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Voorwoord 
Dit afstudeerverslag vormt het sluitstuk van mijn gecombineerde masteropleiding in de 
richtingen Design & Decision Support Systems en Urban Design & Planning. Gedurende 
de bachelorfase bleek al dat mijn voorkeuren binnen het terrein van de bouwkunde op 
het stedebouwkundig vlak lagen. Na het behalen van mijn bachelordiploma heb ik ervoor 
gekozen de twee voornoemde masterrichtingen te combineren. 

Een goed ontwerp moet net als een goed onderzoek zoveel mogelijk voorzien zijn van 
een degelijke onderbouwing. Gedurende mijn opleiding heb ik ervaren dat 
stedebouwkundig ontwerpen een zeer complexe activiteit is. Wetenschappelijk onderzoek 
naar ontwerpbeslissingen met betrekking tot de openbare ruimte kan bijdragen tot een 
hogere kwaliteit van het door de stedebouwkundige te maken ontwerp. Met dit 
afstudeeronderzoek is geprobeerd hier een bijdrage in te leveren door op een 
wetenschappelijke manier naar de waardering voor bepaalde ontwerpscenario's van 
parkeeroplossingen in een woonwijk te kijken. Op deze wijze heb ik mijn beide 
afstudeerrichtingen kunnen combineren tot één afstudeerproject. Ik denk dat de 
ervaringen en opgedane kennis met betrekking tot zowel stedebouwkundig onderzoek als 
stedebouwkundig ontwerpen van pas zullen komen bij mijn werk als ingenieur. 

Met deze gedachten in het achterhoofd ben ik in september 2009 begonnen met mijn 
afstudeerproject naar bewonersvoorkeuren met betrekking tot parkeren in de directe 
woonomgeving. Op 29 juni 2010 heb ik de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd. 
Gedurende deze periode hebben verschillende mensen mij begeleid, ondersteund en 
geholpen om van dit onderzoek een succes te maken. 

Allereerst wil ik mijn afstudeercommissie, bestaande uit Aloys Borgers, Astrid 
Kernperman en Reinder Rutgers hartelijk bedanken voor hun medewerking, hulp en 
kritische houding waar noodzakelijk. Een speciaal woord van dank gaat uit naar Peter van 
der Waerden en de ontwikkelaars van het enquêtesysteem BERG bij de groep Design 
Systems, met behulp waarvan ik mijn onderzoek heb kunnen uitvoeren. Voor het 
beschikbaar stellen van kaartmateriaal van Het Zand wil ik John Houghton van Team Geo 
Informatie bij de gemeente Tilburg hier bedanken. 

Mijn hartelijke dank gaat ook uit naar de 85 respondenten die belangeloos aan dit 
onderzoek hebben meegewerkt en door het invullen van een enquête mijn afstuderen 
mogelijk hebben gemaakt. Zonder hun medewerking had dit afstudeerproject niet tot 
stand kunnen komen. Datzelfde geldt voor mijn familie: bedankt voor alle bijstand en 
ondersteuning! Tot slot nog een woord van dank voor iedereen die hier niet specifiek is 
genoemd, maar wel een bijdrage heeft gehad in het welslagen van mijn afstuderen. 
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Samenvatting 
De auto vervult het belangrijkste deel van de mobiliteitsbehoeften van de Nederlandse 
samenleving en is daarom niet weg te denken uit het dagelijks leven. De alsmaar 
toenemende populariteit van de auto heeft er in de loop der tijd toe geleid dat deze ook 
een steeds prominentere plaats in is gaan nemen in de woonomgeving. Naast mobiliteit 
vormt een leefbare en kwalitatief hoogwaardige woonomgeving ook een belangrijke 
maatschappelijke behoefte. Een combinatie maken van bereikbaarheid met 
verkeersveiligheid en een straatbeeld dat niet wordt overheerst door de auto is voor 
ontwerpers een bekend dilemma. 

Veel onderzoek naar mobiliteit richt zich op verplaatsingen en de daarvoor vereiste 
faciliteiten, terwijl ontwerpers zich vooral bezighouden met de ruimtelijke inpassing van 
die infrastructuur en welke invloed deze heeft op de kwaliteit van de woonomgeving. Eén 
van die faciliteiten is parkeerruimte. De benodigde ruimte voor parkeerplaatsen is in 
verband met het dynamische karakter van parkeren lastig in een ontwerp op te nemen. 

De benadering van parkeerruimte als integraal onderdeel van de woonomgeving kent nog 
weinig navolging in de wetenschap of als basis voor parkeerbeleid. Door te kiezen voor 
een onderzoeksbenadering gebaseerd op zowel de ruimtelijke als de functionele facetten 
van parkeren kunnen uitspraken gedaan worden over de rol die de ontworpen 
parkeersituatie als geheel in de woonomgeving speelt. De onderzoeksvraag die hierbij is 
geformuleerd is: welke aspecten zijn bepalend voor en wat is de directe invloed van een 
aantal van deze aspecten op de waardering van bewoners voor parkeeroplossingen in 
hun directe woonomgeving? 

Het doel is om deze aspecten en hun invloeden expliciet te maken. Gekozen is om de 
onderzoeksvraag als een discreet keuzeprobleem te benaderen. Hiervoor is een set met 
woonomgevingen waarin steeds slechts de parkeereigenschappen systematisch 
verschillen ontworpen. Bewoners krijgen steeds keuzetaken met daarin twee 
woonomgevingen in beeld en woord voorgelegd en worden gevraagd een voorkeur voor 
één van beide uit te spreken. 

Als onderzoeksgebied en tevens basis voor de set van alternatieve ontwerpen is de wijk 
Het Zand in Tilburg gebruikt. De parkeereigenschappen die voor het ontwerp zijn 
gebruikt zijn afstand tot de parkeerplaats, parkeervorm, zicht/bewaking en de 
verkeersvrije straat. Deze vier variabelen zjjn te combineren tot 17 realistische 
alternatieven, die via een algoritme tot keuzetaken voor de respondenten zijn 
gecombineerd. Parameters die de invloed van de parkeereigenschappen op de 
woonvoorkeuren weergeven kunnen vervolgens worden geschat met behulp van een 
multinomiaal logit model (MI\IL) en de door de respondenten in de keuzetaken 
aangegeven voorkeuren. 

De enquête, bestaande uit een aantal keuzetaken en aanvullende vragen en stellingen 
om de steekproef op representativiteit te kunnen controleren, is uiteindelijk door 85 
respondenten volledig ingevuld. Verondersteld wordt dat de steekproef representatief is 
voor de bewoners van eengezinswoningen in het als onderzoeksgebied gebruikte deel 
van Het Zand. Uit het keuzegedrag van de steekproef kon worden opgemaakt dat de 
variabelen afstand, zicht en bewaking de belangrijkste rol spelen binnen de waardering 
voor een parkeeroplossing in de directe woonomgeving. 1"1en parkeert het liefst dicht bij 
de woning, met zicht op de auto vanuit de woning of camerabewaking op de 
parkeerplaats. Uit de vergelijking van de totaalwaarderingen voor de verschillende 
alternatieven is gebleken dat de combinatie van parkeren op een gemeenschappelijke 
parkeerplaats circa een halve minuut lopen van de woning met camerabewaking hoger 
wordt gewaardeerd dan parkeren op een gemeenschappelijke parkeerplaats voor de deur 
zonder enig zicht op de auto. De relatie tussen afstand en waardering voor de 
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woonomgeving bleek niet-lineair te zijn. Hoe groter de afstand tot de parkeerplaats, hoe 
sterker de waardering afneemt. De invloed van enige loopafstand (een halve minuut 
lopen) is minder ingrijpend dan grotere afstand (een minuut lopen). 

Aan de hand van de aanvullende stellingen en vragen kon een aantal contrasteffecten 
worden vastgesteld tussen subgroepen van de steekproef. Zo hechten mannen meer 
waarde aan direct zicht op de auto, terwijl vrouwen camerabewaking hoger waarderen. 
Oudere bewoners kiezen vaker voor een parkeerplaats dicht bij de woning en voor een 
verkeersvrije straat. Verwacht werd dat gezinnen met kinderen jonger dan 15 een 
verkeersvrije straat hoog zouden waarderen, maar dit bleek juist omgekeerd. 
Vermoedelijk speelt hierbij het gebruiksaspeet van de auto een belangrijkere rol voor de 
ouders dan een verkeersvrije woonomgeving. 

Op basis van een aantal stellingen kon een groep autoliefhebbers worden geïdentificeerd 
die in keuzegedrag verschilt van de overige respondenten. Autoliefhebbers blijken meer 
waarde te hechten aan dichtbij parkeren en vinden alternatieve parkeeroplossingen 
minder vaak acceptabel. Deze groep is echter niet identificeerbaar aan de hand van 
demografische kenmerken. Hoogopgeleiden blijken bijna net zoveel waarde aan 
camerabewaking te hechten als aan direct zicht op de auto. Het lijkt er ook op dat zij zich 
meer bewust zijn van de inrichting van hun woonomgeving: ze zijn minder gevoelig voor 
de afstand tot de parkeerplaats, waarderen een autovrije straat hoger en wijzen een 
woonomgeving sneller af als deze niet aan hun eisen voldoet. 

Ervan uitgaande dat deze conclusies te generaliseren zijn naar vergelijkbare naoorlogse 
woonwijken kunnen ontwerpers aan de hand van gevonden invloeden van de 
onderzochte variabelen proberen de huidige situatie aan te passen tot een hoger 
gewaardeerd alternatief. Een andere mogelijkheid is een nieuw ontwerp te maken op 
basis van de uitgangspunten die uit de conclusies zijn gedestilleerd. Deze conclusies 
luiden als volgt: bewoners parkeren het liefst zo dicht mogelijk bij de woning en als het 
kan zodanig dat ze zicht op hun auto hebben. Clustering van de parkeerplaatsen in de 
straat tot een centrale parkeerplaats is een goed alternatief als langs de straat parkeren 
in het zicht niet mogelijk is, waarbij camerabewaking een verder positief effect heeft op 
de bewonerswaardering. Als bij een dergelijke clustering de noodzaak voor een 
doorgaande straat wegvalt, kan de waardering voor de woonomgeving door het 
verkeersvrij maken van de straat verder worden verhoogd. Voor aanpassingen voor 
specifieke groepen bewoners in delen van een wijk kunnen de conclusies met betrekking 
tot de contrasteffecten worden gebruikt. 
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1 - Introductie 

1.1Inleiding 
De auto is het meest gebruikte vervoermiddel in de Nederlandse samenleving. De 
gemiddelde Nederlander vaker de auto dan dat men op de fiets stapt, het openbaar 
vervoer neemt of gaat lopen (MON (Mobiliteitsonderzoek Nederland) 2007, Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat, 2008; 100 (Instituut voor Onderzoek en Overheidsuitgaven), 
2002). In 2007 stonden er in Nederland 7,3 miljoen personenauto's geregistreerd, een 
toename van tien procent ten opzichte van vijf jaar eerder. In dezelfde periode steeg het 
aantal huishoudens met nog geen drie procent. Het CBS (Ce11traal Bureau voor de 
Statistiek) verwacht voor de nabije toekomst (tot 2030) dat het aantal auto's per 
huishouden blijft toenemen, al zal de groei waarschijnlijk wel afvlakken. 

De positie van de auto in de samenleving staat al lang niet meer ter discussie: autobezit 
is een verworven recht en de auto is onmogelijk weg te denken uit het hedendaagse 
straatbeeld. Al die auto's vervullen bovendien een substantieel deel van de 
mobiliteitsbehoefte van de Nederlander. Als de groei van het aantal verplaatsingen per 
auto doorzet is het noodzakelijk dat de auto-infrastructuur geleidelijk mee blijft groeien. 
De positie van de auto en bijbehorende infrastructuur binnen het straatbeeld is echter 
lang niet zo stevig en onaantastbaar als binnen de maatschappij. 

Net als mobiliteit1 is ook een leefbare en kwalitatief hoogwaardige woonomgeving een 
belangrijke maatschappelijke behoefte. Dit is een bekend dilemma voor ontwerpers en 
planners. In de hedendaagse beroepspraktijk wordt aangenomen dat een goede 
ontsluiting van het woongebied wordt gewaardeerd door de eindgebruiker ("een snelle 
verbinding met de regio", "korte afstand tot het centrum" etc.). Lijnrecht daartegenover 
staat de afbreuk die de auto doet aan onder andere de beeldkwaliteit, het 
veiligheidsgevoel en de leefbaarheid in een woonwijk. Bij het maken van een 
stedebouwkundig ontwerp zoekt de professional naar een acceptabele balans, een 
inpassing van mobiliteit in de woonomgeving. 

Een groot deel van de stedebouwkundige onderzoekers richt zich bij mobiliteitsonderzoek 
vooral op verplaatsingen en de faciliteiten die verplaatsingen mogelijk maken (Manville & 
Shoup, 2005; Marsden 2006). Voor de stedebouwkundig ontwerper is dit echter niet 
voldoende: mobiliteit in de ontwerpcontext houdt meer in: hoe zien die faciliteiten eruit 
en wat is hun invloed op de kwaliteit van de woonomgeving? Deze aspecten van het 
ontwerp zal de bewoner niet direct als onderdeel van zijn of haar mobiliteit meewegen, 
maar binnen de context van de woonomgeving telt het zeker mee. 

Een belangrijke en vraag voor de stedebouwkundig ontwerper is welke faciliteiten voor 
mobiliteit in de woonomgeving gewenst zijn en hoe deze het beste kunnen worden 
ingepast. Mobiliteit is slechts één aspect van de openbare ruimte, maar de ruimte die er 
voor wordt gereserveerd speelt een rol in het totale beeld. Er kan zelfs een 
onderverdeling gemaakt worden naar ruimte voor de activiteit verplaatsing, zoals 
rijbanen en trottoirs, en ruimte die een relatie heeft met verplaatsingsactiviteit, zoals 
parkeerruimte. Dit onderzoek gaat verder in op de laatstgenoemde, omdat die in de 
fysieke context een grote ruimtedruk met zich meebrengt. 

1 Met mobiliteit wordt in dit onderzoek het verplaatsingsgedrag per auto bedoeld, tenzij anders aangegeven . 
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Parkeerruimte is te omschrijven als de verbinding tussen ruimtes met een verblijfsfunctie 
en ruimtes met een mobiliteitsfunctie. Wanneer een ontwerp moet worden getoetst op 
kwaliteit van de openbare ruimte zal zowel de mobiliteits- als de verblijfsfunctie van 
parkeerruimte daar een rol in spelen, evenals bij een onderzoek naar de waardering van 
openbare parkeerruimte in woongebieden. We dienen in dit onderzoek waarin gekeken 
wordt naar de kwaliteit van verschillende ontwerpoplossingen binnen de context van de 
woonomgeving beide karakters in ogenschouw te nemen. 

1.2 Literatuur 
Er bestaan geen exacte cijfers over de hoeveelheid openbare parkeerplaatsen in 
Nederland. Schattingen van het 100 (2002) komen uit tussen de 12,5 en 15,6 miljoen. 
Dat aantal is veel hoger dan het aantal personenauto's, maar parkeerproblemen ontstaan 
dan ook vooral door relatieve parkeerdruk. De vraag naar parkeerplaatsen verschilt vaak 
per tijdstip op de dag of in de week. Op deze manier ontstaat op gezette tijden een 
scheve distributie en een tekort aan parkeerruimte. 

Het autobezit per huishouden is het laagst in de hoogstedelijke gebieden, maar de 
huishoudendichtheid is daar zoveel hoger dat de parkeerdruk in die gebieden ook het 
zwaarst is (MON 2007). Omdat de openbare ruimte er ook beperkter is, en logischerwijs 
dus ook het openbare parkeeraanbod, ontstaan er in die gebieden ook meer 
parkeerproblemen: gebrek aan parkeerplaatsen, dominantie van de auto in het 
straatbeeld en zoekverkeer (Coevering et al., 2008). 

Een andere factor die een rol speelt bij het ontstaan van parkeerproblemen is de 
suboptimale benutting van de bestaande capaciteit. Door de scheiding van wonen en 
werken/winkelen binnen de stedelijke structuur is het gebruik van de auto fors 
toegenomen en daarmee is een scheve vraag/aanbodverhouding voor parkeerruimte in 
de tijd ontstaan: 's nachts staat parkeerruimte bij werk-/winkellocaties vaak leeg, en 
overdag is deze soms niet toegankelijk voor andere gebruikers. 

Woongebieden zijn overdag ook niet leeg: door het toenemend bezit van tweede en 
derde auto's staat een substantieel deel van de auto's in Nederland op een gemiddelde 
werkdag bij de woning. Bovendien is er in gebieden met een matige parkeerdruk ook al 
snel sprake van oneigenlijk ruimtegebruik: ruimte op het eigen terrein die bestemd is 
voor parkeren (garages, opritten, etc.) wordt door veel bewoners gebruikt voor andere 
doeleinden. Het CROW (2006) constateert dat er liever op straat geparkeerd wordt om 
de eigen, private parkeerruimte vrij te houden voor eventueel bezoek. 

In woongebieden zijn meestal geen kosten verbonden aan het parkeren in de openbare 
ruimte. Met het bezetten van openbare ruimte door extra auto's ontstaat dus ook nog 
eens een ongelijke lastenverdeling: iemand met maar één auto ondervindt de nadelen 
van de parkeerdruk die ontstaat door de extra auto's van de buren. Indirect worden deze 
kosten namelijk betaald via de aanschaf van de woning, waarbij de parkeerruimte wordt 
omgeslagen in de grondprijs. 

De parkeerbehoefte wordt gebaseerd op redelijk arbitraire parkeernormen, waarvoor 
vanuit het ruimtelijk-kwalitatieve oogpunt weinig wetenschappelijke basis is. Bewoners 
blijken bij de aanschaf van een woning ook vrijwel geen rekening te houden met de 
benodigde hoeveelheid parkeerruimte voor hun auto('s). Stubbs (2002) geeft wel aan dat 
bewoners een woning zonder parkeerruimte zien als een slechte investering. Dit heeft tot 
gevolg dat projectontwikkelaars niet snel geneigd zijn verkeersvrije of andere innovatieve 
oplossingen te bedenken. 

Er zijn nog talloze andere oorzaken voor een scheve distributie in parkeerruimte en de 
daaraan verwante problemen te noemen. Zo is er het probleem van overloop uit andere 
wijken, waar door een dubbele belasting (zowel woonparkeren als werk/winkelparkeren 
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in hetzelfde gebied) een gebrek aan parkeerruimte is. Als gevolg hiervan parkeren 
mensen hun auto in aanliggende gebieden. Tot slot hebben bewoners van woonwijken 
ook nog een persoonlijke voorkeur aangaande hun parkeergedrag. Daarover later meer. 

Marsden (2006) oppert in een overzichtsartikel over de wetenschappelijke basis van 
parkeerbeleid om parkeren te benaderen als onderdeel van de woonomgeving. Tot nu toe 
wordt parkeren nauwelijks als een verschijnsel gezien dat invloed uitoefent op de 
leefbaarheid van de woonomgeving. Uit onderzoek van Weichhart (1983) en meer 
recentelijk Bonaiuto et al. (2003) blijkt dat parkeervoorzieningen in ieder geval een 
significante rol spelen bij de beoordeling van de woonomgeving en bij de 
woonvoorkeuren van individuen. Zo concluderen Bonaiuto et al. in hun onderzoek, waarin 
zij indices voor de kwaliteit van de leefomgeving proberen te vinden, dat de aan- of 
afwezigheid van parkeerruimte binnen één van de 11 categorieën die volgens hen de 
leefbaarheid en woonkwaliteit bepalen, ("Organization of Accessibility and Roads") een 
zeer significante rol speelt. 

Borgers et al. (2008) concluderen dat bewoners de auto liever voor de deur parkeren dan 
op een gezamenlijke parkeerplaats. Toch constateren zij ook dat er als er compensatie 
geboden wordt voor de loopafstand, geconcentreerde parkeervoorzieningen in combinatie 
met goede alternatieven zoals openbaar vervoer of voet-/fietspaden, leiden tot minder 
weerstand tegen op afstand parkeren. Marsden (2006) ziet bereidheid voor een 
dergelijke trade-off ook in gebieden met een hogere woningdichtheid. Lam (2006) geeft 
aan dat de noodzaak van de aanwezigheid van parkeerruimte om zich te kunnen 
verplaatsen zelfs bepalend is bij de keuze van het vervoermiddel. Toll (2007) komt in 
haar onderzoek naar de parkeersituatie in de woonomgeving tot de conclusie dat enige 
loopafstand tot aan een parkeerplaats niet bezwaarlijk en de waardering voor een 
verkeersvrije straat onverwacht hoog uitvalt; gegevens die niet corresponderen met de 
aannames in de hedendaagse ontwerppraktijk. 

Schwanen & Mokhtarian (2005) ondersteunen de connectie tussen woonomgeving en 
transportkeuze door aan te tonen dat zowel de vorm van het stedelijk weefsel als de 
mate waarin de woonwensen van de bewoner overeenkomen met de wijk waar hij of zij 
nu woont van invloed zijn op de keuze van het vervoermiddel. Het blijkt dat mensen die 
in stedelijk gebied zouden willen wonen vaker de auto nemen dan mensen die daar 
daadwerkelijk wonen, maar minder vaak dan "suburbanen". 

We zien in deze onderzoeken een duidelijke koppeling tussen de woonvoorkeuren (waar 
de mobiliteitsbehoefte en verplaatsingsmogelijkheden van de bewoner ook onder vallen), 
de ruimtelijke kenmerken van de woonomgeving, en het parkeergedrag. De rol van 
parkeerruimte binnen die woonomgeving kwam al aan bod, maar om een goed 
onderzoek naar de kwaliteit van parkeeroplossingen in de context van de woonomgeving 
te kunnen doen is verdere verdieping in het parkeergedrag van bewoners noodzakelijk: 
zij bepalen immers hoe er wordt geparkeerd. Ook al negeren individuen het effect van 
hun parkeergedrag op anderen op het moment dat zij hun auto ergens kwijt moeten 
(Arnott, 1991), binnen de context van de woonomgeving zijn de gevolgen van hun 
gedrag zeer merkbaar. Een goed voorbeeld hiervan (en tevens van het belang van een 
goede ruimtelijke inpassing van parkeren in de woonomgeving) geven Jenks & Noble 
(1996 in Stubbs, 2002). Zij geven aan dat wijkindeling met weinig openbare 
parkeerruimte en veel plaatsen op de particuliere kavels (die vervolgens niet als 
parkeerruimte gebruikt worden) leidt tot veel parkeren langs de openbare weg en zelfs in 
bochten. Het gevolg is dat de doorstroming in de woonwijk verslechtert en de volgende 
parkeerder nog meer moeite heeft een plek te vinden. 

Parkeergedrag kan op verschillende manieren worden gemodelleerd. Vroege onderzoeken 
(Gillen & Westin, 1978; van der Goot, 1982) constateren in ieder geval dat de looptijd en 
de afstand tot de bestemming belangrijke factoren zijn bij de keuze van een 
parkeerplaats; iets wat we bij de beschouwing van de woonvoorkeuren eerder al terug 
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zagen. Stubbs (2002) voegt daar in zijn waarderingsonderzoek naar 
parkeervoorzieningen ook nog veiligheid (in de zin van veilig tegen autodiefstal of
schade) aan toe. De locatie zelf (op straat, in een parkeervoorziening die niet direct aan 
de straat ligt zoals een binnenplaats, parkeergarages, parkeerplaatsen) blijkt minder 
significant. 

Een terugkerende grootheid in het modelleren van parkeren is de value of time. Value of 
time staat voor de waardering die parkeerders hechten aan de tijd die ze kwijt zijn aan 
(delen van) het parkeerproces (Gillen, 1978; Axhausen & Polak, 1991; Lam, 2006). In 
deze onderzoeken is weliswaar gekeken naar parkeren in dienstverleningscentra (Central 
Business Districts) en niet bij de woning, maar het is aannemelijk dat een soortgelijk 
verschijnsel een rol speelt bij de keuze van een parkeerplaats bij de woning: bij 
thuiskomst na winkelen met een volgeladen auto of bij de noodzaak van snel vertrek de 
volgende dag zal men de tijd die men van of naar de parkeerplaats wil lopen anders 
inschalen dan wanneer een bepaalde urgentie ontbreekt. Gillen toont in deze aan dat, al 
dan niet bewust, de value of time correleert met het inkomen van de parkeerder. Kort 
gezegd houdt dit in dat hoe hoger het inkomen, hoe hoger de value of time en hoe 
minder tijd de betreffende automobilist wenst te besteden aan het parkeren van zijn auto 
en het lopen naar zijn eindbestemming. 

Deze value of time is eigenlijk een variabele die het makkelijker maakt om de kosten van 
de afstanden die parkeerplaatsen verwijderd zijn van het einddoel van de verplaatsing te 
kunnen vergelijken met andere kostenafwegingen als bijvoorbeeld parkeerheffingen (de 
kosten om een parkeerplaats voor een bepaalde tijd te bezetten). Betaald of op een 
andere manier gelimiteerd parkeren (bijvoorbeeld door vergunningen) is namelijk 
evenals de loopafstand een belangrijke factor in de keuze van een parkeerplaats. 
Axhausen & Polak (1991) laten zien dat value of time echter een situatie- en 
contextafhankelijke waarde is en dus niet eenvoudig voor elke bevolkingsgroep of locatie 
te bepalen. De bereidheid om een bepaalde afstand te lopen tussen parkeerplaats en 
bestemming is dan ook niet een eenduidig gegeven (Toll 2007; Borgers et al., 2008; 
Benensonet al., 2008; eoevering et al., 2008). 

Een beperking van het aantal parkeerplaatsen, of dat nu door een laag aanbod of een 
andere limitatie wordt veroorzaakt, leidt volgens Marsden (2006) tot foutparkeren. Van 
der Goot (1982) en Axhausen en Polak (1991) constateren eveneens dat illegaal 
parkeren in sommige gevallen een significante factor in de kostenafweging voorafgaand 
aan het kiezen van een parkeerplaats kan vormen. De laatste twee voegen daar nog de 
constatering aan toe dat de groep die illegaal parkeert (of illegaal parkeren als optie 
overweegt) zichzelf een hogere value of time toedicht dan de groep die niet illegaal 
parkeert. 
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1.3 Conclusies en Probleemstelling 
We kunnen constateren dat er tot op heden nog weinig wetenschappelijk onderzoek is 
verricht waarin naar openbare parkeerruimte wordt gekeken als een entiteit binnen de 
context van de woonomgeving. Het meeste onderzoek gaat ofwel over het functionele 
aspect van parkeerruimte (hoe wordt parkeerruimte gebruikt, welke vormen van 
parkeerbeleid zijn daarop van toepassing), ofwel over hoe mensen parkeren 
(kostenafweg i ngen). 

Toll (2007) heeft geprobeerd met deze scheiding te breken door parkeervoorkeuren te 
testen met een discreet keuzemodel gebaseerd op systematisch gevarieerde en in een 
ruimtelijke context geplaatste ontwerpvarianten. In dit onderzoek zal deze lijn verder 
gevolgd worden. Omdat Toll enkele tegenintuïtieve uitkomsten vond, zoals de bereidheid 
op enige afstand van de woning te parkeren en de hoge waardering voor een 
verkeersvrije straat voor de deur loont het om haar methode en onderzoeksresultaten uit 
te werken en verder te testen in een andere woonomgeving. We gebruiken het 
onderzoek van Toll als startpunt en proberen de resultaten deels te repliceren en aan de 
andere kant een aantal operationele beslissingen op een andere manier in te vullen. 

Naast Toll zien vooral ook Marsden (2006), Bonaiuto et. al. (2003) en Manville & Shoup 
(2005) potentie in het beschouwen van parkeren als onderdeel van de bebouwde 
omgeving (en specifiek in dit geval' dus de woonomgeving). Binnen dit onderzoek zal de 
parkeeroplossing meer vanuit de ruimtelijke context worden benaderd door meer 
aandacht te besteden aan realistische parkeersituaties dan geforceerde oplossingen. 

Het doel van dit onderzoek is om de (onderlinge) invloed van aspecten die bepalend zijn 
voor de waardering van parkeeroplossingen met betrekking tot de directe woonomgeving 
expliciet te maken. Door op deze manier naar parkeren te kijken ontstaat er meer 
wetenschappelijke basis voor de stedebouwkundige, verkeerskundige en regelgevende 
ontwerppraktijk, waardoor beter op de situatie afgestemde ontwerpen en regelgeving 
kunnen worden gerealiseerd. Om dit te bewerkstelligen is de volgende onderzoeksvraag 
geformuleerd: 

Welke aspecten zijn bepalend voor en wat is de directe invloed van een aantal van deze 
aspecten op de waardering van bewoners voor parkeeroplossingen in hun directe 

woonomgeving? 
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2 - Methodologie & Opzet 

2.1 Inleiding 
Op basis van de onderzoeksvraag kan nu een plan van aanpak voor het resterende 
onderzoek worden gekozen. De onderzoeksvraag is complex en om deze te kunnen 
beantwoorden is een sterk theoretisch kader belangrijk. Als de onderzoeksvraag is 
gekarakteriseerd kan vervolgens een geschikte methode worden gekozen. Deze methode 
zal eerst moeten worden toegespitst op de onderzoeksvraag. 

Met dit plan van aanpak kan vervolgens gezocht worden naar een geschikte invulling van 
een de begrippen parkeeroplossing en woonomgeving. Eerst wordt een ruimtelijke 
context voor het onderzoek gezocht, gevolgd door een korte analyse van relevante 
eigenschappen van de parkeersituatie. Met deze parkeereigenschappen in het 
achterhoofd wordt daarna gekozen voor een wijk om het onderzoek in te houden, om ten 
slotte op basis van de context een aantal parkeereigenschappen te selecteren die in het 
uiteindelijke experiment zullen worden onderzocht. 

2.2 Theoretische inkadering 
Ruimte is een schaars goed. Voor elke ruimte geldt dat er gelijktijdig nooit meer dan één 
invulling mogelijk is, al bestaat soms wel de mogelijkheid om aan die invulling meerdere 
functies te koppelen. Ruimtelijke vormgeving op een willekeurig tijdstip is echter een 
gegeven. De stedebouwkundige probeert bij de vormgeving en inrichting van de 
openbare ruimte rekening te houden met de wensen van een zo groot mogelijke groep 
toekomstige bewoners. Deze toekomstige bewoners maken vervolgens de afweging of de 
hen geboden woonomgeving strookt met hun persoonlijke woonvoorkeuren. 

Een van de mogelijke ruimtelijke invull-ingen binnen een dergelijk stedebouwkundig 
ontwerp is parkeerruimte. Parkeerruimte is een relatief monofunctioneel soort ruimte: er 
kan niet eenvoudig tijdelijk een andere functie aan worden toegekend. Dit maakt 
parkeerruimte duur: hoe minder overbodige parkeerruimte er in een plan aanwezig is, 
hoe meer ruimte er is voor andere woonbehoeften en hoe groter de groep potentiële 
bewoners aan wiens woonvoorkeuren kan worden voldaan: er ontstaat een leefbaarder 
woonwijk. 

Het doel van dit onderzoek is afgebakend tot het kunnen doen van uitspraken over de rol 
van de parkeereigenschappen van de woonomgeving en hun invloed op woonvoorkeuren. 
De onderzoeksvraag laat zich echter niet eenvoudig direct beantwoorden: we kunnen 
stellen dat een vraag als "Wat vindt u belangrijk ... " geen duidelijke antwoorden op zal 
leveren. Zolang het maken van afwegingen voor een beslissing niet noodzakelijk is 
vinden ondervraagden alles dat bij die keuze een rol zou kunnen spelen belangrijk. Een 
mogelijke opzet voor dit onderzoek zou kunnen bestaan uit het voorleggen van een 
aantal woonomgevingen met daarin verschillende parkeeroplossingen aan een aselecte 
steekproef van bewoners. Vervolgens maken zij een keus op basis van hun individuele 
voorkeuren. 

Op deze manier is het mogelijk uitspraken te doen over de woonvoorkeuren van deze 
bewoners. Het is alleen moeilijk onderscheid te maken tussen dé invloeden van de 
verschillende omgevingseigenschappen afzonderlijk. Als we één aspect van de 
woonomgeving isoleren, in ons geval parkeren, kunnen we de betrokken voorkeuren 
nauwkeuriger bepalen, maar dit vereist dat de overige aspecten van de woonomgeving 
zoveel mogelijk gelijk blijven. Dit brengt ons bij het volgende probleem: waarschijnlijk 
bestaan er niet zoveel woonomgevingen waarbij slechts de parkeereigenschappen 
verschillen en alle overige omgevingseigenschappen gelijk blijven. 
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Daarnaast zijn nieuwere parkeervarianten beperkt toegepast en dus is op die manier de 
voorkeur voor innovatieve oplossingen moeilijk meetbaar. 

We lossen dit op door respondenten uit denkbeeldige en systematisch gevarieerde 
woonomgevingen te laten kiezen. De keuze voor een bepaalde woonomgeving is dan een 
keuze uit een eindige set alternatieven (een zogeheten "discrete choice"-probleem). Een 
woonomgeving zal zelden volledig in alle woonvoorkeuren van een individu kunnen 
voorzien. Een toekomstige bewoner zal dus een afweging op basis van voor- en nadelen 
moeten maken. Elke woonomgeving heeft een aantal karakteristieke ruimtelijke 
eigenschappen. Voor elk van de verschHiende omgevingen geldt dat de mate waarin deze 
eigenschappen overeenkomen met de voorkeuren van een individu (voor die 
afzonderlijke eigenschappen) bepalend zijn voor de keuze die dat individu maakt. Hierbij 
gaat men ervan uit dat een individu altijd (in zijn/haar eigen beleving) rationele keuzes 
maakt: in dit geval kiest hij of zij dus voor de woonomgeving die het beste past bij zijn of 
haar voorkeuren. 

Hiermee voldoet onze probleemstelling aan alle randvoorwaarden die de zogeheten 
Random Utility-theorie (Ben-Akiva & Lerman, 1985; Ortuzar & Willemsen, 2001, p.219-
225) aan een dergenjk "discrete choice"-probleem stelt. Toll (2007) maakte eerder 
eveneens van deze theorie gebruik om haar onderzoek in te kaderen. Het gebruik van 
voornoemde theorie en onderzoeken als kader voor ons onderzoek maakt het mogelijk 
om ook niet-bestaande woonomgevingen te gebruiken. Dit doen we door 
woonomgevingen te ontwerpen waarin steeds slechts de parkeereigenschappen 
systematisch verschillen op basis van experimentele designs en deze vervolgens in woord 
en beeld aan een steekproef voor te leggen. Voornoemd probleem van het gebrek aan 
geschikte woonomgevingen is daarmee opgelost. 

2.3 Onderzoeksopzet 
Nu we hebben vastgesteld dat de onderzoeksvraag te beschouwen is als een discreet 
keuzeprobleem stellen we eerst een bijpassend model op dat als basis voor het verdere 
onderzoek zal dienen. Om dit model te kunnen gebruiken moet een set A met 
alternatieve woonomgevingen worden ontworpen waarin steeds slechts de 
parkeereigenschappen (uit de set X) systematisch verschillen. Hiervoor wordt eerst 
gezocht naar de juiste context voor A. Gezien de wens om eerdere onderzoeksresultaten 
te valideren is het van belang dat de wijk waar de steekproef gedaan wordt in grote 
lijnen overeenkomt met de wijk waarin eerder onderzoek is verricht. De steekproeven 
krijgen zo ook onderling een bepaalde mate van homogeniteit. Door te kiezen voor deze 
opzet wordt het mogelijk onderzoeksresultaten te vergelijken en eventueel te 
generaliseren. 

Dit onderzoeksdoel is bepalend voor de samenstelling van de sets X en A. De 
woonomgeving van de populatie waar de steekproef wordt gedaan moet de basis vormen 
voor de set alternatieven die bij het onderzoek wordt gebruikt. Nadat we een geschikte 
wijk en een bruikbare set X hebben vastgesteld kunnen we deze operationaliseren tot 
een set alternatieven A. Deze operationalisatie en de samenstelling van de uiteindelijke 
enquête komen in het volgende hoofdstuk aan bod. 

2.4 Formele specificatie model 
Ortuzar & Willemsen (2001) stellen dat de eerste voorwaarde voor het formuleren van 
een discreet keuzemodel inhoudt dat er sprake moet zijn van een homogene populatie Q 
die volledig geïnformeerd is en rationeel kiest. 

We nemen aan dat elk individu q € Q op een bepaalde locatie is gaan wonen omdat die 
het best voldeed aan zijn of haar woonvoorkeuren, gegeven de alternatieve locaties met 
al hun locatiespecifieke eigenschappen waar hij of zij op dat moment uit kon kiezen. Dit 
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betekent dat als de woonomgeving homogeen van karakter is, de bewoners van deze 
woonomgeving (populatie Q) dus ook homogeen is. Het ligt dus voor de hand om het 
studiegebied voor dit onderzoek te beperken tot een (zoveel mogelijk) homogene 
woonomgeving. Op de stedebouwkundige schaal komen we dan uit op het niveau van de 
buurt en de woonwijk. 

Ook al zullen de resultaten niet één op één vergelijkbaar zijn, kiezen we er gezien de 
overlap met het onderzoek van Toll (2007) voor dit onderzoek in ieder geval in eenzelfde 
soort woonomgeving uit te voeren. Verderop in dit hoofdstuk wordt dieper op de keuze 
van het onderzoeksgebied ingegaan. Voor de theoretische inkadering volstaat de 
aanname dat de populatie Q in ons model zal bestaan uit een representatieve steekproef 
van de bewoners van deze (vergelijkbare) woonomgeving. 

We gaan voor dit model uit van een eindige set A met daarin N alternatieve 
woonomgevingen waaruit individu q kan kiezen. Voor nu nemen we aan dat alle 
parkeereigenschappen van deze alternatieven al vastgesteld zijn (in een verzameling 
X={X 1, X2 , ... , Xi, ... , XJ}) en dat de in deze set opgenomen eigenschappen relevant zijn 
ten aanzien van de woonvoorkeuren van de verschillende bewoners betreffende het 
parkeren. Belangrijk hierbij is dat er geen andere invloeden zijn op de keus die individu q 
maakt dan die door eigenschappen X kunnen worden verklaard. 

• A={A1,A2 , ... , AN} is een eindige set van alternatieve, systematisch verschillende 
woonomgevingen gebaseerd op een representatieve selectie van toegestane en 
unieke combinaties van parkeereigenschappen uit X. 

Voor alle alternatieven A; geldt dat de steekproef een waardering toekent gebaseerd op 
de bruikbaarheid en gewenstheid van deze woonomgeving, ervan uitgaand dat zij dit op 
een rationele wijze doet. Een individu kiest dus altijd voor het alternatief dat hij of zij het 
hoogst waardeert. Deze waardering noemen we de "utility" van dat alternatief. 

• U;= Utility van alternatief i 

De waardering voor een alternatief A; is niet alleen te verklaren op basis van de 
voorkeuren voor bepaalde eigenschappen in X; U; is daarom als volgt gedefinieerd: 

• U; = V; + E;, waarbij 
o V;= Structurele utility 

Het systematische en meetbare deel van de keuze 
o E; = Random utility 

Aspecten die je als onderzoeker niet onder controle hebt zoals de 
"irrationele" keuzes voor een ander alternatief dan je op basis van de 
voorkeuren van individu q mag verwachten en eventuele meetfouten 

Er zijn verschillende discreet keuzemodellen. Binnen dit onderzoek maken we gebruik 
van een multinomiaal logit model (MNL-model), omdat dit het meest intuïtieve en 
praktische model is voor ons discreet keuzeprobleem. Eén van de randvoorwaarden voor 
het gebruik van dit model is dat alle random utilities E; binnen het model onafhankelijk en 
identiek zijn gedistribueerd volgens een bepaalde statistische verdeling met een 
gemiddelde gelijk aan nul. De structurele utility van alternatief i wordt verondersteld een 
lineaire functie te zijn van de scores van het alternatief en is dan als volgt te beschrijven: 

• V; = ~i V;i , waarbij V;i de (partiële) utility van parkeereigenschap j vormt 
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We kunnen de partiële utilities van elke parkeereigenschap nu als volgt beschrijven: 

• vii = ~ixii' waarbij 
o ~i= een te schatten parameter voor kenmerk Xiivormt 
o Xii = de utility-score van alternatief i op parkeereigenschap j 

Bovenstaande functies reduceren tot het volgende MNL-model: 

Onder de veronderstelling dat de random utility-componenten identiek en onderling 
onafhankelijk dubbel exponentieel verdeeld zijn, kan de kans Pi dat een individu q kiest 
voor alternatief i uit set A als volgt worden bepaald: 

Waar wij in geïnteresseerd zijn is de invloed van de afzonderlijke parkeereigenschappen 
met betrekking tot de voorkeur voor een bepaalde woonomgeving. Door de verschillende 
woonomgevingen waarin steeds slechts de parkeereigenschappen veranderen te testen 
ontstaat een beeld welke alternatieven als best worden beschouwd: deze krijgen de 
hoogste utility-scores. Het is echter veel interessanter en tevens doel van dit onderzoek 
om in plaats van de beste woonomgeving de relatieve invloeden van de 
parkeereigenschappen over alle mogelijke keuzes te achterhalen: de parameters ~i en de 
daaruit volgende partiële utilities Vi. 

We kunnen nu aan de hand van de steekproef de waardes voor de parameters schatten 
en dat doen we op een zodanige manier, dat de kans dat het model de in steekproef Q 
geobserveerde keuzes zal opleveren zo groot mogelijk is: een zogeheten maximum 
likelihood estimation. De likelihoodfunctie voor fJ ziet er als volgt uit: 

• L(/J) = n q€ Q nAi €A(qJ Piq(giqJ, waarbij 
o q € Q een individu uit de steekproef is 
o Piq de kans dat individu q kiest voor alternatief i voorstelt 
o 9iq een dummyvariabele is waarvoor geldt: 

• 9iq = 1 indien Ai gekozen is door q 
• 9iq = 0 voor alle andere gevallen 

Omdat rekenen met het natuurlijk logaritme van de likelihoodfunctie sneller gaat dan 
met bovenstaande functie terwijl deze bij dezelfde parameterwaarden een maximale 
waarde oplevert rekenen we met: 

• LL(/J) = In L(/J) = Lq € Q LAi € A(qJ 9iq In Piq 

Voor een optimale schatting van de parameters dienen de eigenschappen van de 
alternatieven zo onafhankelijk mogelijk van elkaar te variëren, ofwel de correlatie tussen 
de eigenschappen j dienen zo klein mogelijk te zijn. Nu kunnen de waarden voor fJ 
worden vastgesteld, waarna elke parameter nog wel op zijn statistische validiteit moet 
worden beoordeeld. Het uiteindelijke model bevat dan alleen significante IJ's. De 
performance van het model (de mate waarin het model de steekproef beter beschrijft 
dan het nulmodel waarbij elk alternatief een gelijke kans heeft om gekozen te worden) 
kan dan bepaald worden middels McFaddens p2

• Deze functie maakt het mogelijk de 
zogeheten "goodness-of-fit" van het gevonden model met een nulmodel te bepalen op 
een schaal van 0 tot 1, waarbij 1 zou betekenen dat het model de waargenomen 
voorkeuren perfect beschrijft. Voor dit onderzoek wordt een streefwaarde voor p2 

aangehouden tussen 0,2 en 0,3. 

• p2 = 1 - LL(/J) I LL(O) 
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2.5 Selectie wijk 
Om de resultaten van dit onderzoek te kunnen vergelijken met het eerdere onderzoek 
van Toll (2007) is het allereerst van belang dat de genomen steekproeven vergelijkbaar 
zijn. Het onderzoek van Toll vond plaats in de wijk Genderdal in Eindhoven. Tijdens het 
selecteren van een geschikte wijk is in eerste instantie gekozen voor een wijk in een 
grote stad in Noord-Brabant met overeenkomende kenmerken als woningvoorraad, 
voertuigbezit, huishoudens- en inkomensverdeling, bevolkingssamenstelling en de 
leeftijdsverdeling. Dit komt de homogeniteit van de twee te vergelijken steekproeven ten 
goede. Op basis van gegevens van het CBS over 367 wijken en buurten in Breda, 's
Hertogenbosch, Eindhoven, Tilburg en Helmond is gezocht naar een wijk die het meest 
overeenkwam met Genderdal in Eindhoven. 

Vervolgens zijn de wijken die bij deze vergelijking goed scoorden nog eens met 
Genderdal vergeleken op het gebied van historie (bouwperiode), ligging en vormgeving, 
omdat deze fysieke kenmerken een belangrijke rol spelen bij het ervaren van de 
woonomgeving en dus bij het genereren van denkbeeldige alternatieven. Op basis 
hiervan bleven de wijken Het Zand (in Tilburg), Beisterveldse Broek (Helmond) en 
Doornakkers (Eindhoven) over. De keus is uiteindelijk gevallen op Het Zand. Behalve de 
vrijwel aan Genderdal identieke demografie en de grote overeenkomsten in bouwstijl en 
opzet van de openbare ruimte was vooral het grote aantal huishoudens dat voor de 
steekproef in aanmerking kwam doorslaggevend. 

Om zo min mogelijk factoren die een rol spelen bij het waarderen van een 
parkeeroplossing binnen een alternatieve woonomgeving over het hoofd te zien maken 
we op basis van analyse van de ruimtelijke en functionele context eerst een longlist met 
mogelijke eigenschappen voor in de set X. Daaruit selecteren we dan op basis van een 
stedebouwkundige analyse van de wijk de definitieve set parkeereigenschappen die een 
goede basis vormt voor het genereren van alternatieven en bovendien past in de 
ruimtelijke context die Het Zand biedt. 

2.6 Parkeren als eigenschap van de 
woonomgeving 
Wat zijn de belangrijkste en/of meest relevante ruimtelijke en functionele aspecten van 
parkeren in de woonomgeving? De volgende (waarschijnlijk onvolledige) lijst geeft een 
aantal belangrijke variabelen weer. Ter verduidelijking van de termen is een aantal 
mogelijke waarden voor elke variabele opgenomen. 

• Ruimtelijke kenmerken 
o Fysieke locatie 

• Positie in het verkeersnetwerk [voor de deur/binnenterrein/centrale 
parkeerplaats/ ... ] 

• Niveau [maaiveld/halfverdiept/ondergronds/ ... ] 
o Inpassing in de woonomgeving 

• Zicht [in het zicht/in andermans zicht/volledig uit zicht] 
• Eigendom [privé/semi-openbaar/openbaar] 
• Bescherming [hek/overkapping/niets] 

De fysieke locatie van parkeerruimte is het meest vanzelfsprekende ruimtelijke kenmerk. 
De locatie van de parkeervoorziening wordt door 2 variabelen bepaald: de plaats in het 
verkeersnetwerk (in het vlak) en het niveau waarop deze voorziening zich bevindt (op, 
onder of boven het vlak) . 

16 



Inpassing in de woonomgeving is het tweede onderdeel van de ruimtelijke kenmerken 
van parkeren. Hieronder valt allereerst het wel of niet hebben van zicht op de 
parkeerplaats. Er is voor gekozen om deze variabele onder ruimtelijke kenmerken te 
scharen omdat het functionele aspect ervan (staat de auto er nog?) impliciet 
(on)mogelijk wordt gemaakt door de ruimtelijke inpassing. 

Voor de variabele eigendom geldt dat de ruimtelijke verdeling van de parkeervoorraad 
veel impact heeft op de manier waarop men naar een parkeerplaats kijkt, of er juist 
overheen kijkt. Er valt wat voor te zeggen om eigendom ook onder functionele 
kenmerken op te nemen omdat het iets zegt over de parkeermogelijkheden die 
beschikbaar zijn voor een willekeurige bewoner, maar de verwachting is dat daar geen 
bijzondere of tegenintuïtieve waarneming uit zal komen. Er zal bijvoorbeeld niet snel 
geparkeerd worden op iemand anders zijn privéterrein. Tot slot is nog opgenomen de 
variabele bescherming: een overkapping of een andere vormgeving van de parkeerplaats 
zelf is logischerwijs van invloed op het ruimtelijk beeld. 

• Functionele kenmerken 
o Afstand [ <30m/30-60m/60-100m/. .. ] 
o Bewaking [camera/politiesurveillance/ ... ] 
o Kosten [parkeermeter/vergunning/ .. . ] 

Naast de ruimtelijke kenmerken van een parkeeroplossing kunnen ook een aantal 
functionele kenmerken worden onderscheiden. Allereerst is daar de afstand tussen 
parkeerplaats en woning. Afstand zou beschouwd kunnen worden als een variabele die 
afhankelijk is van de positie in het netwerk en dus als ruimtelijk kenmerk. Dit gaat niet 
altijd op omdat er in het geval van "parkeren langs de straat" niet voor elke bewoner 
plek is op dezelfde afstand van zijn of haar woning. Bovendien is afstand heel bepalend 
in het zoeken naar een geschikte parkeerplaats. 

Ten tweede is er de variabele bewaking. Bewoners hechten waarde aan een veilige 
parkeerplaats voor hun auto. Aangenomen wordt dat de vormgeving en ruimtelijke 
inpassing van een eventuele veiligheidsvoorziening lang niet zoveel impact heeft op de 
ruimtelijke waardering als op de functionele waardering ervan. Veiligheid wordt namelijk 
voor een deel bepaald door ruimtelijke kenmerken (bijvoorbeeld een hek of een 
overkapping). Daarom vallen onder bewaking alleen additionele, niet-ruimtelijke 
maatregelen. 

Tot slot is er de variabele kosten. Elke parkeerplaats heeft zijn fysieke kosten (aanleg en 
onderhoud), maar deze worden door de bewoner niet afgewogen in zijn keuze voor een 
parkeerplaats en zijn bovendien direct afleidbaar uit de ruimtelijke kenmerken. De kosten 
die hier bedoeld worden zijn de gebruikskosten van een parkeerplaats. 
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2.7 Parkeersituatie op wijkniveau 
Alle aspecten die onder 2.5 zijn besproken spelen een rol in hoe bewoners 
parkeermogelijkheden in hun woonomgeving waarderen. Deze rol kan alleen in een 
ruimtelijke context expliciet worden gemaakt. Het belang van de afzonderlijke aspecten 
is verbonden met de contextuele relevantie. De aspecten die uiteindelijk meegenomen 
worden naar de eperationalisatiefase van het onderzoek worden daarom aan de hand van 
een korte ruimtelijke analyse bepaald. 

Parkeren ten oosten van het winkelcentrum 

Zuidwesten van Het Zand 

Overgedimensioneerde parkeerruimte 

Figuur 2.1: Ongeschikt als onderzoeksgebied 

(afbeeldingen: Goog Ie Streetview) 
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De wijk Het Zand in Tilburg is op basis 
van morfologische kenmerken verdeeld 
in een aantal zones waarbinnen de 
bebouwingspatronen uniformiteit 
vertonen. In het kader van de 
vergelijkbaarheid met Genderdal zal 
alleen geënquêteerd worden bij 
grondgebonden woningen. De hoogbouw 
aan de randen van de wijk en tegenover 
het winkelcentrum vallen daarom af. 

Het gebied in de buurt van het 
winkelcentrum ondervindt een structureel 
hogere parkeerdruk dan de rest van de 
wijk, omdat het parkeerterrein voor het 
winkelcentrum niet voldoende capaciteit 
aanbiedt ten opzichte van de vraag op 
piekmomenten. Bezoekers parkeren hun 
auto's daarom in de buurt direct achter 
het winkelcentrum. In de straten die de 
P+R parkeerplaats bij Station Tilburg 
West ontsluiten is sprake van een 
vergunningstelsel om overlast van 
"wHdparkerende" treinreizigers te 
beperken. Beide gebieden vallen wegens 
deze status aparte af als geschikt 
onderzoeksg~ebied. 

De twee-onder-een-kapwoningen aan de 
zuidwestkant van Het Zand wijken qua 
morfologie significant af van de andere 
gebieden. Parkeren op eigen terrein is 
hier eerder regel dan uitzondering en dus 
te afwijkend van de rest van de 
mogelijke onderzoeksgebieden om mee 
te nemen in het uiteindelijke onderzoek. 

De oostgrens van Het Zand wordt 
gevormd door een historisch lint langs de 
Reitse Hoevenstraat. Aan de oostzijde 
van dit lint bevinden zich verschil11ende 
historische hoeven, dienstverlenende 
functies, een MBO-school en een aantal 
winkels. Voor de bebouwing aan de 
westzijde geldt dat langs deze 
wijkontsluitingsweg de 
parkeergelegenheid schaars is. 



In tegenstelling tot de rest van de wijk is er hier ook sprake van dubbelgebruik door 
bezoekers van de aangelegen functies. De hoeveelheid parkeerplaatsen in de zijstraten 
van de Reitse Hoevenstraat is juist overgedimensioneerd . 

Onder de lage galerijflats is naar verhouding veel te veel ruimte gereserveerd voor 
parkeren. Om het onderzoek niet door deze ten opzichte van de rest van de wijk 
afwijkende spreiding van de parkeerdruk te laten beïnvloeden zijn daarom de 
overgebleven (met blauw aangegeven in figuur 2.2) gebieden gebruikt om enquêtes af te 
nemen. 
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Figuur 2.3: Impressie onderzoeksgebied (afbeeldingen Google Streetview) 

Deze gebieden komen qua vormgeving en verdeling van de openbare ruimte, bebouwing 
en parkeerdruk het meest met elkaar overeen. Het berijdbaar deel van de straten is 
relatief smal; ofwel de rijstrookbreedte is beperkt (al dan niet in combinatie met 
eenrichtingsverkeer) met daarlangs aangelegde parkeervakken of stroken, ofwel aan 
weerskanten van de dubbele rijbaan mag worden geparkeerd. Tussen het trottoir en de 
voordeur liggen aan één kant kleine voortuintjes of een groenstrook van variërende 
breedte, vaak met een rij bomen parallel aan de rijbaan, soms met nog een extra 
trottoirstrook langs de huizen. Het woningtype is overal hetzelfde: rijtjeswoningen met 2 
woonlagen, soms voorzien van plat dak maar meestal met een zadeldak. 

Al deze elementen zullen in grote lijnen terug moeten komen als een blauwdruk voor de 
set van woonomgevingen die voor de enquête moet worden gegenereerd. In de laatste 
paragraaf van dit hoofdstuk selecteren we op basis van Toll (2007) de eigenschappen 
van de parkeersituatie die we systematisch kunnen variëren binnen die ruimtelijke 
blauwdruk, zodat er een set van unieke alternatieven ontstaat. 
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2.8 Parkeereigenschappen model 
Toll (2007) gebruikte voor de systematisch gevarieerde parkeersituaties in de door haar 
gegenereerde woonomgevingen de volgende variabelen: 

• AFSTAND 
• BEWAKING 
• VERKEERSVRIJE STRAAT 
• ZICHT 

[dichtbij, 60m] 
[niets, hekwerk, camera] 
[niet, wel] 
[geen zicht, wel zicht] 

Afstand tot de bestemming, in ons geval tot de woning, is een van de belangrijkste 
variabelen die de keus voor een bepaalde parkeerplaats beïnvloeden. Toll hanteerde in 
haar onderzoek 2 levels voor afstand: voor de deur en plusminus 60 meter. De keus voor 
een afstand van 60 meter vindt zijn oorsprong in de verste afstand van een woning tot 
het eind van een rijtjeshuizenblok. Met een extra level kunnen we meer informatie 
inwinnen over het soort verband (lineair, exponentieel) tussen afstand en waardering. De 
straten in ons onderzoeksgebied zijn veelal korter dan de dubbele afstand (120 meter). 
We voegen om een goed beeld van het werkelijke verband te krijgen daarom 30 meter 
als extra optie toe. De verkeersvrije straat testen we op dezelfde manier als Toll: door de 
straat in de helft van alle varianten af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. 

Bewaking en zicht zijn in Tolls onderzoek al complex operationaliseerbare variabelen 
gebleken. Bepaalde combinaties bleken moeilijk in te passen in een realistische 
ruimtelijke context, zoals zicht op een parkeerplaats bij 60 meter. Zicht en bewaking 
kregen in haar onderzoek daarom afhankelijk van de locatie van de parkeerplaats ten 
opzichte van de woning een aparte invulling: met hekwerk op gezamenlijke 
parkeerplaatsen die alleen onder een scherpe hoek vanuit de woning zichtbaar waren en 
met bewakin9scamera's bij parkeren in de straat. Een ander probleem gaf de combinatie 
verkeersvrije straat met parkeren voor de deur. Door een doodlopende straat voor de 
deur te laten eindigen kon deze oplossing wel meegenomen worden, maar ook dit 
alternatief doet afbreuk aan de invulling van de variabele "verkeersvrije straat". 

Toch zijn zicht, parkeervorm en bewaking eigenschappen van de parkeersituatie in de 
woonomgeving die we opnieuw willen meten. We kiezen ervoor "centrale 
parkeerplaatsen" en "langs de straat parkeren" vanwege hun substantieel verschillende 
invulling in de openbare ruimte als aparte, nieuwe variabele PARKEERVORM toe te 
voegen aan het onderzoek. De variabelen zicht en bewaking blijven dan nog over. Zicht 
op afstand is lastig in te passen, en een geforceerde oplossing die eigenlijk alleen geldt 
onder specifieke condities is ongewenst. In hoofdstuk 3 laten we zien hoe een combinatie 
van een andere aanpak voor de opbouw van alternatieven en de koppeling van de 
variabelen zicht en bewaking tot één het mogelijk maken realistische alternatieve 
woonomgevingen te genereren. 

Voornoemde aanpassingen leveren de volgende variabelentabel op (de wijzigingen ten 
opzichte van Tol I (2007) zijn vetgedrukt): 

Tabel 2.1: Ontwerpvariabelen 

AFSTAND 
PARKEERVORM 
ZICHT /BEWAKING 
VERKEERSVRIJE STRAAT 

Optie 1 
Voor deur 
Op straat 
Wel Zicht 
Ja 

Optie 2 
Enige afstand (lOm) 
In clusters 
Geen Zicht 
Nee 

Optie 3 
Op Afstand (60m) 

Camera 

Tabel 2.1 dient samen met de ruimtelijke kenmerken van de wijk Het Zand als basis voor 
het ontwerpen van de alternatieve woonomgevingen. In hoofdstuk 3 gaan we hier verder 
op in. 
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2.9 Conclusies 
Ontwerpvraagstukken zoals het maken van een geschikte parkeeroplossing voor een 
bepaalde buurt of wijk zijn niet eenvoudig op te lossen. Voor vraagstukken waarbij op 
basis van de potentiële oplossingen niet vast te stellen is welke van die oplossingen de 
meest gewenste of "beste" is lenen zich leent het multinomiaal logit model zich 
uitstekend. 

Door het ontwerpvraagstuk tot een discreet keuzeprobleem te abstraheren ontstaat de 
mogelijkheid een groep bewoners van een wijk hun mening over verschillende 
parkeeroplossingen te laten geven en er zo achter te komen naar welke oplossing hun 
voorkeur uitgaat. Er is gekozen om een aantal realistische parkeeroplossingen te 
ontwerpen gebaseerd op de wijk waar deze bewoners vandaan komen. Het experiment 
zal zich richten op de invloed van de volgende eigenschappen van de parkeersituatie: 
afstand, zicht en bewaking, de parkeervorm en het al dan niet verkeersvrij zijn van de 
straat. Het onderzoek zal plaatsvinden in de wijk Het Zand in Tilburg, waarbij alleen bij 
bewoners van grondgebonden woningen in gebieden met een onderling overeenkomstige 
structuur zal worden geënquêteerd. 

De onderzoeksvraag kan nu als volgt worden geherformuleerd: Welke invloed hebben 
afstand, parkeervorm, zicht, bewaking en een verkeersvrije straat met betrekking tot de 
waardering van parkeeroplossingen in hun directe woonomgeving door bewoners van Het 
Zand in Tilburg? 
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3 - eperationalisatie 

3.1 Inleiding 
Met de in hoofdstuk 2 gekozen variabelen en de ingekaderde onderzoeksvraag kan 
begonnen worden met de vormgeving van het experiment waarmee de 
bewonersvoorkeuren kunnen worden achterhaald. Hiervoor wordt aan de hand van 
voornoemde variabelen eerst een lijst van keuzesets samengesteld. Deze keuzesets 
worden samen met een aantal stellingen over parkeren en een aantal aanvullende vragen 
om de representativiteit van de steekproef te kunnen bepalen samengevoegd tot de 
enquête die de bewoners van Het Zand uiteindelijk gaan invullen . Met behulp van hun 
keuzes kunnen dan parameters voor het MNL-model geschat worden; meer over deze 
schattingen en andere resultaten in hoofdstuk 4. 

3.2 Experimenteel Design 
De eerste stap in opzetten van het experiment is het bepalen van alle mogelijke 
combinaties van variabelen. Uitgaande van de in het vorige hoofdstuk gekozen 
variabelen (zie tabel 3.1). Door alle mogelijke levels van de vier attributen te 
combineren, ontstaan er in totaal 3 x 2 x 3 x 2 = 36 verschillende alternatieven. Welke 
van deze combinaties leveren mogelijk problemen op? Als eerst kijken we naar de 
consequenties van voor de deur parkeren voor andere variabelen: 

Tabel 3.1: Combinaties variabelen met afstand = dichtbij 

# AFST PVORM ZICHT/BW VKVRIJ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

:=' 
.0 ..... 
..c 
u 
0 

..... 
ro 
ro 
L.. ..... 
(f) 

0.. 
0 

Vl 
L.. 
<IJ ..... 
Vl 
:::J 

u 
c ...... 

Wel Zicht 
Ja 
Nee 

Geen Ja 
Zicht Nee 

Camera- Ja 
bewaking Nee 

Ja 
Wel Zicht 

Nee 
Geen Ja 
Zicht Nee 

Camera- Ja 
bewaking Nee 

Probleem 
- Op straat parkeren kan niet in een 
verkeersvrije straat. 
- Bij dichtbij parkeren is een auto 
zichtbaar vanuit de woning. 
- Bewakingscamera's op straat tasten 
privacy bewoners aan -7 sociale controle 

In paragraaf 2. 7 constateerden we al dat zicht en bewaking moeilijk te implementeren 
variabelen zijn. Omdat bewaking (" toezicht" ) in feite een tussenvorm is tussen zicht op 
de eigen auto en geen zicht, kan bewaking als een derde level in de variabele zicht 
worden gebruikt. Zo botsen zicht en bewaking onderling in ieder geval niet. Het voordeel 
van camerabewaking voor de inpassing in een ruimtelijk ontwerp is de te verwaarlozen 
visuele impact van een goed geplaatste camera. 

De invloed van een camerasysteem op de privacy van de bewoners is echter wel 
significant. We kiezen er daarom voor de in een normale woonstraat geen 
camerabewaking toe t e passen, omdat de sociale controle daar erg hoog is. Bij 
geclusterd parkeren (parkeren op een cent rale parkeerplaats) is de sociale controle lager, 
omdat er nu eenmaal minder woningen direct aan een concentratie parkeerplaatsen 
grenzen dan er langs de straat staan. 
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Tabel 3.2: Combinaties variabelen met overige afstanden 
# AFST PVORM ZICHT/BW VKVRIJ 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
Etc. 

\:) 
c 
ra ...... 
~ 
ra 
Q) 

Ol ·-c 
UJ 

Grote 
afstand 

...... 
ra 
ra .... ...... 
(/) 

c. 
0 

Vl .... 
Q) 

...... 
Vl 
::l u 
c ...... 

Id. 

Wel Zicht 
Ja 
Nee 

Geen Ja 
Zicht Nee 

Camera- Ja 
bewaking Nee 

Wel Zicht 
Ja 
Nee 

Geen Ja 
Zicht Nee 

Camera- Ja 
bewaking Nee 

Id. Id. 

Probleem 

Zicht op afstand is onmogelijk 

Verkeersvrij/op straat is onmogelijk 

Geen camera's "op straat" 

Zicht op afstand is onmogelijk 

Id. 

Dezelfde tabel kunnen we maken voor parkeren op afstand. Bij parkeren op afstand doet 
zich een probleem voor bij de combinatie van afstand en clustering. Parkeren op een 
andere afstand dan "dichtbij", maar wel op straat kan niet ·inhouden dat er dicht bij de 
woning geen parkeerplaatsen zijn, omdat er dan in feite sprake is van clustering. We 
definiëren parkeren "op afstand" daarom als "over het algemeen staat uw auto op een 
halve minuut lopen". Parkeren op enige afstand houdt dan in dat een respondent de auto 
in de meeste gevallen op een halve minuut lopen van de woning kwijt kan. Deze definitie 
is voor alle afstanden toepasbaar en onafhankelijk van de parkeervorm. 

Overigens geldt bij parkeren op afstand nog steeds dat als er voor de parkeervorm "op 
straat" wordt gekozen deze niet verkeersvrij kan zijn en dat een straat vol 
bewakingscamera's nog steeds ongewenst is. Daarnaast is zicht vanuit de woning op een 
parkeerplaats op enige afstand niet onder alle omstandigheden mogelijk. 

De combinaties die wel realistische parkeersituaties opleveren structureren we als volgt: 

Figuur 3.1: Realistische alternatieven (AV = Autovrij, NAV = Niet autovrij) 
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Om met behulp van het MNL-model de voorkeuren van de respondenten te schatten 
moeten keuzesets worden samengesteld. In dit onderzoek is ervoor gekozen om 
respondenten uit twee alternatieven te laten kiezen, met een derde mogelijkheid voor 
"geen voorkeur". Bij voorkeur dienen alle mogelijke samenstellingen van twee 
alternatieven aan respondenten voorgelegd te worden. Als we een respondent steeds 2 
woonomgevingen laten vergelijken betekent dit dat er 17 x 16 I 2 = 136 unieke paren 
van woonomgevingen voor kunnen komen. Deze paren moeten allemaal ongeveer even 
vaak aan bod komen om een bias voor bepaalde alternatieven te voorkomen. Als elke 
respondent ongeveer 14 vergelijkingen zou maken hebben we dus minstens 10 
respondenten nodig om elke combinatie een keer te testen . 

•.............••••• . ............•.... 
Figuur 3.2: Overlap in alternatieven 

Als we naar figuur 3.2 kijken valt op dat 12 van de 17 combinaties min of meer dezelfde 
"staart" kennen: "clusters"- "geen zicht" I "camera"- "AV" I "NAV". We veronderstellen 
dat kiezen tussen "geen zicht" en "camera" onafhankelijk is van de keus voor een 
bepaalde afstand en of er verkeer in de straat mag komen. In dat geval levert een keus 
tussen een combinatie van alternatieven 4 tot en met 7 met betrekking tot 
zicht/bewaking en verkeersvrije straat dezelfde informatie op als een keus tussen 
onderlinge combinaties van 9-12 en 14-17. 

Daarom stellen we de keuzeset met combinaties van alternatieven als volgt samen: 
1. Elke combinatie begint met een random alternatief uit desetS = {1...8, 13}. Dit 

alternatief noemen we A1 • 

2. Verwijder A1 uit S 
3. Kies nu uit S een tweede alternatief om met A1 te vergelijken en noem dit A2 • 

4. Als A1 € {4, 5, 6, 7}: 
a. 1/3 van de gevallen: A1 = A1 + 0 
b. 1/3 van de gevallen: A1 = A1 + 5 (vervang door {9, 10, 11, 12}) 
c. 1/3 van de gevallen: A1 = A1 + 10 (vervang door {14, 15, 16, 17}) 

5. Idem voor A2 

6. Herhaal dit proces en controleer steeds of de combinatie [A1, A2] al eerder is 
gekozen voor de huidige respondent. Controleer ook of over alle respondenten 
samen elke combinatie [A1 of A1 + 5 of A1 + 10, A2 of A2 + 5 of A2 + 10] (in totaal 
3 x 3 = 9 verschillende verschijningen) ongeveer even vaak voorkomt. Idealiter 
betekent dit dat elke verschijningsvorm ongeveer 1 op de 9 keer voorkomt. 
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Door de keuzeset op deze manier te optimaliseren wordt het aantal unieke combinaties 
teruggebracht tot 9 x 8 I 2 = 36. Dit betekent dat we bij 12 keuzes per respondent maar 
3 respondenten nodig hebben om alle combinaties een keer te testen. 

Het nadeel van de huidige samenstelling van keuzesets is dat er geen combinaties 
worden meegenomen waarbij slechts de afstand verschilt, omdat de drie 
verschijningsvormen van elk alternatief als identieke alternatieven worden (4 = 9 = 14) 
gezien bij het samenstellen. Om toch de invloed van het afstandsverschil te kunnen 
meten voegen we aan de 36 combinaties nog 3 combinaties toe waarbij deze 
alternatieven met elkaar vergeleken worden. Deze 3 extra combinaties hebben de vorm 
(A,A+5], [A, A+10] en (A+5, A+10], waarbi,j voor A € {4, 5, 6, 7} geldt. Uiteraard moet 
bij het samenstellen van de combinaties worden gecontroleerd dat elke A over de totale 
keuzeset ongeveer even vaak wordt gebruikt. Elke respondent krijgt zo 13 in plaats van 
12 keuzetaken. 

3.3 Codering 
Om de waardering voor een bepaald alternatief te kunnen berekenen moeten deze eerst 
gecodeerd worden. De partiële utility of waardering van eigenschap j die in alternatief i 
voorkomt is zoals we in 2.3 hebben gezien als volgt gedefinieerd: 

Omdat Pi het gewicht van eigenschap j in de keus voor alternatief i bepaalt, wordt X;i 
gecodeerd als het effect van eigenschap j in alternatief i. Omdat we geïnteresseerd zi,jn in 
mogelijke verbeteringen van de waardering voor de parkeersituatie in de woonomgeving 
zijn de waarden voor X;i voor de meest voorkomende vormen van eigenschap j 
gecodeerd als een negatief effect (-1) op de eindscore. Dit betekent dat de aanwezigheid 
van een andere vorm van j een positieve codering voor X;i met zich meebrengt ( + 1). Zijn 
er meer dan 2 levels voor eigenschap j (zoals bijvoorbeeld bij de variabele afstand), dan 
is er per extra level ook een extra X;i nodig. In de praktijk levert dat dan de volgende 
coderingen op: 

Tabel 3.3: Effect-codering voor de variabele Afstand 

AFSTAND X1short X11ong 
Dichtbij -1 -1 
Enige Afstand 1 0 
Grotere Afstand 0 1 

"Dichtbij" wordt nu geheel intuïtief beschreven als het negatieve (tegenovergestelde) 
effect van de eigenschappen "enige afstand" en "grotere afstand". Bij "enige afstand" 
ontbreekt het effect van "grotere afstand" en andersom. De variabele zicht/bewaking is 
op dezelfde manier gedefinieerd (zie tabel 3.4) 

Tabel 3.4: Effectcodering voor variabele Zicht/Bewaking 

ZICHT/BEWAKING I X3none X3cam 
Wel Zicht ,11 -1 -1 
Geen Zicht I' 1 0 
Camera I 0 1 

Ook hier geldt dat het zicht op de auto wordt beschreven als het tegenovergeste,lde effect 
van eigenschappen "geen zicht" en "camera". Voor de tweelevel-variabelen parkeervorm 
en verkeersvrije straat geldt de volgende codering (tabel 3.5): 
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Tabel 3.5: Effectcoderingen voor variabelen parkeervorm en verkeersvrije straat 

PARKEERVORM X2 VERKEERSVRIJ X4 
Ja 1 Ja 1 
Nee -1 Nee -1 

De aanwezigheid van clustering en verkeersvrije straat wordt gezien als een positief 
effect op de totale utility van alternatief i. Het ontbreken ervan is automatisch 
tegenovergesteld gecodeerd. 

De coderingen per alternatief zien er dan als volgt uit: 

Tabel 3. 6: Codering alternatieve woonomgevingen 

ALT xo X1short X11ong 
0 1 0 0 
1 -1 -1 -1 
2 -1 -1 -1 
3 -1 -1 -1 
4 -1 -1 -1 
5 -1 -1 -1 
6 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
8 -1 1 0 
9 -1 1 0 

10 -1 1 0 
11 -1 1 0 
12 -1 1 0 
13 -1 0 1 
14 -1 0 1 
15 -1 0 1 
16 -1 0 1 
17 -1 0 1 

Eigenschap X1: Afstand 
Eigenschap X2: Parkeervorm 
Eigenschap X3: Zicht/Bewaking 
Eigenschap X4 : Verkeersvrije Straat 

X2 X3none 
0 0 

-1 -1 
1 -1 
1 -1 
1 1 
1 1 
1 0 
1 0 

-1 1 
1 1 
1 1 
1 0 
1 0 

-1 1 
1 1 
1 1 
1 0 
1 0 

X3cam X4 
0 0 I ' -1 -1 

-1 1 
-1 -1 
0 1 
0 -1 
1 1 
1 -1 
0 -1 
0 1 
0 -1 
1 1 
1 -1 
0 -1 
0 1 
0 -1 
1 1 
1 -1 

Aan de lijst met alternatieven is een zogeheten basisalternatief toegevoegd. Als 
respondenten beide alternatieven in de keuzeset niet acceptabel vinden wordt dit in het 
model opgevangen als een keus voor dit basisalternatief 0. In de volgende paragraaf 
wordt duidelijk welke rol het basisalternatief speelt blj de keuzetaken die de respondent 
krijgt. 

3.4 Enquête 

3.4.1 Keuzetaken 
De uiteindelijke vragenlijst die de respondent voor ogen krijgt bestaat uit 3 delen. Het 
eerste en belangrijkste deel is de set van 13 keuzetaken die data voor het schatten van 
de parameters voor het MNL-model verschaffen. In dit eerste deel krijgen de 
respondenten steeds twee afbeeldingen van verschillende, computergegenereerde 
alternatieven naast elkaar te zien. Onder de afbeeldingen staat in een tekstuele 
omschrijving wat er op de afbeeldingen is te zien. 

Vervolgens dient de respondent zijn keuze tussen de twee woonomgevingen aan te 
geven. Dit gebeurt door middel van een negenpuntsschaal, lopend van "Sterke voorkeur 
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voor alternatief 1" (alternatief A) tot "Sterke voorkeur voor alternatief 2" (alternatief B). 
Om van deze nuance in de waardering gebruik te kunnen maken bij het vaststellen van 
de parameters van het MI\IL-MODEL interpreteren we de keus van de respondent telkens 
alsof hij of zij acht maal een keuze maakt. Als de respondent een sterke voorkeur voor A 
invult, kiest hij/zij acht maal voor A. Woonomgeving A krijgt dan een frequentie-score 8 
en Woonomgeving B 0. Is de voorkeur van de respondent iets minder sterk, dan wordt 
voor A 7 ingevuld en voor B 1. Geen voorkeur wordt geregistreerd als een score van 4-4, 
en zo verder tot 0-8 als de voorkeur sterk naar woonomgeving B uitgaat. Op deze manier 
verkrijgen we keuzedata die een nauwkeuriger schatting van de parameters mogelijk 
maakt. 

Na de waardering voor de woonomgevingen geeft de respondent voor beide aan of hij de 
woonomgevingen geschikt vindt om daadwerkelijk in te wonen. Als een respondent beide 
woonomgevingen ongeschikt vindt om te wonen wordt dit geregistreerd als een keus 
voor het basisalternatief 0 ("geen keuze" in tegenstelling tot "geen voorkeur", wat als 
een score van 4-4 voor alternatief A en B wordt geïnterpreteerd!). In feite bestaat elke 
keuzetaak dus uit een keus tussen drie alternatieven: een combinatie van twee 
alternatieven uit de set {1...17} en het basisalternatief 0. De uiteindelijke waardering 
voor het basisalternatief kan worden gebruikt om de kans te berekenen dat geen van 
beide alternatieven in de keuzeset acceptabel is. 

TU/ e 
ParKeren tn c!e woonomgev ing 

I I 111 
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At. u uw t..e~ h•bt qMUakt.l dan op "vof{lln"• .. O«< m•tcSe echte vragen ta beginnl'n. 
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Starlet 
.,.., Meer 
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voorkow voor•eur Geon voorilout 
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Figuur 3.3: Voorbeeld van een keuzetaak 
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Volgens het algoritme uit 3.2 is een evenwichtig verdeelde keuzeset gegenereerd voor 
300 respondenten, die elk 13 keuzetaken krijgen. Deze keuzetaken worden uit een 
bestand ingelezen op het moment dat een respondent aan de enquête begint. Elke 
respondent krijgt dus een unieke enquête. 

Elk alternatief wordt in woord en beeld in de 
enquête opgenomen. Omdat Toll in haar 
onderzoek aangaf dat respondenten de 
moeilijkheidsgraad van de enquête hoog 
vonden (Tol I, 2007, p. 47) is ervoor gekozen 
bij de keuzetaken slechts één afbeelding per 
alternatief te gebruiken. Toll gebruikte er 
twee (een plattegrond en een overzicht 
vanuit het raam van de woning), maar 
omdat het koppelen van deze twee 
afbeeldingen veel ruimtelijk inzicht vereist is 
elk alternatief voorzien van één afbeelding in 
vogelvluchtperspectief. Daaronder is per 
variabele een omschrijving van de 
parkeersituatie in de afbeelding toegevoegd. 

• Over hel algemeen staat 1.1'0 auto op ca een rmnuut lopen van 
uw woong geparkeerd !Zo'n 50-SO meter) 

• De 811!0 SIBat op een centrale parkeerplaats 
• u hEbt geen ZJCill op uw auto en 

de parl<eerplea ·wordt r~et bewaakt 
• Oe Sl1aalls autovnj en alleen toegankebJk voor langzaam 

verkeer als retsers en voetgangers 

Figuur 3.4: Alternatieve woonomgeving 

Met behulp van een in de wijk Het Zand veel 
voorkomend stratenpatroon is een 3D-model 
opgezet waarin de vier variabelen op een 
systematische manier kunnen worden 
aangepast. Om interpretatiefouten te 
voorkomen is bij het optimaliseren van de 
vormgeving gebruik gemaakt van 

Manmaniers (1991, p.78-80) lijst met methoden om kaarten visueel op te waarderen. 
Door te controleren of de afbeeldingen niet verwarrend, afleidend van de hoofdzaak of 
bevooroordeeld overkwamen zijn alle alternatieven zo neutraal mogelijk afgebeeld. 

3.4.2 Aanvullende vragen en persoonskenmerken 
Het tweede en derde deel van de enquête bestaat uit een aantal vragen en stellingen 
over persoonlijke kenmerken van de respondenten om de representativiteit van de 
steekproef te kunnen bepalen. Dit betreft algemene demografische kenmerken als 
leeftijd en gezinssituatie, als meer specifieke vragen over het autogebruik, het 
parkeergedrag, de waardering voor de woonomgeving en de mobiliteit van de 
respondent. De volgende zaken komen in de aanvullende vragen aan bod: 

• Persoonlijke informatie 
o Geslacht, leeftijd, de locatie binnen de wijk op postcodeniveau, het 

opleidingsniveau, gezinssamenstelling naar leeftijd, werkzaamheid 
• Woonomgeving (zie ook 4.4.1) 

o Tevredenheid over woonomgeving 
o Tevredenheid over parkeersituatie binnen woonomgeving 
o Relatie zicht en bewaking 
o Relatie parkeervorm en bewaking 
o Vormgeving openbare ruimte ("waarmee zou u de ruimte die vrijkomt als 

uw straat autovrij wordt gemaakt inrichten?") 
• Mobiliteit (zie 4.4.2) 

o Transportmogelijkheden en gebruikspatroon 
• Aantal auto's per huishouden 
• Gebruik per week (redenen) 
• Omgang met de auto (noodzakelijkheid, onderhoud) 

o Parkeren naar tijdstippen op de dag 
o Gebruik alternatief vervoer 
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Tegenstellingen tussen contrasterende subgroepen (ouderen/jongeren, 
autoliefhebbers/milieubewusten) zouden relevant kunnen zijn bij het nemen van 
ontwerpbeslissingen voor een parkeervoorziening in specifieke delen van een wijk, 
bijvoorbeeld rond een bejaardentehuis, jongerencentrum of groene rand. Een uitbreiding 
van het MNL-model op basis van bepaalde kenmerken van delen van de 
onderzoekspopulatie leidt tot meer informatie. 

De stellingen en vragen over mobiliteit geven een specifiek beeld van het autogebruik in 
een wijk en kunnen, indien significant, als leidraad dienen bij het opzetten of aanpassen 
van de benodigde infrastructuur. Daarnaast kan op basis van een aantal van deze 
stellingen gecontroleerd worden of er sprake is van een groep autoliefhebbers die de 
resultaten voor de gehele steekproef beïnvloedt. Samen met de vragen over de 
woonomgeving zouden de mobiliteitsaspecten van invloed kunnen zijn op het beleid en 
de inrichtingsvoorstellen voor op het onderzoeksgebied lijkende woonwijken. 

De volledige enquête en de complete set gegenereerde alternatieven zoals voorgelegd 
aan de respondenten is als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 

3.5 Dataverzameling 
Het door de groep Design Systems van de TU/e ontwikkelde enquêtesysteem BERG 
vormt de basis voor het uitvoeren van dit onderzoek. BERG is een flexibel op Ruby 
gebaseerd online enquêtesysteem waarmee allerlei soorten surveys kunnen worden 
afgenomen. Het systeem biedt de mogelijkheid verschillende typen enquêtevragen te 
combineren tot een uitgebreid onderzoek. Ook bevat het systeem een implementatie van 
de keuzetaak die in dit onderzoek wordt gebruikt. Omdat het systeem flexibel is, veel 
mogelijkheden biedt wat betreft vormgeving en het genereren van unieke enquêtes en 
de mogelijkheid van het invullen van een enquête via internet de drempel tot deelname 
mogelijk verlaagt is gekozen om voor het gehele onderzoek van dit systeem gebruik te 
maken. 

De data is in het onder 2.7 aangegeven onderzoeksgebied verzameld in een periode van 
5 weken (februari/maart 2010). In eerste instantie werd verspreid over verschillende 
tijdstippen van de dag (variërend van 10 uur 's ochtends tot 21.30 uur 's avonds) 
aangebeld. Wanneer open werd gedaan volgde een korte uitleg over het doel en de 
inhoud van de enquête. Daarna werd de bewoner verzocht de enquête onder supervisie 
van de onderzoeker op een laptop in te vullen. Mocht de bewoner geen tijd hebben werd 
eerst gevraagd naar de mogelijkheid op een ander tijdstip een afspraak te maken. Voor 
deze aanpak is gekozen om ook ouderen die niet vertrouwd zijn met computers en 
internet en mensen zonder computer niet uit te sluiten van de onderzoekspopulatie. Als 
ook dit verzoek negatief werd beantwoord werd de mogelijkheid geboden de enquête 
zelfstandig in te vullen op internet, waarbij de onderzoeker een brief met het verzoek tot 
invullen en de URL overhandigde. Bij al deze adressen is twee weken later een 
herinneringsbrief afgegeven met het verzoek de enquête indien dit nog niet was gebeurd 
alsnog in te vullen. Alle adressen waar bij de eerste keer aanbellen niet werd open 
gedaan zijn voor een tweede keer bezocht op een ander tijdstip van de dag. 

3.6 Hypothesen 
De laatste stap in het operationaliseren van het onderzoek is het opstellen van 
hypothesen over de verwachte uitkomsten. Deze hypothesen worden op basis van de 
literatuur en eigen inzicht geformuleerd en met behulp van de verzamelde data getoetst. 
De belangrijkste hypothesen gaan over de invloed van de verschillende variabelen op het 
keuzegedrag van de respondenten bij het vergelijken van de verschillende 
parkeeroplossingen. Daarnaast stellen we een aantal hypothesen op gebaseerd op de 
verwachting dat we op basis van de aanvullende vragen en stellingen groepen kunnen 
identificeren die verschillend keuzegedrag vertonen. 
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Ten slotte formuleren we een hypothese over hoe de resultaten van dit onderzoek zich 
zullen verhouden ten opzichte van dat van Toll (2007). 

Dit heeft geresulteerd in de volgende lijst met hypothesen: 

• Gezien de selectie van onderzoeksgebied en de gedeeltelijk vergelijkbare 
werkwijze, zullen de met het onderzoek van Toll (2007) overeenkomstige 
variabelen vergelijkbare resultaten opleveren. Dit zal vermoedelijk gelden voor de 
afstandsvariabele die op vergelijkbare wijze in het onderzoek zijn 
geïmplementeerd. Omdat zicht en bewaking bij Toll als aparte variabelen zijn 
meegenomen kijken we naar de invloeden die beide in haar onderzoek op de 
totale waardering voor de woonomgeving hadden, zoals ook in dit onderzoek is 
gebeurd. Uitspraken over bewaakt parkeren en een verkeersvrije straat kunnen 
door operationele aanpassingen in dit onderzoek alleen over geclusterd parkeren 
worden gedaan. 

• De waardering voor de verschillende woonomgevingen zal het sterkst worden 
bepaald door de invulling van de variabelen afstand en zicht/bewaking. De 
literatuur noemt afstand en looptijd (Gillen & Westin, 1978; van der Goot, 1982) 
en veiligheid (Stubbs, 2002) als belangrijke invloeden op de parkeerkeuze en de 
variabelen afstand en zicht komen hier het meest mee overeen. 

• Ouderen zullen afstand significant sterker laten meewegen in hun waardering dan 
jongeren omdat zij over het algemeen zelf minder mobiel zijn. Een parkeerplaats 
op een grotere afstand zal sneller als onacceptabel worden gezien. 

• Oudere mensen en gezinnen met kinderen zullen verkeersvrije straten hoger 
waarderen dan jongeren en gezinnen zonder kinderen vanwege de hogere 
veiligheid. Gezinnen zullen bovendien meer waarde dan huishoudens zonder 
kinderen hechten aan de extra ruimte voor hun kinderen die voor de auto's in de 
plaats komt. 

• Mannen hechten meer waarde aan zicht op de auto dan vrouwen. Mannen hechten 
naar verwachting op meer dan alleen het functionele vlak waarde aan hun auto; 
zij zien de auto ook als statussymbool. 

• Er is een onderscheidbare groep "autoliefhebbers" die vasthoudt aan bepaalde 
dogma's wat betreft de parkeersituatie, en dus minder openstaat voor 
alternatieve parkeeroplossingen dan situaties waarin de auto voor de deur staat . 

3.7 Conclusies 
Met behulp van de aan het eind van hoofdstuk 2 geformuleerde onderzoeksvraag is een 
experiment bedacht waarin de bewoners van Het Zand systematisch verschillende 
parkeeroplossingen binnen een woonomgeving waar ze zich mee kunnen identificeren 
kunnen waarderen. Deze 17 alternatieve woonomgevingen zijn met behulp van een 
algoritme op een efficiënte manier tot keuzetaken omgevormd, waarbij de bewoner 
steeds zijn voorkeur aangeeft voor één van de twee alternatieven in de keuzetaak. 

In combinatie met een aantal stellingen en vragen over persoonskenmerken om de 
gemaakte keuzes in te kaderen zijn deze keuzetaken samengevoegd in een online 
enquête om de drempel voor deelname zo laag mogelijk te maken. Om bepaalde groepen 
zonder internet niet uit te sluiten van deelname is gekozen om de enquête wel 
persoonlijk te verspreiden door langs de deuren te gaan en eventueel te maken op een 
eigen computer. Tot slot zijn een aantal hypotheses opgesteld over de verwachte 
meetresultaten en de overeenkomst met het werk van Toll (2007). In het volgende 
hoofdstuk zullen deze hypotheses worden getoetst. Mochten er nog andere verbanden 
worden gevonden zullen deze uiteraard worden toegevoegd aan de resultaten. 
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4 - Resultaten 

4.1 Inleiding 
Na een korte analyse van de samenstelling van de steekproef en de antwoorden op de 
stellingen die ter karakterisering van de respondenten in de enquête zijn opgenomen 
zullen met behulp van de keuzedata op een aantal verschillende manieren parameters 
voor het MNL-model worden geschat. Deze parameters geven inzage in de relatieve 
invloeden van de in hoofdstuk 2 gekozen parkeereigenschappen op de door de bewoners 
van Het Zand gemaakte keuzes. Deze parameters zullen op significantie worden 
beoordeeld en de performance van de modellen zal worden gecontroleerd. Vervolgens 
wordt gekeken of er binnen het MI\IL-model nog onderscheid kan worden gemaakt naar 
persoonlijke kenmerken van de respondenten en de antwoorden die ze op de stellingen 
hebben gegeven. Uiteindelijk kan op basis van de parameters een vergelijking worden 
gemaakt tussen de utilities van de 17 alternatieve woonomgevingen. 

4.2 Respons 
Het benaderen van de wijkbewoners zoals beschreven in 3.5 heeft een 
responspercentage van ongeveer 11 procent opgeleverd. Er zijn in totaal 22 enquêtes 
ingevuld onder supervisie van de onderzoeker. Het effect van de herinneringsbrieven is 
omdat het vanaf dat moment een zelfstandige invulling via internet betreft niet exact 
vast te stellen, maar tijdens regelmatige controles van het aantal ingevulde enquêtes 
bleek dat een aantal mensen na 
herinnering alsnog de moeite heeft 
genomen om deel te nemen aan 
het onderzoek. Uiteindelijk is de 
enquête door 85 respondenten 
volledig ingevuld. 

Het uitzonderlijk koude weer 
gedurende de afnameperiode zou 
een oorzaak kunnen zijn voor het 
tegenvallend aantal mensen dat de 
voordeur opende. Van diegenen die 
wel de deur open deden zegde 
uiteindelijk iets meer dan de helft 
van de huishoudens toe mee te 
doen. De meeste deuren gingen 
open tussen vijf en zes uur 's 
avonds en tussen half acht en half 
negen. 

In figuur 4.1 is de geografische 
verdeling gebaseerd op de 
postcodes van de respondenten die 
de enquête volledig hebben 
ingevuld weergegeven. 
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Tabel 4.1 : Samenstelling steekproef 
Steekproef 

Woningen bezocht: 
Deur open: 
Deelname toegezegd: 
Deelname na herinnering: 
Volledig ingevulde enquêtes: 

# 
767 
241 
133 

91 
85 

% 

31,4 
55,3 
68,4 
93,4 

cum. 
% 

31,4 
17,3 
11,9 
11,1 

Figuur 4.1: Geografische spreiding steekproef 



De deelname in het midden en aan de zuidkant van de wijk viel lager uit dan in de 
zuidwest- en noordrand. Een mogelijke verklaring hiervoor is het aantal allochtonen dat 
in die straten de deur wel opende maar vervolgens vrijwel altijd aangaf niet mee te 
kunnen of willen doen. 

4.3 Kenmerken respondenten 
In tabel 4.2 is de samenstelling van de steekproef vergeleken met gegevens uit de 
stadsmonitor Tilburg over de subwijken van Het Zand waar de gekozen 
onderzoeksgebieden zich in bevonden. Er zijn geen gegevens bekend waarbij naar 
woningtype (eengezins-/meergezinswoningen) kon worden gedifferentieerd. Omdat 
alleen eengezinswoningen in aanmerking kwamen voor dit onderzoek kan de 
representativiteit van de steekproef niet direct worden aangetoond. 

Tabe/4.2: Vergelijking steekproef met wijk 

Het Zand* Steekproef 
Bevolking M 3088 47% 45 53% 

V 3426 53% 40 47% 
Totaal 6514 85 

Leeftijd 0-9 553 8,5% 19 8,0% 
10-14 249 3,8% 22 9,3% 
15-19 367 5,6% 15 6,3% 
20-29 1146 17,6% 27 11,4% 
30-49 1613 24,8% 56 23,6% 
50-64 1088 16,7% 67 28,3% 
~65 1498 23 0% 31 13 1% 

Totaal 6514 237 

Huishoudens 1-pers 1927 54,2% 7 8,2% 
paar zonder kind 828 23,3% 39 45,9% 
gezin + kinderen 531 14,9% 37 43,5% 
Eenoudergezin 231 6,5% 1 1,2% 
Overig 36 1!0% 0 0 10% 
Totaal 3553 85 

*subwijken 331, 332, 333, 338 uit de stads-
monitor (voor kaart subwijken, zie bijlagen) 

De geslachtsverdeling onder de respondenten wijkt niet af van het wijkgemiddelde. De 
huishoudenverdeling en de leeftijdsverdeling onder de leden van de huishoudens die 
meededen aan dit onderzoek wijken wel sterk af van de verwachte waarden. Zo ligt 
vooral het aantal 20-29-jarigen een stuk lager dan verwacht, terwijl het aantal 50-64-
jarigen veel hoger uitvalt. Als we dit echter combineren met de typen huishoudens die in 
de steekproef de overhand hebben valt deze samenstelling wel te verklaren. De 
ondervertegenwoordiging van 20-29 jarigen en eenpersoonshuishoudens lijkt vooral te 
komen doordat singles en jonge stellen zonder kind over het algemeen niet in 
eengezinswoningen zullen wonen, terwijl gezinnen met kinderen waarvan de ouders 
tussen de 50 en 64 jaar oud zijn dat juist wel doen. Het hoge percentage deelnemende 
tweepersoonshuishoudens zonder kinderen wonend in eengezinswoningen valt te 
verklaren uit de reactie van een aantal oudere samenwonende respondenten. Zij gaven 
aan hun hele wooncarrière in de wijk Het Zand te hebben gewoond en het uit huis gaan 
van de kinderen nooit als reden zagen om te verhuizen, omdat Het Zand alle benodigde 
voorzieningen biedt. 
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Figuur 4.2: LeeftUdsverdeling respondenten 
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Tot slot nog enkele beschrijvende gegevens over de steekproef, waar geen vergelijkbare 
data op buurt- of wijkniveau over beschikbaar was. De gemiddelde leeftijd van de 
steekproef ligt rond de SS jaar (figuur 4.2). In tabe11 4.3 is te zien dat het g-rootste deel 
van de respondenten middelbaar onderwijs heeft genoten. Het hoge aantal niet
werkenden bestaat hoofdzakelijk uit gepensioneerden, vutters en een aantal niet
kostwinners (vaak vrouwen in een gezinssituatie). 

Tabe/4.3: Overige steekproefkenmerken 
Niveau 

Opleiding 

Arbeid 

Lager (Basisschool/LBO/LTS/vergelijkbaar) 
l\1iddelbaar (MBO/MAVO/HAVO/VWO/vgl.) 
Hoger (HBO/WO/vergelijkbaar) 
Totaal 

Werkduur 
Werkt niet (meer) 
< 16 uur per week 
16-32 uur per week 
>32 uur per week 
Totaal 

# 
13 
ss 
17 
8S 

# 
38 
s 

17 
2S 
8S 

Met deze gegevens kunnen bij het schatten van de parameters eventuele 
contrasteffecten van subgroepen binnen de steekproef worden gemodelleerd. Hierover 
meer in 4.S.2. 
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4.4 Stellingen woonomgeving en autogebruik 
In een aantal stellingen konden de respondenten aangeven hoe zij aankeken tegen hun 
huidige woonomgeving en parkeersituatie. Met behulp van de antwoorden op deze 
stellingen kunnen de parameterschattingen beter worden verklaard. 

4.4.1 Stellingen woonomgeving 

In mijn eigen woonomgeving 
hoef ik nooit te zoeken naar een 

parkeerplaats. 

In mijn eigen woonomgeving 

staat mijn auto altijd veilig 

geparkeerd. 

In mijn eigen woonomgeving 

heb ik last van het drukke 

autoverkeer. 

Ik ben tevreden met de 

parkeersituatie in mijn eigen 
woonomgeving. 

Ik ben tevreden met mijn eigen 

woonomgeving in het 

algemeen. 

1()% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

Figuur 4.3: Stellingen over de eigen woonomgeving en parkeersituatie 

80% 90% 100% 

Uit de eerste serie van vijf stellingen blijkt dat ongeveer de helft van de respondenten 
(zeer) tevreden is over de eigen woonomgeving en de parkeersituatie zoals die nu is. Een 
kleine groep respondenten geeft aan vaak te moeten zoeken naar een parkeerplaats: na 
controle van de postcodedata blijken zij relatief dichtbij gemeenschapsvoorzieningen met 
piekdrukte in de parkeervraag te wonen (buurtcentrum, kerk, school). De 15 
respondenten die stellen last te hebben van het drukke autoverkeer wonen ofwel in de 
buurt van deze voorzieningen, ofwel langs drukkere wijkontsluitingswegen. Een kwart 
van de respondenten oordeelt neutraal over de veiligheid van de parkeerplaats; een 
aantal respondenten gaf tijdens het invullen aan dat er in de wjjk veel wordt ingebroken. 
Een deel van de respondenten geeft aan dat de parkeersituatie beter kan door de totale 
woonomgeving beter te waarderen dan de parkeersituatie. 
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Ik parkeer mijn auto in mijn 

directe woonomgeving bij 
voorkeur bewaakt. 

GeenZicht 

Ik ben bereid voor deze 

bewaking te betalen. 

Ik parkeer mijn auto in mijn 
directe woonomgeving bij 

voorkeur bewaakt. 

WeiZicht 

Ik ben bereid voor deze 
bewaking te betalen. 

0% tO% 20% 30% 40% SO% 60% 70% 80% 90% 

• Helemaal mee oneens []Mee oneens []Neutraal []Mee eens • Helemaal mee eens [] n:v:t] 

Figuur 4.4: Bewaakt parkeren 

tOO% 

10 

11 

10 

10 

De tweede vraag ging over bewaking van de parkeerplaats. Hierbij is onderscheid 
gemaakt tussen parkeerplaatsen waar de bewoner vanuit zijn of haar woning geen zicht 
op heeft en parkeerplaatsen waarop wel zicht vanuit de woning mogelijk is. Onder de 
respondenten is weinig animo voor bewaakt parkeren, zeker als de auto in het zicht 
staat. Op de vraag hoeveel men bereid is maandelijks voor bewaking te betalen is het 
meest gegeven antwoord 0 euro. In het licht van deze antwoorden lijkt men met de 
veiligheid van de geparkeerde auto uit de eerdere stelling te appelleren aan het 
algemene veiligheidsgevoel in de wijk. 

"Als ik mijn auto op een centraal
1
parkeerterrein zou moeten parkeren, wil ik dat ... " 

.. . een bewakingsbedrijf het 

parkeenerrein via camerabeelden in 
de gaten houdt. 

... ik zelf thuis het parkeerterrein via 

camerabeelden in de gaten kan 

houden . 

... het parkeerterrein met een 
slagboom afgesloten wordt. 

het parkeerterrein met een hekwerk 

afgesloten wordt. 

.. . er wijkbewoners zijn die vanuit hun 
woning zicht hebben op het openbare 

parkeerterrein (sociale controle). 

0% tO% 

Figuur 4. 5: Centraal parkeren 

20% 30% 40% SO% 60% 70% 80% 90% tOO% 

In het grootste deel van Het Zand is parkeren voor de deur in principe mogelijk. Om te 
peilen hoe de bewoners tegen centraal parkeren aankijken is hen gevraagd welke vorm 
van centraal parkeren zij het liefst zien als zij hun auto niet in de straat of voor de deur 
kwijt kunnen. Opvallend is dat men camerabeelden die men zelf kan bekijken via internet 
of tv geen geschikte bewakingsmethode vindt. Zoals één van de respondenten 
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verwoordde: "Ik ga toch niet de hele dag op een camera naar mijn auto zitten kijken." 
De voorkeur gaat uit naar oplossingen die een beperkte impact in de ruimte hebben, 
zoals een slagboom of sociale controle. 

Cl Gras 

•Plantsoen 

Cl Speelmogelijkheden 

• Bestrating 

Cl Zitmogelijkheden 

Cl Andere Invulling 

Figuur 4. 6: Alternatieve inrichting 

Tot slot is de respondenten 
gevraagd aan te geven waar hun 
voorkeur naar uitgaat als de 
straat waar zij wonen autovrij 
wordt gemaakt en ze de 
vrijgekomen ruimte die op dit 
moment voor parkeren wordt 
gebruikt opnieuw mogen 
inrichten. De sterkste voorkeur 
gaat uit naar een groene 
invulling: plantsoen is, ruim voor 
gras, de meest gekozen invulling. 
Vrouwelijke respondenten kiezen 
vaker voor speelmogelijkheden 
dan mannen. Als mogelijke 
andere invulling werd een aantal 
keer "water" gesuggereerd. 

4.4.2 Stellingen autogebruik 
Naast stellingen over parkeren en de woonsituatie is de respondenten ook naar hun 
autobezit en -gebruik gevraagd. Toll (2007) merkte in haar onderzoek op dat er een 
groep autobezitters lijkt te zijn die structureel kiest voor zicht op de auto, de auto voor 
de deur en bewaking. Om te zien of een dergelijke groep autoliefhebbers de steekproef 
beïnvloedt is er een aantal stellingen aan het onderzoek toegevoegd. 

Tabel 4.4: Autobezit, gebruiksfrequentie en tijdstippen van parkeeroverlast 
Aantal # 

Autobezit Geen auto 5 

Gebruiksfrequentie 

Moeite met vinden 
parkeerplaats 

Eén auto 54 
Twee of meer auto's 26 
Totaal 80 

Frequentie 
Hooguit één keer per week 
Enkele keren per week 
(Vrijwel) elke dag 
Meerdere keren per dag 
Totaal autobezitters 

Tijdstip (meer antwoorden mogelijk) 
's Nachts (tussen O:OOu en 8:00u) 
's Morgens (tussen 8:00u en 12:00u) 
's Middags (tussen 12:00u en 18:00u) 
Vooravond (tussen 18:00u en 20:00u) 
's Avonds (tussen 20:00u en 24:00u) 

# 
10 
28 
30 
12 
80 

# 
9 
7 

15 
35 
28 

(Frequentie/moeite vinden parkeerplaats alleen door autobezitters ingevuld) 

Het gemiddelde autobezit onder de steekproef lag boven de één auto per huishouden. 
Ten opzichte van de 0,6 auto per huishouden die het CBS noemt is dit aan de hoge kant, 
maar voor een deel te verklaren met het ontbreken van niet-grondgebonden woningen in 
de steekproef. Het grootste gedeelte van de autobezitters gebruikt de auto minstens een 
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aantal keer per week; verondersteld mag worden dat zij dus een goed beeld kunnen 
schetsen van de parkeersituatie in de wijk Het Zand. De tijdstippen waarop men moeite 
zegt te hebben met parkeren wijken komen overeen met eerder onderzoek (van de 
Coevering, 2008, p.41). 

Ik laat de auto regelmatig staan en maak dan 

gebruik van het openbaar vervoer of de flets. 

0% 

Ik laat de auto regelmatig staan omdat ik daarmee 

het milieu een dienst bewijs. 

Ik k..an niet 2onder mijn auto. 

Ik was mijn auto regelmatig. 

Ik rijd auto voor mijn plezier. 

Aurortjden is een grondrecht. 

10% 

Figuur 4 . 7: Stellingen autogebruik 

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Tot slot is om de autobezitters te identificeren als autoliefhebbers nog een aantal 
stellingen toegevoegd gebaseerd op een studie van Anable (2004) naar segmentering in 
reisgedrag. Zij definieerde daarin een aantal groepen van autogebruikers gesplitst naar 
hun bereidheid van vervoerswijze te wisselen . De stellingen hierboven zijn gebaseerd op 
de kenmerken van de groepen die zich het minst flexibel opstellen tegenover gebruik van 
alternatief vervoer als de fiets of het openbaar vervoer. 

Een k-means clusteranalyse op basis van de antwoorden op deze stellingen leverde een 
splitsing in de steekproef op van autoliefhebbers en niet-autoliefhebbers. Een x2-analyse 
leverde echter geen significant patroon van demografische kenmerken op waar 
autoliefhebbers op zijn te identificeren. De clusters verschillen dus ook minimaal: 
autoliefhebbers zijn vergeleken met niet-autoliefhebbers vaker mannen; zijn naar 
verhouding jonger; hebben geen kinderen onder de 15; hebben een iets lager 
opleidingsniveau; werken minder vaak en bezitten meer auto's. De splitsing is ter 
indicatie meegenomen in de parameterschattingen onder de contrastmodellen (4.5.5). 

4.5 Parameterschattingen 
Het is nu duidelijk hoe de steekproef zich verhoudt tot de wijk Het Zand en welke mening 
zij zijn toegedaan over de eerder geselecteerde onderwerpen met betrekking tot hun 
autobezit en - gebruik, hun parkeersituatie en hun woonomgeving. De volgende stap is 
het schatten van parameters voor het MNL-model dat we eerder hebben gedefinieerd. 
Hiervoor zullen we gebruik maken van het softwarepakket NLOGIT (Greene, 2008). 
Allereerst zal kort worden besproken hoe deze schattingen in zijn werk gaan. Daarna zal 
er voor de variabelen zoals gecodeerd in 3.3 een totaalmodel worden geschat. Zoals 
eerder geformuleerd gaat het ons hierbij hoofdzakelijk om de invloed van de variabelen 
afzonderlijk. We concentreren ons bij het schatten van de modellen dan ook eerst op de 
partiële utilities die we kunnen afleiden uit de parameters voor de afzonderlijke 
variabelen. De gegevens uit paragraaf 4.2 tot en met 4.4 gebruiken we vervolgens als 
basis voor het toevoegen van contrastvariabelen aan het MNL-model in 4.5.5. Ten slotte 
bespreken we in 4.5.5 de totaal-utilities van de alternatieve woonomgevingen die we in 
het onderzoek hebben gebruikt. De parameterschattingen zelf zijn als bijlage bij dit 
onderzoeksverslag opgenomen. 
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4.5.1 Interpretatie 
Het programma NLOGIT schat voor het door de onderzoeker gespecificeerde model 
volgens het in 2.4 genoemde principe van maximum likelihood estimation parameters. 
Hiervoor moet de onderzoeker eerst zelf kiezen welke variabelen in het model worden 
meegenomen. Er wordt hierbij gestreefd naar modellen die het keuzegedrag van de 
steekproef zo goed mogelijk weergeven. Voor alle ingevoerde variabelen worden 
parameters bepaald, maar deze zijn niet noodzakelijk allemaal significant. Als 
significantieniveau voor de parameters hanteren we 0,10. Mocht een model een 
parameter bevatten die niet significant afwijkt van nul, dan wordt het model opnieuw 
geschat zonder deze parameter. Als alle meegewogen parameters aan het 
significantieniveau voldoen kan de performance van het model berekend worden aan de 
hand van McFaddens p2

• Hierbij wordt berekend in hoeverre de geschatte parameters de 
keuzes van de respondenten beter beschrijven dan een model dat volledig van het toeval 
afhankelijk is op een schaal van 0 tot 1, waarbij 1 inhoudt dat het model de 
waargenomen keuzes perfect beschrijft. De beste schattingen (met de hoogste p2

) zijn in 
dit hoofdstuk opgenomen. Bij elke parameterschatting zal deze score worden vermeld. 

De geschatte parameters geven in combinatie met hun codering het effect aan van een 
variabele op de totale waardering voor de alternatieve woonomgevingen die voor dit 
onderzoek zijn ontworpen. De parameters zijn eenheidloos, en vertellen ons dus geen 
absolute informatie, maar de verschillen tussen de parameters kunnen omdat ze op 
intervalniveau gemeten zijn wel onderling worden vergeleken. 

4.5.2 Basismodel 
Bij de eerste parameterschatting is uitgegaan van de vier variabelen zoals geformuleerd 
in 2.8. Dit model zal in de rest van dit hoofdstuk dienen als basismodel, maar daarover in 
4.5.3 meer. Het basismodel heeft de volgende partiële utilities opgeleverd: 

1.0 

AFSTAND 
0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0,0 

-0,2 

-0,4 

-0,6 

-0,8 

-1 ,0 

Dichtbij Enige Grotere 

afstand afstand 

PARKEERVORM 

Cluster 

Op straat 

Wel zicht Camera 

Geen zicht 

Figuur 4.8: Partiële utilities basismodel. p2 = 0,2209 

Niet autovrij 

Autovrij 

BASIS 

Basisalternatief 

Anders 

Allereerst de variabele AFSTAND. Uit de steekproef blijkt dat een parkeerplaats dicht bij 
de woning het meest positieve effect op de waardering van de woonomgeving heeft van 
alle variabelen. Opvallend is ook dat het verband tussen afstand en de waardering niet 
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lineair is: vergeleken met een parkeerplaats dichtbij is een parkeerplaats op enige 
afstand relatief minder ongewenst dan een parkeerplaats op grotere afstand. 

De variabele ZICHT/BEWAKING kent eveneens drie opties. Het ontbreken van zicht op de 
geparkeerde auto is in orde van grootte het tweede negatieve effect op de waardering 
van de woonomgeving. Bij deze variabele valt verder op dat een bewaakte parkeerplaats 
na een parkeerplaats dichtbij en het hebben van zicht op de geparkeerde auto het derde 
grootste positieve effect heeft op de totaalwaardering. 

Het positieve effect van bewaakt parkeren is zelfs groter dan de invloed van de 
variabelen PARKEERVORM en VERKEERSVRIJE STRAAT. Dit zijn beide tweelevel
variabelen; de aanwezigheid van een kenmerk in een woonomgeving (bijvoorbeeld 
clustering als parkeervorm) betekent automatisch dat het alternatief (op straat parkeren) 
in die woonomgeving ontbreekt. Logischerwijs zijn de partiële utilities van deze 
variabelen dan ook even groot, maar verschillend van teken. Wat betreft PARKEERVORM 
gaat de waardering voor een alternatief omhoog als er langs de straat kan worden 
geparkeerd, evenals wanneer er sprake is van een VERKEERSVRIJE STRAAT. Hierbij moet 
wel worden opgemerkt dat in het gebruikte MNL-model de optie verkeersvrije straat 
alleen voorkomt in combinatie met geclusterd parkeren, omdat langs de straat parkeren 
in een verkeersvrije straat niet mogelijk is. Beide effecten wegen echter een stuk minder 
zwaar mee dan AFSTAND en ZICHT/BEWAKING. 

Tot slot is er nog de vijfde variabele BASIS. Zoals in 3.3 en 3.4 is aangegeven bevat het 
model een extra variabele die de keus voor het basisalternatief weergeeft. Met behulp 
van de parameter voor deze variabele is de kans te berekenen dat beide 
woonomgevingen in een keuzetaak niet door de bewoner worden geaccepteerd, ergo, 
een keuze voor het derde alternatief in de keuzetaak. In de praktijk betekent dit dat de 
kans dat beide alternatieven afgewezen worden groter wordt naarmate de twee 
alternatieve woonomgeving hoofdzakelijk negatief scoren op de vier eerste variabelen. 

4.5.3 Interactie-effecten 
Het schatten van parameters met behulp van een MNL-model wordt gedaan op basis van 
de variabelen die de onderzoeker ingeeft. Een van de voorwaarden voor een MNL-model 
is dat de keuze voor een bepaald alternatief niet kan worden verklaard door het effect 
van andere variabelen dan waarop de alternatieven zijn gebaseerd. Het is toch mogelijk 
dat een schatting op basis van enkel deze variabelen niet het model met de beste 
performance oplevert. Het kan namelijk voorkomen dat variabelen elkaars partiële utility 
onderling versterken of verzwakken. Dit soort effecten noemt men interactie-effecten. 

Binnen het in dit onderzoek gebruikte model zijn een aantal mogelijke interactie-effecten 
aan te duiden. Zo zou het kunnen dat toenemende afstand en het ontbreken van zicht op 
de parkeerplaats elkaar negatief versterken. Als de afstand bijvoorbeeld groot is, en er 
geen zicht is, zou dit negatiever uitpakken dan de optelsom van beide negatieve 
effecten. Omgekeerd zou de meerwaarde van zicht op de auto op korte afstand door dit 
interactie-effect juist kunnen worden gedempt. 

Deze effecten kunnen worden waargenomen door één of meer interactievariabelen aan te 
maken. Dit gebeurt door de coderingen van de twee variabelen waartussen interactie
effecten worden verwacht met elkaar te vermenigvuldigen. Parameterschattingen waarbij 
deze interactievariabelen aan het model zijn toegevoegd leverden echter geen 
significante parameters voor interacties op. 
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4.5.4 Alternatieven 
Aan de hand van het basismodel kan nu ook worden bepaald hoe de 
woonomgevingen (zie figuur 3.1) als geheel worden gewaardeerd. 
Hiervoor tellen we de partiële utilities voor de verschillende opties 
voor de variabelen bij elkaar op naar hun aanwezigheid in een 
alternatief tot de totale waardering V;. 

Tabel 4.6: Hoogst- en laagstgewaardeerde woonomgeving 
Alternatief: 2 Alternatief: 15 
AFST Dichtbij AFST Grote afstand 
P-VORM Clusters P-VORM Clusters 
ZICHT /BEW Wel Zicht ZICHT /BEW Geen Zicht 
AUTOVRIJ Ja AUTOVRIJ Nee 

Over het algemeen speelt de afstand de sterkste rol' in de kans dat er 
voor een bepaald alternatief gekozen wordt, gevolgd door zicht op de 
auto ofwel de aanwezigheid van camerabewaking. Opvallend is dat 
de utiliteitsscore van alternatief 11, 12 en in mindere mate 16 dicht 
bij die van vergelijkbare alternatieven 4 en 5 ligt. Hieruit blijkt dat de 
afstand tot de parkeerplaats gecompenseerd kan worden door 
camerabewaking, als het alternatief bestaat uit een parkeerplaats 
dicht bij de woning waarbij direct zicht op de auto ontbreekt. 

Figuur 4. 9: Alternatief 2 - Alternatief 15 

Figuur 4.10: Alternatief 12 - Alternatief 5 

Tabel4.5: 
Waarderingen 
alternatieven 

Naam vi 
2 1,797 
1 1,659 
6 1,570 
3 1,539 
7 1,312 

11 1,055 
4 0,919 

12 0,796 
5 0,660 
9 0,403 

16 0,397 
8 0,265 

10 0,145 
17 0,139 
14 -0,254 
13 -0,393 
15 -0,513 

Basis -0,797 
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4.5.5 Contrastmodellen 
Naast interactie-effecten kan er ook op een andere manier meer informatie uit het MNL
model worden gehaald: door differentiatie naar bepaalde kenmerken van de steekproef. 
Zoals eerder al aangehaald noemen we dergelijke effecten contrasteffecten. Daarnaast 
biedt NLGGIT de mogelijkheid om segmenten te identificeren. Respondenten met min of 
meer overeenkomende parameters worden dan bij elkaar gevoegd in segmenten. Dit 
levert zogenaamde Latent Classes op. Het voordeel van deze Latent Class modellen is dat 
de performance sterk omhoog gaat als er daadwerkelijk een dergelijke segmentering in 
de steekproef aanwezig is. Op basis van onze steekproef konden echter geen segmenten 
worden geïdentificeerd. 

Om toch een indicatie te geven van verschillend keuzegedrag tussen verschillende 
groepen binnen de steekproef zijn zes verschillende splitsingen gemaakt: op basis van 
geslacht, leeftijd, gezinssamenstelling, autogebruik (zie ook 4.4.2), werk en 
opleidingsniveau. De parameters die deze schattingen opleveren zijn echter niet te 
aggregeren over de verschillende modellen heen, omdat x2-analyse laat zien dat de 
groepen die bij de segmenteringen gebruikt zijn onderling teveel overlap vertonen. De 
performances van de afzonderlij ke schattingen liggen allemaal wel licht hoger dan van 
het basismodel. 
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Figuur 4 .11: Contrasteffecten geslacht. p2 = 0,2211 

Basisalternatief 
Anders 

De contrastvariabele geslacht laat ons zien dat de vrouwen in de steekproef gevoeliger zij 
voor de afstand tot de parkeerplaats. Mannen zijn juist gevoeliger voor parkeren op 
straat. Voor mannen geldt dat zicht op de parkeerplaats een groter positief effect heeft 
op de waardering van een parkeeroplossing, terwijl vrouwen meer nut zien in 
camerabewaking. Voor de overige variabelen konden geen significante contrasteffecten 
worden geschat. 
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Figuur 4.12: Contrasteffecten leeftijd. p2 = 0,2258 
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In figuur 4.12 zijn de contrasteffecten voor de leeftijd van de respondenten 
weergegeven. Er is een splitsing gemaakt in drie categorieën waarbij de jongste en 
oudste respondenten vergeleken worden met de gemiddelde leeftijdscategorie, die zoals 
blijkt uit 4.3 rond de SS jaar ligt. De oudere respondenten hechten in tegenstelling tot de 
subveertigers een groter nut aan een kortere afstand tot hun parkeerplaats. Ouderen 
waarderen een verkeersvrije straat ook positiever, terwijl dit voor de jongere groep 
respondenten juist een licht negatief effect heeft op de waardering. 
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Figuur 4.13: Contrasteffecten gezinssamenstelling. p 2 = 0,2251 
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Met behulp van de data over gezinssamenstelling kon per respondent worden vastgesteld 
of het een huishouden met jonge kinderen betrof. Onder gezin wordt in figuur 4.13 een 
huishouden verstaan met kinderen jonger dan 1S jaar. 
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Gezinnen beschouwen woonomgevingen minder snel als onacceptabel (de meer 
negatieve parameter voor het basisalternatief) en zijn tegelijk ook minder gevoelig voor 
het verschil tussen dichtbij parkeren en op enige afstand, wel zicht of geen zicht en of de 
straat verkeersvrij is of niet. Gezinnen hebben wel een licht sterkere voorkeur voor op 
straat parkeren dan respondenten uit andere huishoudens. 
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Figuur 4.14: Contrasteffecten autoliefhebbers. p 2 = 0,2287 
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De autoliefhebbers zoals geïdentificeerd in 4.4.2 zijn gevoeliger voor de afstand tot de 
parkeerplaats en op straat parkeren dan niet-autoliefhebbers. Wat betreft zicht en 
bewaking blijken er geen significante verschillen tussen deze twee groepen. Opvallend is 
wel dat autoliefhebbers eerder beide woonomgevingen in een keuzetaak als onacceptabel 
beschouwen, gezien de kleinere parameter voor de variabele BASIS. 
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Figuur 4.15: Contrasteffecten arbeidsparticipatie. p2 = 0,2241 
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Het deel van de steekproef dat een baan heeft, zij het parttime of fulltime, hecht iets 
meer waarde aan op straat parkeren dan op een centrale parkeerplaats. Niet-werkenden 
maken juist vaker een keuze voor één van de twee ontworpen alternatieven. 
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Tot slot is er nog een onderverdeling in de steekproef gemaakt naar het opleidingsniveau 
van de respondent. Hoogopgeleiden blijken minder gevoelig voor de afstand tot hun 
parkeerplaats en kennen aan camerabewaking een bijna even groot positief effect op de 
totaalwaardering toe als voor direct zicht. Ook kiezen hoger opgeleiden sneller voor een 
verkeersvrije woonomgeving en parkeren op straat. Lager opgeleiden maken vaker de 
keuze voor één van de twee ontwerpalternatieven, en hechten daarbij de sterkste 
waardering aan een korte afstand tot de parkeerpl.aats en zicht op de auto. 

4.6 Conclusies 
De genomen steekproef lijkt representatief te zijn voor het gekozen onderzoeksgebied. 
Het ontbreken van accurate data op niveau van het onderzoeksgebied maakt een exacte 
vergelijking onmogelijk, maar de verschillen tussen bewoners van het onderzoeksgebied 
en alle wijkbewoners samen lijken verklaarbaar vanuit de gemaakte selectie. 

De respondenten blijken tevreden over hun woonomgeving en ondervinden niet veel last 
van parkeerdruk of verkeersoverlast. De parkeersituatie kan volgens een deel van de 
respondenten wel beter, gezien de lagere waardering voor de parkeersituatie dan voor de 
totale woonomgeving. Bewaking van de parkeerplaats wordt vooral positief gewaardeerd 
als de auto buiten het zicht vanuit de woning staat geparkeerd, maar men wenst niet 
voor eventuele bewaking te betalen. Als het over parkeren op een centrale parkeerplaats 
gaat kiest men eerder voor beveiliging door middel van een slagboom of door sociale 
controle van omwonenden dan een oplossing met een bewakingscamera. De ruimte die 
vrijkomt indien de straat voor de deur autovrij wordt gemaakt vult men het liefst in met 
groen, waarbij plantsoen de voorkeur verdient boven gras. 

De parameterschatting voor het basismodel leverde significante parameters op voor alle 
variabelen. Er konden geen significante interactie-effecten worden gevonden en 
schattingen met "latent classes" leverden ook niets op. Omdat enkele hypothesen 
gebaseerd zijn op het verschillend keuzegedrag van subgroepen in de steekproef, zijn er 
zes schattingen gemaakt waarbij steeds een relevante contrastvariabele aan het 
basismodel is toegevoegd. Deze schattingen leverden wel significante parameters op, 
waarmee we nu de hypothesen kunnen toetsen: 
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• De waardering voor de verschillende woonomgevingen zal het sterkst worden 
bepaald door de invulling van de variabelen afstand en zicht/bewaking. De 
literatuur noemt afstand en looptijd (Gillen & Westin, 1978; van der Goot, 1982) 
en veiligheid (Stubbs, 2002) als belangrijke invloeden op de parkeerkeuze en de 
variabelen afstand en zicht komen hier het meest mee overeen. 

o Afstand is in dit onderzoek de belangrijkste variabele gebleken bij het 
waarderen van de alternatieve woonomgevingen. Een parkeerplaats dicht 
bij de woning heeft het meest positieve effect op de waardering van de 
woonomgeving, terwijl een parkeerplaats op grotere afstand juist het 
meest negatieve effect heeft. Direct daarachter komt de variabele 
zicht/bewaking, waarbij zicht op de auto en camerabewaking 
respectievelijk het tweede en derde grootste positieve effect blijken te 
hebben. Het ontbreken van zicht is de tweede grootste negatieve 
parameter. We kunnen hieruit concluderen dat afstand en zicht samen 
inderdaad de sterkste invloed op de waardering van een parkeeroplossing 
hebben. Op de verhoudingen tussen de parameters en de 
totaalwaarderingen van de alternatieven wordt in 5.1 dieper in gegaan. 

• Gezien de selectie van onderzoeksgebied en de gedeeltelijk vergelijkbare 
werkwijze, zullen de met het onderzoek van Toll (2007) overeenkomstige 
variabelen vergelijkbare resultaten opleveren. Dit zal vermoedelijk gelden voor de 
afstandsvariabele die op vergelijkbare wijze in het onderzoek zijn 
geïmplementeerd. Omdat zicht en bewaking bij Toll als aparte variabelen zijn 
meegenomen kijken we naar de invloeden die beide in haar onderzoek op de 
totale waardering hadden, zoals ook in dit onderzoek is gebeurd. Uitspraken over 
bewaakt parkeren en een verkeersvrije straat kunnen door operationele 
aanpassingen in dit onderzoek alleen over geclusterd parkeren worden gedaan. 

o Toll (2007, p.37) concludeerde voor haar totaalmodellen dat afstand geen 
significante rol bleek te spelen bij de keuze voor een bepaald alternatief en 
maakte daaruit op dat bewoners bereid zijn enige afstand te lopen naar 
hun parkeerplaats. Uit de parameterschattingen voor het basismodel in 
Tilburg blijkt dat afstand weldegelijk een rol speelt bij het waarderen van 
de parkeeroplossing binnen de woonomgeving, maar ook dat het verband 
tussen afstand en waardering niet lineair is. Naarmate de afstand groter 
wordt neemt de waardering voor de parkeeroplossing sterker af. Een 
parkeerplaats op enige afstand is dus naar verhouding acceptabeler dan 
een parkeerplaats op grotere afstand. Meer over de implicaties van dit 
niet-lineaire verband in 5.1. 

Wat betreft zicht en bewaking concludeerde Toll bij de totaalwaarderingen 
dat direct zicht op de auto veel lager werd gewaardeerd dan verwacht. 
Ontwerpen waarin sprake was van bewaking werden beter gewaardeerd 
dan ontwerpen zonder. Aanwezigheid van zicht + bewaking bij Toll leidde 
tot een negatief interactie-effect. Dit komt overeen met de antwoorden op 
de stellingen over bewaakt parkeren (figuur 4.4). De schattingen voor het 
basismodel in dit onderzoek laten zien dat direct zicht en de aanwezigheid 
van camerabewaking positief gewaardeerd worden voor geclusterd 
parkeren. Bij op straat parkeren is camerabewaking vanwege de impact op 
de privacy niet getest. De waardering voor direct zicht is in dit onderzoek 
in ieder geval groter gebleken dan voor camerabewaking. 

Het effect van de variabele verkeersvrije straat is vergeleken met het 
onderzoek van Toll minder sterk, maar ook voor de geclusterde varianten 
blijkt het verkeersvrij maken van de straat een positief effect te hebben op 
de totaalwaardering voor de woonomgeving. De invloed van de 



verschillende variabelen is dus voor een deel in overeenstemming met de 
invloeden zoals Toll die in haar onderzoek vond. 

• Mannen hechten meer waarde aan zicht op de auto dan vrouwen . Mannen hechten 
naar verwachting op meer dan alleen het functionele vlak waarde aan hun auto; 
zij zien de auto ook als statussymbool. 

o De schatting voor het contrasteffect dat het geslacht van de respondent op 
het keuzegedrag heeft laat zien dat mannen inderdaad meer waarde 
hechten aan direct zicht op de auto. 

• Ouderen zullen afstand significant sterker laten meewegen in hun waardering dan 
jongeren omdat zij over het algemeen zelf minder mobiel zijn. Een parkeerplaats 
op een grotere afstand zal sneller als onacceptabel worden gezien. 

o Uit de schatting voor de contrasteffecten naar leeftijd komt naar voren dat 
bejaarden ten opzichte van de andere leeftijdsgroepen inderdaad meer 
waarde hechten aan een beperkte afstand tot hun parkeerplaats. 

• Oudere mensen en gezinnen met kinderen zullen verkeersvrije straten hoger 
waarderen dan jongeren en gezinnen zonder kinderen vanwege de hogere 
veiligheid. Gezinnen zullen bovendien meer waarde dan huishoudens zonder 
kinderen hechten aan de extra ruimte voor hun kinderen die voor de auto's in de 
plaats komt. 

o Dit geldt voor ouderen wel, maar voor gezinnen niet. Deze verwachting 
was gebaseerd op het feit dat de woonomgeving als veiliger zou worden 
gezien als er geen sprake was van autoverkeer in de straat. Dat het effect 
voor gezinnen juist tegengesteld blijkt te zijn kan te maken hebben met 
het gebruiksaspeet van de auto: het is veiliger om de kinderen snel in de 
auto te zetten, en dicht bij de deur te kunnen komen als dat nodig is. 

• Er is een onderscheidbare groep "autoliefhebbers" die vasthoudt aan bepaalde 
dogma's wat betreft de parkeersituatie, en dus minder openstaat voor 
alternatieve parkeeroplossingen dan situaties waarin de auto voor de deur staat. 

o Deze groep is geïdentificeerd en blijkt ook in keuzegedrag te verschillen 
van de groep overige respondenten. De autoliefhebbers hechten meer 
belang aan het dichtbij parkeren van de auto en vinden alternatieve 
parkeeroplossingen inderdaad eerder onacceptabel. Echter, de groep 
autoliefhebbers is niet identificeerbaar op basis van demografische 
kenmerken van de steekproef. 

Tot slot nog een aantal opvallende verbanden. Onverwacht is dat vrouwen meer zien in 
camerabewaking dan mannen en ook gevoeliger zijn voor de afstand tot de 
parkeerplaats. Hiervoor is niet direct een aanwijsbare verklaring te vinden. Waar de 
voorkeur voor dichtbij parkeren door ouderen nog werd verwacht, valt het relatief kleine 
verschil tussen de parameters voor dichtbij en op enige afstand parkeren bij de 
respondenten jonger dan 40 op. Zij blijken het meest bereid enige afstand te lopen naar 
hun parkeerplaats. Ook hier is niet direct een logische verklaring voor. 
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Het lijkt erop dat het gezinnen gezien hun lagere gevoeligheid voor drie van de vier 
ontwerpvariabelen in combinatie met de hogere acceptatie van de ontworpen 
alternatieven minder uitmaakt hoe de parkeeroplossing in hun woonomgeving er precies 
uitziet. Wellicht speelt er in gezinnen meer gemeenschapszin en bereidheid tot 
compromis wat betreft de openbare ruimte: de bewoners maken met elkaar de buurt, en 
niet de vormgever? 

Als laatste de opvallende variaties in parameters op basis van het contrasteffect 
opleidingsniveau. Hoogopgeleiden hebben vermoedelijk meer vertrouwen in technische 
oplossingen, gezien de vrijwel gelijke parameters voor zicht op de parkeerplaats en 
camerabewaking. Zij lijken ook bewuster van de inrichting van de openbare ruimte, 
gezien de lagere gevoeligheid voor de afstand tot de parkeerplaats (getuigend van 
flexibiliteit) gecombineerd met de hogere waardering voor de verkeersvrije straat dan bij 
lager opgeleiden en het sneller afwijzen van onacceptabele alternatieven. 

In het volgende hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de implicaties van de gevonden 
resultaten. Tevens wordt gekeken hoe de ontwerppraktijk met de gevonden verbanden 
om zou kunnen gaan. 
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5 - Conclusies en aanbevelingen 
Dit slothoofdstuk bevat naast uitgebreidere conclusies en verdieping in de gevonden 
resultaten ook kritische noten met betrekking tot de opzet en uitvoer van het onderzoek 
en een aantal aanbevelingen voor zowel onderzoekers als ontwerpers. 

5.1 Conclusies 
Het doel van dit onderzoek is naar aanleiding van het literatuuronderzoek als volgt 
geformuleerd: het expliciteren van bepalende aspecten bij de waardering voor 
parkeeroplossingen in de context van de nabije woonomgeving. Dit onderzoeksdoel vindt 
zijn oorsprong in een poging openbare parkeerruimte meer vanuit een ruimtelijke context 
te benaderen dan in parkeeronderzoeken tot nu toe is gebeurd. Om erachter te komen 
welke aspecten nu zo belangrijk zijn is een bijpassende onderzoeksvraag geformuleerd: 
Welke aspecten zijn bepalend voor en wat is de directe invloed van een aantal van deze 
aspecten op de waardering van bewoners voor parkeeroplossingen in hun directe 
woonomgeving? 

Deze onderzoeksvraag is benaderbaar als een discreet keuzeprobleem. Op basis van een 
selectie van variabelen (afstand, parkeervorm, zicht/bewaking en verkeersvrije straat) en 
de ruimtelijke kenmerken van een vooraf bepaald onderzoeksgebied (delen van de wijk 
Het Zand in Tilburg) wordt een set van systematisch variërende alternatieve 
parkeeroplossingen ontworpen. Afbeeldingen van deze woonomgevingen worden 
vervolgens paarsgewijs aan respondenten voorgelegd en uit de door hen gemaakte 
keuzes kunnen met behulp van een discreet keuzemodel parameters worden geschat. In 
dit onderzoek is gebruik gemaakt van een multinomiaal logitmodel en zijn de parameters 
geschat door middel van maximum likelihoed estimation. Deze parameters geven de 
verhoudingen tussen de eerder geselecteerde eigenschappen weer met betrekking tot de 
invloed die zij hebben op de waardering voor de woonomgevingen waarin deze 
eigenschappen voorkomen. 

De enquête is uiteindelijk door 85 respondenten volledig ingevuld. Aan de hand van 
persoonskenmerken van deze groep en een aantal aanvullende vragen en stellingen 
konden de gevonden parameterwaarden en daarmee het keuzegedrag van de bewoners 
van Het Zand worden verklaard. Bij alle schattingen bleek de performance (p2

) van de 
gebruikte modellen in het streefgebied van 0,2-0,3 te vallen. 

De parameterschattingen leverden zoals verwacht resultaten op die gedeeltelijk in 
overeenkomst bleken met eerder, soortgelijk onderzoek (Toll, 2007). Zo werd duidelijk 
dat zicht en bewaking een sterke invloed hebben op de waardering van de 
parkeersituatie binnen de woonomgeving (Gillen & Westin, 1978; van der Goot, 1982; 
Stubbs, 2002). Vooral camerabewaking werd naar verhouding positief gewaardeerd: 
waar zicht op de geparkeerde auto de grootste voorkeur kreeg bleek dat 
camerabewaking als alternatief voor direct zicht meer impact op de waardering had dan 
de variabele parkeervorm of verkeersvrije straat. 

Een aantal verwachtingen over keuzegedrag binnen subgroepen van de steekproef 
bleken ook uit te komen: zo hechten mannen meer waarde aan zicht op de auto dan 
vrouwen en laten ouderen de loopafstand en de verkeersvrije straat sterker meewegen in 
hun waardering voor een woonomgeving dan jongeren. Verwacht werd ook dat gezinnen 
met kinderen jonger dan 15 de autovrije straat hoger zouden waarderen, maar dit bleek 
niet aantoonbaar. Het gebruiksaspeet van de auto weegt in de belangenafweging 
blijkbaar sterker dan de potentiële toename van de veiligheid door de straat verkeersvrij 
te maken. 
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Er bleek ook sprake van een groep autoliefhebbers die meer belang aan dichtbij parkeren 
hecht en alternatieve parkeeroplossingen eerder onacceptabel vindt dan de niet
autoliefhebbers. Deze twee groepen konden alleen niet worden geïdentificeerd op basis 
van verschillen in demografische kenmerken. 

Een opvallend en onverwacht resultaat was het niet-lineaire verband tussen de afstand 
van de woning tot de parkeerplaats. Een parkeerplaats op beperkte afstand werd door de 
respondenten verhoudingsgewijs acceptabeler gevonden dan een parkeerplaats op 
grotere afstand. Het is te kort door de bocht om hieruit te concluderen dat er een 
bepaalde bereidheid bestaat om enige afstand te lopen naar de parkeerplaats, want de 
grootste voorkeur ging nog steeds uit naar dichtbij parkeren. In situaties waar dichtbij 
parkeren niet mogelijk is blijkt enige loopafstand tot de parkeerplaats echter niet direct 
een negatieve invloed op de waardering van de woonomgeving te hebben. 

Waar de verwachte relatie tussen mannen en zicht op de auto inderdaad bleek te bestaan 
was de constatering van de hogere waardering die vrouwen aan camerabewaking 
toekennen onverwacht. Ook de invloed van het opleidingsniveau bleek onverwacht 
significant. Hoogopgeleiden bleken een bijna even grote waarde te hechten aan zowel 
camerabewaking als zicht op de auto. Naast een groter vertrouwen in een technische 
oplossing voor de veiligheid van de auto bleek tevens dat hoogopgeleiden bewuster lijken 
te zijn van de invulling van de openbare ruimte. Zij zijn minder gevoelig voor verschillen 
in loopafstand, waarderen verkeersvrije straten relatief hoger dan laagopgeleiden. 
Hoogopgeleiden wijzen ook sneller een alternatieve woonomgeving af als deze niet aan 
hun eisen voldoet. 

5.2 Alternatieven vergeleken 
Door de parkeeroplossing als een integraal onderdeel van de woonomgeving te 
beschouwen kunnen naast de aspecten die een rol spelen bij de samenstelling van een 
dergelijke oplossing ook de verschillende totaaloplossingen tegen elkaar worden afgezet, 
waarbij de voor- en nadelen van combinaties van verschillende variabelen duide'lijk 
worden. Deze vergelijking biedt aanknopingspunten voor de ontwerppraktijk, maar 
daarvoor moeten we ons eerst concentreren we ons op de totaalwaarderingen voor de 
afzonderlijke alternatieven. 

In figuur 5.1 zijn de exponenten van de waarderingen ev per alternatief (tabel 4.5) 
weergegeven. Omdat de kans dat een respondent voor een bepaald alternatief kiest 
wordt berekend met de formule Pi = evi I Lk e\ (i,k E l...N) kan met behulp van figuur 
5.1 een inschatting gemaakt worden hoe de alternatieven zich qua voorkeur tot elkaar 
verhouden. Stel daarvoor eerst een keuzetaak samen: combineer twee willekeurige 
alternatieven uit de set {1...17} met het basisalternatief. De kans dat een respondent 
voor een van die drie alternatieven kiest kan uit figuur 5.1 worden afgeleid door de 
waarde voor dat alternatief te delen door de som van de drie waarden in de keuzeset. 

Figuur 5.1 biedt dus een basis om de waardering voor de alternatieven met elkaar te 
vergelijken. We kunnen met betrekking tot de alternatieve woonomgevingen op basis 
van het keuzegedrag twee belangrijke conclusies trekken. Alternatief 2 (dichtbij parkeren 
in clusters, met zicht en wel autovrij) wordt als woonomgeving het hoogst gewaardeerd. 
De situatie zoals die nu hoofdzakelijk bestaat in Het Zand (alternatief 1: dichtbij, op 
straat parkeren met zicht op de auto en niet autovrij) volgt daar als tweede op. Een 
tweede conclusie is dat camerabewaking een groot deel van de partiële utility van direct 
zicht op de auto kan opleveren waar zicht niet mogelijk is. Voor alternatieven met 
geclusterd parkeren geldt daarom dat de combinatie "enige afstand"-"camerabewaking" 
voor de variabelen afstand en zicht/bewaking hoger gewaardeerd wordt dan "dichtbij"
"geen zicht". 
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Figuur 5.1: Het MNL -model en ev per alternatief 

5.3 Reflectie en aanbevelingen 

5.3.1 Reflectie en aanbevelingen voor verder onderzoek 
Tot besluit van dit versllag een kritische reflectie op het verloop van het onderzoek en een 
aantal aanbevelingen voor vervolgonderzoek en voor stedebouwkundig ontwerpers. Er is 
een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht bij de opzet en uitvoer van dit onderzoek, 
maar er doen zich altijd invloeden van bU'itenaf voor waar geen rekening mee kan 
worden gehouden. 

Een belangrijk gevolg van het afbakenen van het onderzoeksgebied is de beperkte 
generaliseerbaarheid van de onderzoeksresu:ltaten naar andere wijken, omdat deze 
alleen betrekking hebben op soortgelijke populaties (in soortgelijke woongebieden). De 
keus voor een wijk als Het Zand is uit oogpunt van parkeerdruk misschien niet zo 
interessant, maar wel omdat er op dit moment in die wijken veel aan herstructurering en 
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verdichting wordt gedaan. Juist voor soortgelijke wijken waarin het percentage openbare 
ruimte vaak nog relatief groot is bestaat de mogelijkheid om bij een herontwerp van de 
openbare ruimte de parkeersituatie aan te passen. 

De representativiteit van de steekproef is moeilijk aan te tonen vanwege het gebrek aan 
gegevens op het niveau van het onderzoeksgebied. Dit is een direct gevolg van de 
beperking die aan de potentiële populratie is opgelegd, namelijk het weglaten van andere 
typen woningen dan eengezinswoningen. Om toch een zo representatief mogelijk beeld 
te krijgen is geprobeerd te zorgen voor een grote geografische spreiding onder de 
respondenten. Daarnaast is een aantal proefschattingen gemaakt met tussenstanden van 
de keuzedata die tijdens het onderzoek uit het enquêtesysteem konden worden 
geëxporteerd. Op basis van een bepaalde convergentie van de parameterwaarden tussen 
verschillende opeenvolgende schattingen is besloten om over te gaan tot het uitwerken 
van de parameterschattingen. 

Een moeilijk te omzeilen probleem is de participatie van allochtonen bij onderzoeken met 
een relatief complexe vraagstelling als deze. De taalbarnière bleek tijdens het langs de 
deur gaan met het verzoek mee te doen aan de enquête vaak onoverbrugbaar. Omdat 
het onderzoek van Toll (2007) zoals eerder aangegeven door de respondenten als 
moeilijk werd ervaren is er gedurende de opzet van dit onderzoek gekozen voor een 
simpelere en meer drempelverlagende aanpak door het aantal te vergelijken 
afbeeldingen te halveren van vier naar twee en de enquête toegankelijk te maken via 
internet. 

Het is niet eenvoudig om vast te stellen of aan de hand van de keuzetaak zoals die voor 
dit onderzoek is opgesteld ook daadwerkelijk wordt gemeten waar naar wordt gevraagd. 
Aan de hand van de literatuur is daarom geprobeerd een zo neutraal mogelijk beeld van 
de parkeeroplossingen waarbij steeds is gelet op het gevaar voor meervoudige 
interpretatie. Uit reacties van de respondenten tijdens het onder supervisie afnemen van 
enquêtes bleek dat de afbeeldingen niet tot onduidelijkheden leidden die niet door de 
respondent zelf werden gecorrigeerd. Wat de afbeeldingen betreft mag geconcludeerd 
worden dat ze een helder beeld gegeven hebben van wat onderzocht diende te worden. 

Dit onderzoek bouwt voor een deel voort op de bevindingen van Toll (2007) maar laat 
nog vele vragen open. Het is interessant om vergelijkbaar onderzoek ook in andere 
wijken toe te passen, waar bijvoorbeeld factoren als kosten of parkeren onder maaiveld 
reële variabelen zijn die een rolr spelen in de waardering van de parkeersituatie. In een 
gebied waar vergunningen of een andere (financiële) beperking in het aanbod wordt 
gerealiseerd bestaat bijvoorbeeld de mogelijkheid dit onderzoek uit te breiden met een 
variabele "kosten". Deze variabele kan probleemloos onder elk alternatief gehangen 
worden. 

Op basis van vervolgonderzoek is het misschien ook mogelijk onderscheid te maken naar 
doelgroepen waarvan wordt verwacht dat zij na herstructurening een wijk gaan bevolken. 
Fenomenen als vergrijzing of verloop in het type huishoudens in bepaalde wijken kunnen 
een reden zijn om bij herstructurering te kiezen voor een andere invulling wat betreft 
woningtype en bijbehorende woonomgeving. Met kennis over de voorkeuren van deze 
nieuwe doelgroepen kan hier bij het herontwerp rekening worden gehouden. 

5.3.2 Ontwerpaanbevelingen 
De conclusies uit 5.1 en 5.2 bieden ontwerpers vrijheid bij het ontwerpen van nieuwe 
oplossingen. Het Zand is een herstructureringswijk waar op dit moment ook dergelijke 
vernieuwingen plaatsvinden. Het is daarom interessant bij wijze van aanbeveling eens te 
kijken of er plaatsen in het onderzoeksgebied zi,jn waar zonder aan de bebouwing te 
komen een aangepaste parkeeroplossing een verbeterde waardering voor de 
woonomgeving zou kunnen betekenen. Een locatie die hiervoor in aanmerking komt is de 
Karmelietenstraat in het noorden van Het Zand. 
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Voor deze straat en vergelijkbare straten in het meest westelijke en het meest 
noordoostelijke deel van het onderzoeksgebied (zie figuur 2.2) zou een inpassing van 
alternatief 2 overwogen kunnen worden. Deze oplossing wordt beter gewaardeerd dan de 
huidige situatie, die het meest lijkt op alternatief 3 (dichtbij parkeren in clusters, met 
zicht en niet autovrij). Hiervoor zou bijvoorbeeld één of allebei de aansluitingen van de 
Karmelietenstraat op het omringende raster van wegen (Trappistenstraat, 
Kruisherenstraat) kunnen worden afgesloten en tot parkeerplaats worden omgevormd. 
Het middelste gedeelte van de straat waar op dit moment wordt geparkeerd zou dan 
autovrij kunnen worden gemaakt en ingevuld met meer plantsoen of gras, zoals de 
bewoners aan hebben gegeven tijdens het onderzoek. 

~ 

Figuur 5.2: Alternatief 2 als mogelijke verbetering voor de Karmelietenstraat in het 
noordoosten van Het Zand (luchtfoto afkomstig van Bing Maps) 

Ontwerpers die in het onderzoeksgebied of een soortgelijke wijk (ervan uitgaand dat de 
resultaten van dit onderzoek te generaliseren zijn naar een wijk die qua vormgeving en 
bevolkingsopbouw grote overeenkomsten vertoont) aanpassingen in de woonomgeving 
willen maken met betrekking tot de parkeersituatie kunnen de volgende uitgangspunten 
hanteren tijdens het ontwerpproces: 

• Bewoners parkeren het liefst dicht bij de woning en als het kan zodanig dat ze 
zicht op hun auto hebben. 

• Als dichtbij parkeren bemoeilijkt wordt door andere ontwerpfactoren is clustering 
van de parkeerplaatsen in de straat tot een centrale parkeerplaats een goed 
alternatief. 

o Zorg dat de afstand tot een dergelijk cluster zo minimaal mogelijk (hooguit 
een halve minuut lopen) is voor de bewoners/huishoudens die er gebruik 
van moeten maken 

o Plaats op een dergelijk cluster camerabewaking als er geen zicht vanuit 
woni.ngen op de parkeerplaats is. 

• Indien clustering tot gevolg heeft dat er langs een deel van de straat geen 
parkeerruimte meer op straat nodig is en de omliggende straten kunnen de 
ontsluiting van de woningen in de straat in kwestie voor autoverkeer overnemen, 
dan zorgt het autovrij maken van (een deel van) deze straat voor een hogere 
waardering van de woonomgeving. De voorkeur voor invulling van die 
vrijkomende ruimte ligt bij extra begroeiing, zoals plantsoen en gras. 

• Voor delen van een gebied dat voor specifieke doelgroepen worden (her)ingericht, 
zoals eengezinswoningen die vanwege de vergrijzing worden omgebouwd tot 
aanleunwoningen speciaal voor ouderen, kunnen aanpassingen gemaakt worden 
naar aanleiding van de contrasteffecten in 4.5.5 en 5.1. Uiteraard moet deze 
bevolkingsgroep daar wel de hoofdgebruiker van de parkeervoorzieningen zijn. 
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Enquête 

Pagina 1 

TU/e 
Parkeren In de woonomgeving 

Vergelijking van Woonomgevingen 

01 de€1 van de enquête bestaat lil! één voorbeeld en 13 vragen 

U kn191 op de vol ende pag1na's steeds twee afbeeldingen van woonomgevmgen t ZJen 
Beeld Laelf 1n dat u in het roo hUIS woont en dat de ro e auto van u Is 

Onder e!ke "'oonomgevrng staat een korte omscllniVlnQ van de pa rkeers 1tua~e Oe parkeerSituatle 1n oe Imker woonomgev1ng 
(Woonomgevmg A") 1s steeds versctn l.lend van dre 1n de rechter 1 W•Jonorngevmg B") Afte andere eigenschappen. zoals bilVOorbeeld de 
worung en de hoeveelheld groen ZJjn 1n be1de woonomgevingen geliJk 111 een aantal silOalles Is <;prake van een autovnte straat 011 llOudltn dat 
de straat voor uw wonmg niet oegankeiiJk s voor uto's In spe<:1ale gevaUen (zoals een verhutzing of een noodgev,l l) ts hel •tel mogelijk met 
een auto biJ de wonmg te komen 

Om u vertrouwd te maken met de 1\'l~e van vraagstelling volgt op de volgende pagma eerst een voorbeeJOopgave. 

Het 1S de bedoeling dat u aangeen naa1 weke van de twee woonomgevmgen uwvoorl<eur urtgaat Daarna geeft uwor beide 
woonomgeVIngen aan ol u 1n de bette ende omgevrng zou Wi llen wonen 

vcnge iv~ 
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Pagina 2 

TU/e !dl 

Parkeren In de woonomgeving 

Introductie 
R111 dat u deel Win nemen aar, ons onderzoek naar voorkeuren voor parKeren 111 de woonomgevmg Uw hulp wordt zeer op p1i js gesteld I 
H1eronder volgt eerst een korte u1tleg over de opbo v en mhoud van de enquête. 

De enquête estaar uil 3 delen 

1 VergeiiJklllg van WoonofTI<JE!VIngen 
2. Aanvullende V gen 
3. Persoonh)ke Informatie 

In hel eerste deel l<njgt u een ntal keer lwe.e voonomgev1119en te ZJen De parl<eersttuatle 111 deze woonomgevmgen IS telkens verschillend 
He! IS de bedoeUng dal u aangeeft naar welke van de •tee woonomge'llngen lNf voorkeur uitgaat Daarna as geeft U voor beide 
woonomqe'llngen aan of u 111 de betreffende omgevmg zoo W!flen wonen 

In het t'o eede aeel mag u lNf mernng ove1 de p rkeerS1tuat1e rn 1N1 woonomge'o'lng geven In rlel derde en laatste deelvolgen enkele vrag , 
\Nel uzelf de samenstelling van uw hUlshOuden en u·.·J autogebruik 

Deelname aan hel e:<penment IS ancmem De persoonlijke mformatte waar naar evraagd wordt d!enl slechts om de representanvnett van 
dezes eekProef te bepalen Deze gegevens ZJjn me te herleu;1en naar et:n persoon ot adfes Tevens wordl de lngevuk:le 1rtorrnalle ni I Aan 
derden verstrekt 

Oe en ué!e zal mtotaal on eveer 20 minuten dUfen 
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Pagina 3 

TU/e 
Parkeren in de woonomgeving 

Dit is een voorbeeldopgavel 

AJs u uw keus hebt gemaakt, klik dan op 0 VOigende'' om met de echte vragen te beginnen. 

Woonomgeving A 

• CNa hel algemeen staar uw auto voor de deur 
van uw wonmg geparl<eerd 

• De auto staat op een centrale parkeerplaats 
• U heb ~Zicht op uw euro maar de pa1keerpldals 

ordt met behulp van camera's bewaakt 
• De str at ts élutovnt en alleen toegankebJk voor langzaam 

verkeer als fietsers eTt voet angers 

Woonomgeving B 

• CNer hel algf!meen sta uw auto op ca een rnmuut l op~n van 
uw wor11ng geparkeerd (zo'n 50-50 meter) 

• De auto staal op een centrale parkeerplaats 
• U hebt geen llcht op tr.v a lito en 

de. parkeerp!a ts v Q(dt met be aki 
• De straa t ;s atJtCMI] en alleen ioegankelttk voor langzaam 

verkeer als fi etsers en vOêtgangers 

Welke woonomgeving heeft uw vooril:eur? 

Sterke 
Meer Meer 

Sterke 
voorkeur Geen voorkeur 

voorkeur 
voor A dan Voorkeur voorSdan 

voorkeur 
voor A 

voorB voor A 
voorB 

r r (' r r (" c r r 

Vmkeen van de negen ·1alqes aan 

• Hoe sterker 11.vvoorkeur naar A liltgaat I toe verder naar floks u een k)e kiest 
• Hoe sterke uw voorkeur naar B rtg<iat hoe verder naar reehls u een va~ kiest 

Zou u In de hierboven afgebeelde woonomgevingen willen wonen? 

WoonorTlgeYing A r Ja r Nee Woonomgeving B c Ja r Nee 

VOIIQ& Vo lgende 

.... 
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Pagina 4 

TU/e 
mil 

Parkeren in de woonomgeving 

Aanvullende vragen 
011 deel van de enqw': te bestaat wt 4 groepen stellingen 

1. Woonomgeving 

Hieronder ~lgen een !lant I stelhngen r:rver tl\'i woonomgeving en uw parkee rensen 
Geer aan m welke mate u hel met de stellmgen eens of oneens bent 

Hetemaal 
I mee 

oneens 
~_e1oen woonomge\llng hoef 1k noo1t te zoeken naar eeo parkeerplaats_ r 
lo m!)n etgen WOOJ'IQ_rnq~ng slaat rriiJil aum ah1jd_vetkg_9epar11eerd 

i -----
In 11lljn e~gen woooomoevmg heb Ik Jast van hel drukke autoverkeer r 
[11.; ben levreden met de parkeersttvalle tn mHn e1gen w(lCI(l (" 

Ik ben tevreden met miJn et gen woonomge\llng 1n hel alQemeen r 

VCflge Volgende 
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TU/e 

,. 
.f_ 
r 
r ,. 

Parkeren in de woonomgeving 

2. Parkeervoorkeuren 

De volgende stelflrlgerl gaan aver uw parl(eefVOOrkeuren 
Ge f wederom aan m well<e mate u hel mer dte stellingen eens of oneens be 

SIA!I : u heeft gean zic.ht op uw auto vanuit uw woning. 

I 

Ik parkeer mtjn auto In m111 arreoe woonomgevrng tlfj voo:ukeur bewasl<t 
ilk ben bere~c voo• deLe newa~ rebell!len 

Stel: U heeft wel zicht op uw auto va nuit uw woning. 

I 
Ik pa~ miJl auto tn mtJfl dtrede biJ YOOrketJr bewaakt 
Uk ben bereid voor deze bewakii'IO l.e befalen 

Hoeveel zou de bewaking van uw a ulo maxlmul mogen kosiA!n? 
Vul 0 1n als u !lJer bereJd bent voor bewaking e belal61 

Helemaal 
mee 

oneens 
(" 

':',;· 

Helemaal 
mee 

oneens 
r 
r 

Ik zou maxrmaal ro- euro per maand voor de bewakmq van mr111 d!Jto w!nen betalen 

VG<ige Volgende 

r 
r 

,. 
Ij, I 

Helemaal 
= mee n.v.t 

eens ,. r (" ,. 
i:_ r f__ (" 
r r r r 

7 r r" r 
r ,. ,. ,. 

lil 

Helemaal 
~ mee n.v.t. 

eens ,. ,. ,. r 
~ .. '"----~ __ _2__ 

Helemaal 
=> mee n.v.t 

eens 
r ,. ,. {" 

r:. I _r:_ q ~ 
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TU/e 
Parkeren in de woonomgeving 

3. Centraal parl<eren 

De vol ende stelli ngen gaan over parkeren op een centrale p<Jrkeerplaats 
Geef wederom aan m welke mate u het m~r onderstaande stellrngen ens ui oneens bent 

·Als Ik mijn auto op een cenrrsa/ par/feenerrein zou moeren parkeren, wil Ik dar ..... 

I 
Helemaat Hetemaal 

mee =>' mee n.v.l 
oneens eens 

een bewakrng sbed n~ hel parkeerterrer n 'Vla ca merabeelden rn de gaten .- r r r r r 
houdt ·--- ---- - - 1--· 

.!h_ reli thu1s Mt pafkeetterrein Vla ç;unerab«eidlliJ m ct"ägate~kir -hollden-
-----·-· , 

I"' --r--.!' r r. 
~- . 

~~ pa1 ke.enerrem met een s!agboorn afgesiOlen wo1 dl r r ,. r r r 

~--
,.. r""· r 

-- r r - -~keerterrem rnet een r1ekv.erk afgestoten wordt _ 
erw1 oeworrers vr dre vanu11 hWl wontng zicht hebben op het openbare r r r r Î r 

iparkeerterre1n (socrale controle) 

4. Herinrichting 

Stal: De srraat waar u woont wordt auravrij gemaakt De ruimte die eerM voor euro's en parkeren werd gebruikt wordropnieuw 
ingerlt:hr. Waarmee zou u deze ruimre fnrichten? 

Verdeel 10 punt n uver de !geode rnogelrJke rrMJilrngeo Hoe. hoger uw waarderlny, hoe rn 1 waarde u an dJe tfl'i rng hecht U hoeft met 
aan alle rnvuthngen punten te gellen 

Gras f03 
Pla msoE·n ro::J 
Speelmogefrtl<.loeden voo1 kind!!ren ro::J 
Bestraling ro::J 
Zi tmogelijkheden ro::J 
Anders pame!tJI( F-::J 

'.'o<ige Volgende 
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Parkeren In de woonomgeving 

Persoonlijke Informatie 
Deze informa1te dterlt slee ts om de representa1tvttett •an deze steekproef 1e bepalen en ts n1et 101 een naam of adres Ie herleiden 
Ott deel van de enquête bestaal UI! 9 vragen 

1. Wat is uw geslacht? 

< Vrotrw 
r Man 

2. Wat is uw geboortejaar? 

3. Wat i15 uw postcode? 

j5C~2 ~ 

4. lo welke leeftljdscategorie vallen de leden van uw huishouden, uzelf meegerekend? (Vul de aanlaJien per categorie n) 

leelttJd m raren Aantal. 

0-9 jo ::J 
10-14 jo ::J 
15-19 jo ::J 
20-29 jo ::J 
30-49 jo ::J 
50-64 I ::J 
65enouder jo : ] 

Volgende 
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6. Wat 115 uw ople idingsniveau? 

<' Lager (BasiSSChooiiLBOIL TS of vergelijkbaar) 
r Mtddeiöaar (MBO/MA VOlHAVONWO ol vergeJJjkbaar} 
r Hoger { HBOMlO of vergebjkbaar) 

6. Hoeveel uur werkt u gemiddeld per week? (Werkt u niet of niet meer, vu l dan niets In en ga naar vraag 7) 
Ik werk ro--- UtJrverspr 1d over ro--- werkdagen 

7a. Hoeveel auto'$ ziJn er in het be?;lt v;u1 uw huishouden? 

Geen 
r 1 
r 2 ol111eer 

Vcnçe Volgende 
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7b. Hoe vaak maakt u gedurende een normale werkweek gebruik van een auto? 

c Hooguit één keet per week 
r Enkele keren per week 
r (Vnr.ve() elke dag 
r Meerperekeren pef dag 

7c. Op welke tijdetippen van een doordeweekse dag heeft u wel eens moeite de auto dichtbij de woning te parkeren? 
U kunt een één of me rdere antwoorden ti'Mtllen 

r ·s Nachts (ti.!S en O.OOu n 8 OOu) 
r 's Morgensttus-sen 8 OOu en 12.00u) 
r 's Middags (tussen 12 OOu en 18 OOu) 
r In de vooravond (lussen 18 oou en 20 OOt• I 
r ·s Avonds (tussen 20 OOu en 24 OOu) 

8. Totslot nog een aantal stellingen. 
Geef \ed ram aan 10 re e mate u hel met deze st l~r yen ens of oneens bent 

t laat de auto regeJmahg staan en maak dan gebruik van het openbaar ver.roer 
of de fié!S 
Ik fa<J l de a~~ regehl;Ulg stà8n 0111dat ok daarMee het mt~ ee11 dien~t bE-.'1115 
~-kan met zonder m11n auto 
~-m.jl'l dUIO .::gelmaUg 
Ik nJ(l auto voor mirn pleZier 
~onJ(Ien l5 een grondrecht 

vonge 
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Parkeren In de woonomgeving 

9. Als u nog opmerkingen of aanbevelingen heeft kunt u die hieronder uiten : 

~ 

r r 

r ("" r 
r r r 
(" r c 
r r r 
(' r r 

I noten u op de ho g e nlt werden gthouden van de resulla!en van dtt onderzoek 1runt u hteronder U'.v e-.malla.dres 1rMlllen 

Dit is heteinde van deze enquëte. 

lnd1en u oog wiJl;Jgrngen 1111tt aanbrengen. k k dan op 'vorige' 
Klik op 'vOlgende' om de enquête. te ersturen 

Vor1ge Volgende 

Helemaal 
mee 
eens 

r 

r 

r 

r:-
r 
"6 

n.v.l 

("" 

r 
r 
r 
r 
(" 

65 



Pagina 11 

TU/e 
Parkeren In de woonomgeving 

Horteh)k dank VOl > i 'J\'1 rnedewerkn 1g1 

Uw de€lname aan deze enc;uête draagt biJ aann~e•J<ve praktische en wetenschappeliJke mz:•ci'Jten voor het ontwerpen van 
parkeervoorziemngen 111 voongeb1eden 

Met vriendeuJke gmet 

Jan,Joost van EeUWiJ" 

J 1 h v eeli'NlJk@student tue nl 
Afstud,eerri cl1tlng UrMn De;;;gn &. Planning 1 Des1gn & Oe(ISJon Supp011 Systems 
Ted1rusche Univel'l1le1t Ei rldhoven 
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Parameters per model 

Model xo X1short X11ong X2 X3none X3cam X4 

Basis -0,7966 0,0475 -0,6102 -0,0601 -0,5099 0,1415 0,1291 

Geslacht -0,7968 0,0502 -0,6136 -0,0565 -0,5123 0,1370 0,1305 

Leeftijd -0,7962 0,0586 -0,6221 -0,0607 -0,5095 0,1499 0,1221 

Gezin -0,8693 0,0606 -0,6053 -0,0777 -0,4783 0,1427 0,1072 

Autoliefhebbers -0,8605 0,0486 -0,6140 -0,0669 -0,5142 0,1381 0,1407 

Arbeidsparticipatie -0,8101 0,0480 -0,6159 -0,0510 -0,5091 0,1436 0,1295 

Opleidingsniveau -0,8602 0,0456 -0,6141 -0,0601 -0,5152 0,1259 0,1295 

Contrasteffecten AltO Altishort Altilong Alt2 Alt3none Alt3cam Alt4 

Geslacht 0,0000 0,0000 0,0866 -0,0382 0,0000 -0,0537 0,0000 

Leeftijd 0,0000 -0,2462 0,1449 0,0000 0,0000 0,0000 0,1382 

Gezin -0,1400 0,0448 0,0000 -0,0564 0,0803 0,0000 -0,0516 

Autoliefhebbers 0,2870 -0,0636 -0,1696 -0,0481 0,0000 0,0000 -0,1022 

Arbeidsparticipatie 0,0817 0,0000 0,0000 -0,0663 0,0000 0,0000 0,0000 

Opleidingsniveau 0,3312 0,0000 0,2050 -0,0935 -0,1167 0,1918 0,1443 
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Alternatieve woonomgevingen 

• Over t1 et algemeen staat uw auto voor de deur 
van uw wonm" geparkeerd 

• De a ulo staat langs de straat geparkeerd 
• U hebt ZJcl1l op uw auto vanun de won111g 
• De s1ra 1 ts nret auiOVI'IJ en tnegankef1j 

voor dlle s-oor1en .re• lee ' 

Alternatief 1 

• Over het algemeen s1aallll'l auto voor de de•.1r 
V<ln uw womng geparkeerd 

• De auto staat op !2-€!11 cel'lll'llfe parkeerpfaats 
• U hebt Zicht op t.J.V auto vanuJJ de wo111og 
• De straa11s n~et a~CMlJ en toegankehJ 

vom alle soortl!fl verkeer 

Alternatief 3 
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• OVer het algemeen staalw auto voor de deL<T 
van lil' wonmg geparkeerd 

• De auto staat op een centrale pafl(eerplaats 
• U hebt z, cht op uw auto V3llf.IJ de vonmg 
• De slra t Is utovnJ en ane~m oeg8Jikehjk voor langzailm 

verkeer als fietsers en voetgangers 

Alternatief 2 

• Over het algemeen staat uw Ulo voor de deur 
van uw wonmg geparkeerd 

• De auto staal op een cefltrale park erpld a -
• U heb! g~ZJChl op UW ulO en 

de parkeerplaats wordt nrt:t be vaakt 
• De straat IS aut011111 en a~en toegankebrk voor langzaam 

verKeer f\ls fietsers en voetgangers 

Alternatief 4 



• Over het algemeen staat uw auto voor de deur 
van I1W wontng geparkeerd 

• De aLrto staat op een centrale parl<eerplaats 
• U hebl ~ ZJcht op uw auto en 

de parkeerplas wordt met bewaakt 
• D~ straat ts r11et autovnt en toegankeliJk 

vo r alle soort n verkeer 

Alternatief 5 

• Over hel algemeen staat"'' auto voor de deur 
'/aflUW womng geparkeerd 

• De auto staat op een centrale parkeerplaats 
• u tleb ~ZICht op U\ auto maar de park:eeq>laats 

wordt met behulp van tamera' bewaak! 
• De straat rs met autovriJ en toegankeliJk 

voor ane sOOiterl verkeer 

Alternatief 7 

• Over het algemeen staat uw auto voor de de r 
van • 10ning gep eecd 

• De auto staat op l'en centrale parkeerplaats 
• U hebt~ zicht op IJW aU!o maar de palkeerplaats 

wordt met behulp van camera's bewaakt 
• De straslis aut011111 en alfeen toeganKe Ik v ar langzaam 

verkeer als I! etsers en I/Oetgangers 

Alternatief 6 

• OVer l1e algemeen staat v toop ca een halve mrnuut lopen 
van IJ'r\' lv'OO!ng gepart<eerd (zo'n 20-30 meter) 

• De auto staat ng:; de straat geparkeerd 
• U hebt een ZJcllt op t.l.v at.40 en 

de parkeerplaats ordt n<et ~ 
• De straslts ntet aut!Mtl en toeganke 

voor al soorten verkeer 

Alternatief 8 
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• OveJ het algemeen staat uw auJo op Cd een halve mtnuut lopen 
van Wl wonmg gepa!Keerd rzo'n 20-30 meter) 

• De auto staat op een centrale parkeerplaats 
• U hebt geen zicht op uw auto en 

de parkeerplaats word! met bewaakt 
• De Slf äal rs autOVIJl e11 alleen toegarlkehtk voor lanqzaarn 

verkeer aLe; fr~ E'd'l voetgangers 

Alternatief 9 

• Over het algemeen staatiJ\'11 auto op ca een halve mr nutn ropen 
van 11\Y woning gepa!l<eerd (ro'n 20-:::0 meter! 

• De dlllo staat op een cenlrale pa!l<eerplaals 
• U hebt geen Zlcrr op uw auto maar de parkeerplaats 

waról mEt behulp van camera's beWaakt 
• De straalrs autCM'i) en a een Loegankebjkvoorlangzaam 

verkeer als fietsers en ~!gangers 

Alternatief 11 
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• Over het algemeen staat tiW auto op ca eer~ halve minuutlopen 
van llW wonrng geparkeerd (zo'n 20-30 meter) 

• Oe auto staa t op eeh een ale parkeerplaats 
• U hebt geen zic111 op uw a o en 

de parkeerplaats wofd! met bewaakt 
• Oe sir atrs met aul!Mlj en loeÇJ ankebjk 

voor alle soorten Ye!l<eer 

Alternatief 10 

• Over hei a.lgemeen staall!W auto op ca een halVe rnrnu~1 looen 
van wooiri!J geparkeerd (ro'n20-30 meter] 

• Oe auto st.Jat op een cenl!'ale parkeerplaats 
• U hebl geen ncllt op uw auto maar de parkeerplaats 

wordl me1 behulp van mera's hev:aak:l 
• Des ra Is met autovriJ en Loegankehj!( 

VOOf alle soorten voe«eer 

Alternatief 12 



• Over net algemeen staat uw auto op ca een mrnUlr lopen •an 
uw womng geparkeerd (m'n 50-60 lll€ler) 

• De auto staa langs rJe straal geparkeerd 
• U hebt geen zrcht op ll'ó auto en 

de parkeerplaats wordt nret hewaal<-1 
• De straat rs n:P.I auiQIIIII en toeganke:Jtk 

voor alle soorten verkeer 

Alternatief 13 

• Over hel algemeen staat IJ',Y auto op ca een mmwt lopen van 
uw wonmg geparkeerd (lO'n 50·60 meter) 

• De auto staat op een centrale parkeerplaa1S 
• u heb geen ZJdlt op U\ aJJto en 

de panteerplaats word! rHei bewaak! 
• De srraatrs nrelllutovnt en toeganke •Ik 

voor alle soorten verkeer 

Alternatief 15 

• Over het algemeen staat U'N auto op ca een minLJU lopen van 
uw wontng geparkeerd (ro ' r~ SO 50 meler) 

• De auto staat op een centrale parkeerplaats 
• U hebt geen llcht op uw auto en 

de parkeerplaats word! nr l oewaakl 
• De stta I is autovrr1 en alleen toegankelrtk voor langzaam 

verkeer als fietsers en voelgangers 

Alternatief 14 

• Olie he algemeen staat uw auto op ca een mmLIUI k>pen van 
uw wonrng gepa!Xeerd (zo'n 50-60 rneter) 

• De auto staat op een centra te parkeerplaats 
• U hebt geen Zicht op auto maar de parkeerplaats 

WOfdt met bellulp \'1111 camera's be>' aakt 
• De straat IS autovn1 en aJteen toegartkelrlk voor langzaam 

verkeef hetsets en voetgangers 

Alternatief 16 

71 



• Over het algemeen staat uw auto op ca een mmuut topen van 
uw wo11mg geparkeerd (zo'n 50 0 meter) 

• Oe auto staat op een een Ie parkeerpla 5 

• U hebt geen ZJc.ht op uw auto maar de parkeerplaats 
vorcll met behulp van mera's bewaal\1 

• De str al i met a IOVl 1 e11 toegankelijk 
11001 alfe soorten verkees 

Alternatief 17 
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Kaart stadsmonitor Tilburg met onderzoeksgebied 

:'333 
I 

I 
I 

I 1---........ _, 
;----

---1 , .... ____ _ 

I I ---.--" 
--- I 

--- I ................ I 

--- I 
_____ , 

331 
BEDt/~~~IVra",EIIV 

I .... ...,..., 

I ---
I 

I 
I 

WINKELr-- ~1 
I 

334 
CENTRÓM 

.... __ :--------- --, ---, 

I_- ---

:--------

--' 
I 
I 

I 
I 

I 
I 

-lL..l 

' I 

\ 

\ 

335\ 
I 

-

73 


