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VOORWOORD 
PASSANTENAANTALLEN IN DE BINNENSTAD GEMODELLEERD 

Voor U ligt het eindrapport van mijn afstudeeronderzoek aan de TU 
Eindhoven, waarmee de mastertrack Realestale managementand development 
voor mij afgesloten wordt. Na twee drukke jaren kan ik niet ontkennen, dat 
het een opluchting is dit voorwoord te kunnen schrijven. Toch is het een 
leuke en vooral ook leerzame periode gebleken, waarin ik meer en meer 
erachter gekomen ben wat mijn interesses en ambities zijn. 

Reeds aan het begin van deze master ben ik bezig geweest met voorzichtige 
plannen te bedenken voor een eventueel afstudeeronderzoek; de conclusie 
hiervan was, dat ik liefst een onderzoek met kwantitatieve aspecten wilde 
doen. Anderhalf jaar na deze eerste voorzichtige plannen en dus pak 'm 
beet een half jaar geleden, deedt de mogelijkheid zich voor om op basis 
van de database van het bedrijf Locatus een onderzoek naar het modelleren 
van passantenstromen in winkelgebieden te doen. Gezien de omvang van 
deze database, de daar bijhorende mogetijkheden en het type onderzoek, is 
dit een mogelijkheid geweest die ik vanaf het begin met twee handen heb 
aangegrepen. 

Met enthousiasme ben ik begonnen aan het afstudeeronderzoek. Alles 
moest en zou zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld worden, zodat ruimte 
voor twijfels niet zou bestaan. Vaker heeft deze aanpak ertoe geleid, dat ik 
bepaalde zaken tot in de puntjes aan het uitzoeken ben geweest, waarbij ik 
van te voren eigenlijk al een sterk vermoeden had, dat deze zaken geen al 
te groot belang zouden vertegenwoordigen. Maar niet getreurd, het is door 
mij zeker niet als verloren tijd beschouwd. In de praktijk zullen beslissingen 
sneller en wellicht minder beargumenteerd moeten worden genomen; voor 
nu heb ik tijd kunnen en willen maken om beslissingen goed doorgrond en 
vooral naar mijn voldoening te kunnen maken. 

Uiteindelijk heeft dit voor het afstudeeronderzoek geleid tot een grote 
database van variabelen, waarmee ik op dit moment nog steeds niet 
uitgespeeld ben en waarvan ik denk dat de variabelen voldoende nauwkeurig 
en objectief gemeten zijn. Nog steeds zie ik mogelijkheden ter verbetering, 

maar dit laat ik, voor nu misschien, aan anderen. D aarnaast heeft dit 
afstudeeronderzoek veel bijgedragen aan mijn kennis van winkelgebieden; 
met name ten aanzien van factoren welke druktebeelden bepalen. Maar 
ook ten aanzien van de (algemene) structuren van het kernwinkelapparaat 
Als laatste hoop ik een kleine toevoeging aan het onderzoek naar 
voetgangersgedrag in winkelgebieden te hebben geleverd, dit voornamelijk 
op basis van de grootte van de database. 

Hoewel ik gepast tro ts ben op mijn eigen prestatie in de vorm van dit 
rapport, zijn de kennis en kunde van mijn begeleiders van groot belang 
geweest. De heer Borgers vanwege een welhaast onuitpu ttende stroom 
van aanbevelingen voor mogelijke verbeteringen en opmerkingen op mijn 
stukken. Daarnaast wil ik mevrouw Janssen bedanken, ook de gesprekken 
met haar (welke uiteindelijk vaker belandden op de toekomst na het 
afstuderen), hebben deze zeer zeker bijgedragen aan het eindresultaat. 

Tot slot wil ik mijn naasten bedanken. Het zal niet per se tot betere 
resultaten van dit onderzoek hebben geleid (en wellicht ook niet per se 
tot betere gesprekken), maar ik heb het als plezierig ervaren om ook in de 
weekenden mijn hart te kunnen luchten over hetgeen waar ik het laatste 
half jaar doordeweeks vele uren mee heb doorgebracht. 

Voor nu wens ik U veel leesplezier. 

Jordy Pedd, 25 augustus 2011 
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SAMENVATTING 
PASSANTENAANTALLEN I N DE BINNENSTAD GEMODELLEERD 

Gezien de theorie omtrent het modelleren van voetgangers en specifiek het 
modelleren van passantenaantallen in het kernwinkelapparaat, blijkt er ruimte 
voor onderzoek te zijn ten aanzien van de algemene toepasbaarheid van 
modellen. Diverse onderwerpen en technieken zijn reeds onderzocht, echter 
een brede database over meerdere steden en algemene toepasbaarheid van 
modellen ontbreekt veelal. Ook vanuit de praktijk is er vraag naar een model 
dat op algemene wijze van huidige en toekomstige situaties passantenaantallen 
in winkelgebieden en meer specfiek in de binnenstad kan voorspellen. 
Deze vraag is er bijvoorbeeld vanuit gemeenten, beleggers, ontwikkelaars 
en winkeliers. Met een algemeen toepasbaar model is het voor gemeenten 
namelijk mogelijk een meer centrale regievoering na te streven en kunnen 
effecten van (grootschalige) veranderingen in de binnenstad nauwkeurig 
onderzocht worden. Ook de nijpende situatie in de Nederlandse binnenstad 
kan als aanleiding gezien worden. Na decennialang gevrijwaard gebleven 
te zijn van bedreigende ontwikkelingen en trends, staat de binnenstad nu 
nadrukkelijk onder druk, hetgeen het belang van zorgvuldig en gefundeerd 
beleid des te meer benadrukt. 

Dit onderzoek richt zich daarom op het ontwikkelen van een model, dat in 
Nederland algemeen toepasbaar is om op basis van objectieve en voldoende 
eenvoudig te meten variabelen, passantenaantalJen in het kernwinkelapparaat 
te kunnen voorspellen. Het kernwinkelapparaat is hierbij op te vatten als 
de som van het winkelaanbod in een stadscentrum. Een tweede onderwerp 
waar dit onderzoek zich op focust, zijn (grootschalige) veranderingen in het 
kernwinkelapparaat. Zodra het namelijk mogelijk is om op basis van een 
bepaalde momentopname in een stadscentrum passantenaantallen te kunnen 
voorspellen, is het ook mogelijk het effect van (grootschalige) veranderingen 
te voorspellen. Het beoogde model is daarmee geschikt om van huidige 
en toekomstige situaties de verdeling van druktebeelden (uitgedrukt 
in passantenaantallen) te voorspellen, waarbij de toegevoegde waarde 
voornamelijk in het voorspellen van toekomstbeelden zit. Druktebeelden 
Qees: passantenaantallen) bepalen namelijk in grote mate de mogelijke 
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omzetten van (toekomstige) winkels. 

Een eerste uitgangspunt is het aannemen van de multipele regressieanalyse 
als meest geschikte techniek om de modellen te schatten. Met het schatten 
van modellen wordt hierbij het schatten van parameters bedoeld. De cases 
van de afhankelijke (te verklaren) variabele zijn hierbij de telpunten van het 
bedrijf Locatus. Concreet houden de telpunten in, dat Locatus op een aantal 
punten (in de meeste gevallen 48 per stad) het aantal passanten gedurende 
een bepaalde tijdsperiode telt. De database van Locatus word t al vanaf 2003 
op een constante wijze bijgehouden, waardoor deze voor de doelstellingen 
uitermate geschikt is. Op basis van data van Locatus ten aanzien van 
verkooppunten (op te vatten als winkels, maar ook cafés en dergelijke) en 
eenvoudig te verkrijgen andere data, zijn diverse onafhankelijke variabelen te 
meten. Met behulp van de onafhankelijke variabelen dienen uiteindelijk de 
passantenaantallen ter plaatse van de telpunten terugvoorspeld te worden. 

Diverse variabelen zijn onder de genoemde twee criteria (objectief en 
voldoende eenvoudig te meten) vastgesteld en gemeten. Alvorens op deze 
variabelen ingegaan wordt, zal eerst de dataselectie toegelicht worden. Er dient 
namelijk een kanttekening bij 'in Nederland algemeen toepasbaar' geplaatst 
te worden: op basis van een viertal criteria zijn namelijk (slechts) een tweetal 
typen kernwinkelapparaat geselecteerd, waarvoor getracht is 'algemeen in 
Nederland toepasbare' modellen te ontwikkelen. De selectiecriteria hiervoor 
zijn achtereenvolgens: 

1. Beschikbaarheid van data Locatus; 
2. Grootte (meer dan 400 winkelunits per stadscentrum); 
3. Structuur van het kernwinkelapparaat; 
4. Cases van grootschalige veranderingen. 

Het criterium beschikbaarheid spreekt voor zich, en op basis van grootte 
zijn enkel de zeventien grootste binnensteden minus de vier grote steden 



van Nederland voorgeselecteerd. Vervolgens zijn een aantal cases van 
grootschalige veranderingen vastgesteld, waarmee geanalyseerd kan worden 
in hoeverre geschatte modellen het effect van grootschalige veranderingen 
kunnen voorspellen, namelijk de volgende vier cases: de toevoeging van de 
MediaMarkt in Eindhoven (opleverdatum: 2006), de toevoegingvan Admirant 
Shopping Eindhoven (2009), de ontwikkeling van het Pieter de VreedepJein 
in Tilburg (2008) en de herstructurering van het Musiskwartier in Arnhem 
(2006). Op basis hiervan zijn de genoemde steden geselecteerd, waaraan 
Maastricht toe te voegen is, daar deze stad in eerste instantie ook op basis 
van voorkomende cases geselecteerd is. Echter, doordat modelschattingen 
in Maastricht dusdanig uniek gebleken zijn, zijn de data van Maastricht niet 
meegenomen voor de modelschattingen van de subtotaalmodellen en is 
van de cases in Maastricht geen gebruik gemaakt. De selectie van steden 
is vervolgens op basis van het streven naar een evenwichtige samenstelling 
ten aanzien van structuren van het kernwinkelapparaat aangevuld. Structuren 
van het kernwinkelapparaat zijn hierbij ingedeeld in 'lineair' of 'concentrisch', 
wat globaal inhoudt dat lineaire structuren winkelgebieden inhouden die van 
oudsher langs een belangrijke as uitgestrekt zijn en concentrisch rondom 
een belangrijk punt. Uiteindelijk hebben bovenstaande selectiecriteria tot de 
volgende selectie van zeven steden en 19 momentopnames Garen) geleid: 

• 

• 
• 
• 

Arnhem (2009- 2007- 2004); 
Breda (201 0- 2008 - 2006); 
Eindhoven (2010- 2008- 2005); 
Enschede (externe validatie: 2008); 
Haarlem (2010- 2008- 2006); 
Maastricht (2010- 2008- 2006); 
Tilburg (2010- 2008- 2005) . 

Op basis van deze steden en momentopnames is een initiële dataset van 936 
cases vastgesteld. Dit aantal is, omwille van telpunten op niveaus anders dan 
het maaiveld, tot 904 cases teruggebracht. Voor alle 904 de telpunten zijn data 
om de onafhankelijke variabelen te meten verzameld, waarbij onafhankelijke 
variabelen in eliverse factoren onder te verdelen zijn. Een eerste factor drukt 
de centraliteit van telpunten ten opzichte van units of entreepunten naar 

gemiddelde totale afstand uit. Een tweede factor houdt rekening met het 
belang van individuele units of entreepunten, waarbij het belang elireet 
gerelateerd is aan het aantal vierkante meters winkelvloeroppervlakte (WVO) 
of aan de capaciteit van entreepunten (bijvoorbeeld het aantal bushaltes 
of aantal parkeerplaatsen) . Als laatste is de centraliteit ten aanzien van het 
aantal inwoners in een bepaalde straal van een telpunt uitgedrukt. Een vierde 
factor heeft te maken met het aanbod van winkels per straatdeel, waarbij dit 
uitgedrukt wordt in WVO en WVO per lengte-eenheid straatdeeL Als laatste 
zijn variabelen omtrent de fysiekruimtelijke kenmerken van de omgeving 
Oees: straatsegment of -deel) van telpunten opgesteld. 

Op basis van de selectie van steden en gemeten variabelen, zijn met 
behulp van een multipele regressieanalyse de modelschattingen uitgevoerd. 
Uiteindelijk is gebleken, dat een tweetal subtotaalmodellen het meest 
efficiënt en effectief ten aanzien van de doelstelling zijn. Het onderscheid 
tussen beide subtotaalmodellen zit in de ogenschijnlijke structuren van 
het kernwinkelapparaat lineair of concentrisch. D it onderscheid heeft 
vervolgens tot twee verschillende sets significante variabelen geleid. 
Zo worden passantenaantallen in li neaire winkelgebieden voornamelijk 
door fysiekruimtelijke kenmerken en ongewogen maten van centraliteit 
bepaald, terwijl bij concentrische winkelgebieden juis t de gewogen maten 
van centraliteit meer van belang zijn. Toch zijn er ook overeenkomsten 
te constateren, namelijk dat de centraliteit (gewogen of ongewogen) ten 
aanzien van units behorende tot de groep 'mode & luxe' een groot belang 
vertegenwoordigd. Evenals 'de mate waarin de wandvorming ter plaatse van 
de langszijden van straatdelen uit winkelunits bestaat' en het zich wel of niet 
in het voetgangersgebied bevinden van telpunten. 

Uiteindelijk blijken de geschatte twee subtotaalmodellen goede resultaten 
te leveren. Allereerst is de Mean absolute diflerence (M.AD) tussen observaties 
en terugvoorspellingen kJein te noemen. Voor het lineaire model geld t, 
dat de MAD 3.819 passanten is en voor het concentrische model 3.694 
passanten; op basis van de range van passantenaantallen is dit in perspectief 
te plaatsen. Bij een range van 50.000 passanten (maximaal - minimaal geteld 
aantal passanten) is de percentuele gemiddelde fout namelijk op zeven en 
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SAMENVATTING 

acht procent vastgesteld. Daarnaast zijn ook de Pearson correlaties tussen 
observaties en terugvoorspellingen hoog te noemen: 0,865 voor het lineaire 
model en 0,918 voor het concentrische. Wat betreft de capaciteiten van beide 
modellen ten aanzien van het voorspellen van het effect van (grootschalige) 
veranderingen, kan vrijwel eenduidig worden aangegeven, dat dit op basis van 
de cases mogelijk is. Eén probleem doet zich wel voor: als passantenaantallen 
onverwachts teruglopen, dan is het model Qogischerwijs) niet in staat deze 
te voorspellen. Met onverwachts teruglopen van passantenaantallen wordt 
bedoeld, dat na verloop van tijd (dus over diverse momentopnames) er ter 
plaatse van telpunten beduidend meer of minder passanten geteld worden, 
terwijl omstandigheden nagenoeg gelijkblijven. 
Als laatste is het concentrische model extern gevalideerd, waarbij een MAD 
van 4.790 (percentueel: tien procent) en Pearson correlatie van 0,917 tussen 
observaties en voorspellingen bepaald zijn. Hierbij dient opgemerkt te worden 
dat rekening met uitschieters is gehouden. Uitschieters zijn op te vatten als 
punten met een extreem hoge afwijking tussen observatie en voorspelling, 
waarbij deze afwijking niet op basis van significante variabelen te verklaren is. 

De algemene conclusie is dat met de geschatte modellen de doelstellingen 
in grote (en voor dit onderzoek mogelijke) mate bereikt zijn. In grote 
mate houdt allereerst in dat alle variabelen objectief en redelijkerwijs 
voldoende eenvoudig te meten zijn. Daarnaast zijn de subtotaalmodellen 
over de geselecteerde steden algemeen toepasbaar en is het subtotaalmodel 
'concentrisch' met goede resultaten extern gevalideerd. Wat betreft de 
praktische toepasbaarheid van de geschatte modellen geldt, dat voornamelijk 
het ontbreken van geïntegreerde software dit voorlopig nog in de weg staat. 

Een belangrijke aanbeveling voor verder onderzoek betreft dan ook 
het ontwikkelen van software voor het meten van variabelen en voor 
het toepassen van de geschatte modellen. Daarnaast kan op basis van de 
conclusie geconstateerd worden, dat ook enigszins voorzichring met 
uitspraken over het algemeen in Nederland toepasbaar zijn van de modellen 
wordt omgegaan. Allereerst omdat de grootte van de dataset het niet 
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toelaat met zekerheid uitspraken te doen over de rol van de twee genoemde 
structuren. Ten tweede laat de grootte van de database het ook niet toe de 
modelschattingen daadwerkelijk als algemeen te beschouwen. Als laatste is 
de externe validiteit op basis van één momentopname Qees: één jaar) en één 
stad ook onvoldoende om harde uitspraken te doen. De genoemde punten 
laten slechts vermoedens toe en om deze daadwerkelijk hard te maken, zal de 
database ten aanzien van het aantal steden (en structuren) uitgebreid moeten 
worden. Tevens zal over meerdere steden en voor beide subtotaalmodellen 
(extern) gevalideerd moeten worden. Het uitbreiden van de database op basis 
van deze punten betreft, naast de aanbevelingen ten aanzien van software, 
dan ook de belangrijkste aanbeveling. 
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1.1 Aanleiding 
Eén van de eerste modellen ten aanzien van het modelleren van 
voetgangers(gedrag) werd reeds in 1972 door Sandahl en Percivall 
(1972) ontwikkeld. Sindsdien zijn er tal van modellen ontwikkeld 
waarmee uiteenlopende voorspellingen te maken zijn; zo is het mogelijk 
voetgangersstromen van winkelgebied naar winkelgebied te voorspellen, 
maar ook het voorspellen (simuleren) van gedetailleerde bewegingen van 
individuele voetgangers in winkelstraten is mogelijk. Zo ook het voorspellen 
van passantenaantallen op bepaalde punten in een winkelgebied. De mogelijke 
technieken om laatstgenoemde voorspellingen te maken zijn uiteenlopend en 
over de jaren heen meermaals onderzocht, hetgeen ook uit hoofdstuk drie 
zal blijken. Wanneer alle mogelijke onderwerpen, of op zijn minst een breed 
scala aan onderwerpen, reeds sinds 1972 op basis van diverse technieken 
onderzocht zijn, zal de vraag zijn waar het mogelijk is iets aan de bestaande 
literatuur toe te voegen. Het antwoord hierop is te vinden in de (algemene) 
toepasbaarheid van ontwikkelde mode!Jen. Uit het literatuuroverzicht van 
hoofdstuk drie zal namelijk blijken, dat modellen en bijhorende technieken 
veelal op basis van één of wellicht twee steden ontwikkeld en getoetst zijn. 
In sommige gevallen heeft een vervolgonderzoek de (externe) validiteit nog 
verder onderzocht, maar veel verder gaat de bestaande literatuur niet. 
Ofwel, op basis van de literatuur kan geconcludeerd worden, dat er weinig 
ruimte (voor een afstudeeronderzoek) is om theoretische benaderingen van 
voetgangersgedrag te verbreden, echter dat het wel degelijk mogelijk is op 
basis van toepasbaarheid een toevoeging aan de literatuur te leveren. 

Het genoemde gebrek in de literatuur biedt dus mogelijkheden om een 
algemeen toepasbaar model te ontwikkelen, dat op basis van diverse steden 
geschat is en daarmee over diverse steden (of in de uiterste vorm: algemeen) 
toepasbaar is. De informatie die hieruit volgt heeft vervolgens njet meer 
bettelling op slechts één stad of momentopname, maar op meerdere steden 
en momentopnames, waarmee door het brede draagvlak van de bevindingen 
de bestaande literatuur verrijkt wordt. 
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Wanneer dit gebrek op de vastgoedmarkt gereflecteerd wordt, ontbreekt er 
dus een algemeen toepasbaar model, waarmee passantenaantallen kunnen 
worden voorspeld. Wanneer het mogelijk is passantenaantallen voor 
huidige situaties te kunnen voorspellen, lijkt dit ook voor toekomstige en 
onder invloed van grootschalige veranderingen zijnde situaties mogelijk. 
Het kunnen voorspellen van passantenaantallen is namelijk niet alleen voor 
huidige situaties interessant, maar voornamelijk ook voor toekomstige. 
Het in kaart brengen van het effect van (grootschalige) veranderingen 
op passantenaantallen is voor diverse partijen van belang. Zo is dit voor 
gemeenten van belang of op zijn minst interessant, omdat hiermee een 
meer centrale regievoering kan worden nagestreefd. Met deze centrale 
regievoering kan vervolgens bij de beleidsbepaling met de hele binnenstad 
en alle eigenaren en huurders rekening worden gehouden. Voor beleggers en 
ontwikkelaars is het maakt een algemeen model het mogelijk om schattingen 
van het aantal passanten rondom nieuwe ontwikkelingen te maken, hetgeen 
het risico verlaagd. Lokaal gezien zijn het de eigenaren en huurders die baat 
hebben. Zij kunnen op basis van passantenaantallen nauwkeurig het effect 
van ontwikkelingen op mogelijke huren en omzetten van winkellocaties 
inzien. Als laatste belanghebbende partij geldt de consument, dit met het 
oog op de negatieve gevolgen van slecht functionerende winkelgebieden 
bijvoorbeeld in de vorm van leegstand. Kortom, vanuit de praktijk lijkt er zeer 
zeker vraag te zijn naar een model waarmee passantenaantallen van huidige 
situaties voorspeld kunnen worden en nog belangijker de passantenaantallen 
van toekomstige situaties. Het ontbreken van zo'n model is logischerwijs niet 
iets van de laatste jaren en het ontwikkelen ervan zou jaren geleden ook al 
relevant zijn. Echter, door een combinatie van beschikbare data over langere 
termijn en de nijpende situatie op de Nederlandse winkelmarkt, met name de 
donkere wolken boven de binnenstad, maken dit een geschikt en zeer relevant 
moment om onderzoek te doen naar het ontwikkelen van een algemeen in 
Nederland toepasbaar model om passantenaantallen te voorspellen. 
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De donkere wolken boven de binnenstad komen voort uit het gegeven, 
dat na decennialang gevrijwaard gebleven te zijn van grootschalige 
concurrenten of bedreigende trends ten aanzien van het voortbestaan van 
het kernwinkelapparaat in de huidige vorm, hier geen sprake meer van is. 
Dat van deze situatie geen sprake meer is, blijkt onder andere uit een titel van 
een presentatie tijdens een studiemiddag van de Vereniging van Onroerend 
Goed Onderzoekers in Nederland (VOGON), gegeven door dhr. D rs. 
Felix Wigmans, directeur van het Bureau Ruimtelijke Ordening (BRO) en 
voorzitter van Platform Binnenstadsmanagement op 30 juni 2011: 

"Binnenstad: aanhaken rif qfhaken" 

Deze titel duidt erop, dat binnensteden en daarmee het kernwinkelapparaat 
onder druk staan. In eerste instantie is dit ingegeven door de breuk met de 
opbouw, instandhouding en versterking van de functionele winkelhiërarchie 
in Nederland. Met het toestaan van de PDV / GDV-locaties werden in 1973 
en 1993 grootschalige concurrenten ten opzichte van de binnenstedelijke 
winkelgebieden toegestaan. Inmiddels zijn hier bijvoorbeeld Factory Outlet 
Centers en high-traffic-locaties aan toe te voegen (Donkers, Drenth, & 

Velleman, 2010). Naast het ontstaan van concurrenten, welke tot minder 
bezoekers van het kernwinkelapparaat kunnen leiden, staat op macroniveau 
de vraag naar winkelaanbod onder druk. Zo was de hoeveelheid aangeboden 
winkelruimte eind 2010 liefst 920.000 m2

, het hoogste niveau qua aanbod 
ooit. Hier zijn de geplande ontwikkelingen, geïnventariseerd door de 
Vereniging Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPRON), 
van 200.000 m2 in 2011 en 100.000 m2 in 2012 niet bij opgeteld, waardoor 
de verwachting is, dat dit aanbod de komende jaren eerder zal stijgen dan 
dalen (Donkers, Drenth, & Velleman, 2011). Ook zorgen diverse trends voor 
een afname van de vraag naar winkelruimte. Zo wordt door het BRO een 
toename van leegstand door de opkomst van het internet verwacht tussen 
de zeven tot negen procent, een totaal van twee miljoen aan vierkante 
meters. Dit bovenop de leegstand van negen procent, zoals die nu gemeten 



is (Wigmans, 2011 ). De gevolgen ten aanzien van de binnenstad zijn, dat met 
name de B/C-locaties, ook wel aanloopstraten genoemd, onder druk staan 
en leegstand daar veelvuldig voorkomt. Dit in tegenstelling tot de A-locaties, 
waar nog steeds voldoende vraag naar is. 

1.2 Probleem- en doelstelling 
Op basis van de aanleiding is het vanuit de bestaande literatuur van belang dat 
het onderzoek zich op een zo breed mogelijke selectie van steden baseert en 
waarvan de gewenste consequentie een algemene toepasbaarheid is. Hierbij 
wordt algemene toepasbaarheid alvast ingekaderd tot algemeen in Nederland 
toepasbaar. Vanuit de praktijk is er voornamelijk vraag naar een model dat 
op voldoende eenvoudige wijze het effect van (grootschalige) veranderingen 
kan voorspellen. Dit daar een bedrijf zoals Locatus passantenaantallen van 
recente situaties voorhanden heeft, wat het kunnen voorspellen van huidige 
situaties minder relevant maakt. Ook vanuit de maatschappij is er vraag of 
op zijn minst sprake van relevantie, daar het beoogde model mogelijkheden 
biedt, om gericht beleid te kunnen voeren ten aanzien van de binnenstad in 
deze toch wel donkere tijden. Op basis hiervan zijn de volgende probleem
en doelstelling geformuleerd: 
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1.3 Locatus 
Het uitvoeren van dit onderzoek zal grotendeels gebaseerd zijn op de database 
van Locatus. Locatus is marktleider in Nederland als het gaat om het meten 
van passantenaantallen in Nederland. Ieder half jaar worden door Locatus 
in diverse winkelgebieden metingen uitgevoerd, waarmee het mogelijk 
is weektotalen te berekenen voor het aantal passanten op een bepaalde 
locatie in een winkelgebied. Daarnaast heeft Locatus in de loop der jaren 
een grote database opgebouwd met daarin gegevens over verkooppunten in 
winkelgebieden waar de passantenaantallen gemeten worden. De combinatie 
van deze twee reeksen van gegevens maken Locatus een zeer geschikte partij 
voor dit onderzoek. Mogelijke variabelen worden daarom veelal bepaald door 
de beschikbare data van Locatus. 

1.4 Onderzoeksopzet 
Om de doelstelling van dit onderzoek te behalen, dienen een aantal vragen 

beantwoord te worden. Het beantwoorden van deze vragen zal grotendeels 
de opzet van het verdere onderzoek bepalen. Achtereenvolgens zijn de 
volgende onderzoeksvragen, welke in de diverse conclusies van dit onderzoek 
beantwoord worden, opgesteld: 

1. 

2. 

3. 
4. 
,.. 
::l. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Op welke wijze zijn winkelgebieden te categoriseren? 
Uit welke basiselementen bestaan winkelgebieden? 
Op basis van welke technieken zijn voetgangers te modelleren? 
Welke factoren en/ of variabelen zijn op basis van literatuur te bepalen? 
Op welke wijze kunnen factoren en/ of variabelen geoperationaliseerd 
worden? 
Welke factoren en/ of variabelen zijn objectief en voldoende eenvoudig 
te meten? 
Welke modelleringstechniek is het meest geschikt voor de doelstellingen 
van dit onderzoek? 
Hoe kan op basis van de meest geschikte modelleringstechniek en de set 
van factoren en/ of variabelen een model geschat worden? 
In hoeverre zijn geschatte modellen in staat het effect van (grootschalige) 
veranderingen te voorspellen? 
In hoeverre zijn geschatte modellen algemeen in Nederland toepasbaar? 
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Deze vragen zijn in het model in figuur 1.1 uitgewerkt tot de definitieve 
onderzoeksopzet, waarvoor de toelichting in paragraaf 1.5 gegeven wordt. 

Aanleiding & probleem- en doelstellmg 

Uitga11gspunren 
modelvorming 

Oatabas~ modelvom1ing 

Multipele regressieanalyse 

Validatie 

Conclusies & aanbevelingen 

I 

Figuur 1.1 Onderzoeksopzet 

In de leeswijzer is vervolgens achter ieder hoofdstuk aangegeven welke 
onderzoeksvragen (mede) beantwoord worden in het betreffende hoofdstuk. 

Moster Thesis Jordy Pedd 
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1.5 Leeswijzer 
Hoofdstuk 1: inleiding. Output is de onderzoeksopzet. 

Hoofdstuk 2 (1, 2, 4): het kernwinkelapparaat Hierin wordt ingegaan op 
de terminologie, categorisering en ontleding van het kernwinkelapparaat De 
belangrijkste output is de categorisering en factoren en/ of variabelen. 

Hoofdstuk 3 (3, 4): modelleren voetgangers. H..ierin wordt ingegaan op eliverse 
technieken en praktijkvoorbeelden van het modelleren van voetgangers. De 
output bestaat uit mogelijke technieken en factoren en/ of variabelen. 

Hoofdstuk 4 (5, 6, 7) : uitgangspunten modelvorming. Hoofdstuk 2 en 3 
worden gebruikt om de modelleringstechniek te bepalen en daarnaast 
mogelijke variabelen te operationaliseren, h.ierbij rekening houdend met de 
database van Locatus. De output is de keuze voor een modelleringstechniek 
en de lijst van mogelijke variabelen. 

Hoofdstuk 5 (6): database modelvorming. De definitieve database word t 
vastgesteld op basis van data van Locatus en voldoende eenvoudig te 
verzamelen data. Output is de dataverzameling. 

Hoofdstuk 6 (7) : multipele regressieanalyse. De theorie achter de gekozen 
modelleringstechniek uit hoofdstuk 4 wordt verder toegelicht, zodat deze 
daadwerkelijk toegepast kan worden. 

Hoofdstuk 7 (8): modelontwikkeling. Op basis van de theorie en de 
dataverzameling kunnen daadwerkelijk modellen geschat worden. De output 
bestaat uit diverse geschatte modellen. 

Hoofdstuk 8 (9, 1 0): validatie. De geschatte modellen worden gevalideerd ten 
aanzien van de gestelde doelen. 

Hoofdstuk 9: conclusies en aanbevelingen. 
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Het is reeds vastgesteld dat dit mderzoek zich focust op het voorspellen van 

passantenaantallen in het kernwinkelapparaat. Omwille van hetgebruiksgemak 

is aangenomen, dat de termen hoofdwinkelcentrum van Bak (1971) en 

binnen. tedelijk detailhandelsapparaat (Kolpron Consultants, 1991) hetzelfde 

als het kernwinkelapparaat aanduiden. Diverse herkenbare begrippen, zoals 

de binnenstad of het centrum zijn mogelijk om het gebied aan te duiden 

waarin dit winkelgebied zich bevindt. Maar, dat begrippen herkenbaar zijn, 

wil niet zeggen dat men ze eenduidig gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan een 

uitdrukking als 'naar de binnenstad gaan'; slechts weinigen zullen met het 

gebruik van de binnenstad ook de daadwerkelijke definitie bedoelen. Om 

verwanjog te voorkomen en eenduidigheid na te streven, wordt daarom 

allereerst de terminologie omtrent centrumgebieden in steden uiteenge7.et. 

Zodra de terminologie duidelijk is, is het van belang de focus te vcrleggen 

naar het daadwerkelijk subject van onderzoek: het kernwinkelapparaat. 

Het gegeven dat winkelgebieden uniek zijn, zal iedereen bekend zijn, toch 

is het de doelstelling van dit onderzoek een algemeen toepasbaar model te 

ontwikkelen. Daarom is het van belang diverse categorieën winkelgebieden 

te kunnen herkennen en in te kunnen delen. Dit uiteindelijk weer met het 

oog op de selectie van steden voor de database of bij het analyseren en 

interpreteren van d , re:; , uitaren vastgesteld bij de modelontwikkeling. 

Bovens taande twee punten definiëren een algemeen kader waarin het 

kernwinkelapparaat te plaatsen is en hebben nog weinig van doen met 

het opstellen van factoren en/ of variabelen om de passantenaantallen 

te voorspellen. Hiervoor wordt een eerste aanzet geleverd door het 

kernwinkelapparaat te ontleden in een aantal basiselementen, waarmee het 

mogelijk is ruwweg vast te stellen welke elementen van een stad variabel zijn 

en daarmee invloed op passantenaantallen kunnen hebben. 
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2.1 Terminologie 
De terminologie focust zich voornamelijk op een drietal begrippen: de 
binnenstad, het stadscentrum en de stadskern, welke gevoelsmatig eenzelfde 
locatie in een stad aanduiden, namelijk een centrumgebied. 

Aan de hand van Mik (1977) is een fundamenteel verschil tussen de 
binnenstad en het stadscentrum vast te stellen. Zo is de binnenstad letterlijk 
de oude stad van voor de grote stadsuitbreidingen, waarvan de grenzen na 
de Industriële revolutie overschreden werden. Dan het stadscentrum: elit 
gebied is te omschrijven als het gebied waar zich de grootste concentratie van 
functies bevindt. Deze functies zijn op te splitsen in een centrale functie met 
betrekking tot de verzorging van de stad en omgeving met goederen, elieosten 
en werkgelegenheid en daarnaast de ontmoetingsfunctie. De afbakening van 
het stadscentrum is dus aan de hand van functies te bepalen, terwijl elie van 
de binnenstad op basis van het verleden vast te stellen is. 
Kolpron Consultants (1992) geven een alternatieve omschrijving van 
de binnenstad, namelijk als product. Het product valt uiteen in eliverse 
afzonderlijke functies en ruimtes, waaruit de binnenstad is opgebouwd. 
Vervolgens is het functioneren van de binnenstad en het beeld ervan 
afhankelijk van het totale pakket aan functies en ruimtes. Echter, omdat 
Karsten (1981), Boekema, Buursink & Van de Wiel (1996) en Seip (1999) 
allen ook aannemen dat de binnenstad op basis van het verleden bepaald is, 
wordt de definitie van Mik (1977) aangehouden. 
Ten aanzien van het stadscentrum heeft Karstens (1981) een andere benaming 
voor min of meer dezelfde definitie aangenomen: de stadskern. Dit terwijl 
Boekerna et al. (1996) en Seip (1999) het stadscentrum wel weer gelijk aan 
Mik (1977) definiëren. Kortom, ook wat betreft het begrip stadscentrum is 
in de literatuur geen eenduielig gebruik terug te vinden, maar geldt dat de 
definitie van Mik (1977) wederom het meest gebruikelijk is en aangehouden 
wordt. 
Blijft de stadskern over, waarvoor de omschrijving van Boekerna et al. (1996) 
aangenomen is. Op basis hiervan is de stadskern een soort overkoepelend 
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begrip voor zowel de binnenstad als het stadscentrum, specifiek gericht op 
de centrale locatie van elit gebied. 
Al met al is het centrumgebied in een stad aan de hand van een drieral 
begrippen te omschrijven: de stadskern, de binnenstad en het stadscentrum. 
En hoewel de definities fundamenteel verschillen, zal het gebruik van de 
begrippen om het centrumgebied aan te duiden niet veel verschil uitmaken 
of problemen opleveren. Uiteindelijk ligt het wel het meest voor de hand 
om het begrip stadscentrum aan te houden. Dit omdat het centrumgebied 
hiermee aan de hand van functies gedefinieerd wordt. 

2.2 Categorieën winkelgebieden 
Een eerste aanzet tot het categoriseren van winkelgebieden is geleverd door 
Bak (1971 ). Hoewel deze een vrij grof onderscheid tussen winkelgebieden 
maakt en wellicht voor deze tijd minder toepasselijk is, is de indeling juist voor 
elit onderzoek wel bruikbaar. Bak (1971) maakt allereerst een onderscheid 
tussen hoofd- en nevencentra. Vervolgens worden alle, in elie tijd bestaande, 
winkelgebieden onderverdeeld op basis van een functionele hiërarchie. In 
deze hiërarchie is het onvolleelig buurtcentrum het laagst in de rangorde terug 
te vinden en het stadscentrum het hoogst. Hoewel deze structuur in grote 
mate nog steeds representatief is voor de verdeling van winkelgebieden, is 
deze door de opkomst van bijvoorbeeld de PDV en GDV locaties onvolleelig 
in de zin dat deze locaties eenvoueligweg niet voorkomen in de indeling. 
Daarnaast verstoren de PDV en GDV locaties, door de grootte ervan, het 
beeld van de functionele hiërarchie. 
Maar, omdat dit onderzoek zich enkel richt op het kernwinkelapparaat is 
de categorisering wel bruikbaar. De hoofdwinkelcentra van Bak (1971) 
betreffen namelijk de winkelgebieden, waaronder het kernwinkelapparaat, 
in het stadscentrum en alle overige winkelgebieden vallen onder de 
categorie nevencentra. Door dit te reflecteren op de huidige structuur 
van winkelgebieden, worden nog steeds enkel winkelgebieden in het 
stadscentrum als hoofdwinkelcentrum aangemerkt. Deze categorisering 
is dus voldoende specifiek om ten aanzien van de locatie de juiste i.nitiële 



categorie winkelgebieden te kunnen selecteren. 

Een volgend kenmerk om winkelgebieden verder in te delen is de grootte van 
het betreffende winkelgebied. Ook hiervoor geeft Bak (1971) een methode, 
maar deze categorisering blijkt daadwerkelijk te achterhaald om te gebruiken. 
Het indelen van winkelgebieden op basis van grootte gebeurt daarom aan 
de hand van Droogh Trommelen en Partners (2010). In opdracht van 
onder andere het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) zijn diverse typen 
winkelgebieden benoemd, waaronder ook hoofdwinkelcentra. In tabel 2.1 is 
een overzicht gegeven van deze indeling. 

Omschrijving Bak (1971) 

Binnenstad 

hoofdstructuren van winkelgebieden in stadscentra over de laatste decennia 
in grote mate intact gebleven, en in ieder geval niet gekrompen zijn. Daarnaast 
is het, omwille van diverse redenen (als diverse eigenaren, monumentale 
panden, culturele waarden et cetera), erg moeili jk geweest om grootschalige 
ontwikkelingen in stadscentra en daarmee winkelstructuren door te voeren. 
D at de situatie tot nu redelijk stabiel gebleven is, wil niet zeggen dat dit ook 
voor de toekomst geldt. Nederland staat, door bijvoorbeeld de ontwikkeling 
van online winkelen en de veranderende rol van winkelvastgoed (Donkers, 
Drenth, & Velleman, 2011), maar daarnaast ook door de opkomst van 
schaalvergroting en filialisering (Donkers, Drenth, & Velleman, 2009), aan de 

vooravond van belangrijke ontwikkelingen in het binnenstedeli jk 
detailhandelsapparaat. Maar, al met al is dus aangenomen dat de 
hoofdstructuren van Bak (1 971) nog steeds relevant zi jn. 

Groot hoofdwinkelgebied 
Klein hoofdwinkelgebied 

Groot kernverzorgend winkelgebied 
Klein kernverzorgend winkelgebied 

>400 winkels 
200-400 winkels 
100-200 winkels 
50-100 winkels 

5-50 winkels 

Groot stadscentrum 
Klein stadscentrum 

Groot dorpscentrum 
Klein dorpscentrum 

Achtereenvolgens zijn deze structuren in te delen in: de 
concentrische, lineaire, verspreide en rechthoekige formaties 
(Bak (1971) gebruikt het woord formatie in plaats van structuur). 
Voor iedere structuur zijn tal van voor- en nadelen te benoemen, 
wat door het ontbreken van de noodzaak ertoe hier niet gedaan 
zal worden. In figuur 2.1 zijn de vier basisstructuren weergegeven. In tabel 2.1 is tevens de indeling van Bak (1971) weergegeven, waaruit blijkt 

dat deze indeling inderdaad achterhaald zou zijn; de categorie 'binnenstad' 
zou qua grootte niet bestaan. 
Bovenstaand wiJ niet zeggen dat Bak (1971) enkel bruikbaar is geweest 
om een vrij triviaal onderscheid te maken tussen hoofd- en nevencentra. 
Met name de omschrijving van diverse structuren van individuele 
winkelgebieden is bruikbaar gebleken en gaat verder dan het voor de hand 
liggend categoriseren van winkelgebieden op basis van locatie en grootte. 
Ook hiervan kan de bruikbaarheid voor deze tijd op het eerste oog betwist 
worden. Zou het namelijk daadwerkelijk zo zijn dat winkelgebieden nog 
steeds in te delen zijn op basis van min of meer dezelfde structuren als 
ongeveer veertig geleden? Het antwoord hierop kan beredeneerd worden 
aan de hand van een doelstelling van diverse overheden. Het Nederlandse 
detailhandelsbeleid heeft namelijk lange tijd volledig in het teken gestaan van 
de opbouw, instandhouding, en waar mogelijk versterking van de functionele 
hiërarchie (Donkers et al., 201 0). Dit beleid heeft ervoor gezorgd dat de 
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0 0 
0 

0 
Figuur 2.1 Structuren winkelgebieden (Bak, 1971}. 

Van links naar rechts: concentrische, lineaire, verspreide en planmatige structuur 

De concentrische fo rmatie komt vooral voor bij historische nederzettingen, 
waarbij het kernwinkelapparaat veelal terug te vinden is in een ovaal of cirkel 
om één van oudsher belangrijke functie (denk bijvoorbeeld aan marktpleinen). 
De lineaire for matie kenmerkt zich, weinig verassend, allereerst door het 
bestaan van één grote, min of meer lineaire hoofdstraat. D aarnaast kunnen 

Master Thesis Jordy Pedd 



HOOFDSTUK 2 
winkels gevestigd zijn in diverse kleinere zijstraatjes. Ook hl ervan is de oorzaak 
in het verleden te vinden; het ontstaan van lintbebouwing in vroegere eeuwen 
langs belangrijke wegen, rivieren of kanalen. Bij een verspreide formatie gaat 
het om een kernwinkelapparaat, dat op verschillende plaatsen in een centrum 
tot ontwikkeling gekomen is. Dit door het ontbreken van een rustorisch 
centrum. Als laatste type wordt de rechthoekige formatie aangegeven, ruerbij 
is sprake van planmatige groei door middel van stedenbouwkundige ingrepen. 
Compactheid en overzichtelijkheid spelen een belangrijke rol. Als opmerking 
wordt meegegeven dat dit geen uitputtende opsomming is, en dat meerdere 
combinaties van typen structuren mogelijk zijn. Daar ook in een uitgebreid 
onderzoek vanBruinsen van de Velde (1988) min of meer dezelfde structuren 
(het onderscheid zit voornamelijk in de benamingen) worden aangehouden, 
zijn deze vier structuren als basisformaties aangehouden. 

Omdat dit onderzoek zich richt op het kernwinkelapparaat, zal de 
bruikbaarheid van de eerste categorisering (hoofd- en nevencentra) wegvallen. 
Toch dient deze met het oog op eventueel toekomstig onderzoek genoemd 
te worden, waarbij de ontwikkeling en/ of toepassing van algemene modellen 
voor nevencentra onderzocht kan worden. De categorieën op basis van 
grootte en structuur zijn echter wel van belang, omdat de verwachting is dat 
zowel grootte als structuur van invloed zijn op welke variabelen significant 
zijn en daarnaast het belang en de richting van significante verbanden met de 
afhankelijke variabele. 

2.3 Ontleding stadscentrum 
Een stap verder dan het definiëren van een hoofdstructuur, gaat het ontleden 
van het kernwinkelapparaat. Ontleden wordt ruerbij opgevat als het benoemen 
en uiteenzetten van de diverse onderdelen welke samen één geheel vormen. 
Op basis van deze ontleding kunnen eerste factoren van belang voor het 
voorspellen van passantenaantallen vastgesteld worden. 

Allereerst geeft Bak (1971) aan dat binnen een stad nul, één of meerdere 
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polen kunnen bestaan. Hierbij zijn polen op te vatten als punten met een 
relatief sterke aantrekkingskracht en zijn er drie typen te onderscheiden: 

1. punten met een grote mate van herkenbaarheid; 
2. punten met een centrale functie in de verkeerscirculatie; 
3. punten met een bijzondere concentratie van bezoektrekkende activiteiten. 

Deze punten lijken in grote mate de loopstromen van voetgangers in het 
kernwinkelapparaat en daarmee in grote mate ook de druktebeelden te 
bepalen. De omschrijving is volledig in de zin dat de meest belangrijke punten 
ruermee in te delen zijn. Genoemde polen zijn verbonden en te bereiken 
door en over een stratennetwerk, waarbij dit netwerk ook weer verder 
ontleedt kan worden. Dit aan de hand van individuele straten: enerzijds kan 
naar de kenmerken van elke straat worden gekeken en anderzijds naar de 
mate waarin een straat een verbindende rol heeft. Wat betreft kenmerken 
geldt, dat het onderzoek van Davies & Bennison (1978) houvast biedt voor 
het gestructureerd ontleden. Diverse kenmerken zijn onderverdeeld in 
achtereenvolgens f unctiona/ identity, morpho/ogica/ characteristics en streel appearance. 
Daar vooral kenmerken met betrekking tot street appearance (op te vatten als 
de esthetische kenmerken) moeilijk uitdrukbaar zijn, ligt het voor de hand de 
structuur van een straat te omschrijven aan de hand van fysieke kenmerken 
(morphological characteristics) en invullingskenmerken (functional identity). 
Sommige straten zullen nauwelijks interessante eigenschappen hebben, maar 
toch druk doorlopen worden. Hierbij zal het dan om de verbindingsfunctie 
gaan (Deckers, 2005). Een verbindingsfunctie kan ruwweg bestaan omdat 
een straat centraal gelegen is of doordat polen een dusdanige locatie ten 
opzichte van elkaar hebben, waardoor tussenliggende straten een hoog 
passantenaantal hebben. 

Op basis van deze ontleding in basisonderdelen van het kernwinkelapparaat, 
zijn factoren (een groep variabelen, zie lijst van definities in bijlage 0.1) van 
invloed op passantenaantallen vastgesteld. Allereerst op basis van de polen. 



Voor de factor punten met een grote mate van herkenbaarheid geldt, dat 
dit bijzondere gebouwen of bijvoorbeeld pleinen kunnen zijn. Bij punten 
met een centrale functie in de verkeerscirculatie kan gedacht worden aan 
entreepunten (ook wel bronpunten genoemd) of belangrijke kruispunten 
in een hoofdwinkelcentrum. Entreepunten zijn opgevat als punten van 
waaruit treinreizigers het centrum inlopen: stations, fietsenstallingen, 
parkeergelegenheden en bushaltes. behoren hiertoe Punten met een 
bijzondere concentratie van bezoektrekkende activiteiten zouden bijvoorbeeld 
warenhuizen, winkelcentra of een clustering van terrasjes kunnen zijn. 
Wat betreft eigenschappen van straten geldt, dat Kersteos (2005) een 
uitgebreid overzicht van variabelen die de fysieke eigenschappen van straten 
in winkelgebieden vaststellen heeft opgesteld. Ook ten aanzien van de 
invulling zijn diverse variabelen vast te stellen, denk bijvoorbeeld aan het 
aanbod vierkante meters winkelvloeroppervlakte (WVO) aan modezaken. 
Als laatste geldt, dat ten aanzien van de verbindingsfunctie voor nu 
aangehouden is dat deze functie door middel van genoemde factoren indirect 
meegenomen wordt; de locatie van een straat bepaalt de centrale ligging, 
waardoor het niet nodig is dit nogmaals concreet uit te drukken in het wel of 
niet hebben van een verbindingsfunctie en hetzelfde geldt voor de situering 
van polen. 

Echter, ten aanzien van alle mogelijke factoren en variabelen gelden twee 
belangrijke criteria, welke beide afgeleid zijn van de doelstellingen van dit 
onderzoek. Allereerst betreft dit de algemene toepasbaarheid, wat inhoudt 
dat data ofwel dusdanig makkelijk te verzamelen zijn, dan wel dat data 
beschikbaar zijn op basis van de database van Locatus. Het tweede punt heeft 
te maken met objectiviteit en daarmee ook met algemene toepasbaarheid. 
Dit omdat zodra variabelen moeilijker te definiëren en/ of te meten zijn, en 
dus minder objectief zijn, het belang van eigen interpretatie groter wordt. 
Juist dit laatste punt dient voorkomen te worden, opdat eigen interpretatie 
onherroepelijk tot meer fouten (bij het meten van variabelen) zal leiden, 
waardoor voorspellingen minder nauwkeurig worden. Dit ondermijnt 
uiteindelijk dan ook weer de algemene toepasbaarheid. 
Worden beide punten in ogenschouw genomen, dan zijn factoren omtrent 
herkenningspunten te subjectief en daarnaast ook moeilijk algemeen 
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toepasbaar, dit in tegenstelling tot punten met een centrale functie in 
verkeerscirculatie Qees: entreepunten). Het enige punt wat betreft dit 
type pool is de algemene toepasbaarheid, hetgeen zal moeten blijken uit 
de database van Locatus, dan wel uit de mogelijkheden om variabelen op 
alternatieve wijze te meten. Hetzelfde geldt voor punten met een bijzondere 
concentratie van bezoektrekkende activiteiten; hoewel in eerste instantie ook 
sprake lijkt te zijn van een redelijke mate van subjectiviteit, maar dit kan door 
middel van eenduidige definities ten aanzien van bezoektrekkende activiteiten 
voorkomen worden. 
Ten aanzien van de fysieke kenmerken, op basis van Kersteos (2005) geldt, 
dat eerstgenoemd punt bepaalt welke variabelen wel of niet te meten zijn. 
Wat betreft de invulling zal enkel de database van Locatus bepalend zijn; 
bronnen ten aanzien van de invulling van straten qua functies zijn buiten 
de database van Locatus niet beschikbaar. Ook kan gesteld worden dat er 
een redelijke overlap tussen punten van een bijzondere concentratie van 
bezoektrekkende activiteiten en de invulling bestaat, waarbij eerstgenoemde 
factor een iets hoger schaalniveau lijkt aan te houden. 
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Polen 

Straten 

Master Thesis Jordy Pedd 

Punten met een centrale 
functie In de verkeersclrculatle 

Punten met een bijzondere 
concentratie van 

bezoektrekkende activiteiten 
Fysieke kenmerken 

Invulling 

Parkeergelegenheden , 
fietsenstallingen et cetera 

Winkelcentra, warenhuizen, 
terasjes et cetera 

lengte straat, breedte straat et 
cetera (Kerstens, 2005) 

Winkelaanbod, aanbod aan 
leisure et cetera 
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Eén van de eerste onderzoeken naar het modelleren van voetg~mgers in 

binnensteden werd reeds in 1972 uügevoerd door SandahJ & Percivall (1972), 

wat concreet inhoudt dat er bijna veertig jaar onderzoek verricht is. Jn deze 

periode zijn veel theorieën ontwikkeld ten aanzien van het modelleren van 

voetgangers en gedrag van voetgangers, welke in een breed perspectief te 

plaatsen zijn. Naast eliverse theorieën zijn ook tal van concrete modellen ten 

behoeve van het voorspellen en/of simuleren van voetgangers(stromen) 

ontwikkeld. 

Zo zijn er ook tal van suggesties voorhanden om de modellen te categoriseren. 

Bijvoorbeeld een algemene indeling naar type model, ruwweg op basis van 

welke uitgangspunten gemodelleerd wordt (Cliftron & Uhitran J\ssociatcs, 

2004) . Een andere mogelijkheid is modellen te categoriseren op basis van 

het schaalniveau ten aanzien van voetgangers, zoals Zhu (2008) voorstelt. 

Voor dit onderzoek geldt, dat de praktische toepasbaarheid van diverse 

modellen van groter belang is dan achterliggeode theorieën. Daarom worden 

een zestal modelleringstechniekcn uiteengezet, waarbij tevens concrete 

modellen besproken worden. Hierbij is een onderverdeling gemaakt naar: 

regressiemodel I en, .rpatial intcraction111odelr, di.rcrete cboice modcls, bomJC!ed mtio11ality 

modelr, agent /Ja.red models (vanaf nu: ABMs) en modellen op basis van Space 

Syntax. Toch zal allereerst ingegaan worden op de schaalniveaus, onder 

andere omschreven door Zhu (2008). Dit omdat deze de toepasbaarheid 

van de technieken voor dit onderzoek verder verduidelijkt. Met behulp van 

de diverse technieken wordt een kader gecreëerd van mogelijke technieken, 

omwille van de uiteindelijke modelontwikkeling. Deze technieken worden 

aan de band van praktische voorbeelden van modellen verder uitgediept ten 

aanzien van mogelijke uitgangspunten en/ of aannames. 

Op basis van de bespreking van de diverse ontwikkelde modellen kunnen als 

laatste ook weer factoren en/ of variabelen van invloed op passantenaantallen 

worden vastgesteld. Dit is op basis van een overzicht, analoog aan het 

overzicht in de conclusie van hoofdstuk twee, dan ook gedaan. 
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3.1 Schaalniveaus 
Volgens Zhu (2008) zijn drie schaalniveaus voor het modelleren van 
bewegingen van voetgangers beschikbaar: op macro-, meso-en microniveau. 
Hierbij wordt onderzoek op een macroniveau omschreven als het kiezen voor 
een bepaald winkelgebied uit een set van alternatieve winkelgebieden in een 
stedelijke omgeving. Wanneergekozen is vooreen bepaald winkelgebied, focust 
onderzoek op een mesoniveau zich op het modeHeren van één of meerdere 
bestemmingen in een bepaald winkelgebied, ofwel op voetgangersstromen. 
Onderzoek op microniveau, het meest gedetailleerde schaalniveau, zal zich 
uiteindelijk focussen op de bewegingen in de straten, bijvoorbeeld het 
ontwijken van obstakels (Haklay, O'Sullivan, & Thurstain-Goodwin, 2001). 
Daar dit onderzoek op (veranderingen in) passantenaantallen gericht is, is 
onderzoek op een mesoniveau het meest van toepassing. Een doorsnede van 
voetgangersstromen is namelijk in feite gelijk aan een passantentelling op 
een bepaald punt. Dit waar modellen enkel toepasbaar op een macroniveau 
voor de doelstellingen van clit onderzoek niet geschikt zijn en modellen op 
een microniveau minder geschikt. Modellen die op meerdere schaalniveaus 
toepasbaar zijn, zijn dus in meer of mindere mate geschikt zodra deze op 
een meso- en/ of microschaalniveau toepasbaar zijn. Overigens betekent 
bovenstaand niet, dat onderzoek op het gebied van macro- en microniveau 
van clit overzicht uitgesloten is. Nog steeds kan het zo zijn, ondanks het 
hogere of lagere schaalniveau, dat aannames, factoren en/ of variabelen of 
conclusies van onderzoek op macro- of microniveau van belang zijn. 

3.2 Regressiemodellen 
De regressiemodellen nemen geen uitgangspunt in ten aanzien van het 
modelleren van voetgangers, maar zijn in theorie wel op alle schaalniveaus 
toepasbaar. 

3.2.1 Regressiemodellen: theorie 
Een regressieanalyse wordt toegepast wanneer een afhankelijke variabele zo 
goed mogelijk voorspeld of verklaard dient te worden uit een set van één of 
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meerdere onafhankelijke variabelen (de Heus, van der Leeden, & Gazendam, 
2002). Aan iedere onafhankelijke variabele wordt een parameter (ook wel 
(richtings)coëfficiënt of regressiegewicht) toegevoegd. De daadwerkelijke 
regressieanalyse schat vervolgens de optimale waardes voor de parameters, 
welke bepalen hoe belangrijk een verband is en daarnaast het type verband 
(positief of negatief). Hierbij is het gevolg van een positief verband op 
te vatten dat als de waarde van een onafhankelijke variabele toeneemt, dit 
ook geldt voor de waarde van de afhankelijke variabele. Voor een negatief 
verband geldt, dat het toenemen van de onafhankelijke variabele leidt tot 
het afnemen van de afhankelijke variabele en visa versa. Als maat hoe 
goed een set van variabelen een afhankelijke variabele kan voorspellen of 
verklaren, geldt de R2

, ook wel de verklaarde variantie genoemd. De R2 is 
een maat die aangeeft in hoeverre de onafhankelijke variabelen in staat zijn 
afwijkingen van het gemiddelde van de afhankelijke variabele te voorspellen. 
Het meest eenvoudige regressiemodel gaat uit van een lineair verband tussen 
de onafhankelijke variabelen en een afhankelijke variabele, ook wel het 
lineaire regressiemodel genoemd. Tal van andere modellen, op basis van het 
type verband tussen variabelen, zijn mogelijk: bijvoorbeeld het log-lineaire 
regressiemodel (Krzanowski, 1998). 

De grote kracht van de regressiemodellen zit niet in de mogelijkheden om 
voetgangersgedrag fundamenteel juist te modelleren, maar eerder in de brede 
toepasbaarheid van clit type model. 

3.2.2 Regressiemodellen: praktijk 
Een eerste regressiemodel is ontwikkeld door Sandahl & Percivall (1972) 
waarbij het model ervan uitgaat, dat de omvang van een passantenstroom 
afhankelijk is van de omgeving. Qua opzet is allereerst een hypothetisch 
model gemaakt, waarna parameters met behulp van een survey geschat zijn. 
Dit hypothetisch model gaat er vanuit dat mensen zich verzamelen rondom 
interessante en aantrekkelijke objecten (centra van zwaartekracht) en geeft 
enkel het aantal mensen per gebied aan: de dichtheid per gebied. 



Diverse factoren en variabelen zijn opgesteld om het model vorm te geven, 
waaronder de factor 'centraliteit'. Deze is uitgewerkt in een aantal variabelen, 
die de centraliteit van een gebied in een netwerk van gebieden meten. 
Daarnaast zijn de volgende variabelen van invloed: vloeroppervlakte van 
winkelaanbod en/ of andere commerciële functies, aantal parkeerplaatsen 
beschikbaar voor langere termijn, aantal busstops, variabelen omtrent de 
centraliteit van een bepaald gebied in het netwerk van gebieden, aantal winkels 
op straat en kiosken, aantal publieke zitplekken en aantal parkeerplaatsen 
beschikbaar voor kortere termijn. 
Het blijkt, dat het model goed in staat is het aantal personen per straatdeel 
weer te geven en dat vooral straten met een hoge mate van winkelaanbod 
of centraliteit druk bezocht worden. Men dient zich wel te realiseren dat dit 
model op basis van data in Zweden (Örebro) geschat is en de structuren van 
binnensteden daar niet vergelijkbaar zijn met die in Nederland. 

In een afstudeeronderzoek aan de TU Eindhoven is door Saarloos (1999) 
een model ontwikkeld voor het kiezen van een optimale vestigingsplaats voor 
fast-service horeca in stadscentra. Een onderdeel hiervan is een submodel dat 
de bezoekersbinding per straatstuk voorspelt, waarbij de bezoekersbinding 
een percentage van het totaal aantal bezoekers van een stadscentrum is. 
Uiteindelijk is op basis van data van een drietal steden: Den Haag, Haarlem 
en Rotterdam een algemeen toepasbaar submodel ontwikkeld. 
Kenmerken van ieder straatstuk zijn onderverdeeld in een aantal situationele 
en in Jitu kenmerken. Hierbij zijn de situationele kenmerken uitgedrukt in 
de centraliteit van het straatstuk ten opzichte van andere straatstukken en 
zwaartepunten (bijvoorbeeld grote trekkers) . De in situ kenmerken zijn onder 
te verdelen in morfologische (afmetingen c.q. vorm), functionele (functies 
c.q. bestemmingen) en esthetische (aankleding c.q. voorkomen) kenmerken. 
Op basis van deze kenmerken zijn diverse variabelen opgesteld, waarvan de 
volgende significant gebleken zijn voor het 'Totaal-model': 

• 

Winkelaanbod in vierkante meters behorende tot diverse branches; 
De gemiddelde centraliteit ten opzichte van straatstukken met overige 
entreepunten (haltes van openbaar vervoer en fietsenstallingen); 
De verhouding 'gemiddelde gebouwhoogte /gemiddelde straatbreedte; 
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De lengte van het winkelstraatstuk, de gemiddelde bebouwingshoogte 
in meters; 
Het wel of niet beschikken over bomen in een gecombineerde 
configuratie; 
Het wel of niet beschikken over een lage mate van overdektheid; 
Het wel of niet in het netwerk opgenomen zijn vanwege het onderdeel 
uitmaken van een aanlooproute; 
Het wel of niet in het netwerk opgenomen zijn vanwege het onderdeel 
uitmaken van een winkelcircuit; 
Het wel of niet beschikken over een discontinue, dubbelzijdige 
wandvorming; 
Het aantal bomen. 

Ten aanzien van deze lijst variabelen geldt wel dat de variabelen omtrent 
winkelaanbod per branche als factor weergegeven zijn en dat transformaties 
als bijvoorbeeld het k-wadrateren van de waardes van een variabelen niet 
weergegeven zijn. De dataverzameling voor de onafhankelijke variabelen is 
uiteindelijk voor 83 straatstukken uitgevoerd. Daarnaast zijn als data voor de 
afhankelijke variabele een aantal passantentellingen van D&P onderzoek en 
advies (een voorloper van Locatus) gebruikt, waarmee de bezoekersbinding te 
berekenen is. Wat betreft de resultaten van het 'Totaal-model' geldt, dat deze 
redelijk tot goed zijn: de verklaarde variantie van de afhankelijke variabele is 
78,5 procent. Dit ligt wel onder het rekenkundig gemiddelde van de modellen 
per stad (79,8 procent). 

3.3 Spatial interaction models 
Spatial interaction roodels zijn enkel gericht op het modelleren van 
verkeersstromen, waaronder voetgangersstro men. Hierdoor zijn ze bruikbaar 
om op een macro- of mesoniveau voetgangersstromen te modelleren. 

3.3.1 Spatial interaction models: theorie 
Sparial interaction models gaan qua uitgangspunt een stap verder dan de 
regressiemodellen doordat deze specifiek verkeersstromen (waaronder 
voetgangersstromen) proberen te voorspellen. Het uitgangspunt van spatial 
interaction roodels is namelijk, dat het aantal trips tussen een bepaald 
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vertrekpunt en bestemming uiteindelijk afhankelijk is van telkens één keuze 
van iedere voetganger of individu voor één van de alternatieve bestemmingen. 

De keuze voor een bepaalde bestemming wordt hierbij bepaald door een 
verband tussen de aantrekkingskracht van en afstand tot iedere bestemming 
(Wilson, 1971 ). Het verband tussen het aantal trips en de aantrekkingskracht 
van een bestemming is als volgt: naarmate de aantrekkingskracht groter is, 

zal het aantal trips groter zijn; een positief verband. Daarentegen is een 
negatief verband aangenomen tussen het aantal trips en de afstand tot een 

bestemming. Een laatste opmerking is, dat iedere bestemming feitelijk ook 
een vertrekpunt is, namelijk voor de populatie op het betreffend punt. 
In een ideale situatie is er sprake van dat zowel de populatie op ieder 
vertrekpunt, alsmede de populatie op iedere bestemming bekend zijn. Maar, 
omdat niet altijd sprake van deze situatie is, zijn een viertal alternatieve 

modellen op basis van hetzelfde uitgangspunt ontwikkeld. Waarbij de 
alternatieven rekening houden met het ontbreken van gegevens over de 
populatie op het vertrekpunt en/of bestemming. Op basis van de Dios 
Ornizar & Willumsen (2001) zijn deze onder te verdelen naar unconstrained, 
production-constrained, attraction constraint en doub!J constrained models. 

Door Timmermans & Veldhuisen (1981) is een belangrijk kritiekpunt op 
spatial interaction models geleverd, dit ten aanzien van het modelleren 

van voetgangersstromen. Modellen gebaseerd op geaggregeerde stromen 
voldoen namelijk niet aan een aantal zeer relevant geachte methodologische 
voorwaarden. Dit komt erop neer, dat geen eigenschappen van individuen 

kunnen worden meegenomen, zoals bijvoorbeeld socio-demografische 

kenmerken. Terwijl deze wel nauw kunnen samenhangen met beslissingen en 
bestemmingen van individuen. Theoretisch gezien zijn modellen gebaseerd 
op het gedrag van individuen daarom meer waardevol om het effect van 
bijvoorbeeld beleidsbeslissingen op voetgangers te voorspellen. 

Behalve op de keuze om voetgangersstromen te modelleren, is ook kritiek 
geleverd op het modelleren van slechts één mogelijke keuze per voorspelling. 
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Hierop gebaseerd, zijn door Bansen (1980) een vijftal problemen of 
kritiekpunten naar voren gebracht, achtereenvolgens: 

1. De aanname dat een keuzemaker slechts één bestemming kiest binnen 
iedere type bestemming; 

2. De keuzemaker selecteert slechts één bestemming per keer; 
3. Onafhankelijkheid tussen alternatieven, dus keuzes per bestemming zijn 

onafhankelijk; 
4. De kans om een bestemming te bezoeken verandert niet over de tijd; 

5. De beoordeling van de niet locatiegebonden aspecten zijn onafhankelijk 
van de beoordeling van de locatie. 

Als reactie hierop stelt Hanson (1980) het modelleren van multi-stop, 
multipurpose trips voor. Eén trip (en dus ook één voorspelling) kan hierbij 

meerdere bestemmingen en meerdere doelen hebben. Veelal is dit gebaseerd 
op een Markov chain, wat wil zeggen dat een volgende bestemming 
medeafhankelijk is van de bestemming daarvoor (Burnett, 1978). De eerste 

drie problemen zijn hiermee in meer of mindere mate opgelost. 

3.3.2 Spatial interaction models: praktijk 
Scott (197 4) heeft een model gebaseerd op het optimaliseren van gebruik van 

energie in binnenstedelijkewinkelgebieden. Het binnenstedelijke winkelgebied 

is opgevat als een netwerk van knooppunten en tussenliggende links, op te 
vatten als straten. Knooppunten kunnen enerzijds start- of vertrekpunten 

zijn en anderzijds tussenliggende (in het winkelgebied) knooppunten. 

Omwille van de bruikbaarheid van deze definitie zijn de tussenliggende 
knooppunten niet opgevat als zijnde een punt, maar als een regio met een 
bepaalde maat van attractiviteit. Daarnaast heeft iedere voetganger die het 
gebied binnentreedt een bepaalde energie (uitgedrukt in tijd of geld te 

besteden) om in het gebied te blijven. Door de energie te bepalen op een vast 
gemiddelde, het aantal personen per entree- en vertrekpunt en de attractiviteit 
van ieder tussenliggende punt vast te stellen, kan het aantal trips van en naar 



de knooppunten en over iedere link voorspeld worden. 
Scott (197 4) concludeert, dat het model meer vragen oproept dan beantwoord 
en dat niet alle aannames correct lijken, maar concludeert ook, dat het model 
een aanzet kan zijn tot hetvoorspellen van meer specifiekere componenten van 
voetgangersgedrag (bijvoorbeeld winkelen). Het probleem zit voornamelijk 
in het aannemen van een gemiddelde energie die iedere voetganger besteedt 
in een winkelgebied, in de zin dat één gemiddelde waarde niet representatief 
IS. 

O'Kelly (1981) baseert zijn model op de mogelijkheid dat tijdens één 
trip, meerdere locaties bezocht en doelen vervuld kunnen worden, om 
uiteindelijk de vraag naar het winkelaanbod te berekenen. Dit op basis van 
voetgangersstromen. De suggesties die Hanson (1980) doet, zoals besproken 
in paragraaf 3.3.1 worden dus grotendeels overgenomen in dit model. 
De eerste concrete aanname is, dat een trip gemodelleerd wordt met 
behulp van een tijdsafhankelijke Markov chain van doelen, waarbij de kans 
om van punt i naar j te gaan dus medeafhankelijk is van de tijd . Daarnaast 
worden de trips per vertrekpunt en bestemming (dus niet van vertrekpunt 
naar bestemming) vastgesteld en wordt een verband tussen het hebben van 
meerdere doelen per trip en de locatie van voorzieningen gelegd. Per trip kan 
op ieder moment van de trip een stop worden gemaakt, om bepaalde doelen 
te vervullen. Dit is uitgedrukt in een overgangsmatrix waarin stops aan doelen 
worden gekoppeld. Het ruimtelijk element wordt toegevoegd door specifieke 
combinaties van doelen te koppelen aan de kans op een overgang van locatie 
i naar j. 
Het model is verder niet gevalideerd, waarbij het voornaamste resultaat is, 
dat gegeven een basisset van een aantal winkels op een aantal locaties het 
mogelijk is de vraag naar winkelaanbod te berekenen. 

Een ander model, ontwikkeld door Hagishima, Mitsuyoshi, & Kurose 
(1987), voorspelt de stromen van winkelende voetgangers ter plaatse van 
het Meinohama district (Fukuoka, Japan). Hierbij wordt uitgegaan van een 
tweetal modellen. De verdelingvan trips in het district wordt bepaald door een 
production-constrained model, waarbij de populatie per vertrekpunt (vanuit 
woonwijken) bekend is, en de bestemmingen voorspeld worden met behulp 
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van vloeroppervlakte van winkelaanbod en afstand. Trips in een commercieel 
centrum (in het district) worden bepaald door een doubly-constrained 
model, op basis van aantrekkingskracht van winkelvoorzieningen uitgedrukt 
in de variabele oppervlakte winkelaanbod. Door de kortste routes toe te 
kennen aan combinaties van vertrekpunten en bestemmingen, worden 
voetgangersstromen vastgesteld. 
Parameters zijn geschat voor de volgende variabelen: populatie, 
vloeroppervlakte van het winkelaanbod en afstand tussen knooppunten. Dit 
is aan de hand van bijna driehonderd samples van routes gedaan en het model 
is gevalideerd door de samples van routes te vergelijken met voorspellingen. 
Op basis van deze vergelijkingen is te concluderen, dat het sparial interaction 
model bruikbaar is om stromen van winkelende voetgangers in een 
residentieel gebied te voorspellen. Een andere, niet onbelangrijke conclusie 
is, dat de stroom van voetgangers van en naar het station een grote invloed 
heeft op het totaal van stromen. 

Kurose & Hagishima (1995) hebben met behulp van dezelfde uitgangspunten 
en aannames een model ontwikkeld, dat de stratennetwerken van een negental 
binnensteden (Florence, Antwerpen, Cambridge in Europa; Cairo, BuJaq, 
Ghardaia in het Midden Oosten; Kumamoto, Hiroshima en Yatsushiro in 
Japan) vergelijkt. Een production-constrained model voorspelt namelijk 
de voetgangersstromen op basis van populatie, vloeroppervlakte van 
winkelvoorzieningen en afstanden tussen woningen en winkelvoorzieningen. 
Ook hierbij is de vloeroppervlakte van winkelvoorzieningen maatgevend 
voor de aantrekkingskracht. De kans op een bepaalde trip kan met behulp 
van sparial interaction bepaald worden. Vervolgens is, door de eerste 
en tweede verdeling van trips (vanuit ieder knooppunt) uit te drukken in 
vectoren, de verdeling van de eerste eigenvector gebruikt als indicator 
voor de bereikbaarheid van het voetgangersnetwerk. Er zal verder niet 
ingegaan worden op het begrip eigenvector, het is voldoende te weten dat 
deze modelleringstechniek toepasbaar is om de bereikbaarheid van een 
voetgangersnetwerk uit te drukken. 
Het model is verder niet gevalideerd aan de hand van empirische gegevens, 
maar toegepast in de negen genoemde steden. De belangrijkste conclusie is 
dan ook, dat het model bruikbaar kan zijn om stratennetwerken te vergelijken. 
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3.4 Discrete choice models 
Een eerste opmerking is, dat de theorie omtrent de discrete choice models 
voornamelijk op het boek van Train (2003) gebaseerd is, wat een diepgaande 
omschrijving van zowel de theorie als praktische toepassingen biedt. Wat 
betreft het voorspellen van voetgangersgedrag, worden discrete choice 
models besproken ten aanzien van onderzoek op een mesoniveau. Dit hoewel 
dierere choice modellen ook op een macroniveau toegepast worden. 

3.4.1 Discrete choice models: theorie 
Het uitgangspunt van de discrete choice models, gebaseerd op de random 
utility theory is, dat een keuzemaker per keuze één alternatief uit een set van 
alternatieven kiest, waarbij altijd het alternatief met het meeste nut gekozen 
wordt. Het nut van ieder alternatief bestaat uit de som van het random en 
structural nut. De random component representeert verschillen in smaak, 
meetfouten en volgt een statistische verdeling. Het structurele deel wordt 
berekend door aan een set variabelen (eigenschappen van alternatieven) scores 
toe te kennen. De variabelen, waarvan concrete waarden ook wel attributen van 
alternatieven genoemd worden, zijn niet allemaal even belangrijk ten aanzien 
van het uiteindelijke nut van een alternatief. Daarom zorgt een weegfactor 
ervoor, dat aan iedere variabele het juiste belang toegekend wordt, waarbij het 
schatten van deze weegfactoren met behulp van data gebeurt. Hierbij wordt 
veelal onderscheid tussen een tweetal methoden gemaakt: stated-preference en 
revealed-preftrence choice modelling (Louviere, Hensher, & Swait, 2000). 

Eén van de meest gebruikte technieken is het multinominallogit model (vanaf nu: 
MNL), welk min of meer de meest directe vertaling is van de bovenstaande 
uiteenzetting. Het MNL maakt gebruik van de scores per alternatief om de 
kans op gekozen te worden voor ieder alternatief vast te stellen. 
Nested logit models gaan vervolgens uit van een hiërarchische verdeling van 
alternatieven. Hierbij is een set alternatieven verder opgedeeld in een set van 
subalternatieven per alternatief. De kans op een keuze van een alternatief 
uit de hoogste hiërarchische laag is op dezelfde manier te bepalen als bij het 
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MNL. Hetzelfde geldt voor de kansverdeling van subalternatieven binnen 
een alternatief. De daadwerkelijke kans op een keuze voor een subalternatief 
is uiteindelijk dus gelijk aan de kans op een alternatief vermenigvuldigt met 
de kans op een subalternatief binnen dat specifieke alternatief. 
Twee alternatieven ten aanzien van MNL zijn de multinominal probit models 
(MNP) en Mixed Logit models (MP). Het verschil met MNL zit in een andere 
bepaling van de error term (het random nut); een verdere uitleg zal aan het 
doel van dit onderzoek voorbij schieten. De kennis dat een aantal alternatieven 
ten aanzien van het MNL model bestaan, op basis van de random utility 
theory is voldoende. 

Het grootste kritiekpunt op de random utility theory en daarmee ook op de 
discrete choice models is de assumptie van een volledig rationele afweging 
(Zhu, 2008). Het lijkt voor de meeste, zo niet alle, mensen eenvoudigweg 
niet mogelijk om op volledig rationele basis beslissingen te maken. Dit is in 
het bijzonder het geval als het om complexe beslissingen gaat. Complexe 
beslissingen zijn bijvoorbeeld de keuze uit een grote set alternatieven, waarbij 
op basis van een grote set variabelen een alternatief gekozen moet worden. 
Volgens de random utility theory zouden voetgangers alle variabelen moeten 
voorzien van weegfactoren en vervolgens met behulp van de waardes van 
variabelen bepalen welke variabele het meeste nut heeft. Het is op zijn minst 
twijfelachtig of iedere voetganger de capaciteiten hiertoe heeft. 

3.4.1 Discrete choice models: praktijk 
Eén van de eerste modellen, waarmee op basis van discrete choice modelling 
individueel routekeuzegedrag voorspeld wordt, is ontwikkeld door Borgers 
en Timmermans (1986a). Hierbij is gebruik gemaakt van zowel sparial 
interaction, als een toepassing van MNL. Het uiteindelijke model is namelijk 
gebaseerd op een drietal submodellen. Allereerst is aangenomen, dat een 
voetganger een bepaalde set te kopen goederen heeft en vertrekt vanuit 
een bepaald entreepunt. Het nut van iedere (opeenvolgende) bestemming 
wordt vervolgens bepaald door een toepassing van sparial interaction. Dit 



om de aantrekkingskracht van bestemmingen te bepalen. Nadat bepaald is 
welke bestemming wordt gekozen, wordt met behulp van een MNL model 
een route naar die bestemming bepaald. De som van al deze keuzes vormt 
uiteindelijk de route clie een voetganger loopt. Als laatste is een submodel 
voor impulsaankopen toegevoegd. 
Door op een aan talpunten de goodness-of-fit van de observaties en voorspelde 
waarden te berekenen is het model gevalideerd. Waarbij geconcludeerd is, dat 
deze toetsing het model over het algemeen ondersteunt. Hetzelfde model 
is toegepast in Sittard (Borgers, Timmermans, & van der Waerden, 1988), 
waarbij de resultaten voldoende regelmaat vertonen om te concluderen, 
dat het model geschikt is om bestemmings- en routekeuzeprocessen van 
passanten te modelleren. Een mogelijke bezwaar is, dat individuele 
beslisprocessen qua theorie gebrekkig onderbouwd zijn. En daarnaast worden 
twee verbeterpunten geopperd: het rekening houden met de aankopen clie 
een passant reeds gedaan heeft en met aankoopmogelijkheden, clie vanuit een 
specifiek straatstuk gedaan kunnen worden . 

In een volgend model gaan Borgers & Timmermans (1986b) wederom uit 
van dezelfde drie submodellen. Echter, wordt hier een Monte Carlo simulatie 
toegepast om bestemmingskeuzes en routes te simuleren. Een Monte Carlo 
simulatie houdt in, dat een random getal tussen 0 en 1 gekozen wordt, waarbij 
alle mogelijke alternatieven weergegeven zijn als interval op de schaal van 
0 tot 1. De kansverdeling op basis van MNL bepaalt wat het interval per 
alternatief is. 
Wat betreft aannames geldt, dat iedere bezoeker minimaal één goed wil kopen 
(dus minimaal één bestemming heeft) en het totaal aantal te kopen goederen 
bepaald wordt met behulp van een Monte Carlo simulatie, wat tevens 
afhankelijk is van het entreepunt De volgende stap is het modelleren in 
welke winkelsectoren de goederen gekocht zullen worden, wat vervolgens in 
meer detail uitgewerkt is door te modelleren waar de goederen daadwerkelijk 
gekocht worden. Dit op basis van de kans, dat een goed uit een bepaalde 
sector, in een bepaald straatsegment gekocht wordt. Hierbij wordt met de 
totale oppervlakte aan winkelruimte in die bepaalde sector en de minimale 
afstand tot het entreepunt rekening gehouden. Uiteindelijk zijn voor alle 
drie de submodellen kansverdelingen tussen alternatieven bepaald, waar met 
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behulp van een Monte Carlo Simulatie een alternatief uit getrokken wordt. 
Het model is gevalideerd met behulp van empirisch onderzoek in Maastricht, 
waarbij de voorspellende waarde van de Monte Carlo simulatie bepaald is 
aan de hand van een negental 'goodness-of-fit' toetsen. Op basis van deze 
toetsen is te stellen, dat het model een algemeen interpretatiekader biedt om 
keuzegedrag van voetgangers te modelleren. 

In het afstudeeronderzoek van Van Wijk (2003), wordt ook gebruik gemaakt 
van een MNL om routekeuzegedrag te voorspellen. Het MNL gaat ervan 
uit, dat de route, clie een voetganger loopt een aaneenschakeling van 
keuzemomenten op knooppunten is. Vanuit een kruispunt (knooppunt 
waar vier straatsegmenten op aansluiten) zijn er dus vier alternatieve 
straatsegmenten mogelijk, waarvan er één het reeds bezochte straatsegment 
is. Twee belangrijke uitgangspunten zijn, dat een voetganger niet per se een 
doel Qees: bestemming) hoeft te hebben en dat het beginpunt van voetgangers 
tevens het eindpunt is. Daarnaast wordt aangenomen, dat een voetganger in 
eerste instantie steeds verder afloopt van zijn of haar beginpunt en naarmate 
de gelopen afstand groter wordt, deze meer en meer geneigd zal zijn terug 
te lopen. 
Met behulp van de volgende variabelen is getracht het routekeuzegedrag te 
voorspellen: het aantal medewerkers per branche per straatsegment, de kortste 
afstand naar beginpunt in meters, de mate waarin het alternatieve straatstuk 
in het verlengde ligt van het vorige, het wel of niet in een voetgangersgebied 
bevinden van de straatsegmenten, eerdere bezoeken aan het straatstuk, 
toegankelijkheid tot volgende straatstukken, in hoeverre het alternatieve 
straatstuk geheel te overzien is vanaf de kruising en als laatste de invloed 
van het stopalternatief Het schatten van de parameters, behorende tot deze 
variabelen, is aan de hand van 855 enquêtes gedaan. Uiteindelijk zijn alle 
routes meermaals gesimuleerd, waarbij de conclusie is, dat de gesimuleerde 
routes een redelijk beeld van het waargenomen gedrag geven . 

In navolging op en naar aanbeveling van Van Wijk (2003) heeft Deckers 
(2005) het model in Maastricht toegepast. Om het model gelijkwaardig te 
laten presteren is een variabele 'verbinclingsas' toegevoegd, welke betrekking 
heeft tot de specifieke structuur van het kernwinkelapparaat in Maastricht. 
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Een derde afstudeeronderzoek is van Kersrens (2005) en onderzoekt de 
invloed van fysiekruimtelijke kenmerken in dezelfde context en met dezelfde 
uitgangspunten als Van Wijk (2003) en Deckers (2005). Het verschil zit in 
de variabelen, en wel in de toevoeging van variabelen die fysiekruimtelijke 
kenmerken van straatstukken uitdrukken. Op basis van toetsing in Eindhoven 
blijkt, dat het toevoegen van deze kenmerken een betere voorspelling van het 
routekeuzegedrag van voetgangers mogelijk maakt. Wat betreft de invloed 
van de fysiekruimtelijke kenmerken is de belangrijkste conclusie, dat de 
invloed reikt tot het betreffende straatstuk en de aangrenzende straatstukken. 
Daarnaast hebben deze kenmerken over het algemeen geen grote invloed op 
het totale voetgangersgedrag. 

Een volgend model waarmee individueel routekeuzegedrag gesimuleerd 
wordt, is door Borgers & Timmermans (2004) ontwikkeld. Het uitgangspunt 
is, dat een voetganger diverse motieven kan hebben om een binnenstedelijk 
winkelgebied te bezoeken. Net als in Van Wijk (2003), Deckers (2005) 
en Kersrens (2005) is aangenomen, dat een voetganger in eerste instantie 
verder afloopt van zijn of haar beginpunt en naar mate deze afstand 
groter wordt, de voetganger meer en meer geneigd zal zijn weer terug te 
lopen om uiteindelijk zo snel mogelijk terug te willen keren. Hieruit blijkt 
de aanname, dat de voetganger een soort circuit door de binnenstad loopt, 
met eenzelfde begin- als eindpunt. Deze aannames zijn meegenomen en 
uitgewerkt in een MNL. Wat betreft de dataverzameling, zijn per vertrekpunt 
tellingen verricht om het belang van vertrekpunten (en tevens de interviews 
die ter plaatse afgenomen zijn) vast te stellen. Daarnaast is het structurele 
nut van een alternatief afhankelijk gemaakt van de eigenschappen van het 
betreffende alternatief. Deze eigenschappen zijn uiteindelijk weer uitgedrukt 
in de volgende variabelen: afstand tot het beginpunt, type straat (indoor 
of outdoor), aanbod per straat per branche, toegang tot aanbod in andere 
straten, reeds gepasseerd hebben van de straat, omdraaien in een straat en 
gelopen afstand. 
Door parameters op basis van de interviews te schatten, kunnen met behulp 
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van een Monte Carlo simulatie routes voor ieder individu gesimuleerd worden. 
Vervolgens zijn twee maten gebruikt om de validatie te bewerkstelligen; de 
correlatie russen het geobserveerd aantal passanten per link en daarnaast 
de correlatie tussen voorspelde gelopen afstand en daadwerkelijk gelopen 
afstand. Al met al presteert het 'aantal passanten per straat' voorspellend 
model aardig tot goed. 
Dit model is uitgebreid door Borgers & Timmermans (2005), waarbij de set 
van variabelen uitgebreid is en data over Maastricht toegevoegd zijn. Deze 
uitbreidingen hebben met name betrekking tot fysieke kenmerken van een 
straat, vertaald in toegankelijkheid voor diverse typen verkeer, type bestrating 
en gebruik van ruimte aan weerszijden straat. In het totaal zijn meer dan 
duizend routes gebruikt om de parameters van het MNL model te schatten 
en kan geconcludeerd worden, dat het model zeer goed presteert. Dit op 
basis van validatie ten aanzien van gesimuleerde en geobserveerd aantal 
personen per straat, het absolute verschil van aantal personen per straat en de 
reeds gelopen afstand. 

3.5 Bounded rationality roodels 
Bounded rationality models zijn gebaseerd op diverse werken van H.A. 
Simons (1916 - 2001) en vormen als het ware een reactie op de random 
utility theory, waarvoor ze dan ook min of meer een alternatief zijn. Net als 
voor de discrete choice models, is de bespreking van de bounded rationality 
rnadeis in dit onderzoek op een mesoniveau gefocust. 

3.5.1 Bounded rationality models: theorie 
Daar waar de random utility theory uitgaat van het kiezen van het meest 
optimale alternatief op basis van nut, onderhevig aan een volledig rationele 
afweging, betwijfelt bounded rationality deze aanname op basis van de 
capaciteiten van de mens. Bounded rationality gaat er daarom (wanneer 
sprake is van complexe beslissingen) vanuit, dat een keuzemaker voor een 
alternatief kiest, zodra een bepaald niveau van tevredenheid bereikt is (Zhu, 
2008). 



Een manier om dit te modelleren is het opstellen van 'als, dan' keuzeprocessen . 
Concreet houdt dit in, dat als een bepaalde situatie zich voordoet er een 
keuze tussen een aantal vooraf bepaalde alternatieven gemaakt wordt. Het 
vaststellen van deze processen (ook wel heuristieken) wordt veelal op basis 
van observatie gedaan, dit omdat de gedachten van de mens theoretisch 
moeilijk uitdrukbaar zijn. Dat dit laatste wel mogelijk is, bewijst Zhu (2008) 
door allereerst theoretische heuristieken op te stellen en vervolgens de 
parameters te schatten met behulp van data. Parameters bepalen (gelijk aan 
discrete choice models) uiteindelijk de kans, dat bij een bepaalde keuze voor 
een alternatief gekozen wordt. 

Bounded rationality models bieden dus een meer realistisch alternatief voor 
de discrete choice models. Dit met het oog op de kritiekpunten ten aanzien 
van random utility theory (zie eind paragraaf 3.3) en zeker wanneer het 
om complexe processen als routekeuzegedrag van voetgangers gaat. Toch 
wil dit niet zeggen, dat dit type model daadwerkelijk beter presteert dan 
de discrete choice models. Wel bieden ze een betere mogelijkheid tot het 
interpreteren van keuzes van voetgangers, doordat keuzeheuristieken veelal 
een vereenvoudiging van de werkelijkheid zijn. Een laatste punt is, dat er 
geen eenduidige methode bestaat tot het vaststellen van keuzeheuristieken, 
hetgeen het opstellen ervan tot bepaalde hoogte subjectief maakt. 

3.5.2 Bounded rationality models: praktijk 
In een model van Zhu & Timmermans (2009), gebaseerd op Zhu (2008) is het 
uitgangspunt een viertal beslissingen welke gemodelleerd dienen te worden: 
go-home, direction, rest en store patronage beslissing. Hiervoor zijn zowel een 
Heterogeneous Hmristic Model (HHM) als een MNL model opgesteld, waarmee 
getracht is het bestaan van diverse strategieën ten einde van keuzeprocessen 
te bepalen. Wat betreft het HHM gaat het model ervan uit, dat een beslissing 
door een set van attributen of factoren beïnvloed wordt. Vervolgens is 
aangenomen, dat de waarden van factoren enkel opgemerkt zullen worden, 
wanneer deze een bepaalde mate van interesse wekken (op basis van een 
tresholdwaarde). Ook is een treshold waarde vastgesteld om alternatieven wel 
of niet te accepteren, waarbij de alternatieven op basis van nut gerangschikt 
zijn. Aangenomen is, dat de keuze-heuristieken logisch afgeleid kunnen 
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worden van deze rangschiklcing. Met behulp van een Multi agent system (MAS 
of: ABMs) zijn simulaties ten aanzien van diverse keuzeprocessen uitgevoerd, 
waarbij deze processen als een hiërarchisch systeem zijn opgevat. 
De richtingskcuze van een voetganger, op te vatten als het lopen in de 
richting die het meest aantrekkelijk is, is afhankelijk van: totaal winkelaanbod 
per richting en de lengte van het voetgangersgebied in die richting. Daarnaast 
wordt het patroon van winkelkeuze bepaald vanuit een keuze tussen de 
mogelijke winkels, waarbij een tweetal factoren van belang zijn: enerzijds 
factoren die te maken hebben met aantrekicingskracht (bijvoorbeeld 
vloeroppervlakte) en anderzijds frictiefactoren (bijvoorbeeld afstand). In 
Zhu & Timmermans (2008) is specifiek ingegaan op de beslissing om naar 
huis te gaan en in Zhu & Timmermans (2009b) op het valideren van de MAS 
simulaties. Uiteindelijk is geconcludeerd, dat het model goed in staat is gedrag 
te voorspellen, waarbij het model gebaseerd op bounded rationality beter 
presteert dan het conventionele MNL (Zhu, 2008). 

Een model, dat niet direct gebruikt maakt van bounded rationality, maar wel 
van tijdelijke en ruimtelijke keuze-heuristieken, is ontwikkeld door Kurose, 
Borgers & Timmermans (2001 ). Allereerst zijn een aantal heuristieken 
vastgesteld ten aanzien van het routekeuzegedrag: local-distance minimising 
(WM), Total-distance-minimising (TDM) en Global-distance-minimising (GDM). 
Hierbij gaat LDM ervan uit, dat de voetganger de kortste route tussen twee 
stops kiest, TDM, dat de totaal gelopen afstand minimaliseert en GDM houdt 
in, dat de voetganger niet perse de kortst mogelijke totale afstand loopt maar 
wel dezelfde volgorde van stops maakt. Betreffende de volgorde van stops 
zijn een drietal heuristieken vastgesteld: Nearest-destination-oriented (NDO), 
Farthest-destination-oriented (FDO) en Intermediate-destination-oriented (IDO). 
Met behulp van empirische data uit Veldhoven zijn de diverse heuristieken 
getoetst. De belangrijkste conclusies zijn, dat een meerderheid van 
voetgangers de GDM heuristiek volgt, het systeem nagenoeg perfect werkt 
bij een LDM heuristiek, het voorspellen van de volgorde van bestemmingen 
voor 85 procent lukt en wat betreft routekeuzes voor 78 procent. 
Op basis van tijdelijke en ruimtelijke heuristieken is door van der Hagen, 
Borgers & Timmermans (1991) vastgesteld, dat slechts een beperkt deel van 
de voetgangers een afstandsminimaliserende strategie ten einde routebepaling 
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hanteert. Dit in tegenstelling totwat veel modellen als uitgangspunt aannemen. 

3.6 ABMs 
Anders dan de andere modelleringtechnieken, zijn de ABMs enkel gericht 
op het simuleren van voetgangersgedrag, en wel op een microniveau (Zhu, 
2008). Toch is het hiermee mogelijk op basis van aggregatie van individuen 
voetgangersstromen te bepalen. 

3.6.1 AMBs: theorie 
Batty (2001) schrijft in een editoria/van Environment and Planning B, dat 
ABMs een krachtig alternatief kunnen vormen om voetgangers te modelleren. 
Door de opkomst van computer en het gebruik hiervan om meer complexe 
processen te modelleren, is het mogelijk geworden voetgangersgedrag te 
simuleren in plaats van te voorspellen. Essentieel is, dat ABMs ervan uitgaan, 
dat het gedrag van een agent (in dit geval de voetganger) altijd afhankelijk is 
van objecten in de directe omgeving; objecten kunnen andere agents zijn, of 
bijvoorbeeld winkels. Dit kan analoog worden gezien aan het vlieggedrag van 
een individuele vogel in een zwerm, waarbij het gedrag van iedere individuele 
vogel bepaald wordt door de vogels in zijn naaste omgeving. Een volgend, 
uniek aspect is, dat uitgangspunt voor de ABMs vaak (dus niet altijd) de 
random-walk is waarbij ook de omgeving veranderbaar is. Dit houdt in, dat 
een aantal agents gegenereerd worden en vervolgens met bepaalde doelen 
'losgelaten' in bijvoorbeeld een stadscentrum. Een gevolg hiervan is, dat 
iedere agent en iedere route anders is en daardoor ook buiten gebaande 
paden getreden wordt. 

Een aantal punten zijn belangrijk aan te merken op de ABMs. De aanname, 
dat de agent een individu is, leidt ertoe dat de som van de individuen het 
sociale aspectvan een samenleving ontwikkelt: de maatschappij. Dit maakt het 
niet mogelijk, dat de maatschappij het individu beïnvloedt (een asymmetrisch 
verband). Een ander kritiekpunt is dat de theoretische onderbouwing van de 
modellen vaak weinig kritisch bestudeerd is. En als laatste neigen modellen 
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naar vereenvoudiging van gedrag, dit om het mogelijk te maken de modellen 
te ontwikkelen en ook te begrijpen (O'Sullivan & Haklay, 2000). 

3.6.2 ABMs: praktijk 
Een model van Helbing, Molnar, Farkas, & Bolay (2001), dat op basis van 
een ABMs ontwikkeld is, bestudeert het zelforganiserende aspect van de 
bewegingen van een massa voetgangers. Belangrijke conclusies zijn, dat 
voetgangers een sterke aversie hebben tegen omwegen en omdraaien en 
daarnaast normaalgesproken voor de snelste route kiezen. Het model maakt 
het mogelijk stromen van voetgangers met een hoge nauwkeurigheid te 
voorspellen, in tegenstelling tot het voorspellen van individueel gedrag, hetgeen 
minder nauwkeurig is. De hoge precisie ten aanzien van het voorspellen van 
de mogelijke voetgangersstromen, onderschrijft de (mogelijke) relevantie van 
ABMs voor dit onderzoek. 
Een volgend model is het STREETS model (Haklay et al., 2001), welk 
voetgangers simuleert door diverse schaalniveaus van bewegingen te 
integreren. Hierbij wordt voortgeborduurd op onderzoek van Schelhorn, 
O'Sullivan, Haklay & Thurstain-Goodwin (1999). Ook dit model maakt het 
mogelijk voetgangersstromen en dus passantenaantallen te voorspellen. 
Het PEDFLOW model (I<erridge, Hine, & Wigan, 2001) heeft de capaciteit 
om een gedetailleerde weergave te maken van hetgeen, dat in stedelijke 
voetgangersgebieden gebeurt. Belangrijk om te vermelden is, dat het model 
zowel objectieve als subjectieve aspecten van gedrag opneemt. 
Als laatste focust het AMANDA model system zich, naast regels voor 
bewegingen van voetgangers, rijvorming en de dynamiek van groepen 
voetgangers, op het modelleren van bestemmingen en activiteiten. Het 
theoretische framewerk hiervoor is gegeven door Dijkstra, Jessurun, & 
Timmermans (2002), waarbij de dataomschrijving in Dijkstra, Timmermans 
& de Vries (2004) te vinden is. Het modelleren van bestemmingen en 
activiteiten is reeds belangrijk gebleken bij het bespreken van andere 
technieken om voetgangers(stromen) te modelleren. 



3. 7 Space syntax modellen 
De space syntax modellen gaan uit van een objectieve beschrijving van de 
morfologische structuur en richten zich op de toegankelijkheid van delen 
van de openbare ruimte; toegankelijkheid wordt hierbij veelal uitgedrukt 
in integratie (Hillier, Penn, Grajewski, & Xu, 1993). De methode gaat uit 
van een plattegrond of ontwerp als onderlegger. Met behulp van een aantal 
tussenstappen kan op basis van de onderlegger een nieuwe kaart getekend 
worden: de axiale kaart. Laatstgenoemde kaart bestaat uit axiale lijnen, waarbij 
deze lijnen ruwweg bepaald worden door met behulp van zo min mogelijk 
en zo lang mogelijke lijnen alle openbare gebieden van de onderlegger te 
doorkruisen. Voor de precieze definitie van een axiale lijn, de axiale kaart 
en de methode om deze te maken, wordt verwezen naar Teklenburg, 
Timmermans & van Wagenberg (1996), dit hoewel het oorspronkelijk werk 
van Hillier & Hanson (1984) is. Met behulp van de axiale kaart kan op een 
drietal schaalniveaus rekenwerk plaatsvinden: een maat van locale centraliteit, 
centraliteit op een globaal schaalniveau en centraliteit met betrekking tot de 
openbare ruimte buiten het geanalyseerde gebied. Op basis van deze drie 
maten is de toegankelijkheid per lijn te berekenen, wat in een aantal kaarten 
uit te werken is: integratie-, segregatie- en rangpositiekaarten (Teklenburg et 
al., 1996). 

Met behulp van de diverse kaarten kunnen, naast ontwerpen ook ingrepen in 
bestaande situaties geanalyseerd worden. Groot voordeel is, dat zo lang het 
mogelijk is de axiale kaarten te tekenen, er voldoende informatie beschikbaar 
is. Uiteindelijk schetsen de Space Syntax modellen min of meer een sterkte 
-zwakte analyse van een stedebouwkundige layout. Het grootste kritiekpunt 
is dan ook dat Space Syntax niet weet te zeggen of een straat druk bezocht 
wordt doordat deze centraal ligt of doordat veel voorzieningen centraal 
liggen. Hetgeen eigenlijk wil zeggen, dat Space Syntax enkel te gebruiken is als 
methode om de mate van bereikbaarheid of toegankelijkheid in verschillende 
delen van een specifiek stedelijk gebied te bepalen. 
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Factor 

Centrailtelt 
(t.a.v.) 

ligging (in) 
Aanbod 

Entreepunten 
(aantal) 

Fysiekruimtelijke 
kenmerken 

Looproutes 

OVerige 

Entreepunten, (winkel)aanbod en woongebieden 
Space syntax: lokale centraliteit, centraliteit op een globaal schaalniveau en 

centr aliteit met betrekking tot de openbare ruimte buiten het geanalyseerde 
gebied 

Aanlooproute, winkelcircuit, voetgangersgebied 
Winkelaanbod, commerciële functies, winkelaanbod per branche, 

medewerkers per branche 
Parkeerplaatsen, busstops, populatie 

Aantal winkels op straat en kiosken, aantal publieke zit plekken, 
gebouwhoogte, breedte winkelstraatstuk, lengte winkelstraatstuk, bomen, 

overdektheid, wandvorming, verlengde, toegankelijkheid tot volgende 
straatstukken, overzicht, typen verkeer, type straten, gebruik van ruimte aan 

weerszijden van de straat 
Eerdere bezoeken aan een straatstuk, stop alternatief, omdraaien in een 

straat, gelopen afstand 
Verbindingsas 
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Het uitgangspunt van dit o nderzoek is de database van Locatus. Deze bepaalt 

in grote mate welke modelleringstecbniek het meest geschikt is. Vervolgens 

bepaalt dezelfde database ook in grote mate het wel of niet kunnen meten 

van variabelen. Daarom zal allereerst de database van Locatus uiteengezet 

worden en vervolgens zal met deze informatie en de uiteenzettingen van de 

moddleringstechnieken in hoofdstuk drie, bepaald worden welke techniek 

het meest geschikt is. Dit ook weer ten aanzien van de doelstellingen. Het 

t\.vecde punt i._ het vas tstellen en oper-ationaliseren van de variabelen, hetgeen 

op basis van de literatuur (hoofdstuk twee en drie), de database van Locatus 

en eigen inzicht gedaan wordt. Met het voltooien hiervan kao een lijst van 

variabelen opgesteld worden. De combinatie van de beargumenteerde 

modelleringstechnick en de geoperationaliseerde lijst van variabelen vormen 

de directe basis voor de dataverzameling en de indirecte basis voor de 

modelvorming. 
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4.1 Database Locatus 
Centraal in de database van Locatus staan de zogenoemde GOAD Plans 
(vanaf nu Goads). Dit zijn gedigitaliseerde weergaves van de plattegronden 
van winkelgebieden (Locatus.com, 2011 ). Aan de Goads zijn een viertal 
reeksen van gegevens gekoppeld: de basismodules 'Verkooppunten' en 
'Passantentellingen', de module 'Kwaliteit' en de Parkeerverkenner. 

4.1.1 Goads 
Iedere Goad is gebaseerd op een geografisch informatiesysteem (GIS, zie lijst 
van definities in de bijlage 0.1 ). In het GIS is per stadscentrum een digitale 
plattegrond (per niveau) weergegeven, waarbij deze opgebouwd is uit vlakken, 
lijnen en punten en aan deze drie basisonderdelen is met behulp van tabellen 

informatie gekoppeld. Ter illustratie is in figuur 4.1 een deel van de Goad 
van Eindhoven Gaar 201 0) weergegeven, waarbij het zwartomlijnde gebied 
winkelcentrum de Heuvelgalerie is. ln dit figuur zijn enkel de onderdelen rue 
voor rut onderzoek van belang zijn, aangegeven in de legenda en geldt, dat 
telpunten uitvergroot en parkeergarages als symbool weergegeven zijn. 
Aan ieder vlak dat als een unit (niet alleen winkels zijn units) doorgaat is 
door Locatus een UnitlD toegekend. Op basis van deze UnitlD wordt weer 
een koppeling gemaakt met de basismodule 'Verkooppunten'. Wat betreft de 
module 'Passantenaantallen' geldt, dat de koppeling met de Goad gemaakt 
is door de tellingen als punten weer te geven en aan ieder punt een ID toe 
te kennen: het TelpuntiD. Hetzelfde geldt voor parkeergarages, waarmee 
een koppeling op basis van een punt in de Goad en een ParkeergarageiD 
gemaakt is. 

4.1.2 Basismodule 'Verkooppunten' 
De verkooppunten zijn in feite dus alle inruvidueel op te vatten panden 
(vanaf nu: units) waaraan Locatus een UnitiD heeft toegekend. Aan deze 
UnitiD's zijn allerhande gegevens gekoppeld, waarvan de volgende voor rut 
onderzoek bruikbaar zijn geacht: 
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N 

A e Telpunten 

[I) Parkeergarages 
Figuur 4.1 Voorbeeld deel Goad plankaart Eindhoven, jaar 2010 (Locatus, 2010) 

Het wel of niet behoren tot een fo rmule van een unit; 
De branchering van iedere unit (bestaande uit groepen, hoofdbranches 
en branches); 
De winkelvloeroppervlakte (WVO); 
Het aantal inwoners binnen een straal van twee, vijf of tien kilometer. 

Wat betreft de winkelvloeroppervlakte geldt, dat dit alleen voor units 
behorende tot een bepaalde groepen (branchering) winkels bekend is. 



Hetzelfde geldt voor de module 'Kwaliteit' welke toegevoegd IS aan de 
basismodule 'Verkooppunten'. 

4.1.3 Basismodule 'Passantentellingen' 
Passantentellingen worden landelijk gezien tweemaal per jaar uitgevoerd, 
waarbij rekening gehouden wordt met bijzondere omstandigheden en het 
weer. Mochten omstandigheden 'bijzonder' zijn, dan worden transactiecijfers 
vergeleken en de passantentellingen daarop aangepast. Locatus geeft niet aan 
wanneer er precies sprake is van bijzondere omstandigheden, verder is dit 
ook niet van belang. Het streven van Locatus is om ieder in de database 
opgenomen winkelgebied, minimaal één keer per twee of drie jaar te tellen. 
Voor de eigenlijke telling geldt, dat per telpunt drie maal op een zaterdag 
over een periode van vijf minuten het aantal passanten in beide richtingen 
geteld wordt. Met behulp van de openingstijden en deze gegevens wordt het 
dagtotaal voor een zaterdag vastgesteld. Het weekbeeld wordt vervolgens op 
basis van gemiddelde transactiecijfers bepaald. Locatus geeft ten aanzien van 
de locaties van telpunten aan, dat deze de belangrijkste en drukst belopen 
delen van ieder stadscentrum dekken. (Locatus, 2008) 

4.1.4 Module 'Kwaliteit' 
De module 'Kwaliteit' wordtvastgesteld voor 17 stadscentra (de binnensteden) 
in Nederland. Hierbij wordt de kwaliteit van een pand uitgedrukt in drie 
variabelen: marktsegment, pandk-waliteit en rapportcijfer. Er geldt, dat 
het marktsegment bepaald wordt aan de hand van het assortiment en de 
prijsstelling en de pandkwaliteit middels interieur, exterieur en onderhoud. 
Aan beide variabelen wordt een cijfer (van 1-5) toegekend, welke opgeteld het 
rapportcijfer vormen. Maar, van deze module zal verder geen gebruik worden 
gemaakt. Dit vanwege de subjectiviteit van de metingen en daarnaast zijn 
deze variabelen moeilijk meetbaar als er geen data van Locatus beschikbaar 
zijn. 

4.1.5 Parkeerverkenner 
De parkeerverkenner richt zich enkel op parkeergarages, maar geeft wel 
een gedetailleerde omschrijving van iedere garage. Het belangrijkste is de 
capaciteit, die voor iedere garage vastgesteld wordt. Daarnaast worden onder 
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meer het aantal lagen, de betaalmethodes en prijzen aangegeven. 

4.2 Modelleringstechniek 
Op basis van hoofdstuk drie is een voorselectie gemaakt ten aanzien van 
mogelijke technieken; modellen op basis van regressieanalyse, sparial 
interaction en discrete choice modelling zijn als toepasbaar vastgesteld. Op 
basis van de doelstelling en de database van Locatus wordt in deze paragraaf 
de definitieve keuze ten aanzien van de modelleringstechniek gemaakt. 

4.2.1 Regressiemodel 
Wat betreft een regressiemodel geldt, dat er praktisch gezien geen 
belemmeringen zijn. Summier houdt deze techniek in, dat allereerst de 
passantenaantallen als metingen voor de afhankelijke variabele dienen. 
Vervolgens wordt een set onafhankelijke variabelen vastgesteld, welke per 
passantentelling (ieder telpunt is één case) gemeten moeten worden. Als de 
data verzameld is, dan zal met behulp van een regressieanalyse de schatting 
van parameters plaatsvinden waarmee het model bepaald wordt. Deze 
omschrijving toont meteen een nadeel van deze techniek; op geen manier 
wordt een uitgangspunt aangenomen ten aanzien van voetgangers en/ of 
het gedrag daarvan. Voor de doelstelling is dit echter geen nadeel, daar de 
theoretische juistheid van de uitgangspunten per techniek niet als criterium 
beschouwd is. 

4.2.2 Spatial interaction 
De absolute basis van deze techniek bestaat uit een drietal componenten: de 
populaties van een bepaald aantal alternatieve vertrekpunten, de populaties 
van een bepaald aantal alternatieve bestemmingen en de afstand tussen de 
diverse vertrekpunten en bestemmingen. Mochten data voor één of beide 
variabelen met betrekking tot populaties niet beschikbaar zijn, dan is het 
mogelijk een andere vergelijkbare variabele hiervoor op te stellen. Voorwaarde 
is dat de verhouding tussen de attributen van de diverse alternatieven min of 
meer gelijk is aan de verwachte verhouding tussen de populaties (Wilson, 
1971 ). 
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Als dit gekoppeld wordt aan de dataomschrijving van Locatus dan blijkt, dat 
de populatie op zowel de vertrekpunten als op de bestemmingen onbekend 
is. Hoewel dit in theorie geen probleem hoeft te zijn, zou het toepassen van 
sparial interaction met oog op de doelstelling omslachtig zijn en daarnaast zal 
het ontbreken van de genoemde gegevens in de praktijk wel lastig zijn (ten 
aanzien van de toetsing van prestaties van modellen). 

4.2.3. Discrete choice modelling 
De djscrete choice modellen vereisen een startpunt van een individu, om 
vervolgens met behulp van bijvoorbeeld MNL het routekeuzegedrag te 
bepalen. Het startpunt zorgt meteen voor de eerste problemen, daar er geen 
gegevens ten aanzien van de populatie bekend zijn. Een volgend probleem 
is dat zodra een populatie toch vastgesteld is, er geen data aanwezig zijn om 
de route lengte te geven. Lengte kan bijvoorbeeld gegeven worden door een 
afstand, tijdsbestedjng, of boodschappenlijst (allen met bijhorende deviaties) 
vast te stellen. Beide problemen zijn op te lossen door additionele data te 
verzamelen en/ of aannames te maken. Het verzamelen van aanvullende data 
is omslachtig met het oog op de doelstelling en een aanname is per defirutie 
ruet zeker en betekent dus meer onzekerheden in het model. Het toepassen 
van discrete choice rnadelling is dus omslachtig en levert onzekerheden op. 

4.2.4 Conclusie 
Op basis van bovenstaand is te concluderen, dat het opstellen van een 
regressiemodel het meest gesellikt is. Om het model te kunnen ontwikkelen 
hoeft er namelijk geen additionele data verzameld te worden en daarnaast 
hoeven geen aannames gemaakt te worden met betrekking tot het invullen 
van wtgangspunten. Dit in tegenstelling tot sparial interaction en discrete 
choice modelling. Overigens wil dit alles ruet zeggen dat een regressiemodel 
uiteindelijk ook de meest optimale voorspelling zal leveren. Maar gezien de 
dataset en de doelstelling is de toepasbaarheid van deze techruek wel het 
meest optimaal. 
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4.3 Operationalisatie variabelen 
Zoals aangegeven zijn mogelijke variabelen op basis van de conclusies van 
het literatuuroverzicht, de database van Locatus en eigen inzicht vast te 
stellen. De mogelijke variabelen dienen tevens meetbaar te zijn en hoewel 
het vermoeden bestaat dat dit mogelijk is, is het zaak concreet aan te geven 
op welke wijze de variabelen gemeten worden: de operationalisatie. Beide 
onderdelen, de mogelijke variabelen en de operationalisatie daarvan, worden 
in deze paragraaf tegelijk besproken. Maar, alvorens concreet hierop ingegaan 
wordt, zal eerst besproken worden uit welke elementen het netwerk, waarover 
de voetgangers zich verplaatsen, bestaat (zie figuur 4.2). 

Park .. rgarage ) 
Parke-erte-rrein 

~~as~~~te 4~ 
Flt>tsenstalling 

-
StroiltdHI n,m -- Straard~lfl,.tn.+ ' 

u 

• EntrHpuOl 

• Begin- of t>indpunt 

Knooppum 

• Begin· of eindpunt 
slfitatdeel 

Figuur 4.2 Elementen stratennetwerk 

Naar voorbeeld van diverse onderzoeken, waaronder Scott (1974) en Van 
Wijk (2003), en op basis van de GIS structuur, is het openbaar gebied in een 
stadscentrum gedefirueerd als een aaneenschakeling van lijnen en punten. 
Lijnen kunnen ruerbij straatsegmenten of straatdelen zijn en punten zijn 
onder te verdelen in entreepunten, knooppunten of begin- of eindpunten. 
Voor de precieze defirutie van deze begrippen wordt verwezen naar de lijst 
van defiruties in de bijlage 0.1. 



Er is getracht een overzicht van alle factoren te geven en dit te verduidelijken 
aan de hand van voorbeelden van variabelen. Ter verduidelijking: een factor 
is opgevat als simpelweg de noemer voor een groep van variabelen (wel of 
niet limitatief) en een variabele is opgevat als een enkelvoudig en eenduidig 
begrip. Van iedere mogelijke factor wordt één variabele uitgelicht door de 
vergelijking en daarmee de operationalisatie daarvan te geven. Omdat de 
rest van de variabelen behorende tot een betreffende factor analoog aan dit 
voorbeeld te meten is, worden deze niet verder toegelicht. Daarnaast is in 
bijlage 1.1 het operationalisatieschema te vinden, waarin voor alle variabelen 
de wijze van meten toegelicht wordt. 

Een volgend algemeen punt, dat voor alle factoren waarbij winkelunits 
betrokken zijn geldt, is de branchering van Locatus naar groepen (zie tabel 
4.1 ). Deze is aangenomen om units in categorieën in te delen, omdat verwacht 
wordt dat deze indeling de juiste mate van specificatie heeft; de groepen zijn 
niet te breed maar ook niet te specifiek. Zodoende zijn invloeden van de 
variabelen per groep duidelijk interpreteerbaar en wordt voorkomen, dat 
variabelen uiteindelijk als constant opgevat moeten worden (doordat te 
weinig waarden te meten zijn). 

00 Alle units behorende tot de groep 'leegstand' 
11 Alle units behorende tot de groep 'dagelijks' 
22 Alle units behorende tot de groep 'mode & luxe' 
35 Alle units behorende tot de groep 'vrije tijd' 
37 Alle units behorende tot de groep 'in/om huis' 
3S __ ~AIIe units behorende tot de groep 'detailhandel overig' 
59 Alle units behorende tot de groep 'leisure' 
65 Alle units behorende tot de groep 'diensten' 
80 Alle units behorende tot de groep 'ATM' 
90 Alle units behorende tot de groep 'overig' 

Een laatste algemeen punt heeft betrekking tot units, die als trekkers opgevat 
zijn. Voordat deze geoperationaliseerd kunnen worden, dient duidelijk te 
zijn welke winkels opgevat worden als trekkers; enkel winkels worden als 
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mogelijke trekkers beschouwd (dus geen bioscopen et cetera). De basis voor 
de het opstellen en meten van variabelen is in feite een lijst van winkels, welke 
op basis van branchering en type verder onderverdeeld zijn. De analyse die 
tot de lijst en categorieën geleid heeft, is terug te vinden in bijlage 1.2. Hierbij 
dient opgemerkt te worden, dat deze analyse een voorschot neemt op de 
regressieanalyse, die in hoofdstuk zes uiteengezet wordt. 

4.3.1 Centralheit 
Uit diverse onderzoeken, waaronder Sandahl & Percivall (1972) blijkt, dat 
centraliteit een belangrijke rol speelt bij het bepalen van druktebeelden 
in stadscentra. Meer specifiek is de centraliteit ten opzichte van units en 
entreepunten van belang. Voor units geldt, dat o p basis van tabel4.1 en op basis 
van winkelunits die als trekkers opgevat worden, variabelen vastgesteld zijn. 
Dit mede naar aanleiding vanSaarloos (1 999) die aangeeft, dat de centraliteit 
ten opzichte van zwaartepunten van belang is, waarbij zwaartepunten 
onder andere als trekkers op te vatten zijn. Voor de entreepunten geldt, 
dat variabelen op basis van de volgende (sub)categorieën vastgesteld 
zijn: parkeergelegenheden (de som van parkeergarages en -terreinen), 
parkeergarages, parkeerterreinen, stations, bushaltes en fietsenstallingen. 

Centraliteit: afstand tot units 
De eerste fac tor is te omschrijven als de centraliteit van een telpunt ten 
aanzien van units, uitgedrukt in de gemiddelde totale afstand tot iedere unit 
vanuit een telpunt (CTA): 

Waarbij: 

L~=l d(TPi, U1J 
N 

4.3 

CTA; = centrali teit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van 
telpunt tot iedere unit; 

d ( TP; , U") = de afstand tussen telpunt i en unit n; 
TP; = het telpunt i, waarbij geldt: i = 1, 2, ... , I; 

Master Thesis Jordy Pedd 



HOOFDSTUK 4 
Un =de unit n, waarbij geldt: n = 1, 2, ... , N 
N = het totaal aantal units. 

Op basis van vergelijking 4.1, zijn variabelen te bepalen voor alle groepen 
uit tabel4.1. Daarnaast is de factor 'TCTA' ook op eenzelfde wijze te meten, 
waarbij dit de gemiddelde totale afstand van een telpunt tot iedere unit 
opgevat als trekker is. Op basis van groepen en categorieën trekkers is deze 
factor op eenzelfde wijze als 'CT A' verder uit te werken in variabelen. 

Centraliteit: afstand tot aanbod 
De volgende factor is opgesteld door rekening te houden met het relatieve 
belang van iedere unit. Dit door aan te nemen dat het aantal vierkante meters 
WVO een representatieve maat hiervan is. Deze factor kan alleen voor de 
groepen 00 t/m 38 vastgesteld worden, daar enkel van deze units de WVO 
bekend is. Hiermee is de centraliteit van ieder telpunt ten aanzien van de 
gemiddelde totale afstand tot het WVO per unit te bereken (CWVOAF): 

CWVOAF1 

Waarbij: 

"N WVO(U11 ) 

L..n=l d(TP· U ) t• n 

N 
4.2 

CWVOAF
1 
= centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand 

van telpunt tot het aanbod WVO van iedere unit; 
WVO ( Un) =het WVO van unit n, uitgedrukt in het aantal 
vierkante meters; 
d ( TP

1 
, U n) = de afstand tussen telpunt i en unit n; 

TP, = het telpunt i, waarbij geldt: i = 1, 2, ... , I; 
Un =de unit n, waarbij geldt: n = 1, 2, ... , N; 

• N = het totaal aantal units. 
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De overige groepen zijn op basis van vergelijking 4.2 uitdrukbaar in 
variabelen. Ook hiervoor geldt, dat een factor omtrent trekkers op eenzelfde 
wijze gemeten kan worden; de factor 'TC\XIVOAF'. 

Centraliteit: entreepunten 
De centraliteit ten opzichte van entreepunten wordt op eenzelfde manier als 
de units uitgespitst in twee basisfactoren. Allereerst, analoog aan vergelijking 
4.1, de centraliteit ten aanzien van entreepunten, uitgedrukt in gemiddelde 
totale afstand tot ieder entreepunt vanuit een telpunt (CE'T): 

Waarbij: 

L~=l d(TPi, En) 
N 

4.3 

CET
1 

= centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van 
telpunt tot ieder entreepunt; 
d ( TP,, En) = de afstand tussen telpunt i en entreepunt n; 
TP

1 
= het telpunt i, waarbij geldt: i = 1, 2 , ... , I; 

E n = entreepunt n, waarbij geldt: n = 1, 2, ... , N ; 
N = het totaal aantal entreepunten. 

Centraliteit: entreepunten en capaciteit 
De tweede factor ten aanzien van de centraliteit ten opzichte van entreepunten 
is ook analoog aan de centraliteit ten aanzien van het aanbod opgesteld, 
namelijk analoog aan vergelijking 4.2. Voor deze factor wordt aangenomen 
dat de capaciteit van entreepunten een relatieve maat van belang is (de factor 
'CECAP'). Doordat het totaal van entreepunten niet vergelijkbaar is, is geen 
totale maat van centraliteit ten aanzien van de capaciteit opgesteld en wordt 
daarom het volgende voorbeeld gegeven: 



CECAPFi 4.4 
N 

Waarbij: 
CECAPF; = centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand 
van telpunt tot het totaal aan fietsparkeerplaatsen; 
CAP ( EnPF) = de capaciteit van fietsenstalling n; 
d ( TP;, EnPF) = de afstand tussen telpunt i en fietsenstalling n; 
TP; = het telpunt i, waarbij geldt: i = 1, 2 , ... , I; 
EnPF =fietsenstalling n, waarbij geldt: n = 1, 2, ... , N; 
N = het totaal aantal fietsenstallingen. 

Centraliteit: woongebieden 
Met deze factor wordt de positie van een telpunt ten opzichte van 
woongebieden gemeten. In de basismodule 'Verkooppunten' wordt per unit 
aangegeven, hoe groot het aantal inwoners binnen een straal van twee, vijf of 
tien kilometer is. Door de waardes van de units die het dichtst bij een telpunt 
liggen aan te nemen, kunnen de volgende drie variabelen gemeten worden: 

CAI2: centraliteit ten aanzien van het aantal inwoners op 2 km; 
CAIS: centraliteit ten aanzien van het aantal inwoners op 5 km; 
CAI10: centraliteit ten aanzien van het aantal inwoners op 10 km. 

Hiermee worden de maten van centraliteit afgesloten. Dit hoewel ook 
space syntax op te vatten is als een maat van centraliteit, uitgedrukt in 
toegankelijkheid. Echter hier wordt vanaf gezien doordat het uitvoeren van 
een space syntax analyse tijdrovend is en min of meer dezelfde elementen 
(axiale lijnen lijken erg op zichtlijnen) ook op andere wijze meegenomen 
kunnen worden. 
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4.3.2 Winkelaanbod 
Omdat het aantal vierkante meters winkelvloeroppervlakte alleen per 
winkelunit vastgesteld is, kunnen variabelen omtrent het aanbod ook alleen 
voor winkelunits vastgesteld worden (de factor '\WOSD') . Hierbij wordt 
het winkelaanbod aan WVO per straatdeel (zie figuur 4.1) opgeteld, waarbij 
allereerst het totaal per straatdeel bepaald wordt en vervolgens worden meer 
specifieke variabelen aan de hand van de branchering uit tabel 4.1 bepaald. 
Daarnaast is het aannemelijk, dat hoe langer een straatdeel is, het aantal 
vierkante meters WVO groter zal worden, dit onder gelijke omstandigheden 
van de overige variabelen . Om dit uit te drukken is een relatieve maat 
opgesteld; deze maat houdt in dat de som van het WVO door de lengte van 
het betreffende straatdeel gedeeld wordt (de factor 'WVOLSD'). 
Ook wat betreft het winkelaanbod per straatdeel is rekening gehouden met 
de invloed van trekkers, uitgedrukt in de factor 'TWVOSD' (omdat trekkers 
beperkt voorkomen is een relatieve maat niet noodzakelijk; het aantal vierkante 
meters WVO staat in grote mate los van de lengte van een straatdeel). De 
interpretatie van deze factoren laat weinig ruimte voor misvattingen, daarom 
wordt hier verder niet op ingegaan en voor het de wijze van operationalisatie 
verwezen naar bijlage 1.1. 

4.3.3 Fysiekruimtelijke kenmerken 
Deze groep factoren en variabelen vormen de overige te meten variabele, 
waarmee alle fysiekruimtelijke kenmerken uitgedrukt worden, die objectief 
en voldoende eenvoudig te meten zijn. 

Zichtlijnen (afkorting variabele: 'ZTP') 
Een eerste maat met betrekking tot de fysiekruimtelijke kenmerken heeft te 
maken metspace syntax, in de zin dat het zichtlijnen betreft. In stappen en op 
basis van figuur 4.3 is uit te leggen hoe deze variabele te berekenen is. Allereerst 
wordt door een betreffend telpunt een breedtelijn getrokken, van straatrand 
naar straatrand en zo goed als het kan loodrecht op deze straatranden. Vanuit 
de twee eindpunten van de breedtelijn en het middelpunt worden, in de twee 
richtingen min of meer loodrecht op de breedtelijn, de maximale zichtlijnen 
gemeten. Door deze waardes te middelen, wordt vervolgens de variabele 
'maximaal zicht ter plaatse van een telpunt' bepaald. 
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• Telpunt • Bebouwing D Straat - Zichtlijn 

- Breedtelijn 

Figuur 4.3 Voorbeeld zichtlijnen ten behoeve van variabele ZTP 

Aansluiting op het stratennetwerk (ASG) 
Deze factor heeft te maken met de wijze waarop straatsegmenten (zie 
figuur 4.2) op elkaar aansluiten. Dit bijvoorbeeld omdat aangegeven is dat 
voetgangers de neiging hebben rechtdoor te lopen (Van Wijk, 2003). Op 
basis van figuur 4.4 is de variabele 'ASG' te meten. 

' 
~~==----~----~--~~=---~~' ' 
.--- ___""""""t, r 

Telpunt ;Knooppunt - - Straatsegment 

Figuur 4.4 Uitgangspunt variabele ASG 

Allereerst worden de hoeken tussen aansluitende straatsegmenten gemeten 
(hoek cd, ~1 et cetera). Vervolgens wordt per knooppunt de gemiddelde 
onderlinge hoek tussen het straatsegment waarin het telpunt zich bevindt en 
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de overige straatsegmenten bepaald. Beide gemiddelden worden opgeteld, wat 
de maat voor de variabele 'ASG' bepaald. Door deze waarde niet nogmaals 
te middelen, wordt rekening gehouden met bijvoorbeeld eindpunten. Ter 
illustratie is deze berekening voor figuur 4.4 in de volgende vergelijking 
uiteengezet (vergelijking 4.5): 

4.5 

Op basis van de hoeken uit figuur 4.4 zijn vervolgens nog een drietal 
variabelen te meten. Namelijk: 

ASV: aantal straatsegmenten aansluitend op het straatsegment waarin 
een telpunt zich bevindt, onder een hoek groter dan 120 graden; 
ASH: aantal straatsegmenten aansluitend op het straatsegment waarin 
een telpunt zich bevindt, onder een hoek kleiner dan 60 graden; 
ASL: aantal straatsegmenten aansluitend op het straatsegment waarin 
een telpunt zich bevindt, onder een hoek tussen de 60 en 120 graden . 

Maatvoering 
Een drietal maten zijn aan de hand van de dimensies van het straatsegment 
waarin zich een telpunt bevindt te meten. Achtereenvolgens zijn dit: 

LSG: lengte straatdeel; 
BSG: breedte straatdeel ter plaatse van het telpunt; 
LBSG: de verhouding 'lengte gedeeld door breedte' van het straatsegment 



Ook kan gekeken worden naar het straatverloop van een straatsegment 

waarin een telpunt zich bevindt. De waarde van de variabele 'straatverloop' 

(SV) wordt bepaald aan de hand van de volgende mogelijkheden: 

Het straatverloop is recht; 
Het straatverloop is niet recht. 

Mate waarin de wandvorming ter plaatse van de langszijden van 
straatdelen uit winkelunits bestaat (Z) 
Uit Saarloos (1999) blijkt, dat wandvorming ter plaatse van langszijden 
van een straatdeel van invloed is op de druktebeelden in stadscentra. In dit 

onderzoek wordt enkel gekeken naar bebouwing in de vorm van winkelunits 

en zijn er drie categorieën opgesteld om de mate van bebouwing in te 
delen: volledig, half en niet bebouwd. Deze categorieën zijn enigszins breed 

opgesteld, omdat het meten hiervan subjectief is en door het breed definiëren 
van de categorieën wordt de kans op fouten teruggebracht. Uiteindelijk leidt 

clit ertoe dat de variabele 'mate van aanwezigheid van winkelunits aan de 

langszijden van een straatdeel' de volgende mogelijke antwoorden kent: 

• 
• 

• 

Geen winkelunits aan beide zijden; 

Eén zijde voor ongeveer de helft bestaande uit winkelunits; 
Twee zijden voor ongeveer de helft bestaande uit winkelunits; 

Eén zijde volledig bestaande uit winkelunits; 
Eén zijde volledig en één zijde voor ongeveer de helft bestaande uit 
winkel units; 

Twee zijden volleelig bestaande uit winkelunits. 

Toegestaan verkeer (V) 
Het toegestane verkeer heeft vermoedelijk ook invloed op de drukte van een 
straatdeeL Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het zich wel of niet 
bevinden van een telpunt in een voetgangersgebied. Concreet zijn hierdoor 
de volgende antwoorden ten aanzien van de variabele 'toegestane verkeer' 

mogelijk: 
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Ligging van het straatsegment in het voetgangersgebied; 

Ligging van het straatsegment buiten het voetgangersgebied. 

Overdektbeid (0) 
Deze variabele heeft betrekking tot het zich wel of niet bevinden van een 

telpunt in een overdekt straatdeeL De variabele overdektbeid kent daarom de 

volgende mogelijke antwoorden: 

Het telpunt bevindt zich in een overdekt straatdeel; 
Het telpunt bevindt zich niet in een overdekt straatdeeL 

4.4 Lijst van variabelen 
Uiteindelijk heeft de operationalisatie van variabelen geleid tot de volgende 
lijst, waarin de afkorting en omschrijving van alle variabelen gegeven is. Voor 

de concrete wijze van operationaliseren wordt verwezen naar bijlage 1.1. 

CTA 

CTAOO 

CTA11 

CTA22 

CTA35 

CTA37 

CTA38 

CTA59 

CTA65 

CTA80 

Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van 
telpunt tot iedere unit 
Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van 
telpunt tot iedere unit uit de groep '00-leegstand' 
Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van 
telpunt tot iedere unit uit de groep '11-dagelijks' 
Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van 
telpunt tot iedere unit uit de groep '22-mode & lu:<e' 
Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van 
telpunt tot iedere unit uit de groep '35-vrije tijd ' 
Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van 
telpunt tot iedere unit uit de groep '37-in/om huis ' 
Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van 
telpunt tot iedere unit uit de groep '38-detailhandel overig' 
Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van 
telpunt tot iedere unit uit de groep '59-leisure' 
Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van 
telpunt tot iedere unit uit de groep '65-diensten' 
Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van 
telpunt tot iedere unit uit de groep '80-ATM' 
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CTA90 Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van 

telpunt tot iedere unit uit de groep '90-overig' 
TCTA Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van 

telpunt to t iedere trekker uit de gedefinieerde set trekkers 
TCTAW Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van 

telpunt tot iedere trekker ui t de categorie 'warenhuis' 
TCTAM Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van 

telpunt tot iedere trekker uit de categorie 'mode' 
TCTAH Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van 

telpunt tot iedere trekker uit de categorie 'huishoud' 
TCTAGA Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van 

telpunt to t iedere trekker uit de categorie 'groep a' 
TCTAGB Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van 

telpunt tot iedere trekker uit de categorie 'groep b' 
CWVOAF Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van 

telpunt tot het aanbod WVO van iedere unit 
C\XfVOAFOO Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van 

telpunt tot het aanbod WVO van iedere unit uit de 
groep 'DO-leegstand' 

CWVOAF11 Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van 
telpunt tot het aanbod WVO van iedere unit uit de 
groep '11-dagelijks' 

CWVOAF22 Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van 
telpunt tot het aanbod WVO van iedere unit ui t de 
groep '22-mode & lu:'<e' 

C\WOAF35 Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van 
telpunt tot het aanbod WVO van iedere unit uit de 
groep '35-vrije tijd' 

CWVOAF37 Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van 
telpunt tot het aanbod WVO van iedere unit uit de groep '37-in/ 
om huis' 

CWVOAF38 Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van tel 
punt tot het aanbod WVO van iedere unit uit de groep 
'38-detailhandel overig' 

TWVOAF Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van tel 
punt tot het aanbod WVO van iedere trekker uit de 
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gedefinieerde set trekkers 
TWVOAFW Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van 

telpunt tot het aanbod WVO van iedere trekker uit de categorie 
'warenhuis' 

TWVOAFM Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van 
telpunt tot het aanbod 'V{fVO van iedere trekker uit de categorie 
'mode' 

TWVOAFH Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van 
telpunt tot het aanbod WVO van iedere trekker uit de categorie 
'huishoud' 

TWVOAFGA Centralitei t ten aanzien van de gemiddelde totale 
afstand van telpunt tot het aanbod WVO van iedere trekker uit 
de categorie 'groep a' 

TWVOAFGB Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van 

CAI2 
CAI5 
CAI10 
CET 

CEF 

CECS 

CEB 

CEP 

CEPG 

CEPT 

CECAPF 

CECAPB 

telpunt tot het aanbod WVO van iedere trekker uit de categorie 
'groep b' 
Centraliteit ten aanzien van het aantal inwoners op 2 km 
Centraliteit ten aanzien van het aantal inwoners op 5 km 
Centraliteit ten aanzien van het aantal inwoners op 10 km 
Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van 
telpunt tot ieder entreepunt 
Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van 
telpunt tot iedere fietsenstalling 
Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van 
telpunt tot ieder station 
Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van 
telpunt tot iedere bushal te 
Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van 
telpunt tot iedere parkeergelegenheid 
Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van 
telpunt tot iedere parkeergarage 
Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van 
telpunt tot ieder parkeerterrein 
Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van 
telpunt tot het totaal aan fietsparkeerplaatsen 
Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van 



telpunt tot het totaal aan buslijnen 
CECAPP Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van 

telpunt tot het totaal aan parkeerplaatsen 
CECAPPG Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van 

telpunt tot het totaal aan parkeerplaatsen in parkeergarages 
CECAPPT Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van 

telpunt tot het totaal aan parkeerplaatsen op parkeerterreinen 
WVOSD Totaal aanbod aan WVO per straatdeel 
WV011SD Totaal aanbod WVO uit de groep '11-dagelijks' per straatdeel 
WV022SD Totaal aanbod WVO uit de groep '22-mode & luxe' per 

straatdeel 
WV035D Totaal aanbod WVO uit de groep '35-vrije tijd' per straatdeel 
WV037SD Totaal aanbod WVO uit de groep '37-in/om huis' per straatdeel 
WV038SD Totaal aanbod WVO uit de groep '38-detailhandel overig' per 

straatdeel 
T\WOSD Totaal aanbod WVO aan trekkers per straatdeel 
TWVOWSD Totaal aanbod WVO aan trekkers uit de categorie 'warenhuis' 

per straatdeel 
TWVOMSD Totaal aanbod WVO aan trekkers uit de categorie 'mode' per 

straatdeel 
TWVOGASD Totaal aanbod WVO aan trekkers uit de categorie 

'groep a' per straatdeel 
TWVOGBSD Totaal aanbod WVO aan trekkers uit de categorie 'groep b' per 

straatdeel 
WVOLSD Totaal aanbod aan WVO per lengte-eenheid straatdeel 
WVOL11SD Totaal aanbod WVO uit de groep '11-dagelijks' per 

lengte-eenheid straatdeel 
WVOL22SD Totaal aanbod WVO uit de groep '22-mode & luxe' per 

lengte-eenheid straatdeel 
WVOL35SD Totaal aanbod WVO uit de groep '35-vrije tijd' per 

lengte-eenheid straatdeel 
WVOL37SD Totaal aanbod WVO uit de groep '37-in/om huis' per 

lengte-eenheid straatdeel 
WVOL38SD Totaal aanbod WVO uit de groep '38-detailhandel overig' per 

ZTP 
ASG 

lengte-eenheid straatdeel 
Maximaal zicht ter plaatse van een telpunt 
Gemiddelde hoek van aansluiting van straatsegmenten op het 
straatsegment waarin een telpunt zich bevindt 
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ASV 

ASL 

ASH 

LSG 
BSG 
LBSG 
sv 
z 

TV 
0 

Aantal straatsegmenten in het verlengde van het straatsegment 
waarin een telpunt zich bevindt 
Aantal straatsegmenten loodrecht op het straatsegment waarin 
een telpunt zich bevindt 
Aantal straatsegmenten aansluitend, onder een hoek kleiner dan 
60 graden, op het straatsegment waarin een telpunt zich bevindt 
Lengte straatdeel 
Breedte straatsegment ter plaatse van het telpunt 
Verhouding lengte:breedte in een straatsegment 
Straatverloop 
Mate waarin de wandvorming ter plaatse van de langszijden van 
straatdelen uit winkelunits bestaat 
Toegestaan verkeer ter plaatse van het telpunt 
Overdektbeid van het straatsegment ter plaatse van het telpunt 
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HOOFDST UK 4 UITGANGSPUNTEN MODELVORMING 

Centrailtelt en units 

Afstand tot units Afstand tot D nbcid 
CTA-CTAOO-CTA11 -CTA21-CTA35- CTA37 - ONVOAF- CWVOAFOO- CWVOAF 11 - CWVOAF21 

CTA38 - CTA59 - CTA65- CT ASO· CTA90 • CWVOAF35 • ONVOAF 37 - ONVOAF 38 

TCTA · TCTAW ·TC TAM- TCTAH- TCTAGA- TCWVOAF • TCWVOAFW- TCWVOAFM-
TCTAGB TCWVOAFH-TCWVOAFGA-TCVVVOAFGB 

Centralitl!lt en entreepunten 

Aanbod 

A1111bod lnWVO Aanbod In WVO per lengte-eenheid 
WVOSO • WVOliSD • WV021$0 · WV035SD -

WV037SD · WV038SD 
WVOLSD · WVOL 11 SD • WVOLn SD -WVOL3SSD 

11 
TWVOSD · TWVOWSD · TWVOMSD · -WVOL37SD • WVOU85D 

TWVOGASD-TWVOGBSD 

~d'Mi!ii!i .. l§i!i§ilijii.!tjiiiij.~ 
~ ASV · ASl- ASH · LSG • BSG- LBSG-SV-l-V-() 

Figuur 4.5 Conceptueel model (zie paragraaf 4.4 voor omschrijvingen per afkorting en bijlage 1.1 voor de operationalisatie van variabelen) 
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Alvorens de data daadwerkelijk verzameld worden, zal een selectie uit de 

database van Locatus gemaakt worden . Dit enerzijds omdat de database 

van L.ocatus te g roo t is om binnen een reëel tijdsbestek alle variabelen voor 

alle beschikbare data te meten, en anderzijds omdat verwacht word t dat de 

doelstelling oo k met een selectie van data uit de database kan wo rden bereikt. 

In di t hoofdstuk zal daarom allereerst ingegaan worden op de wijze waarop 

de selectie van steden vastgesteld is. 

Een volgend punt is het onderzoeken welke data buiten de database van 

L.ocatus benodigd en te verzamelen zijn. Met de afronding hiervan is de 

dataverzameling vo lledig ingekaderd en staat vast welke variabelen wel o f niet 

te meten zij n. E chter, voordat daadwerkelijk begonnen kan worden met het 

verzamelen van data, dient de datapreparatie plaats te vinden. P reparatic is 

in dit onderzoek tweeledig opgevat; allereerst worden data naar de gewenste 

softwarepakketten geëxporteerd, vervolgens zullen data op belangrijke 

punten worden gecontroleerd. H iermee zijn alle voorbereidende handelingen 

uitgevoerd en kan de datavcrzameling daadwerkelijk uitgevoerd worden. Waar 

er sprake van is dat voorbeelden vcrhelderend kunnen zijn , zullen deze aan 

de hand van één m omentopname, E indhoven Gaar 2010), gegeven worden. 
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HOOFDSTUK 5 

5.1 Dataselectie 
De dataselectie houdt in, dat van een bepaald aantal steden een Stad 

bepaald aantal passantentellingen geselecteerd wordt. De selectie Am hem 
Breda hiervan gebeurt aan de hand van een viertal criteria. Allereerst 

zullen gegevens beschikbaar moeten zijn. Locatus geeft aan, dat 
Eindhoven 

de passantentellingen en metingen ten aanzien van de basismodule 
'Verkooppunten' vanaf 2003 consistent verricht zijn en ten aanzien Enschede 

van de Parkeerverkenner vanaf 2005. Wanneer gekeken wordt naar 
de grootte, zijn twee subcriteria aangehouden: het aantal winkels 

Haarlem 
Maastricht 

en het aantal vierkante meters verkoopvloeroppervlakte 0/VO, 
ook op te vatten als WVO). Wat betreft het aantal winkels, zijn Tilburg 

de binnensteden en hoofdwinkelgebieden (groot) interessant. 
Voor binnensteden geldt, dat meer dan 400 winkels zich in het 
hoofdwinkelcentrum moeten bevinden en voor hoofdwinkelgebieden 
(groot) russen de 200 en 400 winkels. De vier grootste steden van Nederland 
(Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag) worden op voorhand 
uitgesloten, hiervan wordt verwacht dat deze door de grootte en structuur 
moeilijk vergelijkbaar zijn met de andere, minder grote steden. Het derde 
criterium is opgesteld met het oog op grootschalige veranderingen. Aan de 
hand van cases is hiernaar gezocht, om ervoor te zorgen dat uiteindelijk ook 
geanalyseerd kan worden in hoeverre een model in staat is veranderingen in 
druktebeelden, door grootschalige veranderingen ingegeven, te voorspellen. 
Het laatste criterium heeft te maken met de structuren van Bak (1971 ). Er 
is een evenwichtige database ten aanzien van de structuren 'concentrisch' en 
'lineair' van het kernwinkelapparaat nagestreefd (hetgeen door het beperkt 
voorkomen van cases van grootschalige veranderingen niet helemaal, maar 
wel in voldoende mate gelukt is). De andere structuren komen in Nederland 
nauwelijks voor (verspreide en rechthoekige, planmatige structuren). In tabel 
5.1 is een overzicht gegeven van de selectie van steden en voor de verdere 
verclieping wordt verwezen naar bijlage 2.1. In deze bijlage zal met name 
ingegaan worden op eliverse cases van grootschalige ontwikkelingen en 
daarnaast op de structuurvan elke stad ten aanzien van het kernwinkelapparaat 
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Jaren Grootte WO(m2
) Veranderingen Structuur 

2009-2007-2004 Binnenstad 307.000 Musiskwartier Lineair 
2010-2008-2006 Binnenstad 363.000 N.v.t . Concentrisch 
201Q-2008-2005 Binnenstad 428.000 MediaMarkt Concentrisch 

Admirant Shopping 
Eindhoven 

2008: externe Binnenstad 322.000 N.v.t. Concentrisch 
validatie 
2010-2008-2006 Binnenstad 242.000 N.v.t. Lineair 
2010-2008-2006 Binnenstad 246.000 Mossae Forum, Concentrisch 

Entre Deux 
201Q-2008-2005 Binnenstad 337.000 Pieter de Vreedeplein 

Voor Enschede geldt, dat deze niet in de database opgenomen zal worden 
ten einde van modelontwikkeling. Wel worden hiervan data verzameld om te 
toetsen of een geschat model algemeen toepasbaar is op andere steden: de 
externe valicliteit. Externe validiteit heeft er dus mee te maken in hoeverre 
resultaten van een onderzoek generaliseerbaar zijn (Baarda & de Goede, 
2006). 

5.2 Datatoevoeging 
De toevoeging van data heeft enkel betrekking op entreepunten. Wat betreft 
bushaltes en stations wordt eenvoucligweg gebruik gemaakt van Google Maps 
om de locatie en capaciteiten vast te stellen van de laatste momentopname 
per stad. Zoals vermeld heeft Locatus vanaf 2005 een Parkeerverkenner 
ter beschikking, maar deze komt in een aantal gevallen niet overeen met 
gegevens van gemeenten. Daarom zijn niet de gegevens van Locatus, maar 
de laatste gegevens van gemeenten gebruikt om de locatie en capaciteiten 
van parkeergarages en -terreinen ten tijde van de laatste momentopname 
vast te stellen. D oor contact met gemeenten op te nemen zijn deze gegevens 
vervolgens aangepast voor eerdere momentopnames. In bijlage 2.2 wordt 
dieper ingegaan op het toevoegen van de data en met name op de bronnen 



die hiervoor gebruikt zijn. 
Wat betreft fietsenstallingen geldt, dat deze omwille van een tweetal redenen 
niet meegenomen zijn. Allereerst zijn geen vergelijkbare gegevens beschikbaar: 
Eindhoven heeft bijvoorbeeld een gedetailleerd rapport ten aanzien van alle 
stallingen ter beschikking (de Blaeij, 2009), terwijl de gemeente Haarlem 
enkel een drietal bewaakte stallingen aangeeft (Gemeente Haarlem, 2011). 
Daarnaast blijkt uit een analyse, dat het wel of niet toevoegen van variabelen 
omtrent fietstenstallingen geen invloed heeft op de prestaties van een model. 
Dit op basis van een analyse van de stad Eindhoven; variabelen omtrent 
fietsenstallingen zijn eenvoudigweg niet significant bevonden met behulp 
van een regressieanalyse (zie hoofdstuk zes voor een uiteenzetting van de 
regressieanalyse ). 

• • 

. ,. 

• 

• 

Map layers 
-UNITL_O 

• ENTREE_OV_O 
• PPGAR_O 

PPTER_O 
e Ttlpunt_O 

80 160 240 

Meten 

Figuur 5.1 Toevoegingen entreepunten Eindhoven, jaar 2010 
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Het toevoegen van data vindt in het GIS softwarepakket TransCAD plaats. 
Hierin worden alle entreepunten als puntobject toegevoegd, waarna in 
hetzelfde softwarepakket tevens informatie over bijvoorbeeld de capaciteit 
toegevoegd wordt. In figuur 5.1 is een voorbeeld weergegeven, waarbij de 
volgende betekenissen aan de legenda toe te voegen zijn: 

UNITL_O: alle units op maaiveldniveau; 
ENTREE_ OV _0: alle entreepunten behorende tot het openbaar vervoer 
op maaiveldniveau; 
PPGAR_O: alle parkeergarages op maaiveldniveau; 
PPTER_O: alle parkeerterreinen op maaiveldniveau; 
Telpunt_O: alJe telpunten op maaiveldniveau . 

5.3 Datapreparatie 
In feite zijn alle steden geselecteerd, alJe variabelen vastgesteld en 
geoperationaliseerd en is tevens vastgesteld, dat de data beschikbaar zijn 
om bijna alle variabelen ook daadwerkelijk te meten. Deze meting is het 
uiteindelijke doel van dit hoofdstuk, maar om ervoor te zorgen, dat dit 
mogelijk is en ook op voldoende zorgvuldige wijze gebeurt, zullen eerst een 
aantal stappen doorlopen worden. 

5.3.1 Software 
De eerste stap ten behoeve van de metingen is het onderbrengen van alle 
data in de juiste softwarepakketten. Zo zullen alJe tabellen (een tabel in een 
GIS omvat niet-ruimtehjke gegevens) uit Mapinfo geëxporteerd worden 
naar TransCAD en AutoCAD. Met behulp van TransCAD kunnen namelijk 
eenvoudig netwerken opgesteld worden van object naar object (bijvoorbeeld 
van ieder telpunt naar iedere unit) en tevens thematische kaarten (voor 
voorbeelden zie bijlage 2.1) gemaakt worden. Wat betreft het gebruik van 
AutoCAD geldt, dat het tekenen en meten in AutoCAD veel eenvoudiger 
is dan in Mapinfo. Als laatste zijn gegevens ten aanzien van de basismodule 
'Verkooppunten' het meest bruikbaar vanuit een Microsoft Excel bestand. 
Kortom, een drietal softwarepakketten worden uiteindelijk voor de 
daadwerkelijke dataverzameling gebruikt: TransCAD, AutoCAD en Excel. 
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5.3.2 Controle units 
Gegevens over het aanbod (de units) zijn in tweevoud beschikbaar. Allereerst 
op basis van de basismodule 'Verkooppunten', daarnaast op basis van iedere 
Goad (de UnitiD's). Er geldt, dat wanneer een telling in het voorjaar verricht 
is de Goad van het tweede kwartaal van dat jaar gebruikt wordt en voor 
een telling in het najaar het derde kwartaal (Locatus meet als aangegeven 
tweemaal per jaar: in het voor- of najaar). Dit in samenspraak met Locatus. 
In theorie zouden alle UnitiD's één keer in beide datasets voor moeten 
komen. Echter, in de praktijk is dit om een tweetal redenen niet het geval. 
Allereerst dekt de basismodule 'Verkooppunten', vastgesteld door Locatus 
Veldwerk, een groter gebied dan in de Goad weergegeven wordt. Dit houdt 
automatisch in, dat sommige units zich buiten het stadscentrum bevinden en 
dus ook niet meegenomen zijn in de Goad. Daarnaast zijn kleine verschillen 
ontstaan doordat simpelweg niet alle units zijn weergegeven in de Goad. Op 
de volgende wijze wordt hier stapsgewijs mee omgegaan: 

1. Een vergelijking tussen beide lij sten wordt gemaakt; 
2. Units die buiten de Goad vallen, worden niet meegenomen; 
3. Units die aangemerkt kunnen worden als servicepunt (dus in een andere 

winkel), worden niet meegenomen, mochten deze ontbreken in de Goad; 
4. ATM's, mochten deze ontbreken in de Goad, worden niet meegenomen; 
5. Units in een (centraal) station of net daarbuiten worden, wanneer deze 

ontbreken op een Goad, niet meegenomen; 
6. Units met een WVO groter dan 150 vierkante meters worden als 

puntobject in TransCAD aan de Goad toegevoegd; 
7. Units behorende tot een formule worden als puntobject in TransC'\D 

aan de Goad toegevoegd. 

Wat betreft de groep '80-ATM' geldt dat deze pas vanaf 2009 in de Goads 
aangegeven wordt. Dit houdt in dat de variabele CTA80 in zijn geheel vervalt. 
Een voorbeeld van deze stapsgewijze controle en de gevolgen daarvan is te 
vinden in bijlage 2.2. 
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5.3.3 Stratennetwerk 
Dit onderdeel is tweeledig en bestaat uit het controleren van het 
basisstratennetwerk, zoals opgesteld door Locatus in Mapinfo en vervolgens 
uit het toevoegen van objecten aan het gecontroleerde netwerk. 

Controle basisnetwerk 
Het stratennetwerk zal niet klakkeloos van Locatus overgenomen worden. 
Dit netwerk wordt eerst op een aantal punten gecontroleerd en op basis 
daarvan wordt een definitief netwerk vas tgesteld (dit definitieve netwerk is in 
dit onderzoek met STR_SG_O in TransCAD aangeduid). Een stratennetwerk 
bestaat op het hoogste abstractieniveau uit begin- en/of eindpunten 
en knooppunten (gedefinieerd als keuzemomenten) met daartussen 
straatsegmenten. Een niveau lager kunnen straatsegmenten, op basis van een 
aantal te noemen punten, verder onderverdeeld worden naar straatdelen. 

Voor ieder telpunt geldt, dat dit in een uniek straatdeel dient te liggen. 
Dit om ervoor te zorgen, dat de waardes van variabelen voor telpunten 
in hetzelfde straatsegment uniek zijn (denk hierbij bijvoorbeeld aan het 
verschil tussen het WVO per straatsegment of -deel, onder de aanname 
dat zich meerdere telpunten in één straatsegment bevinden); 
Zodra straatsegmenten of -delen geen toegang tot een unit bieden en 
daarnaast niet als een verbindingselement gelden, worden deze verwijderd 
uit het netwerk; 
Doordat niet consequent met straatsegmenten of -delen die te 
omschrijven zijn als onderdelen van stedelijke wegen (trottoir, fietspad 
en asfaltweg) is omgegaan, dient het stratennetwerk hiervoor aangepast 
te worden. Deze aanpassing houdt in, dat alle onderdelen behorende tot 
één straat gezamenlijk als één lijn worden weergegeven; 
Als laatste wordt met behulp van beschrijvende statistiek gekeken of er 
qua lengte van straatsegmenten of -delen geen uitschieters zijn. Deze 
kunnen dan, rekening houdend met de vorige punten, aangepast worden, 
zodat een evenwichtigere verdeling van straatsegmenten qua lengte 



ontstaat. Er dient opgemerkt te worden, dat het bepalen van uitschieters 
op eigen inzicht gebeurt en er verder niet op ingegaan wordt. Dit mede 
doordat uitschieters van straatlengtes voornamelijk voorkomen bij 
straatsegmenten waarin geen telpunt ligt. 

Voor een overzicht van alle genoemde delen van een stratennetwerk en een 
omschrijving daarvan, wordt verwezen naar paragraaf 4.3. In bijlage 2.2 zijn 
de gevolgen van het doorlopen van deze stappen voor Eindhoven, 2010 
weergegeven. 

Toevoeging objecten 
Het definitieve basisstratennetwerk (STR_SG_O) volstaat niet om de 
variabelen te meten. Er zullen namelijk objecten aan dit netwerk toegevoegd 
moeten worden. Nemen we het maaiveldniveau als uitgangspunt, dan 
betreft dit allereerst het toevoegen van alle telpunten aan het netwerk. Voor 
ieder toegevoegd object geldt, dat TransCAD dit toevoegt door vanuit het 
zwaartepunt van een object een lijn te trekken, loodrecht op het meest 
dichtbij gelegen straatsegment. Na het toevoegen van de telpunten, wordt 
het netwerk uitgesplitst naar twee netwerken; één waarbij enkel de units nog 
worden toegevoegd (STR_SG_0_1) en één waarbij enkel de entreepunten 
worden toegevoegd (STR_SG_0_2). Wat betreft STR_SG_0_1 geldt, dat op 
basis van de huisnummers gecontroleerd wordt of de units aan de goede 
straatsegmenten zijn toegevoegd. Dit vindt plaats door vast te stellen of de 
units verbonden zijn aan het straatsegment waaraan het huisnummer ligt. 
Waar dit niet het geval is wordt dit handmatig aangepast. Een situatie van 
voor en na deze laatstgenoemde aanpassing is weergegeven in bijlage 2.2. 

Min of meer hetzelfde geldt voor de toekenning van een unit aan een bepaald 
straatdeel; aan iedere unit wordt in TransCADeen ID van het dichtstbijzijnde 
straatdeel toegevoegd. Ook dit gebeurt op basis van kortste afstanden en 
hoeft niet altijd te kloppen. Daarom worden de toegevoegde ID's ook 
gecontroleerd en waar nodig aangepast. Ook geldt, dat sommige units meer 
dan één ingang hebben. Mocht dit het geval zijn, dan wordt de betreffende 
unit ter plaatse van een alternatieve ingang nogmaals verbonden met het 
stratennetwerk; wederom vanuit het zwaartepunt van de unit (het object) 
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loodrecht op een straatdeel. Dit betekent, dat hiermee rekening gehouden 
dient te worden bij het meten van variabelen. Alleen wat betreft het aanbod 
per straatdeel wordt toegestaan dat een unit meermaals voorkomt. Immers, 
als een unit vanuit twee straatdelen te bereiken is, is ook het volledige aanbod 
vanuit twee straatdelen te bereiken. 
De laatste toevoeging van objecten heeft met stijg- of daalpunten te maken. 
Deze worden, waar nodig, als puntobject in een Goad toegevoegd en 
vervolgens verbonden met stratennetwerk STR_SG_0_1. Door dezelfde 
stijg- en daalpunten ook aan stratennetwerken op niveau (waar toepasselijk) 
toe te voegen, kan vervolgens de afstand naar units op niveau bepaald 
worden. Twee opmerking ten aanzien hiervan. Allereerst geldt, dat geen extra 
afstand gerekend wordt ten aanzien van de hoogteverschillen. Daarnaast 
worden enkel units waarvan geen ingang zich op maaiveldniveau bevindt, 
aan stratennetwerken op niveau toegevoegd. 
Hiermee zijn de stratennetwerken voltooid en kan de dataverzameling 
gestart worden. In bijlage 2.3 is een voorbeeld van beide stratennetwerken 
op maaiveldniveau gegeven. Voor de overige steden geldt, dat de figuren in 
bijlage 2.1 de basis vormen, om vervolgens met behulp van de besproken 
stappen in dit hoofdstuk, tot dezelfde stratennetwerken in TransCAD als het 
voorbeeld in bijlage 2.3 te komen. 

5.4 Dataverzameling 
Op basis van de factoren en/ of variabelen uit paragraaf 4.4 en figuur 4.5 zal 
de dataverzameling besproken worden. Voor het meten van alle variabelen 
met betrekking tot centraliteit, ligt de basis in TransCAD en de besproken 
stratennetwerken 'STR_SG_0_1' en 'STR_SG_0_2' uit bijlage 2.3. Hiermee 
kunnen namelijk de kortste afstanden vanuit ieder telpunt naar ieder object 
berekend worden. Deze kortste afstanden zijn vervolgens te exporteren naar 
een matrix in Excel, waarin units, entree- en telpunten op basis van ID's te 
identificeren zijn. 
Het aanbod per straatdeel is eenvoudig vast te stellen. Dit doordat, als 
genoemd, aan iedere unit een ID van een straatdeel is toegevoegd en een 
overzicht hiervan ook naar Excel te exporteren is. Op basis van dit bestand 
kan de som per straatdeel bepaald worden, zowel voor totalen alsmede voor 
groepen. 
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Wat betreft de fysiek-ruimtelijke kenmerken geldt, dat veelal gebruik wordt 
gemaakt van AutoCAD. Dit wanneer het gaat om het bepalen van de maten: 
ZTP,ASG (en daardoorookASV,ASH,ASL) en de breedte van een straatdeel: 
BSG (voor een omschrijving van de variabelen . In bijlage 2.3 is weergegeven 
hoe deze variabelen met behulp van AutoCADgemeten kunnen worden. Wat 
betreft de langszijden en toegestane verkeer kan gebruik worden gemaakt 
van TransCAD. Locatus heeft per stadscentrum het voetgangersgebied 
aangegeven en tevens is het mogelijk om thematische kaarten te maken en 
daarop in kleur aan te laten geven of units wel of geen winkelunits betreffen 
(zie bijlage 2.1 voor voorbeelden van de gebruikte thematische kaarten) . 
Hiermee zijn beide variabelen eenvoudig vast te stellen. Het vaststellen van 
de mate van overdektheid komt er vrijwel altijd op neer om te onderzoeken 
of telpunten zich wel of niet in een winkelcentrum bevinden. Hiervoor is, 
bij onzekerheid, gebruik gemaakt van de streef viel1J functie in Google Maps. 
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Er is reeds vastgesteld dat een regressieanalyse gez.ten de database van 

Locatus en gezien de doelstellingen de meest geschikte modelleringstechnick 

is. Meer specifiek zal een muJtipele reg ressieanalyse toegepast worden. 

Allereerst wordt in dit hoofdstuk daarom ingegaan op de theorie omtrent dit 

type regressiemodeL Vervolgens worden mogelijke procedures besproken, 

waarmee uit een set initiële variabelen bepaald kan worden welke variabelen 

een significant verband met de afhankelijke variabele hebben, en tevens 

worden hiermee parameters geschat. De uitkomsten van deze procedures 

vormen in principe het model. Maar, voordat de schattingen van parameters 

kunn n worden aangenomen, dienen eerst een aantal assumpties, controles 

en toetsen doorlopen te worden; deze zullen dan ook besproken worden. 

Als laatste wordt ingegaan op mogelijke toetsen om de resultaten van de 

modelontwikkeling te kunnen interpreteren, dit onder de noemcr,goodnm-of-jit. 
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6.1 Theorie multipele regressieanalyse 
De theorie achter de multipele regressieanalyse zal aan de hand van De Heus 
et al. (2002) worden besproken. Hierin wordt aangegeven, dat wanneer sprake 
is van twee of meer onafhankelijke variabelen, waarmee een afhankelijke 
variabele zo goed mogelijk dient te worden voorspeld, veelal de multipele 
regressieanalyse toegepast wordt. 
Deze analyse suggereert een asymmetrisch, lineairverband tussen twee of meer 
onafhankelijke variabelen en een afhankelijke variabele. Een asymmetrische 
verband houdt in dit geval in, dat de afhankelijke variabele verklaard kan 
worden aan de hand van twee of meer onafhankelijke variabelen, echter de 
afhankelijke variabele verklaart in geen geval de onafhankelijke variabelen. Het 
beschreven verband kan op algemene wijze in een formulevorm uitgedrukt 
worden: 

Waarbij: 
Y; = waarde case i voor de afhankelijke variabele; 
xki = waarde case i voor de onafhankelijke variabele k, waarbij geldt: 
k = 1, 2, ... , K; 
a = constante; 

• bi= richtingscoëfficiënt onafhankelijke variabele k, waarbij geldt: k = 1, 
2, ... ,K; 
K = aantal onafhankelijke variabelen; 
e =residu. 

Een tweede manier om dit verband uit te drukken is mogelijk door variabelen 
te standaardiseren en daarvan de richtingscoëfficiënten te berekenen. Het 
standaardiseren gebeurt aan de hand van z-scores (zie lijst van definities in 
bijlage 0.1 ), wat als gevolg heeft dat het gemiddelde van iedere variabele '0' 
wordt en de standaardafwijlcing '1 '. De z-scores worden als volgt berekend: 
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6.2 

Waarbij: 
~s = gestandaardiseerde waarde case i voor onafhankelijke variabele k; 
x =waarde case i voor de onafhankelij'ke variabele k; 

ik 

f-lXk = gemiddelde van de onafhankelijke variabele k; 
axk = standaardafwijlcing van de onafhankelijke variabele k. 

Het uitdrukken van variabelen in gestandaardiseerde scores maakt de 
richtingscoëfficiënten ook gestandaardiseerd en zorgt ervoor dat de 
constante 'a' vervalt. Het voordeel hiervan is dat de richtingscoëfficiënten 
onderling vergelijkbaar worden, daar geen sprake meer is van een 
verschil in meeteenheden. Dit houdt in, dat de interpretatie van de 
richtingscoëfficiënten eenduidig is: namelijk zodra onafhankelijke variabele 
xk met 1 (standaardafwijlcing is 1) toeneemt, zal de afhankelijke variabele 
toe- of afnemen (afhankelijk van de richting van de richtingscoëfficiënt) 
met de waarde van één richtingscoëfficiënt. Het gebruik maken van de 
gestandaardiseerde waardes van variabelen leidt tot een alternatieve algemene 
formule voor multipele regressieanalyse: 

Waarbij: 
• Y; =waarde case i voor de afhankelijke variabele; 

xki =waarde case i voor onafhankelijke variabele k; 
~k =gestandaardiseerde richtingscoëfficiënt onafhankelijke variabele k; 

• e=residu. 

Voor het benoemen van de richtingscoëfficiënten bestaan geen eenduidige 
regels. In dit onderzoek wordt de benaming van De Heus et al. (2002) 



aangehouden, wat betekent dat de aanduidingen voor (gestandaardiseerde) 
richtingscoëfficiënten uit formule 6.1 en 6.3 aangehouden worden. 

Pearson correlatie en de (adjusted) R2 

Wanneer de voorspelde waarde van de afhankelijke variabele uitgedrukt 
wordt als 'f, dan kunnen formules 6.1 en 6.3 vereenvoudigd worden tot de 
volgende formule: 

6.4 

Hiermee kan de Pearson correlatie voor alle cases van yen y (uit te drukken in 
ry;y) vastgesteld worden, waarbij deze als maat voor de voorspellende kracht 
van de onafhankelijke variabelen geldt. In woorden is de Pearson correlatie 
de covariantie tussen twee standaardscores, waarbij de covariantie als volgt 
uit te drukken is: 

Waarbij: 

l:f=l (x i - px)(Yi - f.lY) 
I-1 

x;= waarde case i voor variabele x; 

flx=gemiddelde waarde x; 
Y; = waarde case i voor variabele y; 
flY = gemiddelde waarde y; 
I= aantal waarnemingen. 

6.5 

De term (x; - f!X)(Y; - fl.Y) wordt een kruisproduct genoemd. Zodra dit 
kruisproduct positief is betekent dit, dat beide variabelen in dezelfde richting 
bewegen. Dit is het geval als variabelen x en y beide een positieve of beide 
een negatieve afwijking ten opzichte van de gemiddelde waarde hebben. Door 
standaardisatie van de afwijkingen ten opzichte van de gemiddelden (op basis 
van z-scores) toe te passen, kan met behulp van de covariantie de Pearson 
correlatie (in dit geval r'l_) bepaald worden. Deze heeft als eigenschap, dat 
meeteenheden geen rol spelen (waardes van variabelen worden uitgedrukt in 

-43-

z-scores). Daarnaast geldt, dat de waardes van de Pearson correlatie hierdoor 
altijd in het interval -1 tot en met +1 liggen. Nemen we vervolgens het 
kwadraat van de Pearson correlatie en de maat van voorspelde variantie (R2

) 

is bekend. 

Met de Pearson correlatie als basis kan de multipele regressieanalyse besproken 
worden. Op basis van formule 6.4 geldt dus dat de Pearson correlatie tussen 
Y; en Y; kan worden berekend, waarbij opgemerkt dient te worden, dat voor 
multipele regressieanalyse ry;)\ veranderd is in R. Omdat de verklaarde 
variantie in de steekproef een overschatting van de werkelijkheid is, wordt de 
R2 iets bijgesteld naar beneden; de acfjusted R2

• De redenen hiervoor zijn voor 
dit onderzoek niet van belang, het is voldoende te weten dat de adjusted R2 

de maat is waarvoor SPSS de regressieanalyse optimaliseert. 
De multipele regressieanalyse zal uiteindelijk de meest optimale voorspelling 
van y uit een set onafhankelijke variabelen bepalen, waarbij de gezamenlijke 
bijdrage van deze variabelen uit de unieke bijdrages van iedere afzonderlijke 
variabele opgebouwd wordt. Dit houdt in, dat richtingscoëfficiënten partieel 
zijn. De variabelen die in de vergelijking opgenomen worden, hebben daarom 
een significante correlatie met de afhankelijke variabele, die gecorrigeerd is 
ten aanzien van de invloed van andere, reeds in de vergelijking opgenomen, 
variabelen. Een kanttekening dient geplaatst te worden bij het begrip 
'optimaal'. SPSS beschouwt de set variabelen waarvoor geldt, dat adjusted R2 

maximaal is als optimaal. Dit wil echter niet zeggen dat deze set variabelen 
daadwerkelijk optimaal is als het gaat om het terugvoorspellen van het 
aantal passanten, een meest optimale adjusted R2 houdt in dat het residu (e) 
minimaal is. Toch biedt de maat van de adjusted R2 zeer zeker inzicht in hoe 
(vergelijkbare) modellen presteren. 

6.2 Procedures 
Het streven is uiteindelijk een model te ontwikkelen, dat op basis van zo min 
mogelijk variabelen zo veel mogelijk variantie verklaart; het meest efficiënte 
model. De voornaamste argumenten hiervoor zijn, dat het toevoegen van veel 
variabelen leidt tot instabiele en onbetrouwbare coëfficiënten en daarnaast 
zijn resultaten moeilijker te interpreteren zodra het aantal onafhankelijke 
variabelen toeneemt. Om hiermee om te gaan, zijn globaal twee strategieën 
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mogelijk. Ofwellangs de empirische weg, met behulp van een procedure op 
basis van het stapsgewijs toevoegen van variabelen, dan wel op basis van 
theoretische gronden. Omdat weinig theorieën wat betreft het stapsgewijs 
toevoegen van variabelen omtrent voetgangers beschikbaar zijn, zal deze 
strategie subjectief zijn en daarom moeilijk uitvoerbaar. Kortom, er wordt 
voor de eerste strategie geopteerd. 
Het gegeven dat de adjusted R2 opgebouwd is uit partiële bijdrages houdt 
in, dat de volgorde van het toevoegen van variabelen van belang is. Dit is te 
verklaren aan de hand van twee onafhankelijke variabelen, die een onderlinge 
correlatie hebben. Wanneer deze onderlinge correlatie tevens een deel van de 
variantie van de afhankelijke variabele verklaart, mag dit deel slechts aan één 
onafhankelijke worden toegeschreven; in praktijk de variabele die het eerst 
wordt toegevoegd aan het model. 
SPSS kent een drietal procedures om stapsgewijs variabelen toe te voegen: 
een Jom,ard, backward en stepwise procedure. Enkel de stepwise procedure 
zal besproken worden, omdat deze de voor- en nadelen van de forward 
en backward procedure combineert. Per stap wordt een p-waarde voor 
iedere onafhankelijke variabele bepaald waarbij geldt, dat de p-waarde een 
maat van significantie is en te interpreteren is als de kans dat een verband 
op toeval gebaseerd is, waarbij deze kans op toeval weer aan de hand van 
de partiële correlatie wordt bepaald. De variabele die de hoogste correlatie 
met de afhankelijke variabele heeft waarvoor tevens geldt, dat de p-waarde 
zich onder een bepaalde grens (PIN, veelal wordt p < 0,05 aangehouden 
(0,05 is te lezen als vijf procent)) bevindt, zal als eerste worden toegevoegd. 
Vervolgens wordt deze stap herhaald, waarbij telkens gekeken wordt naar 
de partiële correlaties. Na het toevoegen van twee of meer variabelen wordt 
per stap gekeken of de p-waarde van een eerder toegevoegde variabele zich 
boven een bepaalde grens bevindt (POUT, veelal geldt p > 0,10). Wanneer 
dit het geval is, zal de betreffende variabele uit de set toegevoegde variabelen 
verwijderd worden. De POUT grens heeft te maken met de situatie, dat 
toegevoegde onafhankelijke variabelen, door het toevoegen van een volgende 
onafhankelijke variabele, een hogere p-waarde kunnen krijgen. 
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Zodoende worden enkel variabelen toegevoegd waarvoor geldt, dat ze 
een significante, partiële correlatie met de afhankelijke variabele hebben 
en daarnaast worden enkel de variabelen, waarvoor dit na toevoeging van 
nieuwe variabelen blijft gelden, behouden in de set onafhankelijke variabelen. 

6.3 Assumpties, controles en toetsen 
Er geldt, dat voor een juiste toepassing van de multipele regressieanalyse 
aan een aantal assumpties voldaan moet worden. Wordt er aan deze 
assumpties voldaan, dan kunnen de resultaten van de regressieanalyse als 
geldig aangenomen worden. Dit betekent niet, dat resultaten op basis van 
een steekproef hiermee ook generaliseerbaar zijn voor de gehele populatie. 
Hiervoor dient voldaan te worden aan een tweetal toetsen: de F-toets 
en de T-toets, welke beide besproken worden. Als laatste geldt, dat op 
multicollineariteit elient te worden gecontroleerd. 
Uiteindelijk geldt, dat wanneer aan de assumpties voldaan wordt, de toetsen 
doorstaan worden en er geen sprake is van multicollineariteit, er een gelelig en 
ten aanzien van de populatie generaliseerbaar model ontwikkeld is. 

6.3.1 Assumpties 
Voor een juiste toepassing van de multipele regressieanalyse moet aan een 
viertal assumpties worden voldaan. Voordat deze besproken worden, is 
het belangrijk aan te geven dat de mogelijke waardes van de afhankelijke 
variabele in het interval - oo tot oo elienen te liggen. Ongestandaardiseerde 
waardes van de afhankelijke variabele 'passantenaantallen' zullen hier niet 
aan voldoen (interval 0 tot oo), echter door de transformatie(s) op basis van 
z-scores, wordt dit probleem omzeild en wordt toch aan deze assumptie 
voldaan. Achtereenvolgens worden nu de assumpties besproken: 

1. Zowel de onafhankelijke, als de afhankelijke variabelen zyn 11an interval of ratio 
meetnilleau; 

Het bepalen van een meetniveau heeft te maken met een viertal assumpties: 
(1) waarden van variabelen worden benoemd, (2) waarden van variabelen 



worden gerangschikt, (3) het verschil tussen de waarden van variabelen heeft 
een vaste betekenis, en (4) waardes van variabelen hebben een nulpunt. 
Aan deze assumpties kunnen vervolgens een viertal meetniveaus gekoppeld 
worden : 

Nominaal: er wordt enkel aan assumptie 1 voldaan; 
Ordinaal: er wordt aan assumptie 1 en 2 voldaan; 
Interval: er wordt aan assumptie 1, 2 en 3 voldaan; 
Ratio: aan alle assumpties wordt voldaan. 

2. Er is sprake van een lineaire samenhang tussen de onafhankelijke variabelen en de 
afhankelijke variabele (tussen de x-en en dey); 

Deze assumptie kan aan de hand van een plot, waarbij de residuen uitgezet 
worden tegen de voorspelde waarde, beoordeeld worden. Wanneer de 
residuen min of meer een horizontale band vormen, betekent dit dat sprake 
is van een lineair verband. In feite is het schenden van deze assumptie geen 
probleem en kan er nog steeds sprake kan zijn van een redelijk nauwkeurige 
voorspelling op basis van multipele regressieanalyse. Maar, feit is wel dat dan 
geen rekening gehouden wordt met mogelijke andere soorten verbanden (als 
bijvoorbeeld een curvilineair verband) . 

3. De onafhankelijke van·abelen staan vast, terwijl de afhankelijke variabele random is; 
Hiervoor wordt aangenomen dat deze assumptie volstrekt robuust is ten 
opzichte van regressieanalyse, er wordt dus verder ook niet op ingegaan. 

4. De residuen zjjn a) onafhank.elijk van elkaar, b) normaal verdeeld en c) er is sprake 
van homoscedasticiteit. 

Assumptie a houdt in dat observaties op geen manier met elkaar gerelateerd 
zijn en elkaar dus niet kunnen beïnvloeden. Deze assumptie is moeilijk te 
controleren, echter deze kan wel min of meer beredeneerd worden. De normale 
verdeling van de residuen kan enkel na de regressieanalyse en onder andere 
met behulp van een frequentiehistogram bepaald worden. Wanneer dit niet 
het geval is duidt dit op instabiele voorspellingen. Homoscedasticiteit heeft te 
maken met de assumptie dat de variantie van de residuen per onafhankelijke 
variabele gelijk is en deze dus onafhankelijk zijn van de afhankelijke variabele 
(Christensen, 1996). Deze assumptie kan gecontroleerd worden met behulp 
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van een scatterplot waarbij de residuen tegen de voorspelde waarden worden 
uitgezet. Wanneer de punten van de scattorplot een horizontale band vormen, 
mag aangenomen worden dat aan de assumptie voldaan wordt (De Heus et 
al., 2002). 

Hieraan kan de controle op uitschieters toegevoegd worden. De Heus et al. 
(2002) geven een tweetalredenen hiervoor; uitschieters zijn verdachten hebben 
een onevenredig grote invloed op de schatting van richtingscoëfficiënten. De 
vraag is of het gewenst is de dataset te controleren en aan te passen op basis 
van uitschieters. Uitschieters zijn nu eenmaal mogelijk in binnenstedelijke 
winkelgebieden en het nagaan of uitschieters te maken hebben (gehad) 
met uitzonderlijke (bijvoorbeeld tijdelijke) situaties is vrijwel onmogelijk. 
Mits er geen duidelijke reden voor uitschieters kan worden vastgesteld, zal 
niets ondernomen worden om het effect hiervan te reduceren of zelfs te 
verwijderen. 

6.3.2 Toetsen 
Resultaten van onderzoek zijn veelal gebaseerd op een steekproef, en gelden 
dus niet direct voor de hele populatie (aangezien de steekproef letterlijk 
inhoudt, dat niet de hele populatie wordt meegenomen). Wanneer gewenst is 
dat resultaten van een steekproef generaliseerbaar zijn voor de hele populatie, 
dan dienen de volgende twee toetsen uitgevoerd te worden: 

F-toets. Deze wordt gedaan om te controleren of de gezamenlijke 
bijdrage van de onafhankelijke variabelen afwijkt van nul; 
T-toets. Deze wordt gedaan om te controleren of de unieke bijdrage per 
predietor (onafhankelijke variabele) afwijkt van nul. 

Wordt gebruik gemaakt van een stepwise procedure voor de regressieanalyse, 
dan is allereerst het controleren op de T-toets niet nodig, omdat enkel 
variabelen behouden blijven waarvoor geldt, dat de richtingscoëfficiënten 
significant afwijken van nul; dit door de tolerantiemaat. Tevens houdt dit 
in, dat het controleren op de F-toets niet nodig is. Volgens Huizingh (2006) 
geldt namelijk, dat voor de F-toets de verklaarde variantie vergeleken wordt 
met de niet-verklaarde variantie en vastgesteld kan worden of er ten minste 
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één richtingscoëfficiënt significant afwijkt van nul. Wanneer van een stepwise 
invoerprocedure gebruik wordt gemaakt en er sprake van is, dat één of 
meerdere variabelen in het model opgenomen worden, dan zal hier altijd 
sprake van zijn. 

6.3.3 Multicollineariteit 
Een laatste, zeker niet minder belangrijke, controle zal plaatsvinden op 
multicollineariteit. Multicollineariteit komt voor wanneer onafhankelijke 
variabelen een sterke onderlinge correlatie hebben. Dit kan vervolgens leiden 
tot instabiele en onbetrouwbare regressiegewichten (richtingscoëfficiënten) 
en daarnaast wordt de interpretatie van de uitkomsten bemoeilijkt (De Heus 
et al., 2002). Er wordt onderscheid gemaakt tussen een tweetal mogelijke 
vormen van multicollineariteit: 

Twee onafhankelijke variabelen hebben een sterke onderlinge correlatie. 
Er wordt aangenomen datdit het geval is wanneer de onderlinge correlatie 
hoger is dan I 0,751, maar ook bij correlaties tussen I 0,50 I en I 0,75 1 
kan multicollineariteit voorkomen. Voor het laatstgenoemde interval 
geldt, dat hier alleen rekening mee gehouden wordt zodra coëfficiënten 
vreemde waardes vertonen; 
Eén of meer onafhankelijke variabelen zijn te voorspellen aan de hand 
van de overige set onafhankelijke variabelen. Met deze situatie wordt 
geen rekening gehouden, omdat SPSS bij de stepwise procedure hierop 
controleert. Voor iedere onafhankelijke variabele wordt een tolerantie 
berekend (TOL(x) = 1 - ~ ~· Hierbij is R;2 de gekwadrateerde multipele 
correlatie van x; voorspeld uit de overige onafhankelijke variabelen. 
Hiermee wordt duidelijk dat de tolerantiewaarde een ondergrens is; alle 
waarden beneden een bepaalde grens zijn niet toegestaan. 

Het verschijnsel multicollineariteit zorgt ervoor, dat geen eenduidige 
methode mogelijk is om op basis van multipele regressieanalyse een optimaal 
presterend model vast te stellen. Worden bijvoorbeeld alle onafhankelijke 
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variabelen geselecteerd voor de stepwise procedure, dan zal achteraf controle 
moeten plaatsvinden en kunnen significant bevonden variabelen verwijderd 
moeten worden. Hierdoor veranderen de partiële correlaties, waardoor een 
nieuwe set significante variabelen ontstaat. Deze set hoeft weer niet gelijk te 
zijn aan de set significant bevonden variabelen min de variabele die verwijderd 
is. Theoretisch is het daarom mogeli jk dat voor de verwijderde variabele in de 
nieuwe set variabelen geen sprake is van multicollineariteit. Op basis van deze 
redenering geldt min of meer hetzelfde voor het voorafgaand aan de stepwise 
procedure uitsluiten van variabelen. De set variabelen voor de stepwise 
procedure is dus subjectief, waarbij het vaststellen uit een combinatie van trial 
and error en gezond verstand bestaat. Een manier om hiermee om te gaan is 
bijvoorbeeld het eerst vaststellen van een set variabelen, waarbij geen sprake 
is van onderlinge multicollineariteit. Vervolgens kan een set significante 
variabelen met behulp van de regressieanalyse vas tgesteld worden. Aan deze 
set kunnen dan weer op basis van trial and error en eigen inzicht variabelen 
toegevoegd en/ of verwijderd worden, totdat er een ogenschijnlijk optimaal 
model ontstaat. Het zal namelijk, door deze mate van subjectiviteit vrijwel 
onmogelijk zijn een optimaal model te ontwikkelen en daarom wordt 
genoegen genomen met een ogenschijnlijk optimaal model. 

6.4 Goodness-of-fit 
Zoals vermeldt is het ultieme doel van de modelontwikkeling het minimaliseren 
van het verschil tussen geobserveerde en terugvoorspelde waardes. Ook is 
uitgelegd dat de adjusted R2 niet per se de maat is die, wat dit doel betreft, 
het optimale model weergeeft. Daarom worden naast de adjusted R2 andere 
maten berekend, onder de noemer 'goodness of fit': 

1. Mean absolute difference (MAD) 

Deze maat middelt eenvoudigweg het absolute verschil tussen geobserveerde 
en terugvoorspelde waardes. Het is dus een duidelijk te interpreteren maat 
ten aanzien van het verschil, uitgedrukt in het aantal passanten. 



2. Mean relative dijjerence (MRD) 

Deze maat bepaalt het relatieve verschil tussen voorspellingen en observaties. 

Dit door het absolute verschil hiertussen te delen door de gemeten observatie 
en dit vervolgens te middelen voor alle cases. Een waarde van de MRD van 

nul zou een perfecte voorspelling betekenen. Het nadeel van deze maat is, dat 

deze erg gevoelig is voor lage aantallen waargenomen passanten. 

3. Pearson correlatie (ryj) 
De derde maat is de Pearson correlatie tussen geobserveerde en 

terugvoorspelde waarden. Deze maat beschrijft eenvoudigweg de mate van 

correlatie, waarbij waardes tussen -1 en 1 liggen. Bij een correlatie van 1 is 
sprake van een optimale correlatie tussen de gestandaardiseerde waardes van 

observaties en terugvoorspellingen. 

4. Beschrijvende statistiek 

Hiermee wordt bedoeld dat de beschrijvende statistiek van geobserveerde 

waarden en terugvoorspelde waarden vergeleken kunnen worden. 
Met beschrijvende statistiek wordt in dit geval het gemiddelde, de 

standaardafwijking en de range van de afwijkingen bedoeld. Wanneer de 

standaardafwijking en het gemiddelde overeenkomen betekent dit, dat een 
model in ieder geval geen systematische fouten maakt. Daarnaast biedt de 
range inzicht of er sprake van uitschieters is. 
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:\I' LLH'Ic kwmcn V< 11 ·r~pclling-..:n or1 \):l~i~ \':lil her ~tcsch ·.trrc 111< H.kl 
met lJchulp \':tn een l'icn·al tnct~cn, ~am~:ng:cval oml..:t· d.: not·mcr· 

'gtH,.Ines~ · of- lit'. in pt:rspcctit"f ~o::pbat~t \vnnkn: 

.\kan : th:;olut~.: diilercnce (,\I ,-\])) : 

.\k:rn rd:nivc tliff<.:rmce (\I RD); 
P~:;t r:-.( lil er •rrdatic; 
Bc~chrij,·cndc 'lntisrkk. 
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9\o/•st 0,361892414 0.127492714 0.159336058 
'D\ol•st 0,244575229 0.127492714 0,058359494 

19\o/••• 0,586717535 0,127492714 0,005371052 
20\o/<>st 0,250262269 0.127492714 -0,017249387 
21\.Jest 0,222912518 0,127492714 -0,010486679 
23\o/•st -0,321002918 0.127492714 -0,03810167 
24\o/•st -0,25885548 -0.477356441 0,009615287 
15\ol<>st -0,352241114 -0,477356441 -Q,03269618 
16\ol•st -0,196716551 -0.4 77356441 0,0635189 
1\o/•st -0,372025075 -0.4 77356441 -0,159608834 
2\JHt -0,21755053 -0,477356441 -0,068264939 
13\J<>st -0,354098369 -0,477356441 -0,227154186 
14\o/••• -0,383245703 -ü-477356441 -o, 165255207 
17\o/est -0,064201174 0,127492714 -0,166802037 
18\o/•st 0,056578055 0.127492714 -0,114152028 
3\ol•st -0.023329226 0,127492714 -0,020316743 
4\o/<>st 0;123853894 0,127492714 0,033399098 
12\o/•st 0,517696651 0.127492714 0,005650122 
5\ol•st -0,078540144 0.127492714 0,077377321 
11\o/•st 0,339488121 0,127492714 0,019001003 
22\ol•st 0,072695752 0.127492714 0,086158763 
200ost 0;155843639 0,127492714 0,218322043 

0,077367581 0.127492714 0,076528687 

0, T7Sll27S36 
0,151925608 0,028371396 
0,151925608 0,04285979 
0.151925608 0.03567132 
0,151925608 -0,060424051 
0.151925608 -0,042983699 

-0,594889431 -0.122028 
0.151925608 0,37453843 
0.151925608 0,341676097 
0.151925608 0,326300505 
0.151925608 0.103048299 
0.151825608 -0,092591187 
0,151925608 -0,06939262 
0.151925608 -0,112009842 
0.151925608 -0,08785913 
0.151925608 -0,097371285 
0.151925608 -0,153426677 
0.151925608 -0,137466618 
0.151925608 -0,21091898 
0,151925608 -0,102200411 
0,151925608 0,053440812 
0,151925608 -0,038722714 
0,151925608 0,103048299 
0,151925608 0,206855001 
0,15'!925608 

0,230804636 
0,230804636 
0,230804636 
0,230804636 
0,230804636 
-0,138482782 
-0,138482782 
-0,138482782 
-0,138482782 
-0.138482782 
-0,138482782 
-0,138482782 
-0,138482782 
0,230804636 
0,230804636 

-0,138482782 
-0,138482782 
0,230804636 
0,230804636 
0,230804636 
0,230804636 

-0,138482782 
0,230804636 
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Op ba~is van de dataverzameling en de theorie omtrent multipele 

regressicanalyse kan laatstgenoemde tn de praktijk worden gebracht. 

Concreet betekent dit, dat met behulp van SPSS en de stepwise procedure 

voor een set significant bevonden gemeten variabelen, parameters geschat 

worden. Maar, eerst zal op mogelijke transformatics van variabelen ingegaan 

worden. Deze transformatie~ hebben veelal met de verwachte vcrbanden 

tussen onafhankelijke variabelen en de afhankelijke variabele te maken. 

Het uiteindelijke doel van de modelschattingen is het minimaliseren van het 

verschil tussen voorspelde en geobserveerde waardes van telpunten. Dit duel 

wordt bij het schatten van een vijftal mudellen nagestreefd, onder te verdelen 

in een drietal categorieën: individuele modelJen per stad, totaalmodellen 

en subtotaalmodellen. Alle modellen zullen op geldigheid (voldoen aan 

assumpties) moeten worden gecontroleerd. Daar aan een aantal assumpties 

op voorhand reeds voldaan wordt, is er een tweedeling ten aanzien van het 

bespreken van assumpties gemaakt. Algemene assumpties worden voor de 

modelontwikkeling besproken en assumpties specifiek ten aanzien van de 

resultaten van modellen bij de diverse besprekingen van de modellen zelf. 

Buiten het minimaliseren van hetverschil tussen voorspellingen en observaties 

is een algemener doel het schatten van de parameters, en zodoende het 

mogelijk te maken een model op te stellen. Aan de hand van de parameters 

en significante variabelen kunnen belangrijke invloeden op de druktebeelden 

in het kernwinkelapparaat bepaald worden. 

Master Thes1s Jordv Pedd 
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7.1 Transformaties variabelen 
SPSS geeft bij het uitvoeren van een multipele regressieanalyse, op basis van 
een stepwise procedure, zowel engestandaardiseerde als gestandaardiseerde 
waardes van parameters (zie lijst van definities in bijlage 0.1 ). Maar, 
deze standaardisatie in SPSS houdt met verschillen in gemiddelden en 
standaardafwijkingen van de diverse momentopnames geen rekening. Daarom 
wordt de gemeten waarde van elke variabele met een interval meetniveau of 
hoger, voordat deze in SPSS ingevoerd wordt, allereerst gestandaardiseerd 
ten opzichte van de momentopname waarin deze gemeten is. Dit betreft alle 
variabelen met uitzondering van de variabelen SV, Z, TV en 0 (zie bijlage 
1.1) en gebeurt op basis van z-scores. Voor het voorbeeld uit hoofdstuk vijf, 
Eindhoven Gaar 201 0) geldt dan, dat iedere variabele ten opzichte van 44 cases 
gestandaardiseerd wordt. Het bovenstaande geldt zowel voor de afhankelijke 
als voor onafhankelijke variabelen. Overige transformaties zijn niet algemeen 
en zullen daarom afzonderlijk besproken worden. Dit allereerst ten aanzien 
van de afhankelijke variabele, en vervolgens de onafhankelijke variabelen. 

7 .1.1 Afhankelijke variabele 
Als vermeld meet Locarus het aantal passanten (de afhankelijke variabele) 
op een zaterdag, waarbij deze metingen in principe direct bruikbaar zijn als 
waardes voor de afhankelijke variabele. Maar, er kan ook beargumenteerd 
worden waarom het beter is de natuurlijke logaritme van het aantal passanten 
als waarde voor de afhankelijke variabele aan te nemen. Dit zal nu dan ook aan 
de hand van empirisch bewijs, een theoretisch uitgangspunt en de verdeling 
van het aantal passanten per telpunt gedaan worden. 

Empirisch bewijs 
Een studie van Hiliier et al. (1993) focust zich op voetgangersstromen tussen 
en in gebieden, uitgedrukt in onafhankelijke variabelen omtrent integratie 
van gebieden en de afhankelijke variabele movement. Winkelunits spelen een 
rol in de zin, dat deze mede de aantrekkingskracht van gebieden bepalen. 
Uiteindelijk wordt door Hiliier et al. (1993) op basis van empirisch bewijs 
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geconcludeerd, dat zowel de hoeveelheid (en aanwezigheid) van winkels 
als de structuur van gebieden een logaritmisch verband vertonen met de 
te verklaren variabele 'movement'. Als reactie hierop nemen Hiliier et al. 
(1993) de naruurlijke logaritme van 'movement' als afhankelijke variabele 
aan. Door de grote overeenkomst tussen 'movement' en passantenaantallen, 
lijkt het nemen van de naruurlijke logaritme van passantenaantallen op basis 
van Hiliier et al. (1 993) theoretisch verantwoord. Meer recentelijk empirisch 
bewijs kan in het artikel van Des Rosier, Thériault, & Dubé (2011) gevonden 
worden. Hierin wordt de huurprijs met een lineair regressiemodel geschat, 
waarbij de natuurlijke logaritme van de huurprijs als afhankelijke variabele 
geldt. Door het nauwe verband tussen huurprijzen en aantal passanten, kan 
ook op basis van deze studie de natuurlijke logaritme van het aantal passanten 
als afhankelijke variabele aangenomen worden. 

Theoretisch uitgangspunt 
Als de afhankelijke variabele in het gemeten aantal passanten wordt 
uitgedrukt, houdt dit in, dat terugvoorspelde waarden kleiner dan nul kunnen 
zijn; waarden van de afhankeli jke variabele kunnen in theorie uiteenlopen van 
-OO tot oo. Omdat dit in de praktijk niet mogelijk is, wordt het wenselijk geacht 
dit ook in theorie niet mogelijk te maken. Daarom dient een oplossing te 
worden bedacht, waarbij de terugvoorspelde waarde altijd boven nul uitkomt. 
Een mogelij ke oplossing is het nemen van de natuurlijke logaritme van het 
aantal passanten, waarbij de terugvoorspelling geschiedt door de exponent 
te nemen van de voorspelde waarden. Omdat deze transformatie ook in de 
literaruur voorgesteld wordt, wordt deze transformatie als meer wenseli jk 
geacht, dan bijvoorbeeld het nemen van de wortel van het aantal passanten. 

Verdeling van passantenaantallen per telpunt 
De basis van dit argument wordt door een analyse van de stad Eindhoven 
gevormd. Maar, door de verdelingen van passantenaantallen per telpunt van 
de diverse steden te vergelijken (verdelingen tonen grote overeenkomsten), 
is aangenomen dat deze redenering voor alle steden geldt. 



Met behulp van een eerste modelschatting, gebaseerd op data van 132 
telpunten in Eindhoven, kunnen verbanden tussen voorspellingen, 
residuen en observaties onderzocht worden. Allereerst is de verdeling van 
de afhankelijke variabele, uitgedrukt in z-scores, in figuur 7.1 weergegeven. 
Hieruit blijkt, dat sprake is van een tweetal toppen. Vergelijkbare figuren 
voor de overige steden in bijlage 3.1, laten zien dat hier systematisch sprake 
van is. Het lijkt aannemelijk, dat deze tweedeling in passantenaantallen het 
gevolg is van de drukste winkelstraten, welke de meest rechtse top in het 
histogram reAecteren. De linkse top reAeeteert vervolgens weer de meest 
voorkomende passantenaantallen in de overige winkelstraten. Verder is 
in figuur 7.2 een Normal p-p Plot of Regression Standardized Residual 
weergegeven, waarmee duidelijk wordt dat een s-vormig verband tussen 
observaties en voorspellingen bestaat. Dit verband duidt erop dat kleinere 
waarden van het aantal geobserveerde passanten door de voorspellingen 
overschat worden en hogere waarden iets onderschat. De scatterplot in 
figuur 7.3 duidt verder aan, dat sprake is van schending van assumptie 4c 
(zie paragraaf 6.3). Er is namelijk geen sprake van een horizontale band te 
zijn, maar in meer of mindere mate van een naar rechts uitdijende toeter. Dit 
duidt op heteroscedasticiteit, ofwel het niet gelijk zijn van de variantie van 
het residu over verschillende onafhankelijke variabelen (Christensen, 1996). 

Hlliogrtm NormiJ P.P Plot ofRegre&tk)n Standardiud Rn.lch.lll 

Dependent Vsritble: AP 

Obstrvtd Cu.. Prob 

Figuur 7.1 & 7.2 Verdeling passantenaantallen (z-scores) en Normal P-P Plot 
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Figuur 7.3 & 7.4 Scatterplot gestandaardiseerde waardes van het residu uitgezet tegen 
de gestandaardiseerde waardes van de voorspellingen en de gestandaardiseerde 
waardes van het aantal passanten per telpunt uitgezet tegen de gestandaardiseerde 
waardes van de voorspellingen (rechts) 

Dit alles lijkt een gevolg van de verdeling van telpunten, welke voor de twee 
wolken van punten in figuur 7.4 lijkt te zorgen. Getelde passantenaantallen 
komen veruit het meeste rondom de eerste wolk van punten voor, die de 
overige winkelstraten reAeeteert Dus, wanneer een rechte lijn door deze twee 
wolken van punten getrokken wordt, zal de meeste rekening met de eerste 
wolk worden gehouden. De afwijking zal hier naar verwachting minder groot 
zijn dan voor de punten uit de tweede wolk van punten (de drukst bezochte 
winkelstraten). Het grootste residu wordt daarom logischerwijs verwacht bij 
de hoogste passantenaantallen (zie figuur 7.3). 
De conclusie is dus, dat hogere waardes van passantenaantallen ietwat 
onderschat worden en lagere passantenaantallen ietwat overschat. Wanneer 
de hogere waardes relatief meer kleiner dan lagere waardes gemaakt kunnen 
worden, zal een meer lineair verband ontstaan. Dit kan met het nemen van de 
natuurlijke logaritme van het aantal passanten worden bewerkstelligd. 

De afhankelijke variabele; uitdrukking 
Op basis van de drie genoemde argumenten, wordt de afhankelijke variabele 
voor alle steden als volgt uitgedrukt: 

LN AP = ln (AP) 7.1 
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Waarbij: 

LNAP = natuurlijk logaritme van het aantal passanten (AP); 
AP = het gemeten aantal passanten door Locatus op een zaterdag. 

Ter verduidelijking: van de passantenaantallen gemeten door Locatus 
wordt dus eerst de natuurlijke logaritme genomen en vervolgens worden 
deze getransformeerde waardes met behulp van z-scores ten aanzien van 
de betreffende momentopname gestandaardiseerd. Het gevolg van het 
nemen van de natuurlijke logaritme ten aanzien van de verdeling van het 
aantal passanten per telpunt is in bijlage 3.1 weergegeven. Hieruit blijkt, 
dat de transformatie tot gevolg heeft, dat meer sprake is van een normale 
verdeling dan voor de ongetransformeerde waarde. Dit transformeren van de 
afhankelijke variabele houdt logischerwijs in, dat voorspelde waardes op basis 
van de modelschatting in SPSS ook weer hertransformeerd moeten worden. 
In bijlage 3.2 zijn de handelingen hiervoor uiteengezet. 

7.1.2 Onafhankelijke variabelen 
Een tweetal transformaties wordt voorgesteld: allereerst noodzakelijke 
transformaties met het oog op het voldoen aan de assumptie van een interval 
meetniveau. Vervolgens met het oog op het linealiseren van verbanden tussen 
onafhankelijke variabelen en de afhankelijke variabele. 

Meetniveau: van nominaal naar interval 
In paragraaf 6.3.1 is aangegeven, dat iedere variabele rrunimaal een interval 
meetniveau elient te hebben. Wordt de definitie hiervan toegepast op alle 
geoperationaliseerde variabelen, dan voldoen de volgende variabelen niet aan 
deze assumptie: 

• 
• 

Straatverloop (SV); 
Overdektheid (0); 
Toegestaan verkeer (TV); 
Mate van winkelunits aan langszijden van straatdelen (Z). 
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Deze zijn namelijk allemaal op een nominaal meetniveau vastgesteld, wat niet 
betekent, dat deze variabelen per definitie onbruikbaar zijn. Met behulp van 
dummycodering kunnen de variabelen namelijk naar elichotome variabelen 
omgezet worden, waarbij dichotome variabelen als variabelen gemeten op 
een interval niveau mogen worden beschouwd (De Heus et al., 2002). Het 
resultaat hiervan is, dat mogelijke antwoorden op een norrunale variabele 
als afzonderlijke (dummy)variabelen beschouwd mogen worden. Mogelijke 
antwoorden op dummyvariabelen zijn namelijk altijd 1 (=ja) of 0 (=nee), 
waardoor elichotome variabelen slechts twee mogelijke antwoorden hebben 
en hierdoor altijd sprake is van een gelijk interval. 
Het gebruik van dummycodering houdt ook in, dat er uit een norrunale 
variabele altijd een totaal van het aantal mogeli jke antwoorden min 
één aan dummyvariabelen ontstaat. Dit omdat het antwoord op de 
laatste dummyvariabele reeds vaststaat door het beantwoorden van de 
overige dummyvariabelen. Welke dummyvariabele weggelaten wordt, 
is dus niet relevant doordat de invloed hiervan inelirect al in de overige 
variabelen uitgedrukt is. Op basis van bovenstaand uitleg zijn de volgende 
dummyvariabelen bepaald: 

SV wordt SVRE: straatverloop is recht (1 =ja, 0 = nee); 
0 wordt OW: telpunt bevindt zich in een overdekt straatdeel (1 = ja, 0 
=nee); 
TV wordt VV: telpunt bevindt zich in een voetgangersgebied (1 = ja, 0 
=nee); 
Z wordt: 

» ZG: geen winkelunits aan beide zijden (1 = ja, 0 =nee); 
» Z1H: één zijde voor ongeveer de helft bestaande uit winkelunits (1 

= ja, 0 = nee); 
» Z2V: twee zijden voor ongeveer de helft bestaande uit winkelunits 

(1 = ja, 0 = nee); 
» Z1H1V: één zijde volleelig en één zijde voor ongeveer de helft 

bestaande uit winkelunits (1 = ja, 0 = nee); 



» Z2V: twee zijden volledig bestaande uit winkelunits (1 = ja, 0 = 
nee). 

Linealiseren 
De laatste categorie transformaties zijn rekenkundige, vergelijkbaar met 
de transformatie van de afhankelijke variabele op basis van de natuurlijke 
logaritme. Twee rekenkundige transformaties worden gegeven, namelijk 
het nemen van het kwadraat of de natuurlijke logaritme van de gemeten 
waardes van een onafhankelijke variabele. Deze zullen alleen toegepast 
worden, wanneer het effect hiervan logisch te interpreteren is, hetgeen voor 
de volgende factoren en variabelen geldt: 

1. Het kwadrateren van variabelen omtrent afstand tot objecten: (T)CTA 
en CE; 

2. Het nemen van de natuurlijke logaritme van de variabelen omtrent 
aanbod in maatdelen: (T)WVOSD en WVOLSD; 

3. Het nemen van de natuurlijke logaritme van de variabelen CWVOAF en 
CWVOAF22; 

4. Het nemen van de natuurlijke logaritme van de variabelen ZTP, LSG, 
BSG, of LBSG. 

Transformatie één is als volgt te verklaren: naarmate afstanden tot objecten 
groterword en, worden objecten relatief minder interessant, doordat afstanden 
steeds minder als overbrugbaar gezien worden. Tevens is de verwachting, dat 
kleinere afstanden tot objecten relatief even zwaar wegen, doordat afstanden 
juist makkelijk overbrugbaar zijn. Dus het belang van grotere afstanden ten 
opzichte van kleinere elient groter gemaakt te worden, hetgeen door het 
toepassen van transformatie één gerealiseerd wordt. 
Transformatie twee en drie hebben te maken met de aanname, dat wanneer 
winkelunits groter worden het belang van het aantal vierkante meters WVO 
afneemt. Dit doordat grotere winkels ruimer opgezet en daardoor minder 
efficiënt ingedeeld worden. Ofwel: het belang van het aantal vierkante meters 
WVO van grotere winkels dient relatief kleiner gemaakt te worden dan voor 
kleinere winkels. Dit kan door het nemen van de natuurlijke logaritme van 
betreffende variabelen. Omdat voor de variabelen CWVOAF en CWVOAF22 
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de gemiddelde gemeten waardes groter dan 1 zijn, is het aantal vierkante 
meters WVO voor deze variabelen belangrijker dan de afstand (zie bijlage 
1.1 voor de formules) . Hierdoor is het toepassen van een In-transformatie op 
basis van de bovenstaande redenering mogelijk. 
Voor transformatie vier geldt, dat dit allen lengte- of breedtematen zijn 
waarvoor verwacht wordt, dat naarmate deze maten groter worden het 
belang van de lengte- of breedte minder groot zal zijn; een in-transformatie 
wordt toegepast. 

Wat betreft de notatie van getransformeerde variabelen geldt het volgende: 

Voor het kwadrateren geldt, dat X2 voor de afkorting van de betreffende 
variabele toegevoegd (bijvoorbeeld: CEPT wordt X2CEPT); 
Voor het nemen van de natuurlijke logaritme geldt, dat LN voor de 
afkorting van de betreffende variabele wordt toegevoegd (bijvoorbeeld: 
ZTP wordt LNZTP). 

7.2 Assumpties 
Voor een overzicht hiervan wordt verwezen naar paragraaf 6.3.1. Er geldt, 
dat op voorhand aan een aantal assumpties voldaan wordt, waardoor het 
verder bespreken hiervan tijdens de modelontwikkeling niet nodig is. Het 
betreft allereerst de eerste assumptie: alle variabelen zijn geoperationaliseerd 
op het interval meetniveau en waar dit niet geldt, heeft een transformatie 
plaatsgevonden waardoor sprake is van dichotome variabelen waardoor 
indirect ook aan deze assumptie voldaan wordt. Aan assumptie 4a wordt ook 
voldaan, aangezien de telmethode van Locatus objectief is en diverse tellingen 
elkaar niet beïnvloeden. Kortom, op basis van de bovenstaande redenering en 
paragraaf 6.3.1 elienen de volgende assumpties nog gecontroleerd te worden: 

Assumptie 2: controle lineair verband; 
Assumptie 4b en 4c: controle residuassumpties met betrekking tot 
normale verdeeldheid en homoscedasticiteit. 

Master Thesis Jordy Pedd 



HOOFDSTUK 7 
7.3 Modelontwikkeling per stad 
Het schatten van (sub)totaalmodellen zal ontegenzeggelijk meer complex 
zijn, dan het schatten van modellen voor individuele steden. Dit onder 
andere door de unieke structuren van elk kernwinkelapparaat. Daarom zullen 
eerst modellen op basis van individuele steden geschat worden. Enerzijds 
om inzicht te verkrijgen in het belang van diverse factoren en onafhankelijke 
variabelen en anderzijds om de capaciteit van deze modellen vast te stellen. Op 
basis van de capaciteit is het namelijk mogelijk uitspraken te doen 
over de verklarende waarde van de set onafhankelijke variabelen. 
Het selecteren van steden voor individuele modelontwikkeling 
gebeurt ten aanzien van de structuur van het kernwinkelapparaat 
en tevens de verwachte prestatie. Dit heeft tot de keuze voor 
Eindhoven en Arnhem geleid; het winkelaanbod van Eindhoven 
is in grote mate concentrisch gestructureerd, terwijl voor Arnhem 
een meer lineaire structuur geldt. Daarnaast lijken modellen 
geschat op basis van de data van Eindhoven relatief goed en van 
Arnhem relatief slecht te presteren. 

Varlabelen 

De focus bij het bespreken van modellen is geplaatst op het 
bespreken van het eindresultaat, waarbij onderscheid wordt 
gemaakt tussen coëfficiënten, assumpties en maten van 
goodness-of-fit. Dit laatste punt zal voor beide modellen 
gezamenlijk worden besproken, opdat resultaten overzichtelijk 
vergeleken kunnen worden. 

7.3.1 Eindhoven 

LNCWVOAF22 

ASV 

X2CEPT 

LNWV035SD 

w 
LNTWVOMSD 

CECAPPG 

ASH 

TCWVOAFH 

WV038SD 

Om coëfficiënten voor Eindhoven te schatten, zijn in het totaal132 telpunten 
Qees: cases), verdeeld over drie momentopnames (2010, 2008 en 2005) in de 
database opgenomen. De adjusted R2 is vastgesteld op 0,915. 

Coëfficiënten 
De modelschattingen voor Eindhoven zijn te zten in tabel 7.1. Hierin is 
tevens een korte omschrijving per variabele (zie bijlage 1.1 voor een overzicht 

Master Thesis Jordy Pedd 
-54-

MODELVORMING 

per afkorting) en het verwachte verband aangegeven. D aarnaast geldt, dat de 
waardes van richtingscoëfficiënten als Beta's zijn weergegeven, wat inhoudt 
dat dit gestandaardiseerde waardes zijn. Coëfficiënten worden nader verklaard 
wanneer geen overeenstemming is tussen het verwachte en daadwerkelijke 
verband, het verwachte verband zowel positief als negatief kan zijn of als het 
aangegeven verband niet als vanzelfsprekend op te vatten is. 
Op basis van deze punten worden de richtingscoëfficiënten van variabelen 

Tabel 7.1 Schatting coëfficiënten significante variabelen model Eindhoven 

Omschrijving variabele (positief verband: +, negatief verband: -) Beta Slg. 

ln(gemiddelde(WVO I (afstand telpunttot winkels uit ~ 2?11) (+) ,683 12,925 ,000 

Aantal straatsegmenten in het verlengde (IJoek > 120' ) (+) ,214 6.771 ,000 

(gemiddelde afstand tot parkeet1erreinen)A2 ( -) ,117 3,284 ,001 

In( aanbod winkels uit groep 35 per straardeel) (-+-) ,'160 5,812 ,000 

Het wel bevinden van een telpunt in een voetgangersgebied(-+-) ,190 5,435 ,000 

tn(aanbocJ winkels wt cJe groep modetrekkers per straotc/eel) ( ... ) Y i9 3,606 ,000 

gemiddelde(Capaciteit parkeergaro~s I afstand) (+) ,104 3,061 ,003 

Aantal straatsegmenten onder eenhoek kleiner dan 60' ( ... of-) .104 31466 ,00 '1 

gemiddelde(WVO I (afstand telpunt tot wmkels llit de groep hursllouc/- ,092 2,416 ,017 

Aanbod winkels wt de groep 38 (+) ,065 2,268 .025 

'X2CEPT' en ~SH' besproken. Voor 'X2CEPT' geldt, dat een posttleve 
richtingscoëfficiënt niet verwacht wordt; deze richting houdt namelijk in, dat 
naarmate de gemiddelde afstand tot parkeerterreinen groter wordt, het aantal 
passanten groter wordt. Ofwel, de nabijheid van parkeerterreinen heeft een 
negatieve invloed op het aantal passanten, hetgeen niet aannemelijk lijkt. 
Echter, wanneer parkeerterreinen in de ruimtelijke context geplaatst worden, 
kan de richting wel worden verklaard. Parkeerterreinen bevinden zich veelal 
aan de randen van binnensteden, waardoor nabije telpunten zich ook aan 
de randen van een stadscentrum zullen bevinden en deze locaties minder 
druk bezocht worden. Wellicht is de positieve coëfficiënt van 'CECAPPG' 



door deze verklaring opvallend; echter door de veelal grote capaciteit van 
parkeergarages is het belang hiervan veel groter dan parkeerterreinen en zal 

de nabijheid hiervan juist wel een positief effect op het aantal passanten 
hebben. 

Een positieve richtingscoëfficiënt voor variabele 'ASH' duidt erop, dat 

het aantal aansluitende straatsegmenten van groter belang is dan de 

mate van overzicht. Het omgekeerde geldt, wanneer sprake is van een 
negatieve coëfficiënt. Hierbij dient opgemerkt te worden, dat een groter 
aantal aansluitende straatsegmenten onder de betreffende hoek (kleiner 

dan 60 graden) in het algemeen ook op een groter aantal aansluitende 

straatsegmenten lijkt te duiden. Voor Eindhoven wordt dus aangeno men, dat 
het aantal aansluitende straatsegmenten een positief verband met het aantal 
passanten heeft. 

Assumpties 
Ter controle van assumpties uit paragraaf 7.2 worden een tweetal figuren 

weergegeven: in figuur 7.5 de normale verdeling van de residuen en in figuur 
7.6 de voorspelde waarde uitgezet tegen de gestandaardiseerde waarde van 
het residu. 

Hllrtog~tm 

Otptndtnt Ytrl.a.lt: P.P 

~ 

" ' ' a: 

Bcethrplot 

Otptndtnt Vtrltblt: Al' 

Regreuion SbndNdltM Predk~td Valut 

Figuur 7.5 & 7.6 Verdeling passantenaantallen (z-scores) en scatterplot gestandaardis
eerd residu uitgezet tegen gestandaardiseerde voorspellingen 

Uit figuur 7.5 blijkt, dat er sprake is van een normale verdeling van het residu 
en dus wordt er aan assumptie 4b voldaan. Daarnaast blijkt uit figuur 7.6, dat 
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sprake is van een horizontale band (op een enkele uitschieter na), waardoor 
ook aan assumptie 2 en 4c voldaan wordt. 
Een laatste opmerking ten aanzien van de F-toets en T-toets: in de meest 

rechtse kolom van tabel 7.1, onder 'Sig.', zijn de significantieniveaus van 
de o nafhankelijke variabelen te vinden. Hieruit blijkt, dat het verband voor 

iedere onafhankelijke variabele in ieder geval voor minder dan drie procent 

op toeval gebaseerd is. Ofwel, aan de T-toets word t voldaan en dus ook aan 
de F-toets, want ten minste één variabele (in dit geval d us alle) is signi ficant. 

7 .3.2 Arnhem 

Voor de modelschatting van Arnhem zij n in het totaal 140 telpunten over 

wederom een drietal mo mentopnames verspreid gemeten Gaar 2009,2007 en 
2004). De adjusted R2 van het model is vastgesteld op 0,777. 

Coëfficiënten 
De coëfficiënten zullen op eenzelfde manier als voor de modelschatting van 

Eindhoven besproken worden; het uitgangspunt is in dit geval tabel 7.2. 
Reeds besproken coëffi ciënten van variabelen zullen niet nogmaals besproken 
worden, tenzij tegengestelde coëfficiënten ten aanzien van de richting van 
verbanden voorkomen. 

Een drietal variabelen dient verder to egelicht te worden: CTA38, LBSG en 
ASG. Allereerst: voor 'CTA38' geldt, dat dit de gemiddelde afstand vanuit 
ieder telpunt tot units behorende tot de groep '38-detailhandel overig' is. 

Naarmate deze (en de gemiddelde afstand dus) groter wordt, is de verwachting, 
dat men zich steeds meer uit het stadscentrum verwijderd. Dit blijkt niet te 
kloppen, gegeven de positieve coëfficiënt. De verklaring h iervoor is, dat deze 

winkelunits voornamelijk aan randen van stadscentra voorkomen, waardoor 
de nabijheid hiervan een lager passantaantal aanduidt. D us als de gemiddelde 

afstand tot deze winkelunits groter wordt, dient het aantal passanten toe te 
nemen: een posi tief verband. 

De variabele LBSG is moeilijk interpreteerbaar, maar is redelijkerwijs aan 
de hand van de volgende redenering te verklaren. Smalle straatsegmenten 
worden minder bezocht en leveren een hoge waarde voor 'LBSG' op: een 
negatief verband. Buitenproportioneel lange straatsegmenten bevinden zich 
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voornamelijk aan de randen van stadscentra en leveren een hoge waarde voor 
'LBSG' op: wederom een negatief verband. Ofwel duidt deze variabele op 
buitenproportioneel smalle en lange straatsegmenten. 
Als laatste geldt, dat de variabele ASG zowel positief als negatief kan zijn. 
Een positief verband drukt uit, dat naarmate de gemiddelde hoek groter 
wordt, meer passanten zich in het betreffende straatsegment zullen bevinden. 
Een negatief verband drukt weer uit, dat naarmate de gemiddelde hoek 
kleiner wordt en er waarschijnlijk dus meer straatsegmenten aansluiten op het 
betreffende straatsegment, zich meer passanten in het straatsegment bevinden. 
Van het laatstgenoemde verband blijkt dus sprake te zijn. Hierbij dient een 
kanttekening ten aanzien van de variabele ASH gemaakt te worden. Hoewel 
de variabele ASH ook het belang van het aantal aansluitende straatsegmenten 
lijkt uit te drukken, is wel degelijk sprake van twee verschillende variabelen. 
De variabele 'ASH' meet namelijk het aantal keren dat een bepaalde situatie 
voorkomt, wat dus per definitie een andere variabele dan 'ASG' is. 

Tabel 7.2 Schatting coëfficiënten significante variabelen model Arnhem 

Variabelen Omschrijving variabele (positief verband:+, negatief verband:-) Bet a 

Z2V 2 zij_des volledig bes/aande uit wrnke/units (+) ,252 

Z1H1V 1 ZIJde voor c/e helfr, 1 Zijc/e volledig bestaande uit wmkelumts (+) ,187 

WVOLSD (aanbod winkels per straatdeel) /lengte straatdeel (+) 186 

vv Het wel bevinden van een telpuntmeen voetgangersgebied{+) ,167 

ASV Aantal straatsegmenten in het verlengde (hoek> 120") (+) ,241 

CEPT Gemidc/elde afstanä tot parkeerterreinen ( -) ,'115 

X2CTA22 (gemiddelde( afstand vanuit telpunt tol winkelunits uit groep 22))"2 (-) -.491 

CTA38 gemiddelde(afstond VOlWit telpunt tot winkelunits uil groep 38) (-) ,307 

Z1H 1 zijde bestaat VQOr de helnuit winkelunits (-) -: 158 

ZG Geen wmkelwnts aan be1de Zijdes (-) -. 19'1 

LBSG Lengte I breedte van het straatsegment ( -) - 83 

LNZTP gemiddelde(6 maximale zichtlijnen) ter plaatse van telpunt (+) ,214 

ASG Gemiddelde hoek van aansluiting op straatsegment ( + of-) -,222 
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4,251 

3,706 

3,869 
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3,895 
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Assumpties 
Ter controle worden in figuur 7.7 en 7.8 dezelfde twee figuren als voor 
Eindhoven, voor Arnhem weergegeven. 

Hlstognm Scanarplot 

DependtOl V er'otoble: AP 

Figuur 7.7 & 7.8 Verdeling passantenaantallen (z-scores) en scatterplot gestandaardis
eerd residu uitgezet tegen gestandaardiseerde voorspellingen 

Slg. 
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Ten aanzien van beide figuren geldt, dat niets opvallends aan de 
hand is en daarom ook aangenomen wordt, dat aan assumpties 4b 
en 4c uit paragraaf 6.3 voldaan wordt. 

7 .3.2 Resultaten 
Om een vergelijking te kunnen maken tussen het presteren van een 
op het oog goed en minder goed presterend model en daarnaast 
tussen een model op basis van data uit een co ncentrisch en lineair 
kernwinkelapparaat, zijn de resultaten van de goodness-of-fit 
toetsen (zie paragraaf 6.4 voor een toelichting) voor beide 
modelschattingen in tabel 7.3 weergegeven. 
Allereerst is sprake van een tamelijk groot verschil in de waardes 
van de adjusted R2

. Het model E indhoven presteert goed tot 
zeer goed, terwijl het model Arnhem ietwat teleurstellend, maar 
toch acceptabel presteert. Als vermeldt hoeft de adjusted R2 niets 



over de daadwerkelijke prestaties te zeggen. Hiervoor zijn namelijk maten 
die aanduiden in hoeverre de terugvoorspellingen overeenkomen met de 
observaties van groter belang. 

Tabel 7.3 Resultaten schattingen Eindhoven en Arn 1em 
Eindhoven Arnem 

2010,2008, 2006 2009, 2007, 2004 
N=l32 N=l40 

Ad'.R1 0,915 0,777 
ryY 0,939 0,909 

MAD 3163 3836 
MRD 0,220 0,347 

IIY 16373 14827 

119 15989 13897 
oy 13834 12811 

o9 13398 
19-19022 

Wanneer de eerste goodness-of-fit maat, de Pearson correlatie, vergeleken 
wordt blijkt, dat deze vrijwel gelijk zijn; het model 'Eindhoven' presteert 
minimaal beter dan het model 'Arnhem'. Een opmerking ten aanzien van 
de Pearson correlatie: normaliter zou het kwadraat hiervan de R2 opleveren 
zoals SPSS deze bepaalt, echter gaat dit hier niet op daar sprake is van een 
exponentiële hertransformatie (dit geldt voor alle geschatte modellen). De 
MAD laat zien, dat gemiddeld gezien de fout van voorspellingen beperkt is, 
namelijk tussen de 3.000 en 4.000 voetgangers. Dit op een range van 50.000 
passanten voor beide modellen, wat een gemiddelde fout tussen de zes en 
acht procent betekent. Relatief gezien wordt in Arnhem een grotere fout 
gemaakt dan in Eindhoven, ongeveer de helft zo groot (zie MRD). Dit heeft 
met de grotere fout bij kleinere passantenaantallen door het model Arnhem 
en de grotere fout bij grotere passantenaantallen in Eindhoven te maken. 
Wat betreft de omschrijvende statistiek geldt, dat voor de terugvoorspellingen 
iets kleinere waardes gelden dan voor de observaties, wat weer terug te 
herleiden is naar de verdeling van toppen (paragraaf 7 .1.1 ). Maar, verschillen 
zijn dusdanig klein zodat hier geen rekening mee hoeft te worden gehouden. 
Als laatste laat de range van de MAD zien, dat er sprake is van uitschieters. 
De vraag is of dit te voorkomen is, hetgeen niet het gevallij kt. 
De conclusie is dus, dat Eindhoven ietwat beter presteert dan Arnhem, de 
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adj. R2 daargelaten, maar beide modellen goed tot zeer goed in staat zijn 
passantenaantallen terug te voorspellen. 

7 .3.3 Conclusie individuele modelontwikkeling 
De individuele modelschattingen laten, op basis van cijfers in tabel 7.3, zien 
dat er weinig verschil is tussen de prestaties van een relatief slecht presterend 
(Arnhem) en goed presterend (Eindhoven) model. Deze cijfers sterken het 
geloof dat juiste keuzes wat betreft variabelen en de wijze van uitdrukken 
en meten gemaakt zijn. Het lijkt gerechtvaardigd te concluderen, dat de 
prestaties min of meer optimaal zijn. Dit mede doordat variabelen objectief 
en redelijkerwijs eenvoudig meetbaar moeten zijn. Daarnaast zijn afwijkingen 
mede toe te schrijven aan het unieke karakter van iedere telling en de mate 
waarin deze tellingen momentopnames zijn en dus niet per se representatief 
voor langere periodes zijn. 

Wat betreft factoren zijn voor Eindhoven voornamelijk de gewogen maten 
van centraliteit en maten van aanbod van belang. Voor Arnhem geldt, dat 
de ongewogen maten van centraliteit en fysiekruimtelijke kenmerk~n (in 
het bijzonder de mate van winkelunits aan langszijden) van belang ZIJn. In 
Eindhoven worden druktebeelden dus voornamelijk bepaald door relatieve 
posities van centraliteit en het aanbod per straatdeeL Voor Arnhem geldt, ~at 
druktebeelden voornamelijk door de centrale ligging ten aanzien van functies 
en fysiekruimtelijke kenmerken (in het bijzonder de mate van winkelunits aan 
langszijden van straatdelen) worden bepaald . . 
Meer specifiek wordt het grootste belang voor Eindhoven vertegenwoordigd 
door variabele LNCWVOAF22, gevolgd door ASV en voor Arnhem wordt 
het grootste belang door X2CTA22 en CTA38 vertegenwoordigd. Als laatste 
geldt, dat in beide modellen de (getransformeerde) variabel~n ~an VV, ASV 
en CEPT opgenomen zijn en variabelen omtrent de centratitelt ten aanzten 
van de groep '22-mode & luxe' het grootste belang vertegenwoordigen. 
Een laatste opmerking is ten aanzien van de warenhuizen te plaatsen. Vaak 
bepalen deze van oudsher de belangrijkste locaties in de Nederlandse 
binnensteden. Daarom zijn ook variabelen opgesteld om het effect hiervan te 
onderzoeken. Hieruit blijkt, dat deze variabelen multicollineariteit vertonen 
met de variabelen omtrent het totale aanbod aan winkelunits en winkelunits 
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behorende tot de groep '22-mode & luxe'. Daar laatstgenoemde variabelen 
een hogere correlatie met het aantal passanten hebben, zijn variabelen 
omtrent warenhuizen niet meegenomen in de regressieanalyse. 

7.4 Totaalmodel 
Een volgende stap is het ontwikkelen van een totaalmodel, waarbij van 
de inzichten die de individuele modelJen hebben verschaft, gebruik wordt 
gemaakt. In eerste instantie lijkt het logisch het totaalmodel op basis van alle 
gemeten cases (904 cases over 18 momentopnames) te ontwikkelen. Echter, 
uit een analyse blijkt, dat het totaalmodel aanzienlijk slechter presteert. Zo is 
de adjusted R2 slechts 0,653 en de MAD 6.313 passanten (op een range van 
55.600 passanten is dit een percentuele fout van elf procent). 
Om inzicht te verschaffen in mogelijke redenen hiervoor, is een clusteranalyse 
uitgevoerd. Voor deze analyse is per stad een model geschat, in totaal dus 
een zestal modellen. Vervolgens kunnen waardes van parameters voor alle 
variabelen in SPSS worden ingevoerd en kan met een clusteranalyse bepaald 
worden welke steden een cluster vormen. In detail houdt dit in, dat in SPSS 
alle waardes voor parameters per variabele horizontaal ingevoerd worden, 
waarbij geldt, dat als een variabele niet in het geschatte model van een stad 
voorkomt, hieraan de parameter 0 toegekend wordt. Het aantal clusters is 
met een K-mean.r analyse handmatig in te stellen, waarbij dit allereerst op 
twee clusters ingesteld is. In tabel 7.4 zijn de resultaten hiervan weergegeven, 
waaruit blijkt, dat Maastricht in één cluster en de overige steden in het andere 
cluster ingedeeld worden. 

Tabel 7.4 Uitkomsten clusterano/ se (2 clusters) 

Case Number Stad Cluster Distance 

1 Eindhoven 1 ,548 
2 Breda 1 ,678 
3 Maastricht 2 ,000 
4 Haarlem 1 ,780 

5 Arnhem 1 ,770 
6 Tilburg 1 ,540 
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Om de vraag waarom Maastricht buiten de boot valt te beantwoorden, is 
een verdere analyse ten aanzien van Maastricht uitgevoerd. H ieruit blijkt, dat 
sprake is van een bijzondere situatie, die in geen enkele andere stad voorkomt. 
Het stadsdeel Wyck (en het daarin bevindende winkelaanbod) en het centraal 
station worden namelijk door een brug over rivier de Maas verbonden met 
het stadscentrum. Ns hiermee geen rekening gehouden wordt in de set 
variabelen, presteert het model Maastricht slecht: een adjusted R2 van 0,662 
en een MAD van 5331 passanten (percentueel: tien procent). Worden de 
punten die op deze as liggen, aangeduid in een variabele, welke Deckers (2005) 
de verbindingsas variabele noemt, dan presteert Maastricht acceptabel: een 
adjusted R2 van 0,724 en een MAD van 4283 passanten (percentueel: acht 
procent). Omdat deze variabele specifiek voor Maastricht geldt, wordt ervoor 
geopteerd een totaalmodel voor alle steden met uitzondering van Maastricht 
te schatten. 

Coëfficiënten 
Het ui tgangspunt voor het bespreken van submodel A is in tabel 7.5 
weergegeven. De coëfficiënten zijn geschat op basis van 692 cases, verspreid 
over vij ftien momentopnames in Arnhem, Breda, Eindhoven, Haarlem en 
Tilburg. Een adjusted R2 van 0,683 is vastgesteld. 

Het bespreken van coëfficiënten wordt enkel voor variabele CTA90 nodig 
geacht. De positieve coëfficiënt hiervoor betekent, dat naarmate de afstand 
tot units behorende tot de categorie '90-overige' groter wordt, het aantal 
passanten ook groter wordt. Dit is te verklaren doordat overige units 
bijvoorbeeld kantoorpanden inhouden. 

Assumpties 
De verdelingvan residuen, te zien in figuur 7.9, is prima in orde. Maar, wanneer 
figuur 7.10 wordt bekeken, valt op dat er sprake van een naar links uitdijende 
toeter lijkt te zijn. Dit zou een schending van assumpties 2 en 4c (paragraaf 
6.3) betekenen. Echter, de toeter wordt voornamelijk door een aantal 
uitschieters gevormd. Daarnaast vormen de punten over het algemeen toch 



Tabel 7.5 Schatting coëfficiënten significante variabelen totaalmodel 

Variabelen Omschrijving variabele (positief verband:+, negatief verband: -) Bet a 

CWVOAF gamiddelde(WVO I afstand telpunttol winkels) (+) ,156 

LNWVOLSD lo((aanbod tvinkels per straatdee/) I lengte straatdeel) (+) .141 

LNZTP ln(gemlddelde (6 maximale vchtlijnen)) Ier ploetse vontelpuni (+) ,220 

w Het wel bevinden van eeo telpulli in een voetgaogersgebied (+) ,178 

Z2V 2 zijdes voUedig bestaaride uit winkelunits (+} ,188 

ASH Aantol straotsegmenten ooder een /Joek klemer dan 60' (+of-) ,108 

l1H1V 1 zijde voor de hatn, 1 zijde volledig bestaande uit winkelunits ( +) ,068 

ASV Aantal stmotsegmenten m het verlengde (hoek > 120•) (+) ,110 

CEB Gemiddelde afstond tot busholtes ( -) -.058 

CECAPP gemiddelde( capaciteit parkeergelegenheden I afstand) (+) ,058 

ZG Geen winkelunits aan belde zijdes (-) -,171 

Z1H 1 ZIJde bestoot voor de IJ elft uil winkeltmits (-) -,120 

TWVOMSO Aanbod winkels uit de groep modetrekkers per stroatdeal) (+) .069 

CTA90 gemiddelde(afstand voouit talpunt totunits uil groep 90) (+) ,097 

CTA11 gemiddelde( afstond vanuit telpunt tot winkalunits uit groep 11) (-) -,140 

een redelijk horizontale band. Wat de uitschieters betreft: deze zullen vrijwel 
altijd voorkomen en omdat kJeinere waardes van de passantenaantallen vaker 
voorkomen dan grotere waardes, zal het aantal uüschieters hier logischerwijs 
groter zijn. Kortom, er wordt aangenomen dat aan de assumpties voldaan is. 

Hlt1oar•m 

Ot~ndant VMi1ble: AP 

Retnnlon St:uuivlllud Pr•d~d V .. u, 

Figuur 7.9 & 7.10 Verdeling passantenaantallen (z-scores) en scatterplot gestandaardi
seerd residu uitgezet tegen gestandaardiseerde voorspellingen 
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Resultaten 
In tabel 7.6 zijn de resultaten voor het Totaalmodel weergegeven. 
Hieruit büjkt allereerst, dat de adjusted R 2 acceptabel, maar 
tamelijk laag is. Vergeleken met het min of meer afgekeurde 
totaalmodel is dit slechts een verbetering van drie procent. Echter, 
wanneer gekeken wordt naar de MAD boekt dit totaalmodel 
een aanzienlijke verbetering: van 6313 naar 4604 passanten 
(percentueel is de gemiddelde fout negen procent voor het 
totaalmodel). Vergeleken met de individuele modellen betekent 
dit een toegenomen verschil van ongeveer 1500 passanten ten 
opzichte van Eindhoven en ongeveer 1000 ten opzichte van 
Arnhem; relatief gezien neemt de MAD met één tot drie procent 
toe. Ook de MRD is ietwat hoger, maar zeker acceptabel gezien 
de individuele modellen. Wat betreft de omschrijvende statistiek 
geldt, dat sprake lijkt te zijn van een lichte onderschatting van 
het aantal passanten. Dit is terug te voeren op de tweedeling van 
druktebeelden (drukste en overige winkelstraten) en daarnaast 
het gebruiken van de natuurlijke logaritme voor de afhankelijke 
variabele. De range laat zien, dat er sprake van uitschieters is, wat 
ook binnen de lijn der verwachtingen ügt. Al met al presteert cUt 
totaalmodel (uitgezet tegen de min of meer optimale prestaties van 
individuele modellen) een stuk beter dan het initiële totaalmodeL 

Conclusie totaalmodel 
Ten aanz1en van factoren en 
variabelen IS sprake van een 
evenwichtige verdeling over alle 
categorieën. AlJe factoren met 
betrekking tot centraüteit ZIJn 
eenmaal vertegenwoordigd, met 
uitzondering van variabelen met 
betrekking tot trekkers. Trekkers 
worden wel weer meegenomen in 
het winkelaanbod per straatdeeL De 

Tabel7.6 Resulaten totaalmodel 

Adj. R2 

ryY 
MAD 
MRO 

llY 
llY 
oy 

uY 

0,849 
4604 
0,467 
14468 
13306 
12379 
10638 

10-33825 
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overige variabelen hebben allen betrekking op de fysiekruimtelijke 
kenmerken, waarbij opgemerkt dient te worden, dat variabelen 
omtrent de mate van winkelunits aan langszijden van straatdelen 

sterk vertegenwoordigd zijn. 

Tabel 7.8 Schatting coefjiciënten significante variabelen subtotaalmodel 'lineair' 

Variabelen 

De vijf variabelen met het grootste belang zijn achtereenvolgens 
(afbouwend qua belang): LNZTP, Z2V, VV, ZG en CWVOAF. 
Opvallend is dat de vier belangrijkste variabelen allen betrekking 

hebben tot de fysiekruimtelijke kenmerken, en niet ten aanzien van 
het winkelaan bod. Dit wordt pas uitgedrukt in de laatstgenoemde 

variabele. 

LNWVOLSD 

CWVOAF11 

7.5 Subtotaalmodellen 
De situatie omtrent Maastricht duidt op het belangvan de structuur 
van het kernwinkelapparaat, waarbij ook aan Bak (1971) en de 

verdeling van structuren, zoals die roegepast is voor het selecteren 

LNZTP 

vv 
CTA38 

Z1H 

LBSG 

ASG 

ASV 

OW 

ZG 

Z2H 
van steden, kan worden gedacht. Daarom wordt een volgende 

clusteranalyse, nu met drie mogelijke clusters uitgevoerd. Dit om te analyseren 
of steden met dezelfde structuren in dezelfde clusters worden ingedeeld, 

hetgeen uit tabel 7.7 zo blijkt te zijn. Deze uitkomsten zijn aangegrepen om 
naast een totaalmodel, ook een tweetal subtotaalmodellen ten aanzien van de 
structuur van het kernwinkelapparaat te schatten: subtotaalmodel A: 'lineair' 
en subtotaalmodel B: 'concentrisch'. Net als voor de modellenschattingen 

per stad, worden de resultaten gezamenlijk besproken. 

Tabel7.7 Uitkomsten clusteronaf se 3 clusters 
Case Number Stad Cluster Distance 

1 Eindhoven 2 ,417 
2 Breda 2 ,458 
3 Maastricht 3 ,000 
4 Haarlem 1 ,553 
5 Arnhem 1 ,553 
6 Tilburg 2 ,523 
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Omschrijving variabele (positief verband: +, negatief verband: ·) Beta Sig. 

In(( aanbod winkels per straatdeel) /lengte straatdeel) (+) ,268 5,861 ,000 

gemiddelde( WVO 1 afstanel telpunt tot I vinkels uit groep 11) (+) ,170 4.724 ,000 

gemiddelde(afstand vanuit telpunttot winkelunits uil groep 22) (·) ·,506 -9,697 ,000 

ln(gemiddelde(6 maximale zic/Jtlijnen)) ter plaatse van telpunt (+} ,250 6.586 000 

Het wel bevinden van een telpunt in een voetgangersgftbied +) 227 6~664 ,000 

gemiddelde( afstand vanuit telpunt tot winkelunits uit groep 38) (-) .387 7,357 ,000 

1 zijde bestaat voor de 11e1n uit winkelumts (·) · ,239 -5,942 ,000 

Lengte I breedte van het straatsegment ( -) - 167 -4,751 ,000 

Gemiddelde hoek vanaansluiting op sirnatsegment (+of-) -,205 -5,114 ,000 

Aantal straatsegmenten m het verfengele (IJOek > 120') (+) ,220 5,222 ,000 

Het wet bevinden van eentelpunt in een overdekt straatsegment (·) -,097 -2,989 ,003 

Geen winkeluillts aan beide zijdes (-) - 174 -3,635 ,000 

2 Zijdes voor de hetn bestaande wt winkelunits (-) -,120 -3,399 ,001 

7.5.1 Submodel A 'lineair' 
Het uitgangspunt voor het bespreken van submodel A is weergegeven in 
tabel 7.8. De coëfficiënten zijn op basis van 284 cases, verspreid over zes 
momentopnames in Arnhem en Haarlem geschat. Een adjusted R2 van 0,74 

is vastgesteld. 

In eerste instantie djenen de variabelen CTA38, ASG en OW besproken te 

worden. Echter, voor CTA38 en ASG geldt, dat naar de bespreking van het 
model Arnhem (paragraaf 7.3.2) verwezen wordt. De negatieve coëfficiënt 

van variabele OW duidt erop, dat onder gelijke omstanillgheden van de andere 
significante variabelen, overdekte winkelcentra mjnder passanten trekken dan 

winkelgebieden in de buitenlucht. Een verklaring mervoor zou kunnen zijn, 

dat overdekte winkelcentra (in acht nemende dat deze recentelijk gebouwd 
zijn en niet in de drukste gebieden gebouwd zijn) niet volledig in staat zijn 
geweest bestaande looppatronen naar verwachting van bijvoorbeeld het 



aanbod te kunnen veranderen. Een andere verklaring kan zijn, dat passanten 
overdekte winkelcentra juist door het overdekt zijn als barrière zien en zich 
onder gelijke omstancligheden liever in de buitenlucht bevinden (hetgeen ook 
afhankelijk van het weer is). 

Hlttoorem Scatterplot 

0-s~endtntVtrl.ttft : P.P Dependint Vtrtablt : AP 

Figuur 7.11 & 7.12 Verdeling possontenoontol/en (z-scores) en scatterplot gestan
daardiseerd residu uitgezet tegen gestandaardiseerde voorspellingen 

belang van straatsegmenten in het verlengde van een betreffend straatsegment 
kleiner is dan het aantal aansluitende straatsegmenten en, dat voor steden met 
een concentrische structuur het tegengestelde geldt. 

Scatterplot 

Otptndtnt varttblt : AP 

RtgrntiOfl Surwhnllnd PrMicltcl V1lut 

Regrenion Stand.lrcllttd RulduJI 

Figuur 7.13 & 7.14 Verdeling possantenaantallen (z-scores) en scatterplot gestan
daardiseerd residu uitgezet tegen gestandaardiseerde voorspellingen 

Assumpties 
In figuren 7.11 en 7.12 zijn de assumpties met betrekking tot de 
residuen te controleren, buiten een of twee grote uitschieters is 
er niets opmerkelijks aan de hand. 

Tabel 7.9 Schatting coëfficiënten significante variabelen subtotaa/model 'concentrisch' 

7.5.2 Submodel B 'concentrisch' 
Het uitgangspunt voor het bespreken van submodel B is 
weergegeven in tabel 7.9. De coëfficiënten zijn geschat op basis 
van 408 cases, verspreid over negen momentopnames in Breda, 
Eindhoven en Tilburg. Een adjusted R2 van 0,759 is vastgesteld. 

Wat betreft de coëfficiënten en de interpretatie daarvan, dient 
enkel variabeleASG te worden toegelicht. Voor dit subtotaalmodel 
heeft deze, in tegenstelling tot het subtotaalmodel 'lineair', een 
positieve richtingscoëfficiënt. De conclusie op basis van deze 
constatering is, dat voor steden met een lineaire structuur het 

Varlabelen 

CWVOAF22 

ZG 

w 
Z2V 

LNBSG 

CECAPP 

Z1H 

ASH 

ASG 

GEB 

WVOL3.5SD 

TCWVOAFH 

TWVOMSD 
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Omschrijvln(! variabele (positief verband: +, neHatlef verband: - ) Beta Si(!. 

gemiddelde(WVO tofstond telpunttot winkels uit groep 22)) (+) ,238 6,318 ,000 

Geen winkelunits aan betde zijdes(-) -,301 -9,560 ,000 

Hel wel bevinden van een telpunt in een voetgangersgebied(+) ,247 8,681 ,000 

2 zijcles volleelig bestooncle wl wmkelumts (+) . 179 4,853 000 

ln(breedte streatsegmenl) (+) :lBO 6,652 ,000 

gemiddelcle (capacileil parkeerge/egen/Jec/eni!Jf.stancl) ( +) ,100 3,648 ,000 

1 zijde bestast voor de helff uit winkelunits (-) -,140 -4 ,760 ,000 

Aanlal stra!Jtsegmenlen oncler een hoek kleiner diJn 60° (+of-) .164 6 ,294 .000 

Gemiddelde hoek van aansluitmg op straats~ment (+ of-) ,125 4,595 ,000 

Gemidclelde afslanel tol bus/Ja/les ( -) -,090 -3,311 ,001 

((aanbod winkels uit groep 3.5 per straatdeel) /lengte) (+) ,076 2,891 ,004 

gemiddelcle( WVO I afslanel telpunt tol winkels uil cle groep lwishoucl- ,080 2,615 ,009 

trekkers) (+) 

Aanbod winkels uit de g_roee. modetre/ckfJIS e.er straatd6flll (+l ,069 2,547 ,011 
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Assumpties 
Met behulp van figuur 7.13 en 7.14 zijn de assumpties met betrekking tot de 
residuen te controleren. Wat betreft de normale verdeling van de residuen 
lijkt er niets aan de hand. Echter, de assumptie 'homoscedasticiteit' lijkt licht 
geschonden te worden; in beperkte mate is er sprake van ruitvorming. Toch 
wordt hier niet van uitgegaan, omdat er slechts beperkt sprake van is en 
residuen over het algemeen wel een horizontale baan vormen, mits enkele 
uitschieters weggedacht worden. 

Resultaten 
De verwachting is, dat de subtotaalmodellen een betere prestatie zullen 
leveren dan het totaalmodel en weer een iets mindere dan de individuele 
modellen. Resultaten zullen daarom afgezet worden tegen beide typen 
modellen. Allereerst geldt, dat in tabel 7.10 te zien is, dat de beide maten 
van de adjusted R2 zes tot acht procent hoger zijn dan voor het totaalmodel 
en iets kleiner dan het model 'Arnhem'. De Pearson correlatie toont een 
verbetering ten aanzien van het totaalmodel, hoewel dit voornamelijk voor 
het subtotaalmodel 'concentrisch' geldt. Wat betreft maten van verschil geldt, 
dat de MAD beide ongeveer overeen komen (percentueel is de gemiddelde 
fout voor subtotaalmodel 'lineair' acht procent en voor subtotaalmodel 
'concentrisch' zeven procent) met het model Arnhem, wat betekent dat de 
subtotaalmodellen, op basis van de conclusies van de individuele modellen, 
redelijk optimaal lijken te presteren en de resultaten goed te noemen zijn. 
Zeker wanneer met het gegeven, dat de subtotaalmodellen samengestelde 
modellen zijn rekening gehouden wordt. De waarde van de MRD ligt 
ergens tussen de individuele modellen en het totaalmodel in, wat ook weer 
naar verwachting is. Als laatste geldt, dat wederom sprake is van een lichte 
onderschatting van het aantal passanten en tevens van uitschieters. De 
verklaring voor deze onderschatting is te vinden bij de resultaatbespreking 
van het totaalmodel. 
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Conclusie subtotaalmodellen 
De conclusie wat betreft subtotaalmodellen toont veel gelijkenissen met 
de individuele modellen (vergelijk Arnhem met subtotaalmodel 'lineair' en 
Eindhoven met subtotaalmodel 'concentrisch'). 
Wederom geldt namelijk, dat voor het lineaire subtotaalmodel voornamelijk 
de fysiekruimtelijke kenmerken de druktebeelden bepalen: negen van de 
dertien variabelen behoren hiertoe, dit tegenover zeven van de dertien voor 
het concentrische model. Het verschil hiertussen wordt vereffend bij de 
gewogen maten van centraliteit. Deze zijn voor het concentrische model van 
groter belang. Voor beide modellen geldt daarnaast, dat niet veel verschil 
tussen factoren bestaat en in beide modellen drie variabelen omtrent de mate 
van winkelunits ter plaatse van de langszijden van straatdelen opgenomen 
zijn. 

Tabel 7.10 Resultaten subtotaalmodellen 

Submodel A 'lineair' Submodel B 'concentrisch' 

N=284 N=408 
Adj. R2 0,740 0,759 

ry9 0,865 0,918 
MRD 3819 3694 
RMD 0,392 0,405 

IJY 13159 15379 

IJ9 12549 14289 
oy 11041 13167 

o9 10400 11798 
range 2-35508 8-28980 

In het lineair model zijn de belangrijkste maten achtereenvolgens: CTA22, 
CTA38, LNWVOLSD, LNZTP en Z1H en voor het concentrisch model: 
ZG, VV, CWVOAF22, LNBSG en Z2V. Er blijkt dus, dat de centraliteit ten 
opzichte van de groep (gewogen of ongewogen) winkels '22-mode & luxe' 
belangrijk is, alsmede de mate van winkelunits ter plaatse van de langszijden 
van straatdelen, hoewel geen overeenkomstige maten tot de belangrijkste 
variabelen horen. 



Conclusie 
l·.l·n dn~:1al Ctll:~on~.:l'n mnddl~.:n /ljn npgl·~•dd: indi' idul'k. 

'' •1:1.dm• •ddll'n l'll ,ui)(< •Ltalm1 •ddkn. Dl' 111d1\ idudl· 1111 •ddkn /irn 

''" •n1.1md1jk 1 •pgc,rdd 11111 dl· capal'lll'll \:111 d~.: ~l'' •pt-r.HI< •n.di~n·nk 
'.lii;Jhdnl ll' lll'pakn l'll \l'r\ olgl'n~ 11111 :11~ rd·l·rcm il·ma.ll , ""r dl· 

:d~l'l1ll'l'fl 111 \.nkrland '"l' ll P·'''(.'fl ''llh•l<lt.J.dm"ddll'n tl' dil'lll'll. 
Bq l'l:ll .ulju .. rnl R' \:111 11,'! I:; 1nt\n:l: 1) I.; prnc.:1:nt , art dl· , .Jn:llllll' lil 

P·'"·'n ll'll,l:llll .dkn r~ '•" •r Lmdh<~\Tfl tl· H:rJ..Lln·n) , ""r l-.sndh11, l'fl 
k.ul .~l'C.:1 oncludcnd \\ordnl, Jat Ot: 'l'l \ .m.thdl'!l nptlnu:d [l' 11< •t:llll'll 1-.. 

Du llll'l hl't 1" •.1.! 1 •p lk d.,dqdh11g. w:unn .J.tngq.!l''·cn ,, d.tt , .1n.1hdl·n 
1 •hjn·nd· l'll \ • •ld1 •l·ndt: t:t·m < 1udi.t: fl' llll'll'll m• •Ul'll /ÎIIl. 
\\.11 h~.:rrl·l·t ,k hd.1ngrqbr~.: m.ut, d~: \k:tn .lh:.;nlutl diiÏLI'l'llCt: (.\1 \I)) 
prl''ll'l'l'll dt: lll;ttt·n \an lk (,uhlt<ora:dm••dl'ikn weliswaar lllllltkr g••nl 

<Lil1 \;111 d~.: 111di\'idud<: nloth:ll~: l 1, 111a:1r in \l'l'gdi jk111g tnrh 1 'I' /Îjn 

mimi l!0 l'd. De'' tigende lll:tll:n \';lil .\1.\D /i jn n:unelijk hereh·ml: \nnr 

l·.indh 1 '' 1·n .1.1 '•-\ \rnhem \.X.\1,, t< ot.ultll< •dd -I.C•I 1-l . .;uhr'•I:Jalmndd 
'line:ur' \.H I 'J vn ~uhr~ •laalm• .dd 'n•JKenrn .. ch' 3.(1•!-1 , n,d111 111 
JU~~;IIllt·n lli'Wn ,.,u •r~pdlingt·n 1:11 , ,h,t:n .llll'' rt•m dt:/e m.11u 1 111 

('l'f'Pl:tlll't' tl· pl.!.ltst·n: d..: r:~ngl' ':111 l'·''~.llltl'll '" '," •r :tik· 1111 oddkn 
llll).!l:\'t'l'r !,!dirk l'll bern.:r'• :=;H_t M" I p;l"'-;lll(l'lll. I benlil blljkr hij\ norhcdd. 

d.11 hu 'uhrot.l.dmodd 'conct"nr rl'•ch · ht·r .. ·r pn·,rcerr d;m hl'l mndd 

.\rnhl'!n. I >.unu.l"' "' lwr \·cr,chil ru""l'll ,k 'uhr••ta.tlllll•ddkn l'll ht·r 
hl'-.t prt''ll'lendt· modd, 1-.indh• ,, en. hel rekkditk kkm t<.' llllt'lllt:ll. ( lp 

h:l''' ':lil dl'/l' cirfl'r., lrouhart·n) /I lil d..: · 'llh)rc ot.lalmt•ddk·n Ju,).!< onl111 
<o;[a,l( .1.!'-'1 ob"t'l'\ l'l'l'<k· Waarde~ \';111 pa~S.lllll'IUalltalkn tl'l'llg 11.: \1 H orspdkn 

l'll d.l.ll'llll'l' lijk~.:n dl'/c nwddk-n g<.·,cfHJ..t 11111 .tlgt·l11et·n 111 \.nkrL111d 
lOl: ll' P·'""l'll. 

( lp Iu'" '.111 d .. · ' 1 "•r.l.!aanlk C< •ndu-.Jt·'- \\I ordr '"ok a.IIH.!t:ll• •llll'll, d.u 
,., .Jd.t.tll "' •rdt .1:111 h'-·1 ''"'rspdkn, .111 lwr •.:ltl'fl , .1n \t.:r: 1111 knnl.!l'!l, llll'l 

uit/l<ll<krllll.! \,lngr•"ll"dultgt: \lT.I!ldl'nng..:n. I kt \\l'lllH.: ''"'rk••nK·n 
'.111 gr1 •• •r ... d1.1llgt \"l'r.tnlkrrng..:n k1dt <.Tl<, ... dat , , u•r t't:ll c• •rll'lll"ll' 

"PtTIIÎl·k 1 •p tk gen••<.·md~: Cl"e" uil hijl.lgt· 2.1 nl me •l'ren "' mlt-n 
111,1!l'i'1 "'mtl. kkln"cluiJgc ,.tTarllknngl'll r'lt·c~: .dit- \l'l'and..:ringt·n hulll'll 
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dl· CISt'S Uil h1jlagl· 2.1) i'irll \'n·lvoudi,t..: • •(1.1.!l'll' •llll'll in Je d.nab:t"l' 
(hJj\'tu•rhel'ld ht:r \\ i ... sdt·n '.tn huurdnl, l'fl d11nr dt· l.!"l'lk pn.: ... r:tnc~ \':111 

de moddlcn lijkr IKI l'l'fnï hi<.T\ ;111 du ... l,!lll'\1 ll' , .... •r .. pdlcn. 

Ten .1:111/it:n ,.a11 f.ll'l' •ren en ':mahdt:n '" ~pr.1h· '.111 l'l'll l'\ t·nwichrig tl' 
111 <l'llll'll \ addmg 1 ,, n .dk Clll'l,!l >nl'elll'll t':lCt• or<:n '1 "•r her t• •U:tlmudcl. 

\\ar hc!ret'I de 'llh111uddln1 geldt. dat hl·! hn..:.ure modd in" mca 

gdi ICll.,l '"I ·r "''ll'krLIIITllt'IJIJ..t l--l'llllll'rkl'll l'll hl' I (I llll'lïllri ... chl' m• odd 
d.J:Irt·m~.:gcn wen lt'l" llll'l'f • •p gt'\1'1 •gt·n matl'll \'Ml n·nt ralnt·tr. \ ·.,, •r .die 

moddll'n ti in de' .tn:dll'kn omtrt:nt de 11Uil' \ <111 winkt·lunib ter pb;lt~c 
\';liJ de lan)-.~ZIIdl"ll \';111 ~ll':t;ll ~l'gllll'llll.:ll ~lt:rk \'l'l'legt'll\\'< •ordigd. \\ .H 

ht·rrt·fr dl' n:ntr;t litl.'il /Jin H·~.:l.d \':tnabd..:n nmtrt:nr ~k gn •l'(' '22-mndc 
& luxe' 1.:11 h..:t llllaala:tnl,nd ~ignlfÏCilll hnondl·n. lhamaa~t '' ht·t i'JCh 

wd 1 d. nit'l in ct·n \ ol'tgan~nsgdllt'd he,·intkn '.111 ht:r tdpunr t'l'll 
hl'Ltngi ijke ,.;1ri;~ hl'k .!.!ehkkt·n. 

Tl·n .I.Hli'.il'n \.111 hl·tl..!dll'lllkt·n \;UI ht·t 1t •l.t;tlm••dd ,,f t'l'll sulw lla.tlm,•dd 

,.o.,r l'en al_l..!l'!llcnt· toq'''""'l..! in \.nkrl.md, ""nll .t.tnhc\·olcn de 
'llh!t•Ltalm~ •ddkn ft· .l.!chn11ken. D11 da.tr dt'/l' llll'l l'l'l1 kll'lllt'rl' ~ct 

':mahckn heten: prt·sLJtlt'' In trl'll t:n • omdat dl'i'l' du" llll'l de" tructuur 

'<lfl kl.'rmnnhl.ippar.l!\.'11 rd.;l·Jung houdt"n. Dt· '-I ructuur, <llrhan' /o lijkt 
het op ha~i~ ':111 dl· roulurt·n. hl'l'fl namdijk \\Tl'l' indol'd op lk set 
,·an,thd..:n 
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Resultaten van (sub)totaalmoclellen, gebaseerd op vergelijkingen tossen 

observaties en de terugvoorspelde waardes daarvan, zijn acceptabel tot goed 

te noemen. Ofwel, de (sub)totaalmodellen zijn over het totaal van cases (lees: 

alle gcselecteerde telpunten) goed in staat observaties terug te voorspellen. 

In dit hoofdstuk zal in meer detail ingegaan worden op de individuele 

prestaties van terugvoorspellingen. Enerzijds om te onderzoeken of er 

verbanden bestaan tussen slecht terugvoorspelde telpunten en anderzijds 

om te onderzoeken of dezelfde telponten over de eliverse momentopnames 

min of meer dezelfde afwijkingen vertonen. Dit laatste duidt op stabiele 

terugvoo rspellingen en daarmee betrouwbare modellen. 

Vervolgens wordt een controle uitgevoerd ten opzichte van de doelstelling. 

Allereerst ten aanzien van het wel of niet kunnen voorspellingen van het effect 

van grootschalige veranderingen. H iervoor zijn een viertal cases geselecteerd 

en in bijlage 2.1 geïntroduceerd. \'</at betreft kleinschalige veranderingen 

geldt, op basis van de resultaten in hoofdstuk zeven, dat modellen goed 

in staat lijken te zijn om met kleinschalige veranderingen als vcranderende 

huurders om te gaan. Als laatste wordt de wellicht belangrijkste controle 

uitgevoerd: de extctne validatie. Deze wordt met behulp van verzamelde 

data Enschede (jaar 2008) uitgevoerd, ten aanzien van het totaalmodel en 

subtotaalmodel 'concentrisch'. Het subtotaalmodel 'lineair' wordt dus niet 

extern gevalideerd. )\{aar, op basis van de prestatics van de validatie van het 

totaal- en subtotaalmodel kunnen wel verwachtingen ten aanzien van het dit 

subtotaalmodel uitgesproken worden. 
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8.1 Controle afwijkingen per telpunt 
Het uitgangspunt van deze controle zijn de subtotaalmodellen. Op basis van 
deze subtotaalmodellen zijn van een vijftal steden de telpunten terugvoorspeld, 
waarbij ter controle op drie steden specifiek wordt ingegaan: Arnhem, 
Eindhoven en Tilburg. Op basis van deze selectie zijn resultaten van beide 
subtotaalmodellen te analyseren en daarnaast hebben alle vier de grootschalige 
veranderingen in deze steden plaatsgevonden. Het absolute verschil tussen 
de terugvoorspellingen en observaties van Locatus is vervolgens voor iedere 
stad per telpunt in kaart gebracht, waarbij met de diverse momentopnames 
rekening gehouden is en waarin tevens de locaties van grootschalige 
veranderingen weergegeven zijn. Het kaartmateriaal is te vinden in bijlage 
4.1, waarbij in een tabel tevens de mean relative difference (MRD) per telpunt 
in een tabel weergegeven is (dit om absolute verschillen in perspectief te 
plaatsen; grotere verschillen bij hogere passantenaantallen worden minder 
als verontrustend opgevat dan wanneer dit bij kleinere passantenaantallen 
voorkomt). Op basis van dit kaartmateriaal zijn de vervolgens de volgende 
conclusies ten aanzien van het subtotaalmodel 'lineair' te trekken: 

De telpunten in Arnhem waar afwijkingen het grootst zijn, zijn veelal 
terug te vinden op de 'centrale' as (waarop telpunten 3, 2, 1, 13, 14, 15, 16, 
18 en 23 van het gebied Noord liggen). De reden hiervoor is tweeledig: 
enerzijds doordat het Musiskwartier volgens het model passanten zou 
onttrekken van deze as (door het grote aanbod in het Musiskwartier), 
wat gebeurt in 2007, maar niet meer in 2009 en vervolgens doordat de 
passantenaantallen hier het grootst zijn. Het gebruiken van de natuurlijke 
logaritme heeft namelijk tot gevolg, dat gelijke verschillen in z-scores 
door de hertransformatie met behulp van de exponent groter worden 
naarmate de waardes van z-scores groter worden. 
De grootste verschillen tussen de fout per telpunt (dus verschillen tussen 
momentopnames) zijn ook op deze as te vinden, hetgeen te verklaren 
is door het, onder nagenoeg gelijke omstandigheden, slechter gaan 
presteren van het Musiskwartier in 2009 ten opzichte van 2007. 
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De conclusies ten aanzien van het subtotaalmodel 'concentrisch' zijn als 
volgt: 

Voor Tilburg geldt, dat de grootste afwijkingen ingegeven worden door 
het wel of niet voorkomen van trekkers behorende tot de groep 'mode' 
(variabele TWVOMSD). Bij het ontbreken of zeer beperkt voorkomen 
van deze trekkers worden telpunten onderschat. Dit geldt voor telpunten 
2 en 14 uit het gebied Oost en daarnaast voor 19 en 22 uit gebied West. 
Voor telpunt 20-west geldt dit weer niet, hier lijkt de verandering in 
het aantal passanten over de momentopnames Garen) de voornaamste 
invloed op het slecht terugvoorspellen te zijn. 
Voor Eindhoven is de invloed van 'de gemiddelde hoek van aansluiting 
van straatsegmenten op het straatsegment waarin een telpunt zich 
bevindt' (variabele ASG) bepalend voor telpunt 6-west (op basis van 
het stratennetwerk sluit dit straatsegment slechts op één knooppunt 
aan, hetgeen een extreem lage waarde voor variabele ASG veroorzaakt) 
en daarnaast bepaalt het beperkte aanbod aan modetrekkers de lagere 
waardes voor telpunten 10 en 11 in het gebied West. Dus ook in 
Eindhoven speelt de variabele TWVOMSD een belangrijke rol bij grote 
afwijkingen. 
Wat betreft verschillen in afwijkingen per telpunt geldt voor Tilburg 
en Eindhoven, dat grote verschillen nauwelijks voorkomen. Over het 
algemeen is het beeld dus dermate consistent waardoor hier verder niet 
op ingegaan wordt. 

Kortom, in het algemeen zijn grotere afwijkingen ter plaatse van telpunten 
voornamelijk te verklaren door het ontbreken van modetrekkers in straatdelen, 
de hogere passantenaantallen ter plaatse van die telpunten en door instabiele 
passantenaantallen ter plaatse van grootschalige veranderingen Oees: het 
Musiskwarrier). 



8.2 Validatie grootschalige veranderingen 
Als aangegeven zal dit op basis van een viertal cases gebeuren: 

1. Toevoeging MediaMarkt in Eindhoven (oplevering 2005); 
2. Toevoeging Admirant Shopping Eindhoven (2009); 
3. Oplevering herstructurering Musiskwartier Arnhem (2006); 
4. Oplevering herstructurering Pieter de VreedepJein Tilburg (2008). 

Een eerste methode om inzicht te verschaffen of de subtotaalmodellen met 
deze veranderingen om kunnen gaan, is het vergelijken van resultaten van 
de modelschattingen ten aanzien van diverse momentopnames. In tabel 
8.1 zijn daarom de resultaten van de subtotaalmodellen voor de Pearson 
correlatie, de MAD en de range van de fout (minimale - maximale fout) per 
momentopname en per stad weergegeven. Door rekening te houden met 
de jaren van oplevering van de cases, kan globaal onderzocht worden of er 
grote verschillen in resultaten voor en na oplevering zijn. Op basis van tabel 
8.1 kan voor Arnhem geconcludeerd worden, dat er in 2009 ten opzichte van 
de jaren 2007 en 2004 iets aan de hand lijkt te zijn. Alle maten duiden hierop, 
hoewel de MAD over de momentopnames betrekkelijk constant blijft. De 
lage Pearson correlatie lijkt er daarom op te duiden, dat er sprake van een 
of meerdere uitschieters is, hetgeen de range bevestigd. In Eindhoven zijn 
geen grote verschillen te constateren en voor in Tilburg is het model na de 
oplevering van het Pieter de VreedepJein beduidend beter gaan presteren. 
Dit versterkt het beeld dat geschetst is op basis van de analyse van individuele 
telpunten: enkel in Arnhem presteert het model niet consistent, wat te wijten 
is aan de instabiele passantenaantallen omtrent het Musiskwartier.Vervolgens 
zal nu ingezoomd worden op de lokale omgeving van de cases. 

Tabel 8.1 Resultaten subtotaalmodellen per stad per momentopname 

Arnhem Eindhoven Tilburg 

2009 2007 2004 2010 2008 2005 2010 2008 
N=48 N=48 N=44 N=44 N=44 N=44 N=48 N=43 

t_W ,739 ,900 ,923 ,916 ,938 ,928 ,914 ,872 
MAD 4329 3999 3833 3774 3727 3348 3455 4539 
range 58- 67- 2- 14- 141- 29- 46- 41-

35508 15954 16933 16886 15470 15495 10260 15966 
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Toevoeging Admlrant Toevoe&lna; 

Shopping Eindhoven MediaMarkt 

abs(pre-obs)2010 /2008/2005 

Figuur 8.1 Lokale omgeving MediaMarkt en Admirant Shopping Eindhoven 

2005 
N=41 

,925 
4512 
61-
14470 
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8.2.1 Case 1 en 2 MediaMarkt en Admirant Shopping Eindhoven 
In figuur 8.1 is te zien dat de absolute verschillen tussen de geobserveerde 
en voorspelde waardes van passantenaantallen (aangegeven als: abs(pre-obs)) 
in de nabije omgeving van de grootschalige veranderingen betrekkelijk groot 
zijn. Met name telpunten 6, 9 en 10 presteren slecht: het absolute verschil is 
hier groter dan 10.000 passanten (dit hoewel de relatieve afwijkingen, terug te 
vinden in bijlage 4.1, gemiddeld te noemen zijn). Maar, de te beantwoorden 
vraag is of de grootschalige veranderingen hier invloed op hebben gehad. Dit 
blijkt niet zo te zijn, daar de absolute verschillen over de jaren heen stabiel 
gebleven zijn. Met andere woorden wordt dit lokale gebied in Eindhoven 
eenvoudigweg minder goed voorspeld, hetgeen in paragraaf 8.1 reeds 
verklaard is. Een volgend punt waaruit blijkt, dat de invloed van grootschalige 
veranderingen op de resultaten niet groot is geweest, zijn de redelijk tot 
goede terugvoorspellingen van de telpunten 4 en 5, welke het dichtstbij de 
toevoeging van het winkelgebied 'Admirant Shopping Eindhoven' liggen. 

8.2.2 Case 3 Musiskwartier 
Hoewel het Musiskwartier reeds in 2006 opgeleverd is, en de invloed van deze 
ontwikkeling in feite dus ook al in de momentopname 2007 meegenomen 
is, presteert momentopname 2009 beduidend slechter dan 2007 (hoewel clit 
niet direct uit figuur 8.2 blijkt, maar wel weer uit tabel 8.1). Aanvankelijk 
kent het subtotaalmodel 'lineair' weinig problemen met de grootschalige 
verandering. Echter, de slechtere resultaten van de terugvoorspellingen in 
2009 lijken toch aan het Musiskwartier toe te schrijven te zijn. Namelijk aan 
de (onverwachte) neerwaartse trend van passantenaantallen in en rondom dit 
winkelgebied. Om hier kracht bij te zetten zijn een zevental punten in het 
Musiskwartier in Arnhem Noord vergeleken, waaruit blijkt dat het gemiddelde 
passantenaantal over deze punten van 22.685 naar 14.214 gedaald is. Deze 
daling is op basis van de parameters van het subtotaalmodel onverwachts 
en voor het model onder relatief gelijke omstandigheden dus voor één van 
beide momentopnames (2009 of 2007) niet te verklaren. Daarnaast geldt, als 
hierbij wordt aangenomen dat de daling van passanten in het Musiskwartier 
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voor een stijging ergens anders in Arnhem zorgt en visa versa, dat dan ook 
de afwijkingen op de genoemde as in paragraaf 8.1 te verklaren zijn. Kortom, 
ook het effect van de grootschalige verandering het Musiskwartier is te 
voorspellen, totdat dit gebied een minder dan op basis van de aanvankelijke 
passantenaantallen en geschatte parameters van het model verwacht, aantal 
passanenten begint te trekken. 

tto~novnu~ --
5.000 <40• <10.000 • A0>10.000 

...... ~)J:Ol0/1001/lOOS AN 
l'lr~rlpunt1004 

Figuur 8.2 Lokale omgeving Musiskwartier 

8.2.3 Case 4 Pieter de Vreedeplein 
De voorspellingen van de tellingen rondom het Pieter de Vreedeplein, te 
zien in figuur 8.3, laten duideli jk zien, dat sprake is van een verbetering van 
de voorspellingen nadat de grootschalige verandering plaatsgevonden heeft. 
Het subtotaalmodel 'concentrisch' is dus goed in staat het effect van deze 
grootschalige veranderingen te voorspellen. 



.... ·-tm 

AD = < 2.500 D 2.500 <AD= < 5.000 5.000 < AD = < 10.000 1111 AD > 10.000 

Toevoeging Pieter de 

Vreedepleln abs(pre-obs) 2010 I 2008 I 2005 

N 

A 
Figuur 8.3 Lokale omgeving Pieter de Vreedeplein 

8.2.4 Conclusie grootschalige veranderingen 
De algemene conclusie, wat betreft de kracht van de modellen om het effectvan 
grootschalige veranderingen te voorspellen is dus, dat beide subtotaalmodellen 
over het algemeen goed in staat lijken te zijn dit effect in voorspellingen van 
passantenaantallen uit te drukken. Maar, er kan niet geconcludeerd worden 
dat een garantie op nauwkeurige en goede voorspellingen bestaat, daar niet 
iedere grootschalige verandering zo uitpakt als verwacht. Dit laatste lijkt op 
basis van de conclusies en resultaten van de modellen met name met meer 
subjectieve aspecten zoals ontwerpbeslissingen te maken te hebben. 

8.3 Externe validatie Enschede 
Om de externe validatie (zie lijst van definities, bijlage 0.1) uit te voeren, wordt 
voor Enschede van één momentopname Gaar 2008) een dataverzameling 
uitgevoerd. Daar Enschede een sterk concentrische structuur heeft, zal de 
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dataverzameling zich richten op de significante variabelen van het totaal- en 
subtotaalmodel 'concentrisch'. Door de gemeten waardes, getransformeerd 
naar z-scores, te vermenigvuldigen met de geschatte coëfficiënten van de 
modellen, kunnen voorspellingen berekend worden. Op basis van de maten 
van goodness-of-fit uit paragraaf 6.4 is het vervolgens mogelijk uitspraken 
over de generaliseerbaarheid van de geschatte modellen te doen. Althans, 
dit ten aanzien van het totaalmodel en subtotaalmodel 'concentrisch'; 
uitkomsten zeggen feitelijk niets over het submodel 'lineair'. Echter, op basis 
van de resultaten van beide modellen kunnen wel weer uitspraken over de 
vermoedens ten aanzien van de algemene in Nederland toepasbaarheid van 
het submodel 'lineair' gedaan worden. Dit is dan ook de reden het totaalmodel 
ook extern te valideren, zij het dat hier slechts summier op ingegaan wordt. 

8.3.1 Verschillen tussen groepen 
Een eerste methode om de resultaten van voorspellingen te kunnen toetsen, 
is het uitvoeren van een independend samples t-test in SPSS. Met behulp 
van deze analyse worden een tweetal toetsen uitgevoerd om te controleren 
of de gemiddelden en varianties van een tweetal groepen niet significant 
verschillen (Huizingh, 2006): Levene's Test for equali!J of variances en t-test for 
equali!J of means. In dit geval worden voor alle 48 telpunten in Enschede Gaar 
2008) voorspellingen vergeleken met observaties van Locatus. Op basis van 
de significantieniveaus in tabel 8.2 is te concluderen, dat er geen verschil 
tussen de gemiddelden en varianties van groepen bestaat. In de meest linkse 
kolom is aangegeven welke resultaten ten aanzien van het totaalmodel (TM) 
gelden, en welke ten aanzien van het subtotaalmodel (STM). 
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for Equality of Means 

Std. Error 
F Difference 

-674,88 3186,56 

-674,88 3186,56 

684,05 3259,27 

Equal variances 
684,05 3259,27 

not assumed 

8.2.2 Prestaties van voorspellingen 
Om prestaties van individuele voorspellingen uit te drukken, wordt van dezelfde maten als 
bij de resultaten van de terugvoorspellingen gebruik gemaakt. Op één uitzondering na: de 
adjusted R2 wordt niet bepaald (feitelijk is dit het kwadraat van de Pearson correlatie). In 
tabel 8.3 zijn de maten voor het totaal- en het subtotaalmodel weergegeven. 
In eerste instantie lijken de maten, in vergelijking met de resultaten uit hoofdstuk zeven, een 
stuk slechter, bijvoorbeeld: een MAD van 3.694 voor het subtotaalmodel 'concentrisch', 
tegenover 6.898 voor de voorspelling op basis van het totaalmodel en 5.990 voor het 

Tabel 8.3 Resu taten externe validatie (sub)totaalmodel(len) 

Totaalmodel Submodel B 'concentrisch' 

L N=48 N=45 N=48 N=45 
ryy ,784 ,890 ,863 ,917 

MAD 6898 5313 5990 4790 
MRD ,710 ,708 ,654 ,660 

IJY 18300 16676 18300 16593 
llY 17625 16711 17616 15836 
oy 15231 14174 15231 13960 
ay 15982 14919 16671 14086 

range 325-38532 325-15799 95-35361 95-12315 
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subtotaalmodel in Enschede (op basis van de range van 
passantenaantallen zijn de gemiddelde fouten ook percentueel 
uit te drukken: dertien en elf procent) . Toch zijn de waardes van 
de Pearson correlatie tussen voorspellingen en observaties nog 
betrekkelijk hoog (0,784 en 0,863). Ook kan, door het verschil in 
perspectief te bekijken, uiteindelijk toch geconcludeerd worden, 
dat de modellen in grote mate generaliseerbaar lijken. Dit in 
perspectief plaatsen zal alleen voor het subtotaalmodel gedaan 
worden, daar de subtotaalmodellen boven het totaalmodel voor 
algemeen gebruik aanbevolen zijn. 

Uitschieters 
Het in perspectief plaatsen van resultaten gebeurt allereerst 
door uitschieters te bestuderen: specifieke situaties van telpunten 
kunnen niet uitdrukbaar zijn in de vastgestelde set variabelen en 
in sommige gevallen is het aantal passanten eenvoudigweg niet te 
verklaren aan de hand van de situatie. Uitschieters betreffen de 
telpunten 16, 17 en 21, allen gelegen in het deel Enschede Oost (zie 
figuur 8.4). Voor punt 21 geldt, dat de drukte (44.400 passanten, 
het hoogst gemeten aantal is 54.400) waarschijnlijk te verklaren is 
door de specifieke aanwezigheid van de Albert Heijn in combinatie 
met de aanwezigheid van het Hendrik Jan van Heekplein 
(telpunten 17, 18 en 24 liggen hieraan) en het winkelcentrum 
I<Janderij (telpunt 22 en 23). Omdat de aanwezigheid van een 
supermarkt of specifieker: de Albert Heijn (behorende tot de 
groep '11-dagelijkse boodschappen'), niet uitgedrukt wordt 
in de set variabelen, betekent dit in combinatie met de wel 
significante variabelen, dat de voorspelling een onderschatting 
van 35.361 passanten ten opzichte van de observatie inhoudt. 
Voor telpunt 16 geldt, dat een onevenredig hoge waarde voor de 
variabele WVOL35SD (een combinatie van een korte straat en 
groot aanbod WVO) de afwijlcing veroorzaakt: een overschatting 



van 17.141 passanten. De afwijkende waarde van telpunt 17 is 
te verklaren door een vergelijking met de telpunten 16, 18 en 
24 te maken, waarbij dient te worden vermeld, dat de gemeten 
waardes voor variabelen min of meer gelijk zijn voor alle vier 
de telpunten. Als vervolgens de getelde passantenaantallen erbij 
genomen worden: 16:54.400,17:32.900,18:52.100 en 24:49.000 
is de overschatting van punt 17 te verklaren (er worden 19.466 
passanten te veel voorspeld). Uiteindelijke zijn de resultaten 
van de voorspellingen zonder de uitschieters aanzienlijk beter: 
de Pearson correlatie stijgt bijvoorbeeld van 0,863 naar 0,917 
(bedenk dat de Pearson correlatie tussen terugvoorspellingen 
en observaties voor het model 'concentrisch' 0,918 was) en een 
daling van de MAD van 5.990 naar 4.790 passanten (percentueel: 
negen procent). 

Tabel8.4 Resultaten modelschattingen subtotaalmodellen per stad per momentopname 

ry9 
MAD 
MRD 

JlY 
JJ9 
oy 

o9 
range 

Momentopnames 
Een tweede punt om de uitkomsten in het juiste perspectief te 
plaatsen is door rekening te houden met de grootte van de set voorspellingen. 
Een MAD van 3.694 houdt niet in, dat deze voor iedere momentopname 
precies 3.694 is. Op basis van deze redenering biedt het onderzoeken van 
resultaten per momentopname meer inzicht in de resultaten van de externe 
validatie. Om dit vervolgens mogelijk te maken zijn alle waardes voor alle 
voorgestelde maten per momentopname en per stad in tabel8.4 weergegeven. 
Als iedere maat uit tabel 8.4 vergeleken wordt met tabel 8.3, dan presteert 
het subtotaalmodel 'concentrisch' voor Enschede (N =48) slechter voor de 
maten ryf, MAD, MRD en is ook de range groter. Echter, wordt rekening 
gehouden met uitschieters dan geldt, dat vergelijkbare prestaties van de 
voorspellingen geleverd worden ten aanzien van bijvoorbeeld Tilburg Qaar 
2008). Daarnaast zijn de slechtere resultaten ten aanzien van de MAD mede 
een gevolg van de grote range van passantenaantallen in Enschede; deze loopt 
namelijk van 0 tot 54.500, ter vergelijking: in Tilburg (201 0) loopt deze van 0 
tot 35.600. Immers: gelijke afwijkingen tussen observaties en voorspellingen 
zullen voor hogere z-scores (en dus voor hogere passantenaantallen) door 
het exponentiële karakter van de hertransformatie (zie bijlage 3.2) tot grotere 
absolute verschillen leiden. 

Breda 
2010 
N=48 
,908 
3410 
,341 
15254 
14767 
13263 
12770 
8-
28980 
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Eindhoven 
2008 2006 2010 2008 
N=48 N=48 N=44 N=44 
,892 ,966 ,916 ,938 
4043 2623 4007 3729 
,280 ,294 ,382 ,338 
16315 15200 16305 17595 
15554 14787 15956 16792 
13945 13391 13549 14750 
11905 12376 11849 13271 
12- 43- 14- 141-
21238 10151 16886 15470 
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Tilburg 
2005 2010 2008 2005 
N=44 N=48 N=43 N=41 
,928 ,914 ,872 ,925 
3348 3455 4539 4512 
,275 ,623 ,603 ,528 
15220 11690 15167 15978 
13990 10045 12879 13978 
13975 8977 11849 14427 
11761 8200 9972 13020 
29- 46- 41- 61-
15495 10260 15966 14470 

Figuur 8.4 Uitschieters Enschede 
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Conclusie 
\\:annt:l!r rdrum~:n indi,·idlJ~:d l'n per nwmcntopnm11c worden 
n:rgdt.:kt:n, kunnen dt \'ulge11de conclusies getrokken W•ll'ucn. 
,\llc:n.:er!.r, dat gruiL' afwijkingen ,.l,r~rnn.mdijk \'oorlwml!n hij Ju,gcn.~ 

waarde.s ,·an pass;lntéll:l<Jntallcn en daarna:l:>t, dal grorcre ni\vijkingcn 
\'edal het ~cn1l~ zijn \':m lage \\';lanll!~ \'onr de \'ariabcle T\\'VO~tSO, 

qfwd hc1 :1anbnd flan tnl•d~:trckkcr' per ~trantdcc:l. \\•iu herrctr th:zc 
laatsr~o.· variabel..- draag1 het \\ cinig vor •rk1 'men hil.!n~ln (~:n dus reddijk 
consr:lnt zijn \1\n de ,·ariabclc:) m~dc aan de grotere n:rschillcn hij. 

Ten a<Jnzicn \':lil de pntenlic: ,·:m dc suhrntaalmoddlen '•111 gronrsciHdig..
,.crand,·ringcn te kllmwn \'onr:o;pdiL'n geldt bl.!t volgende. De: cases 
in Eindh•)\ .:n ronen consbtc:nre ,., "'rspt:llin~('n ten otpzich Ie van de 
~lcdia~larkt cn gt~cde \'nos·.,.pclling~n r~:n (Jpzichrc Vllll .\dmiranr 
Sh< •pping Eindhoven, ~barn:1a~1 presteert hcnwxld in Tilburg beduidend 
beter na opb·cring ,·an het Pictcr de \'rccdcph:in. lm:onsisrt11lÎc$ en 
\'erskchtcring tc.:n aanzien van \'Ot•r::.pdlin~t:n \':In cffcctcn komen 
ullcen bij het ~lusi:;kwanicr \ t" •r. Korrom, \\~U1nt·cr gronrsdwli)-';1! 
\'Cr;\ndcringcn naar \'crwacii!Îng pre~ltrcn. kunnt:'n tlt: modellen het 
cfft:cl hicr\':.tll goed \'oorspdlen. waarbiJ d~: n;~uwkcurighc.:id (op hasi~ 
\':In het ahsolure vcr~chil russen t •bscn-:uic en \'l.ltm•rt:llinH) met nanw 
re m:tken beef! met Je lr~c:uic~ \1111 de relpunten in ht:t ~t:1d:-:ccmn1m 
en dus niet direct met (h: ~l't liii~Ch;Jiige \'Ct'andcring ~cl( C;rooi~Ch:t!Ïgt" 
venmdcringen ...:orgen er n:tmt:lijk nier n 1or. dnr bepaalde tdpumen na 
Je ve101ndcring ~lcchrcr tlnn vc liJfheen kunnen wnrdcn cc rug\'< •nr,p.:ld. 
Ten aanr.Ît'n ,·nn de cxrcrnc ,· ~lid:uie /.ijn de rc~ulwren goed re noemen. 
J\lJcrccr:Ol ;-ijn ~Ct•n signifÏC:l111C \'Cr~chilJen ntSSCI1 wmiddcJdcn en 
\'arianric::s vnn dc grol.!pcn ohscn·alics en ,·norspellingcn waar re nemen. 
7owcl \'our hL·t 1·r tr;la)mudcl als \ 'llt •r het su bt• >titalmudel ·conccnrri~ch · 
niet. \\'nnnL·cr met uir~chietcrs en dl! grur,:re r~llge ,·:m pas~alltcnaamallcn 
in Enscheuc t•ekt·ning gch••uJc1 1 wr m.lr, dan prc:~tCL' rt hc1 subcotaalnmdcl 
'clli1Ct!nrrisch' zelfs bcrcr Jnn sommige mnnwnropmm1c:~ uir de darabasc 
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,·oor ml)dclschnuingcn .-:elf. \X'nrJt dit nit·r gt:daan (lan 7ijn de re:$ Liltmen 
Acccpr:1bd, maar wel ~kclllcr d:m niJc momcmnpnamc$. t.)mdar ook 
hL'I' Llllaalmodcl ~ormdcr de uirschit:tcr!> ,!!;oed presteen (dc ,\}.'10 il' ;)011 

pa5:;ant~:n gror~:r dan hel !'îuhrotn:1ln111dcl 'conccnrri~cb') . lijkt het \'nor 
de h;111d re liggen, dat tit.: p:muncrcr:; V;lll beide modellen :tlgemccn in 
:\cdr:rlimd tru:p:t:>baar zijn. Dn;l( her romnlmndcl \";Jriabdcn van beide 
subrm~almodcllcn h~:v:H en hcc ~Lihr• ll1talmodd 'lil1C:tir' np d~:zclfde wijze 
~öchat is als hl·t subtoraalmr •d~.:l 'cCtnccntri~ch' en be1er pn!:'tt:en dan 
het rotaalmndel, lijkt ook dir modd algcmL-en in i\!cdcrbnd r<wpasl>aar 
i~. Hocwel IKil;ldrukr di~:nt t~.: wnrden, dar dit een vcrm11edcn 1:!11 dus 

g.:cn c:undusic l>~· treir. 
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Het slothoofdstuk v-an dit onderzoek wordt door de conclusies en 

aanbevelingen gevormd. Hierin wordt allereerst op de doelstelling zoals deze 

in hoofdstuk één verwoord is ingegaan. Vervolgens wordt op factoren en/ 

of variabelen van belang bij het voorspellen van passantenaantallen in het 

kernwinkelapparaat ingegaan. Hocwel het vaststellen hiervan geen concrete 

doelstelling is geweest, zijn de uiteindelijke conclusies op clit gebied dermate 

van belang en dusdanig interessant, dat hier ook op ingegaan wordt. Wat 

betreft de aanbevelingen vindt een tweedeljog plaats: enerzijds worden 

aanbevelingen ten aanzien van het verbeteren van dit onderzoek gegeven en 

and rzijds meer algemeen ten aanzien van het modelleren van voetgangers in 

winkelgebieden en de mogebjkheden daarvan. 
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9.1 Conclusies 
Voordat daadwerkelijk op de conclusies ingegaan wordt, elienen allereerst 
belangrijke kanttekeningen hierbij geplaatst te worden. Het subtotaalmodel 
'concentrisch' is namelijk gebaseerd op een drietal steden (aantal cases: 
408) en het subtotaalmodel 'lineair' op een rweetal (aantal cases: 284). Dit 
is ten aanzien van de doelstelling (algemeen in Nederland toepasbaar) een 
tamelijk beperkte database en daarom gelden conclusies voornamelijk voor 
de geselecteerde steden en kunnen algemeen gezien slechts vermoedens 
ontstaan; clit ook omdat alleen het subtotaalmodel 'concentrisch' extern 
gevalideerd is en clit weer op basis van slechts één momentopname in 
Enschede is gedaan (aantal cases: 48). Als laatste kanttekening geldt, dat 
het vaststellen van structuren subjectief gebeurt is en voor sommige steden 
(bijvoorbeeld Arnhem) structuren niet duidelijk vast te stellen zijn. Bij het 
trekken van conclusies op basis van structuren elient clit in acht genomen te 
worden, waardoor conclusies wat de structuren betreffen voornamelijk uit 
vermoedens zullen bestaan. 

9.1.1 Conclusies probleem- en doelstelling 
De doelstelling van dit onderzoek is als volgt geformuleerd: "Het oorwikkelen 
van een in Nederland algemeen toepasbaar model om passantenaantallen met 
behulp van objectief en voldoende eenvoudig te meten variabelen te kunnen 
voorspellen, om zodoende het effect van (grootschalige) veranderingen in 
het kernwinkelapparaat inzichtelijk te maken." 

Een eerste onderdeel betreft dus het oorwikkelen van een algemeen in 

Nederland toepasbaar model. Alvorens hierop ingegaan kan worden, elienen 
de resultaten van de modelschattingen in het juiste perspectief geplaatst 
te worden. Alleen daarna heeft het zin conclusies te trekken met het oog 
op de doelstelling; immers, als de geschatte modellen niet in staat zijn 
observaties terug te voorspellen kunnen bijna per definitie geen betrouwbare 
voorspellingen gemaakt worden. Op basis van modellenschattingen per stad 
is geconcludeerd dat de modellen, met inachtneming van de gestelde doelen 
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van objectieve en voldoende eenvoudig te meten variabelen, optimaallijken 
te presteren. Dit voornamelijk op basis van een acfjusted R2 in Eindhoven van 
0,915. Er elient namelijk oo k met de meetmethode van Locatus rekening te 
worden gehouden, die onder andere afhankelijke is van bepaalde tijdstippen. 
Mede hierdoor en doordat metingen door mensen uitgevoerd worden, zal 
deze methode nooit honderd procent nauwkeurig het aantal passanten op 
een bepaald telpunt over een dag kunnen meten en zijn tellingen dus in 
beperkte zin subjectief. 
Met deze eerste conclusie in het achterhoofd zijn uiteindelijk een rweetal 
subtotaalmodellen geschat, welke de belangrijkste resultaten van dit 
onderzoek zijn. De uiteindelijke selectie van steden voor ieder subtotaalmodel 
is aan de hand van een rweetal clusteranalyses vastgesteld. Op basis van de 
eerste clusteranalyse is Maastricht uit de dataset verwijderd, clit door de 
unieke structuur van Maastricht en de gevolgen daarvan op prestaties van 
(sub)totaalmodellen. Vervolgens zijn op basis van de rweede clusteranalyse 
een rweetal subtotaalmodellen naar structuur van het kernwinkelapparaat (zie 
paragraaf 2.3) vastgesteld. Of de structuren dusdanig van belang zijn om 
op basis daarvan steden in te delen, is door het aantal geselecteerde steden 
per structuur moeilijk te zeggen. Echter, op basis van de database van clit 
onderzoek lijken deze wel grote invloed te hebben op welke variabelen van 
belang zijn, het belang van variabelen en uiteindelijk dus ook op het resultaat 
van de modelschattingen. Het eerste subtotaalmodel, subtotaalmodel 'lineair', 
is gebaseerd op data van Arnhem en Haarlem en het rweede, subtotaalmodel 
'concentrisch', op data van Breda, Eindhoven en Tilburg. De prestaties 
van deze modellen, ten aanzien van viertal goodness-of-fit maten, zijn 

goed te noemen. De mean absolute clifference (MAD) is namelijk op 3.694 
(concentrisch) en 3.819 Q.ineair) passanten vastgesteld. Op een range van 
50.000 passanten betekent dit een gemiddelde fout van zeven en acht procent, 
wat als meer dan acceptabel opgevat wordt. Met een Pearson correlatie tussen 
de observaties en de terugvoorspelde waardes van 0,918 en 0,865 worden de 
goede resultaten nogmaals bevestigd. Over de geselecteerde steden wordt 
met de subtotaalmodellen dus aan de doelstelling van algemeen in Nederland 



toepasbaar voldaan. Om te analyseren of dit ook voor steden buiten de 
database het geval is, is een externe validatie op basis van Enschede Gaar 
2008) uitgevoerd. Op basis hiervan is te concluderen, dat het subtotaalmodel 
'concentrisch' algemeen toepasbaar lijkt te zijn (zonder uitschieters is de MAD 
tussen observaties en voorspellingen 4.790, percentueel is dit een gemiddelde 
fout van negen procent en met uitschieters is dit elf procent). Wat betreft 
het subtotaalmodel 'lineair' geldt, dat dit niet aan een toetsing van externe 
validiteit onderworpen is en in principe dus geen conclusies getrokken kunnen 
worden. Maar, op basis van een vergelijking tussen de resultaten van beide 
subtotaalmodellen, lijkt ook het subtotaalmodel 'lineair' algemeen toepasbaar 
te zijn. Dit hoewel duidelijk een slag om de arm dient te worden gehouden, 
daar dit vermoeden op een vergeüjking tussen de resultaten van beide 
subtotaalmodellen gebaseerd is en daarbij dient ook opgemerkt te worden 
dat het subtotaalmodel 'lineair' slechts op data over twee steden is gebaseerd. 
De algemene conclusie is dus, dat de subtotaalmodellen algemeen over de 
geselecteerde steden toepasbaar zijn en op basis van de externe validatie lijkt 
het subtotaalmodel 'concentrisch' algemeen in Nederland toepasbaar. 
Wat betreft het voorspellen van het effect van (grootschalige) veranderingen, 
lijkt dü voor kleinschalige veranderingen zoals wisselende huurders 
goed mogelijk, hoewel dit niet expliciet getoetst is. Echter, door het 
veelvoudig voorkomen van kleinschalige veranderingen tussen de diverse 
momentopnames en de goede prestaties van subtotaalmodellen bij het 
terugvoorspellen van telpunten over de momentopnames is dit waarschijnlijk. 
Op basis van de geselecteerde cases van grootschalige veranderingen is ook 
te concluderen, dat het voorspellen van het effect hiervan goed mogelijk is, 
mits deze redelijkerwijs constante passantenaantallen over de jaren blijven 
trekken. Wederom geldt, dat de conclusie enkel gebaseerd is op de data van 
dit onderzoek, hetgeen in dit geval de vier cases uit bijlage 2.1 betreffen. 

Als geformuleerd dient het in Nederland algemeen toepasbaar model op basis 
van objectieve en voldoende eenvoudig te meten variabelen passantenaantallen 
te kunnen voorspellen. Aan het criterium objectiviteit wordt overtuigend 
voldaan; enkel de factor 'mate van winkelunits aan langszijden van straatdelen' 
is subjectief. Echter, hiervan is de subjectiviteit zoveel als mogeüjk ingeperkt 
door keuzemogelijkheden beperkt te houden, waarmee subjectieve fouten 
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vermeden worden. Dit daar hierdoor zo min mogelijk twijfel over antwoorden 
kan bestaan . Wellicht zou de lijst van trekkers ook als subjectief opgevat 
kunnen worden, echter hiervan wordt verwacht dat de analyse op voldoende 
objectieve wijze tot een lijst van trekkers heeft geleid. 
De conclusie ten aanzien van het tweede criterium is minder eenduidig. 
Allereerst zijn niet alle variabelen te meten vanuit de database van Locatus, 
hetgeen voor een voldoende eenvoudige meting van variabelen wel wenselijk 
is. Uitzondering hierop zijn namelijk de variabelen met betrekking tot 
entreepunten. Echter, data hierover zijn gemakkelijk te verzamelen en het 
toevoegen van deze data aan software is dusdanig eenvoudig, waardoor dit niet 
als een probleem beschouwd wordt. Een volgend punt is de operationalisatie 
van variabelen. Om variabelen uiteindelijk op de gewenste manier te kunnen 
meten, zijn tal van handeüngen in diverse softwarepakketten nodig. Dit werkt 
niet bevorderd voor een eenvoudige toepassing van modellen. Echter, alle 
data zijn op handmatige basis voor iedere momentopname in maximaal 
twee dagen te verzamelen, wat als acceptabel beschouwd wordt. Het gebruik 
van diverse softwarepakketten lijkt uiteindelijk ook niet nodig, daar in een 
GIS als Mapinfo voldoende mogelijkheden voorhanden lijken te zijn, om 
alle mogelijke variabelen met betrekking tot afstanden te bepalen. Onder 
voorbehoud is het gebruik van diverse softwarepakketten dus ook niet als 
belemmerd ten aanzien van de doelstelling op te vatten. 
Kortom, aan beide criteria met betrekking tot de variabelen wordt voldaan. 
Dit met een kleine slag om de arm ten aanzien van het criterium 'voldoende 
eenvoudig te meten'. 

Als laatste onderdeel van de doelstelling geldt, dat ingeschat dient te worden 
in hoeverre het reëel is de geschatte modellen in de praktijk te gebruiken. 
Allereerst dient hiervoor opgemerkt te worden, dat het model niet gevoelig 
is voor demografische ontwikkelingen en trends zoals multichanneling, 
filialisering et cetera. Wat betreft de praktische toepasbaarheid van het model 
in de huidige vorm, hetgeen feitelijk neerkomt op de geschatte waardes van 
de parameters, is de verwachting dat buiten het gebruik voor kwalitatieve 
aanbeveüngen de uitkomsten van de modelschattingen moeilijk toepasbaar 
zijn. Zodra sprake is van software waarmee variabelen gemeten kunnen 
worden, is het model ook kwantitatief in de praktijk toepasbaar. Hierbij zal 
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rekening met de database van en gebruikte software door Locatus gehouden 
moeten worden. Kortom, de uitkomsten van het model zijn absoluut in 
de praktijk te gebruiken, maar om de volledige potentie van de geschatte 
parameters te kunnen benutten (dus op een kwantitatieve manier) zal ofwel 
software ontwikkeld moeten worden dan wel op een andere manier van 
huidige software gebruik moeten worden gemaakt. 

9.1.2 Conclusies significante variabelen 
De significante en niet-significante variabelen tonen aan welke factoren wel 
of niet van belang zijn, gelet op passantenaantallen in het kernwinkelapparaat 
Het bespreken van deze variabelen is daarmee vooral interessant ten aanzien 
van kwalitatieve aanbevelingen voor locatiekeuzes van bijvoorbeeld winkeliers. 

Allereerst geldt als meest belangrijke factor 'de mate van winkelunits aan 
de langszijden van straatdelen'. Dit is op zichzelf ook niet verwonderlijk, 
daar deze factor feitelijk aangeeft in hoeverre een straatdeel op winkelen is 
gericht. Weinig verheffend is ook de significante invloed van het wel of niet 
in een voetgangersgebied bevinden van een telpunt. Maten waarmee in de 
zin van specificatie van locaties in winkelgebieden meer gedaan kan worden, 
zijn de variabelen omtrent centraliteit van de groep '22-mode & luxe'. Voor 
het lineaire model geldt dat de ongewogen maat van belang is en voor het 
concentrische de gewogen maat. 
Opmerkelijk zijn de parameters van het wel of niet overdekt zijn van 
straatdelen; het bevinden van een telpunt in een overdekt straatdeel (i n bijna 
alle gevallen is hierbij sprake van een overdekt winkelcentrum) zal op basis 
van clit onderzoek onder gelijke omstandigheden van de andere variabelen 
tot minder passanten leiden. Dit is opvallend te noemen daar de verwachting 
wellicht is, dat winkelcentra door de overdektheid, clustering van trekkers 
en veelal aanwezigheid van een foodcourt of iets dergelijks juist meer 
passanten zouden trekken. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn, dat 
overdekte winkelcentra niet het gewenste effect op looppatronen hebben 
gehad, zoals voorgesteld werd bij de ontwikkeling ervan en wat op basis van 
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bijvoorbeeld het winkelaanbod te verwachten was. Met andere woorden: 
bestaande looppatronen van voor de ontwikkeling van deze winkelcentra 
lijken moeizaam met ontwikkelingen mee te veranderen, ondanks nieuw 
toegevoegde punten met een ogenschijnlijk grote aantrekkingskracht. Een 
andere verklaring zou kunnen zijn dat winkelcentra een barrière vormen bij 
goed weer; mensen zijn liever buiten. Bij slecht weer geldt het omgekeerde. 
Wat betreft parkeergelegenheden geldt, dat locaties clichtbij parkeerterreinen 
minder bezocht worden; clit juist door de locatie van parkeerterreinen en 
de beperkte capaciteit van deze terreinen. Nabijheid van parkeergarages 
heeft door de veel grotere capaciteit wel weer een positieve invloed op de 
passantenaan tallen. 
Een laatste conclusie betreffende factoren van invloed heeft betrekking op 
de warenhuizen, waaronder de V&D, Bijenkorf en de Hema ingedeeld zijn. 
Veelal vormen de warenhuizen (van oudsher) als het ware de zwaartepunten 
van winkelgebieden. Dit blijkt nog steeds zo te zijn, maar doordat variabelen 
omtrent warenhuizen een grote mate van multicollineariteit vertonen met 
het totale aanbod (of het aanbod uit groep 'mode & luxe'), zijn deze niet 
in het model opgenomen. Laatstgenoemde variabelen verklaren namelijk 
een groter deel van de passantenaantallen dan de warenhuizen. De hoge 
onderlinge correlatie is te verklaren doordat de hoogste concentraties aanbod 
aan winkelvloeroppervlak (WVO) zich veelal rondom warenhuizen bevindt. 
Met andere woorden: warenhuizen hebben nog steeds een grote invloed op 
drukte beelden, echter meer inclirect door de locaties rondom de warenhuizen. 
Als laatste is het beter presteren van variabelen ten aanzien van het totaal 
aanbod of de groep 'mode & luxe' te verklaren, doordat deze op bredere 
basis (meer units) gemeten worden en daarmee een evenwichtigere verdeling 
ten aanzien van de druktebeelden kennen. 

Over het algemeen kan gesteld worden, dat het lineaire subtotaalmodel 
meer variabelen omvat die de kenmerken van straatdelen omschrijven, veelal 
fysiekruimtelijke kenmerken. Dit terwijl het subtotaalmodel 'concentrisch' 
juist weer meer gericht is op de gewogen positie van een telpunt in het 



kernwinkelapparaat. Als aangenomen wordt, dat de structuren van het 
kernwinkelapparaat bepalend zijn voor het selecteren van de steden per 
subtotaalmodel, dan is de volgende conclusie mogelijk. Bij de keuze van 
huisvesting in een lineair winkelgebied is het voornamelijk van belang het 
juiste straatdeel te kiezen, terwijl in een concentrisch winkelgebied de relatieve 
positie van groter belang is. 

9.2.1 Aanbevelingen m.b.t. het onderzoek 
De eerste twee punten van aanbeveling hebben betrekking op de praktische 
hanteerbaarheid van het model, of beter gezegd: de geschatte parameters. 
Allereerst met betrekking tot het voldoende eenvoudig kunnen meten 
van variabelen. Er kan namelijk getracht worden software te ontwikkelen 
waarmee het mogelijk is, vanuit de uitgangspunten van de dataverzameling, 
het meten van de variabelen te automatiseren. De vraag is in hoeverre dit 
mogelijk is in één softwarepakket, zoals bijvoorbeeld Mapinfo. 
Daarnaast kan een koppeling gemaakt worden tussen de uitkomsten van 
modelschattingen en kaartmateriaaL Dit bijvoorbeeld zoals in paragraaf 8.2 
(figuren 8.1 t/ m 8.3) gedaan is. Idealiter wordt deze koppeling automatisch in 
bepaalde software gemaakt, wellicht met additionele data zoals bijvoorbeeld 
de exacte cijfers van voorspellingen et cetera; GIS software lijkt hiervoor 
geschikt. Hiermee wordt de interpretatie van de uitkomsten makkelijker en 
wordt de praktische hanteerbaarheid van het model vergroot. 

De volgende twee aanbevelingen hebben betrekking tot de database van dit 
onderzoek. Als aangegeven in de conclusies, is de database nog betrekkelijk 
klein, dit enerzijds om uitspraken te doen over de algemene toepasbaarheid 
in Nederland en anderzijds over de invloed van structuren van het 
kernwinkelapparaat Ten eerste wordt daarom aanbevolen de database ten 
aanzien van het aantal steden waarmee modellen geschat worden te vergroten. 
Dit met het oog op de structuren 'concentrisch' en 'lineair' en de basis 
waarmee de parameters geschat worden (hoe groter het aantal cases is, hoe 
betrouwbaarder de schattingen van parameters). Ten tweede zullen resultaten 
over meerdere steden extern gevalideerd moeten worden. Pas na externe 
validatie over een voldoende aantal steden en voor beide subtotaalmodellen, 
kan daadwerkelijk geconcludeerd worden of een model wel of niet algemeen 
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in Nederland toepasbaar is. Wat betreft de bovenstaande aanbevelingen wordt 
aangenomen dat de opgestelde lijst variabelen voldoende diepgang biedt. 
Deze laatste opmerking wil niet zeggen dat de vastgestelde lijst van variabelen 
in dit onderzoek limitatief is. Want hoewel het gevoel heerst, dat de set 
variabelen optimaal is met betrekking tot de mogelijkheden van de database 
van Locatus in combinatie met de tijdsbesteding van dit onderzoek, zijn er wel 
degelijk mogelijkheden tot verbetering of aanvulling van de lijst variabelen. 
Ten eerste kan de factor'space syntax' toegevoegd worden. Zoals uiteengezet 
in paragraaf 3.7 is dit een methode, waarmee de toegankelijkheid van 
straatdelen objectief uitgedrukt kan worden. Diverse variabelen zijn hierop 
te baseren, waarmee een nieuwe kijk op centraliteit en op zichtlijnen kan 
worden gerealiseerd 
Ten tweede kan gekeken worden naar variabele ZTP, deze drukt namelijk het 
maximale zicht vanuit een bepaald telpunt uit. Maar, de vraag is of het zicht 
vanuit een knooppunt niet meer toevoegt. Keuzes worden namelijk ter plaatse 
van knooppunten gemaakt, en hierbij kan aangenomen worden dat onder 
gelijke omstandigheden van alle andere variabelen, voor het straatsegment 
waarin het meest te zien is (het meeste overzicht) gekozen wordt. Nadeel 
is, dat er niet van een specifieke locatie in een straatsegment kan worden 
uitgegaan, wat voor variabele ZTP wel geldt. 
Ten derde kan alsnog ingegaan worden op variabelen omtrent fietsenstallingen. 
Hoewel in dit onderzoek geconcludeerd is, dat deze niet als significant 
bevonden zijn, is hier het één en ander op aan te merken. Zo is dit enkel 
voor Eindhoven getoetst en is slechts beperkt onderzocht in hoeverre het 
noodzakelijk is een ondergrens in te stellen ten aanzien van de capaciteit 
van fietsenstallingen. Er wordt namelijk verwacht, dat een fietsenstalling 
met een capaciteit van bijvoorbeeld twintig parkeerplaatsen min of meer 
hetzelfde wordt opgevat als geen fietsenstalling; mensen plaatsen fietsen 
vaker buiten stallingen. Daarom wordt aanbevolen te onderzoeken wat als 
een fietsenstalling gedefinieerd mag worden en daarmee variabelen omtrent 
fietsenstallingen vast te stellen. 

Als laatste is de maatvoering van straatsegmenten niet uitvoerig bepaald. Er 
is enkel rekening gehouden met de vanuit een plattegrond te meten maten: 
de lengte- en breedtematen van straatsegmenten (of eventueel straatdelen). 
Dit houdt in, dat bijvoorbeeld de (gemiddelde) bebouwingshoogte niet 
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gemeten is, hetgeen wel een significante invloed lijkt te kunnen zijn. Daarom 
wordt aanbevolen de gemiddelde hoogtemaat per straatsegment (of -deel) te 
bepalen, en hiermee ook verhoudingen met andere maten te bepalen. 

9.2.2 Aanbevelingen verder onderzoek 
Ten eerste heeft dit onderzoek zich enkel gericht op steden met een 
totaal aan winkels groter dan vierhonderd en waarvan de structuur van 
het kernwinkelapparaat concentrisch of lineair is. Verder onderzoek 
kan zich daarom richten op grotere (de vier grote steden) en kleinere 
kernwinkelapparaten, nevencentra (zie paragraaf 2.3) en tevens kan gekeken 
worden naar de overige twee structuren (planmatig en verspreide) van 
Bak (1971) en de invloed daarvan. Het kernwinkelapparaat in Almere zou 
bijvoorbeeld als planmatig omschreven kunnen worden, terwijl in Amsterdam 
meer sprake is van een verspreide structuur. 

Ten tweede is de multipele regressieanalyse aangenomen als meest optimale 
modelleringstechniek ten aanzien van de doelstelling. Deze aanname staat 
nog steeds, echter kan het onderzoeken van andere mogelijke technieken ook 
interessant zijn, waarbij met name naar de sparial interaction en discrete choice 
models wordt gewezen. Deze modellen zijn qua theoretische benadering 
voor het voorspellen van voetgangers meer juist en leveren daarnaast meer 
informatie op: er worden namelijk ofwel voetgangersstromen, dan wel routes 
voorspeld. Deze technieken lijken ook met behulp van data van Locatus 
toegepast te kunnen worden, echter niet binnen dezelfde tijdsbesteding 
als dit onderzoek (bij een evengrote database) . Belangrijk punt voor de 
toepassing van deze technieken is, dat er een uitgangspunt met betrekking tot 
de bevo.llcing van entreepunten moet zijn. Dit dient ofwel geschat, dan wel 
gemeten te worden. 

Ten derde wordt kan gekeken worden naar voorspellingen van 
passantenaantallen op verdiepingen. De telpunten op verdiepingen zijn in 
dit onderzoek genegeerd daar de verwachting was, dat de invloed hiervan 
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op schattingen van parameters te groot zou zijn. Dit weer doordat een 
andere samenstelling (qua significantie, belang en wellicht richting) van 
variabelen voor telpunten op verdiepingen verwacht wordt. D aarnaast kan 
de (ogenschijnlijke) barrière van winkels op verdiepingen uitgedrukt worden. 
Het onderzoeken van beide aspecten zou een aanvulling zijn op de bestaande 
literatuur zijn. 

Ten vierde kan getracht worden een daadwerkeli jk objectieve methode te 
ontwikkelen, waarmee de invloed van trekkers op passantenaantallen vast te 
stellen is. Dit ingegeven door het (subjectieve) karakter van de opgestelde lijs t 
trekkers en door de invloed van de variabele die het aantal vierkante meters 
WVO aan modetrekkers per straatdeel uitdrukt. Veelal lijkt deze variabele 
namelijk debet aan slechte terugvoorspellingen per telpunt 

De laatste aanbeveling is meer gericht op de praktische toepasbaarheid van 
passantenaantallen. PassantenaantalJen zeggen veel over mogelijk te realiseren 
omzetten in winkels of huurprijzen van panden, maar bepalen ze niet. Voor 
belanghebbende partijen als beleggers, projectontwikkelaars en winkeliers is 
het daarom interessant om een breder model te ontwikkelen, waarbij het 
aantal passanten als variabele wordt opgenomen. Dit om bijvoorbeeld de 
omzet of de huurprijs van een pand te voorspellen. Met zo'n model zouden 
genoemde partijen zichzelf meer concreet inzicht kunnen verschaffen in de 
huidige en toekomstige waardes en mogelijkheden van diverse winkelunits in 
het kernwinkelapparaat 
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0.1 Lijst van definities 
In deze lijst van defi nitie w rden enerzijds begrippen nog een keer 
gedefin ieerd welke over de diverse hoofdstukken voork1 men en anderzijds 
begrippen die niet in de t kst gedefinieerd zi jn, maar waar wel van verwacht 
wordt dat een defi nitie bruikbaar kan zijn. ln sommige gevaUco zullen 
definities op li teratuu r g ba. cerd zijn en in <tod re gevallen op basis van de 
opvarting van een begrip zoals aangenomen in dit onderz<>ck. 

Begin- of eindpunt 
Bij een stratennetwerk bestaande uit lijnen en punten, vormen dit de punten 
waarop slechts één straatsegment -of deel aansluit. H ierbij dient opgemerkt 
te worden dat begin- of eindpunten ook entreepunten kunnen zijn. 

Binnenstad 
De binnenstad, naar definitie van Mik (1977), is letterlijk de oude stad van 
voor de grote stadsuitbreidingen, waarvan de grenzen na de Industriële 
revolutie overschreden werden. 

Coëfficiënten (ook richtingscoëfficiënten of parameters) 
Coëfficiënten zijn in dit onderzoek de gewichten die toegekend worden aan 
onafhankeli jke variabelen, waarbij deze de richting van het verband met de 
afhankelijke variabele en het belang van de onafhankelijke variabelen bepalen. 

Concentrische formatie I structuur 
Aan de hand van Bak (1971) houdt dit in, dat een winkelgebied rondom een 
(veelal van oudsher) belangrijk punt gestructureerd is. 

Entreepunt 
In dit onderzoek opgevat als een begin- of eindpunt, waar zich een station, 
bushalte, parkeergarage of parkeerterrein bevindt. 

Externe validiteit 
De mate waarin resultaten van een onderzoek te generaliseren zijn voor een 
populatie groter dan die van de steekproef (Baarda, & de Goede, 2006). 
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Factor 
In dit onderzoek opgevat als de noemer voor een wel of niet limitatieve 
groep variabelen. 

Geografisch informatiesysteem (GIS) 
Op basis van Van der Waerden (2009) te omschrijven als een softwaresysteem 
waarin ruimtelijke gegevens met niet-ruimtelijke gegevens gecombineerd, 
beheerd, geanalyseerd en bewerkt kunnen worden. Tevens kunnen kaarten 
en tabellen gegenereerd worden. De uitgangspunten van GIS-software zijn 
punten, lijnen en vlakken als onderdelen voor de ruimtelijke data en tabellen 
als niet-ruimtelijke data. 

Kernwinkelapparaat 
In dit onderzoek alle winkelunits die onderdeel uitmaken van hetwinkelgebied 
gelegen in het stadscentrum. 

Knooppunt 
Een punt in een stratennetwerk, gebaseerd op lijnen als straatsegmenten en 
punten, waar minimaal twee straatsegmenten op aansluiten. 

Lineaire formatie / structuur 
Op basis van Bak (1971) is dit een winkelgebied gestructureerd langs (veelal 
van oudsher) een belangrijke as, bijvoorbeeld een rivier, kanaal of belangrijke 
toegangsweg. 

Mean absolute d.ifference (MAD) 
Het gemiddelde absolute verschil tussen een tweetal reeksen van waardes, in 
dit onderzoek tussen observaties van Locatus en (terug)voorspellingen op 
basis van de modellen. 

Momentopname 
Moment waarop Locatus een telling m een winkelgebied verricht heeft, 
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aangegeven in jaartallen. Een telling betreft alle gemeten passantenaantallen 
op telpunten in dezelfde stad, op dezelfde dag. 

Passantenaantallen 
De afhankelijke variabele in dit onderzoek; het aantal voetgangers dat 
gedurende een zaterdag voorbij een telpunt loopt. 

Pearson correlatie 
Te omschrijven als de maat waarin twee reeksen van waardes met elkaar 
correleren, waarbij de range van deze maat van -1 tot 1 loopt (De Heus et 
al., 2002). 

Range 
In dit onderzoek als maat van beschrijvende statistiek opgevat en aan te 
duiden als het domein tussen de minimale en maximale waarde van een 
variabele. 

Significantie 
De mate waarin een bepaald verband niet op toeval gebaseerd is. Een 
significante variabele houdt voor dit onderzoek daarom een onafhankelijke 
variabele in, waarvoor het verband met de afhankelijke variabele niet op 
toeval gebaseerd is. 

Stadscentrum 
Het gebied waar zich de grootste concentratie van functies in een stad bevindt. 
Deze functies zijn op te splitsen in een centrale functie met betrekking 
tot de verzorging van de stad en omgeving met goederen, diensten en 
werkgelegenheid en daarnaast de ontmoetingsfunctie (Mik, 1977). 

Stadskern 
Een overkoepelend begrip van de binnenstad en het stadscentrum, dat enkel 
de specifieke locatie van een gebied in het centrum van een stad aanduidt. 



Standaardafwijking 
De gemiddelde afwijking van het gemiddelde van een reeks getallen. 

Straatdeel 
Een straatdeel is op te vatten als een deel van een straatsegment, waarin 
slechts één telpunt ligt. 

Straatsegment 
Alle straten, in GIS software op te vatten als links of lijnen, tussen twee 
knooppunten of een knooppunt en begin- of eindpunt. 

Stratennetwerk 
Het geheel van straatsegmenten verbonden door middel van knooppunten 
en startend of eindigend vanuit begin- of eindpunten. 

Telpunt 
Een door Locatus bepaald fictief punt in een winkelgebied waarvan het aantal 
passerende voetgangers gedurende een bepaalde tijdsperiode geteld wordt. 

Unit 
Alle gebouwen, in GIS software op te vatten als vlakken, welke door middel 
van een UnitiD van Locatus te identificeren zijn. 

Winkel vloeroppervlak (WVO en ook VVO) 
Door Locatus gedetineerd als het oppervlak van een (winkel)unit dat voor 
het publiek vrij toegankelijk dan wel zichtbaar is inclusief de ruimten die 
direct met de verkoop samenhangen. 

Z-scores 
Aanduiding van de gestandaardiseerde waardes van een reeks waardes, 
waarbij de standaardisatie inhoudt dat het gemiddelde altijd de waarde '0' 
heeft en de standaardafwijking '1 '. 

Bijlage 1.1 
ln tabel 1.1 is het operationalisatieschema van alle va riabelen weergegeven . 
Hierin worden aan de hand van de coderingen van "'ariabclen alle variabelen 
besproken ten aanzien van wa t deze concreet in.houdt en hoc deze gcmeten 
dienen te worden. ~E r wordt verder geen ui tgebreide roelichting gegeven, 
hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 4.3. AUe fo rmules en mogeli jke 
antwoorden zijn logisch af te leiden van hetgeen daar besproken is. 

Enig punt ter discussie zijn wellicht de termen, gebruikt in formules voor 
bijvoorbeeld de variabele CTAOO. Deze zullen kort toegelicht worden aan de 
hand van een voorbeeld. 

U"00 =de units behorende tot de groep '00-Ieegstand'. 

Het subscript geeft de unit aan en het superscript duidt eenvoudigweg de 
groep units aan (zie tabel 4.1, paragraaf 4.3) en wordt gebruikt voor alle 
variabelen omtrent 'CTA', 'TCTA', 'C\X!VOAF', 'TC\X!VOAF'. Voor groepen 
entreepunten wordt met het superscript het type entreepunt aangeduid, 
bijvoorbeeld 'f' voor fietsenstallingen. 
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Naam 

CTA 

CTAOO 

CT All 
CTA2.2 
CTA35 

CTA37 

CTA38 
CTA59 
CTA65 

CT ASO 
CTA90 
TCTA 
TCTAW 
TCTAM 
TCTAH 
TCTAGA 
TCTAGB 
CWVOAF 

CWVOAFOO 

CWVOAFll 

CWVOAF22 
CWVOAF35 

CWVOAF37 
CWVOAF38 
TWVOAF 
TWVOAFW 

TWVOAFM 

TWVOAFH 
TWVOAFGA 
TWVOAFGB 

CAI2 
CAIS 
CAI10 
CEl 

CEF 

CECS 
CEB 

CEP 
CEPG 
CEPT 

Tabel 1.1 Operationalisatieschema variabelen 
Omschrijving 

Centralitelt ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van telpunt tot iedere unit 

Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van telpunt tot iedere unit uit de groep 'DO-leegstand' 

Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van telpunt tot iedere unit uit de groep '11-dagelijks' 
Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van telpunt tot iedere unit uit de groep '22-mode & luxe' 
Centrailteil ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van telpunt tot iedere unit uil de groep '35-vrije tijd' 

Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van telpunt tot iedere unit uot de groep '37-in/om huis' 
Centrailteil ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van telpunt tot iedere unit uit de roep '38-detailhandel owrig' 
Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van telpunt tot iedere unit uit de groep '59-leisure' 

Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van telpunt tot iedere unit uit de groep '65-diensten' 

Centratitelt ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van telpunt tot iedere unit uit de groep '80-ATM' 
Centratitelt ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van telpunt tot iedere unit uit de groep '90-overig' 

Formule I antwoorden 

CT A; =I~., d (TP1• U") 
N 

I~= , d(T P;. u,~"> 
CTA001 = N 

Analoog aan formule variabele CTAOO, U~" wordt U,\ 1 

Analoog aan formule variabele CTAOO, US" wordt U,~2 

Analoog aan formule variabele CT AOO, u::_o wordt U~5 

Analoog aan formule variabele CT AOO, U,~" wordt U,F 
Analoog aan formule variabele CTAOO, U~0 wordt Ul 8 

Analoog aan formule variabele CTAOO, U,~o wordt U,~9 

Analoog aan formule variabele CTAOO, U,~• wordt U,~5 

Analoog aan formule variabele CTAOO, U,~o wordt U,~0 

Analoog aan f ormule variabele CT AOO, u go wordt U~0 

Analoog aan formule variabele CT A Centratitelt ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van telpunt tot 1edere trekker uit de gedefinieerde set trekkers 
Centrailtelt ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van telpunt tot iedere trekker uit de categorie 'warenhuis' 
Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van telpunt tot iedere trekker uit de categorie 'mode' 

Centraliteit ten aaniÎilfl van de gemiddelde totale afstand van telpunt tot iedere trekker uit de categorie 'huishoud' 
Centraliteit ten aanzien van de gemoddelde totale afstand van telpunt tot iedere trekker uit de categorie 'groep a' 

Centrailteil ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van telpunt tot iedere trekker uit de categorie 'groep b' 
Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van telpunt tot het aanbod WVO van iedere unit 

-----~.-_..A01n."'aloog aan formule variabele CT AOO, U,~o wordt U,':' 
Analoog aan formule variabele CT AOO, U,~" wordt U,';' 
Analoog aan formule variabele CTAOO, U~0 wordt U~~-----' 

-----------='Analoog aan formule variabele CTAOO, U,~0 wordt URA 
Analoog aan formule variabele CT AOO, U,~0 wordt U:f8 

Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van telpunt tot het aanbod WVO van iedere unit uit de groep '00-leegstand' 

Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totaie afstand van telpunt tot het aanbod WVO van iedere unit uit de groep '11-dagelij ks' 

Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van telpunt tot het aanbod WVO van iedere unit uit de groep '22-mode & luxe' 
Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van telpunt tot het aanbod WVO van iedere unit uit de groep '35-vrije t ijd' 

Centrallteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van telpunt tot het 01anbod WVO van iedere unit uit de groep '37-in/ om huis' 
Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van telpunt tot het aanbod WVO van •edere unit uit de groep '38-detailhandel overig' 
Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van telpunt tot het aanbod WVO van iedere trekker uit de gedefinieerde set trekkers 
Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van telpunt tot het aanbod WVO van iedere trekker uit de categorie 'warenhuis' 

Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van telpunt tot het aanbod WVO van iedere trekker uit de categorie 'mode' 
Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van telpunt tot het aanbod WVO van iedere trekker uit de categorie 'huishoud' 

Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van telpunt tot het aanbod WVO van iedere trekker uit de categorie 'groep a' 
Centrariteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van telpunt tot het aanbod WVO van iedere trekker uit de categorie 'groep b' 

Centraliteit ten aanzien van het aantal inwoners op 2 km 
Centraliteit ten aanzien van het aantal inwoners op 5 km 
Centraliteit ten aanzien van het aantal inwoners op 10 km 
Centrariteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van telpunt tot ieder entreepunt 

Centralitelt ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van telpunt tot iedere fietsenstalling 

Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van telpunt tot ieder station 

Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van telpunt tot iedere bushalte 
Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van telpunt tot iedere parkeergelegenheid 
Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van telpunt tot iedere parkeergarage 
Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van telpunt tot ieder parkeerterrein 

'<:' N WVO(U11 } 

'-n=t d(TP U ) 
CWVOAF; = N " " 

LN WVO(Uï") 
CWVOAF00

1 
= ". , d(TP;,U,.o) 

N 
Analoog aan formule variabele CWVOAFOO, U,?0 wordt u,;' 
Analoog aan formule variabele CWVOAFOO, U,~0 wordt U,~2 

Analoog aan formule variabele CWVOAFOO, U,?" wordt U,~' 
Analoog aan formule variabele CWVOAFOO, U,~0 wordt U,~7 

Analoog aan formule variabele CWVOAFOO, U,?0 wordt U,~8 

Analoog aan formule variabele CWVOAF 

Analoog aan formule variabele CWVOAFOO, u,~o wordt U,'r 
Analoog aan formule variabele CWVOAFOO, u,~" wordt U,';' 
Analoog aan formule variabele CWVOAFOO, U,~" wordt u:,1 

Analoog aan formule variabele CWVOAFOO, U,~0 wordt U,~A 
Analoog aan formule variabele CWVOAFOO, U,';" wordt U,~8 

Wal!rde dichtstbijzijnde unit, uit de basismodule 'Verkooppunten' 
Waarde dichtstbijzijnde un it, uit de basismodule 'Verkooppunten' 
Waarde dichtstbijzijnde unit, uit de basismodule 'Verkooppunten' 

CET; = L~= t d (TP;, E") 
N 

CEF, = l:~. 1 d(TP1. E{.) 
N 

Analoog aan formule variabele CEF, Et wordt E,~s 
Analoog aan formule variabele CEF, Ei, wordt E,~ 
Analoog aan formule variabele CEF, Ei, wordt Ei. 
Analoog aan formule variabele CEF, E{. wordt E!:c 
Analoog aan formule variabele CEF, E; wordt E!? 
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CECAPF 

CECAPB 

CECAPP 
CECAPPG 

CECAPPT 
wvoso 
wvouso 
WV022SD 
WV0350 
WV037SO 
WV03850 
TWVOSD 

TWVOWSO 
TWVOMSO 

TWVOGASO 
TWVOGBSD 
WVOlSO 
WVOL11SD 

WVOU25D 

WVOL3SSD 

WVOL37SO 

WVOL38SD 

lTP 
ASG 
ASV 
ASL 

ASH 
LSG 

BSG 
LBSG 
sv 

z 

1V 

0 

Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van telpunt tot het totaal aan fietsparkeerplaatsen 

Centrailteil ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van telpunt tot het totaal aan buslijnen 

Centraliteit ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van telpunt tot het totaal aan parkeerplaatsen 
Centrailteil ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van telpunt tot het totaal aan parkeerplaatsen in parkeergarages 

Centrailtelt ten aanzien van de gemiddelde totale afstand van telpunt tot het totaal aan parkeerplaatsen op parkeerterreinen 

Totaal aanbod aan WVO per straatdeel 
Totaal aanbod WVO uit de groep 'U-dagelijks' per straatdeel 
Totaal aanbod WVO uit de groep '22-mode & luxe' per straatdeel 
Totaal aanbod WVO uit de groep '35-vrije tijd' per straatdeel 
Totaal aanbod WVO uit de groep '37-inlom huis' per straatdeel 
Totaal aanbod WVO uit de groep '38-detailhandel overig' per straatdeel 
Totaal aanbod WVO aan trekkers per straatdeel 
Totaal aanbod WVO aan trekkers uit de categorie 'warenhuis' per straatdeel 
Totaal aanbod WVO aan trekkers uit de categorie 'mode' perstraaldeel 

Totaal aanbod WVO aan trekkers uit de categorie 'groep a' per straatdeel 
Totaal aanbod WVO aan trekkers uit de categorie 'groep b' per straatdeel 
Totaal aanbod aan WVO per lengte-eenheid straatdeel 
Totaal aanbod WVO uit de groep 'U-dagelijks' per lengte-eenheid straatdeel 

Totaal aanbod WVO uit de groep '22-mode & luxe' per lengte-eenheid straatdeel 

Totaal aanbod WVO uit de groep '35-vrije tijd' per lengte-eenheid straatdeel 

Totaal aanbod WVO uit de groep '37-inlom huis' per lengte-eenheid straatdeel 

Totaal aanbod WVO uit de groep '38-detailhandt>l overig' per lengte-eenheid straatdeel 

Maximaal zicht ter plaatse van een telpunt 
Gemiddelde hoek van aanslUiting van straatsegmenten op het straatsegment waarin een telpunt zich bevindt 
Aantalstraatsegmenten in het verlengde van het straatsegment waarin een telpunt zich bevindt 
Aantal straatsegmenten loodrecht op het straatsegment waarin een telpunt zich bevindt 

Aantal straatsegmenten aansluitend, onder een hoek kleiner dan 60 graden, op het straatsegment waarin een telpunt zich bevindt 
Lengte straatdeel 
Breedte straatsegment ter plaatse van het telpunt 
Verhouding lengte;breedte in een straatsegment 
Straatverloop 

Mate waarin de wandvorming ter plaatse van de langszijden van straatdelen uit winkelunits bestaat 

Toe gestaan verkeer ter plaatse van het telpunt 

Overdektbeid van het straatsegment ter plaatse van het telpunt 

'<'N CAP(Ei,) 
LA= I d(TPI. E!,} 

CECAPF1 = N 

Analoog aan formule variabele CECAPF, E,~- wordt E,f 
Analoog aan formule variabele CECAPF, Ei. wordt Ef. 
Analoog aan formule variabele CECAPF, E(, wordt Ei,G 
Analoog aan formule variabele CECAPF, Ef. wordt Ef.7 

Som aanbod 
Som aanbod behorende tot de groep ' U-dagelijks' 
Som aanbod behorende tot de groep ' 22-mode & luxe' 
Som aanl?,gd behoreflde tot de groep ' 35-vrlje tijd' 
Som aanbod behorende tot de groep '37-inlom huis' 
Som aanbod behorende tot de groep '38-detallhandel overig' 
Som aanbod t rekkers 

Som aanbod warenhuizen 
Som aanbod modetrekkers 

Som aabod trekkers behorende tot groep a 
Som trekkers behorende tot groep b 
Som aanbod I lengte straatdeel 
Som aanbod behorende tot de groep ' 11-dagelljks' I lengte 
straatdeel 
Som aanbod behorende tot de groep '22-mode & luxe' I lengte 
straatdeel 
Som aanbod behorende tot de groep '35-vrije tijd' I lengte 
straatdeel 
Som îlilnbod behorende tot de groep '37-inlom huis' I lengte 
straatdeel 
Som aanbod behorende tot de groep ' 38-detailhandel overig' I 
lengte straatdeel 
Som lengte zichtlijnen I aantal zichtlijnen 
Gemiddelde van de gemiddelde hoek per knooppunt 

Aantal straatsegmenten aansluitend onder een hoek> 120 graden 
Aantal straatsegmenten aansluitend onder een hoek tussen 60 en 
120 graden 
Aantal straatsegmenten aansluitend onder een hoek < 60 graden 
Te meten waarde in meters 
Te meten waarde in centimeters 
LSG I BSG 

Recht; 
Niet recht. 
Geen winkelunits aan beide zijden; 
Eén zijde voor ongeveer de helft bestaande uit winkel units; 
Twee zijden voor ongeveer de helft bestaande uit 
winkel units; 
Eén zijde volledig bestaande uit w inkelunits; 
Eén zijde volledig en één zijde voor ongeveer de helft 
bestaande uit winkel units; 
Twee zijden volledig bestaande uit winkel units. 
Telpunt ligt in !let voetgangersgebied; 
Telpunt ligt niet in het voetgangersgebied. 
Telpunt ligt in een overdekt straatsegment; 
Telpunt ligt niet in een overdekt straatsegment 
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Bijlage 1.2 Analyse trekkers 
In deze bijlage is uiteengezet op welke wijze variahelen omtrent trekke rs 
vastgesteld %ijn. De basis voor deze variabelen is een Lijst winkelunits, die 
als trekkers gedefinieerd zijn. In eerste instantie is uitgegaan van een zo 
uitgebreid mogelijke set, gebaseerd op de stad Eindhoven en het jaar 2010, 
welke vervolgens weer, waar nodig, voor iedere stad en ieder momentopname 
aangepast wordt. Het bepalen van de juiste set trekkers gebeurt subjectief 
en is enkel gebaseerd op kennis van winkelgebieden. Theoretisch zou het 
mogelijk zijn een betere methode op te :t.etten, bijvoorbeeld gebas erd op 
bezoekersaantallen per "\vinkel eventueel gecombineerd met omzetci jfers . 
~~eh ter, dit Wll veel ti jd kosten en omdat ook dan nog steeds rwijfcls Zaladen 
bestaan over het vasts relJen van grenzen om trekkers te definiëren, is zo'n 
benadering min o f meer ook subjectief. 

De voorgestelde methode is daarom allereerst een uitgebreide lijst van 
trekkers te bepalen, en vervolgens een prioriteit aan iedere winkelunit toe 
te kennen (hoog - midden - laag) . De initiële lijst trekkers met bijhorende 
prioriteiten is te zien in tabel 1.2. Met behulp van de prioriteiten zijn dus een 
drietal verschillende sets trekkers vastgesteld. Met de analyse van drie sets in 
plaats van één wordt geprobeerd het subjectieve karakter van de metingen 
tegen te gaan en de meest optimale lijst trekkers vast te stellen. 
Een tweede manier om de gevolgen van het subjectieve karakter van de 
lijst tegen te gaan, is het onderverdelen van trekkers in diverse categorieën 
en deze weer als variabelen te gebruiken. Op basis van het type winkel zijn 
daarom een tweetal sets categorieën gemaakt, ook te zien in tabel 1.2. Door 
de diverse categorieën wordt verwacht toeval meer uit te sluiten. 
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Winkel 

V&D 

de Bijenkorf 

Hem a 

Xenos 

Blokker 

H&M 

Za ra 

Esprit 

Jack &Jones 

Vero Moda 

C&A 

The Sting 

MenatWork 

WE Store 

Score 

MediaMarkt 

BCC 

Kruidvat 

Selexyz 

Mexx 

MissEtam 

Douglas 

ld Parls xl 

Variabelen 

Tabel1.2 Initiële lijst van trekl<ers en categoriseringen 

Formule Branche Prioritelt Cat. 1 

V&OWARENHUIS 22.030.618-Warenhuis Hoos Warenhuis 

BIJENKORF 22.030.618-Warenlluis Hoog Warenhuis 

HEMA 22.030.618-Warenhuis Hoog Warenhuis 

XE NOS 22.070.240-Huislloud Art Gemiddeld Huishoud 

BLOKKER 22.070.240-Huishoud Art Gemiddeld Huishoud 

H&M 22.040.546-Modewarenh Hoog Mode 

ZARA 22.040.138-D&H Mode HOOI! Mode 

ESPRIT 22 .040.138-D&H Mode Hoog Mode 

JACK&JONES 22.040.138-D&H Mode Gemiddeld Mode 

VERO MODA 22.040.135-Damesrnode Gemiddeld Mode 

C&A 22.040.546-Modewarenh Hoos Mode 

THE STING 22.040.138-D&H Mode Gemiddeld Mode 

MENATWORK 22.040.138·0&H Mode Gemiddeld Mode 

WE STORE 22.040.138-D&H Mode Laag Mode 

SCORE 22.040.216-Herenmode Laai! Mode 

MEDIA MARKT 3 7 .150. 64 2-Eiectro Gemiddeld Electra 

BCC 37.150.642-Eiectro Laai! Electro 

KRUIDVAT 11.020.156-Drogist Gemiddeld Drogist 

SELEXYZ 35.120.090-Boekhandel Laa11 Boekenzaak 

MEXX 22.040.138-D&H Mode Gemiddeld Mode 

MISSHAM 22.040.135-0amesmode Gemiddeld Mode 

DOUGLAS 11.020.393-Parfumerie Laag Drogist 

I Cl PA RIS XL 11.020.393-Parfumerie Laag orosist 

Cat. 2 

Groep a 

Groep a 
Groep a 
Groep a 
Groep a 

Groep b 

Groep b 
Groep a 

Groep b 

Groep b 

Groep b 

Dezelfde variabelen worden opgesteld voor de trekkers als voor het gehele 
aanbod aan winkelunits, met uitzondering van de factor beginnende met 
WVOL. Ofwel, een drietal factoren worden opgesteld op basis van: (1) 
afstand tot de trekkers vanuit ieder tel punt, (2) WVO / afstand tot de trekkers 
vanuit ieder telpunt, en (3) aanbod aan trekkers per straatdeeL De eerste 
groep variabelen is in het overzicht van tabel 1.1 in bijlage 1.1 terug te vinden 
als de groep beginnende met TCTA, de tweede beginnende met TWVOAF 
en de derde met TWVO. 
Van groep (1) worden de categorieën 'drogist' en 'boekenzaak' uitgesloten 
vanwege het weinig voorkomen en daarbij vanwege de beperkt verwachte 



invloed als trekker zijnde. 
Wat betreft variabelen behoren tot de factorTWVO geldt, dat gua categorieën 
enkel onderscheid gemaakt tussen 'warenhuis', 'mode', 'groep a', en 'groep b'. 
Voor de categorieën 'huishoud' en 'electra' geldt, dat te weinig units tot deze 
categorie behoren. Ook hiervoor is rekening gehouden met de verwachte 
invloed op de druktebeelden. 

Bepaling optimale set trekkers 
Voor alle drie de prioriteiten zijn analyses gemaakt ten aanzien van: 1) 
Eindhoven, 2) Arnhem, en 3) Eindhoven en Arnhem. Op basis van deze drie 
analyses is onderzocht welke set de meest optimale prestatie levert, waarbij 
aangenomen wordt, dat deze uitkomsten voldoende representatief zijn voor 
de overige steden, mits consistente bevindingen gedaan worden. In tabel 1.3 
zijn de maximale waardes van de adjusted R2 per set trekkers en per selectie 
van steden weergegeven. Voor iedere regressieanalyse is rekening gehouden 
met multicollineariteit, niet met eventuele transformaties van variabelen. 

Tabel 1.3 Resultaten per set trekkers 
Eindhoven Arnhem Eindhoven en Ainhem 

Set 1 Q,.857 
Set 2 0,855 
Set 3 0,850 

0 79'J 
0,730 
0,739 

lt.rilt 

Alle uitkomsten zijn eenduidig en geven aan dat set 1 de meest optimale set 
van trekkers is. Hierbij is dus uitgegaan van de meest omvangrijke set trekkers. 
Voor de tweede set geldt in Eindhoven, dat deze vrijwel hetzelfde presteert 
als de eerste. Echter, voor Arnhem presteert deze set een stuk minder, waarbij 
hiervoor niet direct een verklaring te vinden is. Het minder goed presteren 
van set 3 in Eindhoven komt waarschijnlijk doordat met deze set trekkers 
een tweetal zwaartepunten in het centrum te onderscheiden zijn (Piazza en 
V&D), terwijl andere trekkers blijkbaar (dus andere zwaartepunten, denk aan 
de Heuvel Galerie) ook een invloed hebben. Voor Arnhem geldt juist, dat 
de derde set beter presteert dan de tweede. Dit is te verklaren doordat in 
Arnhem er sprake is van één duidelijke winkelstraat met trekkers; wanneer 
alle trekkers (wat het geval is voor de 3e set) zich in deze straat bevinden, ligt 

het voor de hand dat deze set goed presteert. 
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2.1 Selectie steden 
In deze bijla~re wordt in detail ingegaan op d wijze waarop een selectie ren 
aanzien van steden voor de dataverzamding gemaakt is. Hiervoor worden 
dezelfde vier criteria besproken, als aangegeven in het rapport, parngraaf 5.1. 

Beschikbaarheid 
Op basis van een overzicht, beschikbaar gesteld door Locatus, is het mogelijk 
in te zien in welke jaren Locatus passantentellingen (één telling is opgevat als 
één momentopname) in welke steden verricht heeft. Er is aangenomen, dat in 
twee opeenvolgende jaren weinig verandert in het hoofdwinkelcentrum. Het 
min of meer constant blijven van data (het gevolg van weinig veranderingen) 
heeft tot gevolg dat het toevoegen van opeenvolgende momentopnames 
nauwelijks nieuwe informatie oplevert (dit doordat data min of meer 
dubbel meegenomen wordt). Daarom worden van dezelfde stad enkel 
momentopnames meegenomen waar minimaal één jaar tussen zit. 
Per hoofdwinkelcentrum worden door Locatus 24 of een veelvoud daarvan 
aan telpunten aangewezen. Het minimum aan telpunten per momentopname 
is voor dit onderzoek vastgesteld op 48, wat inhoudt dat een centrum 
opgedeeld is in twee tellingen van 24. Door het vaststellen van het aantal 
telpunten op 48 wordt aangenomen dat een goede dekking ten aanzien van 
telpunten min of meer gegarandeerd is. Dit naar aanleiding van de verdeling 
van telpunten in Eindhoven Gaar 2010) waarvoor geldt, dat dit de grootste 
stad qua inwoners en één na grootste qua aanbod aan VVO is. In figuur 2.1 
is de verdeling weergegeven, waaruit blijkt dat deze een goede dekking van 
het kernwinkelapparaat biedt. 
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Figuur 2.1 Overzicht spreiding en dekking telpunten in Eindhoven {2010} 

Wat betreft de onderdelen van figuur 2.1 gelden de volgende betekenissen: 
Voetg_O: het voetgangersgebied op maaiveldniveau; 
Overig_p_O: overige panden (buiten de units) op maaiveldniveau; 
UNITL_O: alle units op maaiveldniveau; 
STR_SG_O(_Endpoints): het stratennetwerk op maaiveldniveau, 
waarover een voetganger zich kan voortbewegen; 
Telpunt_O: alle telpunten als aangegeven door Locatus, op maaiveldniveau. 



Grootte 
Dit criterium is verder uitgewerkt in twee subcriteria, waarvan de gegevens in 
het rapport (paragraaf 5.1, tabel 5.1) terug te vinden zijn. Het uitgangspunt is 
het selecteren van gelijkwaardige steden qua grootte geweest. 

Cases van grootschalige veranderingen 
Grootschalige veranderingen kunnen zowel toevoegingen als 
herstructureringen zijn en wat betreft dit onderzoek wordt rekeninggehouden 
met een drietal categorieën veranderingen: 

1. Toevoeging of herstructurering grootschalige winkelunit; 
2. Toevoeging of herstructurering winkelcentrum; 
3. Toevoeging of herstructurering winkelstraat of gebiedsontwikkeling. 

Het is wenselijk dat de set van steden, waarover data verzameld wordt, iedere 
categorie veranderingen omvat. Dit omwille van het voorspellen van het 
effect van veranderingen in hoofdwinkelcentra op druktebeelden. Op basis 
van onderzoek zijn daarom een zestal projecten geselecteerd, welke als cases 
dienen om het model mede mee te toetsen. 

Case 1: Media Markt- Eindhoven (categorie 1) 
In 2005 is in Eindhoven het destijds grootste filiaal in Europa van de Media 
Markt geopend. Met een totaal oppervlakte van 7000 m2 vormde dit filiaal 
het sluitstuk op de herontwikkeling van het Piazza winkelcentrum (Lier & 
Prins, 2006). Voor dit onderzoek wordt enkel gefocust op de impact van de 
Media Markt, waarbij de reden hiervoor is dat het Piazza Center te vroeg 
geopend werd om mee te nemen. 

Case 2: Admirant Shopping Eindh01;en- Eindhoven (categorie 3) 
Dit gebied rondom woontoren 'de Admirant' omvat 16.000 m2 aan 
winkelruimte en horeca, waarvan 11.000 m2 een toevoeging aan het aanbod 
betreft. Daarnaast zijn 12.000 m2 aan kantoorruimte en 360 parkeerplaatsen 
ook toegevoegd. Het project is grotendeels in 2009 opgeleverd. (Eindhoven 
centrumprojecten, 201 0). 

Case 3: Entre deux - Maastriebt (categorie 2) 
In 2006 werd de herontwikkeling van Entte Deux opgeleverd, waarbij 
het programma van dit winkelcentrum uit 12.000 m2 winkelruimte, 213 
parkeerplaatsen en 19 appartementen bestond (Multi Development, 2006b). 
Opvallend is dat het winkelcentrum in 2008 beloond werd met de ICSC 
International Design and Development Award 2008 (Winkelcentrum 
Entredeux Maastricht, 2008). 

Case 4: Mosae Forum- Maastricht (categorie 3) 
Mosae Forum is een winkel-, woon- en werkgebied m het centrum van 
Maastricht, opgeleverd in 2007 (Mosae Forum, 2007). Het programma van 
het Mosae Forum bestaat uit 16.500 m2 kantoren, 15.000 m2 winkelruimten, 
3.500 m2 culinair centrum MosaeGusto, 20 woningen en ondergrondse 
parkeergarage met een capaciteit van 1.170 parkeerplaatsen (Mosae Forum 
Maastricht, 2009). 

Case 5: Pieter de V reedeplein- Tilburg (categorie 3) 
Dit compacte en nieuwe plein vormde destijds een vergroting van het aanbod 
in Tilburg, waarvan de oplevering in 2008 plaatsvond. Het programma van 
het Pieter de VreedepJein bestaat uit circa 21.500 m2 winkelruimte, 1.175 
m2 winkelruimte door herontwikkeling winkelcentrum City Center, één 
bioscoopcomplex (J zalen met 1.800 stoelen), een Family Entertainment 
Center, 132 appartementen in diverse woningtypes, een ondergrondse 
parkeergarage met een capaciteitvan 780 parkeerplaatsen en een fietsenstalling 
met een capaciteit van 580 plaatsen. De oplevering vond plaats in 2008 (Pieter 
VreedepJein Tilburg, 2008). 

Case 6: Musiskwartier - Arnhem (categorie 3) 
In 2006 werd, na een ontwikkelingsduur van veertien jaar, het Musiskwartier 
in Arnhem geopend. Het betreft hier een herontwikkeling van een 
binnenstedelijk winkelgebied, waarbij het oostelijk deel van het stadscentrum 
van Arnhem aangepakt werd (Musiskwartier na veertien jaar geopend, 2006). 
Het programma van de herontwikkeling van het Musiskwartier bestaat uit 
34.500 m2 winkelruimte, een uitbreiding van de reeds aanwezig parkeergarage 
tot 750 parkeerplaatsen, een ondergrondse fietsstalling met een capaciteit 
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voor 1.000 netsen en 76 appartementen. De oplevering vond plaats in 2006 
(Multi Development, 2006a). 

Met behulp van deze zes cases is het mogelijk te onderzoeken in hoeverre 
het model in staat is het effect van diverse grootschalige veranderingen te 
voorspellen. Tevens dient opgemerkt te worden dat cases, die in de derde 
categorie ingedeeld zijn, ook cases van de eerste en twee categorie kunnen 
omvatten. 

Structuur 
Doordat voornamelijk de structuren Lineair en concentrisch voorkomen, 
wordt enkel op basis hiervan geselecteerd. In figuren 2.2 tot en met 2.8 
zijn de structuren van het kernwinkelapparaat voor elke geselecteerde stad 
uiteengezet. Op basis van deze figuren is mede invulling gegeven aan tabel 
5.1 uit het rapport, paragraaf 5.1. Kort zal hier nog besproken worden welke 
structuur aan welke stad toegekend is. 

Arnhem: lineair, er is duidelijk sprake van één centrale as, met een aantal 
zijstraten; 
Breda: concentrisch, hoewel sprake is van lineaire elementen, is de kern 
(daar waar zich de meeste telpunten bevinden) meer concentrisch dan 
lineair; 
Eindhoven: concentrisch, ook in Eindhoven is sprake van lineaire 
elementen, maar wederom geldt dat de structuur bovenal concentrisch is 
(onder andere door de Heuvelgalerie); 
Enschede: concentrisch, dit blijkt duidelijk uit figuur; 
Haarlem: lineair, ook dit blijkt duidelijk uit figuur; 
Maastricht: concentrisch, dit ondanks het oostelijk deel, en doordat 
het voornaamste deel van het stadscentrum duidelijk concentrisch is 
(westelijk deel); 
Tilburg: concentrisch, ook voor Tilburg geldt, dat getwijfeld kan worden, 
maar door het belang van het oostelijk Jee! (onder andere bevindt het 
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Pieter de VreedepJein zich hier) wordt voor concentrisch geopteerd. 
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Figuur 2.5 Overzicht structuur van het winkelaanbod in Enschede (Locatus, 2008) 
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Bijlage 2.2 Datapreparatie 
lo deze bijbge wordt de dataprep aratic, waar nodig geacht, aan de hand van 

voorbeelden ten aanzien van het jaar 20 I U in E ind ho en wegcJjcbt. 

2.2.1 Entreepunten 

Het voornaamste doel ten aanzien van de entreepunten betreft het aangeven 

welke bronnen gebruikt zijn. Tevens wordt met behulp van de stad Eindhoven 

duidelijk gemaakt dat de database van Locatus niet helemaal correct is, dit 

ten aanzien van de Parkeerverkenner. Als opmerking dient aangegeven te 

worden, dat gegevens van de gemeente Eindhoven als meer betrouwbaarder 

opgevat zijn dan die van Locatus. 

Bronnen 

Wat betreft het gebruik van bronnen valt er niets te beargumenteren of 

verder toe te lichten. Daarom wordt enkel een overzicht in tabel2.1 gegeven, 

waarin alle gebruikte bronnen weergegeven zijn. 

Tabel 2.1 Bronnen dataverzameling entreepunten 

Stad Stations I bushaltes Parkeergarages Parkeerterreinen 

het de twee garages zijn, die zich het meest uit het stadscentrum bevinden. 

Al met al zijn bovenstaande twee typen verschillen als belangrijk genoeg 

aangenomen, om gebruik te maken van gegevens van de gemeenten en niet 

van Locatus; dit wat betreft de parkeergelegenheden. 

Tabel 2.2 Vergelijking locatus en Gemeente Eindhoven 

Naam parkeergarage capaciteit locatus Capaciteit gemeente 
Eindhoven 

Heuvelgalerie 1145 1106 :J 
Stadhulsplein 280 300 
Hooghuls 239 239 
de Witte Dame 240 249 
Mathlldelaan 1150 1187 
't Eindje Niet aangegeven 390 
Bijenkorf 525 512 
Kennedy Business Center Niet aangegeven 799 
Parkeergarage Stadskantoor 260 265 
de lage landen 450 275 

2.2.2 Units 

Arnhem (2009) 
Breda {2010) 
Eindhoven (2010) 
Enschede {2008) 
Haarlem (2010) 
Maastricht (2010) 
Tilburg (2010) 

Google Maps {2011) 
Google Maps (2011) 
Google Maps (2011) 
Google Maps (2011) 
Google Maps {2011) 
Google Maps {2011) 
Google Maps (2011) 

Gemeente Arnhem (2011) 
Gemeente Breda (2011) 
Gemeente Eindhoven (2011) 
Gemeente Enschede (2011) 
Gemeente Haarlem (2010) 
Gemeente Maastricht (2011) 
Gemeente Tilburg (2011) 

Gemeente Arnhem (2011) 
Gemeente Breda (2011) 
Gemeente Eindhoven {2011) 
Gemeente Enschede (2011) 
Gemeente Haarlem (2010) 
Gemeente Maastricht {2011) 
Gemeente Tilburg (2011) 

Wat betreft de units wordt een controle uitgevoerd ten aanzien 

van de Goad plankaart, zullen units op een bepaalde manier 

toegevoegd worden aan Goads en zal de verbinding van units 

met het basisstratennetwerk in sommige gevallen aangepast 

moeten worden. 

Controle units 

Vergelijking Parkeerverkenner Locatus - Gemeente Eindhoven 

Uit tabel 2.2 blijkt dat een aantal discrepanties zich voordoen. Zo komen de 

capaciteiten uit beide bronnen niet overeen, maar hoeft dit geen probleem te 

zijn, mits het verschil klein genoeg is. Zorgelijker zijn de verschillen tussen 

de aanwezigheid van parkeergarages; twee parkeergarages worden niet 

aangegeven door Locatus. Dit hoewel wel opgemerkt dient te worden, dat 
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Wat betreft de momentopname Eindhoven 2010, zijn 147 van de 

998 units, uit basismodule 'Verkooppunten', niet terug te vinden op de Goad. 

Deze 147 units zijn in vier buurten terug te vinden: Bergen, Binnenstad, 

Fellenoord en Witte Dame. 

In de buurt Bergen vallen er 37 units buiten de Goad plankaart; de twee die er 

binnen vallen betreffen beide een ATM. In Fellenoord zijn 21 units te vinden, 



die buiten de Goad vallen. Dit zijn units vanaf de Piazza-Demerpassage 
verder naar het noorden (dus verder het centrum uit). Voor de buurt Witte 
Dame geldt, dat een drietal gebieden niet meegenomen zijn op de Goad: 
het Clausplein, het deel van de Willcmstraat dat aansluit op het Clausplein 
en het deel van de Emmasingel dat zich onder de Witte Dame bevindt. De 
aanduiding van locaties in Eindhoven zorgt wellicht voor verwarring, daarom 
wordt erop geattendeerd, dat met behulp van webpagina maps.google.nl alle 
locaties terug te vinden zijn. Voor de Binnenstad liggen de zaken ietwat 
gecompliceerder. Er zijn namelijk 72 units, die niet voorkomen op de Goad, 
waarvan 41 units wel binnen de grenzen van de Goad vallen. 

Toevoeging units 
Op basis van de omschreven stappen in paragraaf 5.3.2 zijn uiteindelijk de 
volgende units aan de Goad plankaart van Eindhoven voor het jaar 2010 
toegevoegd: 

UnitiD 199033: een unit behorende tot de formule Scapino, met een 
WVO van 890 m2

; 

UnitiD 190058: een unit met de naam Midtown Shops, met een WVO 
van 248m2

; 

UnitiD 273410: een unit behorende tot de formule Jack&Jones, met een 
WVO van 170m2

• 

Figuur 2.9 Toevoeging winkelunit als puntobject 

Het toevoegen van een unit als puntobject gebeurt als vermeldt in TransCAD, 
waarbij ter plaatse van het verwachte zwaartepunt van de unit een punt 
toegevoegd wordt aan de Goad. Aan dit punt wordt vervolgens de UnitiD 
toegevoegd, wat voldoende is om de betreffende unit te kunnen meten. In 
figuur 2.9 is een toevoeging van een punt in Eindhoven te zien, rood omlijnd. 
Voor een aanduiding wat de kleuren van vlakken en daarnaast wat de lijnen 
betekenen, wordt verwezen naar figuur 2.1 in bijlage 2.1. 

Aanpassing stratennetwerk 
Een voorbeeld van een handmatige aanpassing, om units met de juiste 
straatdelen te verbinden is te zien in figuur 2.1 0. 

Figuur 2.10 Handmatige aanpassing om units met de juiste straatdelen te verbinden 
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2.2.3 Stratennetwerk 
In figuur 2.10 en 2.11 is de situatie voor en na de aanpassing van het 
stratennetwerk van Locatus voor de momentopname E indhoven, 2010 
weergegeven. 
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Figuur 2.10 Stratennetwerk Locatus, Eindhoven 2010 
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Bijlage 2.3 Dataverzameling 
J n dC'l.e b ijlage wot·dt concreet aangegeven op ba. is van welke 
~oftwarep<lkkett n en wdke ui tgan~o,rspunten , variabelen gemeten worden en 
hoe de data dus verzameld worden. Er wordt onderscheid g maakt russen 

softwarcpnkkenen TransCAD en AutoCAD. 

Dataverzameling op basis van TransCAD 
In figuur 2.12 en 2.13 zijn stratenoerwerken STR_SG_0_1 en STR_SG_0_2 
weergegeven, welke als uitgangspunt dienen, om uiteindelijke alle variabelen 
met betrekking tot centraliteit en aanbod te meten. 
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Figuur 2.12 Stratennetwerk STR_SG_0_1 in Eindhoven, 2010 
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Figuur 2.13 Stratennetwerk STR_SG_0_2 in Eindhoven, 2010 

2.3.2 Dataverzameling op basis van AutoCAD 
De dataverzameling op basis van AutoCAD kan plaatsvinden door allereerst 
het kaartmateriaal Qees: tabellen) vanuit Mapinfo naar AutoCAD te 
exporteren, waarna in AutoCADgemeten en getekend wordt. 

Variabele BSG 
Het meten van deze variabele is tamelijk eenvoudig; er wordt een lijn vanuit 
een tclpunt, loodrecht op het dichtstbijzijnde straatsegment, doorgetrokken 
tot beide wanden van het betreffende straatdeeL Vervolgens kan de breedte 
simpelweg worden afgelezen. Er dient wel opgemerkt te worden, dat wanneer 
tellingen aan pleinen verricht zijn, hiervoor een breedte van vijftien meter 
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aangehouden is. Dit in samenspraak met Locatus. 

Figuur 2.14 Bepaling zichtlijnen in Auto CAD voor Eindhoven 2010 

Variabele ZTP 
Voor het bepalen van de variabele ZTP, is uitgegaan van een plattegrond, 
waarin alle units en alle overige panden weergegeven zijn. Daarnaast is ervan 
uitgegaan, dat de maximale zichtlijn 150 meter is. Dit omdat mensen objecten 
vanaf een bepaalde afstand niet meer kunnen waarnemen of onderscheiden. 
Als laatste dient opgemerkt te worden zodra een zichtlijn aan de randen van 
Goads niet gemeten kan worden, deze niet meegenomen zijn. Dit mede 
doordat zichtlijnen buiten de Goad ook buiten het winkelgebied vallen en de 
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invloed hiervan dus op voorhand minimaal geacht is. In figuur 2.14 is zowel 
een overzicht als een voorbeeld te zien van het eindresultaat van het tekenen 
van zichtlijnen in AutoCAD. 

VariabelenASe -ASV -ASL-ASH 
De enige onderdelen voor het meten van deze variabelen, zijn het 
stratennetwerk en de telpunten in AutoCAD. Vervolgens zijn de hoeken 
tussen de benodigde straatsegmenten vervolgens in AutoCAD te meten. 
Met behulp van de gemeten hoeken zijn bovenstaande vier variabelen te 
meten. Ook hiervoor geldt, dat een overzicht en een voorbeeld weergegeven 
is, in figuur 2.15. 

Figuur 2.15 Bepaling hoeken tussen straatsegmenten in AutoCADvoor Eindhoven 2010 



Bijlage 3.1 Verdeling passantenaantallen 
Ln 1-lgur n 3.1 Lot en met 3.5 zijn de verdt:lingen ' 'aJ1 het aantal passanten 
weergegeven voor alle steden in de database. Hieruit blijkt dat voor iedere 
~tad in meer nf mindere mate sprake is van een tweetal toppen. 

Hl1to;ram Hl1togram 

Figuur 3.1 & 3.2 Verdeling passantenaantallen per telpunt voor Arnhem en Breda 

Hl-ltooram 

Figuur 3.3 & 3.4 Verdeling passantenaantallen per telpunt voor Haarlem en Maastricht 

Hlatogr1m 

Figuur 3.5 Verdeling passantenaantallen per telpunt voor Tilburg 
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Het effect van de transformatie op de verdeling van alle passantenaantallen 
over telpunten is te zien in figuur 3.6 en 3.7. Hieruit is duidelijk op te maken, 
dat de verdeling na het transformeren van de afhankelijke variabele veel meer 
de vorm van de normale verdeling heeft. 
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Figuur 3.6 Verdeling passantenaantallen fangetransformeerde aantallen) 
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Bijlage 3.2 Hertransformatie voorspellingen 
1-let bcrtrnn, formeren \T2l1 variabelen, naar aanleiding van Je tran formatie 
uit paragraaf 7.1. 1, zal in deze bijlage wtcengezet worden. 

Hierbij worden de eerste tien cases van het model Eindhoven als voorbeeld 
aangehouden. De waardes van variabelen in tabel 3.1 worden berekend door 
de gemeten waarde van de variabele waar noclig te standaarcliseren ten op 
zichte van de momentopname en vervolgens de z-scores daarvan (op basis 
van alle cases per variabele) te vermenigvuJdigen met de parameters. De som 
van al deze vermenigvuJdigingen is vervolgens de voorspelling van de gestan
daardiseerde afhankelijke variabele in SPSS. 

Het hertransformeren van deze som houdt in, dat de stappen omgekeerd 
uitgevoerd elienen te worden: 

1. Standaarclisatie ten aanzien van de dataset in SPSS ongedaan maken; 
2. Standaarclisatie ten aanzien van de momentopnames ongedaan maken; 
3. Het nemen van de natuurlijke logaritmes van de passantenaantallen on

gedaan maken. 

Stap 1 houdt concreet de volgende handeling in: 

zLNAP = zzLNAP* azLNAP+ f1ZLNAP 

Stap 2 houdt concreet de volgende handeling in: 

LNAP = zLNAP* aLNAP+ f1LNAP 

Stap 3 is de laatste handeling en houdt concreet het volgende in: 

AP = e/\LNAP 

Waarbij: 
zzLNAP = de gestandaacliseerde waarde van zLNAP in SPSS; 
zaLNAP = de standaardafwijking van zLNAP; 
Zf1LNAP =het gemiddelde van zLNAP; 
zLNAP = de gestandaarcliseerde waarde van LNAP per momentopna-
me; 
aLNAP =de standaardafwijking van LNAP per momentopname; 
f1LNAP =het gemiddelde van LNAP per momentopname; 
LNAP = de natuurlijke logaritme van AP. 

Met behulp van de onderstaande waardes, levert dit de voorspellingen uit de 
meest rechtst kolom van tabel3.1 (door afrondjog is er sprake van verschil): 

zaLNAP = 0,990 en Zf1LNAP = 0,000; 
aLNAP = 0,967 en f1LNAP =9,311. 

Tabel 3.1 Voorbeeld berekening voorspellingen op basis van het subtotaalmodel 'concentrisch' voor 10 cases in Eindhoven (jaar 2010) 
Variabelen CWVOAF22 w CECAPP ZG LN8SG zzv ASH ASG Z1H CEB Som= Pre(AP) 
CoëfflcU!nten 0,238 0,247 0,100 ·0,301 0,180 0,179 0,164 0,125 ·0,140 -0.090 ZZLNAP 

Case1 0,362 0,127 0,172 0,152 0,176 0,231 -0,088 -0,457 0,065 -0,021 1,184 34382 
Case 2 0,362 0,127 0,159 0,152 0,028 0,231 -0,088 0,061 0,065 0,040 1,639 53170 

case3 0,245 0,127 0,058 0,152 0,043 0,231 -0,088 0,061 0,065 0,041 1.101 31744 

Case4 0,587 0,127 0,005 0,152 0,036 0,231 -0,088 0,114 0,065 0,102 1,374 41236 

cues O,l50 0,127 -0,017 0,152 -0,060 0,231 -0,088 0,184 0,065 O,Ol5 1,036 29841 

Case 6 0,223 0,127 -O.DlO 0,152 -0,043 0,231 -0,088 0,113 0,065 0,003 0,938 27166 

case7 -0,321 0,127 -0,038 -0.595 -0,122 -0,138 0 ,088 0,170 0,065 -0,201 -1,206 3484 
CaseS -0,259 -0,477 0,010 0,152 0,375 -0,138 -0,088 0,065 -0,300 -0,036 -0,730 5497 

Cese9 -0,352 -0,477 -0,033 0,152 0,342 -0,138 -0,088 0,120 -0,300 0,057 -0,821 5036 
C_ase 10 -0,197 -0,477 0,064 0,152 0,326 -0,138 -0.088 0,161 -0,300 0,165 -0,440 7256 
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Bijlage 4.1 Afwijking voorspellingen per telpunt 
In figuren 4.1 t/m 4.6 zijn alle afwijkingen per telpunt voor de steden 
Arnhem, Eindhoven en Tilburg weergegeven. De term abs(pre-obs) duidt 
het absolute verschil tussen de voorspellingen en observaties aan, waarbij in 
ieder blok voor een drietal momentopnames de afwijking.gegeven is (waar 
sprake is dat een telpunt niet voor alle momentopnames bestaat, is een leeg 
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Figuur 4.1 Afwijkingen per telpunt voor Arnhem Noord 

ofwel doorzichtig blokje weergegeven). In tabel 4.1 is een overzicht gegeven 
van de MAD en MRD waardes per telpunt Met behulp van de waardes 
van de MRD kunnen terugvoorspellingen namelijk in perspectief geplaatst 
worden. Zo zal een terugvoorspelling bij hogere passantenaantaJJen meer 
mogen afwijken om dezelfde waardes voor de RMD te hebben als telpunten 
met lagere passantenaantallen. 
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Arnhem (range passantenaantallen 119.700) Eindhoven (range passantenaantallen 0- 49.700) Tilburg (range passantenaantallen 0- 47.400) 

2009 MAD MRD ZOOl M AD MRD ZOOl! MAD MRD 2010 MAD MRD 2008 MAD MRD 2005 MAD MRD 2010 MAD MRD 2008 MAD MRD 2005 MAD MRD 

1Noord 136S2 0,377 
2Noord 9029 0,2S9 
3Noord 7863 0,293 
4Noord 912 0,130 
SNoord S08 o, 1B2 
6Noord 78S O,OS9 
?Noord 2749 0,154 
BNoord 924 0, lOS 
9Noord 1S9 0,023 
IONoord 437B 1,327 
11Noord 1906 o,S4S 
12Noord 1346 o, 70B 
13Noord 197S7 0,493 
14Noord 4906 0,149 
15Noord 9337 0,24B 
16Noord 6712 1,42B 
17Noord 14B9 0,236 
lBNoord 1426 0,049 
19Noord 470Z 0,3BS 
ZONoord 3B04 0,576 
ZlNoord 795 O,OB7 
2ZNoord Z62 0,03S 
23Noord 3S50B 1,46 7 
24Noord 7770 o, 706 

lZuld ZZ91 1,34B 
2Zuid 3B41 0,269 
3Zuid 6Bl9 0,470 
4Zuid 353B o, lBB 
SZuid 506 0,169 
6Zuid 6ZOS l,Z93 
7Zuid 1741 0,19B 
BZuid 6221 0,699 
9Zuid 4636 0,374 
lOZuid 433 0,033 
11Zuid 774 o, 13B 
12Zuid Z410 0,194 
13Zuid 16BZ 0,701 
14Zuid Z55 0,051 
15Zuld S6Bl O,Sl6 
16Zuid 149 0,050 
17Zuid 3225 1,40Z 
lSZuid 6Z71 1,900 
19Zuid 5B 0,003 
20Zuid 996 o, 133 
21Zuid 37S7 0,229 
22Zuid 437 0,036 
23Zuid 4B39 0,369 
Z4Zuld 356 o,OS7 

lNoord 
ZNoord 
3Noord 
4Noord 
5Noord 
6Noord 
?Noord 
BNoord 
9Noord 
lONoord 
11Noord 
lZNoord 
13Noord 
14Noord 
lSNoord 
16Noord 
17Noord 
18Noord 
19Noord 
ZONoord 
ZlNoord 
22Noord 
23Noord 
24Noord 

lZuld 
2Zuid 
3Zuid 
4Zuid 
SZuid 
6Zuid 
7Zuid 
8Zuld 
9Zuid 
lOZuid 
llZuid 
12Zuid 
13Zuid 
14Zuid 
lSZuid 
16Zuid 
17Zuid 
lBZuid 
19Zuid 
20Zuid 
21Zuid 
Z2Zuid 
Z3Zuid 
Z4Zuid 

741B 
214 
2647 
1461 
BB2 
3116 
4493 
2002 

67 
441B 
2609 
4SO 

13Noord 
lNoord 
2Noord 
3Noord 
4Noord 
SN oord 
6Noord 
?Noord 
SN oord 
9Noord 
lONoord 

14Noord 
lSNoord 
16Noord 
17Noord 
20Zuid 

18Noord 

B322 0,171 6West 1141B 
73S5 
4902 
657 
SOS 

1S07 
Bl26 
2Z11 
631 

39B3 
SB9 

0,161 9West 9770 
o, 132 lOWest 16056 
0,099 19West 2136 
o, lB1 20West SBS9 
O,OBl ZlWest 4434 
0,5Z9 23West S16 
0,223 24West 1297 
0,076 lSWest ZB36 
0,926 16West 34S6 
0,109 1West B9 

zwest 1B14 
B1B 0,016 13West 470 

16933 0,349 14West ZOZ6 
S602 0,11B 17West 14BB 
7B13 O,B40 18West 
3S46 0,933 3West 
71B 0,016 4West 

12West 
SWest 
llWest 

14201 
1SS4 
430B 

10921 
127B 
4S4S 
3Z3B 
134S 
943 
7223 
6021 
8089 
llOS 
9061 
54B5 

1139Z 

0,1B6 
0,005 
O,OBl 
0,2Bl 
0,327 
0,1B9 
O,Z03 
O,Z30 
O,OOB 
0,961 
O,Bl5 
0,141 
0,333 
0,03B 
0,100 
1,630 
0,160 
0,1Z7 
0,166 
0,100 
0,073 
0,607 
0,17B 
O,Z5B 
0,36B 
O,SBl 
0,33Z 
0,5Z5 

19Noord 1439 0,040 
2ZWest 
ZOOast 
190ost 
180ost 
160ost 
lSOost 
BOost 
140ost 
lOost 
zoost 
30ost 
40ost 
SOost 
60ost 
?Oost 

273 
S433 
262S 
836B 
4075 
16886 
4672 
S94 

7736 
Z4S9 
2060 
2097 
1S3S 
2783 1Z90 0,403 

6707 l,llB 
3SO 0,037 
644 0,05B 
67Sl 0,469 
SOZ4 O,Z99 
6714 1,637 
1B74 0,1S4 
1669 O,S3B 
B70 0,164 
76Z9 O,S7B 
1134 O,BlO 
2371 0,76S 
ZSS9 0,77S 
170S 0,090 
1696 0,261 

lZuid 
2Zuid 
3Zuid 
4Zuid 
5Zuid 
6Zuid 
?Zuid 
BZuid 
9Zuid 
lOZuid 
llZuid 
lZZuld 
13Zuid 
14Zuid 
16Zuld 
17Zuid 
lSZuid 
19Zuid 

2422 O,lZ7 ZlZuid 
2401 0,136 Z2Zuid 

159S4 O,SB4 Z3Zuid 
171Z O,ZS6 Z4Zuid 

11Noord 
lZNoord 
ZONoord 
lSZuid 

92 
17S4 
7B90 
12776 

9B6 
6B30 
Zl92 
Z469 
9S4B 
4696 
3006 
4437 
7S3 

Zl6S 
76S8 
120 

170B 
S32 

O,OZS 
0,086 
0,393 
0,42Z 
0,197 
0,759 
0,209 
0,194 
O,S79 
0,236 
0,3S4 
0,349 
O,Z60 
0,338 
O,S72 
0,046 
0,316 
0,24Z 

4ZS8 0,198 
640 0,036 

4837 O,Z90 
1747 0,301 

2 0,001 
2302 1,771 
2934 O,B63 
1640 O,S66 

14 
147 
710 

9378 
4100 
ZS64 
2644 

BOost 6S34 
90ost Z364 
170ost 2639 
240ost 867 
Z10ost SlOO 
ZZOost 3B3 
230ost 1147 
lOOost 22Z3 

0,249 10West 91Sl 0,196 lOWest 10601 0,2S6 lOost B36 O,l9S 120ost 440 0,064 
0,301 
0,033 
0,241 
O,OS3 

120ost ZZ54 0,626 
SOost 12846 0,287 
60ost 2S30 O,OS3 

0,22S 9West 4412 o,OB9 9West 94B4 0,2Z8 20ost 10163 0,302 
0,336 8West 13B57 0,2B3 BWest 11SS6 0,274 30ost 2S60 0,072 
O,OS5 6West 4061 0,088 6West 1846 O,OS1 40ost 5Z72 0,439 
0,164 19West 6589 0,16Z 19West 2344 0,060 SOost 6S30 0,491 
0,140 zowest 4914 0,142 zowest 6BB1 0,207 60ost 3S07 0,244 
0,129 Z3West 1SZ4 O,Z72 Z3West Z9 0,009 70ost 6Z4 0,101 
0,309 Z2West 1B6S 0,301 22West 94S 0,22S BOost 4227 O,S64 
1,2B9 16West 34S2 1,644 16West 1731 0,641 90ost 4Bl l ,OS9 
0,910 3West 3103 0,722 3West 19S8 o,soz 100ost 4201 0,4B3 
o,ozs lWest 1121 0,2BO 1West 1208 0,34S 110ost BZB 0,443 
0,31B zwest ZB2S 0,41S 2West 402 0,079 120ost 179 0,023 
0,109 13West 202 0,042 13West 173 0,049 130ost 4179 O,l4B 
Z,S33 14West 1973 1,410 14West 466 0,333 140ost 7913 0,344 
0,196 17West 347 0,03S 17West 604 0,076 1S0ost Z190 O,Z67 
0,024 1BWest 1010 o,OB7 18West ZOl O,OlB 160ost 314Z 1,047 
0,3B3 4West 3771 o,Z30 4West 692 O,OS5 170ost lOB 0,072 

SOost 
60ost 
BOost 
100ost 

13044 
1270 
3013 
69S 

90ost 1110 
180ost 3S90 
190ost 4B9 
70ost 7639 

Z10ost 10976 
zooost Z466 
170ost 1039 

0,144 
O,S79 
O,OS9 
0,204 
0,3SB 
O,Zll 

100ost 

90ost 

190ost 
?Oost 

140 O,lZB 

4924 Z,S91 

406 
6304 

ZlOost 10479 
zooost S964 

0,133 170ost zooz 

0,04S 
O,lSl 
0,30B 
0,4S9 
0,2B6 

0,236 180ost 389S 1,343 160ost 4Z91 0,9S3 160ost ZSZB 0,42B 
0,387 SWest 8179 0,3B9 swest 6728 0,378 190ost 6B46 0,671 Z40ost 788S 0,616 Z40ost Z666 1,666 
0,304 200ost 46 0,009 lSOast 1698 0,270 lSOast 2391 0,460 
0,346 7West 1S470 0,316 7West 1S49S 0,3SB 210ost 3385 O,Z7S BOost 4571 O,ZB9 BOost 2S44 0,1S7 
0,2S3 21West 37SS 0,169 ZlWest 2826 O,lSB 220ost 1102 0,110 140ost 1239 0,088 140ost 219S 0,166 
O,OZB zooast 71S9 0,4BO zooast ZZOl 0,210 230ost 900 O,OB3 230ost 1635 O,lOS 230ost 1189 0,077 
0,423 190ost 532S o,zzs 190ost 7065 0,39S Z40ost ZlZ7 O,l6Z 220ost S93 0,037 220ost 3B77 O,Z96 
0,1Z2 180ost 222 0,009 lBOost 1647 0,084 1West 4SSS 0,430 1West 49S6 0,370 1West 6109 0,4S3 
0,066 160ost 11797 0,34B 160ost 74S8 0,279 2West 71Z9 0,6S4 zwest 440S 0,44S zwest 884B 0,681 
0,349 lSOost 4788 1,16B lSOost 3810 1,003 3West 6510 0,671 3West 428B 0,476 3West 727 0,173 
0,172 BOost S640 0,409 BOost 1006 0,127 4West BSl 0,327 4West 3110 0,7S8 4West 1979 0,471 
O,ZSl 140ost 3076 0,2S6 140ost 29S2 O,ZBl SWest 2997 0,612 BWest 16S2 0,367 8West 4699 0,701 
o,ooz lOost 606 0,070 lOost S79 0,097 6West 1890 0,3SO 7West 3S82 o,S04 7West 4416 0,631 
0,021 zoost 1B29 0,191 ZOost 1993 0,3S6 7West 66Z o,osz SWest 114S O,lZ3 SWest 3647 0,33S 
O,OBl 30ost 993 0,096 30ost 18B4 0,309 BWest 139 O,lSS 6West 1787 2,SS3 6West 723 0,723 
0,700 40ost SB97 O,S67 40ost 7S2 0,072 9West 501S 0,267 24West 12478 O,SOl Z4West 7998 0,290 
0,304 SOost 1567 o,oso SOost 1018 0,067 lOWest 4046 0,33Z 13West Z4Bl 0,177 13West 8Z95 O,S42 
0,107 60ost Sl4 O,OZl 60ost 267 0,012 lilWest 378 0,118 14West 41 O,OOB 14West 634 0,171 
0,113 70ost 6222 0,210 70ost 120S9 0,369 lZWest 30B2 3,424 21West 3842 l ,B29 21West 22S6 O,B36 
2,614 BOost SOlS 0,964 BOost 493 0,060 13West 3987 6,64S zowest S983 B,S4 7 20West 4600 4,600 
0,100 90ost 2631 0,098 90ost 109S8 0,340 14West 2630 4,384 19West 135B 0,219 19West 131S O,ZS3 
0,110 170ost 943 0,039 170ost 33S2 0,141 lSWest 69S6 0,480 15West 10018 0,4B6 lSWest 14470 0,576 
0,075 240ost S72 0,043 240ost 2Z48 0,229 16West 2117 0,141 16West 2018 0,105 16West 6874 0,263 
l ,S4S 210ost 22BO O,S43 Z10ost S466 2,377 17West 6721 0,400 17West 1S966 0,639 17West 4068 0,161 
0,066 220ost 1106 O,Z13 220ost 1B44 0,39Z 1BWest 377B 0,216 lBWest S442 0,221 1BWest 10634 0,3SB 
0,459 230ost 17S4 0,70Z 230ost 777 0,28B 19West 10260 O,Z99 
0,193 100ost 141 0,009 lOOost 710 o,oso 20West 2B6 o,oos 

lSWest 1Z08 o,S2S lSWest 46 O,OZ4 21 West 2S51 0,098 23West 3596 0,110 23West 1109 0,034 
Z4West 1132 0,343 24West S47 0,238 2ZWest 8377 0,288 zzwest 1S41S 0,4SS 22West 6481 0,183 

Z3West 336 0,102 
Z4West 118S 0,494 

40ost 796S O,Z05 
30ost 11484 0,372 
zoost 1S62 0,539 
lOost Z914 1,166 

40ost 10402 
30ost 7990 
20ost 61 
lOost 1422 

0,236 
0,194 
0,01B 
O,S69 
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