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VOORWOORD 

Voor u ligt het eindrapport van mijn afstudeerproject 'Krachtwijken in beweging'. Hoewel ik, zoals zovelen, ooit de faculteit 
Bouwkunde binnenliep met het idee een ingenieus architect te worden, werd al snel duidelijk dat er veel meer, en volgens 
mij interessantere, mogelijkheden waren binnen deze faculteit. Zeker toen ik, na het afronden van mijn bachelor, ben gestart 
met mijn master bij de vakgroep stedenbouwkundige planologie, is mijn interesse in de relatie tussen de omgeving en haar 
gebruiker gegroeid. Dit heeft geresulteerd in dit afstudeerproject, waarin ik me heb verdiept in de invloed van fysiekruimtelijke 
omgevingskenmerken op lopen en fietsen door de krachtwijkbewoners. Dit project heeft me de mogelijkheden geboden om 
me meer te bekwamen in mijn statistische onderzoeksvaardigheden, maar ook om dit te koppelen aan een maatschappelijk en 
actueel thema. Juist deze combinatie heeft ervoor gezorgd dat het hele afstudeerproces altijd interessant is gebleven. 

Voor mij is het afstuderen een project gebleken dat lang niet altijd vlekkeloos is verlopen. Gelukkig heb ik dit project niet in 
mijn eentje hoeven te doorlopen, maar heb ik veel hulp, tips en steun in verschillende vormen mogen ontvangen. Allereerst wil 
ik daarom een woord van dank richten aan mijn afstudeerbegeleidster, Astrid Kemperman. Zij heeft me geïnspireerd om mijn 
afstuderen te wijden aan de invloed van aspecten uit de ruimtelijke leefomgeving op fysieke activiteit. Naast Astrid, wil ik ook 
mijn andere begeleiders, Aloys Borgers en Theo Arentze bedanken. Ik kon altijd met mijn vragen en problemen terecht. Ik heb 
de manier van begeleiding van jullie allen als zeer betrokken en opbouwend ervaren, iets wat ik als zeer waardevol beschouw 
en erg op prijs heb gesteld. Daarnaast wil ik mijn medestudenten van vloer 5 en mijn vrienden bedanken. Dank jullie wel voor 
de nodige afleiding die je tijdens een afstudeerproces af en toe zo niet zo goed, maar meestal juist wel kunt gebruiken. 
Een speciaal woord van dank gaat uit naar mijn ouders. Dank jullie wel voor al jullie geduld, jullie oeverloze vertrouwen en jullie 
nooit aflatende steun. Dat jullie altijd achter me staan betekent heel veel voor me. Ook mijn zus wil ik hierbij graag bedanken 
voor dat laatste zetje dat ik zo hard nodig had! 
Ten slotte, maar zeker niet als laatste, wil ik Daan bedanken. Voor het feit dat je nog een keer ging afstuderen en ik me niet 
zo zielig voelde, omdat ook jij menige avonden, weekenden en feestdagen achter de computer moest doorbrengen. Voor je 
geduld, je steun, je schouder en voor je geloof in mij. 

Suzanne Beugels 
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SAMENVATTING 

Een van de grootste problemen in de volksgezondheid, niet in alleen in Nederland, maar wereldwijd, is overgewicht. In de 
afgelopen 25 jaar is het aandeel van volwassenen met overgewicht in Nederland toegenomen van een derde deel tot ruim de 
helft, waarvan 10% obees is. Er wordt verwacht dat (ernstig) overgewicht in de toekomst alleen maar zal toenemen. Overge
wicht is een probleem, aangezien het in verband kan worden gebracht met zowellichamelijke (hart- en vaatziekten, diabetes) 
als psychische (depressie, minderwaardigheidscomplex) klachten. De toename van het probleem van overgewicht is het gevolg 
van een veranderende maatschappij en levensstij l. De omgeving verandert, ons activiteitenpatroon verandert, de transportmo
gelijkheden veranderen, het voedselaanbod verandert, ons consumeren verandert. Kortom, ons hele leven verandert. Dit heeft 
ertoe geleid dat er een scheefheid is ontstaan in de energiebalans. Er wordt meer en ongezonder geconsumeerd en er wordt 
minder bewogen. Het herstellen van deze balans is niet alleen een proces dat is toe te schrijven aan keuzes en motivatie, ook 
persoonlijke eigenschappen en invloeden uit de omgeving spelen hierbij een rol. Er zijn al vele onderzoeken uitgevoerd over de 
invloed van ruimtelijke omgevingskenmerken op fysieke activiteiten. Echter, het merendeel van dit onderzoek vindt plaats in 
het buitenland. Nederland wordt gekenmerkt door een omgeving die goede condities biedt voor langzaam verkeer en kent van 
oudsher een cultuur waarin veel gebruik wordt gemaakt van de fiets. De resultaten van onderzoeken uit het buitenland kunnen 
dus niet zomaar worden gegeneraliseerd naar Nederland. 

Doel van dit onderzoek is het verkrijgen van meer inzicht in de rol van ruimtelijke omgevingskenmerken bij de keuze voor fy
sieke activiteit in Nederland. Hierbij is ervoor gekozen om in te spelen op een andere actualiteit in Nederland: de krachtwijken. 
Dit zijn 40 wijken die in november 2007 door toenmalig minister van VROM, Elia Vogelaar, zijn aangewezen als die wijken die het 
meest te maken hebben met leefbaarheidsproblemen en die veel aandacht nodig hebben om deze leefbaarheidsproblemen op 
te heffen en de kloof tussen deze wijken en de rest van Nederland te overbruggen. De bewoners van deze wijken hebben vaak 
een lage sociaal-economische status. Verschillende studies hebben uitgewezen dat mensen met een lage sociaal-economische 
status in hun vrije tijd minder fysiek actief zijn, meer last hebben van langdurige aandoeningen, hun gezondheid als minder 
dan goed ervaren en bovendien extra vatbaar lijken te zijn voor het stimuleren van fysieke activiteit door de vormgeving van de 
leefomgeving. De combinatie van beide uitgangspunten heeft geleid tot de volgende probleemstelling: "Welke fysiekruimtelijke 
omgevingsfactoren oefenen invloed uit op de keuze voor fysieke activiteit in de vorm van lopen en fietsen in de krachtwijken, 
rekening houdende met de sociale leefomgeving en persoonlijke kenmerken, en in welke mate spelen deze omgevingsfactoren 
een rol?" 

Om antwoord te geven op deze probleemstelling, is gebruik gemaakt van een combinatie van twee bestaande databestanden, 
namelijk data uit het WoON-onderzoek, waarin data beschikbaar zijn over de woonomstandigheden en woonomgeving, en data 
uit het MON-onderzoek, waarin data beschikbaar zijn over verplaatsingsgedrag. Beide databestanden zijn gebaseerd op repre
sentatieve steekproeven uit de Nederlandse bevolking. Uit deze data is gebruik gemaakt van gegevens over de 40 krachtwijken 
en 40 vergelijkwij ken, die geselecteerd zijn aan de hand van overeenkomsten wat betreft persoonlijke kenmerken. In totaal zijn 
er dus 80 wijken waarin 2696 respondenten zijn vertegenwoordigd, verdeeld over 137 postcodegebieden (één wijk kan bestaan 
uit meerdere postcodegebieden). Van deze 2696 respondenten is de fysieke activiteit als gevolg van verplaatsingen door te 
lopen en/ofte fietsen geanalyseerd. Van de respondenten is data gebruikt aangaande hun geslacht, leeftijd, huishoudensamen
stelling, arbeidsstatus, inkomensniveau en opleidingsniveau, autobezit in het huishouden en fietsbezit in het huishouden. Op 
postcodeniveau is gebruik gemaakt van data over functiemenging, stedelijkheid, stratenstructuur, sociale cohesie, beoordeling 
van groen, veiligheid, gemiddelden van de ervaren gezondheid en percentage niet-westerse allochtone bewoners. 

Er is dus gebruik gemaakt van data met verschillende schaalniveaus (persoonlijke variabelen op individueel niveau en ruim-
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telijke en sociale omgevingsvariabelen op postcodeniveau). Vaak wordt bij studies naar de invloed van ru imtelijke kenmerken 
zowel gebruik gemaakt van kenmerken van individuen als van wijken, waarbij het individu als eenheid van analyse wordt 
gebruikt. Dat betekent dat de steekproefgrootte van de wijkkenmerken ten onrechte wordt vergroot, wat invloed heeft op de 
relaties die worden gevonden. In deze analyse is daarom gebruik gemaakt van multilevel-analyse. Dit is een geavanceerde vorm 
van standaard meervoudige regressie-analyse, waarbij rekening wordt gehouden met de hiërarchische opbouw van de data. 
Hierbij wordt een regressieanalyse uitgevoerd op het niveau van de individuele waarnemingen, resulterend in een constante, 
een errorterm en de parameters voor de variabelen op individueel niveau. Deze constante en parameters worden vervolgens 
als te verklaren variabelen beschouwd en door middel van regressieanalyse op postcodeniveau verklaard aan de hand van de 
ruimtelijke en sociale omgevingsvariabelen die op postcodeniveau zijn gemeten. Dit betekent dat de parameters van iedere 
variabele op individueel niveau kunnen verschillen per postcode. Er zijn drie multilevel-analyses uitgevoerd, namelijk één voor 
het aantal minuten per dag besteed aan lopen, één voor het aantal minuten per dag besteed aan fietsen en één voor het totaal 
aantal minuten per dag besteed aan lopen en/ of fietsen. Uit alle drie de analyses blijkt dat een groot deel van de variantie van 
deze afhankelijke variabelen niet verklaard kan worden door de geanalyseerde ruimtelijke en persoonlijke variabelen. Echter, er 
zijn verschillende ruimtelijke en persoonlijke variabelen die wel enige mate van invloed uitoefenen. 

Invloed van ruimtelijke kenmerken: 
Er is één ru imtelijk omgevingskenmerk dat volgens verwachting een positieve invloed uitoefent, namelijk stedelijkheidsgraad. 
Wanneer de stedelijkheidsgraad toeneemt, neemt ook de hoeveelheid fietsen toe en loopt en fietst men in totaal meer. Voor 
de kenmerken functiemenging, verloedering, veiligheid en beoordeling van groen geldt dat wanneer deze in gemiddelde mate 
aanwezig zijn of als gemiddeld worden beoordeeld, dit de meeste positieve invloed uitoefent op fysieke activiteit als gevolg van 
verplaatsingen . 
De persoonlijke kenmerken die alleen op wijkniveau beschikbaar zijn, namelijk de mate van sociale cohesie, etniciteit en de 
ervaren gezondheid laten verschillende resultaten zien. Een gemiddelde beoordeling van sociale cohesie en ook gezondheid 
blijken de meest positieve invloed uit te oefenen op fysieke activiteit. 
Personen uit een omgeving waar minder dan 30% van de bewoners van niet-westerse allochtone afkomst is, lopen significant 
minder dan wanneer dit percentage hoger is. Ze fietsen en lopen en fietsen in totaal echter significant meer (tenzij één auto in 
bezit is van het huishouden). 

Invloed van persoonlijke kenmerken: 
Uit de analyse van de invloed van de persoonlijke kenmerken blijkt dat deze meer volgens verwachting invloed uitoefenen. 
Personen uit een meerpersoonshuishouden (met of zonder kinderen) zijn minder fysiek actief dan personen uit eenpersoons
huishoudens of uit eenouderhuishoudens met kinderen. Ook blijkt dat opleidingsniveau een positieve invloed heeft op lopen, 
fietsen en het totaal van lopen en fietsen. Ten slotte blijkt dat autobezit een negatieve invloed heeft op lopen (hoe meer auto's 
in bezit zijn van een huishouden, hoe minder gelopen wordt) en dat fietsbezit een positieve invloed heeft op fietsen (hoe meer 
fietsen in bezit zijn van een huishouden, hoe meer gefietst wordt) . 
Echter, de invloed van twee kenmerkende variabelen van de sociaal-economische status, namelijk inkomensniveau en arbeids
status is opvallend. Het blijkt namelijk dat inkomensniveau een negatieve invloed heeft op lopen en dat mensen met een ge
middeld inkomensniveau in totaal het meest lopen en fietsen. Daarbij blijkt dat werkloze mensen en studenten en scholieren 
respectievelijk meer lopen en fietsen, en dat werkzame mensen significant minder fysiek actief zijn (met betrekking tot ver
plaatsingsgedrag). 
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Wanneer aan de hand van bovenstaande resultaten advies uitgebracht moet worden over mogelijkheden bij het herstructure
ren van de krachtwijken, moet worden geconcludeerd dat geen eenduidige adviezen uitgebracht kunnen worden. Er kan bo
vendien gesteld worden dat een zeer sterk stedelijke omgeving een positievere invloed heeft dan een sterk stedelijke omgeving 
en dat het verbeteren van een omgeving met een hoge mate van verloedering, een lage beoordeelde veiligheid en een lage 
beoordeling van groen naar een gemiddeld niveau, een positieve invloed zal uitoefenen op de hoeveelheid fysieke activiteit als 
gevolg van verplaatsingen. Echter, een omgeving met een lage mate van verloedering en een hoge beoordeling van de veilig
heid en groen, hebben een minder positieve invloed dan een gemiddeld niveau van deze variabelen. 

Deze opvallende resultaten kunnen het gevolg zijn van meerdere oorzaken. Allereerst is er gebruik gemaakt van bestaande da
tabestanden, waarbij enkele variabelen zijn geïmproviseerd. Ook is er geen gerichte steekproef uitgevoerd onder de krachtwijk
bewoners. Wanneer in een vervolgonderzoek een dataverzameling wordt uitgevoerd, waarbij een meer gerichte steekproef 
gedaan kan worden, zou dit tot andere inzichten kunnen leiden. Ten tweede is alleen gekeken naar fysieke activiteit als gevolg 
van verplaatsingen. Het verdient aanbeveling om een vervolgonderzoek uit te voeren naar verschillende vormen van fysieke 
activiteiten, zoals actieve vrijetijdsbesteding. Ten derde blijkt uit de drie uitgevoerde multilevel-analyses dat een groot deel van 
de variantie in de afhankelijke variabelen niet door de verklarende variabelen kan worden verklaard. Dit kan betekenen dat 
er andere, onbekende factoren zijn die invloed hebben op de mate van fysieke activiteit als gevolg van lopen en fietsen, die 
niet zijn meegenomen in dit onderzoek. Ten slotte is dit een onderzoek dat is toegespitst op krachtwijken en wijken met een 
vergelijkbare sociaal-economische structuur. Deze wijken zijn bijzonder qua leefomgeving en qua bevolkingsamenstelling in die 
zin dat er veelleefbaarheidsproblemen heersen (in de krachtwij ken) en er relatief veel mensen wonen met een lage sociaal
economische status. Tussen de krachtwijken en vergelijkwijken zijn geen significante verschillen gevonden wat betreft fysieke 
activiteit als gevolg van lopen en fietsen. Het is goed mogelijk dat voor de bewoners van deze wijken andere invloedsfactoren 
gelden om te lopen en te fietsen dan de factoren die zijn gevonden in het literatuuronderzoek. Het is aan te bevelen om een 
nader (eventueel kwalitatief) onderzoek uit te voeren om te achterhalen of, welke en in welke mate andere factoren van invloed 
zijn. 
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1. INLEIDING 

In de 19e eeuw is in navolging van de Engelse hygiënisten in Nederland vanuit de gezondheidszorg aan de bel getrokken over de 
abominabele staat van de woonomstandigheden. Het verband tussen de woonomstandigheden en het voorkomen van epide
mieën werd ontdekt en men kwam tot het inzicht dat het noodzakelijk was om bij het bouwen van woonwijken te voldoen aan 
een bepaald eisenpakket (zoals straatbreedte en maximale bouwhoogte), zodat de toetreding van licht en lucht gegarandeerd 
kon worden. Daarnaast vond er geleidelijk ook regulering plaats op het gebied van waterhuishouding, riolering en afvallozing 
( Doevendans & Stolzenburg, 2000). 
Deze prominente rol van de hygiënisten en de gezondheidszorg in de stedenbouw is langzamerhand naar de achtergrond 
verschoven. Er zijn nog steeds geldende basisprincipes die voorwaardelijk zijn voor een goed werkend en gezond stedenbouw
kundig ontwerp, maar de markt krijgt steeds meer vrijheid om te ontwikkelen naar eigen inzicht (van den Bogaard, 2000). Toch 
wordt de roep om weer vanuit de stedenbouw voorwaarden te scheppen voor gezondheid steeds harder. Zo is er eind april van 
dit jaar nog een rapport van de Gezondheidsraad verschenen over de rol van de fysieke omgeving bij het ondersteunen en be
vorderen van een lichamelijk actieve leefstijl, op aanvraag van minister Cramer van VROM. Ook hieruit blijkt dat onder andere 
met een aantrekkelijk en stimulerende sociaal- en fysiekruimtelijke woonomgeving zouden bewoners aangezet kunnen worden 
om meer fysiek actief te zijn (Gezondheidsraad, 2010). 

Een van de belangrijkste volksgezondheidproblemen van deze tijd is (ernstig) overgewicht. Dit overgewicht is een gevolg van 
een veranderende levensstijl in dit tijdperk, waarbij het evenwicht van de caloriebalans verloren is gegaan. Waar dit verlies van
daan komt, is een complex verschijnsel, maar de basis ligt in de toename van een ongezond eetpatroon en inactief gedrag, zoals 
tv-kijken, computeren of lezen en bovendien een verminderde fysieke activiteit (Henderson & Bialeschki, 2005; Salmon et al., 
2003). In 2007 is het percentage mensen met (ernstig) overgewicht in Nederland toegenomen tot 47%. Hiermee staat in relatie 
dat in 2007 59% van de Nederlandse bevolking voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, wat een fysieke activiteit 
van minimaal 30 minuten per dag op minimaal vijf dagen per week inhoudt (van lenthe et al., 2005; Ooijendijk et al., 2008). 

Epidemiologische studies hebben aangetoond dat er ongelijkheid bestaat in de verdeling van de gezondheidsstaat en sterfte 
onder mensen met verschillen in hun sociaal economische status (SES). Personen die behoren tot groepen met een lage SES 
(een lage opleiding, een laag inkomen en/of een lage arbeidsstatus), leven gemiddeld 3,5 jaar korter en brengen ongeveer 12 
jaar door in minder goede gezondheid dan personen uit groepen met een hogere SES (Vos, 2002). 

Nederland bestaat voornamelijk uit wijken met veel homogeniteit in de woningbouw, waardoor mensen met dezelfde SES ge
groepeerd wonen. Dit leidt ertoe, dat er duidelijke verschillen waarneembaar zijn in de gezondheidstoestand van die wijken. 
In Rotterdam zijn wijken bijvoorbeeld homogener dan in Amsterdam, en de gezondheidsverschillen zijn hier groter (van den 
Bogaard, 2000). Ook is er onderzoek gedaan naar de verschillen in de bodymassindex (BMI). Het blijkt dat bewoners van de 
wijken aan de rand van de stad een hoger BMI hebben dan bewoners van centraal stedelijke wijken. Ook leeftijd, opleiding en 
etniciteit hebben een significante relatie met BMI (den Hertog et al., 2006). Er wordt dan ook steeds vaker geconcludeerd dat 
er meer duidelijkheid moet komen waar deze verschillen vandaan komen. Ook moet er meer aandacht besteed worden aan de 
vraag welke factoren in de leefomgeving invloed uitoefenen op de gezondheid van de bewoners en welke factoren de fysieke 
activiteit van de bewoners kunnen stimuleren. 

In november 2006 heeft het rapport 'Stad en Stijging' van de VROM Raad aanleiding gegeven voor de wijkenaanpak 'Van 
probleemwijk naar prachtwijk' van minister Elia Vogelaar. 40 Wijken zijn aangewezen waar volgens Vogelaar sprake was van 
'aanzienlijke leefbaarheidsproblemen'. Hierbij kan gedacht worden aan onder andere een laag gemiddeld inkomen, een hoge 
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werkloosheidsgraad en een minder goede ervaren gezondheid van bewoners. Ook de kwaliteit van de leefomgeving bleef flink 
achter bij andere wijken (Ministerie van VROM, 2007; Vogelaar, 2007). Op basis van bovenstaande informatie kan verwacht 
worden dat in de zogenaamde krachtwijken die worden gekenmerkt door een lage sociaal economische status, bewoners veelal 
niet de aanbevolen hoeveelheid beweging halen en meer dan gemiddeld te maken hebben met overgewicht. In de komende 
jaren zullen de problemen in de krachtwijken grondig worden aangepakt en worden de krachtwijken zelf geherstructureerd. 

1.1 DOELSTELLING 

Doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de rol die de stedenbouw kan spelen bij het tegengaan van het groeiende 
probleem van overgewicht met name in de krachtwijken. In deze krachtwijken zijn namelijk veel mensen woonachtig die niet 
bij machte zijn om te verhuizen naar een woonomgeving die meer geschikt is om fysiek actief te zijn dan de wijken waarin ze 
nu wonen. De wijken zullen in de komende jaren grondig hergestructureerd worden. Door het verkrijgen van inzicht in het 
effect van de verschillende omgevingsfactoren op de keuze voor fysieke activiteit kan een advies worden uitgebracht aan de 
betrokkenen van de herstructurering van de krachtwijken. Hierbij kan gedacht worden aan stedenbouwkundigen, planologen, 
projectontwikkelaars, woningcorporaties en gemeenten. Wanneer krachtwijken geherstructureerd gaan worden, kan met be
hulp van dit advies een fysieke woonomgeving worden gecreëerd die meer stimuleert tot en optimale mogelijkheden biedt 
voor fysieke activiteit. 

1.2 PROBLEEMSTELLING 

De probleemstelling die hieruit naar voren komt luidt als volgt: 
"Welke fysiekruimtelijke omgevingsfactoren oefenen invloed uit op de keuze voor fy
sieke activiteit in de vorm van lopen en fietsen in de krachtwijken, rekening houdende 
met de sociale leefomgeving en persoonlijke kenmerken, en in welke mate spelen deze 
omgevingsfactoren een rol?" 

1.3 ONDERZOEKSOPBOUW 

Figuur 1.1 geeft schematisch weer hoe het onderzoek is opgebouwd. Allereerst wordt 
in hoofdstuk 2 een literatuuronderzoek uitgevoerd waarin een verkenning wordt uitge
voerd naar de verschillende aspecten die te maken hebben met de hierboven geformu
leerde doel- en probleemstelling. Uit dit literatuuronderzoek komen verschillende hypo
thesen naar voren die in het vervolg van het onderzoek getoetst zullen worden. Om dit 
onderzoek uit te voeren wordt gebruik gemaakt van verschillende databestanden die 
aan de hand van verschillende methodieken worden bestudeerd. Deze data en metho
dieken worden beschreven in hoofdstuk 3. De analyse die hierop volgt, wordt beschre
ven in hoofdstuk 4. Vervolgens zullen aan de hand van deze analyses scenario's worden 
geschetst, waarmee de relatie tussen fysiekruimtelijke omgevingskenmerken en fysieke 
activiteit worden voorspeld. Ten slotte worden in hoofdstuk 5 conclusies getrokken en 
aanbevelingen gegeven. 
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2. LITERATUURSTUDIE 

Al in de 19e eeuw is een relatie gelegd tussen gezondheid en de leef- en woonomstandigheden van de stad. Voorheen wa
ren gebrek aan hygiëne en een slechte staat van bebouwing en waterhuishouding, riolering en afvalverwerking oorzaken van 
ziektes en epidemieën. Tegenwoordig wordt er veel aandacht gevestigd op de relatie tussen leefomgeving en beweging. In dit 
hoofdstuk wordt allereerst in respectievelijk paragraaf 1 en 2 gekeken naar overgewicht en de relatie met fysieke activiteit. 
Vervolgens wordt in paragraaf 3 ingegaan op de verschillende factoren uit de fysieke en sociale leefomgeving en persoonlijke 
kenmerken die in verband staan met de keuze voor fysieke activiteit. Tenslotte wordt een beschouwing gegeven van het ver
schijnsel 'krachtwijken' in de Nederlandse samenleving. 

2.1 OVERGEWICHT 

In de afgelopen decennia is het voorkomen van overgewicht en obesitas (ernstig overgewicht) onder volwassenen in Neder
land flink toegenomen. Waar 25 jaar geleden een derde deel van de bevolking te zwaar was, heeft inmiddels ruim de helft van 
de volwassen bevolking te maken met overgewicht (55% van de mannen en 45% van de vrouwen), waarvan 10% obees is. De 
schatting is dat in 2015 zelfs 15 tot 20% van de volwassenen obees zal zijn. Het lijkt er dus op dat overgewicht en obesitas epi
demische vormen hebben aangenomen ( Dagevos & Munnichs, 2007). Niet alleen volwassenen hebben te kampen met overge
wicht, het speelt ook een steeds grotere rol bij kinderen. Tussen 1980 en 1997 is het voorkomen van overgewicht onder jongens 
gestegen van 5,5% naar 9,7% en onder meisjes van 8,8 naar 12,3% (Wendei-Vos et al., 2005). Onderzoek heeft uitgewezen dat 
van de kinderen met overgewicht, 80% als volwassene ook te maken heeft met overgewicht (Brosens & Woestenburg, 2008). 
Wat zijn de risico's van dit overgewicht en waar komt het vandaan? 

2.1.1 Het verschijnsel overgewicht en de risico's 
De toename van overgewicht en obesitas is het gevolg van een veranderende maatschappij en levensstijl. Onze omgeving ver
andert, ons activiteitenpatroon verandert, ons transport verandert, ons hele leven verandert. Een belangrijk gevolg hiervan is 
dat er steeds meer factoren in de omgeving verschijnen die ongezond eten en weinig bewegen in de hand werken. Zo is er een 
steeds groter aanbod van gemaksvoeding, veelal in grote porties, tegen relatief lage prijzen. Daarnaast heeft de automatisering 
ervoor gezorgd dat in het arbeidsleven en ook thuis steeds minder activiteit vereist is. Ook is de automobiliteit flink gestegen 
en is de leefomgeving vaak niet uitnodigend om actief te zijn. Tenslotte is het tijdsbestedingpatroon van de maatschappij ver
anderd, waarbij inactief gedrag toeneemt, met name het internetgebruik (Wendei-Vos et al., 2005). 

Deze toename van inactief gedrag en ongezond eetgedrag heeft tot gevolg dat de energiebalans niet meer in evenwicht is en 
veel mensen zijn zich hiervan niet bewust. Daarbij is aangetoond dat een toename van inactief gedrag tot gevolg heeft dat het 
totale energieverbruik afneemt (Salmon et al., 2003). Deze verstoring van de energiebalans is de oorzaak van de toename van 
overgewicht en obesitas. Overgewicht en obesitas kunnen in verband worden gebracht met zowel lichamelijke als psychische 
problemen. Dit zijn een verhoogde kans op chronische ziekten zoals hart- en vaatziekten, ouderdomsdiabetes en bepaalde vor
men van kanker, maar ook depressies of een minderwaardigheidscomplex kunnen het gevolg zijn van overgewicht. Daarnaast 
zijn er verschillende 'kleinere' kwalen die hun oorsprong vinden in overgewicht, zoals hoofdpijn, verstopping, futloosheid, 
slechte adem, libidoverlies of slecht functionerende organen (Brosens & Woestenburg, 2008; Dagevos & Munnichs, 2007). 

2.1.2 Het tegengaan van overgewicht 
De oorzaak van overgewicht is dus tweeledig, de energie-inname is te hoog en/ of het energieverbruik te laag. Deze samenhang 
tussen eten en bewegen is een proces dat niet volledig is toe te schrijven aan persoonlijke keuzes en motivatie, maar het is ook 
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onderhevig aan invloeden van de omgeving. Er wordt momen
teel door de overheid en gezondheidszorg veel ingespeeld op 
voorlichting in het maken van gezonde keuzes, maar in het 
alledaagse leven ligt het maken van een ongezonde keuze 
vaak meer voor de hand. Dikmakend gedrag krijgt veelal alle 
ruimte. 

Bij het bestrijden van het overgewicht kan worden ingespeeld 
op de tweeledigheid van het probleem. Enerzijds moeten 
campagnes, voorlichting, etikettering, het aanpassen van por
tiegroottes, verbetering van productsamenstelling en het be
perken van (ongezond) voedselaanbod op scholen en werk, 
de kant van de energie-inname op de lange termijn inperken 
( Dagevos & Munnichs, 2007). Het lijnen en diëten van mensen 
met overgewicht lijken vaak maar een beperkt effect te heb
ben, waarbij na afloop het lichaamsgewicht weer op het oude 
niveau terugkeert of zelfs hoger wordt. 
Het lijkt echter beter te zijn om meer in te spelen op de an
dere kant van het probleem, namelijk het energieverbruik. 
Lichaamsbeweging moet meer gepromoot worden en ook 
hierbij wordt veelal gebruik gemaakt van voorlichting. De in 
1998 vastgestelde Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen 
(NNGB) is afgeleid van internationale richtlijnen en vastgesteld 
op 30 minuten matig intensief bewegen op minimaal 5 dagen 
per week. Dit kan aan één stuk gebeuren of in losse blokken, 
wat betekent dat ook de dagelijks terugkerende activiteiten, 
zoals het fietsen naar school of werk of het lopen naar de win
kel, een effectieve bijdrage kunnen leveren aan de aanbevo
len hoeveelheid beweging. Kernper (2007) stelt echter dat dit 
aanbevolen half uur van bewegen niet voldoende is, maar dat 
één tot anderhalf uur matig intensieve beweging per dag een 
langduriger effect heeft bij het terugdringen van overgewicht. 
Zijn mening wordt gedeeld door de Gezondheidsraad (2003), 
die onderschrijft dat 3,3 tot 5 uur per week extra (bovenop 
de aanbevolen 2,5 uur) matige inspanning het handhaven van 
gewichtsverlies op de lange termijn kan bevorderen. Ook zeg
gen zij dat veel mensen onterecht gerustgesteld worden door 
de huidige norm. Deze mensen gaan er (al dan niet terecht) 
vanuit dat ze toekomen aan een half uur beweging per dag, 
en zijn dus niet gemotiveerd om extra te bewegen (Kemper, 
2007; Gezondheidsraad, 2003). 
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Matig intensieve beweging blijlet de meest effectieve vorm van vetverbranding (Pikora et al., 2003). Bij een hogere bewegings
intensiviteit worden niet alleen vetcellen, maar met name koolhydraten verbrand. Daarnaast lijlet intensief sporten een ave
rechts effect te hebben. Na het beoefenen van sport wordt lichamelijke inactiviteit als minder schadelijk ervaren, "omdat er al 
is gesport". Men pakt dan sneller de auto in plaats van de fiets of de hond wordt maar kort uitgelaten in plaats van een lange 
wandeling. Daarnaast hebben de positieve effecten van fysieke activiteit een selectief karakter: alleen mensen die gezond zijn 
kunnen regelmatig fysiek actief zijn. Mensen met een slechte gezondheid kunnen niet zonder meer fysiek actief zijn en daarmee 
hun gezondheid verbeteren (Oide-Kalter, 2007). 

Dit benadrukt het belang van het inpassen van mogelijke dagelijkse beweging in de routine. Vaak nodigt de leef- en werkom
geving echter maar weinig uit tot beweging, of vormt deze omgeving zelfs een belemmering voor beweging. De aanwezigheid 
van wandel- en fietspaden en van recreatieve en winkelvoorzieningen op een acceptabele afstand kan de lichamelijke activiteit 
bevorderen. Het zijn echter geen garanties. Wanneer fietspaden of de route naar de voorzieningen bijvoorbeeld geen veiligheid 
bieden, worden deze voorzieningen gemeden of met de auto bezocht {Kemper, 2007). 

Daarnaast kan gezond gedrag worden beïnvloed door de 'voedselomgeving'. Deze voedselomgeving oefent een belangrijke 
invloed uit op het koopgedrag van de consument. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanwezigheid van een supermarkt in een 
buurt, maar ook de inrichting van die supermarkt. Een goede toegankelijkheid tot een supermarlet en een betere profilering van 
groente en fruit ten opzichte van ongezonde voeding kan bijvoorbeeld geassocieerd worden met de fruitinname van een huis
houden. Ook de fysieke activiteit kan door de aanwezigheid van een supermarkt beïnvloed worden: als een buurtsupermarkt 
wordt geopend in een wijk, is er een toename van 300% van lopen om boodschappen te doen (Wells et al., 2007). 

2.2 FYSIEKE ACTIVITEIT 

Fysieke activiteit blijkt een belangrijke factor bij het tegengaan van het verschijnsel van overgewicht. Maar wat betekent fysieke 
activiteit? Fysieke activiteit wordt vaak omschreven als alle vormen van lichaamsbeweging die, door het leveren van spierar
beid, gepaard gaan met energieverbruik (calorieverbranding) (Stevens, 2004). Dit kan gaan om intensieve sportactiviteiten, 
maar ook om minder intensieve activiteiten als wandelen, traplopen, het doen van het huishouden, fietsen naar het werk etc. 

In vele onderzoeken wordt een verband gelegd tussen fysieke activiteit en gezondheid, waarbij geconcludeerd kan worden dat 
regelmatige fysieke activiteit verschillende positieve effecten heeft: 

risico's op hart- en vaatziekten, verschillende soorten kanker en diabetes mellitus worden verminderd, 
het zorgt voor behoud van spierkracht en de structuur en het functioneren van gewrichten, 
het is noodzakelijk voor normale ontwikkeling van het gestel van kinderen, 
het kan depressies, angsten en andere mentale ziekten voorkomen en verminderen, 
en het kan gecombineerd met een geschikt voedingspatroon zorgen voor minder overgewicht 

{Frank & Engelke, 2000; Hanson et al., 2005; Kaczynski & Henderson, 2007). 

Er wordt vaak aangenomen dat de keuze om actief te zijn of niet en in welke hoedanigheid deze fysieke activiteit wordt uitge
voerd, bewuste en vrijwillige keuzes zijn, afhankelijk van houdingen, intenties en zelfdiscipline. Er kan in deze keuzes echter ook 
een rol worden toegekend aan sociale en fysiek ruimtelijke invloeden. Hierbij kan gedacht worden aan het gezin waarin iemand 
opgroeit, contacten met buren en vrienden, de school- of werkomgeving en de directe woonomgeving. In deze woonomgeving 
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zijn niet alleen wonen, maar ook sporten en recreëren belangrijke activiteiten. Er wordt beweerd dat wanneer een bepaald 
gedrag in hoge mate mogelijk wordt gemaakt- of beperkt- door factoren in de omgeving (wat waarschijnlijk vaak het geval is 
met fysieke activiteiten), directe ruimtelijke invloeden dominante determinanten zijn (Owen et al., 2004). Volgens het ministe
rie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan en moet de omgeving gezond gedrag stimuleren. De omgeving kan uitnodigen 
tot fietsen of lopen, het kan mensen verleiden om gezonde producten te kopen, leefgroen moet in een grotere mate aanwezig 
zijn in plaats van kijkgroen en eten en een rookvrije omgeving moet gegarandeerd kunnen worden (Ministerie van Volksgezond
heid, Welzijn en Sport, 2007). 

Het zijn niet alleen de inspannende gestructureerde vormen van lichaamsbeweging (sporten) die een bijdrage leveren in het 
bereiken van een hogere mate van lichaamsbeweging. Het 'comitee on physical activity, health, transportation and land use', 
dat speciaal is opgericht om onderzoek te doen naar de relatie tussen de bebouwde omgeving en fysieke activiteit, heeft 4 
categorieën van fysieke activiteiten gedefinieerd: 

Vrijetijdsbesteding en recreatie (waaronder sporten); 
Vervoer (wandelen en/ of fietsen als transport); 
Huishoudelijke activiteiten en 
Beroepsactiviteiten 

(Hanson et al., 2005). 

In dit onderzoek wordt ingegaan op de invloed die de omgeving uitoefent op de fysieke activiteiten van personen. In dit kader 
zijn met name de eerste 2 activiteiten interessant. Hier wordt in dit verslag dan ook nader op ingegaan. 

In tabel 2.1 is het beweegpatroon van de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder weergegeven. Hier is te zien dat arbeids
of schoolactiviteiten de grootste bijdrage leveren aan het beweegpatroon (41,7%) en dat sporten maar een klein deel uitmaakt 
van het totale beweegpatroon, maar dat hierin wel een toename plaatsvindt. Wanneer we kijken naar het wandelen en fietsen, 
moet opgemerkt worden dat het onderzoek alleen ingaat op actief woon-werkverkeer en wandelen en fietsen als vrijetijds
besteding. Het wordt hierdoor niet duidelijk hoeveel beweging ontstaat door ander verkeer, bijvoorbeeld het wandelen en/of 
fietsen naar de supermarkt, de sportvereniging of andere voorzieningen (Hildebrandt et al., 2008). 

Tabel2.1: Beweegpatroon van de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder (minuten per week) (Hildebrandt et al., 2008) 

Werk/ Huishou-

Jaartal school Actief woon-werkverkeer delijkwerk Vrije tijd Totaal 
Wandelen Fietsen Wandelen Fietsen Tuinieren Klussen Sporten 

2001 
934 17 38 680 128 115 81 90 130 2211 

42.2% 0.8% 1.7% 30.8% 5.8% 5.2% 3.7% 4.1% 5.9% 100.0% 

2004 
867 17 41 646 135 115 73 81 134 2109 

41.1% 0.8% 1.9% 30.6% 6.4% 5.5% 3.5% 3.8% 6.4% 100.()0,.{, 

2007 
887 18 42 625 143 116 71 86 139 2125 

41.7% 0.8% 2.0% 29.4% 6.7% 5.5% 3.3% 4.0% 6.5% 100.0% 
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2.2.1 Vrijetijdsbesteding en recreatie 
ledereen heeft een voordeel bij het deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten. Vrijetijdsactiviteiten ondersteunen sociale interactie 
en voorkomen dat mensen sociaal geïsoleerd raken en ze kunnen een bijdrage leveren aan de fysieke en mentale gezondheid. 
Ze kunnen een bijdrage leveren aan het omgaan met dagelijkse stress en voor kinderen zijn het mogelijkheden om fysieke 
en sociale vaardigheden op te doen om thuis en in de omgeving goed te kunnen functioneren (Kemperman & Timmermans, 
2008). 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) doet in samenwerking met verschillende organisaties sinds 1975 onderzoek naar de 
tijdsbesteding van de Nederlandse bevolking. Het meest recente onderzoek uit 2005 laat zien dat de Nederlandse bevolking 
van 12 jaar en ouder gemiddeld 44,7 uur per week besteden aan vrije tijd ten opzichte van 47,9 uur in 1975 (zie tabel 2.2). De 
hoeveelheid vrije tijd is dus verminderd. Dit is het gevolg van een toename van de tijd die wordt besteed aan verplichtingen 
(werk, opleiding etc.) (Sociaal Cultureel Planbureau, 2007). 
De vrijetijdsbesteding van de Nederlandse bevolking is zeer divers. Verreweg het grootste deel van de vrije tijd wordt besteed 
aan mediagebruik (42,3%) en het onderhouden van sociale contacten (20,4%). Aan sporten en bewegen besteedt de Nederlan
der aanzienlijk minder tijd, namelijk 5,8% van de tijd. 
Wanneer gekeken wordt naar de verschillen in de vrijetijdsbesteding van tegenwoordig en 30 jaar geleden, valt op dat ondanks 
de afname van de totale hoeveelheid vrije tijd, er meer tijd wordt besteed aan sport en beweging, het gebruik van elektronische 
media en aan uitgaan. De tijd die wordt besteed aan lezen van gedrukte media en het hebben van sociale contacten is sterk af
genomen. Daarnaast is ook de hoeveelheid tijd die wordt besteed aan de verplaatsingen die worden ondernomen ten behoeve 
van vrijetijdsbesteding flink toegenomen (Sociaal Cultureel Planbureau, 2007). 

Tabel2.2: Vrijetijdsbesteding in uren van Nederlanders van 1975 tot 2005 (Sociaal Cultureel Planbureau, 2007} 

Vrijetijdsbesteding 1975 1990 2005 

lezen gedrukte media 6.1 12.7% 5.1 10.8% 3.8 8.5% 
Audio, TV, PC, internet 12.4 25.9% 13.7 29.0% 15.1 33.8% 
Sociale contacten 12.7 26.5% 11.4 24.1% 9.1 20.4% 
Maatschappelijke contacten 2 4.2% 2.1 4.4% 1.8 4.0% 
Uitgaan 2.4 5.0% 2.6 5.5% 2.7 6.0% 
Sport en bewegen 1.5 3.1% 1.8 3.8% 2.6 5.8% 
(overige) Hobby's 8.2 17.1% 7.7 16.3% 6.1 13.6% 
Mobiliteit t.b.v. vrije tijd 2.6 5.4% 2.9 I 6.1% 3.5 7.8% 

Totaal 47.9 100.0% 47.3 100.0% 44.7 100.0% 

Hoewel het aandeel sport en bewegen de laatste 20 jaar bijna is verdubbeld, kan geconcludeerd worden dat vrijetijdsbesteding 
veelal bestaat uit inactief gedrag, zoals het kijken naar TV en films, het gebruik van internet en PC en lezen. Een grote mate 
van inactiviteit heeft niet alleen het nadelige effect dat het ten koste gaat van fysieke beweging, maar daarnaast kunnen lange 
perioden van inactief gedrag, zoals tv-kijken, op zichzelf nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid, namelijk een afname 
van het totale energieverbruik en een toename van de kans op overgewicht en obesitas, met de verwante toename van de ri
sico's op chronische ziekten (Salmon et al., 2003; Proper & van Zaanen, 2008). De nadelige gevolgen van een gebrek aan fysieke 
activiteit en een overmatige hoeveelheid inactiviteit worden dus door elkaar versterkt. 
Zoals al eerder is beschreven, is de invulling van de tijdsbesteding niet alleen een persoonlijke keuze, maar wordt deze be
invloed door verschillende factoren . Om een verandering in het tijdsbestedingpatroon te bewerkstelligen, moet niet alleen 
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aandacht worden besteed aan het bewustwordingsproces van 
personen, maar moet ook onderzocht worden welke rol de 
ruimtelijke en sociale omgeving hierin spelen. Het prioriteit 
geven aan de keuze om fysiek actief te zijn zou namelijk mak
kelijker zijn als fysieke activiteit geassocieerd zou worden met 
een sociale routine of als de plaats waar men de fysiek actief 
wil zijn, beter aansluit bij de wensen (Henderson & Bialeschki, 
2005). 

2.2.2 Vervoer 
Naast het bewust of onbewust fysiek actief zijn in de vrije tijd, 
kan bij het behalen van de aanbevolen hoeveelheid beweging 
ook veel winst worden behaald in het vervoer. Volgens het So
ciaal Cultureel Planbureau maakte de 'gemiddelde' Nederlan
der in 2006 17 verplaatsingen per week, wat neerkomt op een 
tijdsbesteding van 9 uur. 36% van deze verplaatsingen wordt 
gewandeld of gefietst (Sociaal Cultureel Planbureau, 2007). 
Dit wandelen en fietsen naar bijvoorbeeld het werk of de win
kel kan een belangrijk aandeel vormen van de totale fysieke 
activiteit. Net als bij de vrijetijdsbestedingen zijn deze vormen 
van fysieke activiteit onderhevig aan de invloed van de (fysie
kruimtelijke) omgeving. 

Er zijn verschillende beweegredenen om onderweg te zijn. Het 
dagelijkse woon-werkverkeer of het woon-school verkeer, het 
doen van boodschappen, op bezoek gaan bij familie of vrien
den, het gaan naar een pretpark of natuurgebied. Het zijn al
lemaal aanleidingen voor mobiliteit. Het Kennisinstituut voor 
Mobiliteitsbeleid (KiM) doet jaarlijks onderzoek naar de mo
biliteit in Nederland en uit onderzoek van 2007 en 2009 blijkt 
dat in de periode tussen 1995 en 2005 nauwelijks verandering 
heeft plaatsgevonden in de mobiliteitsmotieven (zie figuur 2.1 
en 2.2) (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, 2007; Kennis
instituut voor Mobiliteitsbeleid, 2009). 

Er is een kleine toename waar te nemen in het woon-werk
verkeer, wat ten koste gaat van zakelijk en vrijetijdsvervoer. 
Wanneer gekeken wordt naar de veranderingen in het aantal 
afgelegde kilometers per motief, is allereerst te zien dat on
geveer de helft van het aantal afgelegde kilometers een soci
aal-recreatief motief heeft. Daarnaast is te zien dat het aantal 
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Figuur 2.1: Verdeling aantal verplaatsingen per motlef in 1995 en 2005 

Bron: CBS-OVG I AW-MON, bewerking KiM 
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Figuur 2.2: Verdeling reizigerskilometers naar motlef van 
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Ruim de helft van de volwassen bevolking in Nederland heeft te maken met 
overgewicht of obesitas, en lopen daardoor meer risico op verschillende li
chamelijke en psychische klachten. Om dit te voorkamen kan men gestimu
leerd worden om meer fysiek actief te zijn. Fysieke activiteit kan worden 
gedefinieerd als alle vormen van lichaamsbeweging die gepaard gaan met 
energieverbruik. Uit anderzoek blijkt dat er veel winst valt te behalen in de 
hoeveelheid beweging door mensen meer te laten sparten en recreëren in 
de vrije tijd. Ook is bekend dat bij een afstond korter dan 7,5km nog veel
vuldig gebruik wordt gemaakt van de auto. Ook hier kan een winst behaald 
worden wanneer mensen worden gestimuleerd om de auto te laten staan en 
gebruik te maken van de fiets of om te wandelen. 
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afgelegde kilometers voor het woon-werkverkeer sinds 1985 
bijna verdubbeld is tot 50 miljard kilometer in 2008. Dit is het 
gevolg van een bevolkingstoename en een toename van de 
afstand tussen woning en werk. 

Het is bekend dat van alle verplaatsingen 50% per auto wordt 
gemaakt, 25% per fiets en 17% te voet. 69% van alle gemaakte 
verplaatsingen, zijn korter dan 7,5 kilometer. De auto en de 
fiets hebben bij deze afstand beiden een aandeel van 35%. 
Slechts in 2% van de gevallen wordt gebruik gemaakt van 
openbaar vervoer (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, 
2009}. 

Figuur 2.3 toont de afstanden die per reis per vervoermiddel 
worden afgelegd. Er is te zien dat wandelen en fietsen popu
lair zijn voor de kortere afstanden. In ruim 60% van de wan
delingen wordt maximaal één kilometer afgelegd. Ruim 90% 
van de wandelingen zijn niet langer dan 2,5 kilometer. Van de 
fietsverplaatsingen is bijna 20% maximaal één kilometer en 
80% is maximaal 5 kilometer. Bij de auto is in veel mindere 
mate sprake van een voorkeur voor gebruik voor de korte of 
lange afstand, waardoor geconcludeerd kan worden dat de 
auto voor alle afstanden gebruikt wordt. Daarbij is bekend dat 
van alle afgelegde autokilometers 10% het gevolg is van een 
verplaatsing korter dan 7,5km, wat neerkomt op 9,5 miljard 
autokilometers. Reden voor deze autoritten zijn veelal comfort 
en weer {Oide-Kalter, 2007; Kennisinstituut voor Mobiliteits
beleid, 2007}. Voor deze korte afstanden die per auto worden 
afgelegd, is het een uitdaging om gebruikers te motiveren om 
de auto in te ruilen voor wandelen of fietsen en hiermee winst 
te behalen bij de fysieke activiteiten. 
Wandelen en fietsen 
Uit een studie van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid 
{2007} naar de aantrekkelijkheid van verschillende vervoer
middelen blijkt dat men vaak voor de fiets kiest vanwege de 
lage kosten, de mogelijkheid op tijd te komen, het op zichzelf 
zijn en rust. Daarbij is het aantrekkelijk dat er weinig tot geen 
ergernissen en vertragingen voorkomen. De meest ondervon
den problemen zijn het comfort (het weer) en de beperkte 
snelheid. Ook wordt opgemerkt dat fietsen een relatief ge
vaarlijke activiteit is, in die zin dat men als fietser kwetsbaar is 
en een hoog ongevallenrisico heeft. Uit cijfers van de Spoed-



eisende Hulp blijkt dat meer dan de helft van de behandelde slachtoffers van verkeersongevallen een fietser betreft, van de 
slachtoffers die moeten worden opgenomen betreft het in 40% van de gevallen een fietser. Van de dodelijke verkeersongeval
slachtoffers is 25% een fietser (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2007). Echter, wanneer meer mensen op de fiets stappen, zal 
de veiligheid toenemen, enerzijds doordat een deel van deze fietsers niet meer gebruik maakt van de auto, anderzijds doordat 
door een hoger fietsgebruik het gedrag van andere verkeersdeelnemers positief wordt beïnvloed. Daarbij neemt het draagvlak 
voor fietsbeleid toe en zal meer geld beschikbaar worden voor de fietsinfrastructuur (Oide-Kalter, 2007). 

Andere studies hebben uitgewezen dat wandelen de meest algemeen voorkomende vorm van fysieke activiteit is en dat wan
delen en fietsen vormen van fysieke activiteit zijn die het meest geschikt zijn om te beïnvloeden om zo de mate van fysieke 
activiteit te verbeteren onder mensen die erg inactief zijn (Frank, 2000; Ross, 2000; Owen et al., 2004). Ook hieruit blijkt dat 
wandelen en fietsen populaire vormen zijn van beweging, onder andere omdat ze makkelijk zijn uit te voeren voor het grootste 
deel van de bevolking en ze relatief weinig risico op blessures vormen (Handy et al., 2002). Bovendien zijn het activiteiten die 
weinig kosten met zich meebrengen. 

Handy et al. (2002) vond dat mensen vaker wandelen en fietsen om fysiek actief te zijn dan om ergens heen te gaan. Er kan 
uiteraard ook een combinatie plaatsvinden van beide motieven. Uit een onderzoek onder inwoners van Perth (Australië) blijkt 
dat mensen die alleen wandelen om te bewegen of alleen wandelen als vervoermiddel, maar zelden voldoen aan de richtlij
nen van fysieke activiteit. Slechts bij het combineren van beide motieven wordt een optimaal resultaat behaald (Giles-Corti 
& Donovan, 2003). Dit zijn echter studies die in Noord-Amerika en Australië zijn uitgevoerd, waar de ruimtelijke omgeving en 
bijbehorende langzaam verkeersvoorzieningen niet vergelijkbaar zijn met die van Nederland. Uit gegevens van het CBS (2007) 
blijkt dat in Nederland van de dagelijkse verplaatsingen de meeste verplaatsingen te voet plaatsvinden om te toeren/wandelen 
en uit recreatief oogpunt. Het gaat hierbij echter om zeer korte afstanden, er wordt dagelijks door de gemiddelde Nederlander 
niet langer gewandeld dan 11 minuten. Bij het fietsen vinden meer verplaatsingen plaats om te winkelen of boodschappen te 
doen. Ook naar het werk gaan is een belangrijk motief. Evenals bij het wandelen zijn de afstanden kort, de gemiddelde Neder
lander fietst maximaal 37 minuten per dag. Dit zijn gegevens over de gehele bevolking, helaas zijn er geen recente gegevens 
beschikbaar met meer specifieke informatie over verplaatsingsgedrag met een demografische achtergrond. Wel blijkt uit een 
rapport van het CBS uit 2000 dat bij de werkende bevolking (parttime en fulltime) lopend en fietsend de meeste afstand wordt 
afgelegd om te toeren (wandelen) en als ontspanning en sport (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2000). 
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2.3 INVLOEDSFACTOREN 

Zoals in de vorige paragraaf is besproken, is de keuze voor fy
sieke activiteit niet alleen het gevolg van bewuste persoonlijke 
overwegingen, maar wordt deze keuze ook beïnvloed door 
onder andere de leefomgeving van personen. Er wordt veel 
onderzoek gedaan naar de relatie tussen de leefomgeving van 
mensen en de mate waarin zij fysiek actief zijn. In deze onder
zoeken komen verschillende factoren naar voren die invloed 
uitoefenen op het beweeggedrag. In dit hoofdstuk wordt 
nader ingegaan op de factoren die hierbij veelvuldig worden 
genoemd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar factoren 
uit de fysiekruimtelijke leefomgeving, factoren uit de sociale 
leefomgeving en de persoonlijke factoren. 

Ecologische modellen 
Gezond gedrag is geen eenzijdig gevolg van een specifieke be
wuste keuze voor dit gedrag. Met ecologische modellen wordt 
getracht inzicht te krijgen in de verschillende factoren in de 
leefomgeving die invloed uitoefenen op gezond gedrag en de 
interactieve werking van deze factoren. Daarnaast bieden ze 
een leidraad voor het ontwikkelen van interventies om gezond 
gedrag te beïnvloeden. De factoren zijn een afspiegeling van 
de leefomgeving van een persoon (zoals persoonlijke, sociale, 
fysiekruimtelijke en politieke factoren) (Sallis et al., 2008). In 
onderzoeken naar invloedrijke factoren op fysieke activiteit 
wordt veelal uitgegaan van sociale omgevingsfactoren, fysie
kruimtelijke omgevingsfactoren en individuele factoren. In dit 
onderzoek is het nuttig om de veronderstelde invloedrijke fac
toren om te zetten naar een ecologisch model om aan de hand 
daarvan de onderlinge relaties te toetsen. 

2.3.1 Fysiekruimtelijke leefomgeving 
In vele onderzoeken wordt een relatie gelegd tussen zowel 
objectief als subjectief waargenomen ruimtelijke karakteris
tieken en fysieke activiteit. Karakteristieken die hierbij vaak 
genoemd worden zijn functiemenging of meervoudig ruimte
gebruik, toegankelijkheid en bereikbaarheid van voorzienin
gen, connectiviteit, dichtheid, schaal en de aantrekkelijkheid 
van de (natuurlijke) omgeving. In deze paragraaf worden deze 
aspecten nader toegelicht. 
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Functiemenging 
Functiemenging kan worden gedefinieerd als de mate van 
aanwezigheid van verschillende functies binnen een bepaald 
gebied. Het maakt het mogelijk om verschillende soorten 
activiteiten (zoals wonen, winkels, scholen en recreatie) te 
combineren in elkaars nabijheid. Dit heeft verschillende voor
delen, namelijk het bevorderen van werkgelegenheid in een 
wijk en het vergroten van de leefbaarheid. Een voordeel dat 
belangrijk is in dit onderzoek is dat de onderlinge afstanden 
tussen de verschillende functies als wonen, werken en re
creëren worden verkleind en daarmee de automobiliteit kan 
worden teruggedrongen (Frank, 2000). Verschillende studies 
hebben namelijk aangetoond dat in gebieden met een hoge 
mate van functiemenging het autogebruik afneemt. Het aan
tal trips vermindert, de af te leggen afstand (en dus reistijd) 
vermindert, en bovendien wordt er meer gefietst en gewan
deld en gebruik gemaakt van openbaar vervoer (Frank, 2000; 
Handy et al., 2002). Nederlands onderzoek heeft aangetoond 
dat in een gebied met een hoge urbanisatiegraad de hoeveel
heid bewegen toeneemt in de vorm van wandelen en fietsen, 
maar dat het een negatieve relatie heeft met 'bewegen in het 
algemeen'. Dit kan een gevolg zijn dat in een hoog stedelijk ge
bied waarschijnlijk minder (groene) ruimte is, een voorwaarde 
voor beweging (Wendei-Vos et al., 2005). Een bijkomend voor
deel van functiemenging is dat het mogelijk is om gedeelde 
parkeerplaatsen te realiseren (overdag parkeren voor werk
nemers en bezoekers van faciliteiten, 's avonds parkeren voor 
bewoners). Hierdoor blijft extra ruimte over voor groen of an
dere openbare ruimten. 

Dichtheid 
Dichtheid kan op verschillende manieren worden geïnterpre
teerd, zoals het aantal inwoners of de hoeveelheid bebouwing 
per km2. In het algemeen kan worden gesteld dat naar mate 
de dichtheid toeneemt, het autogebruik wordt teruggedron
gen, omdat de reisafstanden worden verkleind, wat het aan
trekkelijker maakt om te wandelen of te fietsen. Bovendien 
groeit het aantal potentiële gebruikers van openbaar vervoer 
(en dus kan het aanbod worden verhoogd). Gezien de fietscul
tuur van Nederland, waarin afstanden korter dan 7,5km al 
vaak fietsend worden afgelegd, is te verwachten dat in Neder-



land door een verhoogde dichtheid met name het voetgan
gersverkeer toeneemt. 
Onderzoek heeft aangetoond dat het verhogen van de dicht
heid inderdaad effect heeft op het aantal verplaatsingen per 
openbaar vervoer of per fiets of te voet. Daarnaast is aange
toond dat het autobezit en autogebruik en gerelateerd daar
aan het aantal autokilometers aanzienlijk afneemt (Frank, 
2000). Een onderzoek in Nederland heeft echter ook een ne
gatieve relatie met dichtheid aangetoond, namelijk dat kin
deren minder zullen buitenspelen in een omgeving met een 
hoge dichtheid. Buitenspelen is voor kinderen een belangrijke 
vorm van fysieke activiteit en zou dus gestimuleerd moeten 
worden (Wendei-Vos et al., 2005). 

De dichtheid van een gebied en de mate van meervoudig ruim
tegebruik hangt vaak samen met de locatie en de ontstaans
geschiedenis van een gebied. Traditionele en binnenstedelijke 
gebieden worden vaak gekenmerkt door hogere dichtheden 
en een hogere mate van meervoudig ruimtegebruik, terwijl 
suburbane gebieden juist gekenmerkt worden door lagere 
dichtheden en functiescheiding. Gebieden met hogere dicht
heden en meervoudig ruimtegebruik scoren vaak hoger op 
toegankelijkheid, mate van sociale interactie en aantrekkelijk
heid, maar ook op de nabijheid van werkgelegenheid, wandel 
en fietsfaciliteiten en openbaar vervoer (Handy et al., 2005). 

Connectiviteit I Stedelijke structuur 
De structuur van een wijk kan gezien worden als de mate van 
toegankelijkheid binnen die wijk. Het netwerk van straten en 
paden bepaalt de afstand tot een bestemming en het aantal 
alternatieve routes om de bestemming te bereiken. Dit wordt 
ook wel connectiviteit genoemd en het kan gemeten worden 
met het aantal kruisingen per bepaald gebied. Hoe fijner het 
grid met daarin meer bouwblokken en kruisingen hoe hoger 
de connectiviteit en hoe hoger de mate van keuzevrijheid, 
vanwege het aantal alternatieve routes om afstanden te be
perken en een optimale veiligheid te bereiken (Frank et al., 
2003). 

Er zijn verschillende manieren om een netwerk te benaderen. 
Allereerst kan onderscheid gemaakt worden in een netwerk 
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voor gemotoriseerd vervoer (auto's), een netwerk voor niet
gemotoriseerd vervoer (voetgangers en fietsers) en een net
werk voor openbaar vervoer (Snellen, 2002). Daarnaast wordt 
gesproken over organische, grid en hiërarchische netwerken, 
waarbij onderscheid wordt gemaakt in netwerken die natuur
lijk ontstaan met het ontstaan en groeien van nederzettingen 
en netwerken die planmatig ontstaan als gevolg van bedachte 
plannen van (lokale) overheden en stedebouwkundigen, inge
nieurs en/of architecten (Frank et al., 2003). In het verlengde 
hiervan zijn enkele ontsluitingsstructuren te ontwaren op 
wijkniveau die elk een andere mate van connectiviteit heb
ben. In Nederland zijn veel steden opgebouwd uit een radiaal 
netwerk, gecombineerd met een of meerdere ringen. Het ra
diale netwerk wordt veel gebruikt voor het openbaar vervoer, 
de ringen voor de ontsluiting van het gemotoriseerd vervoer. 
Vaak wordt het vervoer binnen de wijken waaruit een stad is 
opgebouwd ontsloten met een (verschoven) gridnetwerk, en 
dit netwerk wordt voornamelijk gebruikt voor gemotoriseerd 
en niet-gemotoriseerd vervoer (Snellen, 2002). In dit onder
zoek is het van belang hoe het verkeer binnen de wijk wordt 
ontsloten en in hoeverre het netwerk aantrekkelijk is voor ge
motoriseerd en niet-gemotoriseerd verkeer. In figuur 2.4 zijn 
de verschillende verkeersstructuren schematisch weergege
ven. 
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Figuur 2.4: Schematische netwerkstructuren 
Bron: Copaciteitsgroep Stedebouw, 1999 
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Figuur 2.5: Connectiviteit in een gridstructuur en een boomstructuur 
Vrij verwerkt naar: Frank et al., 2003 
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In figuur 2.5 is schematisch weergegeven hoe een straten
netwerk de connectiviteit kan beïnvloeden. Een onderzoek in 
Seattle heeft aangetoond dat een hogere connectiviteit gere
lateerd kon worden aan een hoger aantal autotrips, maar dat 
de totale afgelegde afstand afnam door de verhoogde com
pactheid en betere verbindingen. Bovendien is er een directe 
positieve relatie gevonden tussen de connectiviteit en het 
aantal trips dat gemaakt wordt met de fiets of door te wan
delen. Het wandelen en fietsen wordt veraangenaamd door 
het feit dat bij een hoge connectiviteit het aantal kruisingen 
toeneemt, waardoor gemotoriseerd verkeer min of meer 
gedwongen wordt om hun snelheid aan te passen, wat het 
autogebruik ontmoedigt (Frank & Engelke, 2000; Frank et al., 
2003; Handy et al., 2002). Bij een lage connectiviteit wordt het 
autogebruik juist gestimuleerd en is het niet aantrekkelijk om 
te wandelen of fietsen. 

Groen en openbare ruimte 
Groen en natuur zijn een specifieke verschijningsvorm van 
openbare ruimte. Hierbij kan gedacht worden aan parken, 
natuurgebieden, gras- en speelveldjes, plantsoenen en de 
bomen in de straat. De aanwezigheid en toegankelijkheid van 
openbare (groene) ruimten is een belangrijke factor bij het 
behalen van de aanbevolen hoeveelheid fysieke activiteit. 
Veiligheid van deze plekken is hierbij een voorwaarde. Men
sen woonachtig in een groene omgeving blijken actiever en 
hebben aanzienlijk kleinere kans op overgewicht dan mensen 
woonachtig in een dichtbebouwde omgeving zonder groen
voorzieningen (Wells et al., 2007; Kaczynski & Henderson, 
2007). Uit onderzoek blijkt dat een hoge toegankelijkheid van 
groen een bijdrage levert aan het verhogen van de mate van 
fysieke activiteit, maar dat het geen garantie biedt. Uit onder
zoek in Perth (Australië) en Norwich (Groot-Brittannië) blijkt 
dat bewoners van gebieden met de beste toegankelijkheid tot 
recreatieve faci liteiten significant minder activiteit vertoon
den dan anderen met een slechtere toegankelijkheid (Giles
Corti & Donovan, 2003; Hillsdon et al., 2006). Ook is uit een 
onderzoek in San Diego gebleken dat er wel een relatie wordt 
gevonden tussen fysieke activiteit en faciliteiten waarvoor 
betaald moet worden, maar niet tussen fysieke activiteit en 
openbare (gratis) faciliteiten. Hierbij kan gedacht worden aan 



een grasveld dat grenst aan een school. Dat deze faciliteiten niet gebruikt worden zou een gevolg kunnen zijn dat mensen in de 
veronderstelling zijn dat deze faciliteiten niet bedoeld zijn voor activiteiten of dat ze zich niet bewust zijn van deze faciliteiten 
( Humpel et al., 2002). 

Los van de stimulerende werking van een groene omgeving op de fysieke activiteit van mensen, heeft een groene omgeving op 
zichzelf ook een gezond effect. Het heeft een filterende werking tegen fijnstof van het verkeer en de visuele aanwezigheid werkt 
stressverminderend en heeft een positief effect op het humeur en concentratievermogen en de subjectief ervaren gezondheid. 
Ook spelen groengebieden een significante rol bij het welzijn van kinderen en kunnen groene elementen in de leefomgeving 
een positief effect hebben op het cognitieve functioneren van kinderen (Maas et al., 2006; Brosens & Woestenburg, 2008; 
Kernperman & Timmermans, 2008). 

Schoonheid/esthetica van de omgeving 
De esthetische kwaliteiten van een omgeving kunnen worden omschreven als de kwaliteiten die een bijdrage leveren aan de 
aantrekkelijkheid of aantrekkingskracht van die omgeving. Aspecten die een bijdrage kunnen leveren aan de schoonheid van 
een omgeving zijn de vormgeving van de bebouwing inclusief de grootte en oriëntatie van de ramen en deuren en de orna
mentatie, de vormgeving van de openbare ruimte, de aanwezigheid van groen en de aanwezigheid van publieke voorzieningen, 
zoals bankjes en verlichting. 

Schaal 
Met de schaal van een omgeving wordt de driedimensionale ruimte bedoeld. Deze driedimensionale ruimte kan bijvoorbeeld 
een straat zijn die wordt begrensd door bebouwing, bomen of andere objecten of functies. Vaak wordt de term 'schaal' ge
bruikt in de zin van 'menselijke schaal' of 'schaal van de auto'. De mate waarin bijvoorbeeld sprake is van een menselijke schaal 
kan worden bepaald door de verhouding van de bebouwingshoogte en straatbreedte of door de afstand tussen de straat en 
de rooilijn van de bebouwing (Handy et al., 2002). Een omgeving kan zodanig worden vormgegeven, dat autogebruik wordt 
gestimuleerd of wordt ontmoedigd. Brede en rechte straten maken deel uit van een omgeving die is ontworpen op schaal van 
de auto. Autoverkeer kan snel en makkelijk doorstromen en wandel- en fietsverkeer wordt hierdoor ontmoedigd. Wanneer een 
omgeving meer op menselijke schaal wordt vormgegeven, namelijk met een smal, onregelmatig stratenpatroon, wordt snel 
autoverkeer ontmoedigd. Wanneer dit wordt gecombineerd met extra faciliteiten voor voetgangers en fietsers (fietspaden, 
voetpaden, oversteekfaciliteiten etc.), wordt wandelen en fietsen gestimuleerd en werkt dit bovendien extra vertragend voor 
het autoverkeer, wat de veiligheid vergroot (Frank & Engelke, 2000). 

Fiets en voetgangersfaciliteiten 
Onderzoek toont aan dat de aanwezigheid van een stoep en levendigheid op straat wandelen met als doel te bewegen bevor
dert. Voetpaden die gescheiden zijn van de straat en de alledaagse levendigheid worden niet gebruikt, maar voetpaden die 
gelinkt zijn aan de straat en een route vormen door een omgeving met meerdere functies en bezigheden juist wel. Hierbij zijn 
goede verlichting, ervaren veiligheid (zowel verkeersveiligheid als sociale veiligheid) en het ontbreken van zwaar verkeer en 
geluidsoverlast een voorwaarde (Jackson, 2003). 

Veiligheid 
In verschillende onderzoeken wordt een verband gelegd tussen de (ervaren) veiligheid in de omgeving en fysieke activiteit in de 
vorm van wandelen. Hierbij gaat het om veiligheid met het oog criminaliteit. Er wordt veelal aangetoond dat vooral vrouwen, 
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ouderen, etnische minderheden en mensen met een laag opleidingsniveau aangeven een gevoel van onveiligheid te ervaren en 
dat dat verband houdt met inactiviteit (Foster et al., 2004; Tucker-Seeley et al., 2009}. 
De ervaren veiligheid hangt samen met andere karakteristieken. Niet alleen kan contact met buurtgenoten zorgen voor een 
veiliger gevoel, ook fysiek-ruimtelijke karakteristieken kunnen invloed uitoefenen op de mate van sociale controle en levendig
heid van een gebied, beiden vormen een belemmering voor criminaliteit. Deze karakteristieken zijn: verlichting, onderhoud aan 
groen en bebouwing en voetgangers- en fietsfaciliteiten (Foster & Giles-Corti, 2008}. Ook in onderzoeken waarbij de veiligheid 
objectief wordt gemeten (in de vorm van benodigde politiesurveillance}, komt naar voren dat dit samenhangt met een risico op 
(bijna} nooit wandelen, fietsenen/of tuinieren in de vrije tijd (van Lenthe et al., 2005}. 

2.3.2 Sociaal-ruimtelijke leefomgeving 
In deze paragraaf wordt ingespeeld op de niet-fysiek ruimtelijke leefomgeving. Dit zijn onder andere het sociale netwerk, maar 
ook de subjectief ervaren veiligheid van de omgeving. Contacten met familie, collega's, buurtgenoten, etc. oefenen vaak in 
hoge mate invloed uit op gedrag (Henderson & Bialeschki, 2005}. Daarnaast wordt er vaak een relatie gelegd tussen de ervaren 
veiligheid (criminaliteit} en de hoeveelheid fysieke activiteit. Wanneer men zich niet veilig voelt, zullen geen activiteiten worden 
ondernomen. 

Sociale omgeving 
Niet alleen ruimtelijke omgevingskarakteristieken oefenen invloed uit op de keuze voor fysieke activiteit. Ook de sociale omge
ving speelt hierin een rol. Alles wat een persoon doet, dus ook het uitoefenen van fysieke activiteit, wordt bepaald door onder 
andere de sociale interacties. Uit een studie uit Australië blijkt dat wanneer iemand wekelijks in gezelschap een sport beoefent, 
de kans dat iemand voldoet aan de aanbevolen hoeveelheid beweging, groter wordt naarmate het gezelschap groter wordt 
(Henderson & Bialeschki, 2005}. Ook blijkt dat leden van een club (sport of recreatie} 2,5 keer zo veel kans hebben op het halen 
van de aanbevolen hoeveelheid beweging. Daarnaast blijken ook subjectieve normen invloed uit te oefenen op de intentie 
om te bewegen (bijvoorbeeld wanneer men denkt dat een ander vindt dat er gesport moet worden} (Giles-Corti & Donovan, 
2002b}. 

Se/f-selection 
Met de ontdekking dat bacteriële infecties de voornaamste oorzaak waren van de grote verschillen die zichtbaar waren in de 
gezondheid en sterfte in steden en op het platteland, en de mogelijkheid om deze infecties te bestrijden, werden deze verschil
len grotendeels opgeheven. Sinds ongeveer 20 jaar nemen de verschillen in gezondheid en sterfte tussen steden en platteland 
echter weer toe. Het lijkt erop dat deze verschillen deels kunnen worden verklaard door selectieve migratie vanuit steden. 
Vooral gezinnen met kinderen en een bovenmodaal inkomen verhuizen vaker vanuit een huurwoning in de stad naar een huur
of koopwoning in omliggende, kleinschaligere gemeenten waar ze actief kunnen zijn. Deze vorm van selectieve migratie wordt 
self-selection genoemd en de groep mensen om wie het hierbij gaat onderscheidt zich door hun goede gezondheid. Bij de men
sen die komen te wonen in de vrijgekomen woningen is dat minder het geval. Daarnaast lijkt zo te zijn dat men in de stad vaker 
wordt blootgesteld aan gezondheidsrisico's en vaker ongezond gedrag vertoont (met name mensen met een lage SES} (Vos, 
2002}. Deze verklaring wordt ondersteund door een onderzoek van Van lindert (2004} naar verschillen in leefstijl, gezondheid 
en gebruik van gezondheidszorg tussen specifieke doelgroepen, waarbij naar voren is gekomen dat stedelingen zich over het 
algemeen ongezonder gedragen dan inwoners van matig en niet-stedelijke gebieden. Mensen die in stedelijke gebieden wonen, 
roken vaker, gebruiken vaker drugs en nemen vaker onvoldoende lichaamsbeweging dan inwoners van niet-stedelijke gebieden. 
Vrouwen woonachtig in steden drinken vaker overmatige hoeveelheden alcohol. Inwoners van minder stedelijke gebieden blij-
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ken daarentegen vaker te zwaar te zijn dan stedelingen (van lindert et al., 2004). 

Ruimtelijke verschillen in gezondheid kunnen het gevolg zijn van de bovengenoemde self-selection en van causaliteit. Causali
teit houdt in dat groenere gebieden gezondheidbevorderende effecten hebben. 2 vormen van causaliteit zijn: 

een groene woonomgeving kan ertoe leiden dat mensen meer tijd buitenshuis doorbrengen en/of meer fysiek actief 
zijn 
een groene omgeving kan een positief effect hebben op het sociaal welbevinden van personen. 

Wanneer een buurt in verval komt, kan het proces van self-selection op gang worden gebracht of versterkt. De rijkere mensen 
uit de buurt trekken weg uit de buurt, minder bedeelden komen hiervoor in de plaats. Vaak kiezen zij niet actiefvoor deze buurt 
en hebben niet de intentie om er lang te blijven. Ze houden zich niet bezig met het onderhoud van hun huis en voelen geen ver
antwoordelijkheid voor de fysieke kwaliteit van de omgeving, wat resulteert in structurele degradatie. Hierdoor lijkt investeren 
in deze buurten minder aantrekkelijk voor de commercie en kunnen bestaande buurtfaciliteiten verdwijnen. Ook criminaliteit 
kan groeien (van Lenthe et al., 2005). 

2.3.3 Persoonlijke kenmerken 
Naast de fysiekruimtelijke en sociale leefomgeving zijn ook persoonlijke kenmerken invloedrijke factoren bij het maken van de 
keuze voor gezond gedrag. In deze paragraaf wordt allereerst ingegaan op het belang van motivatie en behoeften van perso
nen en de sociaal-economische status. Vervolgens wordt kort een beschrijving gegeven van algemene persoonlijke kenmerken 
waarvan bekend is hoe deze in verband kunnen worden gebracht met gezond gedrag en gezondheid. 

AAoövaöe/behoejïen 
Er zijn verschillende gedragstherapieën die ervan uitgaan dat menselijk gedrag een gevolg is van afweging, gedachten of cogni
ties. De theorie van planmatig gedrag is gestoeld op de veronderstelling dat mensen plannen en voornemens maken, bedenken 
wat ze willen doen en daar naar handelen (Brug, 2007). Deze theorie is ook toepasbaar op eet- en beweegpatronen. In Neder
land bepalen mensen grotendeels zelf wat en hoeveel ze eten en hoeveel ze bewegen. Gezond gedrag wordt dus uitgevoerd 
wanneer hiervoor intentie is. Hieraan zijn 3 factoren verbonden: 

Attitude 
Een intentie is positief, wanneer verondersteld wordt dat er aan een bepaalde activiteit meer voordelen dan nadelen 
verbonden zijn. Gezond gedrag wordt dus als positief ervaren wanneer men het idee heeft dat dit meer voordelen dan 
nadelen heeft. 
Subjectieve normen 
Anderen in de nabije omgeving (partner, vrienden, ouders) kunnen een gedrag stimuleren. Wanneer zij graag willen dat 
iemand gaat sporten, zal de intentie om dit uit te voeren, positiever worden. 
Ervaren gedragscontrole 
De intentie om gezond te eten of om te bewegen is positief wanneer gedacht wordt dat men zelf invloed heeft op wat 
gegeten wordt. 

Maar, alleen een positieve intentie voor gezond gedrag is geen garantie. Veel mensen die voornemens zijn om op het gewicht 
te letten of om afte vallen, worden toch dikker. De klooftussen willen en kunnen blijft bestaan (Brug, 2007). 
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Sociaal-economische status 
In een samenleving is geen mens hetzelfde. Toch kunnen er aan de hand van verschillende aspecten groeperingen worden ge
maakt. Dit kan op basis van natuurlijke karakteristieken {leeftijd, geslacht, etniciteit etc.) of op basis van sociale karakteristieken 
(opleidingsniveau, arbeid, inkomen, etc.). Het groeperen van personen op basis van deze sociale karakteristieken wordt ook 
wel de sociale stratificatie genoemd. De sociaal-economische status (SES) van een persoon houdt de positie van die persoon in 
deze sociale stratificatie in {RIVM, 2906). 

Er zijn 3 aspecten die kenmerkend zijn voor de invloed van de sociaal-economische status op de gezondheid van personen: 
Gedrag: 
Onder lagere sociaal-economische groepen komen vaker ongezonde gedragingen voor als roken, excessief alcoholge
bruik, een geringe consumptie van groente en fruit en het hebben van overgewicht. 
Psychosociale aspecten: 
Enkele psychosociale stressoren komen vaker voor bij lagere sociale groepen, zoals langdurige moeilijkheden t.g.v. finan
ciële problemen en bepaalde persoonlijkheidskenmerken die niet bevorderlijk zijn voor de gezondheid (bijv. hostiliteit). 
Structurele sociale omgevingsaspecten: 
Lagere sociale groepen hebben vaker te maken met een laag inkomen (wat leidt tot beperkingen in bestedingspatroon 
en gedragskeuzes) en ongunstige arbeidsomstandigheden. 

(Vos, 2002). 

Er wordt regelmatig onderzoek gedaan naar de relatie tussen verschillen in opleiding, werk en inkomen en gezondheid en er is 
meerdere malen aangetoond dat in geïndustrialiseerde landen verschillende chronische ziektes (zoals astma en diabetes) vaker 
voorkomen onder mensen met een lagere sociale economische status (Giskes et al., 2005). Uit verschillende onderzoeken blijkt 
dat mensen met een lagere sociaal-economische status vaker roken, over het algemeen een ongezonder eetpatroon hebben 
en vaker hard drugs en overmatig alcohol gebruiken dan mensen met een hoge sociaal-economische status. Ook zijn mensen 
met een lagere sociaal-economische status vaker (veel) te zwaar, hoewel de verschillen in overgewicht en obesitas kleiner zijn 
geworden sinds 1987 (van lindert et al., 2004; van Lenthe et al., 2005). Wat betreft beweging verschillen de resultaten. Van 
Lindert {2004) meldt dat er weinig verschillen blijken te bestaan in de mate waarin wordt voldaan aan de norm voor voldoende 
lichaamsbeweging. Van Lenthe {2005) concludeert n.a.v. de GLOBE studie echter dat bewoners van achterstandswijken minder 
vaak wandelen, fietsen of tuinieren in hun vrije tijd en ook minder vaak een sport beoefenen. 
Giskes {2005) concludeert aan de hand van de GLOBE studie dat de individuele sociaal-economische karakteristieken in Neder
land een grotere invloed hebben op iemands dieet dan de sociaal-economische karakteristieken van de buurt waarin iemand 
woont. Het sociaal-economische karakter van de buurt zou geen invloed uitoefenen op het aankoop- en eetgedrag van de 
bewoners. Ook in Australië werd geconstateerd dat de buurt geen invloed uitoefent op de keuze voor fruit, groente en andere 
voedselwaren. Dit in tegenstelling tot onderzoeken uit de VS, Groot-Brittannië en Finland, waar wordt geconstateerd dat het 
wonen in een achterstandswijk geassocieerd kan worden met het eten van minder fruit en groente, minder gezonde eetpatro
nen en een hogere consumptie van vet. 

Het verschil tussen Nederland en de VS en Groot-Brittannië zou veroorzaakt kunnen worden doordat in de VS en Groot-Brit
tannië in achterstandsbuurten minder supermarkten zijn en daar meer fastfood-aanbod is. Bovendien bezitten de bewoners 
minder vaak een auto en ze hebben te maken met minder OV-haltes, waardoor zij niet in de gelegenheid zijn om naar winkels 
te gaan waar wel gezond eten wordt aangeboden. Bovendien kan het voorkomen dat supermarkten geen gezond voedsel 
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aanbieden, of dat dit gezonde voedsel te duur is in vergelij
king met minder gezonde alternatieven. Deze verschillen zijn 
in Nederland waarschijnlijk minder groot, maar er is nog geen 
empirische studie naar gedaan (Giskes et al., 2005). 

Wanneer bewoners sterker gebonden zijn aan huis, is de ver
blijfsfunctie van de woonomgeving belangrijker, zowel voor 
allochtonen en autochtonen. Dit geldt voor mensen die min
der mobiel zijn en/of een mindere sociaal-economische sta
tus hebben, zoals moeders met kleine kinderen, jonge kinde
ren, ouderen, werklozen en huishoudens met lage inkomens. 
Naarmate de mobiliteit en de sociaal-economische positie van 
bewoners toeneemt, verandert de functie van de woonomge
ving van verblijfsfunctie naar doorgangsfunctie (van Stiphout 
et al., 2006; Maas et al., 2006). 
Er bestaan in Nederland meerdere buurten met een laag op
leidings- en inkomensniveau, een hoge werkloosheid en een 
hoog percentage allochtone bewoners. Verschillende studies 
hebben aangetoond dat buurten met een lage SES geassoci
eerd kunnen worden met een vaker voorkomen van chroni
sche en hart en vaatziekten en een hoger sterftecijfer (van 
Lenthe et al., 2005). 
Er wordt vaak verwacht dat dit een gevolg is van het feit dat 
deze groep vatbaarder is voor een ongezonde levensstijl en 
minder bewust bezig is met gezonde voeding en het uitoefe
nen van voldoende fysieke activiteit. Door het aanpassen van 
hun leefomgeving kan ingespeeld worden op deze levenswijze 
en fysieke activiteit worden bevorderd. 

Overige persoonlijke kenmerken 
Daarnaast zijn er nog enkele algemene persoonlijke kenmer
ken die kenmerkend zijn voor verschillen in gezondheid en 
gezond gedrag. Hierbij gaat het om kenmerken als geslacht, 
leeftijd, etniciteit, werk en inkomen. Het NIVEL (Nederlands 
Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) heeft in 
2004 een onderzoek uitgevoerd naar verschillen in leefstijl 
en gezondheid naar verschillende persoonlijke kenmerken. 
Hieronder wordt een korte beschrijving gegeven van enkele 
bevindingen. 

Geslacht 
Hoewel de verschillen kleiner worden, leven vrouwen 
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over het algemeen gezonder dan mannen. Ze roken en drinken minder en hebben een gezonder eetpatroon. Wat betreft 
beweging en gewicht zijn mannen gezonder. Mannen hebben minder last van zowel ondergewicht als overgewicht en 
obesitas. 
leeftijd 
Het blijkt dat wanneer men ouder wordt, het gedrag gezonder wordt. Na het SOste levensjaar wordt vaak gestopt met 
roken en ook neemt overmatig alcoholgebruik af. Oudere mensen voldoen vaker aan de bewegingsnorm en eten ook 
gezonder. Daartegenover staat dat met de leeftijd ook het overgewicht en obesitas toeneemt. 
Etniciteit 
De allochtone bevolking in Nederland vertoont ongezonder gedrag dan de autochtone bevolking. Allochtonen bewegen 
minder, met name mensen van Turkse en Marokkaanse afkomst, en ook kampen zij vaker met overgewicht en obesitas 
dan de autochtone bevolking. Binnen de allochtone bevolking zijn ook verschillen waar te nemen. Zo roken allochtone 
mannen vaker dan autochtone mannen, met name mannen van Turkse afkomst. Bij de vrouwen wordt echter minder 
gerookt dan autochtone vrouwen, met uitzondering van Turkse vrouwen. Wat alcoholgebruik betreft vertoont de al
lochtone bevolking een gezonder gedrag dan de autochtone bevolking, met uitzondering van de Surinaamse man.nen en 
Antilliaanse mannen en vrouwen. 
Werk 
Werkloze en arbeidsongeschikte mensen houden er over het algemeen een ongezondere leefstijl op na. Ze roken vaker, 
gebruiken meer alcohol en bewegen vaak onvoldoende. Ook wordt het ontbijt en/ of de warme maaltijd vaker overgesla
gen. Daarbij hebben werklozen en arbeidsongeschikten vaker te maken met overgewicht en obesitas. 
Huishoudensamenstelling 
Alleenstaanden roken en drinken meer, gebruiken meer soft drugs en slaan vaker de warme maaltijd over. Gezinnen met 
kinderen vertonen het meest ongezonde eetgedrag en daarbij bewegen volwassenen met kinderen vaak onvoldoende. 
Overgewicht is het meest waar te nemen in huishoudens met 2 volwassenen, al dan niet met kinderen. Ernstig overge
wicht kon niet worden gerelateerd aan de woonvorm 

(van lindert et al., 2004). 
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2.4 KRACHTWIJKEN 

Omdat gebleken is dat mensen met een lagere sociaal-economische status in hun vrije tijd minder fysiek actief zijn, hun ge
zondheid als minder dan goed ervaren en vaker last hebben van langdurige aandoeningen en beperkingen bij het uitvoeren van 
algemeen dagelijkse levensverrichtingen en bovendien extra vatbaar lijken te zijn voor het stimuleren van fysieke activiteit door 
de vormgeving van de leefomgeving, wordt in dit onderzoek gefocust op de invloed van de leefomgeving op de fysieke activiteit 
van bewoners van de krachtwijken. In deze krachtwijken wonen veelal mensen met een lage sociaal-economische status. In 
paragraaf 2.4 wordt een beschrijving van deze krachtwijken gegeven. 

2.4.1 'Van Probleemwijk naar Prachtwijk' 
In het regeerakkoord van Balkenende IV in februari 2007 is voor het eerst gesproken van de wijkenaanpak 'Van probleemwijk 
naar prachtwijk'. Dit gebeurde naar aanleiding van de selectie van 140 probleemwijken door Pieter Winsemius, toenmalig mi
nister van VROM, in november 2006. In het rapport 'Stad en Stijging' van de VROM Raad kwam naar voren dat deze wijken te 
kampen hebben met een overmaat van fysieke en sociaaleconomische achterstanden en problemen (zoals een laag gemiddeld 
inkomen, een hoge werkloosheid en verval van de sociale en fysieke woonomgeving) (Vogelaar, 2007). Overigens is, omdat be
woners niet blij waren met de term 'probleemwijk', de titel van de wijkenaanpak verandert naar de meer positieve slogan 'van 
aandachtswijk naar krachtwijk' (Ministerie van VROM, 2007). 

Vogelaar, minister van Wonen, Wijken en Integratie, heeft uit de 140 wijken, na een nog strengere selectie, 40 wijken in 18 
steden aangemerkt als 'krachtwijk'. Deze selectie vond plaats aan de hand van vier maten waarmee de sociaal-economische en 
fysieke achterstanden van alle wijken in kaart zijn gebracht, gebaseerd op zowel oordelen van bewoners als feitelijke informatie 
over de wijken. Criteria die onder andere zijn beoordeeld zijn inkomen, werk, opleiding, woningvoorraad, bewonerstevreden
heid en overlast. Het selecteren van de 40 wijken met de grootste cumulatie van achterstanden en problemen, is gebeurd door 
de resultaten te vergelijken met het landelijk gemiddelde. De vier geformuleerde maten telden hierbij even zwaar mee in de 
beoordeling (Vogelaar, 2007). 

In het Actieplan Krachtwijken van VROM (2007) worden de maatschappelijke problemen beschreven die cumulatief de hard
nekkige problematiek van de 40 krachtwijken veroorzaken, namelijk: 

Schooluitval 
Verloederde en eenzijdige woon- en leefomgeving met weinig mogelijkheden voor sociale contacten 
Hoge (jeugd)werkloosheid 
Gebrekkige inburgering van nieuwkomers 
Achterblijvende emancipatie en participatie van met name niet-westerse vrouwen 
Weinig werkgelegenheid in de buurt 
Ontoereikende jeugdzorg 
Gezondheidsachterstanden 
Criminaliteit 
Gevoelens van onveiligheid 
Ontbreken van relevante sociale netwerken en contacten 

Door deze problematiek is in deze 40 wijken in toenemende mate sprake van het negatieve gevolg van self-selection. De mid
deninkomens verhuizen naar andere, betere wijken of gemeenten, waardoor een situatie ontstaat waarin uiteindelijk alleen 
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nog huishoudens met lagere inkomens en kansarmen achterblijven en instromen. Het risico dat huishoudens in een kwetsbare 
positie terechtkomen en de aansluiting met de samenleving verliezen wordt zo steeds groter. Deze wijken krijgen daarom extra 
aandacht en budget, zodat de kloof tussen deze en andere wijken overbrugd kan worden (Vogelaar, 2007). 

In het 'Actieplan Krachtwij ken, van Aandachtswijk naar Krachtwijk' (2007) is opgenomen hoe de wijkaanpak vormgegeven moet 
worden. Om de sociaal-economische en fysieke achterstand in de wijken te verminderen en de wijken om te vormen tot een 
plaats waar mensen kansen hebben en graag wonen, moet ingezet worden op een gevarieerde, kwalitatief goede woningvoor
raad om wooncarrière te bevorderen, op de huisvesting van lage(re) inkomensgroepen, op arbeidsparticipatie, werkgelegen
heid en ondernemerschap, op jeugdbeleid, onderwijsvoorzieningen en op sport en cultuur (Lörzing et al., 2008). Aan de hand 
van dit actieplannen hebben de 18 betrokken gemeenten in 2007 in samenspraak met lokale organisaties en bewoners zoge
naamde WijkActiePlannen (WAP) opgesteld. Hierin zijn plannen vastgelegd om te focussen op de grootste knelpunten en om 
verbeteringen te kunnen treffen. De inspraak van bewoners en het mogelijk maken van bewonersinitiatieven zijn hierbij een 
belangrijk onderdeel. 
Daarnaast zijn er achttien charters opgesteld, voor iedere betrokken gemeente zijn hierin de overeenkomst tussen rijk en ge
meente over de gezamenlijke ambities vastgelegd. Ze bevatten duidelijke en meetbare afspraken over de inzet van zowel het 
rijk als de gemeenten om die ambities te realiseren (Ministerie van VROM, 2009a). 

Om de wijkenaanpak te kunnen bekostigen zijn er drie geldstromen: 
In een overeenkomst met oud-minister Vogelaar in september 2007 wordt door de woningcorporaties elk jaar 250 mil
joen extra ter beschikking gesteld voor de wijkenaan pak, gedurende tien jaar. 
Een bestuursakkoord tussen het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) houdt in dat het Rijk geld in 
het gemeentefonds heeft gestort. Gemeenten hebben zo beschikking over extra middelen om maatschappelijke knel
punten als zorg, veiligheid, onderwijk, armoedebeleid en jeugd en gezin aan te kunnen pakken. 
Andere ministeries die raakvlakken hebben met de wijkenaanpak, stellen geld ter beschikking. Het gaat om ministeries 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Economische Zaken (EZ) en 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Hiermee kunnen bijvoorbeeld wijkagenten, brede scholen en centra 
voor jeugd en gezin worden bekostigd. 

(Ministerie van VROM, 2009a). 

De aanpak van de krachtwijken is dus niet een zaak van eenvoudige ingrepen, maar vergt een integrale en systematische aan
pak, waarbij Rijk, gemeenten, woningcorporaties, lokale organisaties en ook de bewoners moeten samenwerken. 

2.4.2 Beschrijving van de krachtwijken 
Om inzicht te krijgen hoe de situatie in de krachtwijken zich verhouden tot het Nederlands gemiddelde, wordt hier aan de hand 
van gegevens van het centraal bureau voor statistiek (CBS) een korte beschrijving gegeven van achtereenvolgens de bevolking, 
de woonsituatie, onderwijs en arbeidsituatie (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2009). 

Bevolking 
In de krachtwijken wonen 768.480 mensen. Dat is bijna 5% van de Nederlandse bevolking. De wijken verschillen in grootte. De 
grootste wijken liggen ook in de grootste steden: in Amsterdam Nieuw-West woont bijna 15% van alle bewoners van de kracht
wijken, het heeft maar liefst 107.600 inwoners. Rotterdam West (58.5800) en Den Haag Zuidwest (47.290) volgen in grootte. 
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De Hoogte in Groningen is de kleinste krachtwijk met 3.1GO inwoners, gevolgd door Heechterp/Schieringen in Leeuwarden 
(3.900 inwoners) en Weensel-West in Eindhoven (4.110 inwoners). 

Herkomst 
In de verhouding autochtone-allochtone bevolking zijn grote verschillen tussen de algemene situatie van Nederland en de 
krachtwijken. In de krachtwijken is gemiddeld S8% van de bevolking van allochtone afkomst, ten opzichte van 19% in heel Ne
derland. Van deze allochtone bevolking in de krachtwijken is 84% afkomstig uit niet-westerse landen. Ter vergelijking: van de 
allochtone bevolking in heel Nederland is SS% van niet-westerse afkomst. Er zijn grote verschillen in de krachtwijken. Zo is in 
de Schilderswijk in Den Haag maar liefst 90% van de bevolking van allochtone afkomst, terwijl in de Korrewegwijk in Groningen 
7G% van de bevolking van autochtone afkomst is. 

Leeftijd 
In de krachtwijken wonen in verhouding met Nederland veel twintigers en minder 40-plussers. Tussen de krachtwijken zelf 
zijn ook grote verschillen te vinden. In bijvoorbeeld de Bergpolder in Rotterdam), Heechterp/Schieringen in Leeuwarden en 
de Korrewegwijk in Groningen behoort bijna de helft van de bevolking tot de leeftijdsgroep van 20 tot 3S jaar, waarschijnlijk 
studenten. In andere wijken echter wonen in verhouding veel GO-plussers, zoals in Vreewijk en Overschie in Rotterdam (29 en 
2G%) en Hatert in Nijmegen (2G%). Gemiddeld behoort slechts 1S% van de bevolking van de krachtwijken behorende tot de 
categorie GO-plus. 

Huishoudensamenstelling 
In de krachtwijken zijn er meer eenpersoonshuishoudens (S1%) dan huishoudens bestaand uit paren met of zonder kinderen 
(37%). Over heel Nederland is deze verhouding omgekeerd en bestaat het grootste deel van de huishoudens uit paren met of 
zonder kinderen (S8%). Daarnaast zijn er in de krachtwijken meer eenouderhuishoudens dan in Nederland (11% ten opzichte 
vanG%). 
Als de krachtwijken onderling vergeleken worden, valt op dat alleen in Alkmaar Overdie en Heerlen Meezenbroek meer paren 
met of zonder kinderen wonen dan eenpersoonshuishoudens. Verder wonen in de Bijlmer in Amsterdam aanzienlijk meer 
eenouderhuishoudens (20%). 

Gezondheid 
Het RIVM (2008) heeft onderzoek gedaan naar de gezondheidstoestand in de krachtwijken in vergelijking met Nederland, geba
seerd op gegevens van de WoningbehoefteOnderzoek uit 2002 en het Woononderzoek Nederland uit 200G. 
Wanneer gekeken wordt naar de subjectieve beoordeling van de gezondheid, komt naar voren dat 2S% van de bewoners van 
de krachtwijken hun gezondheid minder dan goed beschouwen. In Nederland zegt 17% van de bevolking dat hun gezondheid 
minder dan goed is. De verschillen in het hebben van een langdurige aandoening is niet zo groot (24% in de krachtwijken ten 
opzichte van 21% in Nederland). 20% van de bewoners van de krachtwijken geeft aan dat ze last hebben van een beperking bij 
het verrichten van alledaagse bezigheden ten opzichte van 13% in Nederland. 
Wat sporten betreft is het in de krachtwijken niet goed gesteld. S2% van de bewoners geeft aan niet te sporten, ten opzichte 
van 37% van de Nederlandse bevolking. 

Deze gegevens geven aan dat de gezondheid in de krachtwijken significant slechter is dan in Nederland. Wanneer rekening 
wordt gehouden met verschillende bevolkingskenmerken als leeftijd, etniciteit en opleidingsniveau, verdwijnt een deel van 
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In Nederland zijn eind 2007 40 wijken door de overheid benoemd tot 'Kracht

wijk' (ook wel bekend ols oondochtswijk, Vogelaarwijk of prachtwijk). In 

deze wijken heerst de grootste cumulatie van achterstand en leefboorheids
problemen. Bij deze ochterstond en problemen kon gedocht worden aan in

komensniveau, opleidingsniveau, veiligheid en overlast. 

In samenwerking met gemeenten en woningcorporaties werkt de overheid 

aan een wijkenaanpok, om de sociaal-economische en fysieke achterstand 

van deze wijken het hoofd te bieden. Hiervoor wordt ingezet op een gevari
eerder en kwalitatief goede woningvoorraad, werkgelegendheid en sport en 

cultuurvoorzieningen. Doel is om de grote ochterstonden die heersen op het 
gebied von woningvoorzieningen, gezondheid, socioal-economische status 

en leefbaarheid op te heffen. 
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de gezondheidsverschillen. In de krachtwijken wonen aanzien
lijk meer niet-westerse allochtonen en mensen met een lager 
opleidingsniveau, kenmerken die de gezondheidsverschillen 
(gedeeltelijk) opheffen. Wanneer wordt gekeken naar leeftijd, 
kan geconcludeerd worden dat dit juist zorgt voor grotere ver
schillen, aangezien de krachtwijken worden gekenmerkt door 
een relatief jonge bevolking, normaal gesproken kenmerkend 
voor een betere gezondheid. 

Wonen 
Woningtype 
Uit CBS-gegevens (2007) blijkt dat er grote verschillen 
zijn in het gangbare woningtype van krachtwijken en 
van Nederland. In de krachtwijken bestaat gemiddeld 
74% van de woningvoorraad uit meergezinswoningen, 
ten opzichte van 29% van de Nederlandse woningvoor
raad. Tussen de krachtwijken doen er zich ook grote 
verschillen voor. Er zijn verschillende wijken waar wel 
aanzienlijk meer eengezinswoningen aanwezig zijn, met 
name in de G14 (bijvoorbeeld Woensei-West in Eindho
ven bevat 87% eengezinswoningen en de Velve-Linden
hof in Enschede 80%). Er zijn ook wijken waar meer dan 
90% van de woningen bestaat uit meergezinswoningen, 
zoals in Bos en Lommer en Amsterdam-Oost in Amster
dam. 
Koop of huur 
Volgens het CBS (2007) is in de krachtwijken 76% van 
de woningvoorraad huurwoning en 24% koopwoning. 
In Nederland is het verschil tussen koop en huur minder 
groot, respectievel ijk 57% en 43%. Wanneer gekeken 
wordt naar alle krachtwijken valt op dat in alle kracht
wijken het aandeel huurwoningen groter is dan het aan
deel koopwoningen. 

De verkoopprijzen van de koopwoningen in de krachtwijken 
liggen voor zowel de eengezinswoningen als de meergezins
woningen gemiddeld een stuk lager dan in Nederland. De 
gemiddelde verkoopprijs in een aandachtswijk is 160 duizend 
euro, ten opzicht van 248 duizend in Nederland. De goedkoop
ste woningen zijn te vinden in de Rivierenwijk in Deventer met 
een gemiddelde verkoopprijs van 109 duizend euro. De duur-



ste woningen liggen in Utrecht Zuilen-Oost met een gemiddelde verkoopprijs van 20S duizend euro. 

Leefbaarheid 
De bewoners van de krachtwijken beoordelen hun wijk volgens het CBS (2006} op de punten bevolkingssamenstelling, sociale 
samenhang, overlast en veiligheid en woningvoorraad gemiddeld erg negatief. Op de punten leefbaarheid en publieke ruimte 
wordt de woonomgeving een stuk beter beoordeeld en wat betreft voorzieningen scoren de krachtwijken aanzienlijk beter dan 
gemiddeld. Als er naar de wijken afzonderlijk gekeken wordt, valt op dat Velve-Linden hof in Enschede een stuk minder negatief 
wordt beoordeeld, hoewel het in vergelijking met Nederland nog steeds sterk negatief is. 

Onderwijs 
Niveau schoolgaande kinderen 
Volgens gegeven van het CBS is 37% van de schoolgaande jeugd in de krachtwijken student, zij volgen hoger onderwijs 
(HBO of WO}. In Nederland volgt gemiddeld 28% van de schoolgaande jeugd hoger onderwijs. 
Wanneer de krachtwijken op zichzelf bekeken worden, valt op dat in de wijken waar extra veel studenten wonen (bijvoor
beeld Korrewegwijk in Groningen, Bergpolder in Rotterdam of Woensei-West in Eindhoven) dit ook is af te lezen aan de 
leeftijdverdeling in die wijken. 
Van de kinderen die nog deelnemen aan het voortgezet onderwijs, valt op dat in de krachtwijken bijna driekwart op 
VMBO-niveau geschoold wordt (ten opzichte van S6% in Nederland). Dit geldt voor alle krachtwijken. 
Startkwalificatie van schoolverlaters 
Volgens CBS-gegevens is 10% van de jongeren onder de 23 in de krachtwijken schoolverlater. 70% daarvan heeft geen 
startkwalificatie, wat betekent dat ze niet in het bezit zijn van een HAVO-, VWO- of MB02-diploma. Deze verhouding 
geldt min of meer voor alle krachtwij ken. Gemiddeld in Nederland verlaat 8% van de jongeren onder de 23 school, waar
van bijna SO% niet in het bezit is van een startkwalificatie. 

Werken 
Arbeidsparticipatie 
Uit CBS-gegevens blijkt dat in de krachtwijken meer werkloosheid heerst dan gemiddeld in Nederland. S6% van de poten
tiële beroepsbevolking in de krachtwijken heeft inkomen voortvloeiend uit arbeid, ten opzichte van 69% in Nederland. 
Opvallend is dat vanaf SS jaar nog maar 3S% van de bewoners van de krachtwijken een baan heeft, terwijl van de Neder
landse beroepsbevolking in die leeftijdsklasse 47% nog werkzaam is. Onder de niet-westerse allochtone bevolking is de 
werkloosheid het grootst, S4% van deze groep heeft geen baan. De verschillen gelden voor alle krachtwij ken. 
Uitkering 
In lijn hiermee wonen in de krachtwijken meer mensen met een uitkering, voornamelijk een langdurige bijstandsuitke
ring. Het aandeel WW-uitkeringen en AC-uitkeringen in de krachtwijken is vergelijkbaar met het aandeel WW-uitkerin
gen en AC-uitkeringen in Nederland. Het aandeellangdurige uitkeringen is in de krachtwijken met 7% een stuk hoger dan 
in Nederland, waar 2% van de potentiële beroepsbevolking een langdurige bijstandsuitkering heeft. In de krachtwijken 
heeft 10% van de niet-westerse allochtone bevolking een langdurige bijstandsuitkering. 
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2.4.3 Verschillen tussen krachtwijken en 'gewone' wijken 
Geografische gezondheidsverschillen zijn het grootst op het niveau van buurten. Een 'goedkope' buurt met een slechte kwaliteit 
van woningen, minder gunstige omgevingskenmerken en gebrekkige voorzieningen selecteert vooral kansarmen, terwijl kans
rijken er juist wegtrekken. Gezondheidsachterstanden concentreren zich dus op het niveau van buurten. Maar ook de slechte 
kwaliteit van woningen en de lokale omgeving zelf kunnen een ongunstige invloed op de gezondheid hebben, bijvoorbeeld door 
hoge niveaus van luchtverontreiniging en lawaai. Bovendien kunnen heersende sociale normen ten aanzien van gezond gedrag 
en maatschappelijk verkeer ongunstig uitpakken voor de gezondheid in de buurt. Gezondheidsachterstanden zijn kortom sterk 
verweven met achterstanden op tal van andere terreinen. De vrijheid om te kiezen voor gezond gedrag is daarom in de praktijk 
vaak beperkt, vooral voor mensen met een lage sociaal-economische status (de Hollander et al., 2006). 
Het leven in een achterstandsbuurt kan worden geassocieerd met een toename van de kans op perinatale sterfte, sterfte en 
ongezond gedrag. Deze associatie kan slechts deels worden verklaard door de individuele sociaal-economische status van de 
bewoners. Wat het exacte proces achter deze achterliggende gezondheid en dit ongezonde gedrag van de achterstandsbuurten 
is, is erg ondoorzichtig. Een verklaring voor de ongelijkheden zou kunnen zijn dat enkele karakteristieken van de fysieke, sociale 
en culturele omgeving (zoals fysieke verslechtering of gebrek aan sociale cohesie) waaraan de bewoners worden blootgesteld 
meer overheersend zijn in deze achterstandsbuurten en bovendien gerelateerd zijn aan een slechtere gezondheid en ongezond 
gedrag. Een andere verklaring die ten grondslag kan liggen aan de ongelijke verdeling van gezondheid en gezond gedrag tussen 
buurten, is selectieve migratie. Mensen die minder last hebben van hun gezondheid zijn vaker in staat te verhuizen naar betere 
wijken, terwijl mensen die een slechtere gezondheid hebben juist vaker terecht komen in slechtere wijken (van lenthe et al., 
2007). 

Bewoners van achterstandswijken lopen of fietsen vaker naar de winkel of werk, ondanks het feit dat ze zich vaak minder veilig 
voelen. Dat ze vaker lopen/fietsen kan een gevolg zijn van het feit dat deze buurten vaak een hoge dichtheid hebben, wat wan
delen stimuleert. Het kan ook veroorzaakt worden door het feit dat deze bewoners minder vaak een auto bezitten, waardoor ze 
'gedwongen' worden om te lopen. Daarnaast heerst er in deze buurten vaker een 'straatcultuur', waarbij mensen vaak op straat 
wandelen, praten, zitten of alleen rondhangen. In wijken waar veel bewoners een hoge opleiding hebben genoten, neemt de 
kans dat gelopen wordt, toe. Het effect van het opleidingsniveau van de omgeving is groter dan van de eigen genoten opleiding 
(besmettingseffect) (Ross, 2000). Hierbij moet opgemerkt worden dat deze resultaten zijn gevonden in Amerika, waar de buur
ten niet alleen een andere structuur en netwerk hebben, maar ook een andere cultuur heerst dan in Nederland. 
Uit een onderzoek naar gezondheidsverschillen tussen buurten in Nederland blijkt ook dat bewoners van achterstandswijken 
meer wandelen en fietsen naar de winkel of naar het werk, maar dat ze minder vaak wandelen, fietsen of tuinieren in hun vrije 
tijd en ook minder vaak een sport beoefenen. De kans dat bewoners van de slechtste achterstandswijken niet of nauwelijks 
wandelen, fietsen of tuinieren in hun vrije tijd, kan deels worden verklaard door de mindere algemene ruimtelijke staat (de 
vormgeving van de buurt, de kwaliteit van de groenvoorzieningen, de mate van geluidsoverlast, de nabijheid van de buurtvoor
zieningen en de (ervaren) veiligheid). Ook kan dit resultaat worden vertroebeld door het hebben van een tuin. Buurten met een 
hogere SES hebben vaker woningen met een tuin, en alleen tuinbezitters kunnen erin werken (van lenthe et al., 2005). 

Dit wordt ondersteund door een onderzoek van Giles-Corti en Donovan (2002a), waarbij wordt gekeken naar de verschillen in 
de mate van fysieke activiteit tussen sociaal economische statussen in Australië. Zij vonden dat in een buurt met een lage SES 
33% meer wordt gewandeld als vervoersmiddel, en 21% minder gewandeld als recreatie dan in een buurt met een hoge SES. 
Ook wordt er 24% minder actief gesport dan in een buurt met een hoge SES en 16% minder lichte tot matige inspanning verricht 
(Giles-Corti & Donovan, 2002a). 
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meer vatbaar is voor lokale karakteristieken van de fysieke omgeving. Het kan zijn dat hogere SESgroepen minder afhankelijk 
zijn van de lokale leefomgeving om een gezonde leefstij l te behouden. Het kan ook zijn dat de lagere SESgroepen meer tijd thuis 
doorbrengen (de Vries et al., 2003). 

Een gebrek aan sociale samenhang in de directe samenleving zorgt ervoor dat verloedering en verval meer ruimte krijgen. De 
basisvoorwaarden voor persoonlijke ontplooiing zijn niet meer aanwezig, waardoor de betrokkenheid bij de directe leefomge
ving van wijkbewoners steeds minder vanzelfsprekend is (Ministerie van VROM, 2007). 
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2.5 CONCLUSIE EN HYPOTHESEN 

In deze paragraaf zal e~rst een algemene conclusie worden geschreven, aan de hand waarvan een conceptueel model is opge
steld en hypothesen zijn geformuleerd. 

2.5.1 Conclusie 
Als gevolg van een veranderde maatschappij en levensstijl waarin minder wordt bewogen en meer wordt geconsumeerd heeft 
ruim de helft van de volwassen bevolking in Nederland te maken met over~gewicht of obesitas. Overgewicht en zeker obesitas 
kunnen oor~zaak zijn van verschillende lichamelijke en psychische klachten en moeten daarom aangepakt worden. Dit kan 
onder andere gebeuren door mensen te stimuleren om meer fysiek actief te zijn. Fysieke activiteit kan worden gedefinieerd als 
alle vormen van lichaams-beweging die gepaard gaan met energieverbruik. Uit onderzoek blijkt dat er winst valt te behalen in 
de hoeveelheid beweging door mensen meer te laten sporten en recreëren in de vrije tijd en door mensen te stimuleren om 
voor verplaatsingen korter dan 7,5 kilo~meter de auto te laten staan en gebruik te maken van de fiets of te wandelen. De keuze 
om te sporten, recreëren en te fietsen of wan~delen is niet alleen een persoonlijke afweging, maar wordt veelal beïnvloed door 
fysiekruimtelijke en sociale omgevingsfactoren en hangt in sterke mate samen met persoonlijke kenmerken. 
De fysiekruimtelijke invloedsfactoren zijn kenmerken van de fy~sieke leefomgeving die een voorwaarde vormen voor de 
mogelijk~heid om fysiek actief te zijn in deze omgeving. Uit verschillende onderzoeken naar deze fysiekruimtelijke invloeds
factoren komen verschillende factoren naar voren, zoals functie menging, dichtheid, de aanwezigheid van groen en openbare 
ruimte, veiligheid en on~derhoud van de omgeving. Maar niet alleen de fysiekruimtelijke omgeving, ook de sociale leefomge
ving van een persoon heeft een zekere mate van invloed op de keus voor fysieke activiteit. Familie, vrienden, collega's vormen 
een belangrijke stimulans en ook het bewegen in groepsverband werkt positief bij het behalen van voldoende beweging. Ten 
slotte zijn er persoonlijke kenmerken die invloed uitoefenen op de mogelijkheden voor fysieke activiteit. Dit gaat niet alleen om 
persoonlijke motivatie en behoefte, maar ook om geslacht, leeftijd, etniciteit, opleiding, arbeid, etc. 
De combinatie van fysiekruimtelijke en sociale omgevingsfactoren en persoonlijke kenmerken bepalen in zekere mate de 
hoeveel~heid fysieke activiteit van een bepaald persoon. In Nederland is in 2007 een selectie gemaakt van 40 buurten waarin 
grote problemen heersen op het gebied van onder andere leefbaarheid, veiligheid, gezondheid, werkloosheid en integratie. Dit 
zijn tevens belangrijke kenmerken in relatie met het behalen van een voldoende hoeveel~heid fysieke activiteit. De mensen 
woonachtig in deze wijken zijn over het algemeen niet bij machte om te verhuizen naar buurten met een woonomgeving die 
meer geschikt is om fysiek actief te zijn. Aangezien de wijken onder de titel'van aandachtswijk naar krachtwijk' in de komende 
jaren grondig aangepakt en geherstruc~tureerd worden, is het aan te bevelen om hierbij ook rekening te houden met de aspec
ten die fysieke activiteit stimuleren. 
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Figuur 2.6: Conceptueel model 

2.5.2 Hypothesen 

WANDELEN! 
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Zoals in hoofdstuk 1 al werd besproken is het doel van dit onderzoek om inzicht te verkrijgen in het effect van de verschillende 
fysiekruimtelijke invloedsfactoren op de keuze voor fysieke activiteit en in welke mate deze factoren invloed uitoefenen. Uit 
het voorgaande literatuuronderzoek is een conceptueel model geconstrueerd, aan de hand waarvan enkele hypothesen zijn 
opgesteld die in de loop van het onderzoek zullen worden getoetst. In figuur 2.6 is dit conceptueel model weergegeven. 

In hoofdstuk 1 is de volgende probleemstelling geformuleerd: "Welke fysiekruimtelijke omgevingsfactoren oefenen invloed 
uit op de keuze voor fysieke activiteit in de vorm van lopen en fietsen in de krachtwijken, rekening houdende met de sociale 
leefomgeving en persoonlijke kenmerken, en in welke mate spelen deze omgevingsfactoren een rol?" 
Uit het literatuuronderzoek kunnen, aan de hand van deze probleemstelling, hypothesen worden geformuleerd. 

De relatie tussen de fysiek-ruimtelijke omgeving en fysieke activiteit: 
In een omgeving met een hoge mate van functiemenging wordt meer bewogen dan in een omgeving zonder functiemen
ging 
Naarmate de stedelijkheidsgraad van een omgeving toeneemt, neemt de hoeveelheid fietsen en wandelen toe 
In een omgeving met een hoge mate van connectiviteit neemt het aantal verplaatsingen per fiets of te voet toe 
In een omgeving die als aantrekkelijk wordt beschouwd, is men meer fysiek actief dan in een omgeving niet als onaan
trekkelijk wordt beschouwd 
In een omgeving die als veilig wordt beschouwd is men meer fysiek actief dan in een omgeving die als onveilig wordt 
beschouwd 
Bewoners die de kwaliteit van het groen in de omgeving hoger beoordelen, beoefenen meer fysieke activiteit 
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De relatie tussen de sociaal-ruimtelijke omgeving en fysieke activiteit: 
In een wijk waar meer niet-westerse allochtonen wonen, wordt minder fysieke activiteit beoefend dan in wijken waar 
meer autochtonen wonen 
In een wijk waar de gemiddeld ervaren gezondheid hoog is, wordt meer fysieke activiteit beoefend dan in wijken waar de 
ervaren gezondheid lager is. 
In een wijk waar men veel sociale cohesie ervaart, wordt meer fysieke activiteit beoefend dan in wijken waar minder 
sociale cohesie wordt ervaren 

De relatie tussen persoonlijke kenmerken en fysieke activiteit: 
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Mannen zijn meer fysiek actief dan vrouwen 
Naar mate men ouder wordt, voldoet men vaker aan de norm voor benodigde hoeveelheid bewegen 
Naarmate autobezit toeneemt, neemt de hoeveelheid fysieke activiteit af 
Personen uit meerpersoonshuishoudens (met en zonder kinderen) vertonen minder fysieke activiteit dan personen uit 
een eenpersoonshuishouden of een eenouderhuishouden met kinderen. 
Mensen met een lage sociaal-economische status zijn minder vaak fysiek actief 
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3. DATA EN METHODIEKEN 

Doel van dit onderzoek is het testen van de relatie tussen fysieke leefomgeving en fysieke activiteit in de vorm van lopen en 
fietsen. Specifiek zal bekeken worden of verschillende fysieke omgevingskenmerken een relatie hebben met vervoermiddelen
gebruik aan de hand van de hypothesen zoals opgesteld in hoofdstuk 2. Dit wordt gedaan door de fysieke activiteit die plaats
vindt in de krachtwijken te vergelijken met de fysieke activiteit in de vorm van lopen en fietsen die plaatsvindt in vergelijkbare 
wijken. Hierbij moet rekening gehouden worden met het feit dat ook sociaal-ruimtelijke omgevingskenmerken en persoonlijke 
kenmerken invloed kunnen uitoefenen op fysieke activiteit . 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op data die benodigd zijn om dit onderzoek uit te voeren en welke analysemethoden hiervoor 
gebruikt zullen worden. In paragraaf 3.1 wordt allereerst ingegaan op de databestanden die gebruikt gaan worden. Daarna 
worden in paragraaf 3.2 de variabelen besproken die uit deze databestanden worden gebruikt en in paragraaf 3.3 worden de 
verschillende analysemethoden besproken. Ten slotte wordt in paragraaf 3.4 de selectieprocedure van de vergelijkwijken be
sproken. 

3.1 DATABESTANDEN 

Om de hypothesen die in hoofdstuk 2 zijn opgesteld te toetsen, zijn data benodigd aangaande fysiekru imtel ijke leefomgeving 
(zoals dichtheid en functiemenging), sociaalruimtelijke leefomgeving (zoals sociale leefomgeving) en persoonlijke kenmerken 
(zoals leeftijd, geslacht en inkomen). Daarnaast zijn gegevens nodig over fysieke activiteit. Hoewel vaak data verzameld wordt 
door de onderzoeker om de analyse mee uit te voeren, is in dit onderzoek gekozen om gebruik te maken van bestaande data
verzamelingen. Deze keuze is gemaakt omdat in dit onderzoek een vergelijking gemaakt wordt tussen de fysieke activiteit van 
bewoners van krachtwijken en bewoners van 'gewone' wijken. Het verzamelen van data onder bewoners van deze wijken en 
daarnaast vergelijkbare wijken zou een zeer omvangrijke activiteit worden. Bovendien zijn er vanuit het ministerie van VROM 
(WoON-onderzoek, 40.000 respondenten) en het ministerie van Verkeer en Waterstaat (MON-onderzoek, 50.000 responden
ten) zeer uitgebreide onderzoeken uitgevoerd over zowel de leefomgeving als over fysieke activiteit in de vorm van verplaat
singsactiviteiten. Hoewel in deze twee bestanden niet alle besproken invloedsfactoren zijn opgenomen, maakt de grootte van 
deze bestanden het wel mogelijk om onderzoek te doen. 
Idealiter wordt gebruik gemaakt van één databestand. Echter, de benodigde data voor dit onderzoek niet zijn opgenomen 
in één bestand, maar zijn zoals hierboven beschreven, verspreid over zowel het MON- als het WoON-onderzoek. Daarnaast 
worden data gebruikt afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek en Rijkswaterstaat. Het combineren van meerdere 
bestanden brengt de nodige complicaties met zich mee. Aangezien de databestanden tot stand zijn gekomen door gebruik te 
maken van verschillende steekproeven en de vragenlijsten bovendien anoniem zijn ingevuld, is het niet mogelijk om de data op 
individueel niveau te koppelen. Het MON-onderzoek bevat informatie over het verplaatsingsgedrag op individueel niveau en 
bevat daarnaast informatie over verschillende persoonlijke kenmerken zoals geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. Het WoON
onderzoek bevat informatie over zowel persoonlijke kenmerken (zoals gezondheid), als ruimtelijke kenmerken (zoals groen en 
veiligheid) . Van de gegevens uit het WoON-databestand worden gemiddelde scores toegekend aan postcodegebieden, waar
door deze op postcodeniveau gecombineerd kunnen worden met het MON-databestand. Dit geldt ook voor de gegevens die 
verkregen worden van het CBS en Rijkswaterstaat. Hierdoor is het mogelijk om per postcodegebied een link te leggen tussen 
verplaatsingsgedrag en fysiekruimtelijke en sociale omgevingskenmerken en persoonlijke kenmerken. Uiteindelijk zal onder
zoek gedaan worden naar individueel verplaatsingsgedrag van respondenten uit het MON-onderzoek, waarbij persoonlijke 
kenmerken, maar ook wijkkenmerken als verklarende variabelen worden gebruikt. 
In de volgende paragrafen worden het MON- en WoON-onderzoek nader toegelicht. 
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3.1.1 Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) 
Het MON is een dataverzameling waarmee inzicht wordt verkregen in het verplaatsingsgedrag van Nederlanders. De data is 
verzameld door respondenten gedurende één dag dagboekjes te laten bijhouden over hun verplaatsingsgedrag. Hiermee kan 
inzicht verkregen in vragen als waarheen, wanneer, hoe en waarom Nederlanders zich verplaatsen. Voor dit afstudeeronder
zoek verschaft dit onderzoek kennis over verplaatsingsgedrag in het algemeen en specifiek in het gebruik van de auto en fysieke 
activiteit in de vorm van vervoer per fiets en te voet. Daarnaast bevat het een aantal variabelen die van invloed zijn op fysieke 
activiteit, zoals 

stedelijke dichtheid op postcodeniveau 
enkele persoonlijke kenmerken op individueel niveau, zoals leeftijd, geslacht, arbeidsstatus en inkomen 

Het MON is uitgevoerd onder leiding van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en Rijkswaterstaat en data worden jaarlijks 
verkregen door het afnemen van vragenlijsten onder minimaal 50.000 respondenten. De data die gebruikt zullen worden zijn 
afkomstig uit onderzoek uit 2006 (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, 2009; Kennisinstituut voor Mobili
teitsbeleid, 2007). 

3.1.2 WoONonderzoek Nederland (WoON) 
Het WoONonderzoek is een dataverzameling waarmee wordt getracht de woonomstandigheden en woonwensen van inwoners 
van Nederland in kaart te brengen. Het is een opvolger van het WoningBehoefte Onderzoek (WBO) en de Kwalitatieve Woning
registratie (WGR) en het vindt plaats onder leiding van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieube
heer. Het WoON vormt met een steekproefomvang van 40.000 respondenten de grootste landelijke, steekproefsgewijze onder
zoek naar de woon- en leefsituatie. Het geeft niet alleen inzicht in de woonomstandigheden en woonwensen, maar behandelt 
in de module 'sociaal-fysiek' ook een groot deel van de aspecten die belangrijk zijn in dit afstudeeronderzoek, namelijk: 

Fysiekruimtelijke leefomgeving als aanwezigheid van groen, overlast en veiligheid; 
Sociaal-fysieke leefomgeving in de vorm van sociale contacten in de buurt 

Het basisonderzoek wordt uitgevoerd door het ministerie van VROM in samenwerking met CBS en data worden verkregen door 
het (anoniem) afnemen van vragenlijsten onder 40.000 willekeurige respondenten. Bij de module 'sociaal-fysiek' zijn 9.000 
van deze respondenten opnieuw benaderd en hebben inspecteurs met een omgevingsopname de omgeving op een gestan
daardiseerde en objectieve manier in kaart gebracht. De data die gebruikt zullen worden zijn afkomstig uit onderzoek uit 2006 
(Ministerie van VROM, 2009b; Hooft van Huijsduijnen et al., 2007). 

3.1.3 Variabelen 
Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de relatie tussen verschillende veronderste lde invloedrijke ruimtelijke 
omgevingsfactoren en fysieke activiteit als gevolg van lopen en fietsen. In de in paragraaf 3.1.1 en 3.2.2 besproken databestan
den is echter alleen informatie beschikbaar over fysieke activiteit als gevolg van verplaatsingen. Daarom wordt het onderzoek 
toegespitst op de invloed van ruimtelijke omgevingsfactoren op fysieke activiteit als gevolg van verplaatsingen door te lopen, 
door te fietsen en het totaal van lopen en fietsen. Dit houdt in dat er drie analyses worden uitgevoerd, waarbij allereerst lopen, 
vervolgens fietsen en ten slotte het totaal van lopen en fietsen als afhankelijke variabele zijn gedefinieerd. Alle drie de varia
belen worden uitgedrukt in hoeveelheid minuten per dag. In het volgende overzicht worden de veronderstelde invloedrijke 
variabelen besproken. Dit wordt gedaan bij iedere opgestelde hypothese uit hoofdstuk 2 te vermelden welke variabele als 
invloedsfactor wordt gezien. Hierbij moet worden opgemerkt dat wanneer in de hypothese wordt gesproken over fysieke acti
viteit, dit dus wordt getoetst aan de hand van lopen, fietsen en het totaal van lopen en fietsen met een verplaatsingsoogpunt. 
Een uitgebreide beschrijving van de variabelen is terug te vinden in bijlage Al. 
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HYPOTHESE VARIABELE 

In een omgeving met een hoge mate van Fuctiemenging 

functiemenging wordt meer bewogen dan in 

een omgeving zonder functiemenging 

Naarmate de stedelijkheidsgraad van een 

omgeving toeneemt, neemt de hoeveelheid 
fietsen en lopen toe 

In een omgeving met een hoge mate van 

connectiviteit neemt het aantal 

verplaatsingen per fiets of te voet toe 

Stedelijkheidsgraad 

Stratenstructuur 

In een omgeving die als aantrekkelijk wordt Verloedering 
beschouwd, is men meer fysiek actief dan in 

een omgeving die niet als aantrekkelijk 

wordt beschouwd 

In een omgeving die als veilig wordt 

beschouwd is men meer fysiek actief dan in 

een omgeving die als onveilig wordt 

beschouwd 

Bewoners die de kwaliteit het groen in de 

omgeving hoger beoordelen, beoefenen 

meer fysieke activiteit 

In een wijk waar meer niet-westerse 

allochtonen wonen, wordt minder fysieke 

activiteit beoefend dan in wijken waar meer 

autochtonen wonen 

Veiligheid 

Groen 

Etniciteit 

BESCHRIJVING 

Aantal arbeidsplaatsen per postcodegebied 

Omgevingsadressendichtheid 

BRON 

Nieuw Regionaal Model 

2004 (Rijkswaterstaat) 

MON 

De stratenstructuur van de wijk, zoals een grld-, Eigen analyse 
lus-, ring-, een boomstructuur of een combinatie 

van bovenstaanden 
Een vertaling van de GSB-indicator 'verloedering', WoON 

gebaseerd op de volgende stellingen: 'bekladding 

van murenen/of gebouwen', 'rommel op straat', 

'hondenpoep op straat' en 'vernieling van 
telefooncellenen/of bushokjes'. 

GSB-indicator 'Overlast en Veiligheid. Deze 

indicator is bepaald aan de hand van scores op de 

stellingen 'heeft u last van geluidsoverlast', 'heeft 
u overlast van groepen jongeren' en 'heeft u 

overlast door omwonenden'. 

Factor samengesteld uit subjectieve 

beoordelingen van de variabelen 'groen genoeg 

voor recreatie', 'beoordeling groen', 

'voorzieningen in het groen', 'diversiteit groen' en 

'bereikbaarheid groen' 
Percentage niet-westerse allochtone bewoners 

per postcodegebied 

WoON 

WoON 

CBS 

In een wijk waar de gemiddeld ervaren 

gezondheid hoog is, wordt meer fysieke 

activiteit beoefend dan in wijken waar de 

gemiddelde ervaren gezondheid lager is 

Ervaren gezondheid Gemiddelde ervaren gezondheid per 
postcodegebied 

WoON 

In een wijk waar men veel sociale cohesie 

ervaart, wordt meer fysieke activiteit 
beoefend dan in een wijk waar minder 

sociale cohesie wordt ervaren 
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Sociale Cohesie GSB-indicator 'sociale kwaliteit'. Deze indicator is WoON 

gebaseerd op de volgende stellingen: 'de mensen 

kennen elkaar nauwelijks', 'in deze buurt gaat men 
prettig met elkaar om', 'ik woon in een buurt met 

weinig saamhorigheid', 'ik voel mij thuis in deze 

buurt' 



HYPOTHESE VARIABELE BESCHRIJVING BRON 

Mannen zijn meer fysiek actief dan vrouwen Geslacht MON 

Naar mate men ouder wordt, is men meer Leeftijd MON 
fysiek actief 

Naarmate het autobezit toeneemt, neemt Autobezit Hoeveelheid auto's in huishouden MON 
de hoeveelheid fysieke activiteit af 

Naarmate het fietsbezit toeneemt, neemt Fietsbezit Hoeveelheid fietsen in huishouden MON 

de hoeveelheid fysieke activiteit als gevolg 

van fietsen toe 

Mensen met een lage sociaal-economische Opleidingsniveau Hoogst voltooide opleiding MON 
status zijn minder vaak fysiek actief Inkomensniveau Persoonlijk inkomensniveau MON 

Arbeidsstatus Maatschappelijke participatie MON 
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3.2 METHODIEKEN 

In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de verschillende methodieken die worden toegepast om data-analyse 
uit te voeren. Allereerst wordt een beschrijving gegeven van factoranalyse, dat is gebruikt om de variabele groen te bepalen. 
Daarna wordt de Chi-kwadraattoets beschreven, wat een rol speelt bij de beschrijving van de steekproef en ten slotte wordt 
multilevel-analyse besproken, wat de uiteindelijke analyse vormt. 

3.2.2 Chi-kwadraattoets 
Om een relatie weer te geven tussen twee nominale variabelen kan gebruik worden gemaakt van kruistabllen. Dit is een fre
quentietabel waarin twee of meer nominale variabelen ten opzichte van elkaar worden afgebeeld . Om te bepalen of een ver
band tussen deze variabelen statistisch significant is, wordt gebruik gemaakt van de chi-kwadraattoets (X2). In dit onderzoek 
wordt gebruik gemaakt van de chi-kwadraattoets om wijken te selecteren die qua frequentieverdeling van variabelen overeen
komen met krachtwijken. De nulhypothese veronderstelt dat er geen verband is en om te toetsen of deze hypothese klopt, 
moet berekend worden in hoeverre de waargenomen frequenties (0

1
) afwijken van de verwachtte frequenties (E

1
). Dit wordt 

gedaan met behulp van de volgende formule: 

(3.2.1) 

X2 geeft een indicatie in hoeverre de waargenomen frequenties afwijken van de onder de nulhypothese verwachtte frequenties. 
Hoe hoger x2, hoe hoger de afwijking. Met andere woorden, hoe hoger de X2, hoe groter de kans dat het verschil dat wordt 
waargenomen tussen de waargenomen en verwachtte frequenties niet op toeval berusten en de variabelen statistisch onder
ling afhankelijk zijn. Wanneer dit verschil wel op toeval berust, zal de X2 de 0 naderen, en zijn de variabelen statistisch onderling 
onafhankelijk. 
Hierbij is het significantieniveau ook van belang. Wanneer dit onder een significantieniveau van 0,05 ligt, geeft dat aan dat 
de kans dat de gevonden verschillen in de kruistabellen op toeval berusten, kleiner is dan 5% (Vonk & de Heus, 2006; Pallant, 
2007). 

3.3.3 Multilevel analyse 
Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is om de hoeveelheid fysieke activiteit van iemand te verklaren aan de hand van ver
schillende variabelen, zoals fysiekruimtelijke omgevingsfactoren en persoonlijke kenmerken. Meervoudige regressieanalyse is 
een methodiek waarmee een afhankelijke variabele voorspeld kan worden aan de hand van meerdere onafhankelijke variabe
len. Een meervoudig regressiemodel wordt als volgt weergegeven: 

(3.2.2) 

Waarbij: 
Y

1 
Afhankelijke variabele van respondent i 

x., Onafhankelijke variabele n van respondent i 
b

0 
intercept 

b. Richtingscoëfficiënt van variabele n van respondent i 
e, Error, een uniek effect geassocieerd met respondent i 
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Aan de hand van dit model kan worden bepaald in welke mate de onafhankelijke variabelen de variatie van de afhankelijke va
riabele verklaren. Ook kan hiermee vastgesteld worden in welke mate een verandering van een waarde van de onafhankelijke 
variabele invloed uitoefent op de waarde van de afhankelijke variabele. 

Net als bij veel andere statistische methoden geldt bij meervoudige regressieanalyse dat de fouttermen van de observaties 
onderling identiek en onafhankelijk verdeeld zijn (i.i.d.). In de praktijk gaat deze voorwaarde echter vaak niet op, onder andere 
doordat bijvoorbeeld de data op meerdere niveaus wordt verzameld. Met andere woorden: veel databestanden hebben een 
bepaalde mate van onderliggende hiërarchische structuur. Wanneer bijvÓorbeeld onderzoek wordt gedaan naar de schoolpres
taties van leerlingen van middelbare scholen, worden eerst middelbare scholen geselecteerd, en daaruit worden steekproeven 
onder de leerlingen getrokken. Deze tussenstap wordt echter vaak genegeerd en er wordt ten onrechte verondersteld dat de 
leerlingen onderling identiek en onafhankelijk verdeeld zijn (Snijders & Bosjer, 1999; Patersen & Goldstein, 1991). 

Ook bij onderzoeken naar de effecten van sociaaldemografische en buurtkarakteristieken worden buurtkarakteristieken 
(level-2) vaak gebruikt als onafhankelijke variabelen op individueel niveau (level-1). Dit levert statistische problemen op, aan
gezien door het schenden van de voorwaarde van onderling identieke onafhankelijkheid, de significantietoetsen niet meer 
betrouwbaar zijn (Snellen, 2002). 

Om dit probleem te voorkomen, kan gebruik worden gemaakt van multilevel analyse. Dit is een statistische methode die voort
borduurt op meervoudige regressieanalyse, maar waarbij rekening wordt gehouden met de hiërarchische opbouw van de data. 
De werking van multilevel analyse wordt hier uitgelegd aan de hand van een voorbeeld, namelijk de relatie tussen de verplaat
singen die een persoon maakt per fiets op een bepaalde dag en een enkele onafhankelijke variabele, bijvoorbeeld arbeidssta
tus. Er vanuit gaande dat deze relatie lineair is, ziet het regressiemodel er als volgt uit: 

(3.2.3) 

Waarbij : 
Y

1 
Het aantal fietsverplaatsingen van respondent i 

X
1 

De arbeidsstatus van respondent i 
j3

0 
Het verwachte aantal fietsverplaatsingen van een werkloze respondent i 

13
1 

De verwachte verandering in het aantal fietsverplaatsingen voor een werkende respondent i 
e

1 
Error, een uniek effect geassocieerd met respondent i (normaal verdeeld, met een gemiddelde van nul en variantie 
o2) 

Als rekening wordt gehouden met het feit dat respondenten verdeeld zijn over verschillende buurten, kan de relatie tussen het 
aantal fietsverplaatsingen en de individuele arbeidsstatus in iedere buurt j worden weergegeven door het volgende model: 

(3.2.4) 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de subscript j om het mogelijk te maken dat iedere buurt een unieke intercept en richtings
coëfficiënt kan hebben. 
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Wanneer er vanuit wordt gegaan dat iedere buurt varieert in de hoeveelheid groen dat erin is aangelegd, kan dat als volgt in 
de vergelijking worden opgenomen: 

PoJ::;: Voo + VolZJ + uOJ 
plJ::;: V1o + VuZJ + ulJ 

Waarbij: 

(3.2.5) 
(3.2.6) 

Voo het gemiddelde aantal fietsverplaatsingen van een werkloze respondent in een buurt zonder groen (de interceptvoor 
level1) 

V01 het gemiddelde verschil in aantal fietsverplaatsingen tussen een buurt zonder groen en een buurt met groen (de rich
tingscoëfficiënt voor de level1 intercept) 

V10 De gemiddelde richtingscoëfficiënt van arbeidsstatus in buurten zonder groen (de interceptvoor de level-1 richtings
coëfficiënt) 

V
11 

Het gemiddelde verschil in de richtingscoëfficiënten tussen buurten zonder groen en buurten met groen (de richtings
coëfficiënt van de level-1 richtingscoëfficiënt) 

ZJ Hoeveelheid groen in buurt j 
u0J Het unieke effect van buurt j op het gemiddelde aantal fietsverplaatsingen, waarbij Wj constant blijft 

Wanneer vergelijking 5 en 6 in vergekijking 4 worden gesubstitueerd, levert dit het volgende model op: 

(3.2.7) 

Hierbij wordt het eerste deel (V
00 

+ V01ZJ + V10X1
J + V

11
ZJX

1
J) beschouwd als het 'vaste' deel van het model, en het tweede deel (u0i 

+ u1JX
1
J + e

1
J) als het random deel van het model (Snellen, 2002). 

De indeling van het conceptueel model is aangepast, om duidelijk te maken dat er twee niveaus zijn te onderscheiden in de 
variabelen die gebruikt worden. De blokken in het bovenste deel van het model zijn de level-2 variabelen (de variabelen op 
wijkniveau). De blokken in het onderste deel van het model zijn de level-1 variabelen (de variabelen op respondentniveau). Het 
aangepaste conceptueel model wordt weergegeven in figuur 3.1. 
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LEVEL 2: WIJKEN 

DICHTHEID GEZONDHEID 

CONNECTMTBT VEIUGHEID 

VERPLAATSEN 

LEVEL 1: RESPONDENTEN 

Figuur 3.1: Aangepast conceptueel model 
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3.3 SELECTIE VAN WIJKEN 

Dit onderzoek is erop gericht om een advies uit te brengen over de invloed van de fysiekruimtelijke leefomgeving op fysieke 
activiteit om bij de herstructurering van de krachtwijken een omgeving te creëren die een optimale stimulans biedt voor de 
keuze voor fysieke activiteit. Hiervoor wordt een analyse uitgevoerd over de data van de bewoners van de 40 krachtwijken, 
afkomstig uit de samengevoegde WoON- en MONbestanden (zie paragraaf 3.1). Deze data zullen worden vergeleken met data 
van bewoners van 40 vergelijkwijken, eveneens afkomstig uit dit samengevoegde databestand. De 40 vergelijkwijken worden 
geselecteerd aan de hand van overeenkomsten van persoonlijke kenmerken van de bewoners. Doel is om verschil aan te tonen 
in de invloed van fysiekruimtelijke invloed op fysieke activiteit in de vorm van lopen en fietsen tussen deze wijken. Wanneer 
de persoonlijke kenmerken wel overeenkomen, zullen deze kenmerken zo weinig mogelijk invloed uitoefenen op de verschillen 
tussen de wijken. 

Allereerst is een grove selectie gemaakt door alleen de postcodegebieden met een (zeer) sterk stedelijke dichtheid te selecte
ren. Dit is gedaan, omdat verwacht wordt dat in gebieden met een lagere dichtheid de fysieke activiteiten erg verschillen van 
gebieden met een hoog stedelijke dichtheid, en de krachtwijken allen een (zeer) sterk stedelijke dichtheid hebben. Om wijken 
te selecteren die qua persoonlijke kenmerken overeenkomen met de 40 krachtwijken, moet het verschil worden berekend tus
sen iedere krachtwijken en ieder ander postcodegebied. Hierbij wordt onderscheid gemaakt op de data die zijn verzameld op 
individueel niveau en de data die zijn verzameld op wijkniveau. 

3.3.1 Persoonlijke kenmerken verzameld op individueel niveau 
Persoonlijke kenmerken die zijn verzameld op individueel niveau zijn de volgende variabelen: 

arbeidsstatus (v
1
) ; 

geslacht (v
2
); 

inkomensniveau (v
3
); 

huishoudensamenstelling (v
4
); 

leeftijd (v
5
) en 

opleidingsniveau (v
6

) 

Deze variabelen hebben allen 2 of meer categorieën, die allen een bepaalde percentageverdeling hebben in iedere krachtwijk. 
Doel is om postcodegebieden te selecteren qua verdeling van de percentages over deze categorieën overeenkomen met de 
postcodegebieden van de krachtwijken. Dit wordt gedaan met behulp van de chi-kwadraattoets. Met de chj2 kan per variabele 
berekend worden in hoeverre de frequentieverdeling van de categorieën in ieder postcodegebied verschilt van of overeenkomt 
met de frequentieverdeling in ieder postcodegebied van de krachtwijken. Een lage chi2 betekent dat er veel overeenkomsten 
zijn en een hoge chi 2 betekent dat er veel verschil is. 

3.3.2 Persoonlijke kenmerken verzameld op wijkniveau 
Van de volgende persoonlijke kenmerken is alleen informatie beschikbaar op wijkniveau (dus per postcodegebied): 

sociale cohesie (v
7
); 

ervaren gezondheid (v
8

) en 
etniciteit (v

9
) 
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De data van deze variabelen zijn ondergebracht in een aantal ordinale categorieën. Per postcodegebied van de krachtwijken is 
het verschil met de andere postcodegebieden berekend door de scores van elkaar af te trekken. Daardoor geldt ook hier dat bij 
een lage score, er veel overeenkomst heerst en bij een hoge score juist veel verschil is. 

Om nu een totaalscore te berekenen van het verschil tussen de postcodegebieden van de krachtwijken en de andere postco
degebieden voor zowel de variabelen die zijn verzameld op individueel niveau en op wijkniveau, zijn van iedere variabele de 
scores gestandaardiseerd. Dit wordt gedaan door iedere score te delen door de hoogste score, zodat voor iedere variabele een 
waarde tussen 0 en 1 wordt verkregen. Omdat de ene variabele meer invloed uitoefent op fysieke activiteit dan de andere 
variabele, wordt aan iedere variabele een weging toegekend, waarmee de gestandaardiseerde score wordt vermenigvuldigd. 
Deze weging is bepaald aan de hand van het uitgevoerde literatuuronderzoek, waardoor verwacht wordt datdeSES-variabelen 
(arbeidsstatus, inkomensniveau en opleidingsniveau), de ervaren gezondheid en etniciteit de meeste invloed uitoefenen op 
fysieke activiteit. Deze variabelen krijgen een weegfactor 3. Van huishoudensamenstelling, leeftijd en sociale cohesie wordt 
verwacht dat ze ook een zekere mate invloed uitoefenen. Deze variabelen krijgen een weegfactor 2. Van de variabele geslacht 
wordt maar een minimale invloed verwacht, waardoor de weegfactor gelijk is gesteld aan 1. De verdeling van de weegfactoren 
ziet er dan als volgt uit: 

arbeidsstatus (v
1
): 3 

geslacht (vz): 1 
inkomensniveau (v

3
): 3 

huishoudensamenstelling (v 
4
): 2 

leeftijd (v 
5
): 2 

opleidingsniveau (v
6
): 3 

sociale cohesie (v
7

) : 2 
ervaren gezondheid (v

8
): 3 

etniciteit (v
9
): 3 

Ten slotte worden de verschillen met elkaar gesommeerd, zodat per postcodegebied van de krachtwijken een totaalscore van 
het verschil met ieder ander postcodegebied wordt verkregen. 

Per postcodegebied van de krachtwijken kan nu worden bekeken welk ander postcodegebied de laagste score heeft, en dus de 
meeste overeenkomsten vertoont wat betreft persoonlijke kenmerken. Enkele krachtwijken bestaan echter uit meerdere post
codegebieden. Om te voorkomen dat voor deze krachtwijken postcodegebieden worden geselecteerd die verspreid over het 
land liggen, is per krachtwijk de gemiddelde score berekend, zodat voor iedere krachtwijk één vergelijkwijk geselecteerd kan 
worden. Bij het selecteren van de vergelijkwijken bleek dat er per krachtwijk meerdere wijken geschikt waren als vergelijkwijk 
en ook waren er meerdere vergelijkwijken die aan verschillende krachtwijken gekoppeld konden worden. Sommige vergelijk
wijken hadden echter maar een laag aantal respondenten, waardoor ze automatisch afvallen. Er is vervolgens voor gekozen om 
wijken te selecteren aan de hand van het aantal respondenten uit de krachtwijken. Amsterdam Nieuw-West heeft bijvoorbeeld 
108 respondenten, een aantal dat wordt benaderd door Den-Haag laakkwartier. Hoewel Den-Haag laakkwartier ook in hoge 
mate overeenkomt met bijvoorbeeld de wijken Amsterdam Bijlmer, Den Haag Schilderswijk en Schiedam Nieuwland, hebben 
deze wijken minder respondenten en ook veel overeenkomsten met meerdere andere wijken met een kleiner aantal respon
denten. 
Den Haag laakkwartier is daarom het meest geschikt bevonden als vergelijkwijk voor Amsterdam Nieuw-West. In tabel 3.1 zijn 
de geselecteerde vergelijkwijken weergegeven. 
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Tabe/ 3.1: Geselecteerde wijlren ter vergelijking van de krachtwijleen 

Krachtwijk N Resp Vergelijkwijk N resp Chi1 

Amsterdam Nieuw-West 108 Den Haag Laakkwartier 74 1.7 
Rotterdam Vreewijk 71 Utrecht Hoograven 79 2.1 
Rotterdam Noord 66 Den Haag, Oostenbroek-Zuid S8 2.2 
Rotterdam West 66 Haarlem, Boerhavewijk 80 2.7 
Utrecht Overvecht 64 Breda, Geeren-Noord ss 1.7 
DH Schilderswijk S7 Amsterdam Bijlmer/Holendrecht 7S 2.8 
DH Zuid-West ss Amersfoort Rustenburg so 2.2 
Amsterdam Bijlmer 47 Rotterdam Hoogvliet 42 2.7 
Utrecht Kanaleneiland 46 Almere Tussen de Vaarten 43 1.1 
Rotterdam Zuidelijke Tuinsteden 44 Almere Muziekwijk 4S 1.8 
Maastricht Noord-Oost 43 Nijmegen, Hatertse Hei 39 l.S 
Nijmegen Hatert 40 Den Bosch, de Schutskamp 39 1.3 
Amsterdam Oost 36 Enschede Wesselerbrink 30 1.9 
Rotterdam Oud-Zuid 36 Rotterdam Oud-Ijsselmonde 41 2 
Amsterdam Noord 33 Rotterdam Lombardijen 31 2.1 
Arnhemse Broek 28 Eindhoven Hemelrijken 2S 1.2 
DH Stationsbuurt 2S Amsterdam, Middelveldsche Akerpolder 24 l.S 
Schiedam Nieuwland 2S Zaanstad Hoornseveld 27 1.8 
Arnhem Malburgen-Immerloc 24 Amsterdam Buikslotermeer 27 l.S 
Dordrecht Wielwijk-Crabbehof 23 Rotterdam Het lage Land 41 0.4 
Amsterdam Bos en Lommer 21 Den Haag Heesterbuurt 2S 1.4 
Eindhoven Bennekel 18 Nieuwegein Jutphaas-Wijkersloot 42 0.4 
Groningen Korrewegwijk 18 Almere Muziekwijk-Noord 24 o.s 
Deventer Rivierenwijk 16 Dordrecht Jacob Catsstraat 39 0.8 
Arnhem Klarendal 1S Leeuwarden, Aldlan-Oost 23 1.3 
DH Transvaal 1S Eindhoven, Woensel Kronehoef 22 2.3 
Heerlen Meezenbroek 14 Hilversum, Astronomische Buurt 26 0.7 
Alkmaar Overdie 13 Zwolle, Holtenbroek 30 0.7 
Eindhoven Weensel-West 12 Almere Eilandenbuurt 36 o.s 
Utrecht Ondiep 12 Hengelo, Groot Driene 24 0.4 
Rotterdam Bergpolder 11 Den Haag, Leyenburg 20 1.1 
Utrecht Zuilen 11 Den Haag Koningsplein 26 . 0.8 
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Vervolg tabel3.1: Geseleeteerde wijken ter vergelijking van de krachtwijken 

Krachtwijk N Resp Vergelijkwij k N resp Chi2 

Arnhem Presikshaaf 10 Den Haag, Burgen en Horsten en Kampen 33 1.3 
Eindhoven Doornakkers 10 Tilburg, de Schans 84 0.8 
Amersfoort de Kruiskamp 9 Almere centrum Almere-Haven 19 1.1 
Enschede Velve-Lindenhof 9 Haarlem Potgietersbuurt 34 0.6 
Groningen de Hoogte 6 Rotterdam Prinsenland 23 0.9 
Rotterda m Overschie 6 Bergen op Zoom, Gageldonk-Oost 23 1 
Zaanstad Poelenburg 6 Amsterdam Holendrecht 23 1.1 
Leeuwarden Heechterp-Schieringen 1 Utrecht, Mariaplaats 23 0.6 

3.4 CONCLUSIE 

Dit onderzoek speelt in op het groeiende probleem van overgewicht in de samenleving. Dit wordt gedaan door een onderzoek 
uit te voeren naar de invloed van de fysiekruimtelijke omgeving op de fysieke activiteit. Om dit onderzoek uit te kunnen voeren, 
zijn data benodigd over fysiek-ruimtelijke omgevingsfactoren als dichtheid en functiemenging, maar ook over sociaal-ruimtelij
ke omgevingsfactoren zoals sociale cohesie in de buurt en over persoonlijke kenmerken zoals geslacht en leeftijd. En uiteraard 
zijn er ook data nodig over fysieke activiteiten. Aangezien in Nederland grote dataverzamelingen bestaan over de fysiekruim
telijke en sociaalruimtelijke omgevingsfactoren (het WoON-databestand) en over verplaatsingsgedrag (het MON-databestand), 
waarin ook persoonlijke kenmerken zijn opgenomen, is ervoor gekozen om gebruik te maken van een combinatie van beide 
databestanden en niet zelf een dataverzameling uit te voeren. 

Om de relatie tussen de fysiekruimtelijke omgevingsfactoren en fysieke activiteiten aan te tonen, waarbij ook rekening wordt 
gehouden met de sociaalruimtelijke omgeving en met persoonlijke kenmerken, wordt gebruik gemaakt van een multilevel
analyse. Multilevel-analyse is een statistische methode die voortborduurt op meervoudige regressieanalyse, waarbij rekening 
wordt gehouden met het feit dat de data op verschillende niveaus zijn verzameld, namelijk op wijkniveau en op persoonlijk 
niveau. Dit zorgt voor een hiërarchische opbouw van de data en heeft tot gevolg dat de fouttermen van de observaties niet 
onderling identiek en onafhankelijk verdeeld zijn, een voorwaarde voor meervoudige regressieanalyse. 

De daadwerkelijke analyse zal uitgevoerd worden over de bewoners van de 40 krachtwij ken, die in de komende jaren grondig 
geherstructureerd zullen worden. De resultaten van deze 40 wijken zullen worden vergeleken met 40 andere wijken, die qua 
persoonlijke kenmerken zoveel mogelijk overeenkomen met de krachtwijken, om zo de invloed van deze persoonlijke kenmer
ken op de verschillen tussen de wijken te minimaliseren. 
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4. RESULTATEN 

In dit hoofdstuk komt de data-analyse aan bod. Allereerst wordt er een algemene steekproefbeschrijving gegeven, waarin de 
steekproefkarakteristieken van Nederland, de krachtwijken en de vergelijkwijken met elkaar worden vergeleken. Vervolgens 
wordt in paragraaf 4.2 een nadere beschrijving gegeven van het verplaatsingsgedrag van de respondenten ten opzichte van 
de te onderzoeken invloedrijke variabelen. In paragraaf 4.3 wordt dieper ingegaan op de theorie achter multilevel-analyse 
en in paragraaf 4.4 wordt de uitgevoerde multilevel-analyse besproken. Vervolgens worden in paragraaf 4.5 enkele scenario's 
geschetst waarin wordt geanalyseerd hoe het aanpassen van invloedrijke ruimtelijke factoren invloed heeft op loop- en fietsge
drag. Ten slotte worden in paragraaf 4.6 conclusies getrokken uit voorgaande resultaten. 

4.1 STEEKPROEFKARAKTERISTIEKEN 

Het databestand dat wordt gebruikt om de analyse uit te voeren, is een samenvoeging van informatie uit het MON-onderzoek 
en het WoON-onderzoek, zoals beschreven in hoofdstuk 3. Uit dit databestand wordt gebruik gemaakt van de data van de res
pondenten woonachtig in de 40 krachtwijken, zoals benoemd door het ministerie van VROM, en van de respondenten uit 40 
vergelijkwijken, geselecteerd aan de hand van overeenkomsten op het gebied van arbeidsstatus, geslacht, inkomen, huishou
densamenstelling, leeftijd, opleiding, sociale cohesie, gezondheid en etniciteit. In totaal gaat het dan om 2696 respondenten, 
verdeeld over 137 postcodegebieden, waarvan de hoeveelheid minuten aan fysieke activiteit als gevolg van lopen en fietsen 
wordt geanalyseerd. 

In de algemene beschrijving van de steekproef worden de steekproefkarakteristieken weergegeven in percentages van de 
antwoorden in Nederland, in de krachtwijken en in de vergelijkwijken. Allereerst wordt ingegaan op persoonlijke kenmerken, 
vervolgens wordt aandacht besteed aan karakteristieken met betrekking tot de sociaal economische status, daarna komt de 
beoordeling van de leefomgeving aan bod en ten slotte worden de overige kenmerken besproken. 

4.1.1 Persoonlijke kenmerken 
Hieruit blijkt dat er zowel in Nederland als in de krachtwijken en de vergelijkwijken iets meer vrouwen hebben deelgenomen 

aan het onderzoek (resp. 51%, 52% en 53%). 
Wat betreft de leeftijdsverdeling is er een klein verschil waar te nemen. In de krachtwijken en vergelijkwijken woont iets minder 
jeugd tot en met 18 jaar en minder personen in de leeftijdsgroep 41 tot en met 65 jaar en meer personen in de leeftijdsgroep 
19 tot en met 40 jaar. De mediaan in Nederland en de vergelijkwijken ligt op 40 jaar en in de krachtwijken op 39 jaar. 
In Nederland bestaat de huishoudensamenstelling het meest uit meerdere volwassenen met kinderen (44%) gevolgd door een 
meerpersoons huishouden zonder kinderen (40%). In de krachtwijken en vergelijkwijken ligt deze verdeling andersom (resp. 

Tabel4.1: Persoonlijke kenmerken geslacht, leeftijd en huishoudensamenstelling 
a na oe en categoneen %Nederland % KrachtWijken % vergelijkwijken 

Geslacht Man 48.6 48.2 46.6 
Vrouw 51.4 51.8 53.4 

Leeftijd Ot/m 18 22.5 19.5 20.4 
19t/m 40 27.3 32.6 30.8 
41 t/m 65 36.1 34.8 33.8 
65+ 14.2 13.2 15.1 

Huishoudensamenstelling eenpersoons huishouden 12.9 22.0 18.3 
meerpersoons huishouden zonder kinderen 40.0 36.8 38.9 
meerpersoons huishouden met kinderen 44.1 33.6 36.6 
eenpersoons huishouden met kinderen 3.0 7.7 6.2 
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34% en 37% meerpersoonshuishoudens met kinderen ten opzichte van resp. 37% en 39% meerpersoons huishoudens zonder 
kinderen) . Daarnaast valt op dat in de krachtwijken en vergelijkwijken meer huishoudens bestaan uit eenpersoons huishoudens 
of eenouderhuishoudens met kinderen dan gemiddeld in Nederland. 

4.1.2 Sociaal economische status 
Uit tabel4.2 blijkt dat de werkloosheid in de krachtwijken hoger ligt dan in Nederland en de vergelijkwijken (21% t.o.v. 15% en 
14%). Het aantal jongeren onder de 12 jaar is lager en ook het percentage werkzame repsondenten en mensen met de vut of 
pensioen is lager. Dit is ook af te lezen in het inkomen, dat in de krachtwijken lager is dan gemiddeld in Nederland en in de ver
gelijkwijken, hoewel hier het verschil met de vergelijkwijken kleiner is (54% van de respondenten verdient minder dan 22.500 
euro, ten opzichte van het gemiddelde in Nederland van 47% gen 51% in de vergelijkwijken). 
Wanneer gekeken wordt naar het opleidingsniveau, valt op dat de verschillen tussen het gemiddelde opleidingsniveau van 
Nederland, de krachtwijken en de vergelijkwijken niet bijzonder groot zijn, met uitzondering van het percentage respondenten 
met een opleidingsniveau van basisonderwijs, dat in de krachtwijken aanzienlijk hoger is. 

In totaal moet opgemerkt worden dat de vergelijkwijken qua sociaal economische status niet zo veel verschillen van Nederland 
als de krachtwijken, maar een beetje tussen beide frequentieverdelingen inzit. Hoewel de variabelen van de sociaal economi
sche status in de selectie van de krachtwijken een hogere weegfactor hebben meegekregen, blijken de overeenkomsten toch 
niet optimaal te zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat deze variabelen toch een rol spelen bij het onderzoeken van verschillen in 
fysieke activiteiten tussen de krachtwijken en vergelijkwijken. 

Tabel4.2: Sociaal-economische status: Arbeidsstatus, inkomensniveau en opleidingsniveau 

Variabelen Categorieën % Nederland % Krachtwiiken % VerQeliikwiiken 

Arbeidsstatus jonger dan 12 14.3 11.2 12.3 
werkzaam 43.2 40.0 43.4 
werkloos 14.5 20.6 14.0 
scholier/student 10.2 11.9 11.1 
pensioen/VUT 15.4 13.2 15.5 
overi2/onbekend 2.4 3.1 3.7 

Inkomen Jonger dan 12 jaar 14.3 11.2 12.3 
Geen eigen inkomen 13.2 14.5 13.4 
<7 500 6.9 8.1 6.3 
7 500-15 000 14.6 18.6 16.9 
15 000 - 22 500 12.7 12.8 14.6 
22 500 - 30 000 10.3 12.1 10.3 
>= 30000 11.6 7.3 9.6 
Onbekend 16.3 15.4 16.6 

Opleiding Jonger dan 12 jaar 14.3 11.2 I 12.3 
BO/LO 13.2 20.3 13.8 
LBO/VGLO/LAVO/MAVO/MULO 24.5 21.6 23.9 
MBO/HAVO/Atheneum/Gymnasium/MMS/HBS 25.6 23.0 25.8 
HBO/Universiteit 18.7 18.6 18.0 
Overig .4 .5 .8 
Onbekend 3.3 4.9 5.3 
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4.1.3 Beoordeling van de wijk 
Wanneer wordt gekeken naar het oordeel van de bewoners over de leefomgeving, valt op dat in de krachtwijken en de verge
lijkwijken voor alle onderzochte aspecten het oordeel negatiever is dan gemiddeld in Nederland, waarbij de krachtwijken nog 
iets slechter scoren dan de vergelijkwij ken. 
De sociale cohesie wordt in 57% van de krachtwijken maximaal met een 6 beoordeeld, ten opzichte van 20% van de wijken in 
Nederland en 52% van de vergelijkwij ken. De aantrekkelijkheid van de wijk wordt in 59% van de krachtwijken beoordeeld met 
een 4 of lager, ten opzichte van 28% van de wijken in Nederland en 46% van de vergelijkwijken. De veiligheid wordt in 52% van 
de krachtwijken met een 4 of lager beoordeeld, ten opzichte van 21% van de wijken in Nederland en 32% van de vergelijkwijken. 
Ten slotte het oordeel van het groen, dat wordt in 69% van de kráchtwijken beoordeeld met een 5 of lager, ten opzichte van 41% 
van de wijken in Nederland en 56% van de vergelijkwijken. 

Tabe/4.3: Beoordeling van de wijk: Sociale cohesie, aantrekkelijkheid, beoordeling van de veiligheid en beoordeling van groen 

Variabelen I Categorieën %Nederland % Krachtwijken % Vergelijkwijken 

Sociale Cohesie 13 .0 .0 0 

4 .6 1.1 0 
5 5.6 13.2 10.7 
6 13.9 42.5 41.5 
7 42.2 37.7 47.8 
8 31.4 4.8 0 

9 5.3 .7 0 
·10 .9 .0 0 

Aantrekkelijkheid '1 18.2 

I 
4.1 1.3 

' 2 27.7 7.6 8.3 
3 25.9 28.9 44.9 
4 18.2 24.9 31.8 
5 8.0 30.1 11.1 
6 .6 2.0 0 

7 1.1 .8 2.7 
8 .1 I 1.6 0 

9 .3 0 0 

Beoordeling Veiligheid 1 44.4 12.3 20.4 
2 30.1 29.8 46.8 
3 4.6 5.6 1.3 
4 15.4 36.2 18.1 
5 4 .3 16.1 13.4 
6 .2 0 0 

7 .4 0 0 

8 .1 0 0 
9 

i 
.4 0 0 

10 .1 0 0 

Beoordeling Groen 11 .8 0 0 
2 6.1 .4 0 

3 14.4 6.1 4.3 
4 37.5 24.1 39.3 
5 25.0 32.0 47.3 
6 10.8 23.9 6.5 
7 3.3 6.8 1.7 
8 1.8 5.9 0 

9 .2 0 .9 
ho .1 .8 0 

56 



4.1.4 Persoonlijke kenmerken op wijkniveau 
Wanneer wordt gekeken naar het percentage niet-westerse allochtonen, valt op dat dit percentage in de krachtwijken en de 
vergelijkwijken veel hoger is. Waar in 76% van de wijken in Nederland maximaal 10% van de inwoners van niet-westerse af
komst is, is dit in slechts 1% van de krachtwijken en 4% van de vergelijkwijken het geval. Wat betreft de ervaren gezondheid is te 
zien dat dit in de krachtwijken en de vergelijkwijken licht negatiever uitvalt in vergelijking met Nederland, maar deze verschillen 
zijn minimaal. 

Tabel4.4: Persoonlijke kenmerken op wijkniveau: Percentage niet-westerse allochtonen en ervaren gezondheid 

Variabelen Categorieën % Nederland % Krachtwijken % Vergelijkwijken 

Percentage niet-westerse allochtonen 0-10% 75.7 1.4 4.1 

11-20% 15.4 12.7 21.9 

21-30% 5.1 14.9 31.2 

31-40% 1.S 16.6 24.2 

41-50% 1.1 23.1 9.9 

51-60% .7 15.8 4.1 

61-70% .3 7.2 2.1 

71-80% .2 5.0 2.5 

81-90% .1 3.3 .0 

Gezondheid 1 19.8 10.8 .7 

2 76.5 82.8 96.9 

3 3.1 6.5 2.3 

4 .2 0 .0 

5 .3 0 .0 

Aangezien het uitvoeren van een multilevel-analyse met variabelen met een groot aantal categorieën zeer onoverzichtelijk 
wordt, zijn de variabelen allen getransformeerd naar variabelen met drie of vier categorieën. Deze transformatie wordt bespro
ken in bijlage A2. 

4.2 ALGEMENE BESCHRIJVING VAN VERPLAATSINGSGEDRAG 

Het doel van dit onderzoek is het analyseren van de relatie tussen fysieke activiteit en fysiekruimtelijke omgevingsfactoren. 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een combinatie van het WoON- en MON-onderzoek, zoals beschreven wordt in hoofdstuk 
3. UitdeMON-data zijn gegevens verkregen over het verplaatsingsgedrag van respondenten. Om de analyse uit te voeren, is 
aan de hand van dit verplaatsingsgedrag per respondent bekeken hoeveel minuten per dag wordt gelopen, gefietst en de totale 
hoeveelheid fysieke activiteit als gevolg van lopen en/ of fietsen. In deze paragraaf wordt een algemene beschrijving gegeven 
van deze data. De drie variabelen 'reisduur lopen', 'reisduur fietsen' en 'totale reisduur' zijn afgezet tegen de persoonlijke en 
ruimtelijke variabelen. Voor deze (allen discrete) onafhankelijke variabelen zijn de gemiddelden voor iedere categorie berekend 
(zie tabel 4.5 en 4.6) met behulp van Independent-samples t-test (in geval van 2 categorieën) of One-Way ANOVA (in geval 
van meerdere categorieën). Significante verschillen tussen de gemiddelden zijn aangeduid door de blauwe achtergrond (op 
5% niveau). In het geval van de beoordeling van de veiligheid, waarb ij de variantie in de categorieën niet homogeen is, is de 
significantie getoetst met behulp van de Krukal-Wallis test. Met deze informatie wordt inzicht verkregen in de invloed van de 
verschillende geformuleerde invloedsfactoren op de fysieke activiteit van bewoners van krachtwijken en vergelijkwijken. 
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Gemiddeld wordt er 8,7 minuten gewandeld, 9,6 minuten gefietst en gezamenlijk 18,3 minuten besteed aan fysieke activiteit 
ten gevolge van verplaats ingen. Er worden in het algemeen meer significante verschillen gevonden in de gemiddelde reisduur 

die fietsend en in totaal wordt afgelegd dan lopend. 
Uit de ana lyse van de relatie tussen persoonlijke kenmerken en fysieke activiteit (tabel4.5) blijkt dat mannen significant meer 
fietsen dan vrouwen. Ook blijkt dat mensen met een lage ervaren gezondheid significant meer lopen dan mensen met een 
goede ervaren gezondheid. Personen uit eenoudergezinnen en uit eenpersoonshuishoudens fietsen significant meer dan per
sonen uit meerpersoonshuishoudens, met en zonder kinderen. 
Wanneer wordt gekeken naar inkomensniveau valt op dat respondenten met een hoog inkomen (meer dan €30.000,- per jaar) 
of een laag inkomen (minder dan €15.000 per jaar) significant minder fietsen dan respondenten met een gemiddeld inkomen. 
Werkloze respondenten fietsen significant minder dan werkende respondenten. Zij fietsen op hun beurt significant minder dan 
studenten en scholieren. 
Bij de varia bele hoeveelheid auto's in het huishouden zijn significante verschillen gevonden voor zowel de reisduur die lopend 
wordt afgelegd als de reisduur die fietsend wordt afgelegd. Zoals verwacht kan worden, lopen en fietsen personen uit huishou
dens zonder auto significant meer dan personen uit huishoudens met 1 auto. Personen uit huishoudens met 2 of meer auto's 
lopen en fietsen significant minder dan personen uit huishoudens met 1 auto. 
Voor de variabele 'aantal fietsen in huishouden' worden ook verwachte verschillen aangetroffen. Personen uit huishoudens 
waar meer dan 2 fietsen aanwezig zijn, fietsen significant meer dan personen uit huishoudens met 2 fietsen of huishoudens 
met 1 of minder fietsen. 
Ook wanneer de fysieke activiteit wordt vergeleken met de ruimtelijke karakteristieken (zie tabel4.6) worden meer significante 
Tabe/4 5 · Reisduur ten opzichte van variabelen op persoonlijk niveau {leve/-1) . . 

Reisduur topen Reisduur Fletsen Totale re1sauur 

Geslacht 
Man 8.77 

I 
10.02 18.79 

Vrouw 8.63 9.22 17.85 

Leeftijd 
=< 18 jaar 6.73 10.53 17.26 
18 - 40 jaar 7.40 9.26 16.65 
41-65 jaar 10.25 10.36 20.62 
> 65 10.29 7.36 17.65 

Ervaren Gezondheid 
Hoog 8.21 10.67 

~ 
18.88 -

Gemiddeld 8.18 9.51 17.69 
Laag J 15.25 I 9.90 25.15 

Huishoudensamenstelling 
-

eenpersoons huishouden 10.21 10.09 20.30 
meerpersoons huishouden zonder kinderen 9.16 9.46 18.62 
meerpersoons huishouden met kinderen 7.20 8.42 15.61 
eenpersoons huishouden met kinderen 9.43 15.01 24.44 

Opleidingsniveau 

Laag 8.30 

r 

8.25 16.56 
Gemiddeld 8.40 9.17 17.57 
Hoog 9.84 12.92 22.76 
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Vervolg tabel4.5: Reisduur ten opzichte van variabelen op persoonlijk niveau (/evel-1) 

Re1sauur lopen Re1sauur Fletsen Totale re1sauur 

Inkomensniveau 
-

Laag (tot 15.000) 9.11 9.78 18.89 
Gemiddeld (15.000- 30.000) 8.82 11.39 20.21 
Hoog (meer dan 30.000) 7.72 7.41 15.13 

Arbeidsstatus 
Werkloos 11.20 7.46 18.65 
Werkzaam 

I 
7.07 10.56 17.63 

Student/Scholier 5.36 15.49 20.85 
Onbekend 8.07 5.28 I 13.35 

~antal auto 's in hh 
-

Geen auto's 11.40 11.29 22.70 
1 auto 

I 
8.62 9.49 18.10 

2 auto's of meer 5.02 7.47 12.49 

Aantal fietsen in hh 
1 of minder fietsen 10.23 

I 
4.30 14.53 

2 fietsen 7.52 10.06 17.57 
meer dan 2 fietsen 8.03 14.60 22.63 

verschillen gevonden bij het fietsen dan bij wandelen. In krachtwijken wordt significant meer gefietst dan in de vergelijkwijken. 
Alle onderzochte wijken zijn sterk tot zeer sterk stedelijk. Tussen deze twee niveaus zijn geen significante verschi llen aangetrof
fen. In wijken waar het aantal banen ligt tussen de 2001 en 3000 per postcodegebied, wordt significant meer gefietst dan in 
postcodegebieden met meer of minder banen. In de wijken waar een gridstructuur is, wordt significant minder gelopen dan in 
gebieden met een gridst ructuur. Er wordt in de wijken met een gridstructuur echter wel significant meer gefietst. 
Waar het groen hoog beoordeeld wordt, wordt significant meer gefietst. Respondenten die de veiligheid als Jaag beoordelen, 
wandelen significant meer dan respondenten die de veiligheid hoog beoordelen. Respondenten die veel verloedering ervaren, 
fietsen significant minder dan respondenten die verloedering als 'gemiddeld' ervaren of weinig verloedering ervaren. Ook wan
neer de sociale cohesie hoog beoordeeld wordt, wordt significant meer gefietst dan wanneer deze als gemiddeld of Jaag wordt 
beoordeeld. 
Ten slotte worden voor verschillen wat betreft percentage niet-westerse allochtone bewoners voor zowellopen als fietsen signi
ficante verschillen gevonden. Respondenten in wijken met een hoog percentage niet-westerse allochtone bewoners, wandelen 
significant meer en fietsen significant minder. Andersom geldt dat in wijken met een Jaag percentage niet-westerse allochtone 
bewoners significant minder gewandeld en significant meer gefietst wordt. 

Uit deze resultaten blijkt dat vrijwel alle beschouwde variabelen een significante invloed uitoefenen op de fysieke activiteit 
als gevolg van lopen en/ of fietsen. Daarom wordt in deze fase besloten om al deze variabelen mee te nemen in de multilevel
analyse. 

KRACHTWIJKEN IN BEWEGING 59 



Tabel4.6: Reisduur ten opzichte van variabelenap wijkniveau (/evel-2) 

Reisduur lopen Reisduur Jletsen rotale re1sauur 

Krachtwijk 
Wel 9.49 

I 
10.42 

I 
19.91 

Niet 8.03 8.92 16.95 
Stedelijkheid 

zeer sterk stedelijk 8.87 9.61 18.48 
sterk stedelijk 8.41 9.58 17.99 

Aantal banen 
=< 2000 8.87 8.45 17.32 
2001-3000 8.52 

.I 
13.14 21.66 

> 3000 8.51 9.39 17.91 
Beoordeling Groen 

Hoog 7.91 ....---
11.40 19.31 

Gemiddeld 8.83 9.90 18.73 
Laag 9.27 7.54 16.81 

Beoordeling Veiligheid 
Hoog 8.52 9.94 18.46 
Gemiddeld 8.01 9.13 17.15 
Laag L 8.99 I 9.18 18.16 

Beoordeling Verloedering 
~ 

Hoog 8.71 8.09 16.80 
Gemiddeld 8.89 12.74 21.63 
Laag 8.43 8.75 17.18 

Beoordeling Sociale Cohesie 
Hoog 9.17 10.99 20.16 
Gemiddeld 8.47 9.49 17.95 
Laag 8.10 I 6.14 14.23 

% niet-westerse allochtonen in wijk 
Laag (0-30%} 9.19 11.04 20.23 
Gemiddeld (31-50%} 6.93 9.02 15.96 
Hoog (>50%} 10.95 7.34 18.28 
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4.3 MULTILEVEL-ANALYSE 

In hoofdstuk 3 is een introductie gegeven van de theorie achter multilevel analyse. Hier wordt deze theorie wat dieper bespro
ken door verder in te gaan op het schatten van het model. 

Zoals gezegd worden multUevel modellen gebruikt wanneer gewerkt wordt met gegroepeerde data. Er wordt verwacht dat 
data in één groep over het algemeen meer met elkaar overeenkomen dan de data uit verschillende groepen. Dit betekent 
een overtreding van de voorwaarde van onafhankelijkheid tussen alle observaties. Bij multilevel analyse kan dit gebrek aan 
onafhankelijkheid worden uitgedrukt met een correlatiecoëfficiënt, de 'intra-class correlation' (ICC). Deze ICC wordt aangeduid 
met de letter p. De ICC kan worden berekend met behulp van het zogenaamde 'intercept only' model, een model waarin geen 
verklarende variabelen zijn opgenomen. Dit model ziet er als volgt uit: 

YiJ =~Di+ eu 
~Di= Voo + UDJ 

(4.3.1) 
(4.3.2) 

In dit model wordt de variantie van de afhankelijke variabele in 2 onafhankelijke componenten verdeeld, namelijk de variantie 
van de foutterm eiJ (o2

) en de variantie van de foutterm uOj (o
00

). De ICC wordt berekend door de variantie van de foutterm uOj 
te delen door de totale variantie. Dit wordt weergegeven in de volgende vergelijking: 

(4.3.3) 

Met andere woorden: de ICC is een maat voor de hoeveelheid variantie in de afhankelijke variabele die wordt verklaard door 
de groepenstructuur van de data. 

Het schatten van de parameters van het model kan worden gedaan aan de hand van Maximum likelihoed (ML) schattingen. ML 
schattingen zijn methoden die bij het schatten van een parameter die waarde kiest, die gezien de steekproefuitkomst het meest 
aannemelijk is. Hierbij is de kans om bij die waarde van de parameter de steekproefuitkomst te vinden, maximaal. 
Er wordt vaak gebruik gemaakt van twee varianten van ML-schatten, namelijk de Full Maximum Likelihoed-methode (FML) 
en de Restricted Maximum Likelihoed-methode (RML). Bij gebruik van FML worden zowel de regressiecoëfficiënten als de 
variantiecomponenten van het model in de likelihoodfunctie. Bij gebruik van RML worden alleen de variantiecomponenten 
meegenomen in de likelihoodfunctie. Het verschil tussen beiden is dat FML bij het schatten van de variantiecomponenten de 
regressiecoëfficiënten als bekende parameters beschouwt, terwijl RML deze coëfficiënten beschouwt alsof ze nog een mate van 
onzekerheid bevatten. RML is dus meer realistisch. Echter, FML heeft twee voordelen ten opzichte van RML, namelijk dat de 
berekeningen over het algemeen makkelijker zijn en er kan gebruik worden gemaakt van de chi2-toets om de verschillen tussen 
twee modellen te toetsen. Aangezien in de praktijk de verschillen tussen beide methoden niet erg groot lijken te zijn, is er in dit 
onderzoek voor gekozen om gebruik te maken van de FML-methode (Hox, 1995; Snellen, 2002). 
In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van het statistisch programma Hierachicallinear and Nonlinear Modeling (HLM). Dit 
programma berekent ook de deviantie van het model, wat aangeeft hoe goed het model aansluit bij de data. Hoe lager de 
deviantie, hoe beter het model. Het verschil van deviantie tussen twee modellen, heeft een chi2-verdeling, waarbij het aantal 
vrijheidsgraden gelijk staat aan het verschil in het aantal geschatte parameters in de modellen (Hox, 1995). 

Aangezien het aantal variabelen in een multilever model vaak vrij groot is, wordt het totale model vaak vrij complex. Er kan wor-

KRACHTWIJKEN IN BEWEGING 61 



den gekozen om met behulp van voorgaand onderzoek en literatuuronderzoek het aantal variabelen te verminderen. In dit on
derzoek zijn echter veel variabelen naar voren gekomen uit het literatuuronderzoek en in een eerste verkenning van de invloed 
van de individuele en wijkvariabelen (zie paragraaf 4.2) bleken vrijwel alle variabelen een significante invloed te hebben. Om 
al deze variabelen te kunnen beschouwen wordt gebruik gemaakt van een stappenplan dat Hox (1995) heeft opgesteld. Met 
behulp van dit stappenplan wordt ook in dit onderzoek stapsgewijs een model samengesteld om te toetsen welke variabelen 
significant invloed hebben en welke niet. Hieronder wordt dit stappenplan kort besproken. 

Stap 1 
Analyseer het model zonder verklarende variabelen. Dit 'intercept-only' model kan worden gebruikt om de intra-class correla
tion te berekenen. Het model dat hierbij hoort, wordt als volgt weergegeven: 

(4.3.4) 

Stap2 
Analyseer een model waarin de level-1 variabelen zijn opgenomen. Hiermee kan bepaald worden of de individuele onafhanke
lijke variabelen een significante regressiecoëffiënt en/ of een significante variantiecomponent hebben. Een model met p level-1 
variabelen wordt als volgt weergegeven: 

(4.3.5) 

Hiermee kan de bijdrage van iedere individuele onafhankelijke variabele worden bepaald. Een variabele kan zowel een con
stante als een random bijdrage leveren. Daarom moet ermee rekening worden gehouden, dat wanneer een variabele geen 
significante variantiecomponent bevat, eerst de constante component van deze variabele moet worden beschouwd alvorens 
betreffende variabele uit het model te verwijderen. 
De verbetering van het model kan worden berekend door het verschil tussen de deviantie van dit model en de deviantie van 
het voorgaande model (intercept-only model) te berekenen. Dit verschil benadert een chF-waarde, met als hoeveelheid van 
vrijheidsgraden het verschil in parameters tussen beide modellen. 

Stap3 
Analyseer het model waarin de onafhankelijke variabelen op groepsniveau zijn toegevoegd aan de intercept. Model 4.5 wordt 
dan uitgebreid met q level-2 variabelen. Dit wordt als volgt weergegeven: 

(4.3.6) 

Hiermee kan bepaald worden of er variabelen op groepsniveau zijn die variatie tussen groepen in de afhankelijke variabelen 
verklaren. Wederom kan gebruik worden gemaakt van de chF-toets om te bepalen of dit model beter functioneert dan het 
model uit stap 2. 

Stap4 
Analyseer ten slotte een model waarin interacties tussen variabelen op groepsniveau en variabelen van individueel niveau met 
een significante variantiecomponent zijn opgenomen. 
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Model4.6 wordt hiermee uitgebreid tot het volgende model: 

Ook bij dit laatste model kan bepaald worden of dit model 
significant beter is dan het model uit stap 3 door gebruik te 
maken van een chi2-toets (Hox, 1995). 

Aangezien geen multilevel-analyse uitgevoerd kan worden 
met categorische variabelen, waar in dit onderzoek wel ge
bruik van wordt gemaakt, zijn de variabelen getransformeerd 
naar dummy variabelen. Een beschrijving van deze transfor
matie en de definiëring van de dummy variabelen zijn opge
nomen in bijlage A3. Allereerst wordt een analyse gedaan van 
de fysieke activiteit als gevolg van lopen. Van deze analyse 
wordt het gehele stappenplan besproken. Vervolgens wordt 
ingegaan op de fysieke activiteit die wordt veroorzaakt door 
fietsverplaatsingen en op de totale fysieke activiteit als gevolg 
van lopen en/ of fietsen. Deze analyses zijn op dezelfde manier 
uitgevoerd als bij de loopactiviteiten, maar nu worden alleen 
de eindresultaten besproken. De gehele analyses zijn opgeno
men in de bijlage. 

4.3.1 Fysieke activiteit als gevolg van lopen 

Stap 1 
In deze stap wordt een model gedraaid, waarin alleen de in
tercept is opgenomen. De resultaten hiervan zijn opgenomen 
in tabel4.7. 
Met deze resultaten kan de intra-class correlatie (ICC) worden 
berekend. De ICC is een maat voor de hoeveelheid variantie 
van de afhankelijke variabele die wordt verklaard door de 
groepenstructuur van de data. In dit geval staat de ICC gelijk 
aan 10,58 I (10,58 + 242,92) = 0,0417. 
Dit houdt in dat 4,17% van de variantie in de hoeveelheid mi
nuten wandelen wordt verklaard door de groepenstructuur 
van de data, in dit geval de verdeling van de respondenten 
over de verschillende wijken. 
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Stap2 
In deze stap worden de Ievet-l variabelen toegevoegd aan het 
intercept-only model. HLM beschouwt deze variabelen auto
matisch als random, wat inhoudt dat ze allen een error-term 
hebben. In dit geval convergeert de berekening niet na 100 
iteraties. Dit is vaak een teken dat er iets mis is met het model. 
Een manier om dit op te lossen is het verminderen van het 
aantal parameters. Om te bepalen welke parameters wegge
laten kunnen worden, worden de resultaten na 100 iteraties 
bekeken. 

Zoals te zien is in tabel4.8 zijn vele variantiecomponenten van 
de Ievet-l variabelen duidelijk niet significant. Daarom wor
den deze variabelen bij de volgende berekening als 'fixed' be
schouwd. 

Tabel 4. 7: lntercept-only 

Fixed effect v-coëfficiënt P-value St. Dev P-value 
Intereepi (y00) 7.31 0 3.2S 0 

e iJ 15.58 

Deviatie 22539.268 
#Parameters 3 

Tabel 4.8: Affe variabelen 

Fixed effect v-coëfficiënt P-value St. Dev P-value 

Intereepi (y00) 1.22 0.65 5.49 >.SO 

Geslacht 1 0.72 0.18 0.66 >.50 
Leeftijd 1 -1.94 0.17 5.30 0.39 
Leeftijd 2 0.94 o.so 3.30 0.26 
Leeftijd 3 2.97 0.03 4.50 0.38 
Huishoudensamenstelling 1 0.90 0.63 9.00 0.03 
Huishoudensamenstelling 2 .0.73 0.67 4.83 0.16 
Huishoudensamenstelling 3 0.63 0.69 3.59 0.00 
Opleidingsniveau 1 -3.01 O.ol 7.13 0.00 
Opleidingsniveau 2 -1.55 0.07 4.46 0.02 
Inkomensniveau 1 2.72 0.00 1.25 >.50 
Inkomensniveau 2 2.23 0.02 3.39 0.31 
Arbeidsstatus 1 6.61 0.00 6.39 >.500 
Arbeidsstatus 2 0.01 0.99 3.57 0.40 
Arbeidsstatus 3 2.S5 0.13 2.25 0.23 
Autobezit 1 3.10 0.01 2.06 >.SO 
Autobezit 2 1.21 0.25 5.33 0.00 
Fietsbezit 1 0.44 0.72 8.35 0.00 
Fietsbezit 2 .0.59 0.52 3.06 0.20 

e iJ 13.4075 

Deviatie 22198.66 
#Parameters 210 
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Tabel 4.9: Huishoudensamenstelling1, Huishoudensamenstelling2, Huishou-
densamenstelling3, Opleiding1, Opleiding2, Autobezit2, Fietsbezitl en fiets-
bezit2, random 

Fixed effect v-coëfficiënt P-value St. Dev P-value 

lntercept !vool -1l.38 0.90 7.43 0.00 

Geslacht 1 0.82 0.14 
Leeftijd 1 -1.34 0.33 
Leeftijd 2 1.60 0.2S 
Leeftijd 3 3.31 0.01 
Huishoudensamenstelling 1 1.00 O.S9 9.77 0.00 
Huishoudensamenstelling 2 -1l.42 0.81 7.37 0.00 
Huishoudensamenstelling 3 0.87 O.S8 4.S4 0.00 
Opleidingsniveau 1 -2.99 0.01 4.22 0.4S 
Opleidingsniveau 2 -1.94 0.03 3.26 0.20 
Inkomensniveau 1 3.0S 0.00 
Inkomensniveau 2 2.36 0.01 
Arbeidsstatus 1 6.68 0.00 
Arbeidsstatus 2 0.77 O.S7 
Arbeidsstatus 3 2.81 0.10 
Autobezit 1 2.96 0.01 
Autobezit 2 1.27 0.22 S.26 0.01 
Fietsbezit 1 1.22 0.3S 9.4S 0.00 
Fietsbezit 2 -1l.37 0.70 4.67 0.3S 

ei i 14.08 

Deviatie 22289.42 
# Parameters 6S 

Tabel4.10: Huishoudensamenstelling1, Huishoudensamenstelling2, Huishou-
densamenstelling3, Autobezit2 en fietsbezit 1, random 
Fixed effect v-coëfficiënt P·value St. Dev P-value 

lntercept !vool -1).64 0.83 7.87 0.00 

Geslacht 1 0.81 0.1S 
Leeftijd 1 -1.2S 0.36 
Leeftijd 2 1.77 0.21 
Leeftijd 3 3.40 0.01 
Huishoudensamenstelling 1 1.08 o.ss 11.81 0.00 
Huishoudensamenstelling 2 -1l.28 0.87 9.3S 0.00 
Huishoudensamenstelling 3 0.77 0.62 S.80 0.00 
Opleidingsniveau 1 -3.03 0.01 
Opleidingsniveau 2 -1.89 0.04 
Inkomensniveau 1 3.19 0.00 
Inkomensniveau 2 2.40 0.01 
Arbeidsstatus 1 6.9S 0.00 
Arbeidsstatus 2 0.92 O.S1 
Arbeidsstatus 3 2.94 0.09 
Autobezit 1 3.2S 0.01 
Autobezit 2 1.38 0.19 S.17 0.00 
Fietsbezit 1 0.83 O.S2 9.24 0.00 
Fietsbezit 2 -1l.64 0.49 

ei i 14.37 

Deviatie 22318.S1 
# Parameters 41 
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De resultaten hiervan zijn terug te vinden in tabel 4.9 Ook dit 
model convergeert echter niet na 100 iteraties. Zoals in bo
venstaande tabel is te zien, zijn ook niet alle random compo
nenten nu significant. De betreffende variabelen worden in 
het volgende model daarom ook als 'fixed' beschouwd. 

Ook dit model convergeert niet na 100 iteraties. Zoals te zien 
is in tabel4.10, zijn alle variantiecomponenten van de random 
variabelen nu wel significant. Daarom wordt gekeken naar de 
'fixed' variabelen die geen significante regressiecoëfficiënt 
hebben. Deze worden weggelaten uit het volgende model. 

Ook dit model convergeert niet. In tabel 4.11 is te zien dat 
arbeidsstatus 3 ook niet meer significant blijkt te zijn, dus deze 
variabele wordt weggelaten bij het volgende model (zie tabel 
4.12). 

Tabel 4.11: Leeftijd 2, Opleidingsniveau1, Opleidingsniveau2, lnkomensni-
veau1, lnkomensniveau2, Arbeidsstatus1, Arbeidsstatus3 en autobezitl, fixed 

Fixed effect v-coëfficiënt P-value St. Dev P·value 

lntercept !vool 1.29 O.S3 8.12 0.00 

Leeftijd 3 2.49 0.00 
Huishoudensamenstelling 1 1.40 0.44 12.01 O.Dl 
Huishoudensamenstelling 2 0.2S 0.88 9.62 0.00 
Huishoudensamenstelling 3 1.09 0.49 6.3S 0.00 
Opleidingsniveau 1 -3.SO 0.00 
Opleidingsniveau 2 -1.71 0.06 
Inkomensniveau 1 2.93 0.00 
Inkomensniveau 2 2.S1 0.01 
Arbeidsstatus 1 S.16 0.00 
Arbeidsstatus 3 0.99 0.33 
Autobezit 1 3.22 0.01 
Autobezit 2 1.38 0.20 S.1S 0.00 
Fietsbezit 1 1.37 0.26 9.07 0.00 

eii 14.39 

Deviatie 22328.63 
# Parameters 36 



Wederom convergeert het model niet. Daarom wordt gekeken of het model wel convergeert wanneer een van de random va
riabelen als fixed worden beschouwd. Dit blijkt het geval bij Huishoudensamenstelling 1 en bij Huishoudensamenstelling 3. De 
resultaten van beide varianten worden getoond in tabel4.13 en 4.14 getoond. Beide modellen convergeren nu, maar Huishou
densamestelling 1 en Huishoudensamenstelling 3 leveren, wanneer ze als fixed worden beschouwd, geen significante bijdrage. 
Daarom worden ten slotte 2 modellen gedraaid waarbij één van de variabelen niet meer worden meegenomen. De resultaten 
worden weergegeven in tabel4.15 en 4.16. 
Beide modellen convergeren nu, en alle variabelen hebben een significante regressiecoëfficiënt of variantiecomponent. Er wordt 
nu gekeken naar de verbetering van dit model ten opzichte van het basismodel. Dit kan gedaan worden met behulp van de chF. 
Het verschil in hoeveelheid parameters is in beide gevallen 25. De kritieke waarden van chi2 voor een significante verbetering 
van het model zijn in dat geval37.65 (p<.OS) en 44.31 (p<.01). Beide modellen zijn dus een zeer significante verbetering van het 
basismodel (wat te verwachten was). Het model waarin huis
houdensamenstelling 3 wordt weggelaten presteert iets beter. 
Aangezien huishoudensamenstelling 1 (eenpersoonshuishou
den) of huishoudensamenstelling 3 (meerpersoonshuishou
den met kinderen) niet meer of minder aansluit bij het basis
niveau (eenouderhuishouden met kinderen), is besloten om 
met dit het best presterende model verder te werken. 

Tabel 4.12: Leeftijd2, Opleidingsniveau1, Opleidingsniveau2, lnkamensni-

Tabel4.13: Huishoudensamenstelling 1 fixed in plaats van random 
Fixed effect 

lntercept (vool 

leeftijd 3 

Huishoudensamenstelling 1 

Huishoudensamenstelling 2 

Huishoudensamenstelling 3 

Opleidingsniveau 1 

Opleidingsniveau 2 

Inkomensniveau 1 

Inkomensniveau 2 
Arbeidsstatus 1 

Autobezit 1 

Autobezit 2 

Fietsbezit 1 

eiJ 

Dev1at1e 

# Parameters 

v·coëfficiënt 

2.50 

2.24 
-{).28 

-1.20 

-{).07 

-3.50 

-1.70 

3.09 

2.46 
4.93 

3.48 

1.52 

1.91 

22356.29 

29 

P-value St. Dev 

0.26 8.51 

0.00 

0.90 

0.55 6.92 

0.97 4.57 

0.00 

0.06 

0.00 

0.01 
0.00 

0.00 

0.14 5.01 

0.11 8.64 

14.53 

veau1, lnkamensniveau2, Arbeidsstatus1 en Autobezit1, fixed Tabel4 14· Huishoudensamenstelling 3 fixed in plaats van fixed 
Fixed effect 

Intereepi (vool 

Leeftijd 3 

Huishoudensamenstelling 1 

Huishoudensamenstelling 2 
Huishoudensamenstelling 3 

Opleidingsniveau 1 

Opleidingsniveau 2 

Inkomensniveau 1 

Inkomensniveau 2 

Arbeidsstatus 1 

Autobezit 1 

Autobezit 2 
Fietsbezit 1 

eii 

Dev1at1e 

# Parameters 

v-coëfficiënt 

1.46 

2.33 
1.31 

0.19 
1.04 

-3.41 

-1.66 

3.16 

2.45 

4.80 

3.30 
1.42 
1.37 

22329.59 
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P-value St. Dev P-value 

0.47 8.10 0.00 

0.00 
0.47 11.97 0.01 

0.91 9.63 0.00 
0.50 6.38 0.00 

0.00 

0.06 

0.00 

0.01 

0.00 

0.01 

0.19 5.13 0.00 
0.26 9.00 0.00 

14.40 

Fixed effect 

Intereepi (vool 

leeftijd 3 

Huishoudensamenstelling 1 

Huishoudensamenstelling 2 
Huishoudensamenstelling 3 

Opleidingsniveau 1 

Opleidingsniveau 2 

Inkomensniveau 1 

Inkomensniveau 2 

Arbeidsstatus 1 

Autobezit 1 

Autobezit 2 
Fietsbezit 1 

ei i 

Dev1at1e 

# Parameters 

v-coëfficiënt 

1.99 

2.31 

0.83 
-{).08 

0.64 

-3.50 

·1.77 
3.15 

2.32 

4.80 

3.26 

1.15 
1.S3 

22334.83 

29 

P-value St. Dev 

0.34 5.09 

0.00 

0.67 9.25 

0.96 5.33 
0.70 

0.00 

0.05 

0.00 

0.01 

0.00 

0.01 

0.29 5.16 
0.20 9.70 

14.41 

P-value 

0.00 

0.01 

0.00 

0.00 

0.00 

P-value 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
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Tabe/4.15: Huishoudensamenstelling 1 niet meegenomen 

Fixed effect 

lntercept (vool 

Leeftijd 3 

Huishoudensamenstelling 2 

Huishoudensamenstelling 3 

Opleidingsniveau 1 

Opleidingsniveau 2 

Inkomensniveau 1 

Inkomensniveau 2 

Arbeidsstatus 1 

Autobezit 1 

Autobezit 2 

Fietsbezit 1 

eii 

Deviatie 

# Parameters 

v-coëfficiënt 

2.31 

2.23 

-1.00 

0.11 

-3.49 

-1.69 

3.11 

2.46 

4.93 

3.47 

1.52 

1.88 

22356.34 

28 

P-value 

0.17 

0.00 

0.36 

0.91 

0.00 

0.06 

0.00 

0.01 

0.00 

0.00 

0.14 

0.09 

Tabe/4.16: Huishoudensamenstelling 3 niet meegenomen 

Fixed effect 

lntercept (vool 

Leeftijd 3 

Huishoudensamenstelling 1 

Huishoudensamenstelling 2 

Opleidingsniveau 1 

Opleidingsniveau 2 
Inkomensniveau 1 

Inkomensniveau 2 

Arbeidsstatus 1 

Autobezit 1 

Autobezit 2 

Fietsbezit 1 

e,, 

Deviatie 

# Parameters 

66 

v-coëfficiënt 

2.58 

2.31 

0.34 
-0.62 

-3.50 

-1.77 

3.14 

2.32 

4.79 

3.18 

1.12 

1.50 

22335.08 

28 

P-value 

0.06 

0.00 

0.80 

0.47 

0.00 

0.05 
0.00 

0.01 

0.00 

0.01 

0.30 

0.22 

St. Dev 

8.49 

6.92 

4.59 

5.02 

8.63 

14.52 

Chi2 

Df 

St. Dev 

5.08 

9.20 

5.34 

5.14 

9.70 

14.42 

Chi2 

Df 

P-value 

0.00 

0.01 

0.00 

0.00 

0.00 

182.98 

25 

P-value 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

204.43 

25 



Stap 3 Tabel4.18: Krachtwijk1, Dichtheid1, Groen1 en 2, Cohesie1 en 2, Gezondheid1 

Aan de intercept worden variabe len van level-2 toegevoegd. en 2, Connectiviteit1 en etniciteit1 en 2 als level-2 variabelen in de intercept 

Hiermee kan worden nagegaan of er variabelen op wijkniveau 
zijn die de variatie in de intercept verklaren. Het eerste model 
dat wordt gedraaid bevat alle mogelijke level-2 variabelen (ta
bel4.17). Zoals te zien is, zijn er maar 2 variabelen significant 
op 10%-niveau. Allereerst wordt geprobeerd een beter model 
te krijgen door de slechtst presterende variabelen te verwijde
ren. De resultaten zijn weergegeven in tabel4.18. In dit model 
blijven dezelfde waarden significant als in het eerste model. 
Besloten wordt om alle andere niet-significante variabelen te 
verwijderen. Groen 2 en Etniciteit 1 worden voor de volledig
heid wel nog behouden. De resultaten zijn weergegeven in 
tabel4.19. 

Tabel4 17· Alle mogelijke level-2 variabelen in de intercept 
Fixed effect 

Intereepi (y00) 

• Krachtwijk 1 

• Functiemenging 1 

• Functiemenging 2 
• Dichtheid 1 

• Groen 1 

• Groen 2 

• Veiligheid 1 

• Veiligheid 2 
• Verloedering 1 

• Verloedering 2 
• Cohesie 1 

• Cohesie 2 

• Gezondheid 1 
• Gezondheid 2 

• Connectiviteit 1 

• Etniciteit 1 

• Etniciteit 2 

Leeftijd 3 
Huishoudensamenstelling 1 

Huishoudensamenstelling 2 

Opleidingsniveau 1 

Opleidingsniveau 2 
Inkomensniveau 1 

Inkomensniveau 2 

Arbeidsstatus 1 

Autobezit 1 
Autobezit 2 

Fietsbezit 1 

eii 

Dev1at1e 

# Parameters 

v-coëfficiënt 

2.46 

0.94 

0.24 
-0.14 

1.00 

-2.00 

-0.61 

0.1S 

0.25 
-0.31 

0.24 
1.53 

0.66 

0.77 
2.00 

-0.84 

-1.69 

-3.77 

2.37 
0.63 

-0.44 

-3.63 

-1.78 

3.20 

2.31 

4.73 

2.84 

0.86 

1.28 

22315.37 

45 
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P-value 

0.46 

0.28 
0.77 

0.90 

0.21 

0.07 
0.52 

0.85 

0.88 

0.76 

0.81 
0.19 

0.60 

0.67 

0.26 
0.36 

0.22 

0.01 

0.00 

0.64 

0.61 

0.00 

0.05 

0.00 

0.01 

0.00 

0.02 
0.42 

0.31 

St. Dev P-value 

4.94 0.00 

9.51 0.00 

5.54 0.00 

4.82 0.00 

10.08 0.00 

14.41 

Fixed effect 

Intereepi (y00) 

• Krachtwijk 1 
• Dichtheid 1 

• Groen 1 
• Groen 2 
• Cohesie 1 

• Cohesie 2 
• Gezondheid 1 
• Gezondheid 2 

• Connectiviteit 1 
• Etniciteit 1 

• Etniciteit 2 
Leeftijd 3 

Huishoudensamenstelling 1 
Huishoudensamenstelling 2 
Opleidingsniveau 1 
Opleidingsniveau 2 

Inkomensniveau 1 
Inkomensniveau 2 
Arbeidsstatus 1 

Autobezit 1 
Autobezit 2 
Fietsbezit 1 

eiJ 

Dev1at1e 

# Parameters 

v-coëfficiënt 

2.63 

0.90 
1.03 
-2.02 

-0.58 

1.4S 
0.55 
0.67 
1.87 

-0.83 
-1.56 

-3.59 
2.38 

0.59 
-0.42 
-3.62 

-1.78 
3.22 
2.31 

4.72 
2.86 
0.85 
1.30 

22315.81 

39 

P-value St. Dev P-value 

0.40 4.97 0.00 

0.31 

0.19 
0.06 

0.53 
0.23 

0.68 
0.69 
0.27 

0.33 
0.24 

0.01 
0.00 

0.65 9.47 0.00 

0.63 5.57 0.00 
0.00 
0.05 

0.00 
0.01 
0.00 
0.02 

0.42 4.78 0.00 

0.30 10.11 0.00 

14.41 

Tabel4.19: Groen1 en 2 en Etniciteit 1 en 2 als level-2 variabelen in de interreept 

Fixed effect 

Intereepi (y00) 

• Groen 1 

• Groen 2 
• Etniciteit 1 
• Etniciteit 2 

Leeftijd 3 
Huishoudensamenstelling 1 
Huishoudensamenstelling 2 

Opleidingsniveau 1 
Opleidingsniveau 2 

Inkomensniveau 1 
Inkomensniveau 2 

Arbeidsstatus 1 
Autobezit 1 
Autobezit 2 

Fietsbezit 1 

ei i 

Dev1at1e 

# Parameters 

v-coëfficiënt 

5.86 

-1.82 

-0.85 
-2.31 

-3.78 

2.33 
0.60 
-0.41 
-3.64 
-1.82 

3.16 

2.30 
4.72 
3.12 

1.11 
1.39 

22321.67 

32 

P-value St. Dev P-value 

0.00 4.96 0.00 

0.08 

0.35 
0.05 
0.00 

0.00 
0.65 9.30 0.00 
0.64 5.57 0.00 

0.00 

0.04 
0.00 
0.01 

0.00 
0.01 
0.29 4.93 0.00 

0.26 9.98 0.00 

14.41 
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Wederom convergeert het model niet. Wel is te zien dat nu zowel etniciteit 1 als etniciteit 2 een significante regressiecoëffici
ent heeft. Groen 2 is nog steeds niet significant. Er wordt nu een model gedraaid waarbij groen 2 buiten beschouwing wordt 
gelaten. Tabel4.20 laat de resultaten van dit model zien. Ook dit model convergeert echter niet. Daarom worden verschillende 
combinaties met de overgebleven variabelen geprobeerd en wordt het beste model geselecteerd. Deze verschillende combi
naties worden weergegeven in tabel4.21, 4.22 en 4.23. Uit deze resultaten is op te maken dat het model waarin etniciteit 1 en 
etniciteit 2 of groen 1 en etniciteit 1 gezamenlijk worden meegenomen convergeren. Van deze twee modellen, presteert het 
model met etniciteit 1 en 2 het beste. Dit model is ook een significante verbetering van het laatste model uit stap 2, het heeft 
namelijk een chi2 van 10, met 2 vrijheidsgraden. De kritieke waarden hiervan zijn 5.99 (p<.OS) en 9.21 (p<.01). Met dit model 
wordt de laatste stap gezet. 

Tabel4 20· Groen1 en Etniciteit1 en 2 als level-2 variabelen in de intercept 
Fixed effect 

lntercept (Vool 

• Groen 1 

• Etniciteit 1 
• Etniciteit 2 

Leeftijd 3 

Huishoudensamenstelling 1 
Huishoudensamenstelling 2 

Opleidingsniveau 1 

Opleidingsniveau 2 

Inkomensniveau 1 

Inkomensniveau 2 
Arbeidsstatus 1 

Autobezit 1 

Autobezit 2 

Fietsbezit 1 

e, 

Dev1at1e 

#Parameters 

v-coëfficiënt 

5.46 

-1.3S 
-2.43 

-3.87 

2.32 

0.65 
.{).38 

-3.65 

-1.83 

3.15 
2.30 

4.75 

3.12 

1.11 

1.37 

22322.51 

31 

P-value St. Dev 

0.00 4.99 

0.12 

0.04 

0.00 

0.00 

0.62 9.27 
0.66 5.65 
0.00 

0.04 

0.00 

0.01 

0.00 

0.01 

0.28 4.92 
0.27 9.96 

14.41 

Tabe14.21: Etniciteit 1 en 2 als level-2 variabelen in de intercept 
Fixed effect 

lntercept (vool 

• Etniciteit 1 

• Etniciteit 2 

Leeftijd 3 

Huishoudensamenstelling 1 

Huishoudensamenstelling 2 
Opleidingsniveau 1 

Opleidingsniveau 2 

Inkomensniveau 1 

Inkomensniveau 2 

Arbeidsstatus 1 

Autobezit 1 

Autobezit 2 

Fietsbezit 1 

eii 

Deviatie 

# Parameters 

68 

v-coëfficiënt 

5.10 

-2.67 

-3.64 

2.30 

0.58 
.{).42 

-3.59 

-1.78 

3.14 

2.30 
4.76 

3.14 

1.09 

1.35 

22324.60 

30 

P-value 

0.01 

0.03 
0.00 

0.00 

0.66 

0.63 
0.00 

0.05 

0.00 

0.01 
0.00 

0.01 

0.29 

0.28 

St. Dev 

4.90 

9.31 
5.51 

4.92 

9.96 

14.42 

Chi2 

Df 

P-value 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 
0.00 

P-value 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

10 

2 

Tabel4.22: Groen 1 en 2 als level-2 variabelen in de intercept 
Fixed effect 

lntercept (Vool 

• Groen 1 

• Groen 2 

Leeftijd 3 

Huishoudensamenstelling 1 

Huishoudensamenstelling 2 

Opleidingsniveau 1 

Opleidingsniveau 2 

Inkomensniveau 1 
Inkomensniveau 2 

Arbeidsstatus 1 

Autobezit 1 

Autobezit 2 
Fietsbezit 1 

e,, 

Dev1at1e 

# Parameters 

v-coëfficiënt 

3.54 

-1.65 

-1.22 

2.32 

0.35 
.{).63 

-3.53 

-1.78 

3.17 

2.33 

4.76 

3.15 
1.12 

1.52 

22332.52 

30 

P-value 

0.03 

0.13 

0.23 

0.00 

0.79 
0.47 

0.00 

0.05 

0.00 

0.01 
0.00 

0.01 

0.30 

0.21 

St. Dev 

5.14 

9.22 
5.38 

5.17 
9.70 

14.40 

P-value 

0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

3 
2 

Tabel4.23: Groen1 en Etniciteit2 als level-2 variabelen in de intercept 
Fixed effect 

lntercept (vool 

• Groen 1 
• Etniciteit 2 

Leeftijd 3 

Huishoudensamenstelling 1 
Huishoudensamenstelling 2 

Opleidingsniveau 1 

Opleidingsniveau 2 

Inkomensniveau 1 

Inkomensniveau 2 
Arbeidsstatus 1 

Autobezit 1 

Autobezit 2 

Fietsbezit 1 

eij 

Deviatie 

# Parameters 

v-coëfficiënt 

3.93 

-1.69 

-2.33 

2.34 

0.46 
.{).52 

-3.61 

-1.83 

3.15 

2.29 
4.74 

3.23 

1.17 

1.56 

22327.39 

30 

P-value 

0.01 

0.07 

0.01 

0.00 

0.72 

0.54 
0.00 

0.04 

0.00 

0.01 
0.00 

0.01 

0.27 

0.20 

St. Dev 

4.91 

9.14 
5.39 

4.95 

9.91 

14.42 

Chi2 

Df 

P-value 

8 
2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 



Stap4 
In deze laatste stap worden allereerst voor de random level-1 variabelen alle level-2 variabelen als mogelijke interacties mee-
genomen. De resultaten zijn opgenomen in tabe14.24. Zoals te verwachten was, convergeert dit model niet. Er zijn vele level-2 
variabelen zonder significante regressiecoëfficiënt. Om te voorkomen dat te veel variabelen worden verwijderd, worden aller-
eerst de variabelen onder het 15% significantieniveau verwijderd. Dit levert het volgende resultaat op (tabel 4.25}. 

Tabel4.24: Alle mogelijke level-2 variabelen als interactievariabelen 
Fixed effect V· coëfficiënt P-value St. Dev P-value 

lntercept lvool 6.32 0.00 S.14 0.00 
Vervolg tabel4.24: Alle mogelijke level-2 variabelen als interactievariabelen 

• Etniciteit 1 ·2.70 0.22 
• Etniciteit 2 ·6.55 0.00 

Fixed effect V- coëfficiënt P-value St. Dev P-va lue 

Leeftijd 3 2.24 0.00 Arbeidsstatus 1 4.83 0.00 

Huishoudensamenstelling 1 5.54 0.61 8.05 0.00 Autobezit 1 2.71 0.02 

• Krachtwijk 1 2.00 0.46 Autobezit 2 4.38 0.32 4.43 0.00 

• Functiemenging 1 2.36 0.39 • Krachtwijk 1 -1.43 0.2S 

• Functiemenging 2 ·5.89 0.15 • Functiemenging 1 ·1.50 0.22 

• Dichtheid 1 4.38 0.21 • Functiemenging 2 -0.29 0.85 

• Groen 1 2.59 0.42 • Dichtheid 1 0.03 0.99 

• Groen 2 -2.98 0.30 • Groen 1 -1.80 0.16 

• Veiligheid 1 2.00 0.44 • Groen 2 1.98 0.11 

• Veiligheid 2 8.13 0.11 • Veiligheid 1 1.35 0.25 

• Verloedering 1 -5.88 0.08 • Veiligheid 2 2.07 0.16 

• Verloedering 2 -5.36 0.15 • Verloedering 1 0.23 0.87 

• Cohesie 1 0.77 0.80 • Verloedering 2 .().22 0.90 

• Cohesie 2 4.98 0.16 • Cohesie 1 .().34 0.84 

• Gezondheid 1 -9.09 0.18 • Cohesie 2 ·1.83 0.35 

• Gezondheid 2 -6.11 0.32 • Gezondheid 1 1.76 0.53 

• Connectiviteit 1 -6.05 0.08 • Gezondheid 2 1.22 0.65 

• Etniciteit 1 1.72 0.67 • Connectiviteit 1 -3.53 0.01 

• Etniciteit 2 4.34 0.22 • Etniciteit 1 ·1.34 0.55 

Huishoudensamenstelling 2 -6.69 0.23 5.99 0.00 • Etniciteit 2 .().07 0.97 

• Krachtwijk 1 4.23 0.01 Fietsbezit 1 ·11.20 0.23 8.88 0.00 

• Functiemenging 1 2.22 0.14 • Krachtwijk 1 .Q.58 0.81 

• Functiemenging 2 .Q.76 0.73 • Functiemenging 1 ·1.83 0.46 

• Dichtheid 1 0.12 0.94 • Functiemenging 2 6.89 0.10 

• Groen 1 0.13 0.94 • Dichtheid 1 .(),67 0.83 

• Groen 2 ·2.02 0.23 • Groen 1 ·3.29 0.30 

• Veiligheid 1 .Q.39 0.81 • Groen 2 .Q.55 0.83 

• Veiligheid 2 ·5.05 0.21 • Veiligheid 1 ·3.54 0.13 

• Verloedering 1 ·3.38 0.13 • Veiligheid 2 0.81 0.87 

• Verloedering 2 -1.01 0.65 • Verloedering 1 4.96 0.12 

• Cohesie 1 1.64 0.46 • Verloedering 2 6.30 0.07 

• Cohesie 2 1.29 0.57 • Cohesie 1 2.62 0.36 

• Gezondheid 1 0.86 0.83 • COhesie2 .(),24 0.94 

• Gezondheid 2 2.56 0.43 • Gezondheid 1 5.58 0.30 

• Connectiviteit 1 . 0.22 0.91 • Gezondheid 2 4.83 0.32 

• Etniciteit 1 2.70 0.40 • Connectiviteit 1 6.91 0.03 

• Etniciteit 2 2.91 0.32 • Etniciteit 1 0.65 0.86 

Opleidingsniveau 1 -3.69 0.00 • Etniciteit 2 2.39 0.48 

Opleidingsniveau 2 -1.81 0.05 e,l 14.33 

Inkomensniveau 1 3.11 0.00 Deviatie 22248.25 
Inkomensniveau 2 2.19 0.02 11 Parameters 98 

KRACHTWIJKEN IN BEWEGING 69 



Nog steeds convergeert het model niet en zoals is te zien, zijn nog steeds veel variabe len niet significant. Daarom worden de 
variabelen onder de 10% significantiegrens verwijderd. Het resultaat is weergegeven in tabel 4.26. 

Wederom convergeert het model niet, en het verwijderen van de variabelen heeft invloed op de significantie van de regres
siecoëfficiënten van de overgebleven variabelen. De twee variabelen die niet meer significant zijn (verloedering 1 bij huis
houdensamenstelling 1 en functiemenging 2 bij fietsbezit 1) worden wederom uit het model verwijderd. Het resu ltaat wordt 
weergegeven in tabel4.27. 

Tabel4.25: Alle level-2 variabelen onder 15% significantieniveau als interac
tievariabelen 
Fixed effect 

lntercept lvool 

• Etniciteit 1 
• Etniciteit 2 

Leeftijd 3 
Huishoudensamenst elling 1 

• Functiemenging 2 
• Veiligheid 2 
• Verloedering 1 
• Verloedering 2 
• Connectiviteit 1 

Huishoudensamenstelling 2 
• Krachtwijk 1 
• Functiemenging 1 
• Verloedering 1 

Opleidingsn iveau 1 
Opleidingsniveau 2 
Inkomensniveau 1 
Inkomensniveau 2 
Arbeidsstatus 1 
Autobezit 1 

Autobezit 2 
• Groen 2 
• Connectiviteit 1 

Fietsbezit 1 
• Functiemenging 2 
• Veiligheid 1 
• Verloedering 1 
• Verloedering 2 
• Connectiviteit 1 

e, 

Dev1at1e 
# Parameters 

70 

v-coëfficiënt 

5.17 

-2.30 
-3.76 

2.24 
10.34 
-5.01 

9.33 
-5.11 
-4.07 
-7.45 
-1.10 
2.57 
0.55 
-2.15 
-3.79 
-1.96 
3.07 
2.22 
4.86 
3.00 
2.40 
1.76 

-2.57 
-6.91 
6.46 
-1.17 
2.88 
3.76 
6.95 

22293.31 
45 

P-value St. Dev P-value 

0.01 4.92 0.00 

0.08 
0.00 

0.00 
0.00 8.32 0.00 
0.17 

0.18 
0.07 
0.14 
0.00 
0.43 5.59 0.00 
0.04 
0.66 
0.14 
0.00 
0.03 
0.00 
0.01 
0.00 
0.01 
0.11 4.48 0.00 
0.08 
0.04 
0.04 9.28 0.00 
0.10 
0.41 
0.29 
0.17 
0.01 

14.41 

Tabel 4.26: Alle variabelen onder 10% significantieniveau als interactievari-
abelen 
Fixed effect v-coëfficiënt P-value St. Dev P-value 

lntercept lvool 5.32 0.00 4.90 0.00 

• Etniciteit 1 -2.48 0.05 
• Etniciteit 2 -3.88 0.00 

Leeftijd 3 2.25 0.00 
Huishoudensamenstelling 1 6.71 0.00 8.96 0.00 

• Verloedering 1 -2.18 0.15 
• Connectiviteit 1 -6.54 0.01 

Huishoudensamenstelling 2 -1.78 0.04 6.08 0.00 
• Krachtwijk 1 2.71 0.03 

Opleidingsniveau 1 -3.78 0.00 

Opleidingsniveau 2 -1.90 0.03 
Inkomensniveau 1 3.07 0.00 
Inkomensniveau 2 2.18 0.02 
Arbeidsstatus 1 4.82 0.00 

Autobezit 1 3.07 0.01 
Autobezit 2 2.26 0.12 4.57 0.00 

• Groen 2 1.74 0.08 
• Connectiviteit 1 -2.52 0.04 

Fietsbezit 1 -3.83 0.08 9.77 0.00 
• Functiemenging 2 2.35 0.32 
• Connectiviteit 1 6.01 0.01 

ei 14.41 

Deviatie 22306.94 
# Parameters 37 



Dit levert een model op waarin alle variabelen significant zijn op 10% significantieniveau. Ook is het model een significante 
verbetering van het model uit stap 3. Echter, het convergeert nog niet. Omdat een niet convergerend model niet betrouwbaar 
is, wordt besloten om Groen 2 als verklarende variabele bij autobezit 2 te verwijderen, aangezien dit de enige variabele is die 
onder de 5% significantiegrens zit. Dit levert het volgende resultaat op (tabel 4.28). 

Dit model convergeert wel, en het levert wederom significante resultaten op. Ook is het een zeer significante verbetering van 
het model uit stap 3, de kritieke waarden bij 6 vrijheidsgraden zijn 12.59 (p<.05) en 16.81 (p<.01). Echter, een groot deel van 
de variantie in de fysieke activiteit als gevolg van lopen blijft onverklaard, wat tot uiting komt in de standaard-deviatie van de 
error-term eij, die maar weinig is verminderd (14.41 in model ten opzichte van 15.58 in de intercept) door het toevoegen van 
verklarende level-1 en level-2 variabelen. 

Tabel4.27: variabelen onder 10% significantieniveau als interactievariabelen Tabel4.28: Optimaal model om fysieke activiteit als gevolg van lopen te 

Fixed effect v-coëfficiënt P-value St. Dev P-value verklaren 

Intereepi (y00) 5.36 0.00 4.88 0.00 Fixed effect y·coêfficiënt P-value St. Dev P-value 

• Etniciteit 1 -2.60 0.04 Intereepi (y00) 5.21 0.00 4.85 0.00 

• Etniciteit 2 -3.97 0.00 • Etniciteit 1 -2.48 0.05 

Leeftijd 3 2.27 0.00 • Etniciteit 2 -3.70 0.00 

Huishoudensamenstelling 1 5.56 0.01 9.28 0.00 Leeftijd 3 2.28 0.00 

• Connectiviteit 1 -6.37 0.01 Huishoudensamenstelling 1 5.42 0.01 9.05 0.00 

Huishoudensamenstelling 2 -1.68 0.05 6.01 0.00 • Connectiviteit 1 -6.23 0.01 

• Krachtwijk 1 2.59 0.04 Huishoudensamenstelling 2 ·1.72 0.05 5.66 0.00 

Opleidingsniveau 1 -3.81 0.00 • Krachtwijk 1 2.55 0.04 

Opleidingsniveau 2 -1.94 0.03 Opleidingsniveau 1 ·3.72 0.00 

Inkomensniveau 1 3.11 0.00 Opleidingsniveau 2 -1.88 0.04 

Inkomensniveau 2 2.18 0.02 Inkomensniveau 1 3.12 0.00 

Arbeidsstatus 1 4.82 0.00 Inkomensniveau 2 2.22 0.01 

Autobezit 1 3.10 0.01 Arbeidsstatus 1 4.78 0.00 

Autobezit 2 2.25 0.12 4.68 0.00 Autobezit 1 3.07 0.01 

• Groen 2 1.77 0.08 Autobezit 2 2.62 0.06 4.63 0.00 

• Connectiviteit 1 -2.50 0.04 • Connectiviteit 1 -2.13 0.08 

Fietsbezit 1 -3.28 0.15 9.94 0.00 Fietsbezit 1 -3.05 0.18 9.91 0.00 

• Connectiviteit 1 5.77 0.02 • Connectiviteit 1 5.50 0.02 

e, 14.41 e, 14.41 

Deviatie 22310.67 Deviatie 22311.87 Chi2 23.20 

11 Parameters 35 11 Parameters 34 Df 6 
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Het uiteindelijke model ziet er hiermee als volgt uit: 

v,J = 13oj + 131J·LFTD3,J + 132J·HHSS11J + 133J·HHSS21J + 134J·OPL1ij + 13sj·OPL2,J + 136j·INK1,J + 137J·INK21J + 13aj·ARBS1,J + 139j·AUT01ij + 
I310J·AUT021J + 13111·FIETS111 + e11 (4.3.8) 

1301 = 5.21 - 2.48·ETNCT1J- 3.70·ETNCT21 + u01 
131j = 2.28 
1321 = 5.42 - 6.23·CONN1J + u2J 
1331 = -1.72 + 2.55·KW11 + u31 
134j = -3.72 
1351 = -1.88 

136j = 3.12 
137j = 2.22 
j381 = 4.78 

139) = 3.07 
13101 = 2.62- 2.13·CONN11 + U10J 
13111 = -3.05 + 5.50·CONN11 + u111 

Uit deze resultaten kan het volgende worden afgeleid: 
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De hoeveelheid fysieke activiteit die wordt veroorzaakt door verplaatsingen die te voet worden afgelegd kan deels wor
den verklaard door de level-1 variabelen leeftijd, huishoudensamenstelling, opleiding, inkomen, arbeidsstatus, autobezit 
en fietsbezit. De invloed van deze persoonlijke factoren is afwisselend positief en negatief. Deze invloeden worden hier
onder kort besproken 
• Personen in de leeftijd tussen de 41 en 65 jaar lopen meer dan personen van 40 of jonger of ouder dan 65. 
• Personen die alleen woonachtig zijn (huishoudensamenstelling 1) lopen aanzienlijk meer dan personen uit een een

ouderhuishouden met kinderen of een meerpersoonshuishouden met kinderen. 
• Personen woonachtig in een meerpersoonshuishouden zonder kinderen (huishoudensamenstelling 2), lopen minder 

dan personen uit een eenouderhuishouden met kinderen of een meerpersoonshuishouden met kinderen. 
• Personen die een lage opleiding hebben genoten (opleidingsniveau 1) lopen veel minder dan personen met een 

hoge opleiding. Personen met een gemiddeld opleidingsniveau (niveau 2), lopen ook minder dan personen met een 
hoge opleiding, maar meer dan personen met een laag opleidingsniveau. 

• Wat inkomensniveau betreft, valt op dat personen met een laag inkomensniveau (niveau 1) meer lopen dan perso
nen met een gemiddeld of hoog inkomensniveau. Personen met een gemiddeld inkomensniveau lopen op hun beurt 
meer dan mensen met een hoog inkomensniveau. 

• Mensen zonder werk (arbeidsstatus 1) lopen meer dan mensen met werk, scholieren en studenten en mensen waar
van de arbeidsstatus onbekend is. 

• Personen uit huishoudens zonder auto, lopen aanzienlijk meer dan personen uit huishoudens met twee of meer 
auto's. Personen uit huishoudens met één auto, lopen minder dan personen uit huishoudens zonder auto, maar 
meer dan personen uit huishoudens met twee of meer auto's. 



• Personen uit huishoudens met één of minder fietsen, lopen minder dan personen uit huishoudens met twee of meer 
fietsen. 

Enkele level-2 variabelen verklaren significant een deel van de variantie in de intercept en in de regressiecoëfficiënten 
van de variabelen huishoudensamenstelling 1 en 2, autobezit 2 en fietsbezit 1. 

De variantie in de intercept kan gedeeltelijk worden verklaard door het percentage niet-westerse allochtonen dat in de 
wijk woont. Toch blijft in de parameter een significante hoeveelheid variantie onverklaard. Uit de resultaten valt af te 
leiden dat in wijken waar personen uit een postcodegebied waar het percentage niet-westerse allochtone bewoners 
'laag' is (etniciteit 1), veel minder lopen dan personen uit postcodegebieden waar dat percentage 'hoog' is. Personen 
uit postcodegebieden waar het percentage 'gemiddeld' is, lopen minder dan personen uit postcodegebieden waar het 
percentage 'laag' of 'hoog' is. 

De variantie in de regressiecoëfficiënt van de level-1 variabele huishoudensamenstelling 1 wordt deels veroorzaakt door 
de vorm van de stratenstructuur in de wijk. Er blijft een significante hoeveelheid variantie onverklaard. Uit de richtingsco
efficiënt van de variabele connectiviteit blijkt dat mensen die alleen woonachtig zijn, minder lopen in postcodegebieden 
met een gridstructuur dan in postcodegebieden zonder gridstructuur. 

De variantie in de regressiecoëfficiënt van de level-1 variabele huishoudensamenstelling 2 kan deels worden verklaard 
door het feit of iemand in een krachtwijk woont of niet. Er blijft een significante hoeveelheid variantie onverklaard. Per
sonen woonachtig in meerpersoonshuishoudens zonder kinderen die wonen in een krachtwijk, lopen meer dan personen 
uit deze huishoudensamenstelling uit een vergelijkwijk. 

De variantie in de regressiecoëfficiënten van de level-1 variabelen autobezit 2 en fietsbezit 1, kunnen deels worden ver
klaard door de vorm van connectiviteit in de wijk. Ook bij deze parameters blijft een significante hoeveelheid variantie 
onverklaard. 
• Personen woonachtig in een huishouden met één auto, lopen meer wanneer de stratenstructuur géén gridstructuur 

bevat dan wanneer er wel een gridstructuur aanwezig is. 
• Personen woonachtig in een huishouden met één of minder fietsen, lopen juist meer wanneer de omgeving wordt 

gekenmerkt door een gridstructuur dan wanneer er geen gridstructuur aanwezig is. 
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4.3.2 Fysieke activiteit als gevolg van fietsen 
Na het volgen van het stappenplan, is ook voor fietsen als gevolg van verplaatsingen een optimaal model berekend. De resulta
ten hiervan zijn weergegeven in tabel 4.29. Het gehele stappenplan is terug te vinden in bijlage Cl. 

Ook in dit model blijft een groot deel van de variantie in de fysieke activiteit als gevolg van fietsen blijft onverklaard, wat tot 
uiting komt in de grote standaard-deviatie van de error-term eij, na het toevoegen van verklarende level-1 en level-2 variabelen. 
De resultaten kunnen worden gevat in de volgende vergelijking: 

Poi = 9.39 + 2.09·KW1i + 2.07·GRN2i + 2.42·VERL2J + 1.62·COH1J + 2.22·GZNDH1J + U0i 
P1J = -5.63 + 6.24·FM2i- 3.25·VEILH2J + ull 
P2J = -3.06 + u2J 
P3i = -4.20 + 4.13·VERL2J + u3i 
p4j = 6 
Psi = -1.46 + 4.93·DCHTH1J + 4.63·COH2J + 9.61·ETNCT1i + UOJ 

p6j = 3.81 
p7j = -11.05 
Psi = -4.77 

Tabe/4.29: Optimaal model om fysieke activiteit als gevolg van fietsen te 
verklaren 
Fixed effect v-coëfficiënt P-value St.Dev P-value 

Intereepi (y00) 9.39 0 9.73 0 

• Krachtwijk 1 2.09 0.02 
• Groen 2 2.07 0.02 
• Verloedering 2 2.42 0.03 
• Cohesie 1 1.62 0.07 
• Gezondheid 1 2.22 0.01 

Huishoudensamenstelling 3 -5.63 0 7.13 0 
• Functiemenging 2 6.24 0 
• Veiligheid 2 -3.25 0.1 

Opleidingsniveau 1 -3.06 0.01 7.59 0.02 
Opleidingsniveau 2 -4.2 0 9.07 0.07 

• Verloedering 2 4.13 0.04 
Arbeidsstatus 3 6 0 
Autobezit 1 -1.46 0.57 4.12 0.03 

• Dichtheid 1 4.93 0.02 
• Cohesie 2 4.63 0.01 
• Etniciteit 1 9.61 0 

Autobezit 2 3.81 0 
Fietsbezit 1 -11.05 0 
Fietsbezit 2 -4.77 0 

eij 16.59 

Deviatie 23008.5 Chi2 35.65 
# Parameters 36 Of 3 
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Uit deze resultaten kan het volgende worden afgeleid: 

De hoeveelheid fysieke activiteit die wordt veroorzaakt door fietsverplaatsingen kan deels worden verklaard door de Ie
vei-l variabelen huishoudensamenstelling, opleiding, arbeidsstatus, autobezit, en fietsbezit. De invloed van de persoon
lijke kenmerken afwisselend positief en negatief. Hieronder worden deze invloedsfactoren kort besproken. 
• Personen uit meerpersoonshuishoudens met kinderen fietsen minder dan in andere vormen van huishoudensamen

stelling. 
• Personen met een lage opleiding fietsen minder dan personen met een hoge opleiding. Personen met een gemid

delde opleiding, fietsen minder dan zowel personen met een lage als een hoge opleiding. 
• Studenten fietsen aanzienlijk meer dan mensen met en zonder werk en mensen waarvan de arbeidsstatus onbekend 

is. 
• Opvallend is dat personen woonachtig in een huishouden zonder auto's minder fietsen dan personen uit huishou

dens met twee of meer auto's. Personen uit huishoudens met één auto, fietsen het meest, zowel meer dan personen 
uit huishoudens zonder, als met meer dan één auto. 

• De relatie tussen aantal fietsen en fietsverplaatsingen is zoals te verwachten viel. Personen woonachtig in een huis
houden met één of minder fietsen, fietsen aanzienlijk minder dan personen woonachtig in een huishouden met 
meer dan twee fietsen. Personen uit huishoudens met twee fietsen fietsen meer dan personen uit huishoudens met 
één of minder fietsen, maar minder dan personen uit huishoudens met meer dan twee fietsen. 

Enkele level-2 variabelen verklaren significant een deel van de variantie in de intercept en in de regressiecoëfficiënten 
van de variabelen meerpersoonshuishouden met kinderen, een laag en gemiddeld opleidingsniveau en huishoudens 
zonder auto in bezit. 

- De variatie in de intercept kan gedeeltelijk worden verklaard door het feit of de respondent in een krachtwijk woont, 
de beoordeling van het groen, de mate van verloedering, de hoeveelheid sociale cohesie en de ervaren gezondheid. Toch 
blijft in de parameter van de intercept een significante hoeveelheid variantie onverklaard. Zoals uit de resultaten valt af 
te leiden, hebben deze omgevingskenmerken allen een positieve invloed. Hieronder worden deze resultaten kort bespro
ken: 
• Wanneer men in een krachtwijk woont, fietst men meer dan wanneer men in een vergelijkwijk woont. 
• In een postcodegebied waar het groen als 'gemiddeld' wordt beoordeeld, wordt meer gefietst dan in een postcode

gebied waar het groen de beoordeling 'laag' en 'hoog' is. 
• In een postcodegebied met een 'gemiddelde' mate van verloedering, wordt meer gefietst dan zowel postcodegebie

den met 'weinig' als 'veel' verloedering 
• In een postcodegebied waar de sociale cohesie als 'laag' wordt beoordeeld, wordt meer gefietst dan in een postco

degebied waar de sociale cohesie als 'gemiddeld' of 'hoog' wordt beoordeeld 
• In een postcodegebied waar de ervaren gezondheid 'laag' is, wordt meer gefietst dan in een postcodegebied waar 

de ervaren gezondheid 'gemiddeld' of 'hoog' is 

De variatie in de regressiecoëfficiënt van de level-1 variabele meerpersoonshuishouden met kinderen wordt deels ver
oorzaakt door de mate van functiemenging en de ervaren veiligheid in het postcodegebied. Er blijft een significante 
hoeveelheid variantie onverklaard. 
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• Personen uit meerpersoonshuishoudens met kinderen fietsen meer wanneer de functiemenging 'gemiddeld' is, dan 
wanneer de functiemenging 'laag' of 'hoog' is. 

• Personen uit meerpersoonshuishoudens met kinderen fietsen minder wanneer de veiligheid als 'gemiddeld' wordt 
beoordeeld dan wanneer de veiligheid als 'laag' of 'hoog' wordt beoordeeld. 

De variantie in de regressiecoëfficiënt van de level-1 variabele laag opleidingsniveau kan niet worden verklaard door 
level-2 variabelen, en de oorzaak van deze variantie is onbekend. 

De variantie in de regressiecoëfficiënt van de level-1 variabele gemiddeld opleidingsniveau kan deels worden verklaard 
door de mate van verloedering van het postcodegebied. Ook in deze parameter blijft een significante hoeveelheid vari
antie onverklaard. 
• Wanneer iemand een 'gemiddelde' opleiding heeft genoten, fietst diegene meer wanneer er een 'gemiddelde' mate 

van verloedering in de omgeving wordt ervaren, dan wanneer er 'weinig' of juist 'veel' verloedering in de omgeving 
wordt ervaren. 

De variantie in de regressiecoëfficiënt van de level-1 variabele huishouden zonder auto's kan deels worden verklaard 
door de dichtheid van het postcodegebied, de hoeveelheid sociale cohesie en het percentage niet-westerse allochtone 
bewoners in het postcodegebied. Ook in deze parameter blijft een significante hoeveelheid variantie onverklaard. 
• Personen uit huishoudens zonder auto, fietsen meer wanneer men in een zeer sterk stedelijke omgeving woont, dan 

wanneer men in een sterk stedelijke omgeving woont. 
• Personen uit een huishouden zonder auto, fietsen meer wanneer de sociale cohesie als 'gemiddeld' wordt beoor

deeld dan wanneer de sociale cohesie als 'laag' of 'hoog' wordt beoordeeld. 
• Personen uit huishoudens zonder auto, fietsen meer in postcodegebieden waar het percentage niet-westerse alloch

tonen lager ligt dan 30% dan wanneer dat percentage hoger ligt dan 30%. 



4.2.3 Fysieke activiteit als gevolg van lopen en/ of fietsen 
Na het volgen van het stappenplan, is ook voor de fysieke activiteit als gevolg van verplaatsingen die te voeten/of per fiets zijn 
gedaan een optimaal model berekend. De resultaten hiervan zijn weergegeven in tabel 4.30. Het gehele stappenplan is terug 
te vinden in bijlage C2. 

En ook in dit model blijft een groot deel van de variantie in de fysieke activiteit als gevolg van lopen en fietsen blijft onverklaard, 
wat tot uiting komt in de grote standaard-deviatie van de error-term eij, na het toevoegen van verklarende level-1 en level-2 
variabelen. De resultaten kunnen worden gevat in de volgende vergelijking: 

Y11 = ~01 + ~11·LFTD311 + ~21 · HHSS211 + ~31·HHSS311 + ~41·0PL111 + ~51·0P L211+ ~61·1NK111 + ~71·1NK211 + ~81·ARBS111 + ~91·ARBS211 + 

~101·AUT0111 + ~111·AUT0211 + ~121·FIETS111 + P13/IETS2 11 +e11 (4.3.10) 

Tabel 4.30 Optimaal made/ am fysieke activiteit als gevolg van fietsen en/af 
Japen te verklaren 
Final estimation v-coëfficiënt P-value St. Dev P-value 

lntercept 4.3 0.18 9.06 0 
• Krachtwijk 1 4.49 0 
• Dichtheid 1 3.48 0.02 
• Groen 2 2.93 0.01 
• Cohesie 1 4.16 0.01 
• Cohesie 2 3.07 0.06 
• Etniciteit 1 8.06 0 

leeftijd 3 2.92 0 
Huishoudensamenstelling 2 -4.15 0 
Huishoudensamenstelling 3 -10.76 0 7.07 0 

• Functiemenging 2 6.27 0.01 
• Veiligheid 2 -7.57 0.01 
• Verloedering 1 2.97 0.1 
• Verloedering 2 7.88 0 

Opleidingsniveau 1 -S.7 0 9.58 0.03 
Opleidingsniveau 2 -4.53 0 9.93 0.02 
Inkomensniveau 1 3.47 0.01 
Inkomensniveau 2 3.61 0.01 
Arbeidsstatus 1 3.68 0 
Arbeidsstatus 3 6.2 0 
Autobezit 1 12 0 
Autobezit 2 7.05 0 7.04 0 

• Gezondheid 2 4.34 0.02 
• Connectiviteit 1 -2.89 0.09 
• Etniciteit 1 -7.23 0 

Fietsbezit 1 -10.62 0 
Fietsbezit 2 -4.85 0 
eij I 21.15 

Deviantie 24322.68 Chi2 56.6 
# Parameters 43 Of 16 
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POJ = 4,3 + 4,49·KW1J + 3,48·DCHTH1J + 2,93·GRN2J + 4,16·COH1J + 3,07·COH2J + 8,06·ETNCT1J + UOj 

plj = 2,92 
p2J = -4,15 
P3J = -10,76 + 6,27·FM2J - 7,57·VEILH2J + 2,97·VERL1J + 7,88·VERL2J + u3J 
P4J= -5,7+u4J 
PsJ = -4,53 + U5i 
p6) = 3,47 
p7) = 3,61 
P81 = 3,68 
p9) = 6,2 
plO): 12 
P111 = 7,05 + 4,34·GZNDH1

1
- 2,89·CONN1

1
- 7,23·ETNCT1i + u111 

p12) = -10,62 
p13j = -4,85 

Uit bovenstaande resultaten kan het volgende worden afgeleid: 
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De hoeveelheid fysieke activiteit die wordt veroorzaakt door lopen en/ of fietsverplaatsingen kan deels worden verklaard 
door de level-1 variabelen leeftijd, huishoudensamenstelling, opleiding, inkomen, arbeidsstatus, autobezit en fietsbezit . 
De invloed van de persoonlijke kenmerken afwisselend positief en negatief. Hieronder worden deze invloedsfactoren kort 
besproken. 
• Personen uit de leeftijdscategorie 41-65 jaar zijn meer fysiek actief dan personen jonger dan 41 of ouder dan 65 

jaar. 
• Personen woonachtig in een meerpersoonshuishouden zonder kinderen, zijn minder fysiek actief dan personen 

woonachtig in een eenpersoonshuishouden of een eenouderhuishouden met kinderen. 
• Personen uit een meerpersoonshuishouden met kinderen zijn minder fysiek actief dan personen uit alle andere 

huishoudensamenstellingen. 
• Personen met een laag en gemiddeld opleidingsniveau vertonen minder fysieke activiteit dan personen met een 

hoog opleidingsniveau, waarbij het laagste opleidingsniveau de meest negatieve invloed heeft. 
• Personen met een laag en gemiddeld inkomensniveau vertonen meer fysieke activiteit dan personen met een hoog 

inkomensniveau, de invloed van beide niveaus zijn vergelijkbaar. 
• Werkloze personen en studenten zijn vaker fysiek actief dan mensen met werk of mensen waarvan de arbeidsstatus 

onbekend is. Studenten zijn daarbij meer fysiek actief dan personen zonder werk. 
• Personen woonachtig in huishoudens zonder auto, zijn meer fysiek actief dan personen die woonachtig zijn in huis

houdens met twee of meer auto's. Ook personen uit huishoudens met één auto zijn vaker actief dan in huishoudens 
met twee of meer auto's, maar minder vaak dan personen uit huishoudens zonder auto. 

• Personen woonachtig in huishoudens met één of minder fietsen of huishoudens met twee fietsen, zijn minder fysiek 
actief dan personen woonachtig in huishoudens met twee of meer fietsen. Personen woonachtig in huishoudens 
met twee fietsen, zijn vaker fysiek actief dan personen uit huishoudens met één of minder. 



Enkele level-2 variabelen verklaren significant een deel van de variantie in de intercept en in de regressiecoëfficiënten 
van de variabelen meerpersoonshuishoudens met kinderen en huishoudens met één auto. 

De variatie in de intercept kan gedeeltelijk worden verklaard door het feit of de respondent in een krachtwijk woont, de 
dichtheid van de wijk, beoordeling van het groen, de hoeveelheid sociale cohesie en het percentage niet-westerse al
lochtone bewoners. Toch blijft in de parameter een significante hoeveelheid variantie onverklaard. Uit de resultaten valt 
af te leiden dat deze omgevingskenmerken allen een positieve invloed hebben. Hieronder worden deze resultaten kort 
besproken: 
• Wanneer men in een krachtwijk woont, is men meer fysiek actief dan wanneer men in een vergelijkwijk woont. 
• In zeer sterk stedelijke omgeving is men vaker fysiek actief dan in een sterk stedelijke omgeving. 
• In een postcodegebied waar men het groen als 'gemiddeld' beoordeeld, is men meer fysiek actief dan in een postco

degebied waar het groen de beoordeling 'laag' of 'hoog' is. 
• In een postcodegebied waar de sociale cohesie als 'laag' of 'gemiddeld' wordt beoordeeld, zijn mensen meer fysiek 

actief in een postcodegebied waar de sociale cohesie als 'hoog' wordt beoordeeld 
• In een postcodegebied waar het percentage niet-westerse allochtone bewoners lager is dan 30%, is men meer fysiek 

actief dan in postcodegebieden waar het percentage hoger ligt dan 30%. 

De variatie in de regressiecoëfficiënt van de level-1 variabele meerpersoonshuishouden met kinderen, wordt deels ver
oorzaakt door de mate van functiemenging, de ervaren veiligheid en de mate van verloedering. Deze invloed is zowel 
negatief als positief. Er blijft een significante hoeveelheid variantie onverklaard. 
• Personen uit meerpersoonshuishoudens met kinderen zijn vaker fysiek actief wanneer de mate van functiemenging 

'gemiddeld' is, dan wanneer de mate van functiemenging 'laag' of 'hoog' is. 
• Personen uit meerpersoonshuishoudens met kinderen zijn minder vaak fysiek actief wanneer de veiligheid 'gemid

deld' scoort, dan wanneer de mate van veiligheid als 'laag' of 'hoog' wordt beoordeeld. 
• Personen uit meerpersoonshuishoudens met kinderen zijn vaker fysiek actief in postcodegebieden waar de mate van 

verloedering wordt beoordeeld als 'laag' of 'gemiddeld', dan wanneer de mate van verloedering wordt beoordeeld 
als 'hoog'. Opvallend is dat personen uit deze huishoudens meer fysieke activiteit vertonen in postcodegebieden 
waar de mate van verloedering als 'gemiddeld' wordt beoordeeld, dan wanneer de mate van verloedering als 'laag' 
wordt beoordeeld. 

De variantie in de regressiecoëfficiënten van de Ievet-l variabelen laag en gemiddeld opleidingsniveau kunnen niet wor
den verklaard door level-2 variabelen, en de oorzaak van deze variantie is onbekend. 

De variantie in de regressiecoëfficiënt van de Ievet-l variabele autobezit 2 kan deels worden verklaard door de gemid
delde ervaren gezondheid in het postcodegebied, de mate van connectiviteit in het postcodegebied en het percentage 
niet-westerse allochtone bewoners in het postcodegebied. Ook in deze parameter blijft een significante hoeveelheid 
variantie onverklaard. 
• Personen uit huishoudens met één auto, zijn vaker fysiek actief in postcodegebieden waar de gemiddelde ervaren 

gezondheid als 'gemiddeld' wordt beoordeeld, dan in postcodegebieden waar de gemiddelde gezondheid als 'laag' 
of 'hoog' wordt beoordeeld. 

• Personen uit huishoudens waar men beschikt over één auto, zijn minder vaak fysiek actief in postcodegebieden met 
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een gridstructuur dan in postcodegebieden zonder gridstructuur. 
• Personen uit huishoudens met één auto, zijn minder fysiek actief in postcodegebieden waar het percentage niet

westerse allochtone bewoners lager is dan 30%, dan in postcodegebieden waar dit percentage hoger is dan 30%. 

4.4 SCENARIO'S 
Met de modellen die berekend zijn in de paragrafen 4.3.1 en 4.3.2 wordt meer inzicht verkregen in de invloed van verschillende 
fysiekruimtelijke omgevingskenmerken op fysieke activiteit die wordt ondernomen om zich te verplaatsen door te lopen of te 
fietsen. Deze inzichten kunnen gebruikt worden bij het herstructureren van de krachtwijken, zodanig dat er meer gelopen of 
gefietst wordt. 
Om de invloed van de omgevingsfactoren te illustreren, wordt een aantal scenario's geschetst. Dit wordt gedaan door de fysieke 
activiteit die als gevolg van lopen of fietsen plaatsvindt in één krachtwijk te simuleren. Deze krachtwijk is Rotterdam Noord. 
In deze wijk wonen 62 respondenten en liggen vier postcodegebieden, die elk bepaalde wijkkarakteristieken hebben. In deze 
paragraaf zal eerst een beschrijving worden gegeven van deze krachtwijk en vervolgens zal met behulp van de berekende mo
dellen uit paragraaf 4.3 de fysieke activiteit als gevolg van lopen en fietsen worden gesimuleerd. Er wordt specifiek gekeken 
naar fysieke activiteit als gevolg van lopen en fietsen om het inzichtelijk te houden hoe de beïnvloedde ruimtelijke kenmerken 
invloed uitoefenen op of lopen of fietsen. 

4.4.1 Rotterdam-Noord 
Om de scenario's te schetsen, wordt gebruik gemaakt van de krachtwijk Rotterdam Noord, met de postcodegebieden 3031, 
3034, 3035 en 3036. Er wordt hier een korte steekproefbeschrijving gegeven aan de hand van de variabelen die zijn gebruikt in 
de multilevel-analyse. In tabel4.31 zijn deze karakteristieken weergegeven. Figuur 4.1 is een luchtfoto van de wijk, waarmee de 
connectiviteit van de wijk in kaart is gebracht. 
De verhouding tussen mannen en vrouwen is min of meer gelijk. Ruim 70% van de bewoners is tussen 19 en 65 jaar oud, waar
van het merendeel jonger is dan 41 jaar. Het grootste deel van de huishoudens bestaat uit een meerpersoonshuishouden zon
der kinderen en in vergelijking met het gemiddelde van de krachtwijken, zijn er weinig eenouderhuishoudens met kinderen. Er 
wonen in vergelijking met het gemiddelde van de krachtwijken veel studenten en mensen met werk en ook veel hoogopgeleide 
personen in Rotterdam Noord. Waarschijnlijk ligt daardoor het percentage personen met een hoog inkomensniveau ook hoger 
dan gemiddeld. Het overgrote deel van de personen beschikt over één auto per huishouden. De verdeling van het fietsbezit is 
gelijkmatiger. letsmeer dan 30% van de respondenten beschikt over één of minder fietsen per huishouden, bijna 30% beschikt 
over twee fietsen per huishouden en ruim 40% van de respondenten beschikt over meer dan twee fietsen in het huishouden. 

Het grootste deel van de krachtwijk (ruim 50%) heeft minder dan 2000 banen per postcodegebied, bijna 13% van de respon
denten wonen in een postcodegebied met 2001-3000 banen en bijna 35% woont in een postcodegebied met meer dan 3000 
banen. De hele wijk is zeer sterk stedelijk. 
In het grootste deel van de wijk (bijna 90%) wordt de kwaliteit van het groen in de wijk als 'gemiddeld' beoordeeld, de rest van 
de wijk scoort 'laag'. In het grootste deel van de wijk (ruim 45%) wordt de veiligheid in de wijk als 'laag' beoordeeld en in bijna 
35% van de wijk als 'gemiddeld'. Daarentegen wordt in bijna 90% van de wijk weinig verloedering ervaren wordt in bijna 80% 
van de wijk de sociale cohesie als 'hoog' beoordeeld. Ruim 55% van de respondenten woont in een wijk waar men de gezond
heid als 'gemiddeld' ervaart. 
Het grootste deel van de wijk wordt gekenmerkt door een stratenpatroon waarin een gridstructuur aanwezig is. In het post
codegebied 3031 overheerst een andere vorm van connectiviteit. In de hele wijk ligt het percentage niet-westerse allochtone 
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bewoners hoger dan 30%, en in een klein deel van de wijk (21%) zelfs hoger dan 50%. 

Tabe/4.31 : Kenmerken Rotterdam-Noord 

Variabele Categorieën Frequency Percent 

Geslacht Man 

! 
29 46.8 

Vrouw 33 53.2 

Leeftijd =< 18 jaar 13 21 

18 - 40 jaar 25 40.3 

41 - 65 jaar 19 30.6 

> 65 5 8.1 

Huishoudensamenstelling eenpe~oonshu~houden 10 I 16.1 

meerpersoons huishouden zonder kinderen 27 43.5 

meerpersoons huishouden met kinderen 23 37.1 

eenpersoons huishouden met kinderen 2 3.2 

Opleidingsniveau Laag 27 43.5 

Gemiddeld 15 24.2 

Hoog I 20 32.3 

Inkomensniveau Laag (tot 15.000) 26 41.9 

Gemiddeld (15.000 - 30.000) 21 33.9 

Hoog (meer dan 30.000) l 15 24.2 

Arbeidsstatus Werkloos r 20 32.3 

Werkzaam 28 45.2 

Student/Scholier 14 22.6 

Aantal auto's in huishouden Geen auto's 12 19.4 

1 auto 46 74.2 

2 auto's of meer 4 6.5 

Aantal fietsen in huishouden I 
1 of minder fietsen 19 30.6 

2 fietsen 18 29 

meer dan 2 fietsen 25 40.3 
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Vervolg tabe/4.31: Kenmerken Rotterdam-Noord 

Variabele Categorieën Frequency Percent 

Functiemenging 

=< 2000 33 53.2 

2001-3000 8 12.9 

>3000 21 33.9 

Dichtheid zeer sterk stedelijk 62 100 

Groen Gemiddeld 54 87.1 

Laag 8 12.9 

Veiligheid Hoog 13 21 

Gemiddeld 21 33.9 

Laag 28 45.2 

Verloedering Gemiddeld 8 12.9 

Laag 54 I 87.1 

Sociale Cohesie Hoog 49 I 79 -
Laag 13 I 21 

Gezondheid Hoog 20 I 32.3 

Gemiddeld 34 54.8 

Laag 8 I 12.9 

Connectiviteit Gridstructuur 42 67.7 

Overig 20 32.3 

Percentage niet-westerse Gemiddeld (31-50%) 49 79 
allochtonen in wijk Hoog (>50%) 13 21 
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4.4.2 Simulatie van invloed van fysiekruimtelijke omgevingsfactoren 
Om de invloed van de fysiekruimtelijke omgeving op de fysieke activiteit als gevolg van lopen of fietsen te simuleren, wordt 
eerst bepaald hoeveel fysieke activiteit volgens het model wordt ondernomen in de huidige situatie. Vervolgens zullen enkele 
invloedrijke omgevingsfactoren worden aangepast en wordt wederom bepaald hoeveel fysieke activiteit volgens het model zal 
worden ondernomen. Zowel de modellen van het lopen als het fietsen bevatten variabelen die een bepaalde mate van variantie 
bevatten (upj en eij in de berekende modellen in paragraaf 4.3.1 en 4.3.2). Deze variantie wordt gekenmerkt door een nor
maalverdeling, waarvan het gemiddelde gelijkstaat aan de richtingscoëfficiënt van de variabele en waarvan de spreiding van de 
variantie gelijkstaat aan de standaard-deviatie. Dit geldt voor zowel variabelen op individueel niveau als op postcodeniveau. Om 
bij het simuleren van de hoeveelheid lopen en fietsen rekening te houden met deze variantie van de verschillende parameters, 
worden voor zowel de wijkvariabelen als de individuele variabelen at random waarden getrokken uit de spreiding rondom het 
gemiddelde van de variabele. Dit betekent voor Rotterdam-Noord dat er 62 waarden worden getrokken voor de respondenten 
en vier waarden voor de postcodegebieden. Aangezien met name de vier variantie-waarden van de wijkvariabelen te weinig 
zijn om een stabiel resultaat te krijgen waar conclusies verbonden kunnen worden, wordt deze berekening 100 keer herhaald. 
Op die manier zijn er 100 keer vier variantie-waarden van de wijkvariabelen en 100 keer 62 variantie-waarden op individueel ni
veau. Van deze 100 berekeningen wordt voor iedere respondent het gemiddelde berekend. Deze waarden kunnen dan worden 
geanalyseerd. De resultaten worden hieronder allereerst voor lopen en vervolgens voor fietsen besproken. 

Fysieke activiteit als gevolg van lopen 
Het model uit paragraaf 4.3.1 beschrijft hoe persoonlijke en fysiekruimtelijke omgevingsfactoren van invloed kunnen zijn op de 
fysieke activiteit als gevolg van het zich verplaatsen door lopen. Zoals is af te leiden uit dit model, zijn er drie omgevingsfactoren 
die van invloed zijn: 

het percentage niet-westerse allochtone bewoners van de wijk (hoe lager het percentage niet-westerse allochtone bewo
ners, hoe minder er gelopen wordt), 
de connectiviteit van de wijk (personen uit eenpersoonshuishoudens en personen uit huishoudens met twee auto's in 
bezit lopen minder in een buurt met een gridstructuur. Personen uit huishoudens met één of minder fietsen in bezit 
lopen echter meer in een wijk met een gridstructuur) en 
het feit of een wijk een krachtwijk is of niet (in een wijk die tot krachtwijk is benoemd, lopen personen uit meerpersoon
shuishoudens zonder kinderen meer dan in niet-krachtwijken) 

Tabel4.32 is een weergave van de resultaten van het toepassen van het berekende model uit paragraaf 4.3.1 (vergelijking 4.3.8} 
op de gegevens van Rotterdam-Noord. Gemiddeld wordt er per respondent uit Rotterdam Noord ruim 12 minuten per dag 
gelopen om zich te verplaatsen. De standaard deviatie van 17.3 geeft echter aan dat er nog grote variantie in deze hoeveelheid 
bestaat, wat inhoudt dat de verschillen tussen de respondenten groot zijn. 

Er is maar één factor die aangepast kan worden in de wijk, aangezien er geen invloed uitgeoefend kan worden op de status 
van krachtwijk. Er zou invloed uitgeoefend kunnen worden op het percentage niet-westerse allochtone bewoners in de wijk, 
bijvoorbeeld door woningtoewijzing. Het is bekend dat het feit dat er in wijken met een hoog percentage niet-westerse al
lochtonen veel gelopen wordt. Dit is een gevolg van het feit dat niet-westerse allochtonen in het algemeen meer lopen dan 
autochtonen (Oide-Kalter et al., 2008). Om de gemiddelde hoeveelheid lopen in de wijk te verhogen, zou het percentage niet
westerse allochtonen in Rotterdam-Noord, dat al hoog ligt, nog meer verhoogd moeten worden. Dat is niet wenselijk. De factor 
die wel aangepast kan worden is de stratenstructuur. Aangezien deze invloed zowel positief als negatief kan uitvallen, worden 
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beide mogelijkheden uitgeprobeerd, namelijk het veranderen van de postcodegebieden met een gridstructuur naar een niet
gridstructuur, of het veranderen van de postcodegebieden met een niet-gridstructuur naar een gridstructuur. De resultaten 
hiervan zijn terug te vinden in tabel 4.33 en 4.34. 

Zoals te zien is in deze tabellen, verandert het gemiddeld aantal minuten positief, wanneer de gridstructuur wordt vervangen 
door een niet-gridstructuur. Aangezien dit echter maar in één postcodegebied het geval is, komt het aanpassen van de straten
structuur niet volledig tot zijn recht in deze berekening. Deze positieve verandering is waarschijnlijk het gevolg van het feit dat 
een aantal mensen langer loopt dan voorheen. Een aantal mensen dat voorheen 5 tot 10 minuten liep, loopt nu 10 tot 15 minu
ten, een aantal mensen dat voorheen 10 tot 15 minuten liep, loopt nu 15 tot 20 minuten en een aantal mensen dat voorheen 
15 tot 20 minuten liep, loopt nu zelfs meer dan 20 minuten. De aangepaste gridstructuur zorgt er niet voor dat de variantie in 
de hoeveelheid gelopen minuten vermindert. 

Tabel4.31: Aantal gelopen minuten per dag in Rotterdam-Noord volgens ver
~elijking 4.3.8 

Aantal Respondenten Percentage 

Minder dan 5 minuten 2 3.2% 
5 tot 10 minuten 10 16.1% 
10 tot 15 minuten 39 62.9% 
15 tot 20 minuten 11 17.7% 
Totaal 62 
Gemiddelde duur 12.5 
Standaard Deviatie 17.30 

Tabel 4.33: Aantal gelopen minuten per dag in Rotterdam-Noord met in alle 
postcodegebieden een gridstructuur 

Aantal Respondenten Percentage 

Minder dan 5 minuten 0.0 0.0 
5 tot 10 minuten 

10 tot 15 minuten 
15 tot 20 minuten 
Meer dan 20 minuten 
Totaal 

I. Gemiddelde duur 
Standaard Deviatie 
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20.0 

29.0 
11.0 
2.0 

62.0 
12.2 
17.9 I 

0.3 

0.5 
0.2 
0.0 

Tobel 4.34: Aantal gelopen minuten per dag in Ratterdam-Noord met in alle 
postcodegebieden géén gridstructuur 

Aantal Respondenten Percentage 

Minder dan 5 minuten 2.0 0.0 
5 tot 10 minuten 5.0 0.1 
10 tot 15 minuten 25.0 0.4 
15 tot 20 minuten 25.0 0.4 
Meer dan 20 minuten 5.0 0.1 
Totaal 62.0 
Gemiddelde duur 14.5 
Standaard Deviatie 17.2 
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Fysieke activiteit als gevolg van fietsen 
Het model uit paragraaf 4.3.2 beschrijft hoe persoonlijke en fysiekruimtelijke omgevingsfactoren van invloed kunnen zijn op 
de fysieke activiteit als gevolg van het zich verplaatsen door te fietsen. Zoals is af te leiden uit dit model, zijn er in dit model 
meerdere omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn, namelijk: 

Het feit of een wijk een krachtwijk is of niet (in een krachtwijk wordt meer gefietst dan in een niet-krachtwijk), 
De beoordeling van het groen (waar het groen als 'gemiddeld' wordt beoordeeld, wordt meer gefietst dan waar het 
groen 'hoog' of 'laag' wordt beoordeeld), 
De mate van verloedering van de wijk (waar de mate van verloedering als 'gemiddeld' wordt beoordeeld, wordt meer 
gefietst dan waar de mate van verloedering als 'hoog' of 'laag' wordt beoordeeld), 
De sociale cohesie in de wijk (waar de sociale cohesie als 'laag' wordt beoordeeld, wordt meer gefietst dan waar de so
ciale cohesie als 'hoog' wordt beoordeeld. Personen uit huishoudens zonder auto fietsen ook meer in een wijk waar de 
sociale cohesie als 'gemiddeld' wordt beoordeeld dan in een wijk waar de sociale cohesie als 'hoog' wordt beoordeeld), 
De gemiddeld ervaren gezondheid (in een buurt waar de gemiddelde ervaren gezondheid 'laag' is, wordt meer gefietst 
dan waar de gemiddelde ervaren gezondheid 'hoog' is, 
De mate van functiemenging (waar de functiemenging laag is, fietsen mensen met een laag opleidingsniveau meer dan 
waar de functiemenging hoog is), 
De beoordeelde veiligheid (mensen met een laag opleidingsniveau fietsen minder in een wijk waar de veiligheid als on
veilig wordt beoordeeld dan in wijken die als veilig worden beoordeeld), 
De stedelijkheidsgraad van de wijk (in zeer sterk stedelijke wijken wordt meer gefietst door mensen uit een huishouden 
zonder auto's dan in sterk stedelijke wijken) en 
Het percentage niet-westerse allochtone bewoners van de wijk (in wijken waar het percentage niet-westerse allochtone 
bewoners lager is dan 30%, wordt meer gefietst dan in wijken waar dit percentage hoger is dan 30%). 

Tabel4.35 is een weergave van de resultaten van het toepassen van het berekende model uit paragraaf 4.3.2 (vergelijking 4.3.9} 
op de gegevens van Rotterdam-Noord. Gemiddeld wordt er per respondent uit Rotterdam-Noord bijna 15 minuten per dag ge
fietst om zich te verplaatsen. Echter, ook hier is sprake van een grote mate van variantie rondom dit gemiddelde, wat inhoudt 
dat de verschillen tussen de respondenten groot zijn. 

Er zijn verschillende factoren op wijkniveau die kunnen worden aangepast om de hoeveelheid fietsen om zich te verplaatsen 
te verhogen. Het kenmerk krachtwijk kan niet worden aangepast en de factor 'beoordeling groen' zou negatief moeten ver
anderen om de hoeveelheid fietsen te verhogen. Dat is niet wenselijk. Uit het model blijkt ook dat een 'gemiddelde' ervaren 
verloedering meer stimuleert om te fietsen dan een 'lage' of 'hoge' mate van verloedering. Een hoge mate van verloedering 
zou kunnen worden verbeterd, maar in Rotterdam-Noord is de ervaren verloedering 'laag' of 'gemiddeld'. Het is uiteraard niet 
wenselijk om de mate van verloedering te verhogen. Op de sociale cohesie en de ervaren gezondheid kan geen invloed worden 
uitgeoefend. Een 'gemiddelde' mate van functiemenging heeft een positieve invloed op de hoeveelheid gefietste minuten ten 
opzichte van een 'lage' en 'hoge' mate van functiemenging. Deze factor wordt daarom aangepast van 'hoog' en 'laag' naar 
'gemiddeld'. Ook de factor veiligheid kan worden aangepast, een wijk die als 'gemiddeld' veilig wordt ervaren, heeft namelijk 
een negatieve invloed op fietsen ten opzichte van een 'lage' en 'hoge' mate van veiligheid. Een veilige omgeving wordt uiter
aard niet negatief aangepast en deze factor wordt daarom aangepast van 'gemiddeld' naar 'hoog'. De stedelijkheidsgraad kan 
niet worden aangepast. Wanneer het percentage niet-westerse allochtone bewoners van de wijken lager is dan 30% wordt er 
gemiddeld meer gefietst in de wijk. Het percentage niet-westerse allochtonen in Rotterdam-Noord ligt hoger dan 30%. Dit zou 
op een langere termijn met behulp van woningtoewijzing kunnen worden aangepast. Het feit dat er in minder allochtone wijken 
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meer gefietst wordt, is een direct gevolg van het feit dat niet-westerse allochtonen minder fietsen (Oide-Kalter et al., 2008). 
Wanneer het percentage niet-westerse allochtonen wordt verlaagd, verbetert de gemiddelde hoeveelheid fietsen in de wijk 
waarschijnlijk wel, maar het probleem van niet fietsen door allochtonen wordt dan feitelijk verplaatst. Het verlagen van het 
percentage niet-westerse allochtone bewoners van de wijk wordt daarom niet als een oplossing gezien. 

De effecten van deze mogelijke aanpassingen worden allereerst los van elkaar berekend, waarvan de resultaten te zien zijn in 
tabel 4.36 en tabel 4.37. Uit deze tabellen blijkt dat zowel de mate van functiemenging en de veiligheid een positieve invloed 
hebben op de hoeveelheid fietsen door bewoners uit Rotterdam-Noord, waarbij de invloed van de mate van functiemenging 
groter is dan de invloed van de veiligheid. 
Vervolgens wordt de analyse nogmaals uitgevoerd waarbij beide factoren zijn aangepast. De resultaten hiervan zijn weergege
ven in tabel 4.38. De invloed van het gelijktijdig aanpassen van de mate van functiemenging en het verbeteren van de ervaren 
veiligheid, heeft een grotere invloed op de hoeveelheid fietsen door bewoners uit Rotterdam-Noord. Wanneer beide factoren 
worden aangepast, fietst men 4,2 minuten per dag meer dan in de oorspronkelijke situatie. Ook hier is waarschijnlijk sprake van 
een interne verschuiving, waarbij een aantal mensen dat voorheen minder dan 5 minuten per dag fietste, nu 5 tot 10 minuten 
of nog meer fietst en uiteindelijk meer mensen meer dan 25 minuten per dag fietsen. De mogelijke aanpassingen zorgen allen 
niet voor een vermindering van de variantie van het aantal gefietste minuten. 

Tabel4.35: Aantal gefietste minuten per dag in Rotterdam-Noord volgens ver
gelijking 4.3.9 

Aantal respondenten Percentage 

Minder dan 5 minuten 8 12.9% 

5 tot 10 minuten 13 21.0% 

10 tot 15 10 16.1% 

15 tot 20 minuten 11 17.7% 

20 tot 25 minuten 12 19.4% 
meer dan 25 minuten 8 12.9% 

Totaal 62 
Gemiddeld aantal minuten 14.9 

Standaard Deviatie 20.5 

Tabel4.36: Aantal gefietste minuten per dag in Rotterdam-Noord met een 'ge-
middelde' mate van functiemenging 

Minder dan 5 minuten 

5 tot 10 minuten 

10 tot 15 

15 tot 20 minuten 

20 tot 25 minuten 
meer dan 25 minuten 

Totaal 

Gemiddeld aantal minuten 
Standaard Deviatie 

KRACHTWIJKEN IN BEWEGING 

Aantal respondenten 

4 

7 

14 

14 

12 
11 

62 
18.7 

20.4 

Percentage 

6.5% 

11.3% 

22.6% 

22.6% 

19.4% 
17.7% 

Tabel4.37: Aantal gefietste minuten per dag in Rotterdam-Noord in een vei
ligere omgeving 

Aantal respondenten Percentage 

Minder dan 5 minuten 4 6.5% 

5 tot 10 minuten 9 14.5% 

10 tot 15 11 17.7% 

15 tot 20 minuten 15 24.2% 

20 tot 25 minuten 15 24.2% 
meer dan 25 minuten 8 12.9% 
Totaal 62 
Gemiddeld aantal minuten 17.0 

Standaard Deviatie 20.8 

Tabel4.38: Aantal gefietste minuten per dag in Rotterdam-Noord met een 'ge
middelde' mate van functiemenging 

, Aantal respondenten Percentage 

Minder dan 5 minuten 3 4.8% 

5 tot 10 minuten 

10 tot 15 

15 tot 20 minuten 

20 tot 25 minuten 
meer dan 25 minuten 

Totaal 

Gemiddeld aantal minuten 
Standaard Déviatie 

5 8.1% 

7 11.3% 

17 27.4% 

18 29.0% 
12 19.4% 
62 

19.4 

20.5 
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4.5 CONCLUSIES 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het onderzoek naar de relatie tussen fysiekruimtelijke omgevingskenmerken en fysieke 
activiteiten in de vorm van lopen en/of fietsen gepresenteerd. Voorafgaand aan het uitvoeren van de multilevel-analyse, wat 
het belangrijkste onderdeel vormt van dit onderzoek, is een steekproefbeschrijving gegeven en is het verplaatsingsgedrag 
afgezet tegen de persoonlijke en wijkkenmerken afzonderlijk. Uit de steekproefbeschrijving bleek dat de krachtwijken en ver
gelijkwijken op het merendeel van de te onderzoeken variabelen veel overeenkomsten hebben. Alleen wat betreft variabelen 
over de sociaal-economische status zijn de verschillen tussen de krachtwijken van de vergelijkwijken groter en tonen de ver
gelijkwijken meer overeenkomsten met het gemiddelde van Nederland. Dit heeft tot gevolg dat deze variabelen meer invloed 
kunnen uitoefenen op de verschillen tussen de fysieke activiteit in de krachtwijken en vergelijkwij ken. 

Uit de analyse van de invloed van de variabelen op persoonlijk niveau en wijkniveau blijkt dat vrijwel alle variabelen een sig
nificante relatie hebben met de hoeveelheid fysieke activiteit als gevolg van lopen, fietsen en/of het totaal van beiden. Aan 
de hand van deze resultaten is besloten om alle variabelen mee te nemen in de multilevel-analyse. Deze multilevel-analyse is 
uitgevoerd voor de fysieke activiteit als gevolg van lopen, als gevolg van fietsen en als gevolg van de combinatie van beiden. Bij 
de drie analyses zijn zowel variabelen op individueel als op wijkniveau gevonden die in een bepaalde mate van invloed zijn op 
de fysieke actviteit. Echter, een groot deel van de variantie van alle drie de modellen blijft onverklaard, wat tot uiting komt in de 
grote standaard-deviatie van de error-term eij. Hieronder worden per analyse enkele conclusies getrokken. 

Lopen 
Wat betreft lopen zijn de persoonlijke kenmerken leeftijd, huishoudensamenstelling, opleidingsniveau, inkomensniveau, ar
beidsstatus, autobezit en fietsbezit en de ruimtelijke kenmerken percentage niet-westerse allochtonen, stratenstructuur en 
krachtwijk van invloed. Wat betreft de persoonlijke kenmerken is opvallend dat het inkomensniveau een negatieve invloed uit
oefent op de hoeveelheid lopen, hoe hoger het inkomen, hoe minder men loopt. Datzelfde geldt voor de arbeidsstatus, mensen 
met werk lopen meer dan mensen zonder werk. Wat betreft de wijkkarakteristieken valt op dat gebieden met een gridstruc
tuur een negatieve invloed uitoefenen op de hoeveelheid lopen voor mensen woonachtig in een eenpersoonshuishouden en 
mensen uit een huishouden met één auto. Voor personen uit een huishouden met één of minder fietsen heeft een gridstruc
tuur echter een positieve invloed. Ook is opvallend een laag percentage niet-westerse allochtone bewoners in een wijk, een 
negatieve invloed heeft op de hoeveelheid lopen in die wijk (hoe lager dit percentage, hoe lager de hoeveelheid lopen). De 
negatieve invloed van een gridstructuur op lopen wordt bevestigd door het scenario dat aan de hand van het berekende model 
is geschetst voor lopen in Rotterdam-Noord. 

Fietsen 
Op de hoeveelheid fietsen zijn de persoonlijke kenmerken huishoudensamenstelling, opleidingsniveau, arbeidsstatus, autobezit 
en fietsbezit en de ruimtelijke kenmerken krachtwijk, mate van functiemenging, de stedelijkheidsgraad, de ervaren veiligheid, 
de beoordeling van groen, mate van verloedering, de sociale cohesie, de gemiddelde ervaren gezondheid en het percentage 
niet-westerse allochtonen in de wijk van invloed. Wat betreft de persoonlijke kenmerken valt op dat personen uit een huishou
den zonder auto's minder wordt gefietst dan personen uit huishoudens met twee of meer auto's. Wat betreft de ruimtelijke 
kenmerken vallen meerdere dingen op. Allereerst valt op dat een omgeving waar het groen en de mate van verloedering als 
'gemiddeld' wordt beoordeeld, meer gefietst wordt dan wanneer deze kenmerken als 'laag' worden beoordeeld. In gebieden 
waar de sociale cohesie en de gemiddelde ervaren gezondheid zelfs 'laag' is, wordt ook meer gefietst dan in gebieden waar 
deze kenmerken als 'gemiddeld' zijn beoordeeld. Als interactie-effect met het persoonlijke kenmerk meerpersoonshuishouden 
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met kinderen valt op dat wanneer de functiemenging en de veiligheid als 'gemiddeld' worden beoordeeld, men meer fietst dan 
wanneer deze kenmerken als 'laag' of 'gemiddeld' worden beoordeeld. Als interactie-effect met een gemiddeld opleidingsni
veau valt op dat men meer fietst in een omgeving met gemiddelde mate van verloedering dan in een omgeving met een lage 
mate van verloedering. Ten slotte is opvallend dat personen uit een huishouden zonder auto, meer fietsen in een omgeving 
waar de sociale cohesie als gemiddeld wordt beoordeeld, dan in een omgeving waar deze sociale cohesie als hoog wordt be
oordeeld. De positieve invloed van een gemiddelde mate van functiemenging en veiligheid wordt bevestigd door het scenario 
dat met behulp van het berekende model is geschetst voor fietsen in Rotterdam-Noord. 

Fysieke activiteit als gevolg van lopen èn fietsen 
Wanneer wordt gekeken naar de totale fysieke activiteit als gevolg van lopen en fietsen, zijn de persoonlijke kenmerken leeftijd, 
huishoudensamenstelling, opleidingsniveau, inkomensniveau, arbeidsstatus, autobezit en fietsbezit en de ruimtelijke kenmer
ken krachtwijk, stratenstructuur en percentage niet-westerse allochtonen in de wijk van invloed. 
Wat betreft persoonlijke kenmerken valt ook bij de totale hoeveelheid fysieke activiteit op dat het inkomensniveau en arbeids
status een negatieve invloed hebben. Wat betreft de ruimtelijke kenmerken vallen meerdere dingen op. Zowel de kenmerken 
groen als sociale cohesie hebben meer positieve invloed op de fysieke activiteit, wanneer deze aspecten worden beoordeeld 
als 'gemiddeld' of zelfs 'laag' (sociale cohesie). Daarnaast hebben de kenmerken functiemenging, veiligheid en verloedering 
voor personen uit meerpersoonshuishoudens de meest positieve invloed wanneer deze als gemiddeld worden beoordeeld. Ten 
slotte is opvallend dat personen uit huishoudens met één auto meer fysiek actief door te lopen en fietsen zijn in een omgeving 
waar de gemiddelde ervaren gezondheid gemiddeld is, waar de stratenstructuur geen grid heeft en waar het percentage niet
westerse allochtone bewoners hoger is dan 30%. 
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Waar ooit de gezondheid aanleiding is geweest om eisen te stellen aan de ontwikkeling en handhaving van de ruimtelijke om
geving, krijgt de markt in de huidige maatschappij steeds meer vrijheid om naar eigen inzicht te ontwikkelen. Toch is de huidige 
gezondheidsstaat, waarbij overgewicht een van de grootste problemen vormt, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd, 
aanleiding om wederom vanuit de stedenbouw voorwaarden te scheppen voor een gezonde omgeving. In dit onderzoek wordt 
daarom getracht inzicht te verkrijgen in de invloed van de stedenbouwkundige omgeving op de keuze voor fysieke activiteit. In 
dit concluderende hoofdstuk wordt in paragraaf 5.1 allereerst ingegaan op het literatuuronderzoek en het conceptueel model 
dat is ontstaan aan de hand van dit onderzoek. Vervolgens worden de geformuleerde hypothesen besproken aan de hand van 
de verkregen resultaten uit de uitgevoerde data-analyse. In deze data-analyse is gebruik gemaakt van bestaande data-verza
melingen, waardoor er beperkingen voor de interpretatie van de resultaten zijn ontstaan. Daarnaast roepen enkele resultaten 
nieuwe vragen op. Aan de hand hiervan worden in paragraaf 5.2 aanbevelingen geformuleerd voor volgende onderzoeken. 

5.1 CON CLUSIES 

Het probleem van overgewicht is tweezijdig. Enerzijds wordt er steeds meer en ongezonder geconsumeerd. Anderzijds wordt 
er steeds minder bewogen en energie verbrand. Het uitgevoerde literatuuronderzoek toont aan dat er veel winst behaald kan 
worden bij het bestrijden van overgewicht door mede met behulp van stimulerende fysiekruimtelijke omgevingsfactoren men
sen aan te sporen om meer te sporten en gebruik te maken van de fiets of om te wandelen om zich te verplaatsen. Hierbij kan 
gedacht worden aan de mate van functiemenging, de stedelijkheidsgraad of de aanwezigheid van groen. 

LEVEL 2: WIJKEN 

FUNCTIEMENGING DICHTHEID 

CONNECTIVITEIT VEIUGHEID GROEN 

.... ................................................................................................. ·~··~··-

RECREATIE 

FIETSEN 

LEVEL1:RESPONDENTEN 

Figuur 5.1: Conceptueel model met hiërarchische structuur. De bovenste blokken representeren de variabelen op wijkniveau. De onderste blokken represente

ren de variabelen op respondentniveau 
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Aan de hand van het literatuuronderzoek is er een conceptueel model opgesteld, waarin de relatie tussen de fysiekruimtelijke, 
maar ook persoonlijke kenmerken en sociaal-ruimtelijke omgevingsfactoren, en fysieke activiteit als gevolg van lopen en fietsen 
is opgenomen (zie figuur 5.1). Aan de hand hiervan zijn enkele hypothesen opgesteld waarin later in deze paragraaf op wordt 
teruggekomen. 

In 2007 zijn door het ministerie van VROM 40 wijken geselecteerd waarin grote problemen heersen op het gebied van onder an
dere leefbaarheid, veiligheid, gezondheid en werkloosheid. Dit zijn tevens belangrijke kenmerken in relatie met het behalen van 
een voldoende hoeveel~heid fysieke activiteit. De mensen woonachtig in deze wijken zijn over het algemeen niet bij machte 
om te verhuizen naar buurten met een woonomgeving die meer geschikt is om fysiek actief te zijn. Aangezien het doel van het 
selecteren van deze wijken is, om de heersende problemen op te lossen, worden er veel plannen gemaakt om ze grondig aan te 
pakken en te herstructureren. In dit onderzoek wordt er op dit actuele probleem ingespeeld door het onderzoek toe te spitsen 
op deze krachtwij ken. De probleemstelling die hieruit volgt, luidt dan ook: 

"Welke fysiekruimtelijke omgevingsfactoren oefenen invloed uit op de keuze voor fysieke activiteit in de vorm van lopen en 
fietsen in de krachtwijken, rekening houdende met de sociale leefomgeving en persoonlijke kenmerken, en In welke mate 
spelen deze omgevingsfactoren een rolr 

Om dit onderzoek uit te voeren is gebruik gemaakt van bestaande dataverzamelingen, namelijk data uit het WoON-onderzoek 
en het MON-onderzoek. In deze dataverzamelingen is data aanwezig over ruimtelijke omgevingskenmerken (WoON), maar ook 
over persoonlijke kenmerken en over verplaatsingsgedrag (MON). Om de geformuleerde hypothesen te beantwoorden, wordt 
allereerst gebruik gemaakt van een algemene analyse van de relatie tussen de persoonlijke en wijkkenmerken en fysieke acti
viteit als gevolg van lopen, fietsen en het totaal van lopen en fietsen op zichzelf. Hierna zijn multilever-analyses van de fysieke 
activiteiten lopen, fietsen en het totaal van lopen en fietsen uitgevoerd om de relatie van de persoonlijke en wijkkenmerken 
gezamenlijk met de fysieke activiteiten aan te tonen. Ten slotte zijn er enkele scenario's geschetst voor de krachtwijk Rotter
dam-Noord, waarin wordt getoetst in hoeverre het aanpassen van enkele variabelen invloed hebben op lopen en fietsen met 
een verplaatsingsoogpunt. Hieronder zullen de bevindingen van deze analyses aan de hand van de in hoofdstuk 2 opgestelde 
hypothesen worden behandeld. 

5.1.1 De relatie tussen de fysiek-ruimtelijke omgeving en fysieke activiteit 
In een omgeving met een hoge mate van functiemenging is men meer fysiek actief don in een omgeving zonder functiemenging 
In wijken, waar meerdere functies, zoals woningen, winkels, werkgelegenheid, scholen en recreatiegebieden, aanwezig zijn, 
worden de onderlinge afstanden tussen deze functies verkleind en is het voor gebruikers mogelijk om verschillende activiteiten 
met elkaar te combineren. Een bijkomend voordeel van dit verschijnsel is dat autogebruik in deze wijken afneemt en men meer 
gebruik maakt van langzaam verkeer of openbaar vervoer (Frank, 2000; Hanson et al., 2005). Aangezien in dit onderzoek geen 
gegevens beschikbaar zijn over de hoeveelheid verschillende voorzieningen in een postcodegebied, is gebruik gemaakt van de 
hoeveelheid banen in een postcodegebied, waarmee wordt getracht de mate van functiemenging te benaderen. 

Wanneer naar de relatie tussen de ruimtelijke omgevingskenmerken en fysieke activiteit als gevolg lopen, fietsen en de com
binatie van beiden wordt gekeken, valt op dat niet in de postcodegebieden waar de meeste banen aanwezig zijn men het 
meest fysiek actief is door te fietsen of door te fietsen en lopen, maar in de postcodegebieden met een gemiddelde mate 
van functiemenging. Deze bevinding wordt ondersteund door de multilevel-analyse van fietsen en de multilever-analyse van 
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fysieke activiteit als gevolg van de som van het lopen en fietsen. Echter, deze invloed is alleen van toepassing op personen die 
woonachtig zijn in een meerpersoonshuishouden met kinderen. Wanneer er een scenario wordt geschetst van de hoeveelheid 
fietsen, waarbij in de postcodegebieden met een hoge mate van functie menging, deze mate wordt teruggebracht naar gemid
deld, wordt bevestigd dat de gemiddelde hoeveelheid fietsen toeneemt. 

Een verklaring van deze tegenstrijdigheid kan zijn dat in meerpersoons huishoudens met kinderen in de geanalyseerde wijken 
veel partners zijn die altijd al gebruik maakten van de fiets om bijvoorbeeld boodschappen te doen of hun kinderen naar school 
te brengen. Wanneer deze voorzieningen in de naaste omgeving worden teruggebracht, zullen zij een langere afstand moeten 
afleggen om hun bestemming te bereiken. Dat er in de andere huishoudensamenstellingen geen invloed van deze verandering 
uitgaat, kan komen doordat deze personen activiteiten met elkaar combineren, dus doordat zij kinderen op weg naar het werk 
op school afzetten of boodschappen doen op weg naar huis. 

Naarmate de stedelijkheidsgraad van een omgeving toeneemt, neemt de hoeveelheid fysieke activiteit toe 
In een omgeving met een hoge stedelijkheidsgraad, worden de reisafstanden verkleind, waardoor afstanden aantrekkelijker 
zijn om per langzaam verkeer af te leggen. In dit onderzoek zijn postcodegebieden onderzocht die een zeer sterk stedelijke 
omgeving (meer dan 2500 adressen per km2) of een sterk stedelijke omgeving hebben (1500 tot 2500 adressen per km2). Uit 
een eerste analyse van de relatie tussen de stedelijkheidsgraad en fysieke activiteit lijkt de stedelijkheidsgraad geen significante 
invloed uit te oefenen op lopen, fietsen of een combinatie van lopen en fietsen. Uit de multilevel-analyse van fietsen blijkt 
echter dat personen die niet beschikken over een auto in het huishouden, significant meer fietsen in een zeer sterk stedelijke 
omgeving dan in een sterk stedelijke omgeving. De multilevel-analyse van de combinatie van fietsen en lopen toont aan dat 
men in het algemeen significant meer fysiek actief is in een sterk stedelijke omgeving. Deze twee bevindingen ondersteunen 
deze hypothese dus. 

In een omgeving met een hoge mate van connectiviteit neemt de hoeveelheid fysieke activiteit toe 
De connectiviteit van de omgeving wordt in dit onderzoek opgevat als de stedelijke structuur van die omgeving. De stedelijke 
structuur van een omgeving bepaalt hoe aantrekkelijk het is voor gemotoriseerd en niet-gemotoriseerd verkeer om er gebruik 
van te maken (Frank et al., 2003; Snellen, 2002). Nederland wordt gekenmerkt door een fietscultuur, wat mede mogelijk wordt 
gemaakt door het feit dat de stedelijke structuur vaak aantrekkelijk is voor langzaam verkeer en dus ook voor fietsen. Bij het 
in kaart brengen van de stedelijke structuur van de te onderzoeken wijken is gebleken dat bijna 80% wordt gekenmerkt door 
een gridstructuur of een combinatie met een gridstructuur. Een gridstructuur is een structuur die zorgt voor een hoge mate 
van connectiviteit, waarbij de hoeveelheid kruisingen toeneemt, wat het gebruik van gemotoriseerd ontmoedigt en waarbij 
men meer routekeuzemogelijkheden heeft om zo de meest optimale route te kiezen naar een bestemming. Deze twee ontwik
kelingen stimuleren langzaam verkeer (Frank & Engelke, 2000; Frank et al., 2003; Handy et al., 2002). Er wordt dus verwacht 
dat in de wijken met een gridstructuur meer fysieke activiteit wordt ondernomen. Uit een eerste analyse van de relatie tussen 
de stedelijke structuur en de fysieke activiteit, komt inderdaad naar voren dat in wijken met een gridstructuur significant meer 
gelopen wordt dan in wijken zonder gridstructuur. Echter, er wordt in wijken met een gridstructuur significant minder gefietst 
dan in wijken zonder gridstructuur. De multilevel-analyse van lopen en de combinatie van lopen en fietsen laat zien dat mensen 
die over één auto beschikken in het huishouden meer fysieke activiteit vertonen in een wijk zonder gridstructuur. Ook mensen 
die alleen woonachtig zijn, lopen meer in een omgeving zonder gridstructuur. Mensen die één of geen fiets tot hun beschikking 
hebben, lopen juist meer in een omgeving met een gridstructuur. Uit het geschetste scenario, waarbij in Rotterdam-Noord de 
wijken met een gridstructuur zijn aangepast naar wijken zonder gridstructuur, blijkt dat de gemiddelde hoeveelheid lopen dan 
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toeneemt. 

Een reden voor deze bevinding kan zijn dat in de krachtwijken veel mensen wonen die niet over een ander vervoermiddel be
schikken. Doordat de gridstructuur in de wijk wordt vervangen door een niet-gridstructuur, kan de mate van connectiviteit zijn 
afgenomen. Hierdoor zouden mensen die niet over de mogelijkheden beschikken om zich op een andere manier te verplaatsen, 
nu een langere route moeten lopen om hun bestemming te bereiken, wat ervoor zorgt dat de reisduur toeneemt. 

In een omgeving die als aantrekkelijk wordt beschouwd, is men meer fysiek actief dan in een omgeving die niet als aantrekkelijk 
wordt beschouwd 
De esthetische kwaliteiten van een omgeving kunnen worden toegeschreven aan bijvoorbeeld de vormgeving van de bebou
wing, de openbare ruimte en de aanwezigheid van groen. Deze kwaliteiten zijn echter erg moeilijk uit te drukken in een hoe
veelheid, waardoor dit aspect in een andere vorm is meegenomen in dit onderzoek, namelijk de mate van verloedering van de 
wijk. Hierdoor wordt de hypothese als volgt geformuleerd: in een omgeving met weinig verloedering, is men meer fysiek actief 
dan in een omgeving met veel verloedering. 
Uit de eerste analyse van de relatie tussen de mate van verloedering en de hoeveelheid fysieke activiteit, blijkt echter dat er 
significant meer gefietst wordt en men meer fysiek actief is in een omgeving met een gemiddelde mate van verloedering dan 
in een omgeving met een lage mate van verloedering. Dit wordt bevestigd door de multilevel-analyse van fietsen, die aantoont 
dat in postcodegebieden met een gemiddelde mate van verloedering, significant meer gefietst wordt dan in gebieden met een 
lage of hoge mate van verloedering. De multilevel-analyse van de combinatie van lopen en fietsen toont aan dat personen uit 
meerpersoonshuishoudens met kinderen in gebieden met een lage of gemiddelde mate van verloedering significant meer be
wegen dan in gebieden met een hoge mate van verloedering, waarbij de gemiddelde mate van verloedering de meest positieve 
invloed heeft. 

Uit deze resultaten blijkt niet dat een hoge mate van verloedering een negatieve invloed heeft, zoals verwacht werd, maar een 
lage mate van verloedering geen positieve invloed heeft. Het is onduidelijk wat de reden hierachter is. 

In een omgeving die als veilig wordt beschouwd is men meer fysiek actief dan in een omgeving die als onveilig wordt be
schouwd 
In verschillende onderzoeken wordt een relatie gelegd tussen de ervaren veiligheid in de omgeving en de hoeveelheid fysieke 
activiteit die wordt ondernomen, waarbij een hoge mate van ervaren veiligheid een positieve invloed heeft (Foster & Giles
Corti, 2008; Fester et al., 2004; Tucker-Seeley et al., 2009). Uit de analyse van de relatie tussen de ervaren veiligheid en fysieke 
activiteit op zich, komt naar voren deze relatie alleen significant is bij de hoeveelheid lopen. Hieruit komt naar voren dat er meer 
gelopen wordt waar de ervaren veiligheid laag is. Bij de multilevel-analyse van lopen blijkt de ervaren veiligheid echter geen 
significante invloed uit te oefenen. Uit de multilevel-analyse van zowel fietsen als van de combinatie van lopen en fietsen blijkt 
wel dat de veiligheid een significante invloed uitoefent op de hoeveelheid fysieke activiteit. Dit is het geval voor personen uit 
meerpersoonshuishoudens met kinderen, zij fietsen of fietsen en lopen in totaal significant minder wanneer de ervaren veilig
heid als gemiddeld wordt beoordeeld, dan wanneer de ervaren veiligheid als laag of hoog wordt beoordeeld. Dit houdt in dat 
een omgeving waar de gemiddelde ervaren veiligheid hoog is, meer fysieke activiteit wordt ondernomen, maar ook wanneer 
de ervaren veiligheid laag is. 
Uit het geschetste scenario voor fietsen in Rotterdam-Noord, waarbij de veiligheid wordt verbeterd en in plaats van gemiddeld 
als hoog wordt beoordeeld, blijkt dat er in dat geval meer gefietst wordt. 
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De hypothese wordt dus gedeeltelijk door de data-analyse bevestigd, in die zin dat er in wijken waar de veiligheid als gemiddeld 
wordt beoordeeld, men minder fysiek actief is dan in wijken waar de veiligheid als hoog wordt beoordeeld. Echter, er wordt ook 
minder fysieke activiteit beoefend dan in wijken waar de veiligheid laag scoort. De reden hiervan is onduidelijk. 

Bewoners die de kwaliteit het groen in de omgeving hoger beoordelen, beoefenen meer fysieke activiteit 
Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat een groene omgeving een gezonde invloed heeft op mensen. Groen heeft 
onder andere een filterende werking van de afvalstoffen van het verkeer waaraan men wordt blootgesteld en de visuele aan
wezigheid van groen kan een positieve invloed hebben op humeur, concentratievermogen en ervaren gezondheid (Maas et 
al., 2006; Brosens & Woestenburg, 2008; Kernperman & Timmermans, 2008). Daarnaast speelt groen indirect een rol bij het 
verbeteren van gezondheid. Mensen woonachtig in een omgeving met toegankelijke openbare groene ruimte blijken meer fy
siek actief te zijn dan mensen in een dichtbebouwde woonomgeving zonder groen (We lis et al., 2007; Kaczynski & Henderson, 
2007). In dit onderzoek wordt de relatie tussen groen en fysieke activiteit onderzocht met behulp van de subjectief beoordeel
de kwaliteit van het groen in de woonomgeving van de respondenten. Wanneer wordt gekeken naar de relatie tussen groen 
en fysieke activiteit op zich, komt naar voren dat in omgeving waarin het groen een hoge beoordeling krijgt, significant meer 
gefietst wordt. Uit de multilevel-analyse van zowel fietsen als van lopen en fietsen in totaal komt echter naar voren dat een 
omgeving waar met een gemiddelde beoordeling van het groen, significant meer positieve invloed uitoefent op de hoeveelheid 
fysieke activiteit, dan een omgeving waarin het groen als laag of hoog wordt beoordeeld. 

Net als bij veiligheid wordt de hypothese gedeeltelijk bevestigd, namelijk dat in een omgeving met een gemiddeld beoordeelde 
kwaliteit van groen, meer wordt bewogen dan in een omgeving waarin de kwaliteit van het groen als laag wordt beoordeeld. 
Echter er wordt in een omgeving met een gemiddelde kwaliteit van groen ook meer bewogen dan in een omgeving met een 
hoge kwaliteit. De reden hiervan is onduidelijk. 

5.1.2 Oe relatie tussen de sociaal-ruimtelijke omgeving en fysieke activiteit 
In een wijk waar meer niet-westerse allochtonen wonen, wordt minder fysieke activiteit beoefend dan in wijken waar meer 
autochtonen wonen 
In een onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid naar mobiliteit van allochtonen blijkt dat met name allochtone 
vrouwen minder fietsen en dat de auto veel wordt gebruikt, met name door Turkse en Marokkaanse mannen, omdat autobezit 
gezien wordt als statussymbool (Oide-Kalter et al., 2008).1n dit onderzoek zijn alleen gegevens beschikbaar over het percentage 
niet-westerse allochtonen per postcodegebied. Daarom kunnen er geen directe verbanden worden gelegd tussen de etniciteit 
van een respondent en zijn/haar fysieke activiteit. Uit de analyse van de relatie tussen het percentage niet-westerse allochtone 
bewoners van de wijk en fysieke activiteit, blijkt dat de invloed verschillend is voor lopen en fietsen. In wijken waar het per
centage hoog is, wordt significant meer gelopen, maar significant minder gefietst dan in wijken waar dit percentage laag is. In 
deze wijken is de som van lopen en fietsen ook significant hoger. De multilevel-analyses laten verschillende resultaten zien. De 
multilevel-analyse van lopen laat zien dat personen woonachtig in een omgeving waar percentage niet-westerse allochtonen 
lager is dan 30%, men minder loopt dan waar het percentage hoger is dan 50%. Personen uit een wijk waar het percentage 
niet-westerse allochtone bewoners ligt tussen de 30% en 50%, lopen het minst. De beschouwde literatuur heeft laten zien dat 
niet-westerse allochtonen minder fietsen, maar er wordt niet ingegaan op lopen. Het feit dat in de bestudeerde wijken veel 
mensen wonen die niet over een auto beschikken gecombineerd met het feit dat met name allochtone vrouwen niet kunnen 
fietsen, kunnen een verklaring zijn van het feit dat er in een omgeving waar het percentage niet-westerse allochtonen hoger is 
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dan 30% meer wordt gelopen dan in wijken waar dit percentage lager is. Waarom in wijken waar het percentage tussen de 30% 
en 50% meer wordt gelopen dan in wijken waar het percentage hoger is dan 50% is onduidelijk. Een mogelijke verklaring is dat 
in de wijken verschillende etniciteiten wonen, die mogelijk een verschillend activiteitenpatroon hebben. 

De multilevel-analyse van de hoeveelheid fietsen laat zien dat personen uit een huishouden dat niet beschikt over een auto, 
meer fietsen wanneer ze wonen in een omgeving waar het percentage niet-westerse allochtone bewoners lager is dan 30%, dan 
wanneer dit percentage hoger is dan 30%. Deze bevinding komt overeen met de geformuleerde hypothese. 

De multilevel-analyse van het totaal van lopen en fietsen laat zien dat mensen uit een omgeving waar het percentage niet
westerse bewoners lager is dan 30%, meer bewegen dan wanneer het percentage hoger is dan 30%, wat de geformuleerde 
hypothese bevestigt. Ook wordt aangetoond dat personen uit een huishouden dat over één auto beschikt, minder fysiek actief 
zijn wanneer ze woonachtig zijn in omgeving waar het percentage niet-westerse allochtone bewoners lager is dan 30%, dan in 
postcodegebieden waar het percentage hoger is. Dit kan een gevolg zijn van het feit dat niet-westerse allochtone huishoudens 
bestaat uit meer gezinsleden dan autochtone gezinnen (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2009) en dat niet-westerse alloch
tone jongeren met een auto deze auto gebruiken als statussymbool en niet zozeer als vervoermiddel. Dat zorgt ervoor dat er 
in de niet-westerse allochtone huishoudens meer personen zijn die, wanneer er één auto in bezit is, zich toch op een andere 
manier moeten verplaatsen. 

In een wijk waar de gemiddeld ervaren gezondheid hoog is, wordt meer fysieke activiteit beoefend dan in wijken waar de gemid
delde ervaren gezondheid lager is 
Het meeste onderzoek dat wordt gedaan naar de relatie tussen fysieke activiteit en gezondheid gaat in op het feit dat het be
oefenen van fysieke activiteit een positieve invloed heeft op de gezondheid. Deze relatie heeft echter een selectief karakter, 
mensen kunnen alleen fysieke activiteit beoefenen, wanneer zij (redelijk) gezond zijn. Met andere woorden, wanneer mensen 
ongezond zijn, kunnen zij niet zonder meer fysieke activiteit beoefenen (Oide-Kalter, 2007). In dit onderzoek zijn geen gegevens 
beschikbaar over de individuele ervaren gezondheid, enkel over de gemiddelde ervaren gezondheid per postcodegebied. De 
analyse van de relatie tussen de gemiddelde ervaren gezondheid en fysieke activiteit op zich laat zien dat deze relatie significant 
is voor lopen en het totaal van lopen en fietsen. Opvallend is dat wanneer de gemiddelde ervaren gezondheid laag is, meer 
gelopen en in totaal meer gelopen en gefietst wordt dan wanneer de gemiddelde ervaren gezondheid gemiddeld of hoog is. De 
multilevel-analyses leveren gedeeltelijk andere resultaten op. Uit de multilevel-analyse van het lopen blijkt dat de gemiddelde 
ervaren gezondheid geen invloed uitoefent, maar uit de multilevel-analyse van fietsen blijkt dat mensen uit een omgeving met 
een lage ervaren gezondheid meer fietsen dan mensen uit een omgeving met een gemiddelde of hoge ervaren gezondheid. De 
multilevel-analyse van het totaal van lopen en fietsen toont aan dat mensen uit een huishouden met één auto, meer fysieke 
activiteit vertonen in een omgeving waar de gemiddelde ervaren gezondheid als gemiddeld wordt beoordeeld, dan wanneer 
de gemiddelde ervaren gezondheid als laag of hoog wordt beoordeeld. Er moet dus geconcludeerd worden dat er meer fysieke 
activiteit plaatsvindt in omgevingen waar de gemiddelde ervaren gezondheid als gemiddeld of als laag wordt beoordeeld. Wat 
de reden achter deze negatieve resultaten is onduidelijk. 

In een wijk waar men veel sociale cohesie ervaart, wordt meer fysieke activiteit beoefend dan in een wijk waar minder sociale 
cohesie wordt ervaren 
Onderzoek in Australië heeft aangetoond dat persoonlijk keuzegedrag wordt beïnvloed door onder andere sociale interacties. De 
kans dat iemand voldoet aan de aanbevolen hoeveelheid fysieke activiteit, wordt beïnvloed door het beoefenen van een sport 
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in gezelschap, het lid zijn van een vereniging en door subjectieve normen die worden opgelegd door anderen (wanneer wordt 
gedacht dan anderen vinden dat men meer moet sporten) (Henderson & Bialeschki, 2005; Giles-Corti & Donovan, 2002b). In 
dit onderzoek wordt de relatie tussen de sociale omgeving en fysieke activiteit onderzocht aan de hand van de ervaren sociale 
cohesie in de wijk. Wanneer de relatie tussen de sociale cohesie en fysieke activiteit op zich wordt geanalyseerd, blijkt dat een 
sociale cohesie inderdaad een positieve invloed lijkt te hebben op fysieke activiteit. In een omgeving waar de sociale cohesie 
als hoog wordt beoordeeld, wordt significant meer gefietst en in totaal meer gelopen en gefietst. Uit de multilevel-analyses 
blijkt echter iets anders. De multilevel-analyse van fietsen laat zien dat personen uit een omgeving waar de sociale cohesie 
als laag wordt beoordeeld, meer fietsen dan personen uit een omgeving waar de sociale cohesie als gemiddeld of hoog wordt 
beoordeeld. Echter, personen uit een huishouden zonder auto, fietsen meer wanneer de sociale cohesie als gemiddeld wordt 
beoordeeld, dan wanneer dit een lage of hoge score heeft. Ook de multilevel-analyse van het totaal van lopen en fietsen laat 
zien dat mensen uit een omgeving waar de sociale cohesie als laag of gemiddeld zijn beoordeeld, meer fysiek actief zijn dan in 
een omgeving waar de sociale cohesie hoog scoort, waarbij een lage beoordeling de meest positieve invloed heeft. 

Deze resultaten zijn tegengesteld dan wat aan de hand van het literatuuronderzoek verwacht kan worden. Wat de oorzaak van 
deze bevindingen, is onduidelijk. 

5.1.3 De relatie tussen persoonlijke kenmerken en fysieke activiteit 
Mannen zijn meer fysiek actief dan vrouwen 
De verschillen in fysieke activiteit die wordt ondernomen door mannen en vrouwen nemen steeds verder af, maar het geldt 
nog steeds dat vrouwen minder roken en gezonder eten. Mannen vertonen echter meer fysieke activiteit en hebben minder 
last van overgewicht (van lindert et al., 2004). De analyse van de relatie tussen geslacht en fysieke activiteit op zich laat zien 
dat mannen significant meer fietsen en meer fysiek actief zijn door het totaal van lopen en fietsen. De multilevel-analyse laat 
echter zien dat in combinatie met andere factoren, het geslacht geen significante invloed uitoefent op lopen, op fietsen of op 
het totaal van lopen en fietsen. Deze hypothese kan dus niet door dit onderzoek worden bevestigd of ontkend. 

Naarmate men ouder wordt, is men meer fysiek actief 
Uit onderzoek van het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) blijkt dat wanneer men ouder 
wordt, men gezonder gedrag gaat vertonen. Oudere mensen eten gezonder en voldoen vaker aan de norm van voldoende be
weging (van lindert et al., 2004). Aan de hand daarvan wordt verwacht dat naarmate men ouder wordt, men meer gaat lopen 
en fietsen. Wanneer de relatie tussen leeftijd en fysieke activiteit op zich wordt geanalyseerd, blijkt dat leeftijd geen significante 
invloed heeft. Uit de multilevel-analyses van lopen en het totaal van lopen en fietsen blijkt dat personen uit de leeftijdsgroep 
van 41 tot 65 jaar meer lopen en in totaal meer lopen en fietsen dan personen jonger dan 41 of ouder dan 65. De hypothese 
kan dus gedeeltelijk worden bevestigd, in de zin dat mensen ouder dan 40 meer lopen dan jongeren. Echter, ze lopen ook meer 
dan 65-plussers. 

Naarmate het autobezit toeneemt, neemt de hoeveelheid fysieke activiteit af 
Uit onderzoek naar mobiliteit blijkt dat de hoeveelheid afgelegde autokilometers en ook autobezit toenemen. Daarnaast is 
bekend dat op afstanden korter dan 7,5 kilometer, waarbij in 35% van de gevallen gebruik wordt gemaakt van de auto (Ken
nisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, 2009). Deze feiten zijn redenen om aan te nemen dat wanneer men meerdere auto's heeft, 
men meer autokilometers maakt, en minder loopt of fietst. Wanneer de relatie tussen autobezit van het huishouden en fysieke 
activiteit op zich wordt geanalyseerd, blijkt dit voor lopen, fietsen en het totaal van lopen en fietsen significante invloed te 
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hebben, waarbij inderdaad blijkt dat personen uit huishoudens zonder auto's meer fysieke activiteit als gevolg van lopen en/ of 
fietsen. Uit de muitHevel-analyse van lopen en van het totaal van lopen en fietsen blijkt ook dat autobezit een negatieve invloed 
heeft op lopen (hoe meer auto's, hoe minder men loopt). Uit de multilevel-analyse van fietsen blijkt echter dat personen uit 
een huishouden met één auto meer fietsen dan personen uit een huishouden zonder auto's of personen uit huishoudens met 
twee of meer auto's. 

De multilevel-analyses van lopen en het totaal van lopen en fietsen bevestigen de hypothese dat autobezit een negatieve 
invloed heeft op fysieke activiteit. Wat fietsen betreft blijkt deze redenering niet op te gaan. Wat de reden hiervan is, is ondui
delijk. 
Naarmate het fietsbezit toeneemt, neemt de hoeveelheid fysieke activiteit als gevolg van fietsen toe 
In lijn met de bovenstaande hypothese, kan verondersteld worden dat men meer fietst, wanneer men over een fiets beschikt. 
Uit de analyse van de relatie tussen fietsbezit van het huishouden en fysieke activiteit op zich, blijkt dat fietsbezit inderdaad 
een positieve invloed heeft op fietsen en op het totaal van lopen en fietsen. De multilevel-analyses van fietsen en het totaal van 
lopen en fietsen bevestigen de hypothese. Uit de multilevel-analyse van lopen blijkt echter dat personen uit een huishouden 
met één of minder fietsen, minder lopen dan personen uit huishoudens met twee of meer fietsen, wat aangeeft dat personen 
uit huishoudens met twee of meer fietsen niet alleen meer fietsen, maar ook meer lopen. Dit geldt echter niet voor mensen 
uit een omgeving met een gridstructuur. Dit kan het gevolg zijn van het feit dat fietsen in een omgeving met een gridstructuur, 
waar het aantal kruisingen hoog is, gevaarlijker wordt geacht dan lopen. 
De multilevel-analyses van fietsen en het totaal van lopen en fietsen tonen een positieve relatie tussen fietsbezit en fysieke 
activiteit. Hoe meer fietsen in het huishouden in bezit zijn, hoe meer men fietst. 

Personen uit meerpersoonshuishoudens (met en zonder kinderen) vertonen minder fysieke activiteit dan personen uit een een
persoonshuishouden of een eenouderhuishouden met kinderen. 
Waar alleenstaanden meer roken en drinken, meer softdrugs gebruiken en vaker een maaltijd overslaan, vertonen gezinnen 
met kinderen het meest ongezonde eetgedrag en bewegen volwassenen met kinderen vaak onvoldoende. Daarbij hebben 
personen uit een meerpersoons huishouden, met of zonder kinderen het meeste last van overgewicht (van lindert et al., 2004). 
Vandaar de hypothese dat meerpersoonshuishoudens met of zonder kinderen, minder fysieke activiteit vertonen dan personen 
uit eenouderhuishoudens of eenpersoonshuishoudens. De analyse van de relatie tussen huishoudensamenstelling en fysieke 
activiteit laat een significante invloed van huishoudensamenstelling zien op fietsen en het totaal van lopen en fietsen, waarbij 
het meest wordt bewogen door personen uit eenouderhuishoudens met kinderen, gevolgd door personen uit eenpersoons
huishoudens. 
De multilevel-analyses van lopen, fietsen en het totaal van lopen en fietsen, laten alle drie bevestigende resultaten zien met be
trekking tot huishoudensamenstelling. De multilevel-analyse van lopen bevestigt de hypothese met het resultaat dat personen 
die alleen woonachtig zijn, meer lopen dan personen uit andere vormen van huishoudensamenstelling. Daarbij lopen personen 
uit een meerpersoonshuishouden zonder kinderen minder dan personen uit een eenouderhuishouden met kinderen. 
De multilevel-analyse van fietsen laat zien dat personen uit een meerpersoonshuishouden met kinderen minder fietsen dan 
mensen uit een andere vorm van huishoudensamenstelling. 
De multilevel-analyse van het totaal van lopen en fietsen laat zien dat personen uit een meerpersoonshuishouden zonder kin
deren minder fysiek actief zijn dan alleenstaanden of personen uit een eenoudergezin met kinderen. Personen uit een meerper
soonshuishouden met kinderen zijn nog minder fysiek actief dan personen uit meerpersoonshuishoudens zonder kinderen. 
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Mensen met een lage sociaal-economische status zijn minder vaak fysiek actief 
Er is veelvuldig onderzoek gedaan naar de relatie tussen sociaal-economische status en (gezond) gedrag, waaronder ook fysieke 
activiteit. Hoewel van Lindert (2004) concludeert dat er weinig verschillen lijken te bestaan in de mate waarin mensen met een 
verschillende sociaal-economische status voldoen aan de norm voor voldoende lichaamsbeweging, zijn er verschillende andere 
studies dat mensen met een lage sociaal-economische status en bewoners van achterstandswijken, die vaak gekenmerkt wor
den door een hoog percentage bewoners met een lage sociaal-economische status, wel degelijk minder wandelen, fietsen of 
op een andere manier fysiek actief zijn (van Lenthe et al., 2005; Giskes et al., 2005). De sociaal-economische status is een sa
menstelling van meerdere persoonlijke kenmerken. In dit onderzoek worden de variabelen opleidingsniveau, inkomensniveau 
en arbeidsstatus geanalyseerd. Deze drie variabelen worden hieronder los van elkaar besproken. 
Opleidingsniveau 
Analyse van de relatie van opleidingsniveau en fysieke activiteit op zich laat zien dat opleidingsniveau een significante positieve 
invloed heeft op fietsen en het totaal van lopen en fietsen. De multilevel-analyse van lopen, fietsen en het totaal van lopen en 
fietsen bevestigen dit en tonen dat het opleidingsniveau een significante positieve invloed op fysieke activiteit. Dus hoe hoger 
de opleiding, hoe meer men loopt, fietst en loopt en fietst in totaal. 

Inkomensniveau 
Analyse van de relatie van inkomensniveau en fysieke activiteit op zich laat zien dat het inkomensniveau een significante in
vloed heeft op fietsen en het totaal van lopen en fietsen. Hierbij blijkt dat een gemiddeld inkomensniveau de meest positieve 
invloed heeft, gevolgd door een laag inkomens niveau. 
De multilevel-analyse van lopen laat zien dat inkomensniveau een negatieve invloed heeft op lopen, wat inhoudt dat hoe hoger 
het inkomensniveau wordt, hoe minder men gaat lopen. De multilevel-analyse van het totaal van lopen en fietsen laat ook zien 
dat mensen met een laag inkomensniveau meer fysiek actief zijn dan mensen met een hoog inkomensniveau, maar dat mensen 
met een gemiddeld inkomensniveau nog meer fysiek actief zijn. 

Arbeidsstatus 
Analyse van de relatie van arbeidsstatus en fysieke activiteit op zich laat zien dat de arbeidsstatus een significante positieve 
invloed heeft op lopen en op fietsen. Werkloze personen lopen meer dan werkzame mensen en nog meer dan studenten en 
scholieren. Bij fietsen geldt het omgekeerde, daar fietsen studenten en scholieren het meest, en werklozen het minst. De 
multilevel-analyses van lopen en fietsen bevestigen deze bevindingen. Daarnaast wijst de multilevel-analyse van het totaal van 
lopen en fietsen uit dat werklozen en studenten en scholieren in totaal meer fysiek actief zijn, waarbij studenten en scholieren 
de meeste fysieke activiteit vertonen. 

Voor het opleidingsniveau wordt de hypothese bevestigd. De resultaten van inkomensniveau en arbeidsstatus tonen echter 
andere relaties. De oorzaak van deze andere relaties kan liggen in het feit dat in dit onderzoek de fysieke activiteit als gevolg van 
verplaatsingen is onderzocht. De mensen met een hoog inkomensniveau en een arbeidsstatus als werkende, kunnen een baan 
hebben op een locatie die niet te voet of per fiets bereikbaar is en zullen zich per auto of ander vervoermiddel verplaatsen. 
Wanneer wordt gekeken naar de totale hoeveelheid fysieke activiteit, is het mogelijk dat andere resultaten worden gevonden. 
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5.2 AAN BEVELINGEN 

In dit onderzoek zijn enkele bevindingen gedaan die een bijdrage leveren aan bestaande kennis over de relatie tussen fysieke 
activiteiten en de fysiekruimtelijke leefomgeving. Uit bovenstaande conclusies kan maar één ruimtelijke omgevingsfactor wor
den aangewezen die een positieve invloed uitoefent op fysieke activiteit als gevolg van verplaatsingsgedrag, namelijk de stede
lijkheidsgraad. Echter, de krachtwijken hebben allemaal een (zeer) sterk stedelijke omgeving, wat inhoudt dat hier maar weinig 
verandering in aangebracht kan worden. Er zijn wel verschillende persoonlijke kenmerken die een positieve invloed uitoefenen 
op fysieke activiteit als gevolg van verplaatsingsgedrag. Zo is gebleken dat personen uit meerpersoonshuishoudens (met en 
zonder kinderen) minder fysiek actief zijn, dat mensen met een laag opleidingsniveau minder fysiek actief zijn en dat autobe
zit een negatieve invloed heeft op lopen en fietsbezit op fietsen. Ook is aangetoond dat personen uit een omgeving waar het 
percentage niet-westerse allochtonen hoger is dan 30% minder fietsen, wat erop wijst dat allochtonen minder fietsen. Deze 
persoonlijke eigenschappen kunnen uiteraard niet worden aangepast. Er kan echter wel met behulp van bijvoorbeeld beleid en 
campagnes worden getracht om personen die minder fysieke activiteit vertonen meer te laten bewegen. 
Er zijn dus maar weinig bevindingen die specifiek gebruikt kunnen worden bij het herstructureren van de krachtwijken om zo 
een stimulerende omgeving te creëren voor fysieke activiteit. Bovenstaande conclusies laten zien dat er een aantal hypothesen 
(gedeeltelijk} kunnen worden bevestigd, maar dat er ook veel resultaten zijn die niet stroken met de geformuleerde hypothe
sen. Er kunnen verschillende verklaringen zijn voor deze resultaten. Deze verklaringen worden hieronder besproken en aan de 
hand daarvan worden enkele aanbevelingen geformuleerd voor vervolgonderzoek. 

1. De drie uitgevoerde multilevel-analyses hebben allen nog een groot deel van variantie in de afhankelijke variabele (fy
sieke activiteit als gevolg van lopen, van fietsen of van het totaal van lopen en fietsen) die niet verklaard wordt door de 
beschouwde persoonlijke en ruimtelijke variabelen. Dit betekent dat er andere, onbekende factoren van invloed zijn op 
de fysieke activiteit die niet zijn meegenomen. Een vervolgonderzoek, eventueel met een kwalitatief karakter, kan meer 
inzicht geven in de aard van andere invloedsfactoren. 

2. De analyse heeft zich toegespitst op de krachtwijken en wijken met een vergelijkbare sociaal-economische status. Dit zijn 
wijken met een bijzondere leefomgeving, gezien de vele leefbaarheidsproblemen (in de krachtwijken) en met een bij
zondere bewonerstypering, gezien het veelal hoge percentage bewoners met een lage SES en het hoge percentage niet
westerse allochtonen. In combinatie met elkaar kunnen deze punten leiden tot andere resultaten dan aan de hand van 
bestaand literatuuronderzoek verwacht kan worden. Ook is het, in lijn met het vorige punt, aannemelijk dat er andere, 
onvoorziene factoren een grote rol spelen in deze wijken. Wederom kan vervolgonderzoek, eventueel met een kwalitatief 
karakter, meer inzicht geven in mogelijke andere invloedsfactoren die gerelateerd zijn aan de krachtwij ken. 

3. a. Er is gebruik gemaakt van bestaande dataverzamelingen, waardoor enkele invloedrijke variabelen (functiemenging, 
aantrekkelijkheid, stratenstructuur, de beoordeling van groen, etniciteit, gezondheid en sociale omgeving) zijn geïmpro
viseerd. Voor een vervolgonderzoek is het aan te bevelen om een nieuwe dataverzameling uit te voeren, waarbij deze 
variabelen duidelijker geformuleerd kunnen worden en gerichter data over deze variabelen verzameld kan worden. 
b. Door het gebruik van bestaande dataverzamelingen is geen gerichte steekproef uitgevoerd. Dit zorgt ervoor dat uit 
enkele krachtwijken bijzonder veel respondenten komen en uit andere krachtwijken heel weinig. Daarnaast heeft dit tot 
gevolg dat er geen evenredige verdeling van persoonlijke kenmerken is. In dit onderzoek is geprobeerd deze problemen 
op te lossen door voor iedere wijk een andere wijk te selecteren die overeenkomen wat betreft persoonlijke kenmerken 
om de wijken met deze wijken te kunnen vergelijken. In een vervolgonderzoek kan een gerichte steekproef worden uit-
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Uit dit onderzoek is gebleken dot in de onderzochte wijken de invloed van 
ruimtelijke kenmerken op fysieke activiteit in de vorm van lopen en fietsen 

minimooi is en niet strookt met wat er oon de hond van voorgaande onder
zoeken verwacht zou kunnen worden. Alleen een hoge stedelijkheidsgroad 

heeft, zoals verwacht, een positieve invloed. Echter; de krachtwijken hebben 
allemaal een (zeer) sterk stedelijke omgeving, waardoor met deze bevinding 

geen aanbeveling kan worden gegeven. Wel is duidelijk dat er verschillende 

persoonlijke kenmerken van invloed zijn, zoals huishoudensamenstel/ing, in
komen, orbeidsstotus, etniciteit en auto- en fietsbezit Het is uiteraard niet 
mogelijk om persoonlij/re kenmerken te beïnvloeden met stedenbouwkun

dige ingrepen. Wel is het mogelijk om met campagnes en beleid te proberen 

om juist die mensen die minder fysiek actlef zijn, oon te sporen om meer te 

bewegen. 

Het is, gezien de leefbaarheidsproblemen en het hoge percentage bewoners 
met een lage socioal-economische status, aannemelijk dot in de krochtwij

ken andere factoren zijn die ook invloed uitoefenen op de keuze voor fysieke 
activiteit. Het is daarom aan te bevelen om te proberen in veNolgonderzoek, 

eventueel met een kwalitatief karakter; meer inzicht te krijgen in mogelijke 
andere invloedsfactoren. Hierbij kan ook meer aandocht worden besteed 
aan verschillende vormen van fysieke activiteit, zoals actieve vrijetijdsbeste

ding of het buitenspelen van kinderen. 
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gevoerd, waarbij de verdeling van de respondenten over 
de krachtwijken evenrediger is. 

4. Dit onderzoek heeft zich, door de beperkte beschikbare 
data in de gebruikte dataverzamelingen, toegespitst op fy
sieke activiteit als gevolg van verplaatsingen. Het doel van 
deze verplaatsingen is onbekend. Uit het literatuuronder
zoek blijkt echter dat er meerdere vormen van fysieke ac
tiviteit bestaan. Hierbij kan gedacht worden aan passieve 
en actieve vrijetijdsbesteding of buitenspelen van kinde
ren. Daarnaast heeft van Lenthe (2005) aangetoond dat in 
achterstandswijken in Nederland mensen andere doelen 
hebben om fysiek actief te zijn dan bewoners van 'gewone' 
wijken. Zo lopen en fietsen mensen uit achterstandswijken 
vaker naar de winkel of naar het werk, maar dat ze niet of 
nauwelijks wandelen en fietsen in hun vrije tijd. In vervolg
onderzoek zal meer aandacht besteed moeten worden aan 
de verschillende vormen van fysieke activiteit. 
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BIJLAGE Al: VARIABELEN 

Fysiek-ruimtelijke omgevingsfactoren 
Functiemenging 
Functiemenging kan worden gedefinieerd als de mate van aanwezigheid van verschillende functies binnen een bepaald gebied. 
Deze variabele is niet opgenomen in het WoONonderzoek of MONonderzoek. Omdat uit de literatuur blijkt dat het een zeer 
belangrijke invloedsfactor kan zijn in het stimuleren van fysieke activiteit moet het wel worden meegenomen in het onderzoek. 
Daarom is gebruik gemaakt van het NRM (Nieuw Regionaal Model) basisbestand 2004 van Rijkswaterstaat, waarin per postco
degebied het aantal arbeidsplaatsen is opgenomen, zowel deeltijd als voltijd. 

Stedelijkheidsgraad 
Dichtheid kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd, zoals het aantal inwoners of de hoeveelheid bebouwing 
per km2. In dit geval wordt gebruik gemaakt van een variabele uit het MONonderzoek, namelijk de stedelijkheidsgraad van 
de woongemeente. Deze variabele is door het CBS bepaald op basis van de omgevingsadressendichtheid. Er zijn 5 mogelijke 
waarden: 

1. 
2. 
3. 
4. 
1. 

Zeer sterk stedelijk 
Sterk stedelijk 
Matig stedelijk 
Weinig stedelijk 
Niet stedelijk 

2500 en meer adressen per km2 
1500 tot 2500 adressen per km2 
1000 tot 1500 adressen per km2 
500 tot 1000 adressen per km2 
minder dan 500 adressen per km2 

Connectiviteit 
Voor de krachtwijken en vergelijkwijken is de connectiviteit in kaart gebracht . Dit is gedaan door met behulp van luchtkaarten 
van Google Earth en Bing de wegenstructuur op wijkniveau te bepalen/benoemen. Hierbij zijn de volgende categorieën vast
gesteld: 

2. Lusstructuur 
3. Gridstructuur 
4. Boomstructuur 
5. Een combinatie van een lus en ringstructuur 
6. Een combinatie van een lus en boomstructuur 
7. Een combinatie van een lus en gridstructuur 
8. Een combinatie van een grid en radiaalstructuur 
9. Een combinatie van een grid en boomstructuur 
10. Een combinatie van een grid en ringstructuur 

Aantrekkelijkheid 
De invloed van aantrekkelijkheid wordt benaderd door het beschouwen van het tegenovergestelde van aantrekkelijkheid, na
melijk de GSB-indicator 'verloedering'. Deze indicator brengt de volgende buurtproblemen in kaart: 'bekladding van muren en/ 
of gebouwen', 'rommel op straat', 'hondenpoep op straat' en 'vernieling van telefooncellen en/of bushokjes'. Het is dus geen 
weerspiegeling van de aantrekkelijkheid van de woonomgeving, maar de onaantrekkelijkheid als gevolg van troep en vanda lis
me. Ook hier varieert de indicator van 0 tot 10, waarbij een hoge score negatief en een lage score positief is te waarderen. Deze 
scores zijn afkomstig uit het WoON-databestand. Om ze op postcodeniveau te kunnen combineren met het MON-databestand, 
is per postcodegebied de mediaanscore van alle respondenten uit dat postcodegebied berekend. 
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Veiligheid 
De variabele veiligheid is afkomstig uit het WoONonderzoek. Hierin is namelijk de GSB-indicator overlast en veiligheid opgeno
men. GSB-indicatoren zijn indicatoren die naar aanleiding van het 'grotestedenbeleid' zijn opgesteld en gemeten om de staat 
en de ontwikkeling van steden in kaart te brengen. Hiervoor is ook een indicator voor veiligheid ontwikkeld. Deze indicator is 
een samenvoeging van de kenmerken geluidsoverlast, overlast van groepen jongeren en overlast door omwonenden. De indi
cator varieert van 0 tot 10, waarbij een lage score positief en een hoge score negatief is te waarderen ( Marlet & van Woerkens, 
2005). Deze scores zijn afkomstig uit het WoON-databestand. Om ze op postcodeniveau te kunnen combineren met het MaN
databestand, is per postcodegebied de mediaanscore van alle respondenten uit dat postcodegebied berekend. 

Groen (subjectief) 
In het WoONonderzoek zijn verschillende variabelen aangaande groenvoorzieningen in de woonomgeving opgenomen. Dit 
zijn echter voornamelijk subjectieve beoordelingen. Met behulp van factoranalyse is van de variabelen 'groen genoeg voor 
recreatie', 'beoordeling groen', 'voorzieningen in het groen', 'diversiteit groen' en 'bereikbaarheid groen' een algemene score 
berekend. Van deze factorscores is vervolgens per postcodegebied de mediaan bepaald. Uit de paar objectieve beoordelingen 
van het groen in de omgeving was geen significante factorscore te bepalen. De factoranalyse is opgenomen in bijlage B. 

Sociaal-ruimtelijke omgevingsfactoren 
Etniciteit 
Deze variabele is afgeleid van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In hun databank is per postcode het percen
tage autochtonen, westerse en niet-westerse allochtonen opgenomen. In dit onderzoek wordt de variabele etniciteit geïnter
preteerd als het percentage niet-westerse allochtonen per postcodegebied. Dit zorgt er echter wel voor dat er geen conclusies 
getrokken kunnen worden over het verplaatsingsgedrag van niet-westerse allochtonen, alleen over het verplaatsingsgedrag in 
een wijk met een bepaald percentage. 

Ervaren gezondheid 
De gezondheid is in kaart gebracht met een variabele uit het WOON-onderzoek, namelijk het oordeel over de gezondheid, dat 
varieert tussen 1 en 5 (zeer goed tot slecht). Deze scores zijn afkomstig uit het WoON-databestand. Om ze op postcodeniveau 
te kunnen combineren met het MON-databestand, is per postcodegebied de mediaanscore van alle respondenten uit dat post
codegebied berekend. 

Sociale cohesie 
Deze variabele is gebaseerd op een GSB-indicator, namelijk de indicator 'sociale kwaliteit'. Deze indicator is gebaseerd op de 
volgende kenmerken: 'de mensen kennen elkaar nauwelijks', 'in deze buurt gaat men prettig met elkaar om', 'ik woon in een 
buurt met weinig saamhorigheid', 'ik voel mij thuis in deze buurt'. De indicator varieert van 0 tot 10, waarbij een hoge score 
positief en een lage score negatief is te waarderen. Deze scores zijn afkomstig uit het WoON-databestand. Om ze op postcode
niveau te kunnen combineren met het MON-databestand, is per postcodegebied de mediaanscore van alle respondenten uit 
dat postcodegebied berekend. 
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Persoonlijke kenmerken 
Geslacht 
Deze variabele is afkomstig uit het MON-onderzoek. 

Leeftijd 
Deze variabele is afkomstig uit het MON-onderzoek. 

Autobezit in huishouden 
Deze variabele is afkomstig uit het MON-onderzoek. 

Fietsbezit in huishouden 
Deze variabele is afkomstig uit het MON-onderzoek. 

Inkomensniveau 
Het persoonlijk netto inkomen is een variabele uit het MONonderzoek. Dit betreft een categorische variabele, met de volgende 
categorieën: 

11. Jonger dan 12 jaar 
12. Geen eigen inkomen 
13. Minder dan 7.500 euro 
14. 7.500 tot 15.000 euro 
15. 15.000 tot 22.500 euro 
16. 22.500 tot 30.000 euro 
17. Meer dan 30.000 euro 
18. Onbekend 

Opleidingsniveau 
De hoogst voltooide opleiding is een variabele uit het MONonderzoek. Ook dit betreft een categorische variabelen, met de 
volgende categorieën: 

19. Jonger dan 12 jaar 
20. BO/LO 
21. LBO/VGLO/LAVO/MAVO/MULO 
22. MBO/HAVO/Atheneum/Gymnasium/MMS/HBS 
23. HBO/Universiteit 
24. Overig 
25. Onbekend 

Arbeidsstatus 
Deze variabele is afkomstig uit het MONonderzoek, waar naar de maatschappelijke participatie van de respondent is gevraagd. 
Deze variabele bevat de volgende categorieën: 

26. jonger dan 6 
27. parttime werkzaam (12-30 uur per week) 
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28. fulltime werkzaam (meer dan 30 uur per week) 
29. eigen huishouden 
30. student/scholier 
31. werkloos 
32. WAO 
33. pensioen/VUT 
34. overig 
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BIJLAGE A2: CATEGORISEREN VAN VARIABELEN 

Fysiek-ruimtelijke omgevingsfactoren 
Functiemenging 

1. 0- 2000 banen 
2. 2001-3000 banen 
3. >3000 banen 

Krachtwijk of vergelijkwijk 
1. Krachtwijk 
2. Vergelijkwijk 

Stede/ijkheidsgraad 
1. Zeer sterk stedelijk 
2. Sterk stedelijk 

Stratenstructuur 
1. Alle structuren met een gridstructuur 
2. Alle overige st ructuren 

GSB-indicator Verloedering 
1. Laag s 2.5 
2. Gemiddeld 2.6- 3. 75 
3. Hoog > 3. 76 

GSB-indicator Veiligheid 
1. Laag 
2. Gemiddeld 
3. Hoog 

:s; 1.667 
1.668 - 3.333 
> 3.333 

Objectieve factorscore groen 
1. Laag s -0.0815 
2. Gemiddeld -0.0814 - 0.2366 
3. Hoog > 0.2367 
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Sociaal-ruimtelijke omgevingsfactoren 
96 niet-westerse allochtonen 

1. S30% 
2. 30-50% 
3. >50% 

Ervaren gezondheid 
1. Laag 
2. Gemiddeld 
3. Hoog 

<2 
2 
>2 

GSB-indicator Sociale Cohesie 
1. Laag s 5.625 
2. Gemiddeld 5.626 - 6.2500 
3. Hoog 6.26-8.125 

Persoonlijke kenmerken 
Geslacht 

1. Man 
2. Vrouw 

Leeftijd (scale) 
1. s 18 jaar 
2. 18- 40 jaar 
3. 40- 65 jaar 
4. > 65 jaar 

Huishoudensamenstelling 
1. eenpersoons huishouden 
2. meerpersoons huishouden zonder kinderen 
3. meerpersoons huishouden met kinderen 
4. eenouderhuishouden met kinderen 

Opleidingsniveau 
1. Laag s2 
2. Gemiddeld 3 
3. Hoog <!:4 



Persaanlijk netto-inkamen 
1. Laag s3 
2. Gemiddeld 4-5 
3. Hoog >5 

Arbeidsstatus 
1. Werkloos 
2. Werkzaam 
3. Student/Scholier 
4. Onbekend 

Aantal auto's in huishouden 
1. Geen auto 
2. ~én auto 
3. Meer dan één auto 

Aantal fietsen in huishouden 
1. ~én fiets of minder 
2. Twee fietsen 
3. Meer dan twee fietsen 
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BIJLAGE A3: DUMMYVARIABELEN 

Om nominale variabelen met meer dan twee categorieën als voorspellende variabelen te gebruiken, is het nodig om deze 
variabelen om te zetten naar dummyvariabelen. Dummycoderen is een manier om categorieën van variabelen weer te geven 
met nullen en enen. Deze transformatie houdt in dat er voor iedere variabele nieuwe variabelen voor iedere categorie wor
den gecreëerd, waarbij één categorie dient als basisniveau, waarmee de andere variabelen kunnen worden vergeleken. Het 
transformeren naar dummyvariabelen wordt hier besproken voor huishoudensamenstelling, waarna van de overige variabelen 
alleen het resultaat van de transformatie wordt besproken. 

De variabele huishoudensamenstelling heeft vier categorieën, namelijk 
Eenpersoonshuishouden 
Meerpersoonshuishouden zonder kinderen 
Meerpersoonshuishouden met kinderen 
Eenouderhuishouden met kinderen 

Aangezien er vier categorieën zijn, worden er drie dummy's gecreëerd en één variabele wordt gebruikt als basisniveau. De 
eerste dummyvariabele is eenpersoonshuishouden, waarbij iedere respondent die woont in een eenpersoonshuishouden een 
codering van 1 krijgt toegekend. Wanneer dit niet het geval is, krijgt de respondent de codering 0. De tweede dummyvariabele 
staat gelijk aan een meerpersoonshuishouden zonder kinderen. Vergelijkbaar met dummy 1, krijgt een respondent woonachtig 
in een meerpersoonshuishouden met kinderen een codering van 1, in de andere gevallen een 0. Dummyvariabele 3 staat gelijk 
aan een meerpersoonshuishouden met kinderen, waarbij respondenten uit een meerpersoonshuishouden met kinderen een 
codering 1 krijgen en in andere gevallen een 0. Ten slotte krijgt het basisniveau, eenouderhuishoudens met kinderen, in alle 
gevallen een 0. Dit wordt weergegeven in onderstaande tabel. 

Tabel A3 1· Dummycodering huishoudensamenstelling .. 
Dummyvariabele 1 Dummyvariabele 2 Dummyvariabele 3 

Eenpersoonshuishouden 1 0 0 

Meerpersoonshuishouden zonder kinderen 0 1 0 

Meerpersoonshuishouden met kinderen 0 0 1 

Eenouderhuishouden met kinderen 0 0 0 

In deze tabel is te zien, dat iedere categorie een code 1 heeft bij maar één dummyvariabele, behalve het basisniveau, dat géén 
code 1 heeft. 

De uitkomst van een multilevel-analyse zijn een aantal bèta-waarden behorend bij de geanalyseerde variabelen. Een bèta
waarde geeft aan hoeveel de afhankelijke waarde verandert, wanneer de betreffende variabele met één unit verandert. In het 
geval van dummyvariabelen betekent dit dat de waarde verandert van 1 naar 0 of andersom. In dit voorbeeld geeft het aan 
hoeveel de fysieke activiteit verandert wanneer bijvoorbeeld de status van dummyvariabele verandert van 1 naar 0, wat wil 
zeggen dat de status van de huishoudensamenstelling verandert van eenpersoonshuishouden naar eenouderhuishouden met 
kinderen. Hiermee kun je analyseren of personen uit eenpersoonshuishoudens meer of minder bewegen dan personen uit 
eenouderhuishoudens met kinderen. 

De transformatie naar dummyvariabele wordt in de volgende tabel per variabele weergegeven. 

116 



Tabel A3.1: Dummycodering alle variabelen 

Variabele Dummyvariabele 1 Dummyvariabele 2 Dummyvariabele 3 

Geslacht Man 1 

I Vrouw (basis) 0 

Leeftijd Jonger dan 18 jaar 1 0 0 

19-40 jaar 0 1 0 

41-65 jaar 0 0 1 

Ouder dan 65 jaar (basis) 0 0 0 

Huishouden- Eenpersoonshuishouden 

I 
1 0 0 

samen- Meerpersoonshuishouden zonder 0 1 0 
stelling kinderen 

Meerpersoonshuishouden met kinderen 0 0 1 

Eenouderhuishouden met kinderen I 0 0 0 
(basis) 

Opleidings- Laag 1 0 

i niveau Gemiddeld 0 1 

Hoog (basis) 0 0 

Inkomens- Laag 1 0 

niveau Gemiddeld 0 1 

Hoog (basis) 0 0 

Arbeids- Werkloos 1 0 I 0 

status Werkzaam 0 1 0 

Student/scholier 0 0 1 

Onbekend (basis) 0 I 0 I 0 

Aantal auto's Geen 

I 
1 0 

I in één 0 1 
huishouden Meer dan één (basis) 0 0 

Aantal fietsen Één of minder 1 0 

in Twee 

I 
0 1 

I huishouden Meer dan twee (basis) 0 0 

Krachtwijk of Krachtwijk l 1 

1 niet Vergelijkwijk (basis) 0 
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Vervolg tabel A3.1: Dummycodering alle variabelen 

Functie- 0 tot 2000 banen 1 0 

menging 2001 tot 3000 banen 0 1 I Meer dan 3000 banen (basis) 0 0 

Stedelijk- Zeer sterk stedelijk 1 

heidsgraad Sterk stedelijk (basis) 0 

Objectieve Laag 1 ' 0 

beoordeling Gemiddeld 0 1 
groen Hoog (basis) 0 ' 0 

GSB-indicator Laag 1 0 ! veiligheid Gemiddeld 0 1 

Hoog (basis) 0 0 

GSB-indicator Laag I 1 0 

verloedering Gemiddeld 0 I 1 I Hoog (basis) I 0 0 

GSB-indicator Laag I 1 0 

soc.cohesie Gemiddeld 0 1 

Hoog (basis) 0 0 

Ervaren Laag 1 0 I gezondheid Gemiddeld 0 1 

Hoog (basis) 
! 0 0 

Straten- Alle structuren met een gridstructuur ' 1 

structuur Alle overige structuren (basis) 0 

Percentage n- Lager dan 30% 1 0 

westerse 30tot 50% 0 1 
allochtonen Hoger dan 50% (basis) 0 0 
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BIJLAGE 8: FACTORANALYSE GROEN 

Factoranalyse is een multivariate data-analysetechniek, wat inhoudt dat het veelal gebruikt wordt voor de analyse van een 
groot aantal variabelen. Factoranalyse wordt gebruikt om de structuur in de relatie tussen een aantal variabe len te analyseren 
of als methode om de totale hoeveelheid informatie in de data samen te vatten, als datareductie dus. In dit onderzoek is dit 
laatste aspect aan de orde en wordt factoranalyse gebruikt om verschillende variabelen samen te vatten in één of meerdere 
factoren, om deze in de vervolganalyse mee te nemen. Dit wordt gedaan door de variabelen die een hoge correlatie hebben te 
groeperen (de Heus et al., 2006). Het is hierbij van belang dat voorafgaand aan toepassing van deze techniek een selectie wordt 
gemaakt van variabelen die gebruikt gaan worden. Bij het uitvoeren van factoranalyse wordt een correlatiematrix geprodu
ceerd, waarin de correlaties tussen de gebruikte variabelen worden weergegeven. Over het algemeen worden correlaties met 
een waarde van .30 of hoger beschouwd als geschikt voor de analyse. Variabelen die een lagere correlatie vertonen, kunnen uit 
de analyse worden verwijderd. Daarnaast moet gekeken worden naar de 'Kaiser-Meyer-Oikin Measure of Sample Adequacy' 
(MSA) en de Bartlett's test of Sphericity. De MSA meet in hoeverre een variabele wordt voorspeld door andere variabelen en de 
waarde varieert van 0 tot 1, waarbij 1 een perfecte voorspelling betekent. Over het algemeen wordt gesteld dat deze waarde 
groter zijn dan .50. De Bartlett's test of Sphericity geeft aan of de correlatiematrix significante correlaties bevat tussen tenmin
ste enkelen van de variabelen (sign. <.05). 

In het WoON-databestand zijn 19 variabelen opgenomen die betrekking hebben op de aanwezigheid en de beoordeling van 
groen in de woonomgeving. Met behulp van principale componenten analyse (PCA) is getracht uit deze variabelen een algeme
ne variabele te destilleren over de subjectieve en objectieve beoordeling van het groen. Een eerste analyse heeft aangetoond 
dat er slechts correlatie bestaat tussen de variabelen met betrekking tot de subjectieve beoordeling van het groen. Daarom 
is getracht een variabele te verkrijgen van deze subjectieve beoordeling. De Kaiser-Meyer-Oikin Measure of Sample Adequacy 
(MSA) geeft aan dat de gevonden factoren voldoende voorspeld worden door de gebruikte variabelen, KMO=. 722. De Bartlett's 
test of sphericity chi2 (36) = 23016,11, p<.001, wat aangeeft dat de correlaties tussen de gebruikte variabelen voldoende groot 
zijn om PCA mee uit te voeren. Er zijn bij deze analyse 2 factoren afgeleid met een eigenvalue groter dan 1, met een gezamen
lijke verklaarde variantie van 58%. Dit is wat weinig. De factorscore na rotatie wordt weergegeven in tabel B1. 

Er zijn 2 factoren, aanwezigheid en kwaliteit groen, en onderhoud en rommel in groen. Alleen de eerste factor is benodigd voor 
de analyse. Daarom wordt nogmaals een PCA uitgevoerd met alleen de variabelen 'groen genoeg voor recreatie', 'beoordeling 
groen', 'voorzieningen in het groen', 'diversiteit van groen' en 'bereikbaarheid van groen'. Bij deze analyse is de MSA verbeterd, 
namelijk KM0=.831. De Bartlett's test of sphericity chi2 (10) = 10312,94, p<.OOl. De factorscore na rotatie wordt weergegeven 
in tabel B2. Deze factor wordt in de analyse gebruikt als 'subjectieve beoordeling groen'. 

Tabel 81 : Factoranalyse na rotatie 

Onderhoud klein openbaar groen 
Onderhoud groot openbaar groen 
Rommel klein openbaar groen 
Rommel groot openbaar groen 
Groen genoeg voor recreatie 
Beoordeling groen 
Voorzieningen in groen 
Diversiteit groen 
Bereikbaarheid groen 
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Component 
1 2 

-,139 ,770 
-,150 ,760 
-,084 ,825 
-,[)89 ,825 
,763 -,071 
,717 -,147 
,657 -,151 
,818 -,035 
673 -,121 

Tabel 82: Factoranalyse na rotatie 

Component 
I 1 

Groen genoeg voor recreatie ,770 
Beoordeling groen ,730 
Voorzieningen in groen ,683 
Diversiteit groen ,814 
Bereikbaarheid groen ,690 
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BIJLAGE Cl: MULTILEVEL-ANALYSE FIETSEN 

Stap1 
Met het model waarin alleen de intercept wordt berekend, 
kan de intercorrelatie worden berekend. De intercorrelatie 
is een maat voor de hoeveelheid variantie van de afhanke
lijke variabele die wordt verklaard door de groepenstructuur 
van de data. In dit geval is de intercorrelatie 26,73 I (26, 73 + 
326,51} = 0,0757. Dit houdt in dat 7,57% van de variantie in 
de hoeveelheid minuten wandelen wordt verklaard door de 
groepenstructuur. 

Stap2 
In deze stap worden de level-1 variabelen toegevoegd aan de 
het intercept-only model. HLM beschouwt deze variabelen 
automatisch als random, wat inhoudt dat ze allen een error
term hebben. In dit geval convergeert de berekening niet na 
100 iteraties. Dit is vaak een teken dat er iets mis is met het 
model. Een manier om dit op te lossen is het verminderen van 
het aantal parameters. Om te bekijken welke parameters weg
gelaten kunnen worden, worden de resultaten na 100 iteraties 
bekeken. Het resultaat wordt weergegeven in tabel Cl.2. 

Tabel C1.2: Alle variabelen 
Fixed effect 

lntercept (Vool 

Geslacht 1 
Leeftijd 1 
Leeftijd 2 
Leeftijd 3 
Huishoudensamenstelling 1 
Huishoudensamenstelling 2 
Huishoudensamenstelling 3 
Opleidingsniveau 1 
Opleidingsniveau 2 
Inkomensniveau 1 
Inkomensniveau 2 
Arbeidsstatus 1 
Arbeidsstatus 2 
Arbeidsstatus 3 
Autobezit 1 
Autobezit 2 
Fietsbezit 1 
Fietsbezit 2 

e,i 

Deviatie 
# Parameters 

v-coëfficiënt P-value St. Dev P-value 

13.37 0.00 8.62 0.1 

-0.73 0.29 1.04 >.5 
.().28 0.87 4.50 >.5 
.().42 0.75 2.91 0.31 
0.12 0.93 5.16 0.33 
-0.09 0.96 6.80 0.30 
-2.81 0.11 3.55 >.5 
-6.77 0.00 7.35 0.04 
-1.90 0.09 4.61 0.04 
-2.70 0.03 8.54 0.00 
0.94 0.37 4.16 >.S 
1.48 0.11 3.53 >.5 
0.02 0.99 2.62 >.5 
2.36 0.22 5.29 >.5 
7.23 0.00 8.72 >.5 
7.41 0.00 5.66 0.1 
2.88 0.00 1.34 >.5 

-11.77 0.00 5.03 0.11 
-4.41 0.00 2.73 >.5 

15.08 

22891.99 
210 

Zoals te zien is, convergeert het model niet. Er zijn ook veel 
variabelen die geen significante variantiecomponent hebben. 
Deze variabelen worden daarom als fixed beschouwd (zie ta
bel Cl.3}. 

Tabel C1.3: Huishoudensamenstelling3, Opleidingl, Opleiding2, Autobezitl en 

Tabel C1.1: lntercept-only 
Fixed effect 

lntercept (vool 

e,i 
Deviatie 
# Parameters 

120 

v-coëfficiënt 

8.42 

23379.37 
3 

P-value St. Dev 

0,00 S.17 

18.07 

Fietsbezitl random 

Fixed effect 

lntercept (Vool 

Geslacht 1 
Leeftijd 1 
Leeftijd 2 
Leeftijd 3 
Huishoudensamenstelling 1 
Huishoudensamenstelling 2 
Huishoudensamenstelling 3 
Opleidingsniveau 1 
Opleidingsniveau 2 
Inkomensniveau 1 
Inkomensniveau 2 
Arbeidsstatus 1 
Arbeidsstatus 2 
Arbeidsstatus 3 
Autobezit 1 
Autobezit 2 

P-value Fietsbe.zit 1 
0 Fietsbezit 2 

eii 

Deviatie 
# Parameters 

v-coëfficiënt P-value St. Dev P-value 

12.01 0 11.17 0 

-0.61 0.4 
-0.02 0.99 
-0.28 0.84 
O.S8 0.66 
0.57 0.77 
-2.14 0.24 
-5.86 0.01 8.24 0 
-2.42 0.04 7.06 0.06 
-3.06 0.02 9 0 
1.17 0.26 
1.46 0.13 
-0.08 0.97 
2.19 0.25 
7.03 0 
8.05 0 5.84 0 
3.43 0 

-11.8S 0 6.85 0 
-4.25 0 

16.27 

23004.96577 
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Ook nu convergeert het model niet. Wel zijn alle variantie
componenten nu significant. De regressiecoëfficiënten van 
de fixed variabelen zijn echter lang niet allemaal significant. 
Daarom worden deze variabelen bij het volgende model bui
ten beschouwing gelaten (tabel C1.4). 

Wederom convergeert het model niet. Alle regressiecoëffici
enten en variantiecomponenten zijn echter wel significant. 
Daarom wordt gekeken of het model wel convergeert als een 
van de random variabelen als fixed worden beschouwd. Dit 
is alleen het geval bij fietsbezit 1. Resultaten hiervan staan 
in tabel C1.5. Zoals te zien is, is de variabele fietsbezit 1 ook 
significant als 'fixed' variabele. Ook blijkt het model een zeer 
significante verbetering te zijn ten opzichte van het intercept
only model. De kritieke waarden behorend bij een chF-toets 
met 22 vrijheidsgraden zijn 33,92 (p<O,OS) en 40,92 (p< 0,01). 
Daarom wordt met dit model verdergegaan naar de volgende 
stap, namelijk het toevoegen van level-2 variabelen aan de in
tercept. 

Tabel C1.4: Huishaudensamenstelling3, Opleidingl, Op/eiding2, Autabezitl en 
Fietsbezitl random en Arbeidsstatus, Autobezit 2 en Fietsbezit 2 fixed Tabel C1.5: fietsbezit 1 als fixed in plaats van random 
Fixed effect v-coëfficiënt P-value St. Dev P-value Fixed effect v-coëfficiënt P-value 

lntercept (vool 12.82 0 11.18 0 lntercept (Vool 12.71 0 

Huishoudensamenstelling 3 -4.59 0 8.39 0 Huishoudensamenstelling 3 -4.66 0 

Opleidingsniveau 1 -3.02 O.ol 7.05 0.04 Opleidingsniveau 1 -2.92 O.ol 
Opleidingsniveau 2 -3.04 0.02 9.16 0 Opleidingsniveau 2 -2.97 0.02 

Arbeidsstatus 3 5.94 0 Arbeidsstatus 3 5.74 0 

Autobezit 1 8.12 0 5.97 0 Autobezit 1 8.16 0 

Autobezit 2 3.55 0 Autobezit 2 3.67 0 

Fietsbezit 1 -11.33 0 6.7 0 Fietsbezit 1 -11.06 0 

Fietsbezit 2 -4.57 0 Fietsbezit 2 -4.91 0 

ei i 16.32 ei i 

Deviatie 23024.66284 Deviatie 23075.25 
# Parameters 31 # Parameters 25 
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St. Dev P-value 

9.63 0 

7.67 0 
7.44 0,02 

9.54 0.03 

5.67 0.02 

16.6 

Chi2 304.12 
Df 22 
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Stap3 Dit model blijkt een significante verbetering te zijn ten op-
Aan de interceptworden variabelen van level-2 toegevoegd. zichte van het laatste model uit stap 2. De kritieke waarden 
Hiermee kan bekeken worden of er variabelen op wijkniveau behorend bij een chF-toets met 8 vrijheidsgraden zijn 15,51 
zijn die de variatie in de intercept verklaren. Het eerste model (p<0,05} en 20,09 (p< 0,01). 
dat wordt gedraaid bevat alle mogelijke level-2 variabelen (zie 

Tabel C1.7: Krachtwijk 1, Fuctiemenging 2, Groen 1 en 2, Verloedering 2, Cohe-
tabel Cl.G). sie 1 en 2, Gezondheid 1 en Etniciteit 1 als level-2 variabelen in intercept 

Fixed effect v-coëfficiënt P-value St. Oev P-value 

Het model convergeert meteen. Niet alle level-2 variabelen Intereepi !vool 5.38 0.01 10.1 0 

leveren echter een significante bijdrage. De niet-significante • Krachtwijk 1 2.47 0.01 

variabelen worden daarom weggelaten. De variabele groen 1 
• Functiemenging 2 2.61 0.01 
• Groen 1 1.43 0.24 

wordt voor de volledigheid wel nog meegenomen. Misschien • Groen 2 2.85 0 

wordt deze variabele alsnog significant. De resultaten worden • Verloedering 2 3.5 0 

weergegeven in tabel C1.7. Zoals te zien is, wordt de variabele 
• Cohesie 1 2.68 0.01 
• Cohesie 2 2.18 0.05 

groen 1 niet significanter, integendeel. Daarom wordt ten slot- • Gezondheid 1 2.94 0 

te nog een model gedraaid waarbij deze variabele niet meer • Etniciteit 1 2.04 0.06 

wordt meegenomen (zie tabel C1.8}. 
Huishoudensamenstelling 3 -4.5 0 7.72 0 
Opleidingsniveau 1 -2.97 0.01 7.38 0.02 
Opleidingsniveau 2 -3 0.02 9.5 0.03 
Arbeidsstatus 3 5.73 0 

Tabel C1.6: Alle mogelijke level-2 variabelen in de intercept Autobezit 1 7.97 0 5.58 0.03 
Fixed effect v-coëfficiënt P-value St. Oev P-value Autobezit 2 3.65 0 
Intereepi !vool 2.17 0.55 9.78 0 Fietsbezit 1 -10.99 0 

• Krachtwijk 1 2.45 0.03 Fietsbezit 2 -4.89 0 
• Functiemenging 1 -0.48 0 .65 eü 16.61 

• Functiemenging 2 2.42 0.07 Oevoatie 23042.77 
• Dichtheid 1 1.31 0.39 11 Parameters 34 
• Groen 1 1.66 0.18 Tabel C1.8: Krachtwijk 1, Fuctiemenging 2, Groen 2, Verloedering 2, Cohesie 1 
• Groen 2 2.82 0.01 
• Veiligheid 1 0.1 0.93 

en 2, Gezondheid 1 en Etniciteit 1 als level-2 variabelen in intercept 

• Veiligheid 2 -0.81 0.68 Fixed effect v-coëfficiënt P-value St. Oev P-value 

• Verloedering 1 -0.02 0.99 Intereepi !vool 6.04 0 10.17 0 

• Verloedering 2 3.33 0.01 • Krachtwijk 1 2.34 0.02 

• Cohesie 1 3 0.01 • Functiemenging 2 2.68 0.01 

• Cohesie 2 2.76 0.04 • Groen 2 2.2 0.02 

• Gezondheid 1 3.55 0.06 • Verloedering 2 3.57 0 

• Gezondheid 2 0.82 0.65 • Cohesie 1 2.72 0.02 

• Connectiviteit 1 0.98 0.36 • Cohesie 2 2.05 0.08 

• Etniciteit 1 3.06 0.04 • Gezondheid 1 3.25 0 

• Etniciteit 2 0.77 0.51 • Etniciteit 1 2.34 0.03 

Huishoudensamenstelling 3 -4.49 0 7.7 0 Huishoudensamenstelling 3 -4.55 0 7.71 0 

Opleidingsniveau 1 -2.94 0.01 7.39 0.02 Opleidingsniveau 1 -2.99 0.01 7.46 0.02 

Opleidingsniveau 2 -2.96 0.02 9.5 0.04 Opleidingsniveau 2 -3.04 0.02 9.51 0.03 

Arbeidsstatus 3 S.72 0 Arbeidsstatus 3 5.78 0 

Autobezit 1 7.98 0 5.65 0.03 Autobezit 1 7.96 0 5.58 0.03 

Autobezit 2 3.7 0 Autobezit2 3.64 0 

Fietsbezit 1 -11.07 0 Fletsbezit 1 -11 0 

Fietsbezit 2 -4.88 0 Fietsbezit 2 -4.9S 0 

e,J 16.61 eii 16.62 

Oevoatie 23039.83 Oevoatie 23044.15 Cho2 31.1 
11 Parameters 42 11 Parameters 33 Of 8 
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Stap4 Het model convergeert niet, maar zoals aan de resultaten is te 
In deze laatste stap worden allereerst voor de random level-1 va- zien, zijn vele waarden van de regressiecoëfficiëbten van de Ie-
riabeien alle level-2 variabelen als mogelijke interacties meege- vel-2 variabelen niet significant. Er wordt een nieuw model ge-
nomen. De resultaten worden weergegeven in tabel Cl.9. draaid waarin deze variabelen niet worden meegenomen. De 

resultaten worden weergegeven in tabel Cl.lO. 

Tabel C1.9: Alle mogelijke level-2 variabelen als interactievariabelen 

Fixed effect v-coëfficiënt P-value St. Dev P-value Vervolg tabel C1.9: Alle mogelijke level-2 variabelen als interactievariabelen 
Intereepi (vool 7.64 0.04 9.18 0 

Fixed effect v-coëfficiënt P-value St. Dev P-value 
• Krachtwijk 1 4.94 0.06 
• Functiemenging 2 -3.21 0.31 

Opleidingsniveau 2 -3.2 0.65 8.55 0.01 

• Groen 2 -1.53 0.54 
• Krachtwijk 1 -1.24 0.67 

• Verloedering 2 -2.6 0.27 
• Functiemenging 1 -0.09 0.96 

• Cohesie 1 5.53 0.1 
• Functiemenging 2 1.14 0.71 

• Cohesie 2 3.46 0.34 
• Dichtheid 1 -1.74 0.47 

• Gezondheid 1 0.32 0.95 
• Groen 1 -0.41 0.86 

• Etniciteit 1 0.92 0.72 
• Groen 2 3.26 0.25 

Huishoudensamenstelling 3 -0.66 0.92 5.82 0 
• Veiligheid 1 -0.09 0.96 

• Krachtwijk 1 -2.67 0.24 
• Veiligheid 2 1.06 0.71 

• Functiemenging 1 -1.21 0.5 
• Verloedering 1 -1.25 0.57 

• Functiemenging 2 6.55 0.05 
• Verloedering 2 7.67 0.01 

• Dichtheid 1 -1.48 0.54 • Cohesie 1 -3.26 0.4 

• Groen 1 3.08 0.21 • Cohesie 2 -3.12 0.42 

• Groen 2 3.59 0.08 
• Gezondheid 1 3.6 0.47 

• Veiligheid 1 -0.04 0.98 • Gezondheid 2 3.97 0.18 

• Veiligheid 2 -6.55 0.06 
• Connectiviteit 1 -0.36 0.85 

• Verloedering 1 0.78 0.77 
• Etniciteit 1 -2.4 0.5 

• Verloedering 2 3.93 0.21 • Etniciteit 2 -1.43 0.51 

• Cohesie 1 -4.47 0.09 Arbeidsstatus 3 5.91 0 

• Cohesie 2 -2.29 0.39 Autobezit 1 -4.58 0.4 4.42 0 

• Gezondheid 1 1.28 0.75 
Krachtwijk 1 -0.29 0.89 

• Gezondheid 2 -0.15 0.96 
Functiemenging 1 -0.33 0.86 

• Connectiviteit 1 -0.85 0.68 
Functiemenging 2 4.72 0.12 

• Etniciteit 1 -2.39 0.37 Dichtheid 1 4.43 0.06 

• Etniciteit 2 -2.46 0.3 
Groen 1 3.14 0.13 

Opleidingsniveau 1 -4.43 0.52 7.28 0 Groen 2 1.96 0.35 

• Krachtwijk 1 -1.99 0.43 
Veiligheid 1 0.16 0.94 

• Functiemenging 1 0.19 0.91 
Veiligheid 2 -0.86 0.9 

• Functiemenging 2 2.03 0.58 
Verloedering 1 0.12 0.96 

• Dichtheid 1 0.91 0.72 
Verloedering 2 1.84 0.5 

• Groen 1 -1.32 0.52 Cohesie 1 -1.94 0.35 

• Groen 2 2.65 0.25 
Cohesie 2 3.43 0.16 

• Veiligheid 1 -0.28 0.85 
Gezondheid 1 1.89 0.67 

• Veiligheid 2 3.85 0.31 
Gezondheid 2 -0.4 0.89 

• Verloedering 1 -0.82 0.73 Connectiviteit 1 2.79 0.2 

• Verloedering 2 3.52 0.22 Etniciteit 1 8.97 0 

• Cohesie 1 0.47 0.89 Etniciteit 2 0.9 0.66 

• Cohesie 2 -0.21 0.95 
Autobezit 2 3.71 0 

• Gezondheid 1 1.76 0.78 Fietsbezit 1 -10.72 0 

• Gezondheid 2 0.19 0.94 
Fietsbezit 2 -4.56 0 

• Connectiviteit 1 -0.73 0.66 eii 16.52 

• Etniciteit 1 0.36 0.92 Deviatie 22975.99 

• Etniciteit 2 0.52 0.8 # Parameters 101 
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Wederom zijn een aantal variabelen niet significant. Ook in de Tabel C1.11: Alle significante /evel-2 variabelen als interactie-effect 

intercept. Eerst wordt geprobeerd om in de level-1 variabelen de Fixed effect v-coëfficiënt P·value St. Dev P-value 

niet-significante variabelen te verwijderen (tabel Cl. U). Functie-
lntercept (vool 7.92 0 9.8 0 

• Krachtwijk 1 2.49 0.01 
menging 2 is nog steeds niet significant nu als interactievariabele • Functiemenging 2 -1.61 0.4 

bij autobezit 2, en ook zijn nog verschillende level-2 variabelen • Groen 2 2.15 0.02 

bij de intercept niet significant. Deze variabelen worden verwij- • Verloedering 2 2.41 0.02 
• Cohesie 1 2.58 0.02 

derd uit het volgende model (C1.12). • Cohesie 2 1.33 0.24 
• Gezondheid 1 2.41 0.01 

Dit model convergeert wel, en ook zijn alle regressiecoëffici- • Etniciteit 1 1.02 0.34 
Huishoudensamenstelling 3 -5.65 0 6.86 0 

enten van de fixed variabelen en de variantiecomponenten • Functiemenging 2 7.43 0.03 

van de random variabelen nu significant. Dit definitieve model • Velligheld 2 -3.44 0.05 

is een significante verbetering van het laatste model uit stap Opleidingsniveau 1 -3.11 0.01 7.73 0.02 
Opleidingsniveau 2 -4.3 0 9.19 0 .07 

3. De kritieke waarden behorend bij een chF-toets met 3 vrij- • Verloederinl 2 4.25 0.03 

heidsgraden zijn 7,82 (p<O,OS) en 11,35 (p<O,Ol). Arbeidsstatus 3 5.99 0 
Autobezit 1 -1.5 0.55 4.14 0.04 

• Functiemenging 2 4.2 0.11 
• Dichtheid 1 4.77 0.02 

Tabel C1.10: Alle leve/-2 variabelen boven 20% significantieniveau als inter- • Cohesie 2 4.07 0.03 

actievariabelen • Etniciteit 1 8.88 0 
Fixed effect v-coëfficiënt P-value St. Dev P-value Autobezit 2 3.84 0 

lntercept (Vool 7.43 0 9.76 0 Fietsbezit 1 -10.91 0 

• Krachtwijk 1 2.S8 0.01 Fietsbezit 2 -4.7 0 

• Functiemengin1 2 -1.64 0.39 e• 16.54 

• Groen 2 1.85 0.15 Devtatie 23003.83 

• Verloedering 2 2.53 0.02 # Parameters 40 

• Cohesie 1 3.56 0.01 
Tabe/C1.12:0ptimaalmodelomlopenalsgevolgvanverplaatsingenteverklaren 

• Cohesie 2 1.35 0.24 
• Gezondheid 1 3.09 0 Fixed effect v-coëfficiënt P·value St. Dev P-value 

• Etniciteit 1 0.91 0.4 lntercept (vool 9.39 0 9.73 0 

Huishoudensamenstelling 3 -S.17 0 6.66 0 • Krachtwijk 1 2.09 0.02 

• Functiemenging 2 7.S1 0.02 • Groen 2 2.07 0.02 

• Groen 2 1.03 0.59 • Verloedering 2 2.42 0.03 

• Veiligheid 2 -3.53 0.05 • Cohesie 1 1.62 0.07 

• Cohesie 1 -2.12 0.24 • Gezondheid 1 2.22 0.01 

Opleidingsniveau 1 -3.06 0.01 7.72 0.02 Huishoudensamenstelling 3 -5.63 0 7.13 0 

Opleidingsniveau 2 -6.66 0 9.14 0.06 • Functiemenging 2 6.24 0 

• Verloedering 2 4.22 0.04 • Veiligheid 2 -3.25 0.1 

• Gezondheld 2 2.74 0.2 Opleidingsniveau 1 -3.06 0.01 7.59 0.02 

Arbeidsstatus 3 5.93 0 Opleidingsniveau 2 -4.2 0 9.07 0.07 

Autobezit 1 -1.91 0.45 4.19 0.03 • Verloedering 2 4.13 0.04 

• Functiemenging 2 4.2 0.11 Arbeidsstatus 3 6 0 

• Dichtheid 1 4.76 0.02 Autobezit 1 -1.46 0.57 4.12 0.03 

• Groen 1 1.48 0.4 • Dichtheid 1 4.93 0.02 

• Cohesie 2 4.63 0.01 • Cohesie 2 4.63 0.01 

• Etniciteit 1 8.46 0 • Etniciteit 1 9.61 0 

Autobezit 2 3.9 0 Autobezit 2 3.81 0 

Fietsbezit 1 -10.9 0 Fietsbezit 1 -11.05 0 

Fietsbezit 2 -4.6S 0 Fietsbezit 2 -4.77 0 

e• 16.55 e,l 16.59 

Dev1at1e 23000.2 Deviatie 23008.5 Chi2 35.65 

11 Parameters 44 11 Parameters 36 Of 3 
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BIJLAGE C2: MULTILEVEL-ANALYSE VAN TOTAAL LOPEN EN/OF FIETSEN 

Stap 1 
In tabel C2.1 worden de resultaten van het intercept-only mo
del van de multilevel-analyse van het totaal aantal minuten 
gelopen en/of gefietst weergegeven. Het model heeft een ICC 
van 0.0557. Dat wil zeggen dat 5,6% van de variantie in de 
afhankelijke variabe le wordt verklaard door de groepenstruc
tuur van de data. 

Stap2 
Zoals te zien in tabel C2.2, zijn er enkele variabelen die een sig
nificante variantiecomponent hebben. Deze variabelen wor
den in het volgende model als random beschouwd, de andere 
variabelen worden dan als fixed beschouwd. De resultaten 
worden getoond in tabel C2.3. In dit model zijn alle varian
tiecomponenten significant. Van de fixed variabelen zijn ech
ter niet alle regressiecoëfficiënten significant. Deze worden in 
het volgende model uit het model verwijderd (zie tabel C2.4). 

Tabel C2.1: lnterceot-onlv 
Final estimation v-coëfficiënt P-value St. Dev P-value 

Intereepi 1S.76 0 5.57 0 
eij 22.9 

Deviantie 24629.99 

# Parameters 2 I 

Tabel C2.2: Alle Ievet-l variabelen in het made/ 
Final estimation v-coëfficiënt P-value St. Dev P-value 

Intereepi 13.97 0 8.17 0.33 

Geslacht 1 0.18 0.83 1.23 0.3 

Leeftijd 1 -2 0.33 2.85 >.500 
Leeftijd 2 0.53 0.79 3.69 0.27 

Leeftijd 3 3.22 0.07 2.93 >.500 

Huishoudensamenstelling 1 0.38 0.88 1.88 >.500 

Huishoudensamenstelling 2 -4.54 0.05 4.7 0.34 

Huishoudensamenstelling 3 -6.16 0.01 7.66 0 

Opleidingsniveau 1 -5 .14 0 8.98 0.01 

Opleidingsniveau 2 -4.65 0 11.13 0 
Inkomensniveau 1 3.78 0.01 2.45 >.500 

Inkomensniveau 2 3.67 0.01 1.26 >.500 

Arbeidsstatus 1 6.93 0 6.04 >.500 

Arbeidsstatus 2 2.88 0.18 5.73 0.32 

Arbeidsstatus 3 10.17 0 8.76 0.18 

Autobezit 1 11.08 0 3.97 0.13 

Autobezit 2 4.72 0 6.81 0 

Fietsbezit 1 -11.52 0 7.86 0 

Fietsbezit 2 -4.98 0 2.45 >.500 
eij 19.91 

Deviantoe 24279.58 

# Parameters 210 

KRACHTWIJKEN IN BEWEGING 

Tabel C2.3: Huishoudensamenstelling 3, opleiding l en 2, Autobezit 2 en Fiets-
bezit 1 als rondam 
Final estimation v-coëfficiënt P-value St. Dev P-value 

lntercept 14.24 0 12.55 0 

Geslacht 1 0.16 0.85 

Leeftijd 1 -1.04 0.62 
Leeftijd 2 1.44 0.46 

Leeftijd 3 3.82 0.04 

Huishoudensamenstelling 1 -<1.71 0.8 

Huishoudensamenstelling 2 -5.01 0.05 

Huishoudensamenstelling 3 -6.8 0.01 8.95 0 

Opleidingsniveau 1 -5.31 0 9.61 0.01 

Opleidingsniveau 2 -4.8 0 9.86 0.02 

Inkomensniveau 1 3.68 0.01 
Inkomensniveau 2 3.43 0.01 
Arbeidsstatus 1 6.39 0.01 

Arbeidsstatus 2 2.37 0.27 

Arbeidsstatus 3 9.2 0 

Autobezit 1 11.8 0 
Autobezit 2 4.98 0 7.97 0 

Fietsbezit 1 -10.96 0 7.08 0 
Fietsbezit 2 -S.32 0 
eij 20.88 

Devoantoe 243SS.83 

#Parameters 210 

Tabel C2.4: Huishoudensamenstelling 3, Opleiding l en 2, Autobezit 2 en Fiets-

bezit 1 als rondam en Leeftijd 3, Huishoudensamenstelling 2, Inkomen 1 en 2, 
Arbeidsstatus l en 2, Autobezit l en Fietsbezit 2 als fixed 
Final estimation v-coëfficiënt P-value St. Dev P-value 

Intereepi 16.87 0 12.62 0 
Leeftijd 3 3.08 0 

Huishoudensamenstelling 2 -4.24 0 
Huishoudensamenstelling 3 -6.43 0 8.92 0 
Opleidingsniveau 1 -5.S8 0 9.73 0.01 

Opleidingsniveau 2 -4.53 0 9.92 0.02 

Inkomensniveau 1 3.61 0.01 

Inkomensniveau 2 3.64 0.01 
Arbeidsstatus 1 3.46 0 
Arbeidsstatus 3 6.1 0 
Autobezit 1 11.79 0 
Autobezit 2 5.01 0 8.06 0 

Fietsbezit 1 -10.91 0 7.04 0 
Fietsbezit 2 -5.26 0 
eij 20.89 

Devoantoe 24359.21 

# Parameters 36 
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Dit modellevert zowel significante variantiecomponenten als 
significante regressiecoëfficiënten op. Het model convergeert 
echter nog niet. Omdat het model dan niet betrouwbaar is, 
wordt geprobeerd of het model wel convergeert als één van 
de random variabelen als fixed wordt beschouwd. Dit blijkt 
het geval wanneer fietsbezit 1 als fixed wordt beschouwd (zie 
tabel 2.5). Dit model convergeert na 40 iteraties en alle va
riantiecomponenten en regressiecoëfficiënten zijn significant 
op 5% niveau. Het model is een significante verbetering van 
het intercept-only model. Bij een chj2-toets met 27 vrijheids
graden gelden namelijk de volgende kritieke waarden: 40,11 
(p<0,05) en 46,96 (p<O,Ol). Dit model wordt daarom meege
nomen naar stap 3. 

Tabel C2.5: Alle /evel-1 variabelen in het made/ 
Final estimation v-coëfficiënt P-value St. Dev P-value 

lntercept 16.97 0 9.99 0 
leeftijd 3 2.84 0.01 
Huishoudensamenstelling 2 -4.24 0 
Huishoudensamenstelling 3 -6.61 0 7.92 0 
Opleidingsniveau 1 -5.56 0 9.46 0.03 
Opleidingsniveau 2 -4.58 0 9.71 0.02 
ln.komensniveau 1 3.3 0.01 
Inkomensniveau 2 3.56 0.01 

Arbeidsstatus 1 3.53 0 
Arbeidsstatus 3 6.02 0 
Autobezit 1 12.06 0 
Autobezit 2 5.37 0 8.19 0 
Fietsbezit 1 -10.76 0 
Fietsbezit 2 -5.36 0 
eij 21.16 

Deviantie 24379.28 Chi2 253.6 
# Parameters 30 Of 27 
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Stap3 Tabel C2. 7: Alle level-2 variabelen in intercept boven 1096 significantie-niveau 

In deze stap worden aan de intercept alle level-2 variabelen Final estimation v-coëfficiënt P-value St. Dev P-value 

toegevoegd_ Daarmee kan bekeken welke level-2 variabelen 
lntercept 5.12 0.1 9.58 0 

• Krachtwijk 1 3.76 0 
een significante regressiecoëfficiënt hebben in de intercept. • Functiemenging 2 2.38 0.04 

De resultaten hiervan worden weergegeven in tabel C2.6. Dit • Dichtheid 1 3.52 0.01 

model convergeert niet. De level-2 variabelen die geen signi-
• Groen 2 2.71 0.01 
• Verloedering 2 4.25 0 

ticante bijdrage leveren, worden daarom verwijderd uit het • Cohesie 1 4.43 0.01 

model. De resultaten worden weergegeven in tabel C2.7. Ook • Cohesie 2 3.04 0.06 

dit model convergeert niet, hoewel alle regressiecoëfficiënten • Etniciteit 1 4.43 0 
Leeftijd 3 2.96 0 

nu significant zijn. Er wordt gepoogd of het model wel con- Huishoudensamenstelling 2 -4.34 0 

vergeert wanneer één van de level-2 variabelen wordt verwij- Huishoudensamenstelling 3 -6.55 0 8.14 0 

derd. Dit blijkt alleen het geval wanneer de variabele 'verloe- Opleidingsniveau 1 -5.75 0 9.72 0.02 
Opleidingsniveau 2 -4.69 0 10.28 0.02 

dering 1' wordt verwijderd (zie tabel C2.8). Inkomensniveau 1 3.37 0.01 

Tabel C2.6: Alle level-2 variabelen in intercept 
Inkomensniveau 2 3.69 0.01 
Arbeidsstatus 1 3.68 0 

Final estimation v-coëfficiënt P-value St. Dev P-value Arbeidsstatus 3 6.26 0 
lntercept 4.57 0.35 9.61 0 Autobezit 1 11.57 0 

• Krachtwijk 1 3.53 0 Autobezit 2 5.18 0 7.91 0 
• Functiemenging 1 0.1 0.93 Fietsbezit 1 -10.73 0 
• Functiemenging 2 2.4 0.08 Fietsbezit 2 -5.44 0 
• Dichtheid 1 3.16 0.04 eij 21.16 
• Groen 1 0.02 0.99 Deviantie 24339.9 
• Groen 2 2.65 0.03 #Parameters 38 
• Veiligheid 1 0.71 0.53 
• Veiligheid 2 -'!.73 0.79 Tabel C2.8: Verloedering 1 verwijderd uit model 
• Verloedering 1 -1.05 0.5 Final estimation v-coëfficiënt P-value St. Dev P-value 

• Verloedering 2 3.88 0.02 lntercept 6.45 0.05 9.29 0 
• Cohesie 1 4.59 0 • Krachtwijk 1 3.5 0 
• Cohesie 2 3.28 0.04 • Functiemenging 2 2.02 0.11 
• Gezondheid 1 1.73 0.54 • Dichtheid 1 3.68 0.02 
• Gezondheid 2 1.58 0.55 • Groen 2 2.47 0.04 
• Connectiviteit 1 0.99 0.41 • Cohesie 1 4.46 0.01 
• Etniciteit 1 3.13 0.06 • Cohesie 2 2.73 0.12 
• Etniciteit 2 -1.64 0.24 • Etniciteit 1 4.92 0 

Leeftijd 3 2.98 0 Leeftijd 3 2.89 0 
Huishoudensamenstelling 2 -4.46 0 Huishoudensamenstelling 2 -4.18 0 
Huishoudensamenstelling 3 -6.7 0 8.02 0 Huishoudensamenstelling 3 -6.42 0 8.07 0 
Opleidingsniveau 1 -5.85 0 9.81 0.02 Opleidingsniveau 1 -5.74 0 9.6 0.03 
Opleidingsniveau 2 -4.78 0 10.41 0.01 Opleidingsniveau 2 -4.51 0 9.91 0.02 
Inkomensniveau 1 3.32 0.01 Inkomensniveau 1 3.45 0.01 
Inkomensniveau 2 3.7 0.01 Inkomensniveau 2 3.68 0.01 
Arbeidsstatus 1 3.71 0 Arbeidsstatus 1 3.57 0 
Arbeidsstatus 3 6.28 0 Arbeidsstatus 3 6.07 0 
Autobezit 1 11.53 0 Autobezit 1 11.55 0 
Autobezit 2 5.27 0 7.89 0 Autobezit 2 5.08 0 7.8 0 
Fietsbezit 1 -10.81 0 Fietsbezit 1 -10.7 0 
Fietsbezit 2 -5.41 0 Fietsbezit 2 -5.35 0 
eij 21.15 eij 21.19 

Deviantie 24336.55 Deviantie 24352.62 Chi2 26.66 
#Parameters 47 # Parameters 37 Of 10 
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Deze resultaten laten echter te zien, dat de variabelen functie- Vervolg tabel C1.9 
menging 2 en cohesie 2 niet meer significant zijn. Aangezien Final estimation v-coëfficiënt P-value St. Dev P-value 

het model wel een significante verbetering blijkt van het laat- • Cohesie 1 0.62 0.88 

ste model uit stap 2, worden deze variabelen wel meegeno- • Cohesie 2 -1.42 0.76 

men naar het volgende model om te zien of ze, na het toevoe- • Gezondheid 1 2.95 0.53 
• Gezondheld 2 0.19 0.96 

gen van interactievaria beien, verbeteren. Ook blijkt het model • Connectlvlteit 1 1.53 0.57 
een significante verbetering te zijn van het laatste model uit • Etniciteit 1 -1.5 0.7 

stap 2. De kritieke waarden behorend bij een chi2-toets met • Etniciteit 2 -4.05 0.16 

10 vrijheidsgraden zijn 18,31 (p<O,OS) en 23,21 (p< 0,01). Opleidingsniveau 2 -{).36 0.97 9.1 0 
• Krachtwijk 1 -3.78 0.28 
• Functiemenging 1 2.68 0.29 

Stap4 • Functiemenging 2 2.65 0.46 

Tabel C1.9: Alle level-1 variabelen als interactie-effecten in /eve/-1 variabelen • Dichtheid 1 -6 0.08 
• Groen 1 0.8 0.78 Final estimation v-coëfficiënt P-value St. Dev P-value 

4 .79 0.14 • Groen 2 
lntercept -2.64 0.61 8.36 0 

• Veiligheid 1 2.29 0.33 
• Krachtwijk 1 8.53 0 

• Veiligheid 2 -10.84 0.26 
• Functiemenging 2 -<l.88 0.82 

• Verloedering 1 -4.55 0.13 
• Dichtheid 1 8.75 0.01 

• Verloedering 2 3.65 0.25 
• Groen 2 -2.32 0.38 

• Cohesie 1 -3.05 0.49 
• Cohesie 1 6.62 0.06 

• Cohesie 2 -5.23 0.25 
• Cohesie 2 8 .37 0.03 

• Gezondheid 1 2.61 0.62 
• Etniciteit 1 9.48 0 

• Gezondheid 2 0.55 0.9 
Leeftijd 3 2.96 0 • Connectivlteit 1 3.57 0.16 
Huishoudensamenstelling 2 -4.56 0 • Etniciteit 1 -2.91 0.43 
Huishoudensamenstelling 3 2.15 0.81 5.89 0 • Etniciteit 2 -2.23 0.42 

• Krachtwijle 1 -3.09 0.28 
Inkomensniveau 1 3.17 0.01 

• Functiemenging 1 -<l.75 0.75 Inkomensniveau 2 3.42 0.01 
• Functiemenging 2 5.81 0.1 Arbeidsstatus 1 3.84 0 
• Dichtheid 1 -5 0.13 Arbeidsstatus 3 6.3 0 
• Groen 1 -<l.75 0.8 Autobezit 1 11.7 0 
• Groen 2 3.3 0.2 Autobezit 2 11.03 0.15 7.24 0 
• Velligheld 1 -<l.04 0.99 • Krachtwijk 1 -1.9 0.5 
• Vellisheld 2 -14.03 0.02 • Functiemenging 1 -4.28 0.13 
• Verloedering 1 4 0.19 • Functiemenging 2 -1.96 0.58 
• Verloedering 2 6.72 0.04 • Dichtheid 1 -1.79 0.62 
• Cohesie 1 -6.17 0.06 • Groen 1 0 .99 0.72 
• Cohesie 2 -4.23 0.23 • Groen 2 1.94 0.45 
• Gezondheid 1 2.47 0.6 • Veiligheid 1 -<l.05 0.99 
• Gezondheld 2 0.82 0.84 • Veiligheid 2 10.83 0.22 
• Connectlvitelt 1 -<l.71 0.77 • Verloedering 1 -{).56 0.85 
• Etniciteit 1 -7.01 0.04 • Verloedering 2 -{).55 0.87 
• Etniciteit 2 -5.75 0.03 • Cohesie 1 0.58 0.85 

Opleidingsniveau 1 -2.91 0.74 8.73 0 • Cohesie 2 -2.79 0.37 
• Krachtwijk 1 -3.1 0.34 • Gezondheid 1 1.02 0.85 
• Functiemenging 1 2.45 0.32 • Gezondheid 2 5.56 0.13 
• Functiemenging 2 0.89 0.82 • Connectivlteit 1 -5.37 0.06 
• Dichtheid 1 -3.05 0.41 • Etniciteit 1 -6.45 0.1 
• Groen 1 -2.17 0.43 • Etniciteit 2 3.49 0.24 
• Groen 2 1.98 0.53 Fietsbezit 1 -10.57 0 
• Veiligheid 1 -<l.25 0.91 Fietsbezit 2 -5.31 0 
• Veiligheid 2 -1.46 0.84 eij 21.04 
• Verloedering 1 -{).97 0.75 . Dev1antie 24266.55 
• Verloedering 2 2.18 0.5 11 Parameters 105 
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Zoals te verwachten valt, convergeert dit model niet. Er zijn veellevel-2 variabelen die niet significant zijn. In het volgende mo
del (zie tabel C2.10) worden deze variabelen daarom niet meegenomen. 
Nog steeds convergeert het model niet, en er zijn nog steeds variabelen die niet significant zijn. Alle variabelen onder het signi
ficantieniveau van 15% worden bij het volgende model verwijderd. Hiermee kan nagegaan worden of de variabelen boven dit 
niveau verbeteren. De resultaten worden weergegeven in tabel C2.11. 

Tabel C2.10: Alle /eve/-2 variabelen boven 20% significantieniveau als inter-
actievariabelen 
Final estimation v-coëfficiënt P-value St. Dev P-value 

Intereepi 3.31 0.32 9.09 0 
• krachtwijk 1 3.97 0 
• Functiemenging 2 -0.94 0.58 
• Dichtheid 1 5.52 0.01 Tabel C2.11: Alle /eve/-2 variabelen boven 15% significantieniveau als inter-

• Groen 2 2.45 0.06 actievariabelen 

• Cohesie 1 5.42 0 Final estimation v-coëfficiënt P-value St. Dev P-value 

• Cohesie 2 2.99 0.06 lntercept 3.99 0.22 9.17 0 
• Etniciteit 1 8.11 0 • krachtwijk 1 4.16 0 

Leeftijd 3 3.01 0 • Dichtheid 1 3.77 0.02 
Huishoudensamenstelling 2 -4.38 0 • Groen 2 3.11 0 
Huishoudensamenstell ing 3 -3.46 0.41 6.41 0 • Cohesie 1 5.51 0 

• Functiemenging 2 6.1 0.05 • Cohesie 2 2.95 0.06 
• Dichtheid 1 -4.45 0.17 • Etniciteit 1 7.8 0 
• Veiligheid 2 -7.4 0 Leeftijd 3 2.97 0 
• Verloedering 1 3.64 0.05 Huishoudensamenstelling 2 -4.35 0 
• Verloedering 2 8.66 0 Huishoudensamenstelling 3 -7.31 0 6.64 0 
• Cohesie 1 -3.26 0.13 • Functiemenging 2 5.62 0.02 
• Etniciteit 1 -5.62 0.1 • Veiligheid 2 -7.43 0 
• Etniciteit 2 -4.07 0.06 • Verloedering 1 4.27 0.02 

Opleidingsniveau 1 -5.21 0 9.5 0.02 • Verloedering 2 8.64 0 
• Etniciteit 2 -1.64 0.37 • Cohesie 1 -3.49 0.11 

Opleidingsniveau 2 -2.54 0.44 10.03 0 • Etniciteit 1 -3.27 0.19 
• Dichtheid 1 -3.63 0.13 • Etniciteit 2 -4.09 0.03 
• Groen 2 1.65 0.46 Opleidingsniveau 1 -5.77 0 9.52 0.02 
• Verloedering 1 -5.86 0 Opleidingsniveau 2 0.28 0.92 10.01 0.01 
• Connectiviteit 1 3.16 0.16 • Dichtheid 1 -2.94 0.2 

Inkomensniveau 1 3.27 0.01 • Verloedering 1 -6.24 0 
Inkomensniveau 2 3.36 0.01 Inkomensniveau 1 3.31 0.01 
Arbeidsstatus 1 3.85 0 Inkomensniveau 2 3.41 0.01 
Arbeidsstatus 3 6.26 0 Arbeidsstatus 1 3.74 0 
Autobezit 1 12 0 Arbeidsstatus 3 6.23 0 
Autobezit 2 9.02 0 7.01 0 Autobezit 1 12.01 0 

• Functiemenging 1 -1.29 0.4 Autobezit 2 7.24 0 7.32 0 
• Gezondheid 2 4.59 0.02 • Gezondheid 2 4.48 0.02 
• Connectiviteit 1 -4.66 0.02 • Connectiviteit 1 -3.25 0.04 
• Etniciteit 1 -7.33 0 • Etniciteit 1 -6.91 0 

Fietsbezit 1 -10.76 0 Fietsbezit 1 -10.64 0 
Fietsbezit 2 -5.05 0 Fietsbezit 2 -5.05 0 
eij 21.1 eij 21.1 

Deviant1e 24298.94 Deviantie 24305.84 
# Parameters 54 #Parameters 48 
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Nog steeds convergeert het model niet, en wederom zijn er variabelen niet significant. Deze keer worden alle variabelen die 
niet significant zijn op 10% niveau niet meer beschouwd (zie tabel C2.12). Het model convergeert wederom niet. De varia
bele etniciteit 2 heeft nu ook geen significant interactie-effect meer met de variabele huishoudensamenstelling 3. Deze wordt 
daarom uit het model verwijderd. De resultaten worden weergegeven in tabel C2.13. 
Aangezien alle beschouwde interactie-effecten significant zijn, maar het model niet convergeert, wordt voor zowel de inter
ceptals de random level-1 variabelen geprobeerd of het model wel convergeert wanneer één level-2 variabele niet wordt be
schouwd. Dit blijkt enkel het geval wanneer de variabele 'verloedering 1' wordt weggelaten als interactie-effect met de level-1 
variabele opleidingsniveau 2. De resultaten worden weergegeven in tabel C2.14. 

In dit model zijn alle variantiecomponenten, de regressiecoëfficiënten en de interactie-effecten significant. Ook blijkt het model 
een zeer significante verbetering te zijn van het laatste model uit stap 3. De kritieke waarden behorend bij een chi2-toets met 
16 vrijheidsgraden zijn 26,30 (p<O,OS) en 32 (p< 0,01). 

Tabel C2.12: Alle level-2 variabelen boven 10~ significantieniveau als inter-
actievariabelen Tabel C2.12: Etniciteit 2 verwijderd als interactie-variabele met huishouden-
Final estimation v-coëfficiënt P-value St. Dev P-value samenstellino 3 
lntercept 5.32 0.1 9.1S 0 Final estimation v-coëfficiënt P-value St. Dev P-value 

• Krachtwijk 1 4.13 0 lntercept 4.55 0.15 9.2 0 
• Dichtheid 1 3.04 0.04 • Krachtwijk 1 4.34 0 
• Groen 2 2.94 0.01 • Dichtheid 1 3.22 0.03 
• Cohesie 1 4.25 0.01 • Groen 2 2.84 0.01 
• Cohesie 2 2.97 0.06 • Cohesie 1 4.27 0.01 
• Etniciteit 1 7.23 0 • Cohesie 2 3.06 0.05 

leeftijd 3 2.96 0 • Etniciteit 1 8.06 0 
Huishoudensamenstelling 2 -4.35 0 leeftijd 3 3 0 
Huishoudensamenstelling 3 -10.03 0 6.86 0 Huishoudensamenstelling 2 -4.34 0 

• Functiemenging 2 5.6 0.02 Huishoudensamenstelling 3 -11.19 0 6.92 0 
• Veiligheid 2 -7.33 0 • Functiemenging 2 6.2 0.01 
• Verloedering 1 3.72 0.03 • Veiligheid 2 -7.68 0.01 
• Verloedering 2 7.56 0 • Verloedering 1 4 0.02 
• Etniciteit 2 -2.7 0.15 • Verloedering 2 7.53 0 

Opleidingsniveau 1 -5.74 0 9.47 0.02 Opleidingsniveau 1 -5.69 0 9.55 0.02 
Opleidingsniveau 2 -1.73 0.35 10.15 0.01 Opleidingsniveau 2 -1 .66 0.38 10.19 0.01 

• Verloedering 1 -5 .82 0 • Verloedering 1 -5.91 0 
Inkomensniveau 1 3.3 0.01 Inkomensniveau 1 3.31 0.01 
Inkomensniveau 2 3.42 0.01 Inkomensniveau 2 3.45 0.01 
Arbeidsstatus 1 3.8 0 Arbeidsstatus 1 3.78 0 
Arbeidsstatus 3 6.26 0 Arbeidsstatus 3 6.28 0 
Autobezit 1 11.87 0 Autobezit 1 11.98 0 
Autobezit 2 6.96 0 7.12 0 Autobezit 2 7.2 0 7.19 0 

• Gezondheid 2 4.52 0.02 • Gezondheid 2 4.43 0.02 
• Connectiviteit 1 -2.98 0.06 • Connectiviteit 1 -2.97 0.07 
• Etniciteit 1 -7.06 0 • Etniciteit 1 -7.19 0 

Fietsbezit 1 -10.58 0 Fietsbezit 1 -10.55 0 
Fietsbezit 2 -4.97 0 Fietsbezit 2 -4.95 0 
eij 21.11 eij 21.1 

Dev1antie 24311.12 Deviantie 24312.93 
# Parameters 45 # Parameters 44 
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Tabel C2.13: Optimaal made/amhet tataa/van Japen en fietsen als gevalg van 

verplaatsingen te verklaren 

Final estimation v-coëfficiënt P-value St. Dev P-value 

lntercept 4.3 0.18 9.06 0 
• Krachtwijk 1 4.49 0 
• Dichtheid 1 3.48 0.02 
• Groen 2 2.93 0.01 
• Cohesie 1 4.16 0.01 
• Cohesie 2 3.07 0.06 
• Etniciteit 1 8.06 0 

leeftijd 3 2.92 0 
Huishoudensamenstelling 2 -4.15 0 
Huishoudensamenstelling 3 -10.76 0 7.07 0 

• Functiemenging 2 6.27 0.01 
• Veiligheid 2 -7.57 0.01 
• Verloedering 1 2.97 0.1 
• Verloedering 2 7.88 0 

Opleidingsniveau 1 -5.7 0 9.58 0.03 
Opleidingsniveau 2 -4.53 0 9.93 0.02 
Inkomensniveau 1 3.47 0.01 
Inkomensniveau 2 3.61 0.01 
Arbeidsstatus 1 3.68 0 
Arbeidsstatus 3 6.2 0 
Autobezit 1 12 0 
Autobezit 2 7.05 0 7.04 0 

• Gezondheid 2 4.34 0.02 
• Connectiviteit 1 -2.89 0.09 
• Etniciteit 1 -7.23 0 

Fietsbezit 1 -10.62 0 
Fietsbezit 2 -4.85 0 
eij 21.15 

Deviantie 24322.68 Ch12 56.6 
# Parameters 43 Df 16 
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