A4 formaat. 

8e-$te In neer mevrou\"!. 

Dank u dat u mee will werken aan mij" onderzoek. 
M IJIl naam Is E'Jel ien Luggenhorst en ik 5tudeer StedebolJw (i An de Techmsche Un ,ver~ jte! t te 
Emdho'Jcn. Dele enQucte IS opgesteld zodat Ik meer rnl1l:hl l'. rtJ& in '1c rplaatslnget1 Viln bewoners naar t lun 
dagelljkse '1oorlleningen. De resullaten lllilen worden ge brllikl om t.e ad'll c;.efcr. over taekotlls 'i.e 'gezonde' 
nleuwtJouw/ocatles. 

De enqu~te be5taat grotweg uir h'lee onderdelen: 
:L Eell vragenfijst 
2. Een lege label waann lJ $ame:n met uw mel1ebeYloners de ve rp l a a ~lIlf1 iia n ,rO(.lr hel oen \lan dagelltlt.!e 
boodschappen van de algelonell week II lVutt. 

De geg~n!. ol e u lnvu llzullen allonlem worden verwerkL 

Ik waardeer het erg dat u deze enQueto imult. 
Uw m cc!ewer1< ing Is van groot bclang voor mlln alstudeeropdracht ,l 

Succe'!o met h'MJllen. 

Met vrienctellJIo.e KfOet. 

Evellen Luggcntl orSl 

Opllalen 
Datum : 

TiJd: .. 



1. Bewegen 
Dc vo/g'e.nde vragen gaall over bewegen. Dele vrag-en worden gebruikt om te bCfXJlcn 

of er cen fe/8tic is tusscn de mate van a,ctler bewegen van bewone/s en hun woonsituatie. 

rieer:l \I(] Or Clare \j,aiten Mil 'IlQflnalc ' week In gedachte.i'. Witt u aal'lgege1/en " 
x hoe~'ecl dareo aer ..... eer U de hlefOll Cler genoemcJe ac ti viteit vernclH en. 
x hoe-. I IIre n en OJ /oulen U daM gemlddeld op l o 'n dar. rn ee hezig bent en. 
x !loc La.S.a~ d!ele actl'IIU" t IS. 

Waolleer u de onderstaande ac livlteit /lief heefr ~~daBIJ . dan vul! (I bij her aanQilI dagf'11 of aanrsl urell per week 0 in. 

l open '/(tnjll aa r 
werl, of school ... 

Fie !Oen .... lIn/nutl r 
'herk ot ~chool ,.. 

11 Wogo-werk-verkeer Un tot 
aarltal daten &t!l1Ilddek2e tljt! 

per we~k pcr dag 

.... daJ(en .uur .... mlnul l"n 

... uur .... minot n 

tempo 11 aankrU!Sen) 
langz3<Jm gemiddcld soe' 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

; school: ~Aja!l lleer u ,Jw kJnd(erenJ l1aar school brengr of u zelf dee/l1eemt aan 11l!l M riefwijs. 

8SIItai d8ge.n 
per week 

Wandelen ..... dae.en 

Fietsen ..... doge 

TUinleren .. dagen 

Klus!>en/ doe-het-ze l\, en ..... dagen 

Vu l hlefOnder uw 
sporlen in (ITJa )( . 4 
n.V. voetllal, tllnes50. 
;:we tU!!H~n e.l1 . J 

3 . . 

b .. 

c .. 

CIao ls i d8g~n 
per week 

... cJ agcn 

.. . (1C1gr:n 

..... d8gen 

ge-nuddelde uJd 
pcr dag 

.... uur . ... mlnuten 

. \J ur ····n1 111ul en 

. uur .... 00 irIlUen 

.. ., uur .... . minuten 

,3.SlIJItI 
gemiddelde tlJd 

per dag 

.... uur .. , , IT1 l nut~ n 

. .... uur .. ,. m inuten 

... .. uur .... minuten 

.... uur ..... rn inuten 

IflSpa!lOlI1 I f1 ihJn hl ui~en 'J 

langzaam gemlddeld sncl 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

Ins-panning (1 aan h.rursen) 
lan gzaam gcmlddeld snel 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

' . 

...-__________ ~ 14 . ..B.e.w.e,ln, op werk en scbool (PeLl!lf.E.Iil'-________ -.,. 

llcht en maU, 1n:!Ognoend .... ' .. , h: IZl ttem1. ~taa nd we.tk met at en 

toe I{lpen . z.oal~ bu reau\·.'erf.: 'Of lopend ,·.eft. " l et ndtte laster r) 

Zwa/lc IOaQsrwel1Q werk.l.l o"end '''''er"~ . waarolj regc lrn otlg !t .... are 
dlngen moe{en wo rde.n getJ ldJ 

lel11k1delde tJJd per =.II 

.. ... uur .. .. In lfHJlen 

u ur .... minuten 

~ ___________________ 1~.~5;aHI~W~~ert~e"nL-________________ ~ 
aantCl I dagen per ~ Ie! mille-Ida li,d per d..a: 

Udtt to nUHu~ 11! 60jJ ruleOQ hytshgudcll th ·o'{eCk: 

tstaand wcrl<, i!oals kokl~ n . atwass!n. stJf!ken. kind 
eten gelJenj m bed Cloen en lopend we r'Y.. toah. 
stof-z uigen. boodsc:llappen doen} 

Zwa ar jOfCwo nr nd wer b' (vloer Si: (obbe r) . wpiJt 
ultl-.Ioppen. 111el lwn'e bOod.5chappen lopen) 

... da~en 

... . d.gen 

1.6 Tot<l i'.l l: Op gcm iddcld hoevoel dagen per week bent u., atJes blJ c lkoa r opgcte fd . 
tenminste een ha lf uur bezig Olet hchaamsbewegjng dIe tcnminste even insp.:1 nnend 15 
als stevJ&/snel doonopen of fietsen? 

.... our ..... Illinuten 

.... uur .. .. minu ten 



2. Verplaatsingsmogelijkheden 

De va/geode vragen gaan over de mogelijkhedcn waa rap urich kun( vcrplaatsen yana( uw waning 

2.1. BeOi U In llet br: t rt vall .errl ne!:s? 

o J. 
o ".lee 

2.2 t te cft u eell autorlJbe,vljs'? 
o J. 
o Nee 

2.3 Ho~\"-eel au to'~ " IlO er in U\'J IIUI",hoodcl'? o 1 
o 2 o Meerdan 2 
o f en 

24 H(.Ie\eel lllOt!lte I,O$~ hat U 0111 d e rlets of de auto te pakv.en ? HierolldefsC8al aSn s cnaa l vallI t.:m ~O w~larop u Ifun! 
~Ji:)JIgeven in wolke male her (I moelTf~' kOSi om een bep8a/eJ vervoermidcel W pakke /l. AIS her u tJelemsal ~een moeite I~ os' 

~ ~Sl u de 1, ats net U extrecm \- ee' moefie ko.ti.l kiest u de to. trW I.- "i~ 1 va n (Dcpasslng} 

t :2 J 4· 5 6 7 B 9 ) 0_ Nvl. 
Geen moe\te • Extreem vcel mocl' e ~ 

. n.,s 00000000000 
" AUIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5 1\unt U\'. autO ~ oan..ereil DP de daar"oor bcs. temd e pla3ts? 
D Ja. er IS tt lj(1 vo ldottHle pJaalS 
o ce. nel la. \laal, Ie dlok zO\,iel o'1efdag a l~ 's J'~onUs 
D Nlet altljd , W Ora l 0'. {tr<J ag IS er ·~.c i n l g pl tla ts 
D Nlet altljd, "oo r~I 's avOIl !jS Is I! t ,'ItIlnlg plaiJ ts 
o M der,; .. . ......... ... .. ... ... ..... ....... . 
D 'let viln toepassi llg .. ga door naar \'~ag 2.9 

2.6 Kunt u L! ',' ,:HHO ~ In de t)Uurt van uw wOOIng op sln;,a l patkeren ? (krufs ilan wal voor U tun m..e.as1 \'811 (oepaSSi"!! is) 

OJ· o Redelll" 
D Nee, j ~ HI llE h ierdOOf '~aa :'. be..sch8(logln&tlr1 op m\j n auto o I'-U: f , cr wordell ljeel aut!) 's &eslo1en Itl Cfe t)uurt 

o r·loe . . 

2,7 Benl u tl:vreden O\ 'N 11\'1 pBr~e(~. l!BU.e ? (I<ru js adO war vaor u hct ~ \tan loc:passing ts) 

o Ja 
D f1edelljk 
D r~e e. ik heb weinig !Oeilcht Op mlj l ~ auto 
D r· e e , il.. '.;m(1 de loopa tslano Int IHIJ n a Uto I" vo r 
D ice. Ik " .D!I altlJ d 1110e llJ k ee" paf".eerplaats \ loden 

o Nec .. 

2.8 Heta u al ti d een auto lot U\',' hU5cli lkklng? o J6 . J lllid 

D "!ee, alleell docl de wee" 
D Nee, Hlleen in he t weekend 
D 'ee, aileen '!I o1VQll.d !. 
D Nt!e , aile en (Netdag 
D f'Jee, nOOII o M ders .. 

2.9 klint LJ v ch 10f'l Oer Ilchal11 sUjkp, bepel'kl gen ~ naar het ,'!H1 ktdctn \.1 m In uw bl!urt \lerJllBa~en? 

OJ. 
D Som!'; v/c l, som s rdel 

o Nee 

2.1.0 Ko rH U lu.;h zonaeT hchamellJi-e bc perkmgen ~ nailT l1 e t 1f1l""-elcentrUnl In uw buur l 'ttplaal 5en? 

O J, 
D Soms ',~·el. !Otn! " iet 
O r;.., 
D Nle l van IOe p::l SSlng, 



3. Verplaatsingen naar de dagelijkse voorzieningen 

De va/geode vragen gaan over de vcrplaaCs/ng yan?!' uw waning oaBr bet wJoke/centrym van Stadhagen. 

Wilt u aangeven in hoeverre u her met elf.<e stelling eens of oiet eens bent? 

;-_____________________ ~~~. ~L_ __ ~----~----~~~~~ 

""OM'" M" "~ M_ ". - "" ""-"r . 
Op miJn~ naar het ,-,, \t1 kelcen ll um be ... mden :lch 
'.ootpa CJilIV (ottol" lang, de s tratefl . 

op n ~Jn ~ naar he.l ":lft l~e lctnllum bC\lnden ::ICh 
glute bamefes I ~"later. dru\.,l-,e ..... e~eJl). 

n.. -. lIHl de tstand tnt hP.l ','llnheleentru m gt!ll1ak)<\; IIJI-. 

te 

II· ~ in() het ,. ·.'Inkelc en t r llm~ ult!ite~c nd 
berf>t~baar. 

0" mlJn ~ noar het \ "n;"cIQfll1 lr\!1ll !")r;vlIlden ;:ich 

he pa·!1en op pJek"'(Jo " .. 'a:ar da 'Voa r!if: vc illghf: 'CI rlOrJig 
I!;. 

Ik .... Irld de aiSI<l lld tot het \'. in l- elcennum gelllah l<el1jh 

Ie b..e.Uml. 

BIJ l'1!t wt"kt lc flitllJl ll IJE'o/!nden zlch Goede 
mogellj14'1ed'8I'I om de fit1s te SU~lIen . 

Blj fun wmkelcc f'lllUl ll Is tH!l \ t..:tlr,g &enocg om (ja~ te 
5lJll l l::! n. 

Ik 'lind litH ...... I.lI,e lcefHrUIll PIlU...titI.l.S. UlI'S I'end 
be: c:tloba,tII . 

BIJ -Hit wllikclCtrlt rt;m kan j~ gcma~ko~lk de .ii.UJ.g. 
r'''I(I·iHG,l. 

BiJ IHlt wrrU,e lcerllrurll IS hfl '.<e- lirg s,ellCloee oln de awo. ta 
pafterel'. 

II, ·.Ind he! wiflke lcentruill pe.r J..1.I.1.Q. UU5lelo..en d 
hetelr .baaf. 

me~ eens eens mee ee:ll s 

o 0 0 0 0 

o 0 0 0 0 

o 0 

o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 

~----------------------------~2-~~~~ew· ·.·r~~--------------------------~~ 
Helemaal niet Nlet mee Mee eens Helemaal Nvt ... 

Op mijll route naar het wlnkClcen t_ru_m_ .. ·_·· _______ rn_c_c_"_.c_rr_. ___ ---"c.;..;n"'._ mcoecns 

.•.. n~{Je:1 de rnee:sl~ t'l eSllJu rder::; Ie 511e!. 

.•.• DJrI t r l-eh l~ piljcn (tll IoErkee rslrcllten I,)H~ 1111. 111 -:: 
~ te helpen btl he l ovt!.rSteken van dru'-"f..c 
SHalen. 

.... Is er :ovcel ve(1.. eN, (Ja ," het "IOtIl11J'" of 
01

'
3, ngen8i11l1 ,od /It te loD.All. 

.... I1Jn de voetpaaen vaak lesche~dp.n 'Jan de Gtr'1al 

door mlddel 'r(;r111 0 en stro~ €: of &epArl<~C rd ~ c.UtCl·:i . 

.... L:ijn de voetpaden bl eed genoeg om ap te~ . 

.... :1JI' Cle \'oe !.(H1C1tW goed ontlerhoui1r;n. 

~ .... IS .!D'.ec l ..rer' .. t:<!:r. dot 'K ho\ tIIoe.rlllk. 01 onaangenClam 

'/HI ct 010 I.e lit lStn 

.... llJII us tiel.SpaCien t)rceJ gc l1Oc~ 0," Clp te~, 

.... l.ll" rte fletspatje'l &oCd n(lerhnuden. 

fuus lk. ','Ilar. QP n6l611Cle ",sg d s. de 5u10'Sc Illet 
g.epa'~ei'!ltl~ auto's Iftn~ de. , -e~ 

o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
oj 



De volgendf' vragen gaan wedr:rom over de vcrplaatslng vanar uw waning rtaar het winkclccntrum 'Ian Stadhagen. 
Wilt u aangevcn in hoeverre u her met e/ke !Stcllin .~ cen~ or nie( ecn5 bent? 

3 3 8an.treJil1elijkheld 
Op mijn 10QP· of fjcts[Qyte(s) Helemaal niet Nie[ mec Mee eCns 

n.Dr het winkelcentrum,,, .. mec eens """' 
.... I<.Oll'l lh vlltel <1nderc mel1 st l1 1l1!gen. D D D 
" .. ps&Seer II~ aM tr(~ khelijke bebouwmg. D D D 

.. " 1,0 111 If '. langs I1100 te lalltaarns. b<lnhJt! s etc . D D D 

.... heeft de oll1 g('.vi ng 'len ge:eUi.&e ui tstrahng. D D D 

... erYiJiJr il\ de hoevee ll1eld E'oen als voldoende. D D [J 

.... 51:Hl II er o·iol rJoen de bomen laniS de straat. D D D 

Op mijn loop. of fjetsroyte(s) Nlet mee Mcc ecns. 

naar het winkelcentrum ......• mee eens eens 

--.-.. , O~~~hfln~~ D D D 

.... i3 Mt door olle rlast In kleine crinrinalit t::l t voor 
ml,~ l)n'JOI!I.g om I' r.a r htll ..... ·lhkelcentrufll te D D D 
lopen 01! ~ t t!cn . 

.... i !~ het door ollerlast en "'Jeine c(lIninaliteit voor D D D mlJ ' $ a\londs in bet dgnkgr ofl\>e: i ll g 11m naar hot 

Wll1kf3 l, c ntrum tP. ]ollen 0 1 r f;Ols,(; n, 

.... 'Jln-d II-. de straten ' s .:wonds als het danker is goed D D D 
.ef~thL 

, ... word Ik gemalt,kelljk ge z.l en door bewoners van D 
htllZtlll. 

D D 

.... 'lDe l ih me onllei]lg door de aanwezige groenstroken, D D [] 

.. .. lie j~ we in l i?, tifval on slraat. D D D 

.... zie ik we inig hondenr)oep op S\Jaat D D D 

.... .. ie ill "lJtllnlg tI~ l,la d d e muren en/of ge llouwen, D D [J 

" .. onderl,l\nd If, · .. ~(!I ll a!it VOfl Ul tla:i:llgassen ... an auto's t!n D D D 
\. t)USSfl Il . 

3.5 Vh'! tku rQult" lIeern\l1 nil:ar de I)et " '}m~!!'rcel1 \1 u nt .']Is u IO p.f:nd, ' It:ts~ml Dt nun de aul(l gBcll? 
I kruiS Ban wal voor u h:t!1 tne.eS..I: VaJI lo~pass/flg iSJ 
,---------------------~~~----------------------------------

Veiligste route Kort.ste route AaI1 lrekkelijk3te route 

Lopf: Ocl 

M et de aula 

D 
D 
D 

D 
D 
D 

D 
D 
D 

Snelste rout e NvL " 

D D 
D D 
D D 

Helcrnoat 
rr"I ~eel1 S 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

Hellemaal 
mer:: ee ns. 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

J ," 

" M1. ::. /liel van loepas;s'ng 

N vt. ~ 

D 

D 

D 

D 

D 

D 
./ 

VI," 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 



3.6 Hoe oc la ngn.k 'Mot u de w egankelijkheld. de w: rIoc Cf'; rs'ieiligheld. de socJate vc ilighEIO en o~ (J an ekJ,:elll~ held als u fi.cJ!&n.Cl 
01.lna.e.n.d n aa l het wjnk~h;:o ntrulll Stadstlagen gaut? 
Hieronde r staat (:en schaal YDIl.1 (1m 10 waaro(J (I kunc aangeyen in welke mate ( I her bf!langrijli vindt. AJs her (l ll'ta8J Iller 
f:}e'&ngrijk yindl kreSl11 de 1. ats hel u ef!orOl belallgrljk vindt kies( u de 10. 

Totaal nie! belallgrljl-i . .. Enorm belangrtJk 

1 2 3 5 6 8 9 10 , Toegankel.Jloch eu::I ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Verkee{~, ··iei ligheid 0 0 0 0 0 0 0 [J 0 0 

c Sociale '/eiligne,d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
d Aantrel, l<e l ijs..tle id 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 

.- -= heef! M((~Fc.ki/)a up de ail,)wezighc id \IlJ1l trottoir en fiet spadell. de a fsli1l1 d tot, ell tie oNvJkl>;lCJIlt(' ;rj \:4'111 ner wl"kelccntrum. 

3.7 l-iebben weersomst~ t1djgi1eden invlaed ap de I,euze van u'", ver'loerswijz:e lIDpen. ' I ~ en . met d e autO'1 al ~ U 11IHlr 

'Nltlkelcen rum Stadsliagen iaar? 

OJ· 
O Soms wei / soms niet 

ON •• 

3.8 !-Iee r! U f!C!tI ~; l lId 01 tn~ erder e kinclercn die naar de hasisscl)ool gaan? 

OJ 
D ~j l! r. ----------------------. Gel doo! naarv 'Dag 3.l~ 

3 .9 AJs te ll kJl1(! (O f Illccrdcre I<.inde ren) naar de lla sl5school 'lIordt gebracht. WI ~ doct dat meestal? 

DMo~de, 
OVader 
DW,sselend 
o Er '.vordl geen I-j nd (Of kjndere n l llleer !laar de basissc ll 001 gebrash t - Ga door l1 aar '.'roag .3.J1. 
D Anders .. 

3.10 Qp we ihe wijze word t he( I-J ild ~O, "mderen) !laar de baslsschool gebrach t? 
l opend 

Ollet , enJ 
DM et de aIJIO 
CAnders . 

Ioelichting voor het invullen van de label OP HEr GEKLEURDE PAP IER: 

3.11 In dil ge-dee lte van de enQuiHe vraag II.. II. op het gehlt"HJrde papler bij te houden. wanne ef t':f In U\'· hUI";:hout1en door LUm...illY.. 
OlCS!c.bt.l'OOJ:QcCJ da gelijkse b~ werden godaa n de afg% pe'] wee". 
Writ u vpor eJke he ~r dat -er l)uOd s(:haPrl f! 11 gedaan I iin. nangegeven: 
x Wte: Cle 'Jc rplaJ to;iflg hee ft gemaakt. ~iJ1 (1 . rnatl 01 vm uw 
:.: 'to t de- o 13am 'ra n de beslem nungc"" 111 was . 
x Wa de mfUie yall bec:ipDlmjog eo wa!l (b.v. de n8ilnl ';an het wlllkelce nllvm uj tl{: t :; tad1.der.h 

x l:mJ-;- ttc '(I:rnta<llSll1g werd geilldahl dopond, met de l1et!, mel de auto etC.1. 
x 01 de verp l aat~jll & is c.ecotl)bl!l(H!fd 1l1et andere verplaatsingen {b .v. werh. ~lnc1 naar school brengen. span etc. ' 

Mel dagellJksc boodschappell be (i oc t Ik bonl1sctiappen toa ls tleD...f.il....d.nn.J.wJ.5!Uuu1.£:1!J~,. .lrtll.tlcn Cl rodu ct t;{l ~'Qnr da l,,.Ulh$e 
el c. d ie IUIj'/o ol !Jt!el tJ bll dot: :;upermarkt tJ abrf>J slag er groe illewt0ke l tn riroel'j1 koopt. 

Voorbee ld 1: Het was dir'l'!lt1ag. U I)eflt een mnn en U lie p naar \'Iln~e l cenlrum Stadshagttn. BIJ fIe C.1000 eed u 
t)OOdsch aLJ pen f. !'1 vervo-Isen" gmg u naal 8a~",e rlJ Bart om hrooCl re rtalen. Hlerna htll U '·\o!.:Cr rW.1f hU15. 

\Vie Naam be-s temming Locat ic besl cmming VervoerswiJze Verplaatslng '\1 ==,,-__ = ___ -::::=:7":=="""::-::-__ ---;=:-:-;===-____ -c:c:c-:-:;-__ JjgeCOm bi7crd n::t_,=-t: 
M(I!I C100tJ. Bnkl-Elrj Bart Wlilheicen trum IQPf: fld : 

Sta c1$h a ~en j 

Voorbeeld 2 Het w'as 'mJi18g.. U t)enl een VIOUW en u ging vanaf U'N werl-. m e (Ie auto nog tven naat het I'.'lul-f lcenlrum Z ..... oll~ ZUlli 

.om boodschapPcrl le do en. hll de drO ~ISt. Daafna han Ide u hoodschappen bi, de C1OO0 Irl Stach..hagen. Ve r"./v !a.en!J gl'lg u hlJls .... 3arts . 

I Dog , WI. Naam beslemmin g Localic bestcmmang 

Vuw .. DA rj f(&I~t --- W nke~c HUln lv.nlle :··u t1 

Clono---\\ II'helten1rurn Slt1l1:;'11 agF.!n 

Vervoc rswijze 
--.. 

Verplaa ts lllS 1 
..1ecom!linc_e.rd m~r : 

.·.el~ 

___ J 



4.1 ~Vat 15 u ..... ges la.c. r~ 

o M,/I 
O \lIOU .... 

4.2 Wal IS 1'· ... · leehIJd? ....... jaar 

-1 .3 ~';' J t 15 U'\~'l engle? ..... em 

4. Persoonlijke situatie 

De volgende vragen gaan over uw persoonlijke Sl(uacie. 

(O lr ge!jeven neb ik voor mUll o/Jdenv,~).; n ool~, zodm if( de Body Ma5slnde x. (BM tJ 
k;tn bepale-fl . Vervo/gens I;\.,'i/ ik nagaan of r:1e hoo rc \·.~m he! 8MI f!~n ~Jatre hee'! 

mel t'e ll bepaarde woonomgevil1g) 

4.:) \\lat Is de hoogsta ople1dini, die u me1.t1~rl di~ lotn a heeft afgeslo!en? o B. slsschooI/LBO; MBO 
o MAVOfM80/ HAVO/vwO 
oHBOIWO 

4.6 Wai lS de Sdmenste lling varl uw huishouden? (\iul de aantallen per ca tegone Ill, Illcl,uSier uze lO 
... .. Votv.'8Ssenen t18 jaar iln ouderi 
... . ){ln dCr6f'1 " an 13-18 J88T 

K,fl Cl ert.n vat\ 5-12J 4I tl l 

... KI"C1t: ' ~ 1l von 0-4 lear 

4.7 Oe W(I.,i l'C waarin LI ",1]001. I::' hel een koop- of hUlJrwonillG? 

o KODPwol11ng 
D Hu urwilning 

4.8 We lke OIl1Sth l lf\lmg I:;' op {lit moment net meest op U VJn toepa'l.Slng? o l~d'Eb bela a id werk voor .... ... U\.I r per w t I-
D 11\ ben we rhe lo05/werklo~kelld 
D Ih be ll arbeldS(mgeschlkt 
D II, bClll.l1,wtlllger voor ........ uur p~ r ;'''eel< 

01"- hen IlUj!tvr otl',~'/t\ llt !jmBn 
D Ih s,a naar ~r.hooVslUdrer 
o Mae,. . .... ... .. .. ... . 

4,9 Hoe is over het algp.meen U.'.' g 'onC;Ule.dSlo6Stand? 
O Zeo, goed 
o Goea 
o Gaat ".1 
D Soms goed / SOtllS s\er.ht 

o Slechl 

h1(hen U nag opmerv.ingell of aanbe'/ellns;en hMIt. clan k.unt u de ol1derS' aantk ruimle llier-ooor gebru * en. 

\loor vragen kull t U I1lij nlallen: e.g,lugge.nho("st@sl uclent.tue,nl 01 belle n: 06-45372399 



label (behorend bij vraag 3.11) 

In 4ff g~neeltol! ~iJ/J ae erlrJtJ~'l' "f8B~ I~ U. ce norO/e", . ~ -afl(le~1 er jrt 1m I t(lIs l";Ot lrJIM (}nOf II on uw m &<tebowo"eo: daget~IoS(l 
ooot1SC:lJaolloeo 'o''f'rDen geO?ian d~ a/ge1iJVC/1 \\f~~ Cl1...hl1!ltChung , Qor frN 1m IIl1el l \ all rip,!, (;InrI ire reaa u 111 

r~----------------------------------------------------\ 
Dilg WI(' Naam l ocatie bestem ming VervoerswIJze Verplilatslnr; 

tleetcntmlrlgtcn) (IJ \ . ~\ lrr/..e.ICen lr um (It ... lupertti. gccomb,neerd met. 
rD 1 C.1OOO) ~radSfr,f;lger1, mag .~Or(#M II(:tse/IQ, ""ro. (h t,'. VierA or spoff) 

.JfiL'Jt.Of! {If'. \V~J mOlOo' erc. , 

DiMdag 

WoenS d <1~ I 
---------
Do nd erd~;; 

1/nJr1 iJ g 

t-

Zt")tf',: rdag 

-------

ZClfldag 1 
" 

HeeJt u de IIIa.eJopell 'I-~eek l!''''d:ell fits eell'nolll~ le' ... eeJo. Ole ! b~t, e"lIJl1 g tot hat halen "'an dagelijJ..se bood5C/1appeu? 
OJ. 
o Nee. omnOl .. 

Dit IS net elOde vail de enml ,teo Harteliik dank vaoe uw medewerklnctl 

J 



II Onderzoeksresultaten 

De resulfofen zi;n opgedeeld in fwee onderde/en. Eersf volgende direcfe resulfofen 

uif de vrogen von de enquefe. In hef fweede gedee/fe worden de hypofhesen gefesf, 

doornoosf worden er een oonfol overige analyses weergeven. Sommige onfwoorden 

zi;n bi; de resulfofen verkorf weergegeven. V~~r comp/efe omschri;vingen/ vrogen 

wordf verwezen noor de enquefe. 

Resultaten van de enquiHe 

1. Bewegen 

Totaaloverzicht dagen per week minimaal 30 minuten tenminste matig intensief 

(percentages) N= 178 (aile respondenlen beholve mensen zander aula in hun huishouden) 

0 1-4 =>5 totaal 

1.10 woon-werk-verkeer ,Iopen 97,8 1,1 1,1 100 

LIb woon-werk-verkeer fietsen 70,8 14,6 14,6 100 

1.20 vrije tijd wandelen 94,4 3,9 1,7 100 

1.2b vrije tijd fietsen 66,9 27,5 5,6 100 

1.2c vrije tijd tuinieren I 50,6 47,1 2,3 100 

1.2d vrije tijd klussen/ doe-het-zelven 96,1 3,9 0 100 

1.3 sport 

1.4 huishoudelijke activiteiten 

1.5 activiteiten op werk en school 

Toefse n vrogen bewegeo 

analysetechniek: 

deelnemende respondent en: 

gebruikte onafhankelijke varia belen: 

Resultafen Toefsen 

1 .1 a woon-werk-verkeer lopen 

geen significanfe verschillen 

1.1 b woon-werk-verkeer fietsen 

43,8 51,1 5,1 100 

30,3 65,8 3,9 100 

71,3 0 28,7 100 

classificatieboom 

aile respondenten behalve mensen 

zonder auto in hun huishouden 

plaats, parkeersituatie, geslacht, leeftijd, bmi, 
opleiding, samenstelling huishouden 

en gezondheidstoestand. 

parkeren op olstand 
van de waning (N=56) 

1,875 

parkeren bij de 
woning (N=54) 

1,185 



1.2 a vrije lijd wondelen 

1.2b vrije lijd flelsen 

1.2c vrije lijd luinieren 

geen significonte verschillen 

1.2d klussen / doe hel zelven 

geen significonte verschillen 

1.3 sporlen 

geen significonte verschillen 

1 .4 huishoudelijk werk 

op/eiding hoog : HBO/WO 

parkeren op afslond 
van de woning (N=90) 

1,089 

opleiding middel: MAVO/HAVO/VWO 
opleiding loog: bosisschool/LBO/VMBO 

opleiding hoog of 
loog (N=91) 
oen,iddlelde, 0,978 

1,644 

porkeren op ofsland 
van de waning (N=41) 

1,220 

porkeren bij de 
waning (N=50) 

0,780 



1.5 octiviteiten op werk en school respondenten in Zwolle 

(N=52) 

opleiding hoog 

(N=72) 
aerniddelde: 0,833 

I opleiding middel 
(N=83) 

\a •• midd,e,lde: 1,627 

opleidlng loog 
(N=23) 

2,609 

0,577 

(re'sp.onclenlten in Almere 

1,500 

parkeren op afstand 
van de woning (N=46) 

2,065 

Totaal deelnemer voldoet wei of niet aan de Nederlondse Norm voor Gezond 

Bewegen 

respondent voldoet aan 

de Nederlandse Norm 

voor Gezond bewegen 

se lectie Almere: 

geen signiflcante verschillen 

respondent voldoet aan 

de Nederlandse Norm 

voor Gezond bewegen 
se/ect;e Zwolle 

porkeren op afstand van de waning (N 
voldoet 75,6% 
voldoet niet 24,4% 

parkeren bij de waning (N=88) 

voldoet 

voldoet niet 
62,5% 
37,5% 

parkeren op afstand van de woning (N 

voldoet 80,4% 

voldoet niet 19,6% 

parkeren bij de waning (N=54) 

voldoet 64,8% 

voldoet niet 35,2% 

Totool oontol dogen motig intensief bewegen (berekend) 

totaal aantal 

dagen matig 
intensief 
bewegen 

parkeren op ahtand 

van de woning (N=90) 

8,267 



2. Verplaatsingsmogelijkheden 

TOlooloverzichl verploolsingsmogelijkheden (percenloges) 

jo nee 101001 

2.1 bezil fiels N= 185 93,5 6,5 100 

. ~:.? .... ..I..~.i.j.~~,:, i! S .. ~.~. ~ .. 8.~ ........... ... ... ... .. .................... ~?:~ .................... ~.'? .................... ~. ?? ........ . 
o 1 = > 2 101001 

2.3 ..I. oonlol oulo's in huishouden 3,2 55,1 41,6 100 
N=185 

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

2.40 moeile om de fiels Ie pokken 55,2 

N=183 

2.4b moeile om de oulO Ie pokken 63,4 

N=183 

jo 

2-5 6-10 

26,2 11,4 

25,8 3,1 

nee/ niel 
altijd 

nvt. 101001 

7,1 100 

7,7 100 

nvl 101001 

2.5 ..I. kon oulo porkeren op beslemde ..I. 65,8 28,3 6 100 
plek N=184 

... ... .. ................................ .. .... , .. , ., ...... ... ... .. .... ... ... ....... .. .. .... .. ..... ... ...... ... .. .. ......... .... ...... .... ..... ..... ... ...... . 

jo re- nee nvl. 101001 
delijk 

2.6 kon oulo veilig op slrool 66,3 23,4 4,8 5,4 100 

porkeren N= 183 

2.7 levredenheid porkeersiluolie 54,3 22,3 18 5,4 100 

N=184 

jo nee nvt 101001 

2.8 ..I. ollijd beschikking over een oulo 82,1 12,5 5,4 100 
N=184 

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

2.9 geen lichomelijke beperkingen 
lopend noor winkels N= 183 

2.10 geen lichomelijke beperkingen 
lopend noor winkels N= 183 

jo soms nee 
well 
soms 
njet 

96,2 2,7 

94,5 1,1 

1,1 

0,5 

nvt. 101001 

100 

3,8 100 



[oelsen yrogen yerp/oglsjngsmogelijkheden 

onolyselechniek: clossifkolieboom 

deelnemende respondenleo : aile respondenlen 

gebruikle onofhonkelijke voriobelen: ploOIS, porkeersiluolie, geslochl, leeftijd, bmi, 

opleiding, somensleliing huishouden 

en gezondheidsloeslond. 

Resullglen Toe/sen 

2.1 bezil flels 

Zwolle (N=113) 
10: 97,3% 

2.2 rijbewijs 

2.3 oonlol oUlo's in huishouden 

geen signiflcon/e verschitlen 

2.4 moeile om de flels/oulO Ie pokken 

in 
Zwolle (N=lll) 
1 61,3% 
2-5 

2-5 
6-10 
nvl. 

27,9% 

23,6% 
16,7% 
13,9% 

respondenlen in 
Zwolle (N=48) 
ja 100% 
nee 0% 

respondenlen in 
Almere (N=29) 
jo 93,1% 
nee 6,9% 

Zwolle (N= 111) 
1 64,0% 
2-5 
6-10 
nvl. 

28,8% 
4,5% 
2,7% 

in 
Almere (N=72) 
1 62,5% 
2-5 
6-10 
nvl. 

20,9% 
1,4% 
15,3% 



2.5 kan auto parkeren op bestemde plek 

kan auto 
parkeren op 

bestemde plek 

------------------~~ 
respondenten in Zwolle (N= 11 2) 

ja 63,4% 
niet a Itijd, '5 avands weinig plek 29,5% 

nee/niet altijd... 4,5% 
nvt. 2,7% 

respondenten in Almere (N=72) 
rja 

niet altijd, '5 avonds weinig plek 
nee/niet altijd ... 

nvt. 

69,4% 
8,3% 
12,5% 
11,1 

2.6 kan auto veilig op stroot parkeren 
~ 

--------------------~ parkeren op afstand van de woning (N=57) 
selectie Almere: 

geen significante verschillen 

kan auto veilig 
op stroot 
parkeren 

se/ectie Zwolle 

2.7 tevredenheid parkeersituatie 

tevredenheid 
parkeersituatie 

ja 57% 
redelijk 36,8% 
nee.... 5,3% 
nvt. 1,8% 

parkeren bij de woning (N=55) 

ja 76,4% 
redelijk 18,2% 
nee.... 1,8% 
nvl. 3,6% 

respandenten in Zwolle (N=112 
ja 49,1% 
redelijk 28,6% 
nee .... 
nvt. 

19,6% 
2,7% 

respondenten in Almere (N=72) 
ja 62,5% 
redelijk 1 2,5% 
nee.... 15,3% 
nvt. 9,7% 

2.8 altijd beschikking over een auto respondenten in Zwolle (N=11 

altijd beschikking 
over een auto 

ja 83,9% 
nee .... 
nvt. 

13,4% 
2,7% 

respondenten in A'mere (N=72) 
ja 79,2% 
redelijk 11,1% 
nvt. 



2.9 geen lichomelijke beperkingen lopend/ fietsend noor het winkelcentrum ~ 

(N=148) 
ja 98,6% 
soms well 
soms niet 0,7% 

0,7% 

ja 85,7% 
soms wel/ 
soms niet 11,4% 
nee 4,9% 

3. Verplaalsingen naar de dagelijkse voorzieningen 

8MI <=27,2 
(N=148) 
ja 97,3% 
soms well 
soms niet 1,4% 
nvl. 1,4% 

8MI >27,2 
(N=35) 
ja 82,9% 
nee 2,9% 
nvt. 14,3% 

Dit onderdeel wordt in verschillende stukken opgedeeld. De stukken zijn: toegonkelijk

heid, verkeersveiligheid, oontrekkeliikheid, sociole veiligheid en overige vrogen in het 

onderdeel. 

Toetsen vrggen verp/aatsjngen naar de dage/jikse voorzjenjngen 

onalysetechniek: classificatieboom 

olle respondenten deelnemende respondenten: 

gebruikte onafhankelijke varia belen: ploots, porkeersituotie, geslacht, leeftijd, bmi, 

opleiding, samenstelling huishouden 

en gezondheidstoestand, oontol longzome 

verploatsingen 

Totooloverzicht toegankelijkheid (percentages) 

N niet mee nvl totool 

mee eens 

Stelling eens 

3.10 op mijn looproute noor het winkelcen- 183 9,9 90,1 100 

trum bevinden zich voetpoden/trottoirs 

longs de stroten 

3.1b op mijn looproute noor het winkelcen- 185 73 26,5 0,5 100 

trum bevinden zich grote borrieres 

(woter, drukke wegen) 

3 .1c ik vind de of stand tot het winkelcentrum 185 3,8 96,2 100 

gemokkelijk te lopen 

3 .1d 

I 
ik vind het winkelcentrum lopend uit- 185 7,1 92,4 0,5 100 

stekend bereikboor 



N niet mee nvt totoal 

mee eens 

Stelling eens 

3.1e op mijn fietsroute naar het winkel· 181 16 78,5 5,5 100 

centrum bevinden zich fietspaden op 

plekken waar dot voor de veiligheid 

nodig is 

3.11 ik vind de afstand tot het winkelcentrum 185 3,8 92,4 3,8 100 

gemakkelijk te fietsen 

3.1 9 bij het winkelcentrum bevinden zich 185 30,3 64,4 5,4 100 

goede mogelijkheden om de fiets te 

stollen 

3.1 h Ik vind het winkelcentrum per fiets 185 5,4 90,3 4,3 100 

uitstekend bereikbaar 

3.1i Bij het winkelcentrum kan je gemak· 185 22,7 74,6 2,7 100 

kelijk de auto parkeren 

3.1j Ik vind het winkelcentrum per auto 185 41,6 55,2 3,2 100 

uitstekend bereikbaar 

3.1 a op mijn loop route naar het winkelcentrum bevinden zich voetpaden/ trottoirs longs 

de stroten. 

selectie Almere: 

(N=132) 
mee eens 

mee eens 

nUlmo'uo'en: met 

86,4% 
1 

huishouden: twee persoons 

100% 
mee eens 0% 

op afstand van de 

80,7% 
1 

94,4% 
5,6% 



3.1 b op mijn loop route naar het winkelcentrum bevinden zich grote barrieres (water, 

drukke wegen). 

aanwezigheid 

barrieres 

zame 
verplaatsingen en missing (N==79) 

mee eens 83,5% 
mee eens 16,5% 

res,Dona,enT maakt langzame 

langzame verplaatsingen (N==1 06) 

65,1% 

34,0% 

0,9% 

3.1 c ik vind de afstand tot het winkelcentrum gemakkelijk te lopen 

geen signiflconte verschillen 

3.1 d ik vind het winkelcentrum lopend uitstekend bereikbaar 

respondenten in Zwolle (N== 11 

bereikbaarheid 

winkelcentrum 

lopend 

mee eens 

niet mee eens 
nvt. 

94,6% 

4,5% 
0,9% 

respondenten in Almere (N==72) 

mee eens 88,9 % 
niet mee eens 11,1% 

3.1 e op mijn fietsroute naar het winkelcentrum bevinden zich fietspaden op plekken 

waar dot voor de veiligheid nodig is 

respondenten in Zwol 

(N==109) 
mee eens 

niet mee eens 

84,7% 

13,2% 
5,7% 

parkeren op ahtand van 
woning (N==56) 



3.1 f ik vind de afsland 101 hel winkelcenlrum gemakkelijk Ie fielsen 

afstand tot het 

winkelcentrum is 

gemakkelijk Ie 
fielsen 

respondenten in Zwolle (N= II 
mee eens 92,9% 
niet mee eens 

nvt. 

5,3% 
1,8% 

respondenten in Almere (N=72) 
mee eens 91,7% 
niet mee eens 
nvt. 

1,4% 
6,9% 

3.1 9 bij he! w inkelcentrum bevinden zich goede mogelijkheden om de fiets te stollen 

goede 
mogelijkheden tot 
het stallen van de 

fiets bij het 

winkelcentrum 

respondenten in Zwolle (N=II 
mee eens 86,7% 
niet mee eens 
nvt. 

11,5% 
1,8% 

respondenten in Almere (N=72) 
mee eens 29,2% 
niet mee eens 59,7% 
nvt. 11,1% 

3.1 h ik vind het winkelcentrum per fie,s uitstekend bereikbaar 

respondenten in Zwolle (N=II 

per fiets is het 

winkelcentrum 

ultstekend 
bereikbaar 

mee eens 89,4% 
niet mee eens 

nvt. 

8,0% 
2,7% 

respondenten in Almere (N=72) 
mee eens 91,7% 
niet mee eens 1,4% 
nvt. 6,9% 

3.1 i bij het winkelcentrum kan je gemakkelijk de auto parkeren 

respondenten in Zwolle (N=II 

de auto is 

gemakkelijk te 

parkeren bij het 
winkelcentrum 

mee eens 88,5% 
niet mee eens 8,8% 
nvt. 2,7% 

respondenten in Almere (N=72) 
mee eens 52,8% 
niet mee eens 
nvl. 

44,4% 
2,8% 



3.1 j ik vind het winkelcentrum per auto uitstekend bereikbaar 

respondenten in Zwolle (N=ll 
mee eens 40,7% 
niet mee eens 

nvt. 

56,6% 
2,7% 

de bereikbaar
heid van het 

winkelcentrum per 
auto is uitstekend respondenten in Almere (N=72) 

mee eens 77,8% 
niet mee eens 18,1 % 
nvt. 4,2% 

Totaaloverzicht verkeersveiligheid (percentages) 

Stelling N niet mee 

op mi;n route naar het winkelcentrum ..... mee eens 

eens 

3.20 .. rijden de meeste bestuurders te snel 183 59,6 40,4 

3.2b .. zijn er zebrapaden en verkeerslichten 185 62,2 28,6 

om mij als wandelaar te helpen bij het 

oversteken van drukke straten 

3.2c .. is er zoveel verkeer, dot ik het moe- 185 87,5 10,3 

ilijk of onaangenaam vind om te lopen 

3.2d .. zijn de voetpaden vaak gescheiden 180 41,1 58,3 

van de stroot door middel van groen-

stroken of geparkeerde auto's 

3.2e .. zijn de voetpaden breed genoeg om 183 13,1 85,8 

op te lopen 

3.2f .. zijn de voetpaden goed onderhouden 185 13 84,3 

3.2g .. is zoveel verkeer, dot ik het moeilijk 185 85,4 9,7 

of onaangenaam vind om te fietsen 

3.2h .. zijn de fietspaden breed genoeg om 184 12,5 79,3 

op te fietsen 

3.2i .. zijn de fietspaden goed onderhouden 184 4,3 87 

3.2j .. fiets ik vaak op dezelfde weg als de 185 50,8 38,4 

auto's met geparkeerde auto's longs 

de weg 

nvt totaal 

100 

9,2 100 

2,2 100 

0,6 100 

1,1 100 

2,7 100 

4,9 100 

8,2 100 

8,7 100 

10,8 100 



3.20 .. rijden de meesle besluurders Ie snel 
r-----------------~--~----~ 

samenslelling huishouclen: mel kinderen of eelnolersoons\ 

(N=129) 
mee eens 

niel mee eens 

46,5% 
53,5% 

samenslelling huishouclen: Iwee persoons (vc,lwQs"enenl\ 

(N=54) 

seleclie Almere: 

geen signiflconle verschillen 

meesle 

besluurders Ie 

snel 

se/edie Zwolle 

mee eens 

niel mee eens 

25,9% 
74,1% 

32,8% 
67 

48,1 % 
51 

3.2b .. zijn er zebropoden en verkeerslichlen om mij ols wondeloor Ie helpen bij hel 

oversleken von drukke slrolen <§D 
geen signiflconle verschillen 

3.2c .. is er zoveel verkeer, dOl ik hel moeilijk of onoongenoom vind om Ie lopen 

geen signiflcanle verschillen ~ 

3.2d .. zijn de voelpoden voak gescheiden von de slrool door middel van groenslroken 

of geporkeerde QuIa's 

buffer 

respondenlen in Zwolle 

(N=110) 
mee eens 43,6% 
niet mee eens 56,4% 

81,4% 
17,1% 
1,4% 

parkeren op afsland van de 
woning (N=57) 
mee eens 

niel mee eens 

28,1% 
71 

parkeren bij de woning 
(N=53) 
mee eens 
niel mee eens 



3.2e .. zijn de voerpaden breed genoeg om op re lopen 

geen significanle verschillen 

3.2f .. zijn de voerpaden goed onderhouden 

geen significanle verschillen 

3.29 .. is zoveel verkeer, dar ik her moeilijk of onaongenaam vind om re Hersen 

onaangenaom 
om re fiersen 

door 
hoeveelheid 

9,7% 
80,6% 
9,7% 

3.2h .. zijn de Herspaden breed genoeg om op re fietsen 

respondenren in Zwolle (N= 11 

mee eens 75,0% 
nier mee eens 17,0% 
nvl. 8,0% 

parkeren op 
van de woning (N=58) 
mee eens 5,2% 
niet mee eens 

fierspaden zijn 
breed genoeg om 

op re fiersen respondenren in Almere (N=72) 
mee eens 86,1% 
niet mee eens 
nvl. 

5,6% 
8,3% 

3.2i .. zijn de fierspoden goed onderhouden 

verbond zowel bii selecfie Zwolle ols bii selecfie Almere leruggevonden 

de fietspaden 

zijn goed 

onderhouden 

84,0% 
8,5% 
7,4% 

bij de woning 

90,0% 

0% 
10,0% 



3.2j .. flets ik vaak ap dezelfde weg als de auto's met geparkeerde auto's longs de weg 

respondenten in Zwolle (N=ll 
mee eens 54,9% 
niet mee eens 38,9% 
nvt. 6,2% fletsen longs 

geparkeerde 
outo's respondenten in Almere (N=72) 

mee eens 1 2,5% 
niet mee eens 
nvt. 

Totooloverzicht oontrekkelijkheid (percentages) 

Stelling 

op mi;n loop- of fietsroute(s) noor het 

winkelcentrum ..... 

3.30 I •• kom ik vee I andere mensen tegen 

3.3b .. posseer ik aontrekkelijke bebouwing 

3.3c .. kom ik longs mooie lantaarns, bonkjes 

etc. 

3.3d .. heeft de omgeving een gezell ige 

uitstroling 

3.3e .. ervaor ik de hoeveelheid groen ols 

voldoende 

3.3f .. stoon er voldoende bomen longs de 

stroot 

3.30 .. korn ik veel andere rnensen tegen 

het 
tegenkomen 
van andere 

mensen 

respondenten in Zwolle 
(N=110) 
mee eens 90,0% 
niet mee eens 10,0% 

N 

182 

179 

182 

182 

181 

181 

69,4% 
18,1% 

niet 

mee 

eens 

17 

55,8 

76,9 

52,7 

28,2 

35,1 

mee nvt 

eens 

81,9 1,1 

40,3 3,9 

19,8 3,3 

46,2 1,1 

71,2 0,6 

63,8 1,1 

vrouw 

(N=64) 
mee eens 

"iet mee eens 

man 
(N=46) 
mee eens 

"iet mee eens 

totool 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

96,9% 
3,1% 

80,4% 
19,6% 



3.3b .. posseer ik oontrekkeliike bebouwing 

geen signif/cante verschil/en 

3.3c .. kom ik longs mooie lontoarns, bonkies etc. 

geen signif/cante verschil/en 

3.3d .. heeft de omgeving een gezellige uitstroling 

geen signif/conte verschil/en 

3.3e .. ervoor ik de hoeveelheid g roen ols voldoende 

respondenten in Zwolle (N=1 
mee eens 
niet mee eens 

65,1% 
34,9% de hoeveelheid 

groen ervaar is 
als voldoende respondenten in Almere (N=72) 

mee eens 80,6% 
niet mee eens 1 8,1% 
nvt. 1,4% 

3.31 .. stoon er voldoende bomen longs de stroot 

het oontol 
bomen longs 
de stroot is 
voldoende 

respondenten in Zwolle 
(N=110) 
mee eens 57,3% 
niet mee eens 42,7% 

38,6% 
61,4% 

>42 jaar 
(N=20) 
mee eens 85,0% 
niet mee eens 15,0% 



TOlooloverzicht sociole veiligheid (percenloges) 

Stelling N niel mee nvl 101001 

op mijn loop- of fietsroute(s) naar het mee eens 

winkelcenlrum ..... eens 

3.40 .. ondervind ik vee I losl von 183 89,7 9,8 0,5 100 

hongjongeren 

3.4b .. is hel door overlosl en kleine crimi- 183 98,4 1,1 0,5 100 

nolileil v~~r mij overdog onveilig om 

naor hel winkelcenlrum Ie lopen of Ie 

nelsen 

3.4c .. is hel door overlasl en kleine crimi- 183 83,6 13,1 3,3 100 
nolileil v~~r mij in hel donker onveilig 

om naar hel winkelcenlrum Ie lopen of 
Ie nelsen 

3.4d .. vind ik de slrolen 's avonds als hel 183 18,1 80,3 1,6 100 

danker is goed verlichl 

3.4e .. word ik gemakkelijk gezien door 181 44,7 53,1 2,2 100 

bewoners von huizen 

3.4f .. vael ik me onveilig door de 181 89 9,3 1,7 100 

aanwezige groenslroken 

3.4g .. zie ik weinig of vol op slraal 183 30,6 68,3 1,1 100 

3.4h .. zie ik weinig hondenpoep op slrool 183 29,5 68,9 1,6 100 

3.4i .. zie ik weinig bekladde muren en/ of 183 14,2 84,2 1,6 100 

gebouwen 

3.4j _. ondervind ik vee I losl van uilloolgas- 183 79,2 19,2 1,6 100 

i sen von aulo's en bussen 

3.4k Bij hel winkelcenlrum is hel veilig ge- 184 17,4 77,2 5,4 100 

noeg om de nels Ie slollen 

3.41 Bij hel winkelcenlrum is hel veilig ge- 185 6,5 89,7 3,8 100 

noeg om Ie aulo Ie porkeren 



3.40 .. ondervind ik veel losl van hcncliolnc,ert>n 
/-~--------------~ 

last ol1ldervirKl'en 
~FI I'IQngpnQ'!!'ferl 

oplelding noog IN=79) 
mee eens 
nlel mee eens 

3,8% 
96,2% 

opleiding midde! of loog IN=104) 
mee eens 14,4% 
niel mee eens 
nvl. 

84,6% 
1,0% 

3.4b .. Is hel door overlasl en kleine criminalileil voar mij overdag onveilig om noar he! 

winkeleenlrum Ie lopen of Ie nelsen 

geM significante verschillen 

3.4c .. is he! door overlast en kleine criminali!eil voor mij in het danker onveilig om noar 

hel winkelcenlrum Ie lopen of Ie fie!sen 

over!.;lS! en kleine 
crimloolileil in hel 
doniler o.p loop· 

of fieh~1e 

----------------~ respondenlen in Zwolle IN=11! 
mee eens 
niel mee eens 
nvl. 

4,5% 
93,7% 
1,8% 

respondenlen in Almere IN=72) 
mee eens 26,4% 
niel mee eans 68,1% 
nvl. 5,6% 

3.4d .. vind Ik de stralen 's avonds als hel danker is goed verlicht 

de sirelllilf! ::r;ijn, 
hel doni<er is 

goed verilcht 

respondenten in Zwolle IN= 111) 
mee eens 90,1% 
niel mee een. 9,9% 

respondenten in A!mere IN=72) 
mee eens 65,3% 
niel mee eens 30,6% 
nvl. 4,2% 

3.4e .. word ik gemakkeliik gezien door bewoners von huizen 

gema~ken!k 
ge.zien w«del'! 
door bewooers 

Veln ntlb'.en 

respondenlen in Zwolle IN= 1 
mee eens 
niet mee eens 

67,9% 
31,2% 

respondenlen in Almere IN=72) 
mee eens 

niet mee eens 
nVl. 

30,6% 
65,3% 
4,2% 



3.41 .. voel ik me onveilig door de oonwezige groenstroken 

respondenten in Zwolle (N= 1 

mee eens 3,7% 
niet rnee eens 96,3% onveilig voelen 

door oonwezige 
groenslroken respondenten in Almere (N=72) 

rnee eens 18,1% 
niet mee eens 77,7% 

3.4g .. zie ik weinig olvol op stroot 

geen significonte verschillen 

nvl. 

3.4h .. zie ik weinig hondenpoep op stroot 

somenstelling huishouden: 
met kinderen of eenpersoons 
(N=129) 
mee eens 61,2% 

37,2% 
1,6% 

87,0% 
28,8% 
1,9% 

3.4i .. zie ik weinig beklodde muren en / ol gebouwen 

geen logische significonte verschillen 

4,2% 

3.4j .. ondervind ik veel last van uitlootgossen van auto's en bussen 

geen significonte verschillen 

(N=77) 
mee eens 

niet mee eens 

3.4k bij het winkelcentrum is het veilig genoeg· om de fiets te stollen 

respondenten in Zwolle (N= 11 

Is veilig genoeg 
om de fiets bij het 
winkelcentrum te 

stollen 

mee eens 93,8% 
niet mee eens 
nvl. 

4,4% 
1,8% 

respondenten in Almere (N=71) 
rnee eens 

niet mee eens 

nvl. 

50,7% 
38,0% 
11,3% 

3.41 bij het winkelcentrum is het veilig genoeg om te auto te parkeren 

geen significante verschillen 

67,4% 
28,8% 

3,8% 



3.5 welke route neemt u als u lopend fietsend of met de auto naar het winkelcentrum 

goat? Hierbij kon de respondent kiezen uit uit vier mogelijkheden. Aangezien deze 

vraag slecht werd ingevuld (meerdere antwoorden werden aangekruist of er werden 

opmerkingen bij de vraag geplaatst), is deze vraag geschrapt v~~r verdere analyse. 

Totaaloverzicht overige vragen onderdeel 3 (percentages) 

hoe be/angrijk vindt u de .......... 1·6 7 8 

I 

9 10 totaal 

als u fietsend of lopend naar het 

winkelcentrum goat? 

3.60 toegankelijkheid N= 184 8,7 9,8 34,2 19,6 27,7 
I 100 

3.6b verkeersveiligheid N= 184 5,4 7,1 25 24,5 38 100 

3.6c socia Ie veiligheid N= 184 12,5 9,2 25 23,4 29,9 100 

3.6d aantrekkelijkheid N= 184 25 1 23,4 25 11,4 15,2 100 
................................................. ............. ....... . ......... , .... .... ... .. ... ... ... .. ..................................................... 

3.7 hebben weersamstandigheden 

invloed op de keuze van uw 

vervaerwijze naar het winkelcen

trum? N=184 

ja 

54,3 

ja 

soms 

well 
soms niet 

27,7 

nee totaal 

16,8 100 

nee totaal 

3 .8 Jkind(eren) heb'ben die naar naar 37,5 62,5 100 

de basisschool goon N= 185 
... ........................................ ..... ...... ...... ..... ...... .. ..... .... .......... ............ .. ........... ... ........... ... ... ... ... ... ..... ...... . 

moeder I vader anders totaal 

3 .9 J wie brengt de naar school 68,0 10,0 21,7 100 
gaande kinderen N=70 I 

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

3.10 op welke wijze wordt het kind 

naar de basisschool gebracht? 

N=70 

actief niet wis- totaal 

(Iopend l actief selend 

fietsend) 

73,3 8,3 18,3 100 



3.7 hebben weersomstandigheden invloed op de keuze van uw vervoerwijze naar het 

winkelcentrum? 

hebben 
weersinvloeden 

invloed op de 
vervoer

middelkeuze 

respondenten in Zwolle (N= 1 1 
jo 49,1% 

soms wel/soms niet 28,6% 
nee 

respondenten in Almere (N=72) 
jo 65,3% 
soms wel/soms niet 26,4% 
nee 8,3% 

3.8 heeft u een kind of meerdere kinderen die naar de basisschool goon? 

seledie Almere: 

geen signiflconle verschillen 

noor 

basisschool 

gaande 

kinderen 

se/ecfie Zwolle 

50,0% 
5 

22,2% 
77 

3.9 als een kind (of meerdere kinderen) naar de basisschool wordt gebracht, wie doet 

dot meestal? ~ 
geen signiflconfe verschillen 

3.10 op welke wijze wordt het kind (of kinderen) naar de basisschool gebracht? 

geen signiflcanfe verschillen ~ 



4. Persoonlijke situatie 

Totaaloverzicht persoonlijke situatie (percentages) 

I man I vrouw I totaal 

.. ~:.l ...... J .. ~~.~~~.~~~ .. ~.~. ~.~.~ ... ........ ..... ..... ........... I ............ ~. ~ ......... .. .. .I. .... ... ..... :~ ............. I ....... l .~? .... . 
< 30 [30- [40- =>50 totaal 

40) 50) 

4.2 J leeftijdN=181 23,8 48, 1 16,2 9,7 100 ........................................ ........................................... ~.~ ........... ;.~ ........ ··· ~·;···l ·····~~···········;~;·~~; ·· · · 

4.3 IBM' N=176 4 55,1 31,2!1 9,7 100 
+4.4 

r····················· ············································· .. ·· .. · .... ···· · ·I·~~·~ ··········~;~·~~; · .. ··· .... ~.:~ ............ ;~;~.~; ... . 

1

4.5 I hoogst voltooide opleiding 10,5 48,1 41,4 100 
N=181 

.................. .. ......................... ... ..... ........ ............................. ........................ ..................... ..... 
1- 2- huis-

persoons persoons houden 
met 

kinderen 

totaal 

14.6 J somenstelling huishouden N= 183 8,8 28,0 63,2 100 .......................................................... ·· .. ··············· i· ·· · ·· · ·· · ~~~~· ·· · ·· ·· · ·r···········~·~·~·; ··········· i ···· ~·~;~·~; ···· 

.. ~:!. ..... J .. ~.~~~ .. ~~ .. ~~~~ .. ~.~~.~~.~ ... ~.~.~.~.~ ......... I ......... .. ~~:? .... .. ... .I.. .... .. .... ~?~:. ........... I ....... I .. ~? ..... 1 

betaald werk onders totool 

13,7 100 
situotie N= 182 

4.8 J meest van toepassing zijnde 86,3 

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

4 .9 I gezondheidstoestond N= 181 

1 * = ondergewichf, BMI < 18,5 
2* = gezond gewichf, BMI [18 ,25) 
3* = overgewichf, BMI [25 ,30) 

4 * = ernsfig overgewichf =>30 

opleid ing hoog: HBO/ WO 

opleiding middel: MAVO/ HAVO/VWO 

opleiding loo g: basisschool/ LBO/VMBO 

zeer goed 
goed 

29,3 62,4 

goat wei 

tot slecht 

8,4 

totool 

100 



Ioetsen vrqgen pecsoooliike situqtje 

analy setechniek: 

deelnemende respondenten: 

gebruikte onafhankelijke varia belen: 

(wanneer mogelijk) 

Resultaten toetsen 

4.1 geslacht 

resultgten independent sgmples t-test 

cla ssificatieboom, independent samples t test, 

correlat ie 

aile respondenten 

plaats, parkeersituatie, geslacht, leeftijd, bmi, 

opleiding, samenstelling huishouden 

en gezondheidstoestand, aantal langzame 

verplaatsingen 

totaal aantal langzame verplaatsingen respondent (voorkoment uit het weekoverzicht): 

vrouwen gemiddeld: 2,21 N=97 

mannen gemiddeld: 1,16 N= 64 

- test van Levene afgelezen> 0,05, uitgaan van gelijke varianties 

- significant verschil afgelezen: sig. (2-tailed) 0,000 

4.2 leeftijd 

resultoten correlatje 

correlatie tussen leeftijd en BMI is positief. 

- N=176 

- verband met een sterkte van: 0,185 

- significant verschil afgelezen: sig. (2-tailed) 0,014 

4.3 en 4 .4 BMI 

4 .5 hoogs1 voltooide opleid ing 

hoogst voltooide 

opleiding 

in Zwolle (N=III) ~ 
bosisschool,/l80/VM80 9,9% 
MAVO/M80/HAVO/VWO 41,4% 

in Almere (N=70) 
bosisschool/l80 /VM80 
MAVO /M80 /HAVO/VWO 



hoogsl vollooide 

opleiding 

4.6 samensleliing huishouden 

seleclie Almere, 

geen signifkante verschillen 

samensleliing 

huishouden 

seledie Zwolle 

4.7 koop- of huurwoning 

koop- of 

huurwoning 

menslelling huishouden: mel kinderen (N=114) 

baslsschool/LBO/VMBO 10,5% 
MAVO/MBO/HAVO/VWO 57,0% 

32,5% 

een twee persoons 

1,8% 
26,3% 
71,9% 

bij de woning 

(N=112) 
koopwoning 

(N=70) 
koopwoning 

18,2% 
32,7% 
49,1% 

95,5% 
4,5% 

in Almere 

71,4% 
28,6% 

10,4% 
32,8% 
56,7% 

4.8 meesl van loepassing zijnde silualie 

meesl von 

toepossing 

zijnde silualie 

4.9 gezondheidsloesland 

geen signif)conte verschillen 

~;;r.;;;.;-hl;Qi~------" 
(N=112) 
belaald werk 89,3% 

10,7% 

in Almere 

81,4% 
18,6% 



Te testen hypothesen 

Persoonlijke eigenschappen 

xVrouwelijke respondenten holen het vookst octief boodschoppen. 

x Respondenten die noor school goonde kinderen hebben, en deze ook brengen/ 

holen, nemen octiever deel oon het longzoom verkeer. 

x Respondenten die hoger opgeleid zijn holen voker de norm voor bewegen. 

x Respondenten die hoger opgeleid zijn hebben een logere BMI 

dan de lager opgeleiden. 

x Respondenten met een hoger gemeten BMI, verplootsen zich voker met de auto 

noor het winkelcentrurn. 

x Respondenten die veel beschikking hebben over de outo, doen voker 

hun boodschoppen met de auto. 

x Wonneer men tevreden is over de porkeersituotie don zol er voker gebruik von de 

outo worden gemookt. 

x Respondenten die hun boodschoppen doen op de terugweg von hun werk, 

doen voker de boodschoppen met de outo. 

Stedebouwkundige kenmerken route 

xHoe toegonkelijker respondenten de route voor snel verkeer noor de 

winkelvoorziening ervoren, hoe voker de outo wordt gebruikt. 

xVoor respondenten heeft toegonkelijkheid de hoogst mootgevende invloed op het 

oontol longzome verplootsingen, gevolgd door sociole veiligheid, verkeersveilig

heid en ols lootste oontrekkelijkheid. 

Parkeersituatie 

x Respondenten die hun auto op minimoal 30 meter von hun woning porkeren, voldoen 

voker oon de norm dan respondenten die hun outo voor hun woning porkeren. 

x Respondenten die hun outo op minimool 30 meter van hun woning porkeren, nemen 
voker deel oon het longzoom verkeer noor de dogelijkse voorzieningen. 

x Het percentage huishoudens met kinderen ligt hoger bij woningen die op 30 meter 

ofstond porker en. 

Norm en aantal verplaatsingen 

x Respondenten die de norm holen, verplootsen zich voker octief noor de winkelvoor

zieningen in de omgeving dan respondenten die de norm niet holen. 

x Respondenten die de norm niet holen, verplootsen zich procentueel voker met de 

auto noor de dogelijkse voorzieningen don respondenten die de norm wei holen. 

x Respondenten doen op zoterdog voker hun boodschoppen met de outo don door 

de week. 
x Of een respondent nu wei of niet de norm hoolt, er is geen significont verschil tussen 

het totool oontol verplootsingen in een week noor de dogelijkse voorzieningen. 

x Een hoog oontol bezoeken oon de dogelijkse voorzieningen in de omgeving goot 
somen met een hoge deelnome oon het longzoom verkeer. 



Resullalen len aanzien van de hypolhesen 

De hypothesen worden get est in de volgorde zoals op de vorige pagina is weergeven. 

De overige testen die uitgevoerd zijn gerelateerd aan de hypothese ook worden laten 

zien. Resul taten bij 'beQaolde select;e>' zi jn ler indica tie, vOII" ,ege hel beDe kt (Ionto l 

respondenlen dot in sommige gevall en betrokken bq de toet>"l l is. 

Hypolhese: Vrouwelijke respondenlen halen hel vaaksl actief boodschappen. 

resullalen independenl samples Ilesl 

totaol aantal langzame verplaatsingen respondent (voorkomend uit het weekoverzicht): 

vrouwen gemiddeld: 2,21 N=97 

mannen gemiddeld: 1,16 N=64 ~ 

- test van Levene afgelezen >0,05, uitgaan van gelijke varianties 

- significant verschil afgelezen: sig. (2-tailed) 0,000 

[ewha!en hypolhese met independent samples t te5t mel b,,~oqlde ,,,lIK!ie} 

- se lectie Zwolle: ,ig . (2 -Ioileo ) 0,000 

- selectie respondenten po ,kerend biJ cJ e waning Z wolle : 5.g. 2- i alledlO,09R 

- selectie respondenten parkerend op o f~tand Zwol le : 5ig. (2·loile(1 0,000 
- select ie Alme re: ,ig . (2-toile cJ) 0, 20 5 

- se leClie respondenten pOfkerend b ij de Noning Almere: 5ig . 2 -tCliled' 0,·:73 
. se lec! ie responden!en parke rencJ op of,'ond Imere: 5i9. \ 2- toi le cll 0 ,29,1 

resvllgten ch;-kwgdrggttoets 
Aanfol verp/oafsingen /angzaam verkeer 

Maokt 
Moakt zowel 

Verplaatst 

helemaal geen 
snelle als 

zich aileen 

verplaatsingen 
langzame 

in het Totaal 

in langzaam 
verplaatsingen 

langzaam 

verkeer verkeer 

Man 
53% 23% 24% 100% 

Geslacht 
(N=64) 
Vrouw 

(N=97) 
22% 43% 35% 100% 

pearson ch,-square asymp. srg.(2-srded) 0,000 

Aanta/ verp/aafsingen met de auto 

Maakt Maakt zowel Verplaatst 

helemaal geen snelle als zich aileen 
Totaal 

verplaatsingen langzame met de 

met de auto verplaatsingen auto 

Man 
34% 24% 42% 100% 

(N=64) 
Geslacht 

Vrouw 
38% 43% 19% 100% 

(N=97) 
pearson ch,-squore asymp. srg.(2-srded) 0,002 



Resultaten classjficgtjeboom 

onafhankelijke variabelen: parkeersituatie, geslacht, leeftijd, bmi,opleiding, 

samenstelling huishouden en gezondheidstoestand 

deelnemende respondenten: respondenten in Zwolle 

selectie Almere: 

geen significante verschillen 

vrouw (N=97) 
gemiddelde: 2,206 

po rkeren op afstand 
van de woning (N=49) 
gemiddelde: 2,592 

parkeren bij de woning 
(N=48) 

setectie man (N=64) 

Zwolle gemiddelde: 1,156 

anafhankelijke variabele: porkeersituatie 

deelnemende respondenten: vrouwelijke respondenten in Zwolle 

selectie mannen: geen significonte verschillen 

selectie vrauwen Almere: geen sig nificante verschillen 

1,812 

porkeren op afstand von de woning (N=31 

respondent voldoet aan 
de Nederlondse Norm 
voor Gezond bewegen 
seledie vrOVwen Zwolle 

voldoet 
voldoet niet 

83,9% 
16,1% 

parkeren bii de woning (N=33) 
voldoet 60,6% 
voldoe! niet 39,4% 

Hypothese: Respondenten die naar school goonde kinderen hebben, en deze ook 

brengen/ holen, nemen octiever deel oon het longzoam verkeer. 

resull gteo independenl sgmples I- tesl 

totaal aanlal langzame verplaatsingen respondenl (voorkomend uil het weekoverzicht ): 

respondent brengl geen kind gemiddeld: 1,56 N= 121 

respondent brengt kind gemiddeld: 2,43 N= 30 

(respondenten die hun kind brengen (N= 30) , hiervan z ijn er 27 vrouw) 

- lesl van Levene afgelezen >0,05, uitgaan van gelijke variant ies 

- significanl verschil afgelezen: sig. (2-lailed) 0,016 

(esuitaleo hypolbese met independent sa mples t l est met bepgglde selecties· 

- se lecti e Zwol le: 5ig. (2-tailed) 0,07 2 

- selectie respondenten p arkerend b ij de wan ing Zwoll e: 5i9. (2 -toiled) 0,8 2 2 

- seledie respondenten pc rkerend op astcnd Zwoll e: 5ig . (2 -tailedJ 0 ,1 06 

- selectie A lmere: 5i9. (2- tailed) 0,040 

- se lectie respo'ldenten parkerend b ij de woning Almere: sig. (2- talled ) 0,166 

- seleclie resp ondenten p rkerend op a fstand Almere: sig. (2·ta iled) 0, 147 



Hypothese: Respondenten die hoger opgeleid ziin halen vaker de 

norm voor bewegen . 

resultgteo chj-k w gdrggttQets 

Hoogsf voffooide op/eiding versus norm 

Haalt de norm Haalt de norm 

niet wei 

Basisschool, 

Hoogste LBO/ VMBO 26% 74% 

voltooide (N=19) 

opleiding HBO/ WO 
39% 61% 

(N=75) 

pea rson chi -square asymp. slg.( 2-slded) 0,31 7 

resultg teo hypothese mel chi-kwgdrg QJ!oets met bep Qgide seieelje<, 

- select ie Zwolle, sig. 12-t ailed) 0,69 5 

Totaal 

100% 

100% 

- seleetie respondenren parkerend bij de woning Zwolle, sig. (2 -ra i led) 0,252 

- se leetie respondenren parke rend op asrand Zwolle, sig. (2-la iled) 0,6 14 

- sa leetie A lmere, si9. (2-lailed) 0,185 

- seleetie respondenten p ar kerend bij de woning Almere, sig. (2- ra iled) 0 ,127 

- se leetie respond en len pa rkerend op alstand A lmere, sig. (2-ta ile d ) 1,000 

Hypothese: Respondenten d ie hoger opgeleid ziin hebben een lag ere BMI 
dan de lager opgele iden. 

resultgten independent sgmples t test 

BMI, 

basi sschoo l/ LBO / V MBO 

HBO/ WO 

gemiddel& 26,69 

gemiddeld: 24,00 

- test van Levene algelezen> 0,0 5, uitgaan van gelij ke va rianties 

- significant versehil algelezen: sig . (2-tailed) 0,0 22 

N=18 
N= 75 

resuitgleo bypo these met jndependen t sgm ples t test mer bepgqlde select jes ' 

- seleetie Zwol le, 5i 9 ' (2 -to iled) 0 ,152 

- seleetie respon denten po rkerend bij de woning Zwo lle: sig . (2- tailedl 0,301 

- seleet ie responden.en pa rkerend op a l stand Zwo lle, sig. (2-tailed ) 0,370 

- sele etie A lmel'e: sig. (2 -.ailed) 0,535 

- se leet ie responden.en pa rkeren d b ij de woning A lmere , sig. (2- ta iled ) 0 ,7 38 

- select ie respolldenten pOl'kerend op afs tand A lmere: sig. (2-ta i led) 0,59 1 



Hypolhese: Respondenlen mel een hoger gemelen BMI, verplaalsen zieh vaker mel de 

aulo naar hel winkelcenlrum. 

resultaten independent samples t test 

totaal aantol snelle verplaatsingen respondent (voorkomend uit het weekoverzicht): 

BMI <25 gemiddeld: 0,96 N=90 

BMI = > 25 gemiddeld: 1,89 N=64 

- test van Levene afgelezen < 0,05, uitgoon van verschillende varionties 

- significant verschil afgelezen: sig. (2-toiled) 0,001 

,~wltaten f>yO/olhese mPI indepe"derll samples t test mel bepp qlde seleclies: 

- selectie Zwolle : 5ig. (2-talled' 0,042 

. se lectie respondente" parkerend bij de woning Z,,'ol le: 5ig . (2· toiled) 0,1 28 

;elecrie respondenteo par kerend 0 afstond Zwolle: 5ig. (2-tolledl 0,1 22 

- ;eleetle Aline e: sig. 2 rolled 0,050 

- seleetie responcielllen pCJr kerelld b i j d e wonir1g A lmere: 5i9. (2- tmled) 0, 86 

selectie respond enten pari<erenci 01' ohland A lmere: 5i9 ' (2-toiled ) 0 ,01 9 

Hypolhese: Respondenlen die veel besehikking hebben over de aulo, doen vaker 

hun boodschappen mel de aulo. 

~ultaten independent sqmples t test 

totool aantal snelle verplaatsingen respondent (voorkomend uit het weekoverzieht): 

respondent heeft altijd beschikking over de auto gemiddeld: 1,61 N= 1 32 

respondent heefr niet oltijd beschikking over de aulo gemiddeld: 0,85 N=20 

- test van Levene afgelezen < 0,05, uitgaan van verschillende varianties 

- significant verschil afgelezen: sig. (2-toiled) 0,009 

resul1alen hYPQ.hese mer independent samples I tesl met bepQQlde select1es; 

- 5eleclie Z .. ,oll..,: 5ig. 2-tmledl 0,597 

- seleclie respondenten parkerend bij de waning Zwoile: 5ig. (2-tailed) 0,946 
selectie respondenten porkelenci 0 1' ofsra nd Zwolle: 5ig. (2-tailed) 0,476 

- "'1lectie Alme 'e: $ig. (2-lolled ) 0,036 
- 5e eetle respond.mlen porkerend bij de ",oniI19 Almere: 5i g . (2-tailed) 0,214 

- seleclie re,ponden tell porkerend 0 1' " fsrond A lmere: sig. (2 -toiled ) 0,077 



Hypothese: Wanneer men tevreden is over de parkeersituatie dan zal er vaker gebruik 

van de auto worden gernaakt. 

resvltaten jndependent samples t test 

totaal aantal snelle verplaatsingen respondent (voorkomend vit het weekoverzicht): 

respondent is tevreden gemiddeld: 1,57 N=84 

respondent is redelijk tot niet tevreden gemiddeld: 1,44 N=68 

- test van Levene afgelezen > 0,05, vitgaan van geli jke varianties 

- geen significant verschil afgelezen: sig. (2-tailed) 0 ,641 

(ewltate" hypathese met independent spruples t te51 met bepQalde select;es: 

- seleet ie Zwolle. si9. (2-tolled) 0,598 

- seleclie respondenten parkerend blj de waning Zwolle: si9' (2-ta iled ) 0,458 

- seledie responden eo porkerend op afs and Zwolle: si9' (2-toiled) 0 ,936 

- seled ie Almere: sig. (2-toiled ) 0 ,7 26 

- selectie respondenten porkerend bij de woning Almere: sig. (2-tailed) 0,274 

- sel ectie respondenten porkerend op afstond Almere: sig. 12-tailedl 0 ,406 

Hypothese: Respondenten die hun boodschappen doen op de terugweg van hun werk, 

doen vaker de boodschappen met de auto. 
resvltaten correlgtie 

variabele 1: totaal aantal snelle verplaatsingen respondent (voorkomend viI het week-

overzicht) 

variabele 2: totaal aantol snelle verplaatsingen respondent gecombineerd mel verp

laatsing naar het werk (voorkomend vit het weekoverzichl) 

correlatie Ivssen variabele 1 en 2 is positief 

- N=161 

- verband met een sterkte van: 0,383 

- significant verschil afgelezen: sig. (2-tailed) 0,000 

resu ltClten hypothese mel correlotie mel bepoolde selectjes: 

- selectie Zwolle : si9' (2 -tailed) 0 ,159 

- selectie respondenten porkerend bij de woning Zwolle: si9 ' (2-toiled) 0,021 

- selectie respondenten parkerend op afstond Zwolle. sig. 12-toiled) 0,660 

- select ie Almere: si9. (2-ta iled) 0,000 

- selectie respondenten porkerend bij de woning Almere: slg. (2-tailed) 0,001 

- ;eleelie respondenten porkerend op afstond Almere: si9' 12-toiled l 0,026 



Hypothese: Hoe toegankelijker respondenten de route voor snel verkeer naar de 

winkelvoorziening ervaren, hoe vaker de auto wordt gebruikt. 

resultaten fgctorgnalyse 

KMO and Barflett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,500 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 5,177 

df 1,000 
Sig . ,023 

.................................................. ..... ................. ........... .. .. .. ... ........................................................ 
Communi'i ties 

Initial I Extraction 
(3.1 j) bij wc auto gemakkelijk te 1 1,0001,585 parkeren 
(3.11) wc per auto uitstekend 1 

1,000',585 bereikbaar 
IExtraction Method: Principal Component Analysis . 

...... .. ....... ................. .... .. .............. -r.;"ioj · vo~iC;~~·e·i~pioi;.,eJ · · ···· · ·· ·· ·· · · ······ ·· · · ······· .................... 
I Extraction Sums of Squared 

Init ial Eiaenvalues Loadinc s 
Compo-

I 
%of I Cumulative 

I 
% of 

nent Total Variance % Total Variance Cumulative % 
1 1,1701 58,500! 58,500 1,170! 58,500 58,500 
2 1,830 I 41,5001 100,001 I I 
Extraction Method: Principal Component 
Analysis. 
······················· ·····'Componen/·Mo/,ix······· ···· .......................................... .................. ...... .......... 

I Component 
i 1 

(3.1 j) bij wc auto gemakkeJijk te 1,765 
parkeren ' 
(3.1 I) wc per auto uitstekend 1 765 
bereikbaar ' 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
0.1 components extracted. 

No factoranalyse von de twee vragen met betrekking tot toegankeli jkheid voor de auto 
onstaat er 1 factor, die te benoemen is als: toegankelijkheid voor de aulO. 



resultaten enkelvQudjge regressje 

Voor deze analyse is de ontstane factor toegankelijkheid auto gebruikt. 

Variables Entered/Removedb 

MQdel 1 Variables Entered IVariables Removed 1 Method 1 
1 I:oegankelijkheid 

I ·IEnter I auto" 
a. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable: tQtaol aantol verplaatsingen snel 
respQndent 

Model Summary 

1 I' 1 Adiusted R Square 1 

Std. Error of the 
MQdel R R Square Estimate 
1 10200 1000 1 - 006 1 16941 
a. Predictors: (CQnstant), toegonkelijkheld autQ , 

ANOVAb 

Model 1 Sum of Squares 1 df Mean Souore 1 F Sio. 
1 RegressiQn 1,181 ! 1 ,181 !,063 ,8020 

Residual I 445,02~ \ 155 2,871 \ 
Total 445210 156 

o. Predictors: (Constant), tQegonkelijkheid outQ 
b. Dependent Variable: totoal oontal verplaotsingen snel respondent 

CoefficientsO 

Standardized 
Unstandordized Coefficients Coefficients 

Model B Std. Error Beta t SiQ. 
1 (Constant) 1,485 ,135 10,977 ,000 

toegonkelijkheid 
,034 ,136 ,020 ,251 .122 auto 

Q. Dependent VQrioble: tQtQol oontol verplaatsingen snel respondent 



Hypothese: Voor respondenten heeft toegankelijkheid de hoogst maatgevende inv

loed op het aantal langzame verplaatsingen, gevolgd door soeiale veiligheid, ver

keersveiligheid en als laatste aantrekkelijkheid. ~ 

V~~r deze hypothese zijn de vragen 3.1 tot en mel 3.4 uil de enquete gebruikt. 

No een oontol focloranalyses zijn er een aanlol vragen verwijderd, die op meerdere 

factoren hoog laadden. De verwijderde vragen zijn: 3 .1 a,e,g,h,k,j,l 3.2a,b,c,h 3.30 3.4f,j 

De volgende uitvoer is van de de overgebleven vrogen die 'goed' scoorden in de 

analyse. 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser·Meyer·Olkin Measure of Sampling Adequacy. !,721 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi·Square I 1286,975 

df I 276,000 
Sia. 000 

Communalities 
I Initial· I Extraction 

(3.1 b) grote barriers op looproute naor winkelcentrum (wc) I I,OOO!,648 
(3.1 c) afstand wc gernokkelijk te lopen 1,0001,792 
(3.1 d) bereikbaarheid wc lopend uitstekend bereikbaar 

1 
1,0001,743 

(3.1 I) olstand we gemakkelijk te fietsen 1,0001,785 
(3.1 i) wc per fiets uitstekend bereikboar 

I 
1,0001,674 

(3.2d) no or wc zijn de voetpaden vook gescheiden van de 
1,0001,589 stroot dmv ..... 

(3.2e) noar wc zijn voetpaden breed genoeg om op te 
1 

1,0001,697 lopen 
(3.2f) noar wc zijn de voetpaden goed onderhouden I 1,0001,717 
(3.2g) naar wc is er zoveel verkeer, dot ik het moeilijk 01 of 

I 1,0001,670 onaangenaam vind om te fietsen 
(3.2i) noor wc zijn de fietspoden goed onderhouden 1 1,0001,575 
(3.2j) noar wc fiets ik vaok op dezellde weg ols de autos 

1 
1,0001,615 

Imet .... 
(3.3b) naar wc passeer ik oontrekkelijke bebouwing 1 1,0001,689 
(3.3c) noar wc korn ik longs mooie lantroars, bankjes etc. 1 1,0001,617 
(3.3d) de route naar wc heeft een gezellige uitstraling 1 1,000,674 
(3.3e) naar wc vind ik de hoeveelheid groen voldoende 1 1,0001.833 
(3.3f) op route wc staan voldoende bomen longs stroot I 1,0001.840 
(3.40) noar wc ondervind ik veel lost von hangjongeren I 1,0001.732 
(3.4b) noor wc in het licht onveilig door door criminoliteit I 1,0001,723 
(3.4c) noar wc in het donker onveilig door door criminoliteit I 1,0001,693 
(3.4d) naar wc zijn de straten goed verlicht 1 1,0001,677 
(3.4e) naar wc word ik gemakkelijk gezien door bewoners I 1,0001,698 
(3.4g) naar wc weinig afvol op stroot I 1,0001.617 
(3.4h) no or wc onderweg weinig hondepoep I 1,0001.527 
3.4il noar wc weinia bekladde aebouwen 1 000i532 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 



Total Variance ExDlained 
Extraction Sums of Rotation Sums of Squared 

Initial Eigenvalues Squared loadings loadings 

* 
I, % of ~I Cumu-

Total Variance lative % Total 
% of .1 Cumu-

Variance lative % 
1 % of ~ I Cumu 

Total Variance lative % 
1 5,0371 20,9891 20,989 5,037! 20,9891 20,989 3,0401 12,666) 12,666 
2 1 2,326 1 9,6921 30,6821 2,326 1 9,6921 30,682 2,257 1 9,406 \ 22,072 
3 12,312 1 9,6341 40,3161 2,312 9,6341 40,316 2,2311 9,298 1 31,370 
4 11,635 6,8111 47,12611,635 6,811147,126 1,9751 8,2281 39,598 
5 11,503 1 6,2631 53,3891 1,503 6,263153,389 1,8681 7,7841 47,382 
6 11,444 6,0181 59,4081 1,444 6,018 59,408 1,8041 7,5181 54,901 
7 1,0901 4,5401 63,9481 1,090 4,540 63,948 1,6541 6,8931 61,794 
8 11,0101 4,2101 68,15811,010 4,210 68,158 1,5271 6,364 68,158 
9 1,856 I 3,5681 71,7261 I 
10 1,778 I 3,2411 74,9671 I 
11 ,772 I 3,2181 78,1851 I 
12 1,680 I 2,8351 81,0201 I 
13 1,593 I 2,4691 83,4891 

1 

I 
14 1,536 1 2,2341 85,7231 I 
15 1,521 I 2,1701 87,8931 I 
16 1,467 I 1,9451 89,8391 I I 
17 1,452 I 1,881 1 91,720 I I 
18 [,394 I 1,640 93,361 [ 

I 
[ 

19 [,375 
I 

1,561[ 94,922 \ [ 
20 [,318 1,3251 96,246 

I 
I 

21 ,298 I 1,2421 97,489 [ 
22 ,263 I 1,0971 98,586 1 I 
23 ,200 1,832 I 99,418 

I 
I 

24 ,140 1,582 I 100,0001 I 
Extraction Method: Principal 
Component Analysis. 
* component 



Component Matrix· 
Componenl 

2 3 4 5 6 7 8 
(3.2e) noor we zijn voelpoden 

,631 -,149 ,285 ,367 ,109 -,201 -,075 -,053 
breed genoeg om op Ie lopen 
(3.2f) zijn de voelpoden goed ,619 -,065 ,154 ,414 ,236 -,239 -,091 1-,116 onderhouden 
(3.1 i) we per flels uilslekend 

,613 -,459 -,239 -,066 -,059 ,137 -,062 -,032 
bereikboor 
(3.1 c) ofslond we gemokkelijk Ie I ,610 -,393 -,395 -,003 -,248 ,203 -,080 -,034 
lopen 
(3.1d) bereikboorheid we lopend 

,572 -,332 -,399 , -,015 -,332 ,158 ,104 -,032 
uilstekend bereikboor 

I (3.2i) 1100r we zijn de fielspoden 
goed onderhouden 

,549 -,145 ,165 ,197 ,355 -,089 -,086 -,214 

(3.4c) noor we in het donker 
,532 ,498 -,198 -,279 ,164 ,057 -,104 -,063 

onveilig door door criminolileit 
(3.3d) de route noor we heeft een 

,523 ,379 ,194 ,079 -,391 -,ISS ,192 -,002 
gezellige uilslroling 
(3 .4i) noor we weinig beklodde 

,497 ,061 ,211 -,235 ,068 ,295 ,120 -,275 
gebouwen 
(3.4b) noor we in het licht onveilig 

,478 ,328 -,334 -,428 -,018 -,267 -,096 -,106 
door door criminolileil 
(3.4h) noor we onderweg weinig 

,435 -,014 ,288 -,212 ,103 ,319 ,241 ,198 
hondepoep 

-,374 1 ,207 
(3.2g) noor we is er zoveel 

,056 -,288 ,043 ,303 ,368 verkeer, dOl ik het moeilijk of of ,414 
onoongenoom vind om Ie fielsen 
(3.1 f) of stand we gemokkelijk Ie 

,562 -,567 -,354 -,011 -,101 ,025 -,087 ,063 
fletsen 
(3.3b) noor we posseer ik 

,333 ,511 -,161 ,112 -,364 ,083 ,322 -,187 
oontrekkelijke bebouwing 
(3.3c) noor we kom ik longs mooie 

,335 ,424 ,150 ,329 -,328 ,178 ,233 -,024 
lonlroors, bonkjes elc. 
(3.3e) noor we vind ik de ,433 -,040 ,561 -,278 -,255 -,043 -,341 ,263 
hoeveelheid groen voldoende 
(3.3f) op route we sloan voldoende 

,352 ,065 ,560 -,120 -,395 -,180 -,336 ,288 
bomen longs slroot 
(3 .2d) noor we zijn de voelpoden 
vook gescheiden van de slrool ,176 -,171 ,497 ,235 ,070 -,072 ,005 -,465 
dmv ..... 
(3.2j) noor we flels ik vook op 

,090 -,232 ,442 -,232 ,206 ,200 ,424 ,203 
dezelfde weg ols de autos met .... 
(3.4e) naor we word ik gemokkelijk 

,127 ,423 -,198 ,495 ,010 ,286 -,331 ,165 
gezien door bewoners 
(3.40) noor we ondervind ik veel 

,370 ,382 -,123 -,485 ,272 -,215 -,168 -,224 
I los' van hongjongeren 

(3.4d) noar we zijn de Slroten goed 
,309 ,339 -,225 ,298 ,344 ,307 -,126 ,314 

verlichl 
(3. 1 b) grole barriers op looproute 

,402 -,053 -,060 ,092 ,076 -,516 ,383 ,230 
noar w inkelcenlrum 
(3.4g) noor we weinig of va I op ,435 ,067 ,236 -,125 ,360 ,469 ,017 ,050 
slroot 
Exlroclion Method: Principal Component Analysis. 
o . 8 components eXlrocled. 



Rototed Component MotrixO 

I 1 2 I 3 C~m~on~nt 6 I 7 I 8 

(3 .1 c) ofstond we gemokkelijk te ,874 ,077 I ,080 ,089 I ,031 ,030 I ,079 I ,003 

lopen I I 
(3.1 f) ofstond we gemokkelijk te ,844,144 I ,017 -,137 1 ,016 ,054 ,000 ,175 
fletsen 

(3.1d) bereikboorheid we lopend ,824 -,002 ,049 ,232 ,0421.,0211.,021 I ,079 
uitstekend bereikboor 

(3 .1 i) we per flets uitstekend ,769,197 ,099 1.,058 ,158 I ,051 I ,005 I ,062 
bereikboor roo-~ I 
(3 .2f)zijnde voetpodengoed ,176 ,742 ,0771,097 ,0091,103 ,191 ,270 
onderhouden 

(3.2e) noor we zijn voetpoden ,213 ,707 .,023 1,122 ,082 ,250 ,108 1 ,236 
breed genoeg om op te lopen I 
(3.2i) noor we zijn de fletspoden ,184 ,677 ,163 .,056 ,176 ,OIl ,096 ,115 
goed onderhouden I 
(3.2d) noor we zijn de voetpoden I 
vook geseheiden von de stroot ·,084 ,666 ·,118 ,091 ,093 ,051 ·,247 .,209 

f3~;~'i'noor we ondervind ik veel .,0441~ _ .,025 ,060 I ,038 .,0221 ,065 
lost von hongjongeren I I 
(3.4b) noor we in het lieht onveilig ,214 1.,057 ,771 ,154 1.,087 1 ,088 .,026 ,197 
door door eriminoliteit 

(3.4e) noor we in het donker I ,092 ,030 ,721 ,220 I ,170 ,038 I ,285 ,064 
onveilig door door eriminoliteit ~ ~ 

(3.3b) noor we posseer ik I ,077 .,048 ,222 ,783 ·,016 .,1061 ,081 ,023 
oontrekkelijke bebouwing I 
(3.3e) noor we kom ik longs rnooie -,017 ,117 1.,061 , ,728 ,104 ,098 1,221 .,009 
lontroors, bonkjes etc. 

(3.3d) de route noor we heeft een ,0521,1581 ,175
l

,683 ,047 ,3321.,0161,190 
gezellige uitstroling ;-,.....-. 1 
(3.2j) noor we flets ik vook op .,073 1 ,015 1.,196 1.,079 ,696 ,068 .,235 ,142 
dezelfde weg 015 de autos met .... 

(3.4h) noor we onderweg weinig 1,139 I ,046 I ,061 I ,127 ,667 ,1791 ,044 ,083 
hondepoep 1 
(3.4g) noor we weinig of vol op I ,086 ,204 I ,,87 1.,016 ,662 ,044 ,284 .,109 
stroot I 
(3.4i) noor we weinig beklodde 1 ,1'88 ,248 1 ,312 1 ,225 ~. ,035 .,072 .,193 
gebouwen r----~ 
(3.3f) op route we stoon voldoende 1.,004 ,125 ,024 I ,144 ,048 ' ,894 .,038 ,013 
bomen longs stroot 

(3.3e) noor we vind ik de I ,095 ,134 ,113 I ,008 I ,248 ,853 ·,054 -,046 
hoeveelheid groen voldoende ~ 

(3.4e)noorwewordikgemokkelijkl·,014 ,0471.,015 1 ,2211.,181 1 ,008 ,775 .,111 
gezien door bewoners 

(3.4.d) noor we zijn de stroten goed 1 ,043 ,052 1 ,124 1 ,058 1 ,173 1·,098 ,768 ,153 

;;ri~~~oor we is er zoveel I I I I I ~Q 
verkeer, dot ik h~t rnoeilijk of of ,145 ,074 ,224 ·,025 ,043 ·,055 ,182 ,7 4 
onoongenoom vrnd om te fletsen 

(3.' b) ?rote barriers op looproute ,116 I ,194 I ,054 I ,158 I ,016 I ,033 1·,137 ,741 
noor wlnkelcentrum 
Extroetion Method: Principal Component Analysis. 
Rototion Method: Vorimox with Koiser Normolizotion. 

o. Rototion converged in 6 iterotions. 



De omcirkelde waarden, zijn de hoge ladingen van vragen op een bepaalde factor. 
Deze waarden zijn samen te benoemen . 

Foclor 1 bereikbaarheid (toegankeli;kheid) 
Faclor 2 begaanbare voet/fletspaden (verkeersveiligheid) 
Faclor 3 loge criminalileit (sociale veiligheid) 
Factor 4 uitstraling omgeving (aantrekkelijkheid) 
Factor 5 obstakels/ rotzooi onderweg (socia Ie vei/igheid) 
Factor 6 groen (aantrekkeli;kheid) 
Factor 7 zien en gezien worden (sociale vei/igheid) 
Factor 8 verkeersgemak (toegankelijkheid/ verkeersveiligheid) 

resultoteo meervoudiQe regress;e 

Voor deze analyse zijn de factoren gebruikt. 

Variables Entered, Removed" 
Model Variables Entered Variables Removed 
1 verkeersgemak, begaonbore voet/ 

fletspoden, bereikbaarheid, uitstroling 

Method 

omgeving, loge criminoliteit, obstokels/ . Enter 
rotzooi onderweg, zien en gezien worden, 

I! a (oen° 
o. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable: totool oontol longzome verplootsingen respondent 

Model Summary 

Model R I R SQuare I Adiusted R SQuare I 
Std. Error of the I 

Estimate 
1 1.1690 1029 I - 0231 1 8171 
o. Predictors: (Constant), totool oontal longzome ver,ploolsingen respondent 

ANOVAb 

Model Sum of SQuares I df I Mean SQuare I F Sia. 
1 Regression 14,755 

I 1~2 I 
1,844 

I 
,558 ,811 0 

Residual 502,065 3,303 
Total 516820 i 160 ! i 

a. Predictors: (Constant), verkeersgemok, begoonbare voet/ fletspoden, 
bereikbaorheid, uitstroling omgeving, loge criminoliteit, obstokels/ rotzooi 
onderweg, zien en gezien worden, groen 
b. Dependent Variable: totool oantal longzome verplootsingen respondent 



Coefficients· 
Unslondordized Slondordized 

Coefficients Coefficients 
Model B 1 Std. Error Bela t Siq. 

(Conslonl) 1,799 ! ,144 12,528 ,000 
bereikboorheid 1 ,123 I ,140 ,070 I ,879 I ....3ll 

begoanbore voel / -,103 -,059 I -,736 I A£'> 
fietspaden ,1 40 ~ 

loge criminolileit I ,174 ,142 ,098 I 1,223 I ..2.2.3. 
uilSlroling omgeving II -,027 ,140 -,015 I - , 193 1 MJt 
ObSI~~:;!wr:~ZOOi -,171 I ,140 -,098 1- 1 ,225 ...2.2.2 

groen I ,008 I ,141 ,005 I ,059 I ..ll3. 
zien en gezien worden I -,020 [I ,142 -,011 I -,143 [I ..8.8Z 
loeqonkeliikheid aUlo' i 034 136 020 i 251 ...B.O.2 

o. Dependenl Variable: 101001 aanlal langzome verplaalsingen respondenl 

Om Ie bepalen of er andere voriabelen ziin d ie invloed hebben op hel aonlol longzame 
verploalsingen, is er een uilgebreidere meervoudige regressie uilgevoerd. De 
variabelen mel '" ziin voor de respondenlen in Zwolle vermenigvuldigd mel - 1 en voor de 
respondenlen in Almere mel + 1, om Ie bepalen of er een significanl verschii, is Ius sen de 
woonplaalsen len aanzien van een oonlol varia belen. 

Variables Entered/Removed' 
Variables 

Model Variables Enlered Removed Method 
1 verkeersgemak, begoonbore voel/ fielspaden, 

bereikboorheid, uilslraling omgeving, loge criminaliteil, 
obslokels/ rOlzooi onderweg, zien en gezien worden, 
groen, * verkeersgemok, * begaanbare voel / fielspaden, 

. Enler 
* bereikboorheid, *uitslraling am geving, * Ioge 
criminolileit, * obSlokels/ rolzoo; onderweg, * zien en 
gezien worden, *groen, bmi, porkeersiluolie, geslochl, 
leeftiido 

a. All requesled variables entered. 
b. Dependenl Variable: 101001 oonlol longzome verploolsingen respondenl 

Model Summary 

Model I R I R Square I Adjusled R Square I 
SId. Error of Ihe I 

Eslimole 
1 14990 1.249 1 1301 16911 
o. Predidors: (Conslonl), lotool oonlol longzome verploolsingen respondenl 

ANOVAb 

Model Sum of Squares 1 df 1 Mean Square 1 F 1 SiQ. 
1 Regression 125,300 

I 
21 

I 
5,967 

I 
2,086 

I 
,007· 

Residual 377,642 132 2,861 
Total 502942 i 153 [ [ i 

o. Prediclors: (Constont),verkeersgemok, begoonbore vaet/fielspoden, 
bereikboorheid, uitslroling om geving, loge criminoliteil, obslokels/ rotzaoi 
onderweg, zien en gezien worden, groen" *verkeersgemok, *begoonbore vaet/ 
fietspaden, *bereikboorheid, *uitslroling omgeving, * Ioge criminolileit, *obstokels/ 
'rotzooi onderweg, *zien en gezien warden, *groen bmi, parkeersituotie, geslochl, 
leeftijd 
b. Dependenl Variable: 101001 aantal longzome verplaatsingen respondenl 



Coefficients" 
Unstandardized Standardized 

Coefficients Coefficients 
Model B Std. Error Beta t Sia. 
1 (Constant) ,732 1,041 ,703 ,483 

bereikbaarheid 

1 

,132 ,178 I ,075 ,740 I ,461 
begaanbare voet/ 

-,259 ,179 I -,147 - 1,442 1 ,152 
fletspaden 
loge criminaliteit 1 ,028 ,157 1 ,016 1 ,178 ,859 
uitstraling omgeving 1 -,232 I ,153 1 -,132 - 1,5221 ,13O 
obstakels/ rotzooi 

I -,098 I ,15O I -,056 -,652 I ,516 
onderweg 
groen I -,024 I ,16O I -,013 -, 152 1 ,880 
zien en gezien worden I -,018 1 ,182 I -,010 1 -,101 1 ,919 
verkeersgemak I -,227 I ,158 I -,127 1 -1,4401 ,152 
* bereikbaarheid -,106 1 ,175 1 -,059 1-,603 1 ,547 
* begaanbare voet/ 

I -,452 I ,178 I -,256 -2,533 1 .2ll fletspaden 
* loge criminaliteit 1 ,102 ,157 1 ,054 1 ,653 ,515 
* uitstraling omgeving 1 -,078 ,152 I -,044 I -,514 1 ,608 
* abstakels/ rotzaoi I -,147 ,153 I -,083 I -,957 I ,340 
onderweg 
* groen -,289 ,161 I -,159 - 1,7931 ,075 
* zien en gezien 

,005 ,180 I ,003 ,028 I ,978 
worden 
* verkeersgemak -,084 1 ,162 I -,047 - 519 I ,605 

* I -,245 1 ,200 
I 

-,132 1 - 1,226 ,222 
parkeersituatie I ,672 

I 
,299 ,186 I 2,247 I ~ 

geslacht I 1,198 ,301 1 ,325 1 3,978 I JHHl 
leeftijd I ,013 ,016 

I 
,073 I ,836 I ,405 

BMI 1 -,016 1 ,035 -,037 1 -,443 I ,658 
a. Dependent Variable: totaal aantal longzome verplootsingen respondent 

V~~r het uitvoeren van deze analyse zijn er een oantal nominole varia belen getoetst in de 
clossiflcotieboom als verklorende variobele von het aantol langzome verplootsingen. De 
voriabelen hoogst voltooide opleiding, omschrijving huidige situotie, gezondheidssituotie, 
bezit flets en oontal auto's in huishouden en somenstelling bleken in de boom niet te 
splitsen en zijn in bovenstoonde regressieanalyse niet meegenomen. 
Wonneer bovenstoonde significonte varia belen ofzonderlijk worden getoetst, don blijken 
de variobelen porkeersituatie en geslacht significant von invloed. * Begaanbare voet-/ 
fietspoden blijkt wanneer deze ofzond'erlijk wordt getest als verklorende foetor, geen 
significonte invloed te hebben. 



i 
I 

Resultaten meeryoudige regressie 

Variables Entered/Removed" 
Model I Variables Entered IVariables Removed I Method I 
1 I ;orkeersituotie, 

I 
· IEnter 

I IgeslochtO 

o. All requested variables entered. 
b. Dependent Vorioble: totool oontollangz.ame verplootsingen respondent 

Model Summorv 

I I I Adiusted R Squore I 
Std. Error of the 

Model R R Squore Estimote 
1 I 3180 I 101 l 090 I 1715 I 
a. Predictors: (Constont), totoal aantal langzame verplaotsingen respondent 

ANOVAb 

Model I Sum of Sauares df L Mean Sauare F I S)g. 
1 Regression! 52,192 2 

I 
26,096 8,874 

I 
,000 0 

Residual I 464,628 158 2,941 
Total 516820 160 I i 

o. Predictors: (Constant), * groen, ;. 
b. Dependent Voriable: totool oontol longzome verplaatsingen respondent 

C oefficientso 

Standardized 
Unstandardized Coefficients Coefficients 

Model B SId. Error Beta I Sig. 
1 (Constont) ,903 ,256 3,532 ,001 

geslacht I 1,055 ,276 
I 

,288 I 3,820 I ..QOQ 
oarkeersituatie 491 270 137 1815 .on 

a. Dependent Variable: totaal aantal langzame verplaatsingen respondent 

Wanneer er nog verschillende regressieonoly ses worden gedaon don blijkl dot groen een 
significante invloed heeft op het aontol langzame verplaatsingen. Het effecI van groen 
heeft in Almere een negolief en in Zwo lle een positieve invloed op het oonlol longzame 
verplaatsingen. 



Resultaten enkelvoudige reg ressie 

Voor deze analyse is de ontstane factor *groen en * gebruikt. 

Variables Entered/Removedb 

Model I Variables Entered IVariobies Removed l Method I 
1 l*groen- *0 i .I Enter I 
o. All requested varia bles entered. 
b. Dependent Variobie: tolaal aanlol langzame verplooIsingen respondenl 

Model $ummary 

I j I Ad'ysled R Souare I 
SId. Error of Ihe 

Model R R Souare Eslimale 
1 I 2290 I 052 I 040 I 1761 
a. Prediclors: (ConsIonI), 101001 aanlol langzame verplooIsingen respondenl 

ANOVAb 
Model Sum of Souares df I Meon Sauore F I Sia. 
1 Regression 27,120 

1;8 I 
13,560 4,375 

I 
,014° 

Residuol 489,700 3,099 
ToIol 516820 160 i 

a. Prediclors: (ConSIanI), * groen, * 
b. Dependenl Varia bie: 101001 aanlal langzame verplooIsingen respondenl 

C oefficientsO 
Slondordized 

Unslondardized Coefficients Coefficienls 
Model B I SId. Error Belo I SiQ. 
1 (ConsIanI) 1,763 ,143 12,311 ,000 

I *groen -,238 ,138 
1 

-,134 -1,7331 ~ 
* - 329 I 142 - 180 -2 323 .Jl2.l 

o. Dependenl Variabie: 101001 aanlol langzame verplooIsingen respondenl 

Wanneer er nog verschillende regressieanalyses worden gedaan dan blijkl dal groen een 
significanle invloed heeft op heloanlal langzame verplooIsingen. Hel effecl van groen 
heeft in A lmere een negalief en in Zwolle een posilieve invloed op hel aanlal langzame 
verplooIsingen. 



Resulgten meervaudjge regress;e bm; 

Vaar de valgende analyses zijn er een aantal relevante (die spliten in de classiflactie
boom) variabelen gehercodeerd, namel i jk gezondheidsituatie (goed tot zeer goed =0, 
goat wei tot slecht= 1), bezit flet s (ja=O, nee= 1), koop of huurwoning (koop=O, huur= 1 ) 
plaats (Zwolle= 1, Almere=O). De nominale variabele opleiding was voor het toetsen van 
hypothesen 01 gehercodeerd. 

Voriables Entered/Removed" 
Variables 

Model Variobles Entered Removed Method 
1 verkeersgemak, begoonbare voet/ fletspaden, 

bereikbaarheid, uitstraling omgeving, loge criminaliteit, 
obstakels/ rotzooi onderweg, zien en gezien worden, 
groen, * verkeersgemok, *begoonbore voet/ fletspaden, 

. Enter 
* bereikboarheid, *uitstraling om geving, * Iage 
criminaliteit, * obstakels/ rotzooi onderweg, * zien en 
gezien worden, *green bezit flets, koop of huurwoning, 
hoae of laae ooleidinao 

a. All requested variobles entered. 
b. Dependent Variable: BMI 

Model Summory 

Model I R I R Sauare I Adiusted R Sauare I Std. Error of the I 
Estimate 

1 1. 627° 1.393 1 2241 3986 1 
a . Predictors: (Constant), BMI 

ANOVAb 
Model 1 Sum of Sauares 1 df 1 Mean Sauare F 1 Sia_ 
l Regression! 740,532 

I 
20 

I 
37,027 2,331 

I 
,005° 

Residual I 1143,815 72 15,886 
Total 1884346 i 92 i i 

a. Predictors: (Constant),verkeersgemok, begaanbare voet/fletspaden, 
bereikbaarheid, uitstraling omgeving, loge criminaliteit, obstokels/ rotzooi 
onderweg, zien en gezien worden, groen" *verkeersgemak, *begaanbare voet/ 
fletspaden, *bereikbaorheid, *uitstraling om geving, *Iage criminaliteit, *obstokels/ 
rotzooi onderweg, *zien en gezien worden, *groen, bezit flets, koop of huurwoning, 
hoge of loge opleiding 
b. Dependent Variable: BMI 

1 



r 
C oefficients· 

Unstandardized Standardized 
Coefflcients Coefficients 

Model B I Std. Error Beta t Sia. 
I (Constant) 24,207 ! 1,254 19,299 ,000 

bereikbaarheid 1 -1,185 ,740 1 -,200 1-1,6021 ,114 
begaanbare voet/ 

1 
-,318 ,614 

1 
-,066 

1-,
518

1 
,606 

fietspaden 
lage criminaliteit 1 .,447 ,679 1 -,090 -,657 ,513 
uitstraling omgeving 1 -,770 ,589 1 -,146 -1,307 1 ,195 I 
obstakels/ rotzooi 

I ,834 ,530 ,169 1,574 1 ,120 
onderweg 
groen 1 ,725 ,581 ,170 1,249 1 ,216 
zien en gezien worden 1 -1,201 ,576 -,261 -2,084 1 .MI. 
verkeersgemak 1 ,920 ,586 ,211 1,570 ,1 21 
* bereikbaarheid 1 ,245 ,729 ,040 ,336 ,738 
* begaanbare voet/ 

1 
',165 ,621 -,034 -,265 ,791 fietspaden 

* lage criminaliteit 1 -,650 ,656 -,124 -,991 1 ,325 
* uitstraling omgeving I -1,125 ,599 -,212 -1,8791 JlM 
* obstakels/ rotzooi 1 -,044 ,529 -,009 -,083 I ,934 onderweg 
* groen I 1,225 I ,570 ,284 2,150 1 .2ll 
* zien en gezien -1,130 I ,581 -,223 .1,945 1 ~ worden 
* verkeersgemak ,577 1 ,589 ,132 ,980 I ,331 

* -,263 1 ,718 -,054 -,367 I ,715 
bezit fiets I ,858 I 2,305 ,047 ,372 1 ,711 
koop of huurwoning 1 2,609 

1 

1,716 ,180 1,520 I ,133 
lage of hoge 

1 
-,868 1,270 -,076 ',684 

1 
,496 opleiding 

a. Dependent Variabie: BMI 

In deze anolyse is plaatsnaam een excluded vorioble. Wanneer bovenstaande 
significonte variabelen (en plaats) afzonderlijk worden getoetst, dan blijkt de variabele 
plaats significant van invloed. Deze variabele levert in de regressieanalyse de volgende 
resultaten op: 



Resultgten enkelyoud;ge regress;e 

Variables Entered/Removedb 

Model 1 Variables Entered 1 Variables Removed 1 Method 1 

1 
I plaatsnaamo 

I 
· IEnter 

I 
a. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable: BMI 

Model Summary 

Model I R I R Square I Adlusted R Square I Std. Error of the I 
Estimate 

1 1 2080 
1 043 1 038 1 4153 1 

a. Predictors: (Constant), BMI 

ANOVA' 
Model I Sum of Squares df _I Mean Square F 1 SiC!. i 
1 Reg ression ! 136,122 1 ,\ 136,112 7,890 

I 
,0000 

Residual I 3018,787 175 II 17,250 
Total 3154899 176 i 

a. Predictors: (Constant), plaatsnaam 
b. Dependent Variable: BMI 

Coefficients" 
Unstandardized Standardized 

Coefficients Coefficients 
Madel B 1 Std. Error Beta t SiQ. 
1 (Constant) 25,768 

I 
,507 50,783 ,000 

plaatsnaam ·1808 644 ·208 -2809 ..Q06. 
a. Dependen! Variable: BMI 

Resultgten correlatje 

BMI gezondheidssituatie 

BMI Pearson Correlation 1,00 ,282 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 177 176 

gezondheidssituatie Pearson Correlation ,282 1,00 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 176 181 



Resulaten meervoudige regressie tolaal aantal dagen malig inlensief bewegen 

Voor deze analyse zijn er een aantal relevante (die spliten in de classiflactieboom) 
variabelen gehercodeerd, namelijk bezit flets (ja=O, nee=l) en aanlol auto's in 
huishouden. Hel variobele auto's in huishouden best oat uit 4 onlwoordmogelijkheden. 
V~~r de regressieanalyse zijn 3 nieuwe voriabelen oangemookt ter vervonging von de 
voriobele oontol auto's in huishouden. 

aontof auto's variabele J variabefe 2 variabefe 3 
in het huishouden 

1 outo 1 0 0 

2 auto's 0 1 0 

meer dan 2 auto's 0 0 1 

geen auto 0 0 0 

Tobel woorden in n;euwe voriobelen 

Voriobles Entered/Removed" 
Variables 

Model Variables Entered Removed Method 
1 verkeersgemok, begoonbore voet / fietspoden, 

bereikboorheid, uitstroling omgeving, loge criminoliteit, 
obstokels/ rotzooi onderweg, zien en gezien worden, 
groen, *verkeersgemok, *begoonbare voet/ 

. Enter 
fietspoden, *bereikboorheid, ·uitstroling omgeving, 
*Ioge criminoliteit, *obstakels/ rotzooi onderweg, * zien 
en gezien worden, *groen, voriobele 1, voriobele2, 
voriobele 3 parkeersituatie bezit fietsO 

o. All requested voriobles entered. 
b. Dependent Vorioble: totool aontal dogen motig intensief bewegen 

Madel Summory 

Model I R l R Square I Adiusted R Square I 
Std. Error of the I 

Estimate 
1 14520 1204 1 0951 42561 
o . Predictors: (Constont), totool oontol dogen matig intensief bewegen 

ANOVA" 
Model Sum of Souares df I Mean Squorej F L Sig. 
1 Regression 747,928 22 

I 
33,997 

I 
1,877 

I 
,0140 

Residual 2916,023 161 18,112 
Total 3663951 183 i i I I 

o. Predictors: (Constont),verkeersgemok, begoanbore voet/fietspaden, 
bereikboorheid, uitstroling omgeving, loge criminoliteit, obstokels/ rotzooi 
onderweg, zien en gezien worden, groen" *verkeersgemok, *begaanbore voet/ 
fielSpoden, *bereikboarheid, ·uitstroling omgeving, *Ioge criminoliteit, *obstakels/ 
rotzooi onderweg, *zien en gezien worden, *groen, voriobele 1, voriobele2, 
voriobele 3, porkeersituotie, bezit fiets 
b. Dependent Vorioble: totool oontol dogen motig intensief bewegen 



C oeffic;ents· 
Unstondordized Standardized 

Coefficients Coefficients 
Model B Std. Error Beta t Sio. 
1 (Constant) 5,836 

I 
1,934 3,018 ,003 

bereikboorheid I ·, 175 ,404 ·,039 I ·,434 I ,665 
begoonbore voet/ 

1 
. ,374 

1 
,405 ·,084 

1 
·,923 

I 
,357 

fietspoden 
loge criminoliteit I .,127 I ,369 -,029 I -,346 ,730 
uitstroling omgeving -,154 I ,344 -,034 1-,446 I ,656 
obstokels/ rotzooi -,811 

1 
,349 -,182 -2,325 1 .Q2l onderweg 

groen ·,017 I ,368 -,004 I -,045 I ,964 
zien en gezien worden I -,126 I ,380 -,028 I -,332 I ,740 
verkeersgemok I · ,396 I ,372 -,088 1-1,062 ,290 
* bereikboorheid I ,149 I ,399 ,033 I ,373 I ,709 
* begoonbore voet/ 

1 
·,467 

1 
,397 -,104 -1 ,176 1 ,241 

fietspoden 
* loge criminoliteit .,142 I ,368 -,030 -,387 I ,700 
* uitstroling omgeving ·,126 ,344 -,Q28 -,365 I ,715 
* obstokels/ rotzooi ,670 ,351 ,149 1,910 

I 
&U onderweg 

* groen I ,19O ,366 ,042 I ,520 ,603 
* zien en gezien 

1 
. ,421 

1 
,384 -,087 

1-
1,098

1 
,274 

worden 
" verkeersgemok 

1 

·,541 I ,373 -,12O I -1,451 I ,149 
* .,469 ,458 -,102 I -1,024 I ,307 
voriobele 1 I ,969 1,916 ,108 I ,506 1 ,614 
voriobele 2 I -,906 1,927 I -,100 I -,470 ,639 
voriobele 2 

I 
1,882 3,648 I ,044 I ,516 I ,607 

porkeersituotie 1,979 
1 

,688 
1 

,222 
1

2
,
879

1 
..1m 

bezit fiets -2,236 1,422 ·,151 -1,995 JMi 
o. Dependenl Variable: 101001 oonlol dogen motig inlensief bewegen 

In deze analyse is ploolsnoom een excluded variable. Wonneer bovensloonde 
signiflconle voriobelen (en plools) ofzonderlijk worden geloelsl, don blijken de varia belen 
p o rkeersiluolie, bezil fiels en opslokels/rolzooi onderweg significonl von invloed. Deze 
varia belen somen leveren in de regressieonolyse de volgende resullolen op: 



Resultaten meervoudige regressie 

Model 
Vor;obfes Enfered, RemovecF 

Variobles Entered Variobles Removed 
* , parkeersituatie, 
opstokels ! rotzooi 
onderweg, bezit 
fiets: opstokels! 
rotzooi onderweqO 

. Enter 

o. All requested variobles entered. 

Method 

b. Dependent Variobie: totaal aantal dogen matig intensief bewegen 

Model $ummorv 

Model R I R Square I Adiusted R Square I Std. Error of the 
Estimote 

3690 I 136 I 112 I 4217 I 
o. Predictors: (Constant), totaal aantal dogen matig intensief bewegen 

A NOVAb 

Model I Sum of Squares df I Meon Square F Siq. 
,0000 1 Regression I 497,988 

Residuol I 3165,963 
Totol I 3663951 

5 ! 99,598 
178 I 17,786 
183 i 

5,600 

o. Predictors: (Constant), * groen, * 
b. Dependent Variobie: totaal aantal dogen matig intensief bewegen 

C oeffic;enfs' 
Stondordized 

Unstondordized Coefficients Coeffkients 
Model B Std. Error Beto t 
1 (Constant) 6,135 ,473 12,978 

parkeersituatie 
I. 

2,245 ,632 I ,252 3,552 I 
bezit fiets -2392 1 355 - 127 -1765 
obstakels! 

I 

rotzooi -,744 ,316 -,166 -2,357 
onderweo 
* obstakels! 
rotzooi ,678 ,315 ,151 2,152 
onderweq 
* - 269 329 - 059 - 817 

o. Dependent Variobie: totaal aantal dogen matig intensief bewegen 

Siq. 
,000 

~ 
.222 

...Q.3.3. 

AU. 



Hypothese: Respondenten die hun auto op minimaal 30 meter van hun woning park-

eren, voldoen vaker aan de norm dan respondenten die hun auto voor hun woning 

parkeren. 

onalhankelijke variabelen: plaats, parkeersituatie, geslacht, leeftijd, bmi, opleiding, 

samenstelling huishouden en gezondheidstaestand 

deelnemende respondenten: respondent en in Zwolle die een auto in het huishouden 

respondent voldoet aan 
de Nederlandse Norm 
voor Gezond bewegen 

seledie Almere: 

geen signiflconle verschillen 

respondent voldoet aan 
de Nederlandse Norm 
voor Gezond bewegen 
Se/eclie Zwolle 

hebben 

parkeren op alstand van de woning (N=90) 
voldoet 75,6% 
voldoet niet 24,4% 

parkeren bij de woning (N=88) 
voldoet 62,5% 
voldoet ,niet 37,5% 

parkeren op afstand van de woning (N= 
voldoet 80,4% 
voldoet niet 19,6% 

parkeren bij de woning (N=54) 
voldoet 
voldoet niet 

64,8% 
35,2% 

Hypothese: Respondenten die hun auto op minimaal 30 meter van hun woning park

eren, nemen vaker deel aan het langzaam verkeer naar de dagelijkse voorzi eningen. 

respltet .. n independent semples 1 tesl ~ 
totool oantol longzome verploatsingen respondent (voorkomend uit het weekoverzicht) : 

parkeren op olstand gemiddeld: 1,96 N=79 

parkeren bij de woning gemiddeld: 1,53 N=76 

- test van Levene algelezen > 0,05, uitgoon van gelijke varianties 

- geen significant verschil algelezen: sig. (2-tailed) 0,134 

resultateo hyp othese met jndepend ent samp les t le$t met beogglde leleclies· 

· selecr ie Zwolle: 5i9 . (2 -toi led) 0,0 57 

· seleel ie A lnlere: sig. 12·tolled ) 0,7 46 

· se lectie vrouwen: sig . (2· tai led) 0 ,0 25 

- se lec1ie vrouwen in Zwolle: 5ig. (2-ta i led) 0,006 

· seleaie vrouwen 10 Almere: 5ig. (2-toiled ) 0 ,876 

· 5e lectie monnen: 5ig. (2- tailed) 0,905 

· se leelie monnen in Zwolle: 51g. (2 ' loi le d) 0 ,788 

· seleetie manna" in A lmere: 51g. (2· toiled) 0,820 



Hypothese: Het percentage huishoudens met kinderen ligt hoger bij woningen die op 

30 meter afstand parkeren. 

onolyseteehniek 

deelnemende respondenten: 

Parkeren bij 

de woning 

Parkeer 
(N=91) 

situatie 
Parkeren op 

=>30meter 

van de woning 

(N=91) 

ehi kwodroottoets 

alle respondenten 

Heeft kinderen 
Heeft geen 

kinderen 

56% 44% 

70% 30% 

Totaal 

100% 

100% 

pearson eb i-square osymp. sig.(2-sided) 0,046 

resullaren bnlOtbe .. e meI ebi kwedrQQuoet:; mei bepaalde select jes: 
- selectie Zwolle: pearson ch.-square osymp. sig.( 2-sided) 0 ,0 13 
- selecrie Almere: pear~on ehi-square osymp. sig .(2 -sided ) 0,930 

Overige analyses met betrekking tot de parkeersituatie 

aan 
de Nederlandse Norm 
vaar Gezond bewegen 
selectie ofs/ol1dparkeerd

ers versus bij de woning 

I de Nederlandse No:

n 

voor Gezond bewegen 
seleclie of stondparkeerd

ers Pad en Tuin versus 

west 

Respondent parkeert op meer dan 30 meter 
van de woning (N=56) 
Yoldoet: 

Yoldoet niet: 
80,4% 
19,6% 

Respondent parkeert bij de woning (N=54) 
Yoldoet: 64,8% 
Yoldoet niet: 35,2% 

Respondent parkeert op meer dan 30 meter 
van de woning in Pad en Tuin (N=56) 
Yoldoet: 
Yoldoet niet: 

80,4% 
19,6% 

Respondent parkeert bij de woning in 
Schoonhorst-West (N=36) 

Yoldoet: 
Yoldoet niet: 

61,1% 

3 



Repondent woont in Pod en Tuin (N=72) 

Voldoet: 

Voldoet niet: 

78,1% 

21,9% 
oon 

de Nederlondse Norm 

voor Gezond bewegen 

se/eclie Pad en T uin versus 
Schoonhorst-west 

Respondent woont in Schoonhorst-West 
(N=36) 

Voldoet: 

Voldoet niet: 
61,1% 

38,9% 

Bij de volgende vergelijking worden respondenten in Schoonhorst-West vergeleken met 
Pod en Tuin (met weegschalen). 
In Schoonhorst-West wonen 38 respondenten. 
In Pod en tuin wonen 58 respondenten op of stand van hun porkeerploots en 16 respon
denten hebben een parkeerploats bij de waning. Om deze twee cotegarieen even zwoor 
te loten tellen worden de volgende weegfoctoren gebruikt: 
Schoonhorst-West: 38 (lx38=38) 
Pad en Tuin op afstond 19/ 16 (19xI9 / 16=19) 
Pod en Tuin bij de woning 19/58 (S8x 19/58= 19) 
Totaol Pod en Tuin 19+ 19 = 38 

Met de weegfactoren aon, ontstaan de volgende resultaten: 

Deelnemer voldoet wei of niet naar de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen 

I Voldoet Voldoet niet Totoal 

Schoonhorst-

West (24) 63% (14) 37% (38) 100% 

(N=38) 

buurt I 

Pad en Tuin 
(28) 74% (10) 26% (38) 100% 

(N=38) 

pearson chi-square osymp. Slg.(2-Slded) 0,324 



Hypothese: Respondenten die de norm halen, verplaatsen zich vaker actief naar de 

winkelvoorzieningen in de omgeving dan respondenten die de norm niet halen. 

resultaten independent Samples t test 

totooi oantal langzame verplaatsingen respondent (voorkomend uit het weekoverzicht): 

respondent haalt norm gemiddeld: 2,09 N= 1 1 ° 
respondent haalt norm niet gemiddeld: 1,16 N=50 

- test van Levene afgelezen < 0,05, uitgaan van verschillende varianties 

- significant verschil afgelezen: sig. (2-tailed) 0,000 

resulta ten hypothe' e meI indep endent samples t test !TJA! be p aalde se lectie" 

- select ie Zwolle: si9' (2-to iled) 0,04 

- selectie respondenten parke rend bij de woning Zwolle: sig. (2- ta iled) 0 ,858 

- selectie respondenten parkerend op afstand Zwolle: sig. ( 2-talled ) 0 ,055 

- select ie Alm ere: sig . (2 -!a i led) 0,024 

~ 

- selectie respondenten p a rke rend bij de woning A lm ere: 5ig. (2 -taiied J 0,1 22 

- selectie responden ten parkerend op (,fst Ci nd .,;,Imere: sig. (2-tailed) 0,0 9 

Hypothese: Respondenten die de norm niet halen, verplaatsen zich procentueel vaker 

met de auto naar de dagelijkse voorzieningen dan respondenten die de norm wel 

halen. 

percentage verplaatsingen met de auto ten op opzichte van alle verplaatsingen van de 

respondent (voorkomend uit het weekoverzicht): 

respondent haalt norm gemiddeld: 40,33 

respondent haalt norm niet gemiddeld: 53,99 

N=106 

N=48 

- test van Levene afgelezen >0,05, uitgaan van gelijke varianties 

- significant verschil afgelezen: sig. (2-tailed) 0,058 

resultqlen hypothese met independent sam ples I test met bepgalde select jes: 

- .electie Zwolle: sl g. (2 -talled ) 0, 10 

- select ie respondenten p arkerend b ij de woning Zwolle: 519. (2-tai led l 0 ,8 41 

- seleCTie respondenten p a rkerend op Clfstand Z '''''0 IIe: si9' (2-lailed l 0,019 

- se lectie Almere: sig. (2-t ai led) 0,748 

- selectie respondenten pa rkerend bij de woning Almere: 5ig. (2-ta iled ) 0,8 26 

- selectie resp ondenten parkerend op afs tond Almere: sig . (2 -to iled) 0 ,7 39 

~ 



Hypothese: Respondenten doen op zaterdag vaker hun boodschappen met de auto 

dan door de week. 

resultgten ehi kwgdrggttoets 

variabele 1: Verplaatsingen met de auto in de week (respondent)/ totaal aantal verp-

laatsingen in een hele week (respondent)x 100 (voorkomend uit het weekoverzicht) 

variabele 2: Verplaatsingen met de auto in het weekend (respondent)/ totaal aantal ver-

plaatsingen in een hele week (respondent)x 100 (voorkomend uit het weekoverzicht) 

Resultanten van ehi kwadraattoets weergeven geen significant verschil. 

resultgten hypothese met ehi kwodro alloets met bepgalde selecties ' 

- select ie Zwo lle peorson ehi -square mymp. sig.(2-sided ) 0,695 

- selectie respondenten petrkerend bij de woning Zwol le peo rso" ehi·sq uare osymp. sig. 

(2-sided) 0, 365 

- seleCl ie respondenten parkerend op ofstand Zwolle pearsan ehi-square asymp. sig. 

(2-sided) 0,81 2 

- seleClie Almere pearsen ehi-squore asymp_ sig.(2-si decl ) 0, 274 

- selectie re sp-o. den ten parkerend b i j de woning A lmere pea rson ehi -squore as ymp. sig. 

(2 -siclecl) 0 , 147 

- se lect ie responden ten parkerend op afs talle! Almere pearson ehi-square asymp. sig . 

(2-sicled ) 0 ,29 3 

Hypothese: Of een respondent nu wel of niet de norm haalt, er is geen significant 

verschil tussen het totaal aantal verplaatsingen in een week naar de dagelijkse voor

zieningen. 

totaal aantal verplaatsingen respondent (voorkomend uit het weekoverzicht): 

respondent hoolt norm gemiddeld: 3,28 N= 1 1 ° 
respondent hoolt norm niet gemiddeld: 3,08 N=50 

- test van Levene afgelezen > 0,05, uitgaan van gelijke varianties 

- geen significant verschil afgelezen: sig. (2-tailed) 0,516 

rasultcrtan hypothese met indeoendent sample, t te st met bepoalde se lectIes' 

- selectie Zwolle: sig. (2-toiled) 0,71 2 

- select ie responden ten porkerend bij de woning Zwolle: sig. (2-tCli led) 0,893 

- se lect ie respond enten parkerend op afston d Zwolle: sig. ( 2-to lled ) 0,964 

- select ie A lmere: 5ig. (2 -tailed) 0, 282 

- se lectie re,pollden!en pa rkerend b ij de woning Almere: sig. (2-tailed) 0,771 

- selectie resp ondente" pork eren e! op afstond Almere: sig. (2- to iled ) 0, 234 



Hypothese: Een hoog aantal bezoeken aan de dagelijkse voorzieningen in de omgev

ing gaat samen met een hoge deelname aan het langzaam verkeer. 

resultaten correlgtie ~ 
voriobele 1: totaal aontol verplaatsingen respondent (voorkomend uit het weekover

zicht) 

variabele 2: totaal aantal langzame verplaatsingen respondent(voorkomend uit het 

weekoverzicht) 

correlatie tussen variabele 1 en 2 is positief 

- N=161 
- verband met een sterkte van: 0,567 
- significant verschil afgelezen: sig. (2-tailed) 0,000 

resulratsm hYRQthese met correlatie met bepaqlde selegies: 

- "electie Z.."olle: 5ig. (2-tailed 0,000 
- seleCtie respondenten parkerend bij de woning Zwolle : 5ig. (2- lailed) 0,000 
- seleClie respondenten parkerend op ahtand Zwolle: sig. (2- alled) 0,000 
- seleCtie Almere: 5ig. (2-tailed) 0,003 
- seleCtie respondenten pa rkerend bij de woning Almere: sig. (2- tolled ) 0,1 62 
- selectie respondenten parkerend op afstand Almere: ,ig. (2 -tai led) 0,004 




