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I. VOORWOORD 

Sinds mijn derde jaar hier aan de TU/e gaat mijn interesse uit naar 
het raakvlak tussen stedebouw en verkeer. Deze twee disciplines 
zijn nauw verwant, maar ze worden nog vaak als aparte vakgebie
den gezien. Hoewel tegenwoordig bij het maken van een stede

bouwkundig plan de verkeerskundige een steeds grotere rol krijgt, 
wordt dit aspect nog niet altijd vanaf het begin meegenomen in de 

planvorming. Hierdoor moeten dan later compromissen worden 
gesloten waarbij beide aspecten moeten toegeven op kwaliteit. 
Door een nauwe samenwerking tussen de twee disciplines vanaf 

het begin, kan er een optimaal plan worden gemaakt waarin beide 
aspecten elkaar versterken. 

lk vind het daarom belangrijk om van allebei de disciplines kennis 
te hebben, om zo een brug te kunnen vormen tussen deze twee 
en tussen de verschillende deskundigen op dit gebied. Zo kunnen 
beide aspecten vanaf het begin meegenomen worden en ontstaat 
er een antwerp waarin beide disciplines optimaal tot hun recht 
komen. 
In de loop van mijn studie heb ik me ook steeds vaker afgevraagd 
of dat wat ik ontwierp ook voldeed aan de wensen van de toekom
stige bewoners. Je hebt daar zelf wei een beeld over, maar dat 
komt misschien helemaal niet overeen met de ideeen die bewo
ners hierover hebben. In mijn afstudeerproject wil ik de kans grij
pen om hierover een beter beeld te krijgen, zodat ik met die kennis 
ook daarna in mijn werk mijn voordeel kan doen. 
Deze drie bovengenoemde aspecten (stedebouw, verkeer en be
woners) komen op een gecompliceerde en erg interessante manier 
bij elkaar in woonwijken. Welke autobezitter heeft niet het liefst zijn 
eigen heilige koe recht voor de deur staan, maar wie vindt het ver
volgens een prettig gezicht wanneer de hele straat vol blik staat? 

Vanuit dit startpunt ben ik vanaf april 2006 begonnen aan het for
muleren van een opdracht voor mijn afstuderen, vooral de inkade
ring van de veel te brede aanzet was daarbij van belang. Via mijn 
begincolloquium in juli 2006, en mijn tussencolloquium begin 2007 
ben ik uiteindelijk gekomen tot het eindresultaat dat nu voor u ligt. 
Wat gepresenteerd is op mijn eindcolloquium op 5 juli 2007. 
Tijdens dit proces ben ik bijgestaan door vele verschillende men
sen, maar vooral mijn afstudeercommissie heeft een grate bijdrage 
geleverd aan het slagen van dit afstudeerproject. lk wil daarom 
op deze plek Aloys Borgers, Reinder Rutgers, Astrid Kemperman 
en Peter van de Waerden hartelijk bedanken voor de hulp en de 
enthousiaste medewerking. Voor de medewerking vanuit de ge-

meente Eindhoven wil ik hier ook Cees Donkers en Alwin Beernink 
bedanken. Voor de nodige peptalks op zijn tijd en de mentale en 
taalkundige ondersteuning wil ik graag mijn ouders bedanken en 
ook de andere afstudeerders in de VIA-hoek op vloer 5. Het was 
daar een goede mix van serieus werken en gezelligheid, wat mijn 
werktempo zeker ten goede is gekomen. Tot slot wil ik graag aile 
160 respondenten van mijn enquete bedanken voor het invul-
len ervan. In het begin leek het minimum van 120 enquetes een 
onmogelijke taak, maar de enthousiaste reacties van deze groep 
zorgden er al snel voor dat ik aile vertrouwen kreeg in het behalen 
van het nodige aantal respondenten. Ook aile andere mensen die 
op de een of andere manier hebben bijgedragen aan het slagen 
van mijn afstudeerproject wil ik via deze weg hartelijk bedanken. 
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II. SAMENVATTING 

Door de groei van het aantal auto 's in Nederland is het aandeel van 

dit voertuig in het gebruik van de openbare ruimte sterk gestegen. 
In woonwijken is de auto een zeer beeldbepalend en structurerend 
aspect van de openbare ruimte. Oil /eidt vaak tot prob/emen, 

vooral in oudere wijken waarin onvo/doende met de groei van het 
autobezit rekening is gehouden. Om tot een optimale inrichting van 
de openbare ruimte te komen is een goede samenwerking tussen 

de disciplines verkeerskunde en stedebouw onontbeer/ijk. Door 
bij herstructurering van oudere wijken oak rekening te houden 

met de wensen van bewoners ten aanzien van het parkeren in 
hun directe woonomgeving, kan moge/ijk een nag beter resultaat 
bereikt worden. Over parkeren in woongebieden en de voorkeuren 

van de bewoners hierbij is echter nag maar weinig bekend. Er zijn 
we/ enkele inventarisaties gedaan naar de wensen van mensen 
ten aanzien van parkeren, maar zelfs in de literatuur wordt 

geconstateerd dat er nauwelijks aandacht is be steed aan de impact 
die verschillende op/ossingen kunnen hebben op de /eefbaarheid 
in de woonomgeving. Bestaande onderzoeken over parkeergedrag 

en aanverwante onderwerpen gaan tot nu toe meestal over 
centrum- of winke/gebieden, daarnaast behande/en ze voorname/ijk 

parkeerbe/eid en niet de ruimte/ijke consequenties ervan. 

Gezien de beperkte kennis over voorkeuren voor parkeren in 
woonwijken is voor dit afstudeerproject de vo/gende doelstelling 

geformu/eerd: lnzicht krijgen in de voorkeuren en wensen van 

bewoners wat betreft parkeren in de directe woonomgeving en op basis 
daarvan advies geven aan stedebouwers en verkeerskundigen voor 

een betere inrichting van de openbare ruimte. De probleemstelling is 
a/s vo/gt geformu/eerd: Welke aspecten van de parkeersituatie in de 
directe woonomgeving beinvloeden de voorkeuren van bewoners 
en hoe groat is de inv/oed van deze aspecten? 

De wijk Genderdal in het Zuidwesten van Eindhoven is gekozen 
als casestudie voor de verdere uitvoering van het onderzoek 

omdat dit een duidelijk voorbeeld is van een naoorlogse woonwijk 
en voor vee/ vergelijkbare typen wijken staan herstructureringen 

gepland. Als eerste is verkend we/ke variabe/en een stedebouw
of verkeerskundige kan manipuleren a/s het gaat om parkeren in 

woonwijken. Na deze inventarisatie is er een selectie gemaakt van 

deze variabelen. In dit onderzoek za/ specifiek ingegaan worden 

op de invloed van de volgende vier aspecten op de voorkeuren van 
mensen: zicht op de auto vanuit de waning, afstand vanaf de waning 

tot de auto, verkeer in de straat en bewaking van de auto. 

Voor de uitvoering van het onderzoek is gekozen voor de stated 

choice methode. In deze methode wordt de respondenten gevraagd 

een keuze te maken uit enke/e denkbeeldige of hypothetische 
a/ternatieven. In dit onderzoek betreffen deze a/ternatieven 
aangepaste situaties van de openbare ruimte in de eigen woonwijk. 

De aanpassingen varieren systematisch op de gekozen vier 
variabe/en. Om het keuzegedrag van mensen te verklaren wordt 

ervan uitgegaan dat de mensen een nut toekennen aan e/ke 
gevarieerde eigenschap van een alternatief. Een opte/som van deze 
nutten /eidt tot het totaalnut van het alternatief. A/s mensen een 

keuze maken uit enke/e a/ternatieven, wordt verondersteld dat ze het 
alternatief met het hoogste totaalnut kiezen. Door mensen meerdere 
keuzesituaties voor te /eggen is het mogelijk hun voorkeuren voor 
de gevarieerde kenmerken af te /eiden. 

De gekozen onderzoeksmethode houdt in dat voorkeuren van 
mensen gemeten moeten worden. Hiervoor is een enquete 
opgeste/d. Met de vier gekozen variabe/en zijn zestien verschillende 

combinaties van eigenschappen gemaakt. Deze combinaties 
vormen alternatieven voor invulling van de openbare ruimte in de 
directe woonomgeving. Deze zestien a/ternatieven zijn verdeeld 

over acht keuzesets van steeds twee alternatieven. De alternatieven 
zijn steeds op drie verschillende manieren gepresenteerd: (1) als 

bee/d vanuit het woonkamerraam op de straat, (2) door midde/ 
van een eenvoudige p/attegrond en (3) door midde/ van een korte 
woordelijke omschrijving. Om ervoor te zorgen dat de respondenten 

de alternatieven goed tot zich door /ieten dringen, werd niet aileen 
gevraagd een a/gemene (totaal)keuze te maken tussen de twee 
alternatieven, maar werd oak gevraagd een keuze te maken met 

betrekking tot de aspecten verkeersveiligheid, straatbee/d en 
parkeren. De keuzesets zijn in een schriftelijke enquete voorge/egd 
aan de bewoners van de wijk Genderdal. Door de enquetes 
persoonlijk af te geven en weer op te ha/en werd een hoge respons 

gehaald. In totaal hebben 160 bewoners van de wijk aan het 
onderzoek deelgenomen. De steekproef kan beschouwd worden 
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a/s representatief voor dat dee/ van de bewoners in Genderda/ dat 
in een eengezinswoning woont. 

Gegeven de voorkeuren van de respondenten voor de verschillende 

ruimtelijke situaties en de eerder genoemde veronderstellingen 

omtrent keuzegedrag is het mogelijk het nut van de gevarieerde 
eigenschappen te bepa/en. Op basis van de gemaakte 

totaalvoorkeuren blijkt dat bewaking van de auto en verkeer in de 

straat een grate rot spelen in de voorkeuren van de respondenten. 

De verkeersvrije straat en bewaking voor de auto's worden zeer 

hoog gewaardeerd. Het belang van de afstand tot de auto en het 
zicht erop is vee/lager dan verwacht. 

Door niet aileen naar de totaalvoorkeuren te kijken, maar ook naar 

de voorkeuren met be trekking tot veiligheid, straatbeeld en parkeren, 

kan inzicht verkregen worden in het belang van de gevarieerde 
eigenschappen op deze voorkeuren. Ten aanzien van bewaking 

kan geconc/udeerd worden dat deze variabele (zoa/s verwacht} een 
grate rot speelt met betrekking tot de parkeersituatie. Deze variabele 

speelt ook een grate rot a/s het om verkeersveiligheid gaat, maar 

een minder grate rot ten aanzien van straatbeeld. Met betrekking 
tot de invulling van het aspect bewaking komt bij verkeersveiligheid 

en straatbee/d de camera positiever naar voren dan een hekwerk 

random de geparkeerde auto's. 

A Is er gekeken wordt naarde variabe/e zicht is er volgens verwachting 

een grotere voorkeur voor zicht op de auto. Verder leveren de 

verschillende varianten van wel!geen zicht verrassende resultaten 
op in de keuzesituaties voor verkeersvei/igheid, straatbee/d en de 

totaa/keuze . De variant "zicht op alstand" scoort het hoogst, terwijl 

de eigenschap "zicht dichtbij" in de totaa/keuze geen significant 

effect heeft. Ook opvallend in de totaa/keuze is dat "zicht op de auto 

door anderen" lager gewaardeerd wordt dan he/emaal geen zicht 
op de auto, terwij/ dit in verband met socia/e vei/igheid andersom 

verwacht was. 

De conclusies met betrekking tot de varia be/en verkeeren afstand zijn 

opvallend. De voorkeuren blijken uit te gaan naar een verkeersvrije 
straat terwij"/ de verwachting was dat mensen daar niet erg voor 

open zouden staan. Verwacht werd dat mensen bij voorkeur met 

hun auto bij de waning willen kunnen komen. Wat betreft de afstand 

tot de auto kan geconcludeerd worden dat vee/ mensen bereid 

zijn om vanaf hun waning tot 60 meter te /open naar hun auto. Als 

mensen positief tegenover deze afstand staan is de stap naar een 

(dee/s) autovrije straat niet meer zo groat. Of mensen ook positief 

staan tegenover afstanden Ianger dan 60 meter is niet onderzocht. 

Om een bee/d te krijgen van de verschillen in de voorkeuren binnen 
de groep van respondenten is er een latent class analyse uitgevoerd. 

Hieruit b/eek dat voor aile keuze-aspecten, beha/ve voor veiligheid, 

twee groepen respondenten met duide/ijk verschillende voorkeuren 
zij·n te onderscheiden. De gevonden groepen verschil/en echter niet 

op persoonskenmerken. 

Om tach een beeld te krijgen van de invloed die persoonskenmerken 

kunnen hebben, zijn contrastana/yses uitgevoerd. Hieruit b/eek 

dat ouderen (55+) over het algemeen negatiever tegenover een 

verkeersvrij·e straat staan en een grotere waarde hechten aan het 

zicht op de auto dan jongeren (onder de 40) . Mensen met een 
hoog opleidingsniveau staan positiever tegenover een verkeersvrije 

straat en een tangere loopafstand naar de auto. Voor mensen 

met kinderen geldt dat ze minder waarde hechten aan het zicht 

op de auto als het om het straatbeeld gaat, en in de totaa/keuze 

kiezen ze duide/ijk meer voor een verkeersvrije straat dan mensen 
zonder kinderen. De autobezitters hechten een grotere waarde 

aan een korte loopafstand en zicht op de auto. Ze waarderen een 

verkeersvrije straat altijd minder dan de niet-autobezitters. 

Enkele van de uitkomsten uit het onderzoek bieden directe 

aanleidingen voor stedebouwers en verkeerskundigen om mee aan 
de slag te gaan bij het maken van herstructureringsplannen voor 

woongebieden. Zo geeft de wetenschap dat de afstand van de waning 

tot de auto geen grate rot speelt vee/ vrijheid in het ontwerpen. Ook 

het feit dat een verkeersvrije straat een hoge waardering krijgt en 

men zicht op de auto op afstand hoog waardeert, geeft ruimte aan 

ontwerpers om meer variatie aan te brengen in het vaak monotone 

bee/d in woonwijken. Ook kan er in ontwerpen ingespeeld worden 

op wensen van verschillende groepen, bijvoorbee/d in wijken 

met vee/ jonge kinderen of juist ouderen. Uiteraard verdient het 

sterke aanbeveling de gevonden resultaten te toetsen in andere 

woongebieden. 

Op basis van deze resultaten is voor een dee/ van de wijk Genderda/ 

een voorbee/d voor een aangepaste ruimtelijke situatie ontworpen. 



Dit is onder andere gedaan voor zowel een p/eintje waaraan vee/ 

gezinnen met kinderen wonen, a/s voor een verge/ijkbaar pleintje 

voor senioren. Hierin is rekening gehouden met de verschillende 

voorkeuren van de verschil/ende groepen zoa/s die uit het onderzoek 

naar voren zijn gekomen (zie figuur 1 en 2) . 
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Figuur 1 
Pleintje voor huishoudens met 

kinderen 

Figuur 2 
Pleintje voor senioren 
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1. INLEIDING 

In dit hoofdstuk wordt eerst de aanleiding tot dit afstudeerproject 

besproken. Daarna wordt de literatuur ten aanzien van het betreffende 
onderwerp verkend. Dit resulteert in een globale probleemstelling 
en opzet van het project. 

1.1 Aanleiding 
Door de groei van het aantal auto's in Nederland is het aandeel 

van dit voertuig in de openbare ruimte sterk gestegen. Het is een 
sterk beeldbepalend en structurerend aspect van deze openbare 
ruimte en sinds de opkomst van de auto is de stedebouw als het 

ware meegegroeid met dit nieuwe vervoersmiddel. Toen vanaf de 
Tweede Wereldoorlog duidelijk werd dat de auto het vervoermiddel 

van de massa zou worden, zijn steeds wisselende oplossingen 
bedacht om de verschillende nadelen die aan de auto kleefden, 
parkeerproblematiek, congestie, verkeersveiligheid enz, zoveel 
mogelijk te voorkomen. In de moderne periode (jaren '60) werd er 

gekozen voor een sterke scheiding van de verkeersstromen, de 
reactie daarop kwam in de jaren '70/'80 met de woonerfgedachte. 
In de huidige tijd wordt er veel gewerkt met parkeernormen, deze 
worden in de hoogte aangepast aan het type wijk dat gebouwd gaat 
worden, maar een parkeernorm van 1,5 parkeerplaats per woning is 
tegenwoordig heel normaal, en dat blijkt ook nodig te zijn. In nieuwe 

wijken is dit wei te realiseren, maar in bestaande wijken is vaak 
maar weinig ruimte om aan deze normen tegemoet te komen. Dit 
kan aileen door een zware herstructurering van zo'n wijk, en om tot 
een goed resultaat te komen is een goede samenwerking tussen 
de disciplines verkeerskunde en stedebouw onontbeerlijk. Door 

hierin rekening te houden met de wensen van bewoners ten aanzien 
van het parkeren in hun directe woonomgeving, kan mogelijk een 
beter resultaat bereikt worden. Maar over deze voorkeuren van de 

bewoners is nog maar weinig bekend, daarom gaat dit onderzoek 
daar verder op in. 

Uitgebreidere achtergrondinformatie, o.a. over de ontwikkeling van 
de disciplines stedebouw en verkeerskunde, het ontwerpen met de 
auto door de tijd heen en de parkeerproblematiek, is te vinden in de 
bijlagen, deel A. 

1.2 Literatuurverkenning 
De bestaande onderzoeken over parkeergedrag en aanverwante 

onderwerpen gingen tot nu toe meestal over centrum- of 
winkelgebieden, zelden over woongebieden. Daarnaast gaat 

het voornamelijk over parkeerbeleid en niet over de ruimtelijke 
consequenties daarvan. Er zijn ook inventarisaties gedaan naar wat 
mensen voor wensen hebben ten aanzien van parkeren. Marsden 

(2006) constateert dat parkeren een van de belangrijkste links is 
tussen verkeer en inrichtingsbeleid, maar hij concludeert in zijn 
overzichtsartikel dater nauwelijks aandacht is besteed a an de impact 

die verschillende oplossingen kunnen hebben op de leefbaarheid in 
de woonomgeving. Toch zijn er wei enkele relevante studies verricht. 
Deze zullen hieronder kort besproken worden. 

Uit onderzoek van Van der Waerden et al (1995) is naar voren 
gekomen dat de bereidheid om op enige afstand van de bestemming 
te parkeren afhankelijk is van het verplaatsingsmotief. In geval van 
zakelijk verkeer wil men de auto zo dicht mogelijk bij de bestemming 
plaatsen, terwijl in geval van sociaalrecreatief verkeer men best 

bereid is een stukje te lopen tussen parkeerplaats en bestemming. 
Helaas is in dit onderzoek het verplaatsingsmotief 'naar huis gaan' 
niet onderzocht. 

Balcombe en York (1993) hebben in Engeland 81ocaties onderzocht 
waar sprake was van parkeerproblemen. Zij constateerden onder 

andere dat wanneer bewoners hun auto op enige afstand van hun 
woning moeten parkeren, ze minder geneigd zijn een betere auto te 
kopen in verband met mogelijk vandalisme. 

Volgens Stubbs (2006) is de parkeerproblematiek nauw verwant 
met aspecten als sociale controle en de kwaliteit van de openbare
en voetgangersruimte. Het gaat daarbij over visuele dominantie van 

de auto in de stad en het zoeken van een balans hierin. 
Het onderzoek van Stubbs is uitgevoerd in Londen, een enquEHe van 
24 vragen is afgenomen in een stedelijke wijk (47 respondenten) en 

in een meer suburbane wijk (17 respondenten) van Londen. Van 
de respondenten woonde 84% in een appartement, en de meeste 
huishoudens waren eenpersoonshuishoudens. Slechts 12% van de 
respondenten had een huishouden met kinderen. In de enquete van 
Stubbs werd in tekst, zonder aanvullende beelden, gevraagd naar 
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waar belang aan gehecht wordt. De respondenten gaven aan dat 

de afstand tot de auto en de veiligheid ervan zeer belangrijk zijn 

voor hun tevredenheid, oak overdekte parkeerplaatsen en off-street 

parkeren worden hoog gewaardeerd, net als het beschikken over 

een private parkeerplaats. De visuele aspecten en de materialisatie 

werden minder belangrijk geacht. De parkeerproblematiek bleek 

zeer maatgevend te zijn voor de tevredenheid van bewoners over 

een wijk. Het advies van Stubbs is om vervolgonderzoek te doen 

naar de mening van huidige bewoners over ontwerpoplossingen 
zoals die in de literatuur worden voorgesteld . 

Eerdere afstudeerders aan de TU/e hebben zich met vergelijkbare 

onderwerpen beziggehouden. Mattemaker (1997) heeft een 

onderzoek naar de waardering van het straatprofiel uitgevoerd . Uit 

haar onderzoek blijkt dat de inrichting van de straat een waning 

even aantrekkelijk kan maken als het vergroten van de achtertuin. 

Daaruit blijkt dus dater veel waarde gehecht wordt aan de inrichting 

van de straat. Aangezien de auto een groat deel van het straatbeeld 

bepaalt, mag verwacht worden dat de wijze van parkeren in 

woonwijken invloed heeft op de waardering van het straatbeeld . 

Mattemaker heeft haar onderzoek uitgevoerd door mensen keuzes 

te Iaten maken tussen systematisch gevarieerde woonomgevingen. 

Deze woonomgevingen zijn zowel 'in tekst' als 'in beeld ' aan 

respondenten voorgelegd . Hieruit bleek dat het presenteren van de 

woonomgevingen in beeld realistischer overkomt. Haar aanbeveling 

is dan oak bij dergelijk onderzoek beeldmateriaal te gebruiken. 

Poelman (1998) heeft in zijn afstuderen onderzoek gedaan naar de 

bereidheid van mensen om in een autoluwe of autovrije wijk te wonen . 

Hij heeft hiervoor mensen Iaten kiezen uit systematisch gevarieerde 

woonwijken. Twee variabelen in zijn onderzoek betroffen de 

parkeervoorzieningen: afstand tussen de waning en parkeerplaatsen, 

en bewaking van de parkeerplaatsen. De afstandsvariabele was 

geoperationaliseerd als "bij huis parkeren", "centraal parkeren op 75 

m afstand van de waning" en "centraal parkeren op 150 m afstand 

van de waning". De centrale parkeerplaatsen waren wei of niet 

bewaakt. Op basis van het keuzegedrag van ruim 270 respondenten, 

woonachtig in jaren 70- en 80-wijken van 4 verschillende middelgrote 

Nederlandse steden (2 in de Randstad, 2 erbuiten) constateert 

Poelman een duidelijke voorkeur voor parkeren dicht bij huis. De 

centrale parkeerplaatsen worden negatief beoordeeld, vooral op 

150 meter afstand . Het negatieve effect van centraal parkeren op 

75 meter afstand kan echter grotendeels gecompenseerd worden 

door bewaking van de parkeerplaats. 

1.3 Probleemstelling 
Uit de bovenstaande literatuurverkenning blijkt dater nag maarweinig 

onderzoek is gedaan naar de voorkeuren voor parkeervoorzieningen 

in woonwijken. Bij sommige onderzoeken kunnen methodologische 

kanttekeningen geplaatst worden. Zo is er niet altijd sprake van 

representatieve steekproeven of laat de vraagstelling te wensen 

over. Wei blijkt dat de afstand tot de parkeerplaatsen en de veiligheid/ 

bewaking van de auto belangrijke aspecten zijn voor bewoners 

en oak dat de wijze van parkeren de waardering voor de directe 

woonomgeving kan be"lnvloeden. Gezien de beperkte kennis over 

voorkeuren voor parkeren in woonwijken is voor dit afstudeerproject 

de volgende doelstelling geformuleerd: 

lnzicht krijgen in de voorkeuren en wensen van bewoners wat betreft 

parkeren in de directe woonomgeving. 

Het beoogde onderzoek zal dieper in gaan op de combinatie van 

parkeerproblematiek en de directe woonomgeving, en hiermee 

informatie verschaffen aan stedebouw- en verkeerskundige 

ontwerpers en planners. Uit bovenstaande doelstelling is de 

volgende probleemstelling gedestilleerd: 

Welke aspecten van de parkeersituatie in de directe woonomgeving 

bei"nvloeden de voorkeuren van bewoners en hoe groat is deze 

invloed ten opzichte van de aspecten onderling. 

Deze probleemstelling omvat in feite twee deelvragen. Als eerste 

zal de speelruimte wat betreft de variabelen die de voorkeuren 

bepalen voor parkeren in de woonsituatie verkend moeten worden. 

Met andere woorden: welke variabelen kan een stedebouwkundige 

of verkeerskundige manipuleren als het gaat om parkeren in 

woonwijken. Vervolgens dient dan vastgesteld te worden wat de 

invloed van deze variabelen is op de voorkeuren van de bewoners. 



1.4 Opzet project 
Met deze probleemstelling als uitgangspunt is het onderzoek 

uitgevoerd. In het hoofdstuk "Onderzoeksopzet" zal uiteengezet 

worden op welke manier tot de te onderzoeken variabelen is 

gekomen. Vervolgens wordt in het hoofdstuk "Operationalisatie van 

het onderzoek" eerst ingegaan op de gekozen onderzoeksmethode, 

waarna uiteengezet zal worden hoe deze variabelen in deze 

methode zijn ingezet om tot de enquete te komen. De afsluiting van 

dit hoofdstuk bestaat uit een opsomming van enkele hypotheses 

over de te verwachten resultaten van het onderzoek. Hoofdstuk 

4 zal ingaan op de resultaten van het uitzetten van de enquetes; 

waarbij als eerste wordt ingegaan op de respons en de kenmerken 

van de respondenten. Daarna zal een eerste indicatie gegeven 

worden van de resultaten. Hoofdstuk 5 zal dieper ingaan op het 

keuzegedrag van de respondenten. Daarin worden de parameters 

geschat voor verschillende keuzemogelijkheden en groepen 

respondenten. Aan de hand van deze resultaten zullen de eerder 

opgestelde hypotheses getoetst worden. In hoofdstuk 6 zullen de 

conclusies van het onderzoek uiteengezet worden, hier zal ook een 

kritische reflectie gegeven worden met daarbij aanbevelingen voor 

verder onderzoek. Tot slot van dit verslag zal een terugkoppeling 
gemaakt worden naar de ontwerppraktijk en de implementatie van 

de onderzoeksresultaten daarin. 
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2.0NDERZOEKSOPZET 

2.1 lnleiding 
Het project bestaat uit drie verschillende fases. Als eerste zal het een 
ontwerpend onderzoek zijn naar de mogelijkheden voor oplossingen 
van parkeerproblemen binnen bestaande wijken. Binnen een nader 
te kiezen wijk zullen er verscheidene oplossingstypen gegenereerd 
worden die de grondslag zullen vormen voor het tweede deel van 
het project: een onderzoek onder de bewoners van de gekozen 
wijk. In dit deel worden de bewoners om hun mening gevraagd door 

middel van enquetes. De derde fase van het project is het verwerken 
van de resultaten om daar vervolgens conclusies uit te trekken en 

de terugkoppeling te maken naar de eerdere ontwerpvarianten. 
Deze informatie zal gebruikt worden om tot een advies te komen 
dat stedebouwkundigen en verkeerskundigen kan helpen tijdens 

toekomstige ontwerpprocessen, met name voor herstructurerings 
gebieden. 
In dit hoofdstuk wordt uiteengezet waarom welke keuzes zijn gemaakt 
en hoe deze geleid hebben tot de uiteindelijke onderzoeksopzet. Als 
eerste zal ingegaan worden op de keuze van het onderzoeksgebied. 

Vervolgens worden via een ontwerpend onderzoek de relevante 
variabelen vastgelegd. Tot slot zal uiteengezet worden hoe het 
onderzoek wordt uitgevoerd. 

2.2 Wijk 
Een belangrijke keuze voor dit project betreft het studiegebied. 
Enerzijds kan gekozen worden voor een niet locatiegebonden 

onderzoek. In dat geval dienen variabelen geselecteerd te worden 
waarvoor in het algemeen geldt dat ze relevant zijn voor het genereren 

van parkeeroplossingen in woonomgevingen. Ook past hier een 
onderzoekspopulatie bij die overeenkomt met aile huishoudens in 
een stad, regio of land. Anderzijds kan gekozen worden voor een 

specifieke locatie. De onderzoeksvariabelen worden ontleend 
aan de ruimtelijke situatie ter plaatse en de huishoudens van de 
betreffende locatie vormen de onderzoekspopulatie. In dit project 
is voor de tweede benadering gekozen omdat dan dieper op 
de parkeerproblematiek ingegaan kan worden. Tevens is deze 

benadering minder omvangrijk, en kan als zodanig fungeren als een 
verkenning van de mogelijkheden voor een grootschaliger en meer 
algemeen onderzoek. 

Uiteraard dient bij de keuze van de locatie rekening 

gehouden te worden met een aantal aspecten. De locatie zal 

voldoende huishoudens moeten bevatten om een voldoende 
grote steekproef te kunnen trekken. Dit betekent dat de locatie 
minstens honderden huishoudens moet tellen. Daarom ligt een 

woonwijk als locatie voor de hand. Ten tweede zal de wijk geen 
specifieke kenmerken mogen bevatten waardoor generalisatie van 
de bevindingen moeilijk wordt. Hierbij kan gedacht worden aan 
woonwijken die door specifieke eigenschappen bewoners trekken 
met bepaalde voorkeuren (zelfselectie, zie Cao et al 2002). Verder 

gaat de voorkeur uit naar een wijk die kan fungeren als voorbeeldwijk 
en waar mogelijk in de nabije toekomst gebruik gemaakt kan worden 
van de onderzoeksresultaten. 

Om tot een keuze van een dergelijke wijk te komen, is in 
overleg met dhr. A. Beernink van de gemeente Eindhoven een eerste 
selectie van wijken gemaakt. In een gesprek met hem zijn er enkele 
wijken naar voren gekomen die voor de gemeente Eindhoven op de 
agenda staan om geherstructureerd te worden. De voorkeur ging 
uit naar een vroeg-naoorlogse wijk omdat deze wijken momenteel 
in de aandacht staan met betrekking tot herstructurering, waardoor 

dit onderzoek wellicht van pas kan komen tijdens Eindhovense 
planningsprocessen in de nabije toekomst. Uit de genoemde wijken 

uit deze periode kwam al snel de wijk Genderdal naar voren, omdat 
dit een groot en duidelijk voorbeeld is van een vroeg-naoorlogse 
wijk. Deze wijk is bijna volledig in de gekozen periode gebouwd en 
de stedebouwkundige kenmerken uit die tijd zijn hierin consequent 
doorgevoerd. Hierdoor is het later misschien mogelijk om de 
onderzoeksresultaten door te trekken naar vergelijkbare wijken. 
De wijk Genderdal (zie figuur 2.1) is op enkele uitzonderingen na in 

te delen in een aantal steeds terugkerende stempels. Enkele van 
deze stempels worden meerdere keren in de wijk herhaald, deze 
stempels zijn het uitgangspunt voor het ontwerpend deel van dit 

onderzoek. 

2.3 Ontwerpend onderzoek 
Om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn binnen de gekozen 
wijk wat betreft parkeeroplossingen is ervoor gekozen om dit op een 

ontwerpende manier te doen. De huizen en tuinen zijn in deze aanpak 
behouden, en alles daarbuiten is als het ware uitgeveegd. Binnen 
deze openbare ruimte zijn er acht redelijk extreme uitvoeringen 
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Figuur 2.1 
Stempels in Genderdal 

Figuur 2.1 
Stempel A 

Figuur 2.1 
Stempel B 

Figuur 2.1 
Stempel C 



van parkeerprincipes ontworpen die het uitgangspunt vormen voor 

het verdere onderzoek. De acht oplossingsrichtingen zullen hier 

beschreven worden met bijbehorende voorbeelden. 

1. Voor de deur parkeren: In deze oplossingsvariant is er voor elke 

waning een parkeerplaats beschikbaar, met op enkele hoeken 
mogelijk een plaats voor bezoekers of voor een tweede auto. 

2. Langs hoofdstraten parkeren: Bij deze oplossing wordt er langs de 
volledige lengte van de grotere straten van de stempel geparkeerd, 

waardoor er enkele kleinere straten vrij zijn van parkeren. 
3. Op binnenterreinen parkeren: In deze variant wordt er geparkeerd 
op de vrije ruimtes a an de binnenkant van de blokken: de achterstraten 

of pleintjes die geen doorgaande verkeersfunctie hebben. 
4. Gebundeld parkeren op kopse kanten: Hierbij is ervoor gekozen 

om de parkeerplaatsen te bundelen op plekken in het blok die zoveel 
mogelijk uit het zicht liggen. Deze plaatsen zijn daarom voornamelijk 
gesitueerd aan de kopse kanten van de rijtjeswoningen (Zie figuur 

2.2). 
5. In achtertuinen parkeren: In deze oplossingsvariant is er gekozen 

voor het parkeren in de eigen achtertuin, erzijn erenkele achterstraten 
gecreeerd om deze plekken te bereiken, deze verbreding van de 
achterpaden tot straten en de parkeerplaats zelf gaan af van de 
oppervlakte van de tuin, dit is de enige variant waarbij het private 

domein "aangetast" wordt (Zie figuur 2.3). 
6. Autovrije straten: Bij deze oplossing wordt er geparkeerd in de 

zijstraten van de doorgaande wijkontsluitingsweg. Hierdoor kunnen 
de andere straten die hier niet van aftakken autovrij blijven en deze 

kunnen dan volledig vrij ingericht worden. 
7. Ver/aagd parkeren: Hierbij wordt in dezelfde straten geparkeerd als 

bij het principe van de autovrije straat, maar nu wordt dit gedeeltelijk 

verdiept gedaan. Boven deze verdiepte rijbaan met parkeerplaatsen 
kan een plateau komen op een meter hoogte dat bescherming bied 
aan de auto's en vrij ingericht kan worden voor andere functies dan 
de auto (Zie figuur 2.4). 
8.Parkeergebouw: In dit principe wordt er een (deels) mechanisch 

parkeergebouw gebouwd op een plek die zo min mogelijk in zicht 
ligt. In dit gebouw wordt een plek gegeven aan aile auto's van de 

omliggende woningen. 

uur 
Achtertuinen parkeren 
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2.4 Variabelen 
Uit de bovenstaande ontwerpprincipes zijn de verschillende aspecten 

gedistilleerd die onderzocht zullen worden. In eerste instantie is 

een complete set variabelen verzameld om deze daarna terug te 

brengen naar een beperkt aantal variabelen dat in het vervolg van 

het onderzoek meegenomen zal worden; hieruit zijn zoveel mogelijk 

de correlerende variabelen gefilterd. Deze variabelen zijn aile meer 

of minder beeld- en/of keuzebepalend voor de bewoners en hiermee 

kunnen de verschillende ontwerpvarianten geoperationaliseerd 

worden. De variabelen zullen hieronder uiteengezet worden. 

Loopafstand: Per oplossingstype zijn er verschillen in de gemiddelde 

loopafstand van het eigen terrein tot de geparkeerde auto. Dit kan 

enkele meters zijn bij bijvoorbeeld parkeren in de achtertuin of voor 

de deur, tot meer dan honderd meter als er bijvoorbeeld een centraal 

parkeergebouw is of in autovrije straten. Over het algemeen wordt 
aangenomen dat bewoners hun auto zo dicht mogelijk bij hun waning 

willen hebben staan om zo de loopafstand te beperken. 
Zicht op auto: Hier gaat het erom of de eigenaar van de auto wei 

of geen zicht heeft op zijn voertuig, dit met het oog op mogelijke 

diefstallen en vernielingen. 

Bescherming van de auto: Dit aspect gaat over de bescherming van 

het voertuig tegen de elementen; of de auto overdekt staat of niet, 

of dat mensen er zelf voor kunnen kiezen om een overkapping of 

iets dergelijks ervoor te maken. Als het zou kunnen zouden mensen 

waarschijnlijk kiezen voor een overkapte parkeerplaats, maar 

hoeveel belang wordt er aan gehecht? 
Bewaking van de auto: Hier wordt gekeken naar het bewaken van 

de voertuigen, bijvoorbeeld door middel van camera's. Heeft deze 

bewaking invloed op de keuze of de voertuigen wei of niet in het 

zicht staan? Zijn mensen bereid hun auto buiten het zicht te zetten 

als er een vorm van bewaking is? 

Type parkeerp/aats: Het gaat hier om de mogelijkheid van een eigen 

plaats, een openbare of een semi-openbare plaats. Een eigen plaats 

kan bijvoorbeeld in de achtertuin gerealiseerd worden, een openbare 

plaats op de gebundelde parkeerplaatsen op de straathoeken en 

voor een plaats recht voor de deur geldt vaak een ongeschreven 
regel dat ieder zijn eigen auto voor zijn eigen deur zet. 

Ruimte voor groen: Dit gaat over de ruimte die er in de verschillende 

oplossingstypen "overblijft" voor een groene invulling van de 

straat. Willen mensen andere aspecten opgeven voor een groener 

straatbeeld? 

Ruimte voor spe/en: Dit aspect gaat over de mogelijkheid tot 

het creeren van speelruimte voor kinderen, voor functionele 

gebruiksruimte in de openbare ruimte. Ook hier geldt de vraag of 

bewoners waarde hechten aan het gebruik van de openbare ruimte 

voor andere doeleinden dan de auto. 

Langzaamverkeersroutes: Minder ruimte voor de auto kan er ook 

voor zorgen dat er meer ruimte is voor langzaam verkeer. Hierdoor 

kunnen veilige routes door de wijk aangelegd worden 

Grootte van de achtertuin: Dit aspect speelt bij het oplossingstype 

"parkeren in de achtertuin" een belangrijke rol. Wegen de eventuele 

andere voordelen op tegen een verminderde oppervlakte voor 

gebruik van de achtertuin omdat er een auto in geparkeerd zal 

worden? 

Aantal plaatsen: Dit aspect wordt meegenomen omdat niet in elke 
variant hetzelfde aantal parkeerplaatsen gerealiseerd kan worden. 

Dit kan varieren van een parkeerplaats per waning tot gemiddeld 
meer dan twee plaatsen per waning . De vraag is of mensen bereid 

zijn Ianger te zoeken en/of verder te lopen naar een parkeerplaats 

en hoe dat zit met eventueel bezoek. 
Kosten: Dit aspect is van belang omdat niet elke ontwerpvariant 

dezelfde kosten met zich meebrengt. Zo heeft de oplossing met het 

verlaagd parkeren meerdere voordelen, maar het is wei een stuk 

duurder dan de meer voor de hand liggende oplossingsvarianten. 

Zijn mensen bereid een hogere huur- of koopprijs te betalen voor 

bepaalde varianten? 

2.5 lnkadering 
De hierboven opgesomde variabelen kunnen niet allemaal in het 

onderzoek betrokken worden omdat ze niet onafhankelijk van 

elkaar gevarieerd kunnen worden. Zo zijn bijvoorbeeld "grootte 

van de achtertuin" en "bescherming van de auto" twee varianten 

die een directe samenhang hebben. Het gebruiken van variabelen 

die onderling afhankelijk zijn, maakt het onmogelijk de invloed 

van de afzonderlijke variabelen te achterhalen. Daarom is ervoor 
gekozen om met vier variabelen verder te gaan waarvan verwacht 

wordt dat ze relevant zijn voor de bewoners van de betreffende wijk 

en bovendien onafhankelijk (systematisch) van elkaar gevarieerd 



kunnen worden. De volgende variabelen zijn uitgekozen: zicht, 

loopafstand, verkeer en bewaking. 

2.6 Methode 
In de literatuurverkenning (hoofdstuk 1) is het onderzoek van 

Mattemaker (1997) en Poelman (1998) besproken. Zij hebben 

door het systematisch varieren van kenmerken (variabelen) van 

woonomgevingen (Mattemaker) ofwoonwijken (Poelman) de invloed 

van deze kenmerken op de voorkeuren van bewoners kunnen meten. 

Daarbij is gebruik gemaakt van de zogenaamde 'stated choice' 

methode. Door respondenten (bewoners) keuzes te Iaten maken uit 

bijvoorbeeld twee woonwijken, kan met behulp van theorieen over 

keuzegedrag een inschatting gemaakt worden van het belang dat 

de respondenten hechten aan de gevarieerde variabelen. 

Een groat voordeel van deze benadering is dat niet-bestaande 

situaties in het onderzoek meegenomen kunnen worden door de 

situaties te beschrijven door middel van woorden of met behulp 

van beelden. Uit het onderzoek van Mattemaker (1997) is gebleken 

dat het gebruik van beeldmateriaal de voorkeur verdient. In dit 

onderzoek zal daarom oak van beeldmateriaal gebruik gemaakt 

worden. De theorie van deze methode en de uitwerking ervan met 

de eerder gekozen vier variabelen zal in het volgende hoofdstuk 

nader uiteengezet worden. 

2.7 Conclusies 
De wijk Genderdal in het Zuidwesten van Eindhoven is gekozen 

als casestudie voor de verdere uitvoering van het onderzoek. In 

dit onderzoek zal dieper ingegaan worden op de invloed van vier 

aspecten op het keuzegedrag van mensen: zicht op de auto, afstand 

tot de auto, verkeer in de straat en bewaking van de auto. Om het 

onderzoek uit te voeren is gekozen voor de stated choice methode. 

Deze methode is gekozen omdat hij bijzonder geschikt is voor het 

meten van voorkeuren en keuzegedrag. 
1\laar aanleiding van de beslissingen in dit hoofdstuk kan de 

onderzoeksvraag op de volgende manier ingekaderd worden: Hoe 

be"lnvloeden de aspecten zicht, loopafstand, verkeer en bewaking 
de voorkeuren van bewoners van de wijk Genderdal en hoe groat is 

deze invloed ten opzichte van de aspecten onderling. 
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3. OPERATIONALISATIE 

In hoofdstuk 2 zijn vier variabelen m parkeren in woonwijken 

geselecteerd waarvan het be lang voor de bewoners nader onderzocht 

zal worden. Hiertoe zal gebruik gemaakt worden van de 'stated 

choice' benadering . De keuze voor deze benadering zal in de eerste 

paragraaf van dit hoofdstuk aan de orde komen. In de paragraaf 

daarna zal de stated choice benadering nader uiteengezet worden. 

Een belangrijk onderdeel van de methode is de wijze waarop de 

variabelen samengesteld en aan de respondenten gepresenteerd 
worden . Dit zal in de derde en vierde paragraaf behandeld worden. 

Vervolgens komt de wijze van dataverzameling aan de orde. 

3.1 Keuze onderzoeksmethode 
Het uiteindelijke doel van dit onderzoeksproject is 

stedebouwkundigen en verkeerskundigen te adviseren ten aanzien 

van parkeeroplossingen in een woonwijk, gegeven de voorkeuren 

van de bewoners. In feite dient dus het belang dat bewoners hechten 

aan de vier geselecteerde variabelen gemeten te worden. Een in de 
praktijk veel gebruikte methode is aan respondenten directe vragen 

stellen als bijvoorbeeld "Hoe belangrijk vindt u de afstand tussen uw 

woning en de plaats waar u uw auto parkeert". Een probleem is dat 

bij deze methode respondenten de neiging hebben aile aspecten 

wei belangrijk te vinden. De respondenten worden op deze wijze 

niet gedwongen om een afweging van de verschillende aspecten 

ten opzichte van elkaar te maken. 

Een betere manier is om respondenten te vragen keuzes te 

maken tussen woonsituaties, waarin de te onderzoeken aspecten 

systematisch varieren . Deze woonsituaties zouden gerepresenteerd 

kunnen worden door middel van beeldmateriaal van bestaande 

woonwijken . Aangezien het onmogelijk is verschillende bestaande 

woonwijken te vinden die aileen systematisch op de te onderzoeken 

aspecten varieren (en dus niet op andere aspecten), dienen fictieve 

woonwijken gecreeerd te worden (mogelijk gebaseerd op een 

bestaande wijk). 

lndien respondenten gevraagd wordtde meest aantrekkelijke 

woonwijk te kiezen uit enkele mogelijke, denkbeeldige woonwijken, 

dan spreekt men van een stated choice onderzoek. 

3.2 Stated choice onderzoek 
Bij stated choice onderzoek wordt respondenten gevraagd een keuze 

te maken uit een aantal denkbeeldige of hypothetische alternatieven. 

Om keuzegedrag van mensen te verklaren wordt veelal gebruik 

gemaakt van de "Random Utility theorie". In dit type onderzoek 

wordt er van uitgegaan dat alternatieven beschreven kunnen worden 

door middel van eigenschappen . Aan elk van deze eigenschappen 

hecht de respondent een bepaalde waarde, het deelnut. Het nut 

van een alternatief, het totaalnut, kan dan beschreven worden als 

de som van aile deelnutten die verbonden zijn aan het betreffende 

alternatief. In formule ziet dit er als volgt uit: 

waarbij Vi het structurele nut van alternatief i is, 

het deelnut van alternatief i is met betrekking tot 

eigenschap k. 

Het deelnut wordt in het algemeen als volgt gemeten: 

waarbij Xik 

~k 

de score van alternatief i op kenmerk k is, 

een te schatten parameter is voor kenmerk k. 

Door bovenstaande formules te combineren is het nut van een 

alternatief als volgt gedefinieerd : 

Door te veronderstellen dat mensen het alternatief met het hoogste 

nut kiezen en dat het nut van een alternatief onderhevig kan zijn aan 

toevallige schommelingen, kan de kans voorspeld worden dat een 

bepaald alternatief gekozen wordt uit een set van J alternatieven 

(zie Ortuzar 2001, biz. 225-228). Het onderstaande model staat 

bekend als het multinomiale logit model. 

Pi= exp(V) I :Li exp(Vi) (i,j=1 ,2, ... J) 
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Door respondenten keuzes te Iaten maken uit alternatieven met 

bekende eigenschappen, kunnen de parameters (de Ws) zodanig 

geschat worden dat de kans op de gekozen alternatieven zo hoog 

mogelijk wordt. De geschatte parameters kunnen geTnterpreteerd 

worden als waarden die het belang van de betreffende eigenschappen 

weergeven. Uiteraard dienen de parameters op validiteit beoordeeld 
te worden. Zo wordt voor een goede eigenschap een hager deelnut 

verwacht dan voor een slechte eigenschap. 

Om de performance van een model te bepalen bestaan er enkele 

statistische maten, de meest gangbare daarvan is de rhd van 

McFadden. In dit onderzoek is er dan ook voor gekozen om die 

modellen te selecteren die de beste rho2 hebben, dit zal hieronder 

uitgelegd worden. 

De likelihood is een maat voor de overeenstemming tussen 
waargenomen en voorspeld keuzegedrag. De likelihood is optimaal 

als het voorspelde keuzegedrag volledig met de werkelijkheid 
overeenkomt. Aangezien het optimum van de likelihood op hetzelfde 

punt ligt als dat van de loglikelihood, is het uit rekentechnisch oogpunt 

makkelijker om de loglikelihood te gebruiken: 

WaarbiJ. P 
IJ 

de kans is dat individu i alternatief j kiest 

Qii staat voor het aantal malen dat individu i alternatief 
j heeft gekozen. 

Met deze loglikelihood is het mogelijk te toetsen of een geschat 

model L(f3) significant beter is dan het nulmodel L(O). Volgens het 

nulmodel is de kans dat een individu voor een bepaald alternatief 

kiest 1/J, waarbij J het aantal alternatieven is, een kansverdeling 

alsof er willekeurig gekozen zou worden. Als de L(f3) een beter 

beeld geeft dan de L(O) wil dat dus zeggen dat het geschatte model 

het werkelijke keuzegedrag beter benadert dan een model dat is 

gebaseerd op willekeurig gedrag. 

In het geval van lineaire modellen wordt over het algemeen de 

verklaarde variantie als 'goodness of fit' maat gebruikt. Aangezien 

deze maat niet geschikt is voor discrete keuzemodellen heeft 

McFadden een maat gespecifieerd die de "proportie verklaarde 

variantie" voor discrete keuzemodellen weergeeft. Deze rho2 is als 

volgt gedefinieerd: 

Rho2 = 1 - ( L(f3) I L(O) ) 

Door deze formulering is de rhd begrensd tussen 0 en 1. De rho2 

is gelijk aan nul als het model gelijke kansen voor elk alternatief 

in de keuzeset voorspelt. Naarmate het model een grotere kans 

voorspelt voor het gekozen alternatief, neemt de waarde van rho2 

toe, tot maximaal 1.0. In het algemeen wordt een rho2 rond de 0.2 
als goed beschouwd. 

3.3 Experimenteel design 

In dit onderzoek wordt de invloed van vier eigenschappen 

onderzocht: 
- Het zicht op de auto: heeft de respondent zicht op de auto of niet. 

- De afstand van de waning tot de parkeerplaats van de auto: is dit 

minder dan 5 meter of rond de 60 meter. 

- Verkeer in de straat: is het mogelijk om met de auto tot voor de 

waning te komen of is (een deel van) de straat afgesloten voor 

autoverkeer. 
- De bewaking van de auto: wordt deze wei of niet bewaakt. 

Om het stated choice onderzoek uit te kunnen voeren, zijn deze vier 

variabelen systematisch gevarieerd over zestien alternatieven. Dit 

wil zeggen dat elke mogelijke combinatie van niveaus van deze vier 
eigenschappen een keer voorkomt. Hierdoor kunnen de invloeden 

van de verschillende variabelen geTsoleerd worden en kunnen er 

per variabele uitspraken gedaan worden over het belang ervan voor 

de bewoners. De beschrijving van deze alternatieven staat in tabel 

3.1. 

Met deze variabelen zijn ontwerpen gemaakt waarin aileen deze 

aspecten varieren. De nieuwe ontwerpen zijn gemaakt voor een 

T-splitsing in de wijk Genderdal, die vaak terugkomt in deze wijk 

en die voor mensen heel herkenbaar is. Door deze inkadering is 

het makkelijker voor de respondenten om de verschillende effecten 

van de ontwerpen te overzien, omdat het maar over een klein 

overzichtelijk gebied gaat. 



Altern.tief Zicht Afatand 
A1 Wei zicht < 5 meter 
A2 Wei zicht < 5 meter 
A3 Wei zicht < 5 meter 
A4 Wei zicht < 5 meter 
B1 Wei zicht 60 meter 
BZ Wei zicht 60 meter 
B3 Wei zicht 60 meter 
B4 Wei zicht 60 meter 

C1 Geen zicht < 5 meter 
C2 Geen zicht < 5 meter 
C3 Geen zicht <5 meter 
C4 Geen zicht <5meter 

D1 Geen zicht 60 meter 
DZ Geen zicht 60 meter 
D3 Geen zicht 60 meter 
D4 Geen zicht 60 meter 

Verkeer 
Wei verkeer 
Wei verkeer 
Verkeersvri 
Verkeersvri 
Wei verkeer 
Wei verkeer 
Verkeersvri· 
Verkeersvri· 
Wei verkeer 
Wei verkeer 
Verkeersvri 
Verkeersvri· 

Wei verkeer 
Welverkeer 
Verkeersvri· 
Verkeersvri 

BeWikina 
Geen bewakin~ 
BewakinCI 
Geen bewakinq 
Bewakinq 
Geen bewakinq 
Bewakin1:1 
Geen bewakin~ 
Bewakinq 
Geen bewakinq 
Bewakin!.l 
Geen bewakinq 
Bewaking 

Geen bewakinq 
Bewakinq 
Geen bewakin~:~ 
Bewaking 

Tabel3.1 
Niveaus alternatieven 

De vier basistypen (A tim D) die zijn gebruikt, zijn te zien in de 
figuren 3.1 tim 3.4. Deze basistypen varieren op de eigenschappen 

zicht en afstand, aile vier de typen vertegenwoordigen een andere 

combinatie van deze twee variabelen. Op deze basistypen is weer 

gevarieerd met steeds een andere combinatie van de variabelen 

verkeer en bewaking. Deze volledige set ontwerpen is te zien in 

bijlage B. 

Bij het uitwerken van deze ontwerpen kwam naar voren dat de 

variabelen zicht en bewaking niet in aile ontwerpen op dezelfde 

manier gebruikt worden. Daarom is er voor deze twee variabelen 

een opsplitsing gemaakt. Bij 'wei zicht' is er een verschil tussen 

direct zicht en zicht op afstand, bij 'geen zicht' is er het onderscheid 

dat andere bewoners er wei zicht op hebben en dat niemand zicht 

heeft op de auto. Vanwege de ruimtelijke inpassing is bewaking ook 

opgesplitst in twee soorten bewaking, bij de twee typen waar langs 

de weg wordt geparkeerd zal bewaking met camera's plaatsvinden, 

terwijl bij de typen waar geconcentreerd geparkeerd zal worden 

bewaking zal plaatsvinden dmv een hekwerk. Deze nuancering van 

de verschillende eigenschappen leidt tot de in tabel 3.2 getoonde 

eigenschappen per alternatief. 

3.4 Codering 
Elk van de genoemde eigenschappen heeft twee mogelijkheden, 

zogenaamde niveaus of levels. Deze twee niveaus kunnen gecodeerd 

worden. Bijvoorbeeld de afstand van de waning tot de auto. Hiervoor 

Figuur 3.1 
Basistype A: kort lopen, wei zicht 

l=iguur 3.3 
Basistype C: kort lopen, geen zicht 

Alternatief Zicht Afiltand 
A1 Wei zicht < 5 meter 
AZ Wei zicht < 5 meter 
A3 Wei zicht < 5 meter 

A4 Wei zicht < 5 meter 
B1 Afstan d z icht 60 meter 

BZ Afstan d z icht 60 meter 
B3 Afstan d z icht 60 meter 
B4 Afstan d z icht 60 meter 

C1 Ni em and zic ht < 5 meter 
cz Ni em and zic ht < 5 meter 
C3 Niemand zicht < 5 meter 
C4 Ni em and zic ht < 5 meter 
D1 Anderen zicht 60 meter 
DZ Anderen zicht 60 meter 
D3 Anderen zicht 60 meter 
D4 Anderen zicht 60 meter 

"Heilige Koe of Lelijk Stuk Blik?" Afstudeerverslag 

Figuur 3.4 
Basistype A: ver lopen, geen zicht 

Verkeer Bewakina 
Wei verkeer Geen bewakinq 
Wei verkeer Cam era bewa kinq 
Ve rke ersvrij Geen bewaking 

Ve rke ersvrii Camera bewakina 
Wei verkeer Geen bewakinq 
Wei verkeer Hekwerk 
Ve rke ersvrii Geen bewakinq 
Ve rke ersvrij Hekwerk 

Wei verkeer Geen bewakinq 
Wei verkeer Hekwerk 
Ve rke ersvrii Geen bewakinCI 
Ve rke ersvrii Hekwerk 
Wei verkeer Geen bewaking 
Wei verkeer Cam era bewa kinq 
Verkeersvrij Geen bewaking 
Ve rke ersvrii Camera bewakina 

Tabel3.2 
Beschrijving alternatieven 
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zijn twee categorieen onderscheiden: de afstand tot 5 meter, 
gecodeerd dmv een "1 ", en de afstand van 60 meter, gecodeerd 

met een "-1". Door aile eigenschappen op een vergelijkbare manier 
te coderen kunnen naderhand formules opgesteld worden waarmee 

de kans kan worden voorspeld dat een bepaald alternatief gekozen 
gaat worden. De codering voor de zestien varianten is te zien in 
tabel 3.3. 

Ahern•tlef Zicht •Nt•nd 
A1 1 1 
A2 1 1 
A3 1 1 
A4 1 1 
81 1 -1 
8 2 1 ·1 
83 1 -1 
84 1 ·1 
C1 ·1 1 
C2 ·1 1 
C3 ·1 1 
C4 ·1 1 
0 1 -1 -1 
0 2 ·1 ·1 
0 3 ·1 -1 
04 ·1 -1 

veruer 
-1 
·1 
1 
1 

·1 
-1 
1 
1 

·1 
·1 
1 
1 

·1 
-1 
1 
1 

Bew•klng 
· 1 
1 

·1 
1 

·1 
1 

-1 
1 

-1 
1 

-1 
1 

-1 
1 

-1 
1 

Tabel3.3 
Codering alternateven 

Aan deze standaardvariabelen zijn nog enkele andere variabelen 
toegevoegd, zodat later ook van deze variabelen effecten gemeten 

kunnen worden. Als eerste zijn dit de variabelen die de verschillen in 
zicht en bewaking beschrijven. De vier-level-variabele zicht is in dit 

geval gecodeerd door middel van drie kolommen, de manier waarop 
dit is gedaan is te zien in tabel 3.4. Door deze manier van coderen 
kan een meer gedetailleerd inzicht verkregen worden in de waarden 
van de verschillende soorten zicht. 

Ziehl 1 Zlcht2 
Dlchtbij dchl 1 
V•r•f zlcht 0 
Nlemend zlch 0 
Ander•n zich ·1 

Ziehl 3 
0 
1 
0 

·1 

0 
0 
1 

· 1 

Tabel 3.4 
Codering zicht 

Voor bewaking is er op twee manieren een extra codering 
toegevoegd. De eerste heet CamHek en geeft het type bewaking 
aan in het geval dat er bewaking aanwezig is. Als er bewaking is 
met een hekwerk dan he eft deze de code -1 , is er camerabewaking 

dan heeft deze code 1. In de gevallen dater geen bewaking is, heeft 
deze variabele de waarde 0. Op de betekenis van deze waarde zal 
later nog teruggekomen worden. 

De tweede manier van coderen is vergelijkbaar met de codering 
zoals die gebruikt werd bij zicht 1, 2 en 3. Bij de eigenschap 

bewaking wordt hier op de volgende manier gebruik van gemaakt: 
camerabewaking krijgt de code 1 0, bewaking met een hekwerk de 

code 0 1 en geen bewaking wordt dan gecodeerd met -1-1. 

Ook is er een variabele toegevoegd die het effect en de interactie 
meet van de combinatie zicht en bewaking. Deze variabele heet 

ZiBew. De waarde hiervan is de vermenigvuldiging van de waarde 
van zicht en die van bewaking. Hierbij hebben de varianten met zicht 

6f bewaking de code -1, terwijl de andere twee combinaties de code 
1 meekrijgen. Zoals te zien is in tabel 3.5. Hierdoor kan het effect 
bekeken worden van de invloed van de combinatie bewaking 6f 
zicht op het totaalnut, en dat van de andere twee (minder logische) 

combinaties. 

Ziehl Bnreking 
1 1 
1 -1 

·1 1 
·1 ·1 

Zi8aw 
1 

-1 
·1 
1 

Tabel3.5 
Codering bewaking 

De gehele coderingstabel ziet er dan uit als in tabel.3.6. Hierin 

komen twee niet eerder besproken aspecten voor, de constante en 
de basis variant. Deze zullen in de volgende paragraaf ter sprake 
komen. 

Voor dit operationaliseren van de variabelen is gebruik gemaakt 
van effectcodering. Hierbij staat de codering -1 voor het verwachte 
minst aantrekkelijke alternatief, bijvoorbeeld verder lopen en geen 
zicht op de auto. De code 1 staat voor de aanwezige variant die naar 
verwachting een positief effect heeft op het totaalnut, bijvoorbeeld 
bewaking van de auto en een korte loopafstand. 

Een nul betekent in deze codering dat het genoemde aspect geen 
invloed heeft op het totaalnut. Dit is bijvoorbeeld te zien bij de 

variabele Camhek; op het moment dat er geen bewaking is bij een 
bepaalde variant is deze gecodeerd met nul en heeft het geen effect 
op de waardes. 

3.5 Keuzesituaties 

Door telkens enkele alternatieven samen te voegen ontstaan 
keuzesets. Het is de bedoeling dat respondenten het meest 

geprefereerde alternatief kiezen uit elke keuzeset die hen voorgelegd 



Altern ILia Col'llllrtl! 21dlt Zicht 1 Zicht 2 Zicht 3 llhland Verleer 8E!IIMiking Camrek Bewt1 Be~J~Bk 2 2lbew 
8111is 0 0 0 0 0 0 
A1 1 1 1 (I (I 1 
A2 1 1 1 0 0 'I 
AJ 1 1 1 0 0 1 
A4 1 1 1 (I (I 1 
81 'I 1 (I 1 (I -'I 
8l 1 1 0 1 0 -1 
83 1 1 (I 1 (I -1 
84 1 1 0 1 0 -1 
C1 1 -1 0 0 1 1 
Cl 1 -1 0 0 1 1 
Cl 1 -1 0 0 1 1 
C4 1 -1 0 0 1 1 
01 1 -1 -1 -1 -1 -1 
Ol 'I -1 -1 -1 -1 -'1 
03 1 -1 -1 -1 -1 -1 
04 1 -1 -1 -1 -1 -1 

wordt. Deze keuzesets bestaan steeds uit twee alternatieven, met 

daarbij het basisalternatief. De keuze voor dit basisalternatief wordt 

gemaakt in het geval dat de optie "geen voorkeur" wordt gekozen. 

In dat geval heeft deze "keuze" geen effect op de waarden van de 

verschillende variabelen . Door het toevoegen van de constante is 
het mogelijk om inzicht te krijgen in het nut (de aantrekkelijkheid) 

van het basisalternatief ten opzichte van de 'echte' alternatieven. 

Per keuzeset moet de respondent steeds op vier onderwerpen 

zijn/haar voorkeur uitspreken . Dit om er voor te zorgen dat de 

respondenten zich een goed beeld vormen van aile variabelen 

die gevarieerd worden. Oak is het dan mogelijk om te kijken 

welke deelkeuze het meest bijdraagt aan de totaalkeuze. De vier 

onderwerpen waarop gekozen moet worden zijn : 

- De parkeersituatie: waar wordt de voorkeur aan gegeven 

als men puur kijkt naar het parkeren van de auto? 

- De verkeersvei/igheid: welke van de twee gegeven situaties 

wordt het meest veilig beschouwd, wat is een veiliger leefomgeving 
voor kinderen? 

- Het straatbeeld: bij welke situatie vindt men de sfeer en de inrichting 

van de straat het meest aansprekend? 

- Het totaa/: als aile eigenschappen tegen elkaar worden afgewogen 

waar gaat dan de voorkeur naar uit? 

Elke respondent krijgt acht van deze keuzesets voorgelegd, 

0 
-1 
-1 
1 
1 

-1 
-1 
1 
1 

-1 
-1 
1 
1 

-1 
-1 
1 
1 

0 0 0 
-1 0 -1 
'I 'I 1 

-1 0 -1 
1 1 1 

-1 Cl -1 
1 -1 0 

-1 0 -1 
1 -1 0 

-1 0 -1 
1 -1 0 

-1 0 -1 
1 -1 0 

-1 0 -1 
'I 1 1 

-1 0 -1 
1 1 1 

0 
-1 
I) 

-1 
I) 

-1 
1 

-1 
1 

-1 
1 
-'I 
1 

-1 
0 

-1 
0 

0 
-1 
1 
-1 
1 

-1 
1 

-1 
1 
1 

-1 
1 

-1 
1 

-1 
1 

-1 

Tabel3 .6 
Coderingstabel 

deze keuzesets zijn zo gekozen dat elke respondent aile zestien 

alternatieven te zien krijgt. Om ervoor te zorgen dat niet aile 

respondenten dezelfde combinaties van alternatieven krijgen 

voorgelegd, zijn er tien verschillende versies van de enquete 

gemaakt. In deze versies zijn steeds wisselende en willekeurig 

gekozen combinaties gemaakt van de zestien varianten. In totaal 

zijn er op deze manier 68 verschillende keuzesets gecreeerd. 

In dit onderzoek is het noodzakelijk om per keuzeset over voldoende 

informatie te beschikken. Hierdoor zijn de resultaten minder 

afhankelijk van toeval en is er een grotere kans om meer significante 

uitspraken te kunnen doen. Daarom wordt ernaar gestreefd om 

een grotere groep respondenten te bereiken dan de 64 van Stubbs 

(2006), het streefaantal respondenten is gesteld op 120. 

3.6 Presentatie 
Om de verschillende alternatieven duidelijk over te brengen op de 

respondenten is ervoor gekozen om de verschillende alternatieven 
steeds op drie manieren te presenteren. Per alternatief wordt er 

een plattegrond gegeven, een beeld zoals de straat eruit komt te 

zien vanuit het woonkamerraam en een aanvullende tekst die de 

verschillen tussen de alternatieven expliciet naar voren brengt. 

Er komen steeds twee alternatieven onder elkaar te staan, waarbij 

de respondent op de vier eerder genoemde onderwerpen aan moet 
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Uw auto staat vtakb1j uw huis 
Niemand kan uw auto zien staan 

De auto staat onbewaakt 
De woonstraat is afgesloten voor auto's 

Uw auto staat op een halve minuut lepen 
U kunt de auto wat verderop zien staan 

De auto staat onbewaakt 
De woonstraat is afgesloten voor auto's 

1 
Kruis hieronder aan naar welke van de bovenstaande situaties uw voorkeur 
uitgaat op het gebied van: 

A 8 Geen voorkeur 
a. De parkeersituatie 0 0 0 

b. Verkeersveiligheid 0 0 0 

c. Het straatbeeld 0 0 0 

d. Het totaal: Welke van de twee situaties heeft uw voorkeur? (Kruis uw keuze aan) 
o A 
0 8 
o Geen voorkeur 

e. Zou u in de straten willen wonen die hierboven staan afgebeeld? 
(Kruis voor beide situaties uw keuze aan) 

Figuur 3.5 
Voorbeeld enql)etevraag 

Straat A o Ja o Nee 
Straat 8 o Ja o Nee 

geven aan welke van de twee alternatieven hij of zij de 
voorkeur geeft. Als aanvulling daarop wordt ook gevraagd 
aan te geven of de respondent in de getoonde varianten 
zou willen wonen of niet, dit geeft een indicatie van de 

gewildheid van een alternatief. Men kan bijvoorbeeld net 

de voorkeur geven aan een bepaald alternatief, maar ook 
best in het andere alternatief willen wonen. Een vraag komt 
er dan als volgt uit te zien (figuur 3.5). 

De kern van de enquete zal bestaan uit het hiervoor 
beschreven stated choice onderzoek. In de introductie 
van de enquete wordt uitgelegd wat de betekenis is van 
de verschillende kleuren in de plattegrond en wat er 

bedoeld wordt met de verschillende categorieen waarin de 
respondenten voor de verschillende alternatieven moeten 

kiezen. Verder is de respondenten na het stated choice 
onderzoek gevraagd hun mening te geven ten aanzien van 

verschillende stellingen over parkeren en enkele vragen 
te beantwoorden over persoonlijke eigenschappen van de 

respondenten. De totale enquete is te zien in de bijlagen 
deel C. 

3.7 Dataverzameling 
Het afnemen van de enquetes zal plaats vinden door in de 
wijk (Genderdal) langs de deuren te gaan. De personen 

die opendoen wordt verteld wat de inhoud en de bedoeling 

van het onderzoek is. Daarna wordt gevraagd of men 
bereid is deel te nemen aan het onderzoek door een 
enquete in te vullen. Bij een positieve reactie wordt de 
enquete afgegeven en wordt er een afspraak gemaakt om 
deze weer op te komen halen. 

Het uitzetten en ophalen van de enquetes heeft 
plaatsgevonden in de weken 15 en 16. Van dinsdag 10 
april tot en met maandag 16 april (met uitzondering van 
het weekend) zijn de enquetes uitgezet. Om geen groepen 

mensen uit te sluiten, is er geprobeerd zoveel mogelijk 
spreiding te creeren in de tijden waarop de enquetes 
uitgezet werden (dit is gevarieerd van 's morgens 10u tot 
's avonds 21u). Het ophalen van de enquetes is steeds 
gebeurd in overleg met de respondenten. 



3.8 Hypotheses 
In deze paragraaf worden enkele hypotheses opgesomd over de 

verwachtingen die er zijn over de uitkomsten van het onderzoek; 

deze zullen later getoetst worden als de informatie geanalyseerd 

is. Als eerste zullen er enkele hypotheses opgesteld worden over 

de invloed van verschillende eigenschappen op het keuzegedrag . 
Daarna zal ingegaan worden op de verwachte verschillen in het 

keuzegedrag van mensen met verschillende persoonskenmerken. 

Deze hypotheses zijn opgesteld aan de hand van de literatuur en 

eigen kennis en verwachtingen. 

- Bij de vraag naar verkeersveiligheid en naar straatbeeld zal het 

aspect wel/geen verkeer in de straat veel belangrijker zijn dan bij de 

andere vragen. Bij de eerste vanwege de veil igheid voor spelende 

kinderen, in het tweede geval omdat er dan meer ruimte is voor 

groen en andere aspecten. 

- Bij de vraag naar parkeren zullen vooral zicht, afstand en bewaking 
een grote rol spelen. Deze drie aspecten hebben een directe relatie 

met de plaats van parkeren en de veiligheid van de auto. 

-Decombinaties wei zicht/geen bewaking en geen zicht/wel bewaking 

worden hoger gewaardeerd dan de som van de waarderingen van 

de afzonderlijke variabelen. Combinaties waarbij beide aspecten 

wei aanwezig zijn (zowel zicht als bewaking) of helemaal niet (geen 

zicht en geen bewaking) zullen lager gewaardeerd worden dan de 

som van de afzonderlijke aspecten. Vermoedelijk vinden mensen 

de eigenschap zicht met daarbij ook bewaking wat overdreven, en 

vinden mensen het wei belangrijk als ze geen zicht hebben op de 

auto dater dan wei bewaking is . Met andere woorden, er wordt een 

significante interactie tussen de twee variabelen verwacht. 

-Mannen zijn meer gehecht aan het zicht op de auto en de bewaking 
ervan. Naar verwachting zijn mannen meer gehecht aan het uiterlijk 

van de auto. Zij zien de auto vermoedelijk meer als een 'heilige koe' 

en ze zijn er daardoor naar verwachting zuiniger op. 

- Oudere mensen zijn minder bereid ver te lopen naar de auto. 

Omdat zij v_aak minder goed ter been zijn is de verwachting dat zij 
graag hun auto voor de deur parkeren om zo kort mogelijk te hoeven 

lopen met bijvoorbeeld de boodschappen. 

-Men sen met kinderen zijn meer ge"fnteresseerd in een verkeersvrije 

straat. Dit in verband met veilige speelru imte voor hun kinderen in 

de directe omgeving van de woning . 

- Mensen zonder auto geven de voorkeur aan een "parkeerluwe" 

straat, een straat waarin de auto geen grote beeldbepalende factor 

is. Zij zullen dus positiever denken over Ianger lopen, geen zicht op 

auto's, geen bewaking en geen verkeer in de straat. Dit omdat ze 

zelf geen last hebben van bijvoorbeeld verder moeten lopen of het 

niet voor de deur kunnen komen met de auto. Vermoedelijk geven 

ze de voorkeur aan een groenere straat. 

- Mensen met een hoger opleidingsniveau zullen minder voor het 

basisalternatief (geen keuze) kiezen. Dit wordt verwacht omdat deze 

mensen naar verwachting een meer overdachte en uitgesproken 
mening kunnen vormen. 

De verwachte verbanden zoals ze in de bovenstaande hypotheses 

genoemd zijn, worden samengevat in de matrix te zien in tabel 3.7. 

Ziehl Mstand 
Geslacht + 

Leeftiid + 

Kinderen 
Autobezit + 

0 plei dinQ snivea u 

3.9 Conclusies 

Verkeer Bewaking_ 
+ 

+ 
+ 

Constante 

+ 

Tabel3.7 
Hypothese matrix 

Nadal is gekozen voor de te gebruiken onderzoeksmethode, is de 

informatie uit de onderzoeksopzet gebruikt om de enquete op te 

stellen. Hiervoor is een experimenteel design opgezet waarin de 

vier eerder geselecteerde variabelen (zicht, afstand, verkeer en 
bewaking) systematisch varieren . Dit resulteert in zestien combinaties 

van eigenschappen, die in ruimtelijke zin zijn ontwikkeld tot evenveel 

alternatieven. Deze alternatieven zijn gekoppeld in keuzesets van 
steeds twee alternatieven. Deze zullen in een enquete voorgelegd 

worden aan de bewoners van de wijk Genderdal, waarbij is gekozen 
voor een persoonlijke benadering van de respondenten om de 

respons te verhogen. Om later de onderzoeksresultaten te kunnen 

toetsen zijn er vervolgens enkele hypotheses opgesteld die de 

verwachtingen wat betreft de resultaten weergeven. 
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4. RESULTATEN 

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van het enqueteren worden 

besproken. Als eerste zal ingegaan worden op de respons. Daarna 
worden de eigenschappen van de respondenten besproken om een 
beknopte indruk te geven van de samenstelling van de steekproef. 
In de daarop volgende paragrafen volgen beschrijvende analyses 
ten aanzien van de zestien alternatieven. De verzamelde data met 

betrekking tot de keuze-experimenten komt in dit hoofdstuk slechts 

globaal aan de orde, daar zal in het volgende hoofdstuk dieper op 
ingegaan worden. 

4.1 Respons 

Door de persoonlijke benadering tijdens het verspreiden en ophalen 

van de enquetes is de response vrij hoog. Blijkbaar reageren er dan 
oak mensen die anders zo·n enquete niet in zouden vullen, dit bleek 
oak uit enkele reacties van de respondenten. Oak het aantal mensen 

dat vergeet de enquete in te vullen is sterk verminderd, omdat er 
dan een tweede afspraak werd gemaakt om de enquete opnieuw op 
te komen halen. Hierdoor is er een hoog percentage respondenten 
gehaald. In de onderstaande tabel (4.1) zijn de percentages van de 
respons te zien. Uit deze tabel blijkt dat het respons-percentage op 
54% ligt, dit wil zeggen dat meer dan de helft van aile mensen die 

hun voordeur openden, deel hebben genomen aan het onderzoek. 

Totaal aantal eenoezinswoninoen 721 

Uiteindelijk vertegenwoordigen de deelnemende huishoudens 
22% van het totale aantal huishoudens dat in Genderdal in een 

eengezinswoning woont. 

In figuur 4.1 is per postcodegebied te zien hoeveel procent van de 

huishoudens in het betreffende gebied de enquete ingevuld heeft. 
Hierbij valt op dat de postcodegebieden waar rand etenstijd is 

langsgegaan een veel hogere respons halen omdat rand deze tijd 
de meeste voordeuren opengingen. Er is een straat die hierop een 
uitzondering vormt en dat is de Spontinistraat (in het ZW-deel van 

Genderdal). Daar bleek overdag een groat deel van de bewoners 
hun deur te openen, waarschijnlijk omdat daar relatief vee I bewoners 
niet werken. 

In totaal zijn er 160 ingevulde enquetes opgehaald, maar omdat er 
enkele enquetes tussen zaten die nauwelijks ingevuld waren, zijn 
deze afgevallen. De uiteindelijke analyses zijn uitgevoerd op basis 
van 156 enquetes. Hoe deze verdeeld zijn over de verschillende 
enqueteversies is in tabel 4.2 te zien. Het blijkt dat de verdeling over 
de 10 versies regelmatig is, met een Iichte ondervertegenwoordiging 
van versie 10. Bij de analyses van de gemaakte keuzes (zie 
het volgende hoofdstuk) kan dus verondersteld worden dat er 
geen sprake zal zijn van vertekeningen door de wijze waarop de 

alternatieven in keuzesets zijn geplaatst. 

IIBntlllll 
Enquete "Wrliie respondenten Pro cent 
1 17 10.9% 

Aantal voordeuren 561 % van aantal woningen 77 .8% 2 16 10.3% 

Deuren open 294 
Eerste instantie deelname 181 
Twee de instant ie to ch niet 19 
Noq op te sturen 2 

Totaal deelname 160 
Tolaal deeln11me 160 
Totailll deeln11me 160 

% deur open 52 .4% 
% deelname 61 .6% 

% uiteindeliike deelname 54 .4% 
%van aantal deuren 28.5% 

%van aantal eenQezinswoninqen 22 .2% 
Tabel 4.1 

Deelname statistieken 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Tot111 

16 1 0.3% 
17 10.9% 
14 9.0% 
16 1 0.3% 
17 1 0.9% 
16 1 0.3% 
16 1 0.3% 

11 7.1% 
156 100.0'1 

Tabel4.2 
Aantallen enquiHes per variant 
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Figuur 4.1 
Respons per postcode 



4.2 Kenmerken respondenten WIJK STEEKPRDEF 
unt11llan parcent11g a ••nt•llen parce ntiiQII 

Gesl11cht m11n 1436 50.4% 81 52.3% 
vrouw 1416 49.6% 74 47 .7% 
Tot1111l 2852 155 

le eftijd 0 tim 9 256 9.0% 74 17 1% 
10 tim 14 149 5 .2% 31 7 .2% 
15 tim 19 134 4.7% 34 7 .9% 
20 plus 2313 81.1% 294 67.9% 
Tot1111l 2852 433 

H uishou dens 1 pe111oon 727 48 .4% 21 13 .5% 
2 DII11100RI 396 26.4% 50 32.1% 
1 ouder g_ezln 124 8.3% 12 7.7% 
2 ouder gazln e 194 12.9% 68 43.6% 
IMIHiQ 60 4.0% 5 32% 
Tot1111l 1501 156 

Werklozen 1111nt111 246 13.1% 29 9.7% 
Tot .. l 1880 298 

Om te kijken of de resultaten van het 

onderzoek oak representatief zijn voor de 
totale wijk, is in tabel 4.3 een vergelijking 

te zien tussen de gegevens van de 

respondenten en de gegevens van de 
buurtmonitor van de gemeente Eindhoven 

(2006). Deze gegevens wijken op enkele 

aspecten sterk af, maar dat is te verklaren 
doordat de enquete aileen is afgenomen 

onder bewoners van de eengezinswoningen 
in de wijk, terwijl de gegevens van de 
buurtmonitor de totale wijk betreffen, inclusief 

de 814 meergezinswoningen (ruim de helft 
van de woningen in Genderdal). Hiermee 

is te verklaren waarom het aantal kinderen 
en het aantal gezinnen in de steekproef 
veel hager ligt dan in de buurtmonitor. Deze 

bevolkingsgroepen komen in hogere mate 

Gegevens Vlln de Buurtmonitor Eindhoven uit 2006 

voor in eengezinswoningen en minder in meergezinswoningen. Het 

hogere percentage mannen is waarschijnlijk te verklaren doordat 
Genderdal een redelijk multiculturele wijk is. Tijdens het verspreiden 
van de enquetes werd regelmatig gezegd dat de echtgenoot de 

enquete in zou vullen omdat deze het Nederlands beter beheerst. 
Verder moet nag een opmerking geplaatst worden bij het aantal 

werklozen. De cijfers van de gemeente Eindhoven zullen gebaseerd 
zijn op officiE:He registraties, terwijl in de steekproef is uitgegaan van 
het aantal volwassenen in een gezin waarin niemand een betaalde 

baan heeft (met een maximum van twee personen per huishouden). 
Hierbij wordt dus geen rekening gehouden met eventuele werkloze 
partners van werkende personen en de partners van mensen die 
niet werken zijn oak in het aantal meegenomen. Dit is dus een grove 
schatting van het aantal werkloze personen, 

In de tabellen 4.4 tim 4.6 zijn nag enkele beschrijvende gegevens 

van de steekproef uiteengezet, deze gegevens zijn niet bekend in 
de buurtmonitor en kunnen dus niet op representativiteit getoetst 
worden. Een belangrijk gegeven hieruit is dat het aantal auto's per 
huishouden maar net boven de een uitkomt, hier zal later in het 
proces nag op teruggekomen worden. 

A1nt11l11uto's A1nt1l Pe rca ntll ae 
0 23 15.2% 

1 104 68.9% 
2 21 13.9% 

3 3 2.0% 
Totaal 151 100% 
Gem. aantal auto's per huish 1 03 

ZeH b1111n A11nt111 Perce nt11 ge 
Ja 89 80.2% 
Nee 22 19.8% 
Totaal 111 100% 

Dpleidinqsniveau Aantlll Percentaqe 
Laag 20 18.3% 
Mldde l 54 49.5% 
Hoog 35 32.1% 
Totaal 109 1 00% 

Tabel4 .3 
Representativiteitstoets 

Tabel4.4 
Aantal auto's per huishouden 

Tabel4.5 
Aantal respondenten met baan 

Tabel4.6 
Opleidingsniveau respondenten 
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• hei>maal one ens 
•oneens 
• eens 
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Figuur 4.2 
Tevredenheid over parkeren in de huidige woonomgeving 

....... 
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lleens 
• helemaal eens 

Figuur 4.3 
Tevredenheid over verkeersveiligheid in de huidige woonomgeving 
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Figuur 4.4 
Tevredenheid over het straatbeeld in de huidige woonomgeving 
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Figuur 4.5 
Tevredenheid over de huidige woonomgeving in zijn totaal 



4.3 Stellingen 
De respondenten hebben in de enquete oak gereageerd op enkele 

stellingen. Om een beeld te krijgen van de meningen van de groep 
respondenten, wordt in deze paragraaf uiteengezet wat de reacties 

waren op de verschillende stellingen die voor dit onderzoek later 

nag relevant zullen zijn. 

De eerste vier diagrammen (figuur 4.2 tim 4.5) gaan over de vraag 
of mensen tevreden zijn over hun huidige woonomgeving. Hieruit 
blijkt dat ongeveer tweederde van de respondenten tevreden is over 

de verschillende aspecten van de huidige woonsituatie, aileen de 
verkeersveiligheidssituatie scoort hier een stuk lager. 

In figuur 4.6 tot en met 4.8 is te zien welke as pecten de respondenten 

aangeven als belangrijk voor hun keuze van een woonomgeving. 

Hier valt op dat de parkeersituatie minder invloed blijkt te hebben 
dan de verkeersveiligheid en het straatbeeld. 

Tot slot werd gevraagd naar de voorkeur van mensen wat betreft de 
inrichting van de openbare ruimte. Ze konden vooreen aantal aspecten 

(te zien in figuur 4.9 tim 4.13) aangeven of ze eventuele vrijgekomen 
ruimte zouden willen inrichten met de gegeven elementen. Hieruit 

blijkt dat vooral gras, plantsoen en speelgelegenheden positief 
beoordeeld worden door de respondenten. Bij de laatste vraag 
van deze reeks konden mensen zelf aangeven wat ze graag terug 

zouden zien in de open bare ruimte. Hier werd vooral gereageerd met 
de opmerking dat er meer parkeergelegenheid moest komen, maar 
oak water, kunst, een hangplek voor jongeren, een ophaalplaats 

voor afval en mogelijkheden voor buitenleven kwamen naar voren 
in deze suggesties. 
In een Chi-kwadraattest naar de verschillende persoonskenmerken 
en de keuzes die deze mensen maken, kwamen voor enkele 

kenmerken verschillen naar boven. Zo blijken mensen met kinderen 
positiever te staan tegenover speelmogelijkheden, wat vrij logisch 
is, maar oak kozen deze respondenten meer uitgesproken voor 

zitgelegenheden. Oak jongere respondenten hechten meer waarde 
aan speelgelegenheden. Jongeren zijn in deze analyse onder de 
40, dus waarschijnlijk is hier sprake van een grate overlap met de 
mensen met (jonge) kinderen. 

ha emaal eens 

.,, .. 

lnwloed parkeerkeuze 
•hEiemael oneens 
• ore ens 
• effls 
• hEiema!ll eens 

Figuur 4.6 
Belang dat gehecht word! aan het parkeren in de woonomgeving 

•un• 

lnvlal!d verkeer~~~~eiligheld kalze 
• helemaal one ens 

• one ens 

Figuur 4.7 
Belang dat gehecht word! aan de verkeersveiligheid in de woonomgeving 

t.l_l_.,. UI'IL 

IUI'IL 

lnvloed straatbeeldkeuze 
•helema~~l onei!fls 
• oneens 

e.,• n .n .. • eens 
• helemMI eens 

Figuur 4.8 
Belang dat gehecht word! aan het straatbeeld in de woonomgeving 
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Figuur 4.9 
Voorkeur voor inrichting van de woonomgeving met gras 
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Figuur 4.10 
Voorkeur voor inrichting van de woonomgeving met bestrating 
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Figuur 4.11 
Voorkeur voor inrichting van de woonomgeving met plantsoen 
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helsnaal eens 
Figuur 4.12 

Voorkeur voor inrichting van de woonomgeving met speelgelegenheden 

II,IIIJII 

Figuur 4.13 
Voorkeur voor inrichting van de woonomgeving met zitgelegenheden 



4.4 Keuzegedrag 
Om een eerste beeld te geven van de waardering van de zestien 

verschillende ontwerpoplossingen is in tabel 4.7 te zien hoeveel 

mensen in de keuzetaken positief dan wei negatief hebben 

gereageerd op de vraag of ze in de betreffende straat zouden willen 
won en. Over het algemeen staan de respondenten positief tegenover 

de aangeboden alternatieven. Als men specifiek gaat kijken naar de 

verschillende alternatieven dan komt naar voren dat de opties C1 

en 01 (schuin gedrukt) de enige twee opties zijn die in meer dan de 

helft van de gevallen als niet acceptabel worden beschouwd. Enkele 

andere alternatieven vallen op doordat juist een grate meerderheid 

positief tegenover de situatie staat. Dit geldt vooral voor alternatief 

84 (dik gedrukt), dit alternatief wordt door meer dan 70% van de 

personen positief gewaardeerd. (In bijlagen D zit een uitneembare 

kaart waar de verschillende alternatieven op staan). 

Om meer inzicht te krijgen in de achterliggende oorzaken van het 

hiervoor genoemde keuzegedrag is tabel 4.8 opgesteld . Deze 

combineert steeds twee verschillende eigenschappen en geeft 

daarbij de bijbehorende verdeling van de keuzes. Er blijkt een sterke 
voorkeur te bestaan voor de basistypen A en 8, de twee typen met 

zicht op de auto. Daarnaast blijkt dat er een grate voorkeur bestaat 

voor de alternatieven met de code 4, de kenmerken hiervan zijn 

een verkeersvrije straat en bewaking. De combinatie van deze twee 

voorkeuren verklaart waarom alternatief 84 zo hoog scoort in de 

eerdere tabel. 

In tabel 4.9 wordt er nag wat dieper ingegaan op dit keuzegedrag, 

in deze tabel wordt gekeken naar de voorkeuren wat betreft de vier 

eigenschappen van de verschillende alternatieven. Hieruit worden 

de eerste globale conclusies getrokken, voordat verder gegaan 

wordt met de parameterschattingen in het volgende hoofdstuk. 

In tabel 4.9 is de acceptatie van de alternatieven per aspect 

weergegeven. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat de situaties met zicht 

op de auto vaker (62%) worden geaccepteerd dan situaties zonder 

zicht op de auto (55%). Samenvattend kan op basis van deze 

tabel gesteld worden dat de aspecten zicht, verkeer en bewaking 

invloed hebben op het aldan niet accepteren van een woonsituatie. 

Opvallend is dat het aspect afstand geen verschillen laat zien. 

84 
04 
A4 
A2 
83 
C4 
C2 
A1 
81 
02 
A3 
82 
03 
C3 
C1 
01 
Totaa l 

A 
B 
c 
0 
1 
2 
3 
4 

Wei zicht 
Geen zicht 
Oichtbii 
Verder looen 
Wei verk eer 
Verk eersvrii 
Geen bewaking 
Bewa kin_q 

Aa ntallan Perc:entages 
Welwillen Niet willen Totaal Wei willen Niet willen 

105 43 148 70..9% 29.1% 
96 44 140 68.6% 31.4% 
96 48 144 66.7% 33 .3% 
93 50 143 65.0% 35.0% 
90 53 143 62 .9% 37 1% 
89 55 144 61.8% 38.2% 
9[1 58 148 60 .8% 39 .2% 
82 58 140 58 .6% 41 .4% 
82 62 144 56.9% 43 .1% 
77 59 136 56 .6% 43.4% 
80 63 143 55 .9% 44 1% 
83 66 149 55.7% 44.3% 
76 64 140 54 .3% 45.7% 
79 68 147 53 .7% 46 .3% 
60 76 136 44.1% 55.9% 
54 86 140 38.6% 61.4% 

1332 953 2285 58 .3% 41.7% 
Tabel4.7 

Rangorde alternatieven op basis van eerste analyses 

Aa ntallen 
Wei w illen Niet willen 

351 219 
360 224 
318 257 
303 253 
278 282 
343 233 
325 248 
386 190 

Aa ntallen 
Wei w illen Niet willen 

711 443 
621 510 
669 476 
663 477 
621 515 
711 438 
603 53[1 
729 423 

Pe rc:e nta ges 
Totaal Welwillen Niet willen 

570 61 .6% 38 .4% 
584 61 .6% 38 .4% 
575 55.3% 44.7% 
556 54 .5% 45 .5% 
560 49 .6% 50.4% 
576 59 .5% 40 .5% 
573 56.7% 43.3% 
576 67 .0% 33 .0% 

Tabel4.8 
Eerste analyses voor de basistypen 

Percentages 
Totaal Wei willen Niet willen 

1154 61.6% 38.4% 
1131 54 .9% 45.1% 
1145 58 .4% 41 .6% 
1140 58 .2% 41 .8% 
1136 54 .7% 45 .3% 
1149 61 .9% 38 .1 % 
1133 53.2% 46 .8% 
1152 63 .3% 36.7% 

Tabel4.9 
Eerste analyses voor de varia belen 
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4.4 Conclusies 
Op basis van deze eerste beschrijvende analyses lijkt de steekproef 
representatief te zijn voor de gehele wijk Genderdal. Oak blijken de 
respondenten gevoelig te zijn voor de gevarieerde aspecten in de 

keuzetaken. De eigenschap wei zicht wordt meer gewaardeerd dan 
geen zicht, geen of weinig verkeer in de straat wordt geprefereerd 
boven wei verkeer in de straat, bewaking krijgt de voorkeur boven 

geen bewaking. Een uitzondering betreft het aspect afstand tot 

de auto. Mogelijk dat de respondenten een afstand van 60 meter 
geen probleem vinden, waardoor het dichtbij parkeren niet echt de 

voorkeur krijgt. 
De resultaten met betrekking tot verkeer in de straat lijken opvallend . 
De voorkeur neigt uit te gaan naar een verkeersvrije straat. Dit 

principe wordt tot nu toe nag niet vaak gebruikt, maar wordt 
schijnbaar wei gewaardeerd. In het volgende hoofdstuk zullen de 

voorkeuren diepgaander worden geanalyseerd. 



5. PARAMETER SCHATTINGEN 

Met behulp van het eerder genoemde multinominal logit model, is 

de verzamelde informatie verder geanalyseerd op het niveau van de 

eigenschappen. Dit is gedaan met behulp van het programma Limdep 

(Greene 2003). In dit hoofdstuk zal eerst achtergrondinformatie 

gegeven worden over de manier van analyseren, waarna per 

keuzemogelijkheid (parkeren, verkeersveiligheid, straatbeeld en 

totaal) een beeld wordt gegeven van het belang van de verschillende 

eigenschappen. Daarna zal er verder ingegaan worden op de 

eigenschappen van de respondenten en de mogelijkheden om hier 

verschillen in te vinden en conclusies uit te trekken. Tot slot zullen 

de eerder genoemde hypotheses getoetst worden. 

5.1 lnterpretatie parameters 
Met behulp van het programma Limdep zijn er voor de verschillende 
keuzemogelijkheden modellen geschat. Bij het schatten van 

modellen bepaalt de onderzoeker welke variabelen in het model 

opgenomen worden. Zo wordt in het algemeen gestreefd naar 

een model dat goed in staat is het waargenomen keuzegedrag te 

verklaren, gebruik makend van aileen die variabelen die significant 

invloed blijken te hebben op het keuzegedrag. Bij het schatten van 

de parameters voor de variabelen wordt tevens de significantie 

bepaald. Als een bepaalde variabele niet significant is, wordt het 

model opnieuw geschat zonder de betreffende variabele. Eerder is 

gebleken dat er enige variatie mogelijk is in de specificatie van de 

variabelen. De uiteindelijke keuze voor een modelspecificatie zal 

gebaseerd worden op basis van de rho2. De voorkeur gaat uit naar 

modellen met de hoogste rho2. In de komende paragrafen zullen 

voor de verschillende keuzemogelijkheden de parameters gegeven 

worden van de mod ellen met de beste rho2 . 

De geschatte parameters zullen gepresenteerd worden in 

staafdiagrammen. De variabelen die in deze diagrammen 

meegenomen worden zijn significant afwijkend van nul, voor deze 

significantie is een grens aangehouden van 10% . In deze diagram men 
geeft de hoogte van de staaf de hoogte van de parameter weer, 

deze hoogte geeft aan hoe groat het belang (deelnut) is dat aan de 

gegeven variabele gehecht wordt. De polariteit van de parameter 

geeft aan of de gegeven variabele een positieve of negatieve invloed 

heeft op de waardering van een alternatief. De optelsom van deze 

deelnutten leidt met behulp van de eerder genoemde formule tot 

een totaalnut van de verschillende varianten: 

In deze formule wordt ook de constante meegenomen, deze 

constante heeft aileen bij het basisalternatief de waarde 0, bij 

de andere alternatieven heeft deze de waarde 1 (zie label 3.6 in 

hoofdstuk 3). Deze constante geeft een indicatie van hoe vaak er 

gekozen is voor de alternatieven, hoe hager de constante hoe vaker 

mensen ook echt een keuze hebben gemaakt. Is deze constante 

laag of zelfs negatief dan is er vaak gekozen voor de optie "geen 

voorkeur". 

5.2 Totaalmodellen 
In deze paragraaf zullen de parameters gegeven worden voor de 

verschillende keuzemogelijkheden. De best passende combinatie 
variabelen (hoogste rhd) zal per keuze in een grafiek getoond 

worden, met daarbij de rho2 vernoemd en de conclusies die 

getrokken kunnen worden uit de getoonde parameters. 

Parkeren keuze (figuur 5.1) 
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Parameters parkeerkeuze 
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Figuur 5.1 
Parameters parkeer keuze; Rho2 0,11039; Constante 0,77 

In deze keuze spelen de variabelen zicht, bewaking, afstand en 

zicht*bewaking een significante en grate rot. Dit is ook te verwachten 

omdat dit juist de varia belen zijn die de meest directe relatie hebben 

met de parkeersituatie. Om de variabele zicht nog iets verder uit te 
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splitsen is er ook een model geschat waarin de variabele zicht is 

vervangen door zicht 1 ,2,3, de rho2 voor dit model is lager dan het 

eerste model, maar het geeft wei inzicht in de waardering van de 
verschillende mogelijkheden van zicht. In figuur 5.2 zijn hiervan de 
resultaten te zien. Wat hierin opvalt is dat de tweedeling wei of geen 

zicht afdoende lijkt te zijn. Het verschil tussen zicht dichtbij en zicht 
op afstand is minimaal, en ook lijkt het geen groot verschil te maken 

of men zelf geen zicht heeft op de eigen auto of dat anderen zicht 
hebben op de auto. Het is hier dus niet nodig onderscheid in zicht 

te maken. 

lnvloed van zlcht 
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Verkeersveiliqheid keuze (figuur 5.3) 

Figuur 5.2 
lnvloed van zicht op de totaalkeuze 

Parameters velllgheidkeuze 
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Figuur 5.3 
Parameters verkeersveiligheid keuze; Rho2 0,13710; Constante 0,86 

Dat bij deze keuzemogelijkheid de eigenschap verkeersvrij hoog 
gewaardeerd wordt, is geheel volgens verwachting. Ook de 

negatieve impact van de eigenschap direct zicht is in deze context 

goed te verklaren; in deze situaties (basistype A) staan namelijk 

veel auto's geparkeerd in de straat, wat een negatief effect heeft op 

het overzicht in de straat en dus voor de veiligheid van bijvoorbeeld 
spelende kinderen. 
Op een meer indirecte manier is er ook een verklaring te vinden 

voor het negatieve effect van het aspect kort lopen. Als de auto 
dicht bij huis staat, is er een grotere kans dat de kinderen tussen 
de auto's gaan spelen, wat niet echt een veilige plek is in verband 

met het ontbrekende overzicht. Het niet bewaken van de auto wordt 
negatief gewaardeerd. Deze negatieve waardering wordt echter 

gecompenseerd door het gebruik van met camera's bewaakte 
parkeerplaatsen. Voor het bewaken van de auto's met behulp van 

een hekwerk is hier geen sprake van. Mogelijk komt bewaking door 
middel van camera's erg veilig over. Maar waarom dit bij de keuze 

voor verkeersveiligheid een dusdanig grote rol speelt, is niet te 
verklaren. 

Straatbeeld keuze (figuur 5.4) 

Parameters straatbeeldkeuze 
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Figuur 5.4 

Parameters straatbeeld keuze; Rho2 0,07868; Constante 0,59 

Voor deze keuzemogelijkheid liggen de conclusies redelijk in lijn 
met die van de verkeersveiligheid keuze. De verkeersveiligheid is 

niet gebaat bij een vol-geparkeerde straat, en uit deze parameters 
blijkt dat dit ook geldt voor het straatbeeld. Daarin ziet men over 
het algemeen liever geen of weinig auto's. Nu speelt het aspect 
bewaking echter een andere rol, een hekwerk is namelijk een vrij 

beeldbepalend element in een straat. Daarom is het goed voor 
te stellen dat hier een negatieve waarde aan gehecht wordt. Dit 

wordt nog versterkt door het nut van zicht*bewaking . lndien beide 

voorkomen is er sprake van zicht op hekwerk of camera 's, iets wat 



men blijkbaar niet op prijs stelt. 

Gezien de waarde van rho2 dient hier opgemerkt te worden dat dit 

model de voorkeuren slechts in beperkte mate kan verklaren. 

Totaal keuze (figuur 5.5) 

Parameters totaalkeuze 
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Figuur 5.5 

Parameters totaal keuze: Rho2 0,11504; Constante 0,97 

De totaalkeuze, waarbij aile aspecten door de respondenten tegen 

elkaar afgewogen zijn, geeft een beeld dat veel mogelijkheden 

schept voor stedebouwkundigen, maar er zitten oak enkele in 
eerste instantie onverklaarbare aspecten aan. Dat de afstand tot de 
waning geen significante rol speelt, geeft aan dat mensen over het 

algemeen best bereid zijn om 50 a 60 meter te lopen naar hun auto. 
Dit geeft stedebouwkundigen de mogelijkheid om bij de plaatsing 
van de parkeerplaatsen ten opzichte van de woningen wat meer 
vrijheid te pakken. Oak de hoge waardering van de verkeersvrije 
straat is opvallend en zeker bruikbaar voor stedebouwkundigen, 

die hierdoor wat meer vrijheid krijgen in het ontwerpen van nieuwe 
oplossingen. 

In figuur 5.6 is te zien hoe de verhoudingen zijn tussen de verschillende 
vormen van zicht. Hierin zijn de varia belen zicht 1 ,2,3, bewaking en 
zicht*bewaking meegenomen. Deze uitkomsten zijn wei opvallend te 

noemen. Bij de parkeerkeuze waren de verhoudingen tussen deze 
variabelen heel logisch en verklaarbaar, maar in de totaalkeuze is 

er een duidelijk afwijkend patroon te zien. Het meest opvallende 
resultaat is dat het directe zicht op de auto veel lager gewaardeerd 
wordt dan verwacht werd. Dat betekent dat mensen niet per se de 

auto recht voor de deur willen hebben, wat veel mogelijkheden 

schept voor later antwerp. 
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5.3 Hypothese toetsing 
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F1guur 5.6 
lnvloed zicht en bewaking op de totaal keuze 

Nu kunnen de eerste hypotheses die in hoofdstuk 3 zijn opgesteld, 

getoetst worden aan de hand van de resultaten. 

- Bij de vraag naar verkeersveiligheid en naar straatbeeld wordt het 

aspect we//geen verkeer in de straat vee/ belangrijker dan bij de 

andere vragen. 

Deze verwachting klopt zoals te zien is in pararaaf 5.3. Maar dit geldt 
oak voor de totaalkeuze, aileen bij de keuzemogelijkheid parkeren is 
de waardering hiervoor minder groat, maar men staat ook bij deze 
keuzemogelijkheid positief tegenover een verkeervrije straat. 

- Bij de vraag naar parkeren zullen vooral zicht, afstand en bewaking 
een grate rot spelen. 

Dit komt zeer duidelijk naar voren in de hierboven getoonde grafieken. 
Vooral bij de variabele afstand komt dit sterk naar voren, aileen bij 

de parkeerkeuze wordt aan deze variabele een waarde gehecht. Bij 
de andere twee deelkeuzes wordt hier een negatieve waarde aan 
gegeven, en in de totaalkeuze is de loopafstand niet significant. 

- De combinaties we/ zichtl geen bewaking en geen zicht/we/ 
bewaking worden hager gewaardeerd dan de combinaties waarbij 

het aspect vei/igheid dubbel aanwezig is of helemaa/ niet (geen 
zicht!geen bewaking en we/ zicht en bewaking) . 

Dit komt in aile grafieken naar voren behalve bij verkeersveiligheid, 
maar dit aspect speelt in die keuze dan oak geen rol. De combinatie 
van 6f zicht 6f bewaking heeft de waarde -1 en in aile modellen 

"Heilige Koe of Lelijk Stuk Blik?" Afstudeerverslag Lieke Toll TU/e Juli 2007 



waarbij Zicht * Bewaking significant afwijkt van nul, is de polariteit 

van de variabele negatief. 

5.4 Latent Class Logit Model 
Om meer inzicht te krijgen in het keuzegedrag van mensen is het 

ook mogelijk om een Latent Class Logit Model te schatten. Hierbij 
wordt gezocht naar groepen van respondenten die hetzelfde 

keuzegedrag vertonen. In dit onderzoek is er gezien de omvang 

van de steekproef gezocht naar twee verschillende groepen. Voor 

beide groepen worden de verschillende parameters geschat, die 

vervolgens vergeleken kunnen worden. Aile personen worden 

toegekend aan een van de twee groepen, waarvan vervolgens de 

kenmerken bekeken kunnen worden om het keuzegedrag te kunnen 

koppelen aan persoonlijke kenmerken. 

Voor drie van de vier keuzemogelijkheden was het mogelijk om een 
tweedeling in de respondenten te vinden, dit lukte niet voor de keuze 

wat betreft verkeersveiligheid. Het voordeel van deze modellen per 

groep is ook dat de rho2 daarmee sterk omhoog gaat. Om uitspraken 

te kunnen doen over het keuzegedrag van de verschillende 

groepen wordt per keuzemogelijkheid onderzocht of er een verband 
bestaat tussen de eigenschappen van de verschillende groepen 

respondenten en gedrag. Met behulp van een Chi-kwadraattest 

is onderzocht op welke eigenschappen de groepen significant 

verschillen. De resultaten worden hierna besproken. 

Parkeerkeuze (figuur 5.7 en 5.8) 
De twee groepen die onderscheiden kunnen worden bij de 

parkeerkeuze verschillen op geen enkel persoonskenmerk 

significant van elkaar. Wei vertonen de twee groepen duidelijk 

verschillend keuzegedrag. Bij groep twee is te zien dat er duidelijk 

minder gekozen wordt. De constante voor deze groep is namelijk 

negatief. Deze groep respondenten lijkt vooral te kiezen voor een 

goede plaatsing van de auto: dichtbij en in het zicht. Groep 1 geeft 

een duidelijke voorkeur voor bewaking van de auto en dan bij 

voorkeur met een hekwerk, terwijl groep twee minder waarde hecht 

aan de bewaking van de auto, maar als er bewaking is dan heeft 
men de voorkeur voor camerabewaking. 

Groep twee lijkt meer belang te hechten aan de plaatsing van de 

auto ten opzichte van de waning, terwijl groep een daar minder 

sterke voorkeuren lijkt te hebben maar dan willen ze wei dat de auto 
veilig staat. 
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Figuur 5.7 en 5.8 
Latent class modellen parkeer keuze ; Rho2 0,35230 

Straatbeeldkeuze (figuur 5.9 en 5.10) 

Voor de straatbeeldkeuze is er een verschil in de groepen wat betreft 

het geslacht en het opleidingsniveau. Het aantal vrouwen is in groep 

2 een stuk lager dan in groep 1. Wat betreft het opleidingsniveau is 
het aandeel hoogopgeleiden in groep twee zeer hoog, terwijl het 

zwaartepunt in groep 1 bij de gemiddeld opgeleiden ligt. 

Het keuze gedrag van deze twee groepen ligt in het verlengde van 

het keuzegedrag van de twee groepen bij de parkeerkeuze. Met 

betrekking tot het aspect 'verkeersvrij' is het verschil echter veel 

grater. De respondenten binnen groep 1 geven de voorkeur aan 
een verkeersvrije straat, terwijl de personen van groep 2 liever 

geen verkeersvrije straat zien . Enigszins merkwaardig is dat juist de 

groep met relatief veel mannen de voorkeur aan een verkeersvrije 

straat geven. 
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F1guur 5.9 en 5.10 
Latent class modellen straatbeeld keuze; Rho2 0,42302 

Totaalkeuze (figuur 5.11 en 5.12) 
Voor de totaalkeuze is er aileen een verschil wat betreft mensen die 

een auto in hun bezit hebben, in groep twee zijn deze veel sterker 
vertegenwoordigd dan in groep een. Vooral mensen met twee of 
meer auto's in het huishouden zijn goed vertegenwoordigd in groep 
twee. 
Ook nu weer lijkt het verschil tussen de twee groepen voor een 

groot dee I overeen te komen met de eerder besproken verschillen in 
het keuzegedrag tussen groepen. Ook in deze keuzesituatie wordt 
er door de respondenten uit groep twee aanzienlijk minder voor een 
van de twee alternatieven gekozen. Als deze mensen kiezen is er 

wei een sterke voorkeur voor zicht op de auto, de auto dicht bij huis 
en bewaking van de auto. Deze drie aspecten wijzen erop dat deze 
groep personen de auto toch wei als een heilige koe beschouwt. 

Een voorbeeld van iemand die duidelijk in deze tweede groep thuis 
hoort is een persoon die na het invullen van de enquete het volgende 
commentaar gat: 
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Groep 1 

Totaal keuze 
Groep2 

2,--------------------------------------------, 
1.5 +------------------------{ 

0.5 +---------=----------------; 
o +-~n-~~~~~~~--~~~~~~--~-__, 

.os L~~~--~~--~~----·~~--~~-~~--~~~--~ 
cJ><:- ,qj>'*' .. 

'VO' 
Figuur 5.11 en 5.12 

Latent class modellen totaal keuze; Rho2 0,28525 

"Het maakt mij niks uit hoe de straat eruit ziet, als ik mijn eigen auto 

maar recht voor de deur kwijt kan. Maar dat wil iedereen, daarom 
zie ik het nut van deze enquete niet." 

De enquete van deze man was ook zeer duidelijk ingevuld, hij had 

bij geen enkele keuzemogelijkheid een voorkeur tenzij hij bij een 
van de twee alternatieven de auto recht voor de deur kwijt zou 
kunnen. Tijdens het invoeren van de enquetes zijn er nog enkele 
vergelijkbare enquetes voorbij gekomen. 
Er zijn voor aile keuzemogelijkheden weinig kenmerken te vinden 

die duidelijk verschillen voor de betreffende groepen. Dit betekent 
dat er in deze drie keuzesituaties steeds twee groepen bestaan 
die een duidelijk ander keuzegedrag vertonen, maar die twee 
groepen zijn niet van elkaar te onderscheiden met behulp van 
de persoonsgebonden eigenschappen die zijn gevraagd in deze 
enquete. 
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Het keuzegedrag van de verschillende groepen komt steeds redelijk 

overeen, en ook de grootte van de groepen is voor elke keuzesituatie 

vergelijkbaar. Groep 1 bestaat steeds uit zo'n 105 personen, terwijl 

groep twee half zo klein is. Door deze overeenkomsten tussen de 

verschillende groepen is er ook gekeken naar de verschillen tussen 

de volgende drie groepen respondenten: 

- respondenten die bij elke keuze bij groep 1 horen (74 personen) . 

- respondenten die bij elke keuze bij groep 2 horen (10 personen) . 

- respondenten die wisselend bij een van de groepen horen (72 

personen) . 

Na het uitvoeren van een Chi-kwadraat test bleek dat deze groepen 

aileen significant verschillen op het kenmerk autobezit. De mensen 

die altijd bij groep twee horen (al zijn het er erg weinig) hebben altijd 

een auto in bezit en vaak zelfs ook twee. Dit kenmerk van de harde 

kern van de groepen 2 verklaart deels het keuzegedrag van deze 

groepen 

5.5 Hypothese toetsing 

Omdat op basis van de Latent Class Logit Modellen geen duidelijke 

groepen te onderscheiden zijn wat betreft persoonskenmerken , 

zullen de eerder opgestelde hypotheses getoetst worden met behulp 

van contrastvariabelen. Bij het gebruik van contrastvariabelen wordt 

voor elke variabele in het model een tweede variabele aangemaakt. 

Voor respondenten met een bepaald kenmerk (bijvoorbeeld 

vrouwen) wordt de polariteit van de extra set variabelen omgedraaid 

(vermenigvuldigd met -1 ), terwijl voor de respondenten zonder dat 

kenmerk (aile mannen) de extra variabelen onveranderd blijven 

(vermenigvuldigd met 1). Bij een eigenschap met drie waarden 

(leeftijd en opleidingsniveau) worden de variabelen van de middelste 

categorie met nul vermenigvuldigd en worden die van de hoogste 

leeftijd en het hoogste opleidingsniveau vermenigvuldigd met -1 . 

Vervolgens worden voor de extra variabelen (de contrastvariabelen) 

en de originele variabelen parameters geschat. De parameters voor 

de contrastvariabelen (ook wei de contrastparameters genoemd) 

geven aan op welke variabelen de meningen van elkaar afwijken. 

De waarden van de contrastparameters worden dan bij de originele 

parameters opgeteld , maar pas na vermenigvuldiging met de 

waarde 1, 0 of -1. lndien een contrastparameter voor een bepaald 

kenmerk significant is, kan gesteld worden dat het betreffende 

kenmerk invloed heeft op de voorkeuren. Op deze wijze kunnen de 

hypotheses getoetst worden. 

Geslacht (figuur 5.13) 

- Mannen zijn meer gehecht aan zicht op de auto. 

Deze hypothese kan niet bevestigd worden met behulp van de 

verzamelde informatie. De meningen van mannen en vrouwen 

zijn op geen enkel punt significant verschillend. Het enige verschil 

tussen de twee groepen is de constante bij de keuzemogelijkheid 

veiligheid. Hier blijkt dat vrouwen vaker voor de optie geen voorkeur 

kiezen. 
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Figuur 5.13 
Contrastvariabelen geslacht, veiligheid keuze ; Rho2 0,14026 



Leeftijd (figuur 5.14 t/m 5.17) 
- Oudere mensen zijn minder bereid ver te /open naar de auto. 

In onderstaande grafieken is te zien dat afstand van de waning tot 
de auto geen significant verschil vertoont voor de verschillende 

leeftijdscategorieen. De verschillende leeftijdscategorieen 
verschillen wei duidelijk van mening op andere eigenschappen, als 
eerste blijkt dat ouderen vaker voor de optie geen voorkeur kiezen 

(lagere waarde voor de constante). Verder hechten ouderen veel 
meer waarde aan het zicht op de auto dan jongeren, en kiezen 

jongeren vaker voor een verkeersvrije straat. Vooral dit laatste 
aspect is goed te verklaren, met dezelfde redenen als waarom de 
hypothese was opgesteld. Hieruit blijkt dat ouderen graag met de 
auto voor de deur willen kunnen komen, zodat ze boodschappen 
maar een klein stukje hoeven te dragen of niet ver hoeven te lopen 

als ze thuis afgezet worden. Mogelijk hechten ouderen oak meer 
belang aan verkeer in de straat 'om wat te zien te hebben'. Ouderen 
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Figuur 5.14 
Contrastvariabelen leeftijd, parkeer keuze; Rho2 0,10727 
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Figuur 5.15 
Contrastvariabelen leeflijd, verkeersveiligheid keuze; Rho2 0,13803 

blijken oak een hogere waarde te hechten aan zicht op de auto. Het 
lijkt erop alsof deze groep minder vertrouwen heeft in de huidige 

maatschappij en de veiligheid daarvan. 
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Figuur 5.16 
Contrastvariabelen leeftijd , straatbeeld keuze; Rho2 0,07556 
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Figuur 5.17 
Contrastvariabelen leeflijd, totaal keuze; Rho2 0.11939 
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Gezinssamenstellinq (figuur 5.18 en 5.19) 

- Mensen met kinderen zijn meergei'nteresseerd in een verkeersvrije 

straat. 

Deze stelling klopt voor de totaalkeuze en geeft daar een duidelijk 

verschil tussen mensen met en zonder kinderen. Een ander verschil 

tussen deze twee groepen dat naar voren komt, is dat mensen 

met kinderen bij de straatbeeld-keuze liever geen zicht op de auto 

hebben . Een verklaring hiervoor is dat ouders misschien graag 

overzicht hebben als hun kinderen buiten aan het spelen zijn. 
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Figuur 5.18 
Contrastvariabelen kinderen, straatbeeld keuze; Rho2 0,06183 
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Figuur 5.19 
Contrastvariabelen kinderen, totaal keuze; Rho2 0,11275 

Autobezit (figuur 5.20 tim 5.22) 

- Mensen zonder auto geven de voorkeur aan een "parkeerluwe" 

straat, een straat waar de auto geen grate beeldbepalende factor 

is. 

Het beeldbepalende aspect in de straat (wei of geen zicht) komt 

aileen bij de totaalkeuze naar voren. Er geldt wei een duidelijke 

voorkeur voor een verkeersvrije straat onder mensen die geen auto 

in hun bezit hebben. Oak naar verwachting is dat mensen die geen 

auto hebben minder waarde hechten aan het feit dat de auto op een 

kleine afstand van de waning geparkeerd kan worden. 
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Figuur 5.20 
Contrastvariabelen autobezit, parkeer keuze; Rho2 0,10878 
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Figuur 5.21 
Contrastvariabelen autobezit, veiligheid keuze; Rho2 0,13302 
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Figuur 5.22 
Contrastvariabelen autobezit, totaal keuze ; Rho2 0,11454 



Opleidinqsniveau (figuur 5.23 tim 5.26) 
- Mensen met een hager opleidingsniveau hebben een duidelijker 

uitgesproken mening en kiezen daarom minder vaak voor het 
basisalternatief 

Dit wordt in de resultaten van drie van de vier keuzemogelijkheden 

onderschreven en deze hypothese kan dus aangenomen worden. 
Er komen echter nog andere interessante verschillen naar boven als 
je kijkt naar de parameters voor de verschillende opleidingsniveaus. 

Zo zijn in aile gevallen men sen met een hog ere opleiding meer be reid 
50 a 60 meter te lopen naar hun auto. Ook hechten zij meer waarde 

aan een verkeersvrije straat dan de lager opgeleide buurtbewoners. 
Dit is misschien te verklaren door het feit dat hoger opgeleiden de 
voordelen die horen bij een autoluwe straat (zowel qua parkeren 
als rijden) eerder inzien en hoger waarderen. Een andere oorzaak 

kan liggen in het feit dat hoogopgeleide mensen over het algemeen 
gevoeliger lijken te zijn voor het milieu. Mogelijk dat bij hen een 
autovrije, groene woonstraat als milieuvriendelijker overkomt. 
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Figuur 5.23 
Contrastvariabelen opleidingsniveau, parkeer keuze; Rho2 0,11 249 
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Figuur 5.24 
Contrastvariabelen opleidingsniveau, verkeersveiligheid keuze; Rho2 0,14632 
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Figuur 5.25 
Contrastvariabelen opleidingsniveau, straatbeeld keuze ; Rho2 0,07974 

Contrastvarlabelen opleidlngsniveau 
Totaal keuze 

Figuur 5.26 
Contrastvariabelen opleidingsniveau, totaal keuze; Rho2 0,12478 

"Heilige Koe of Lelijk Stuk Blik?" Afstudeerverslag Lieke Toll TU/e Juli 2007 



Een combinatie van de bovenstaande hypothesetoetsen resulteert 
in de volgende matrix (tabel 5.1 ): 

Ziehl Afstand Verkeer Bewakinq Constante 
Geslacht -
Leeftijd + 
Kinderen + 
Autobezit + 

Oolei dina snivea u 

+ 
+ 

+ + 

+ + 

- + 
+ 

+ 

Tabel 5.1 
Hypothese toetsing 

De min in deze tabel staat voor een vermoedelijke relatie die na 

analyse niet significant bleek te zijn, een dik gedrukte plus betekent 
een vermoedelijk verband dat na analyse is aangenomen. 

Een gewone plus betekent dat er een verband bestaat tussen het 
persoonskenmerk en de variabele waar dat eerder niet verwacht 
we rd. 

5.6 Totaalnutten 
Voor de terugkoppeling van deze variabelen naar de eerder 
gemaakte alternatieven, is in onderstaande tabel (5 .2) de berekening 

van de totaalnutten uitgevoerd voor de totaalkeuze. Hierin is te zien 
dat de alternatieven met nummer 4 

(verkeersvrij en bewaking) duidelijk 
naar voren komen als de meest 

gewilde alternatieven, terwijl de 
tegenovergestelde alternatieven met 
het nummer 1 (wei verkeer en geen 

bewaking) duidelijk als slechtste uit de 
bus komen. Als deze tabel vergeleken 

wordt met tabel 4.4 met globale 
waarderingen, dan blijkt dat over 

het algemeen mensen in de Stated 
Choice vragen op dezelfde manier 

gereageerd hebben als in de vragen 
naar het wei of niet willen wonen in 

een bepaalde straat. Dit blijkt ook uit 

de vergelijking van tabel 4.6 met de 
hierboven genoemde conclusies wat 
betreft de variabelen. 

Altern alief 
B4 
04 
A4 
C4 
BJ 
B2 
[)3 

AJ 
[)2 
A2 
CJ 
C2 
B1 
[)1 
A1 
C1 
Basis 

1.655 
1.494 
1.480 
1 .29[1 
1 .21 [I 
1.080 
1.049 
1.035 
0.919 
0 .905 
0 .845 
0.715 
0.635 
0 .474 
0.460 
0.270 
0 00[1 
Tabel5.2 

Rangorde totaalnutlen 

5.7 Conclusies 
In dit hoofdstuk zijn de resultaten getoond van de analyse met het 

statistisch programma Limdep (Greene 2003). Voor het kiezen van 
de best passende modellen is gebruik gemaakt van de rho2 . Per 

keuzemogelijkheid zijn eerst de totaalmodellen bepaald. Hierin valt 
op dat bewaking en verkeer een grote rol spelen in de keuze van de 
respondenten . De verkeersvrije straat en bewaking voor de auto's 

worden zeer hoog gewaardeerd. De waarderingen voor de afstand 
tot de auto en het zicht erop zijn veel lager dan verwacht. 
Om een beeld te krijgen van verschillen in voorkeuren tussen 

respondenten is ereen Latent Class Logit Model uitgevoerd. Hiermee 

zijn voor aile keuzemogelijkheden, behalve voor de veiligheidkeuze, 
nieuwe modellen gecreeerd waarin twee groepen met duidelijk 

verschillend keuzegedrag zijn onderscheiden. Na analyse van deze 

groepen is gebleken dat die maar op weinig kenmerken significant 
verschillen. Om toch een beeld te krijgen van de invloed die 
persoonskenmerken kunnen hebben ophet keuzegedrag is ergewerkt 
met contrastvariabelen. De meest opvallende verschillen kwamen 
hierin naar boven op de eigenschappen leeftijd en opleidingsniveau. 
Ouderen (55+) staan over het algemeen negatiever tegenover een 

verkeersvrije straat en hechten een grotere waarde aan het zicht 
op de auto dan jongeren (onder de 40). Mensen met een hoog 

opleidingsniveau staan positiever tegenover een verkeersvrije straat 
en een langere loopafstand naar de auto. Voor het kenmerk autobezit 

en gezinssamenstelling gelden op enkele keuzes ook duidelijke 
verschillen. Voor mensen met kinderen geldt dat ze minder waarde 

hechten aan het zicht op de auto als het om het straatbeeld gaat, 
en in de totaalkeuze kiezen ze duidelijk meer voor een verkeersvrije 
straat dan mensen zonder kinderen . Wat betreft het autobezit zijn er 

geen verschillen bij de keuzemogelijkheid straatbeeld. Bij de andere 
keuzes is er bij de autobezitters enkele keren een grotere voorkeur 
voor een korte loopafstand en zicht op de auto. In elk van deze 

andere keuzemogelijkheden is er een mindere waardering voor een 
verkeersvrije straat vanuit de kant van de autobezitters. 

Meer uitgebreide conclusies zullen in het volgende hoofdstuk 
besproken worden. 



6. EINDCONCLUSIES 
Ter afronding van dit verslag worden in dit hoofdstuk conclusies 

getrokken, aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek en 
worden adviezen gegeven met betrekking tot het stedebouwkundig 

I verkeerskundig ingrijpen in stedelijke herstructureringsgebieden. 

6.1 Conclusies 
Het doel van dit onderzoek was inzicht krijgen in de voorkeuren 

en wensen van bewoners wat betreft parkeren in de directe 
woonomgeving. De vraag is welke aspecten van de parkeersituatie in 
de directe woonomgeving de voorkeuren van bewoners be"invloeden 
en hoe groot deze invloed is ten opzichte van elkaar. 

Het onderzoek is opgezet volgens de principes van de stated 
choice methode. Dat wil zeggen dat eerst een aantal variabelen is 

geselecteerd (nl. zicht op de auto, afstand tot de auto, wel/geen 
verkeersvrije straat en bewaking van de auto). Door deze variabelen 

systematisch te varieren, kunnen alternatieve ruimtelijke situaties 
gecreeerd worden. Vervolgens worden paren van alternatieven 

aan respondenten voorgelegd met het verzoek het meest gewenste 
alternatief te kiezen. Met behulp van modellen over keuzegedrag 
kan vervolgens uit de gemaakte keuzes afgeleid worden wat de 
invloed is van de gevarieerde variabelen op het keuzegedrag. Ook 

kan nagegaan worden of de invloed van deze variabelen verschilt 
voor verschillende groepen respondenten. 

De enquetes ten behoeve van dit onderzoek zijn in Genderdal 
(Eindhoven)afgenomen. Door de enquetes persoonlijk afte geven en 
weer op te halen werd een hoge respons gehaald. In totaal hebben 
160 bewoners van de wijk aan het onderzoek deelgenomen. De 
steekproef kan beschouwd worden als representatief voor dat deel 

van de bewoners in Genderdal dat in een eengezinswoning woont. 

In dit onderzoek zijn voorkeuren gemeten door telkens twee 

alternatieve situaties aan de respondenten voor te leggen. De 
alternatieven werden op verschillende manieren gepresenteerd: 
als beeld vanuit het woonkamerraam op de straat, door middel 
van een eenvoudige plattegrond en door middel van een korte 
woordelijke omschrijving. Bovendien werd , om ervoor te zorgen dat 

de respondenten de alternatieven goed tot zich door lieten dringen, 
niet aileen gevraagd een algemene (totaal)keuze te maken tussen 

de twee alternatieven. Ook werd gevraagd een keuze te maken 
met betrekking tot de aspecten verkeersveiligheid , straatbeeld en 

parkeren. Als naar het waargenomen keuzegedrag gekeken wordt, 
lijkt het er sterk op dat de verschillende keuzemogelijkheden als 

zodanig zijn begrepen en mensen inhoudelijk daar ook rekening 
mee hebben gehouden. Uit een vergelijking van de waardes die de 
verschillende variabelen aannemen in de verschillende deelkeuzes, 

blijkt dat de variabelen die in de verschi llende keuzemogelijkheden 
naar verwachting een meer directe rol spelen, op die keuzes ook 
sterk vertegenwoordigd zijn in negatieve of positieve zin. Hieruit blijkt 

dat de mensen het idee van de verschillende keuzemogelijkheden 
over het algemeen hebben begrepen en ook echt op deze aspecten 
hun keuzes hebben gemaakt. 

Over het algemeen is er redelijk naar verwachting gereageerd wat 
betreft de verschillende variabelen. Er zijn bij elk van deze vier 
keuzes echter wei enkele opvallende uitkomsten te vermelden. Zo 
speelt bewaking zoals verwacht een grote rol in de parkeerkeuze, 
maar het speelt ook een grote rol in de andere keuzes waar je het 

niet direct zou verwachten (straatbeeld, verkeersveiligheid). In aile 

keuzes behalve die van het straatbeeld, wordt het aspect bewaking 
zeer hoog gewaardeerd. In de modellen voor de keuzemogelijkheden 
veiligheid en straatbeeld komt er een voorkeur voor camerabewaking 

boven bewaking met een hekwerk naar voren. In de latent class 
modellen gaan de deelnutten van camerabewaking en bewaking met 
een hekwerk redelijk gelijk op. Hier zijn dus duidelijke verschillen in 
keuzegedrag tussen groepen mensen. De eigenschappen van deze 
verschillende groepen zijn echter niet bekend, daar zal later nog op 
teruggekomen worden. 

Als er gekeken wordt naar de variabele zicht, dan lijkt het er bij 
de parkeerkeuze op dat de vierdeling die daarin is gemaakt niet 
noodzakelijk is. De verschillen tussen zicht dichtbij en zicht op 

afstand en tussen geen zicht en zicht door anderen zijn in deze 
keuzesituatie niet erg groot. Maar in de andere keuzesituaties en de 
totaalkeuze blijkt dat hier toch meer verschillen in zitten. Zo wijkt de 
eigenschap "zicht dichtbij" in de totaalkeuze niet significant af van 
nul, terwijl daarvan verwacht werd dat het het hoogste deelnut zou 
hebben van de vier vormen van wel/geen zicht. Ook opvallend in de 

totaalkeuze is dat "zicht door anderen" lager gewaardeerd wordt dan 
helemaal geen zicht op de auto, terwijl dit in verband met sociale 
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veiligheid andersom verwacht was. 

De twee meest opvallende conclusies die getrokken kunnen worden 

op het gebied van de variabelen, zijn die wat betreft verkeer en 

afstand . Er is veel gekozen voor een verkeersvrije straat, terwijl de 

verwachting was dat mensen daar niet erg voor open zouden staan. 

Verwacht werd dat mensen bij voorkeur met de auto bij de voordeur 

willen kunnen komen. Dit hangt ook indirect samen met afstand . De 

afstand van de woning tot de auto blijkt niet heel bepalend te zijn 

voor de keuze van de respondenten, dit betekent dat veel mensen 

bereid zijn om tot 60 meter te lopen naar hun auto. Als mensen 

positief tegenover deze afstand staan, is de stap naar een (deels) 

autovrije straat niet meer zo groot. Deze twee as pecten geven extra 

ruimte voor stedebouw- en verkeerskundigen bij het ontwerpen van 

een wijk. Later in dit hoofdstuk wordt hierop teruggekomen . 

Als er gekeken wordt naar de totaalnutten van de verschillende 

alternatieven, is te zien dat de alternatieven met een verkeersvrije 

straat en bewaking duidelijk naar voren komen als de meest 

gewilde alternatieven, terwijl de tegenovergestelde alternatieven 

met verkeer in de straat en geen bewaking duidelijk als slechtste uit 

de bus komen. 

Als de rangorde in totaalnutten vergeleken wordt met de globale 

waarderingen van de verschillende alternatieven, dan blijkt dat 

over het algemeen mensen in de stated choice vragen op dezelfde 
manier gereageerd hebben als in de vragen naar het wei of niet 

willen wonen in een bepaalde situatie. 

Als er gekeken wordt naar de persoonskenmerken van de 

respondenten en het keuzegedrag van bepaalde groepen, blijkt 

dat daar lastig een duidelijke lijn in te vinden is. Uit het latent class 

logit model blijkt dat er voor de meeste keuzemogelijkheden twee 

groepen te onderscheiden zijn die duidelijk verschillend keuzegedrag 

vertonen. Er is echter met de informatie zoals die in de enquete 

gevraagd is, geen verschil te vinden in de persoonskenmerken van 

de respondenten uit de verschillende groepen. Een achterliggende 

oorzaak van deze tweedeling in het keuzegedrag is dus niet te 

vinden in de persoonsgebonden kenmerken die in dit onderzoek 

zijn meegenomen. 

Met behulp van contrastvariabelen zijn er wei enkele verschillen in 

keuzegedrag tussen verschillende groepen personen aan het Iicht 

gekomen. Wat betreft mensen met wei of geen kinderen is er naar 

verwachting een grotere voorkeur voor een verkeersvrije straat 

geconstateerd voor de groep respondenten met kinderen . Ook de 
niet autobezitters reageren naar verwachting op de verschillende 

variabelen. Zij hechten minder waarde aan zicht op de auto en aan 

een korte loopafstand naar de auto en meer aan een verkeersvrije 

straat dan hun autobezittende collega 's. Verwacht werd dat ook op 

het aspect bewaking een verschil naar voren zou komen tussen 

deze twee groepen mensen, maar er blijkt geen significant verschil 

te bestaan . 

Twee andere persoonskenmerken Iaten zeer duidelijke verschillen 

zien in keuzegedrag van de verschillende respondenten. Ten 

eerste gaat het dan om de leeftijd: oudere mensen (55+) zijn niet 

erg ge"lnteresseerd in een verkeersvrije straat, zij willen met de 

auto voor de deur kunnen komen . Ook zijn ouderen meer gehecht 

aan zicht op de auto dan jongeren (tot 40). Over het algemeen 

wordt er door ouderen ook minder vaak een keuze gemaakt. Het 

tweede persoonskenmerk dat duidelijke verschillen oplevert, is het 

opleidingsniveau. In eerste instantie werd daarvan aileen verwacht 

dat men sen met een hoger opleidingsniveau een meer uitgesproken 

keuzegedrag zouden vertonen (ofwel : minder vaak geen keuze 

maken). Ook wat betreft de variabelen zijn er duidelijke verschillen 

tussen hoog- en laagopgeleiden. Hoogopgeleiden zijn bereid verder 

te lopen naar hun auto en zij staan ook positiever tegenover een 
verkeersvrije straat. 

Voor de verschillende modellen is ook steeds de bijbehorende 
rho2 verschillend, maar er zit wei een lijn in deze rho2 over de 

verschillende keuzemogelijkheden en modellen. De modellen 

voor de veiligheid keuze hebben steeds de hoogste rho2 van de 

verschillende keuzemogelijkheden (rond de 0,14 ). Daarop volgen 

de totaalkeuze en de parkeerkeuze met allebei een rho2 die rond 

de 0,10 a 0,11 ligt. Een stuk lager is de rho2 voor het model voor de 

straatbeeldkeuze, deze ligt steeds rond de 0,07. Blijkbaar verschillen 

de meningen ten aanzien van het aspect straatbeeld meer dan voor 

de andere aspecten. 

In het latent class logit model konden voor verkeersveiligheid geen 

twee groepen gevonden worden met verschillende voorkeuren; dit 

kan te maken hebben met redelijk overeenkomende keuzes (mogelijk 

vanwege het objectieve karakter van de verkeersveiligheid). Bij de 



andere drie keuzemogelijkheden geeft het latent class logit model 

een duidelijke verbetering in de rho2 . Vooral voor de straatbeeldkeuze 

valt dit zeer op. Voor deze keuze blijken er dus duidelijk twee groepen 

te bestaan met afwijkend keuzegedrag. De samenstelling van deze 

twee groepen verschilt, voor zover de persoonskenmerken in dit 

onderzoek bekend zijn, aileen op het kenmerk autobezit. 

Als er gekeken wordt naar de contrastvariabelen valt op dat de rho2 

voor deze modellen steeds ongeveer overeenkomt met de rho2 

van de eerdere totaal modellen. Aileen bij de contrastvariabele 

opleidingsniveau komt een zeer sterke verbetering in de rho2 

naar voren bij de straatbeeld keuze. Door het toevoegen van de 

contrastvariabelen voor opleidingsniveau gaat deze rho2 van 

0,07868 naar 0,11249. Hieruit blijkt dus een duidelijk verschil tussen 

deze groepen wat betreft de straatbeeldkeuze. 

6.2 Kritische reflectie en aanbevelingen 
In dit onderzoek is getracht zoveel mogelijk storende factoren uit 

te sluiten, dit lukt echter nooit helemaal. Daarom worden in dit 

hoofdstuk enkele kritische opmerkingen geplaatst bij het uitgevoerde 

onderzoek, met de daaruit voortvloeiende aanbevelingen voor 

verder onderzoek. 

Geprobeerd is deze storende factoren te minimaliseren door de 

respondenten steeds vier keuzemogelijkheden a ante bieden. Voordat 

zij een totaalkeuze moesten maken werd gevraagd om de voorkeur 

aan te geven op de gebieden van parkeren, verkeersveiligheid en 

straatbeeld. Maar ook dan blijft het lastig om te zeggen wat precies 

de keuze heeft bepaald en of er daarin storende factoren een rol 

hebben gespeeld. Enkele storende factoren die tijdens het uitvoeren 

van het onderzoek naar voren gekomen zijn, zullen hieronder 

besproken worden. 

De keuze van het beeldmateriaal en inrichting van de straten zoals 

die in de afbeelding te zien is, kan storende effecten hebben. Zo 

reageerde een man op aile autovrije straten negatief omdat er in het 

plaatje een schommel stond. Hij vindt dat spelende kinderen voor 

overlast zorgen, maar hij keek niet naar de verdere voor- en nadelen 

van de autovrije straat. Van deze respondent is dit bekend omdat 

de enquete werd ingevuld in het bijzijn van de onderzoeker, maar 

vergelijkbare factoren hebben mogelijk bij meerdere respondenten 

een rol gespeeld. Ook de opmerking van een respondent aan het 

einde van de enquete laat zien dater buiten het beeldmateriaal nog 

andere storende factoren een rol hebben gespeeld: "Ais het in een 

wijk nodig is om de auto bewaakt te stallen, dan zou ik die wijk al 

niet kiezen om in te gaan wonen". Deze persoonlijke interpretaties 

kunnen de resultaten van het onderzoek be"lnvloeden. 

Ook de moeilijkheidsgraad van het invullen van de enquete bleek 

vrij hoog te zijn. Dit werd regelmatig gezegd bij het ophalen van 

de enquete en bij de opmerkingen achteraan de enquete. Ook 

zeiden veel mensen bij het ophalen dat ze bang waren dat ze niet 

consequent hadden gereageerd. Bij sommige enquetes merkte je 

goed dat er niet geheel begrepen werd water gevraagd werd, dit is 

waarschijnlijk ook versterkt door de multiculturele aard van de wijk. 

Het is ook mogelijk dat de mensen be"lnvloed zijn in hun totaalkeuze 

door de eerder gegeven keuzemogelijkheden, misschien denken 

ze dan ineens meer aan bijvoorbeeld verkeersveiligheid dan dat 

ze anders zouden doen. Dat zou ook kunnen verklaren waarom 

de verkeersvrije straat hoger heeft gescoord dan verwacht werd; 

deze kwam namelijk zowel bij straatbeeld als bij verkeersveiligheid 

duidelijk naar voren en speelde daarom in de totaalkeuze misschien 

een grotere rol. 

Om een beter inzicht te krijgen in de precieze overwegingen van 

respondenten is het daarom in het vervolg verstandig om de vragen 

met de respondenten te bespreken. Je moet er echt met de mensen 

verder op ingaan en erover praten, vragen naar de gemaakte 

afwegingen en de uiteindelijke keuzes om eventuele storende 

factoren nog meer te kunnen uitsluiten. Dat geeft een beter beeld 

van eventuele andere factoren die meespelen en die in deze manier 

van onderzoek niet meegenomen, maar ook niet uitgesloten kunnen 

worden. 

Om een beter inzicht te krijgen in het keuzegedrag van 

verschillende groepen mensen is het in het vervolg verstandig meer 

persoonsgegevens te vragen. Misschien is het met behulp van meer 

informatie over de respondenten wei mogelijk een indeling te maken 

in persoonskenmerken van de verschillende groepen die naar 

voren kwamen in het latent class logit model. Bij deze uitgebreidere 

persoonskenmerken kan dan gedacht worden aan vragen naar het 

inkomen, naar de duur dat iemand in de woning woont, of de woning 

gehuurd wordt of in eigendom is, of de respondent zelf een auto 

heeft of aileen de partner, eigenschappen en gebruik (bijv. werk of 
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recreatief) van de auto enz. Misschien dat deze informatie in het 
vervolg wei kan zorgen dat de verschillende groepen als zodanig 
onderscheiden kunnen worden. 

Door het onderzoek in een bepaalde wijk uit te voeren kan er een 

vertekend beeld van de werkelijkheid ontstaan (zelfselectie, Cao 
et al 2002). De steekproef lijkt representatief te zijn voor de totale 
bevolking van de eengezinswoningen in de wijk Genderdal, maar 

of de resultaten oak in andere wijken zullen gelden is de vraag. Om 
daar een beter beeld over te krijgen zou het onderzoek in nag enkele 

andere (vergelijkbare) wijken uitgevoerd kunnen worden en/of bij een 
willekeurig geselecteerde groep respondenten. Door deze resultaten 
onderling en met dit onderzoek te vergelijken kan de conclusie 
getrokken worden in hoeverre de steekproef oak representatief is 

buiten de wijk Genderdal. Of er kan een beeld gevormd worden 
van de verschillen die ontstaan tussen verschillende wijken en de 
oorzaken die daaraan ten grondslag liggen. 

Het is oak mogelijk om de verzamelde gegevens verder te 
analyseren. Er is een grate hoeveelheid informatie verzameld die 

nu pas gedeeltelijk is geanalyseerd. Een voorbeeld voor verdere 
analyse is een zoektocht naar de relaties tussen de meningen van 
de respondenten wat betreft de stellingen in de enquete en het 

keuzegedrag dat deze personen vertonen. 
De data verkregen met de vraag bij elk alternatief of men er zou 

willen wonen is in dit onderzoek slechts beschrijvend geanalyseerd. 
Hier is echter oak sprake van keuzegedrag (wei of niet willen wonen) 
dat met behulp van een keuzemodel geanalyseerd had kunnen 
worden. 

Dit onderzoek is uitgevoerd met een selectie van slechts vier 

variabelen uit de elf eerder opgesomde variabelen die mogelijk 
invloed hebben op het keuzegedrag van mensen. Verder 
onderzoek naar deze en oak andere aspecten is noodzakelijk om 
een uitgebreider beeld te krijgen van de precieze voorkeuren van 

bewoners ten opzicht van parkeren in de woonwijk. Dit kan oak breder 
getrokken worden door in andere typen woonwijken onderzoek te 
doen, bijvoorbeeld in stedelijke wijken tegen het centrum aan, in 

nieuwe (VINEX)wijken, in wijken met grotere woningen enz. 
Dit onderzoek is een eerste aanzet tot een verder begrip van het 

keuzegedrag van bewoners ten aanzien van parkeren in woonwijken. 
Een beter begrip hiervan zal in de toekomst kunnen feiden tot meer 

passende woonwijken, die een grate positieve bijdrage kunnen 
leveren aan het woongenot van bewoners. Een beter begrip hiervan 
kan er oak voor zorgen dat nieuw te ontwerpen wijken beter aangepast 

kunnen worden aan de wensen van de toekomstige bewoners. Door 
van te voren een schets te geven van de eigenschappen van de 

toekomstige bewoners kan met uitgebreidere kennis hier beter op 
ingespeeld worden. 

6.3 Ontwerpaanbevelingen 
Om een illustratie te geven van hoe er met deze onderzoeksresultaten 
omgegaan kan worden, zal in deze paragraaf een voorbeeld 

worden gegeven van enkele ontwerpoplossingen. De resultaten 
van het uitgevoerde onderzoek zijn in dit antwerp het uitgangspunt 

geweest. Dit ontwerpvoorbeeld zal gegeven worden voor de situatie 
in de wijk Genderdal. In deze paragraaf zal aan de hand van de 
onderzoeksresultaten het tot stand gekomen antwerp toegelicht 
worden. 

Enkele van de uitkomsten uit het onderzoek bieden directe 
aanleidingen voor stedebouw- en verkeerskundigen om mee aan 
de slag te gaan bij herstructureringen. Zo geeft de wetenschap dat 

de afstand van de waning tot de auto geen grate rol speelt, veel 
vrijheid in het ontwerpen. Oak het feit dat een verkeersvrije straat 

een hoge waardering krijgt en men zicht op de auto op afstand het 

hoogst waardeert, geeft ruimte aan ontwerpers om meer variatie 
aan te brengen in het vaak monotone beeld in woonwijken. 

Als er gekeken wordt naar de voorkeuren wat betreft de inrichting 
van de openbare ruimte, komt sterk naar voren dat mensen hierin 
de voorkeur geven aan groen en speelruimte. Dit volgt uit de 
antwoorden op enkele stellingen. Op de aspecten gras, plantsoen 

en speelruimte reageert rand de 80% van de respondenten positief. 
Het volgende meest gewilde aspect is zitgelegenheden, met 60% 

positieve reacties. Voor de verschillende persoonskenmerken 
kwam uit deze vraag naar voren dat jongeren (onder de 40) en 
mensen met kinderen, twee groepen die waarschijnlijk veel overlap 

hebben, een grotere voorkeur hebben voor speelgelegenheden dan 
andere groepen respondenten. Oak de heeft de groep mensen met 



kinderen een sterkere voorkeur voor zitgelegenheden, misschien 
omdat zij dan comfortabel hun spelende kinderen in de gaten 

kunnen houden. 

Voor het uitwerken van het ontwerpvoorstel is gekozen voor een 

deel van de wijk Genderdal waar oak het zwaartepunt van het 
enquetaire onderzoek he eft gelegen. Dit is het deel van de wijk waar 

de ontwerpen in de enquete op gebaseerd zijn . Dit deel van de wijk 

is schematisch te zien op de kaart in figuur 6.1. 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de verkeersvrije straat over 
het algemeen hoog gewaardeerd wordt. Daarom is de beslissing 
genomen om in het te ontwerpen gebied een deels nieuw 

verkeerssysteem aan te leggen. In de huidige situatie (figuur 6.1) 

-OlliOgOI!l 
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Figuur 6.1 
Schematische weergave ontwerpgebied 

zijn aile wegen tweerichtingsverkeer. In de nieuwe verkeerssituatie 
worden enkele verbindingen als het ware doorgeknipt en enkele 

andere verbindingen worden eenrichtingsverkeer. Hierdoor worden 
sommige straten verkeersvrij en wordt er in andere straten meer 

ruimte gecreeerd doordat de rijbaan een stuk smaller is . De keuze 

voor eenrichtingsverkeer volgt niet direct uit de onderzoeksgegevens, 
maar omdat er onder de respondenten een sterke voorkeur is voor 

een groene inrichting van de straat, is ervoor gekozen om de weg 

te versmallen en meer ruimte te creeren voor groen. Dit nieuwe 
verkeerssysteem is te zien in figuur 6.2. 

Uit het onderzoek kwam naar voren dat respondenten de voorkeur 
hebben voor zicht op de auto op enige afstand, en dat ze het liefst 

geen auto's recht voor de deur hebben staan. Oak zijn de mensen 

•• 

Figuur 6.2 
Schematisch weergave verkeerssysteem 
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Figuur 6.3 
Schematische weergave concentratie parkeren 

over het algemeen bereid 60 meter te lopen naar hun auto. Daarom 
is op de plaatsen waar het mogelijk is gekozen voor gebundeld 

parkeren op plaatsen in de wijk waar voornamelijk zijkanten van 

huizen op gericht zijn . De plaatsing van de parkeerplaatsen aan de 
nieuwe wegen is te zien in figuur 6.3. Langs de eenrichtingsweg 

is gekozen voor langsparkeren omdat de loopafstand voor enkele 

huizen anders te ver boven de 60 meter uit zou komen. Oak waren 

deze plaatsen nodig om tot voldoende parkeerplaatsen te komen . 

De uitwerkign van een deelgebied is te zien in figuur 6.4. 

Uit het onderzoek kwam oak naar voren dat bewaking van de 

auto zeer hoog gewaardeerd wordt, met een Iichte voorkeur voor 

camerabewaking boven een hekwerk (voor de straatbeeld- en 

verkeersveiligheid keuze). Daaromzal erin dezewijk camerabewaking 

plaatsvinden op de plaatsen waar geparkeerd kan worden. Voor 

deze bewaking kan gedacht worden aan een systeem van camera 's 

waarvan de beelden in de waning via een internetverbinding te 

bekijken zijn. In verband met privacy is het mogelijk om woningen 

en tuinen in deze beelden onzichtbaar te maken. 

Door het creeren van de verkeersvrije straten ontstaan er problemen 

met de bereikbaarheid van de garageboxen. Ook moeten eventuele 

hulpdiensten en verhuiswagens bij de woningen kunnen komen. 

Daarom is er voor gekozen om de voet- en fietspaden breed genoeg 

te maken dat er oak eventueel een auto overheen kan . Op deze 

delen van de straat is dan duidelijk de auto te gast en moet deze 

zich aanpassen aan de omgeving. De plaatsing van deze paden is 

te zien in figuur 6.5. In deze figuur zijn de delen van de paden die 

beperkt toegankelijk zijn voor auto's danker gekleurd. Een voorbeeld 

van dit principe is te zien in figuur 6.6. 

Dit antwerp is een mogelijke uitwerking van de onderzoeksresultaten, 

maar er kunnen hierin oak andere keuzes gemaakt worden. Zo 

kan er gekozen worden voor een ander verkeerssysteem waarbij 

meer straten verkeersvrij worden, maar dan worden de afstanden 

op sommige stukken al snel grater dan 60 meter. Of bewoners dit 

wenselijk vinden is de vraag , daarom is er in dit antwerp voor deze 

opzet gekozen. 

In dit antwerp zijn er 102 parkeerplaatsen gecreeerd voor 78 

woningen (dit geldt voor het middelste blok uit dit gehele antwerp), 

een norm van 1,3 parkeerplaats per woning. Er is gekozen om niet 

aile ruimte volledig te benutten omdat het autobezit in deze wijk niet 

zo heel hoog ligt (zie paragraaf 4.2) ; 66% van de respondenten 

heeft 1 auto, de andere 34 procent is ongeveer gelijk verdeeld over 

respondenten zonder auto en respondenten met twee auto's . In 
dit antwerp is ervoor gekozen om deze ruimte groen in te richten 

vanwege de hoge wenselijkheid van een groene inrichting, die volgt 

uit de vraag naar de voorkeuren voor de inrichting van de openbare 

ruimte. Voor wijken met een verwachte hogere parkeerdruk kan de 

ruimte die ontstaat door de keuze voor dit verkeerssysteem op enkele 

plaatsen ingericht worden met meer parkeerplaatsen. Bijvoorbeeld 

in de eenrichtingsstraten, daar kan in plaats van langsparkeren 

oak gewerkt worden met schuine insteekparkeerplaatsen. Daar is 

voldoende ruimte voor en dat creeert vele extra plaatsen. 

In het gebied dat ontworpen is komen twee gelijksoortige pleintjes 



voor. Om een idee te geven van hoe er met de contrastvariabelen 

omgegaan kan worden, zullen deze twee pleintjes voor twee 
verschillende groepen uitgewerkt worden. Op het eerste plein zal 

uitgegaan worden van een wijk waarin veel mensen met kinderen 
wonen, terwijl de tweede situatie ontworpen zal worden met het 
gegeven dat er veel ouderen aan dat pleintje wonen. 

Uit het onderzoek kwam naar voren dat mensen met kinderen een 

grotere voorkeur hebben voor een verkeersvrije straat dan mensen 

Detail eenrichtingsverkeer en autovrije straat 

Parkeerplaatsen 

Openbaar groen Figuur 6.4 
Plattegrond deelgebied 

zonder kinderen . Uit de stellingen komt voor de groep mensen met 
kinderen oak naar voren dat ze een sterkere voorkeur hebben voor 

speelruimte en zitplaatsen. In het antwerp voor het pleintje met veel 

kinderen is rekening gehouden met deze gegevens. In figuur 6.7 is 
te zien wat het resultaat hiervan is: een groat deel van het plein is 

verkeersvrij gemaakt en dit verkeersvrije gedeelte is ingericht voor 
kinderen. Het is een groat grasveld met daarin een speeltuintje en 
enkele strategisch geplaatste bomen die kunnen dienstdoen als 
doelpalen of bij andere spellen. Om geen overlast voor de auto's 
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te geven zal er een (groene) afscheiding gemaakt moeten worden 
tussen het speelveldje en de auto's. Dit is geen probleem want 
mensen met kinderen hechten minder waarde aan het zicht op de 
auto. Ook zijn er enkele bankjes geplaatst bij het speeltuintje en bij 

het speelveld voor ouders of andere toeschouwers. 

Voor het pleintje voor de ouderen (figuur 6.8) is er met hele andere 

as pecten rekening gehouden, zo zijn ouderen niet zo ge"lnteresseerd 
in een verkeersvrije straat. Zij geven de voorkeur aan een situatie 

waarin ze met de auto voor de deur kunnen komen. Ook hechten 
zij veel waarde aan zicht op de auto. Er is in deze situatie dan ook 
gekozen voor gebundeld parkeren op de kop van het pleintje, goed 
in het zicht van de bewoners, met een eenrichtingsstraatje voor de 

huizen langs zodat mensen afgezet of opgehaald kunnen worden. 
Het pleintje is verder groen ingericht, hier is meer voor plantsoen 

gekozen omdat het op dit pleintje vooral om kijkgroen zal gaan. Het 
gaat wei voornamelijk om laag groen zodat de auto's in het zicht 

blijven. Ook hier is weer gekozen voor zitgelegenheden in het groen 
zodat er ook gebruik gemaakt kan worden van de groene ruimte. 

Deze beschreven ontwerpen zijn voorbeelden van hoe er gewerkt 

Figuur 6.7 
Detail kinder plein 

kan worden met de resultaten van het onderzoek. Met deze 
onderzoeksresultaten is het mogelijk vele passende ontwerpen 
te maken voor dezelfde wijk. De onderzoeksresultaten zijn op 
verschillende manieren tot uitdrukking te brengen in een antwerp 

en naast de gegevens wat betreft de voorkeuren van bewoners zijn 

er nog vele andere vrijheidsgraden waarop gevarieerd kan worden. 
Met dit voorbeeld is getracht een beeld te geven van de manier 
waarop met de onderzoeksresultaten omgegaan kan worden in de 

ontwerppraktijk. Dit antwerp is dus zeker niet de enige uitwerking, 
meer een aanleiding tot verder antwerp met deze resultaten. Wei 
is het belangrijk om in latere ontwerpen met beleid met deze 
onderzoeksresultaten om te gaan en deze niet als harde normen 
aan te nemen. 

Figuur 6.8 
Detail ouderen plein 
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A. ACHTERGROND INFORMATIE 

In de loop van de historie zijn stedebouwers zich afwisselend meer 

en minder bewust geweest van het effect dat hun ontwerpen hebben 

op het aantal en de richting van verplaatsingen. De openbare 

ruimte en verkeer zijn niet los van elkaar te zien, via de openbare 

ruimte worden (private) herkomsten en bestemmingen met elkaar 

verbonden. Met hun configuraties van punten en vlakken creeren 

stedebouwkundigen herkomst- en bestemmingspunten en is de 

basis van toekomstige verkeerstromen vastgelegd. In dit hoofdstuk 

wordt een uiteenzetting gegeven van de wisselwerking van de twee 

disciplines door de tijd en de impact die ze hebben gehad op het 

huidige voorkomen van onze leefomgeving. 

De disciplines Verkeerskunde en Stedebouw door de tijd 
Van de Klassieke Oudheid tot en met de renaissance werd er geen 
verschil gemaakt tussen het civiele en ruimtelijke antwerp van 

nederzettingen. De stad was het werk van de 'homo universalis', 

de alleskunner. Straten, afwateringssystemen, militaire structuren 

enz. hadden een sterke invloed op de stad en waren verweven 

met de artistieke aspecten van het stadsontwerp. Pas in de tijd 
van de industriele revolutie is de basis gelegd voor de moderne 

discipline van de verkeerskunde; in deze tijd kwam er namelijk een 

stroom van gemotoriseerd verkeer op gang die in de toenmalige 

stedelijke omgeving weinig ruimte had. De problemen die hierdoor 

ontstonden vroegen om nieuwe manieren van ordening, regulering 

en toewijzing. Vanuit deze vraag is de verkeerskunde als discipline 

zich gaan ontwikkelen. De discipline stedebouw ging zich na deze 

ontwikkelingen steeds meer bezighouden met het antwerp en het 

functioneren van de gebouwde omgeving. 

Deze scheiding van de disciplines bood voordelen op het gebied van 
onderzoek, verdieping en specialisatie, maar het zorgde oak voor 

vervreemding van elkaar en van de maatschappij. Verkeerskundigen 

handelden steeds meer genormeerd en gebruikten richtlijnen steeds 

vaker als strakke voorwaarden, daarentegen kreeg de stedebouw 

steeds meer aandacht voor de vorm en beleving dan voor de 
regulering van het bestaande. 

In het begin van de 20e eeuw richt de stedebouw zich enerzijds op 

de 'unieke creatie' en anderzijds op de verantwoordelijkheid voor 
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de gebruikers van de ruimten, vanuit het sociaal maatschappelijke 

oogpunt zetten ze zich in voor de scheiding van strijdige functies 

en activiteiten. Deze scheiding werd later een planologisch doel op 
zich, zich houdend aan gemaakte normen voor verkeer, groen en 

spelen; de opkomst van ClAM. 

Vanaf de jaren '30 ontwikkelt de wetenschappelijke kant van de 

stedebouw zich steeds verder: vanuit de plek, de waning en de 

omgeving krijgt de stedebouw steeds meer interesse in de grotere 

verkeerskundige structuren en wordt er systematisch onderzoek 

gedaan naar de relatie tussen stad en verkeer en naar de invloed 

van het groeiende gemotoriseerde verkeer op het stedebouwkundig 

antwerp (o.a. door Van Loohuizen en voor het AUP van Amsterdam). 

De twee disciplines groeien weer een beetje naar elkaar toe; deze 

aanpak werd onderstreept door het boek Traffic in towns' van 

Buchanon in 1963. 

Vanafde jaren '50 werd deze kennis aangevuld met kennis uit de VS en 

Groot Brittannie (via Goudappel en Van Eesteren); nieuwe concepten 

voor structureel veilige ontsluitingsstructuren deden daardoor ook 

hier hun intrede. Ook hier was scheiding vaak de oplossing, hoe 

grater het probleem hoe meer men de verkeersstromen en -soorten 

scheidde. Dit had ook in woonwijken zijn invloed en het leidde tot 

nieuwe verkavelingsvormen als binnenringen en doodlopende 

straten, met als reactie daarop de woonerfgedachte. 

In de tijd dat dit woonerf-gedachtegoed als tuttig werd afgedaan, rand 

de jaren '80, werd de afstand tussen stedebouw en verkeerskunde 

weer grater. De maatschappij werd te ingewikkeld om in een 

allesomvattende stedebouw te kunnen bevatten. En de stedebouw 

began zich weer steeds meer te richten op ruimtebeleving, vorm en 

uitstraling en ook de marktvraag kreeg invloed op de discipline. Aan 

het eind van de 20e eeuw had dit ertoe geleid dat de stedebouw 

weer redelijk terug was bij zijn origine: in de plannen telt vormgeving 

weer mee en gaat het om ontmoeting en openbaar Ieven (met sterke 

invloeden van het Amerikaanse "New Urbanism"). 

Door de complexere samenleving is ook de verkeerskunde steeds 

verder verzelfstandigd en uitgebreid. Middelen als informatie- en 

communicatietechnologie hebben dit aileen maar versterkt . Maar 

door overmoed van de stedebouwkundige discipline wordt dit vaak 

nog over het hoofd gezien of zelfs weggevaagd . 

Sinds het "Duurzaam Veilig" gedachtegoed dat stamt uit midden jaren 

'90, zijn de twee disciplines al steeds meer genoodzaakt samen te 

werken , maar volgens Bach (2006) kan dat nog veel beter. Volgens 

hem is de huidige samenleving te ingewikkeld en veelzijdig om 

vanuit een discipline bekeken te worden. De ontwerpende disciplines 
zouden daarom samen verantwoordelijkheid moeten nemen om 

tot een integraal stadsontwerp te komen waarin met de lange 

termijn rekening gehouden wordt. Hierin zouden al deze disciplines 

(stedebouw, verkeerskunde, landschapskunde, architectuur enz.) in 

bepaalde fases en op schaalniveaus in de planfase waarin zij de 

specialisten zijn het initiatief moeten nemen. Er moet gelijkwaardige 

kennisoverdracht plaatsvinden zodat aile disciplines samen tot het 

optimale antwerp kunnen komen. Hier zijn zowel het ontwerpteam 

als de latere gebruikers en bewoners bij gebaat. 

Traditioneel gezien bepaalt de stedebouw waar mensen wonen, 

werken en recreeren, maar de plaatsing van deze activiteiten 

be"lnvloedt de verkeerstromen naar omvang en richting. 

Andersom hebben ook bestaande verkeersstromen invloed op het 

vestigingsgedrag van mensen en bedrijven. Tegenwoordig heeft elk 

individu ook een (groeiende) mobiliteitswens waardoor de vraag naar 

extra verkeersruimte onverminderd hoog is, maar door de realisatie 

van deze extra ruimte voor verkeer worden de afstanden tussen 

herkomst en bestemming weer grater. Beide situaties hierboven 

illustreren het soort kip-en-eivraagstuk wat betreft stedebouw en 

verkeer. Moet bij het stadsontwerp eerst de bereikbaarheid geregeld 

worden of moeten eerst de kwaliteit van de openbare ruimte en 

de betekenis van de plek worden veiliggesteld? Juist om deze 

wisselwerking tot een succes te maken is een multidisciplinaire 

aanpak nodig waarbij beide disciplines bijdragen aan het in balans 

brengen van deze twee aspecten. 

De geschiedenis van de auto 
De auto zoals wij die nu kennen heeft een lange geschiedenis achter 

de rug. Het woord automobiel komt uit de klassieke talen, het Griekse 
'autos· betekent zelf en het Latijnse 'movere· betekent beweging, 

wat samengevoegd zoveel betekent als zelfvoortbewegend. De 

eerste automobielen in de letterlijke zin van het woord waren er 

al voor onze jaartelling: in Egypte bestonden zeilwagens en de 

Chinezen hadden door vuurwerk aangedreven karren. De eerste 

gemotoriseerde variant kwam ten tijde van de industriele revolutie 

en was een stoomauto, ontwikkeld door de Fransman Cugnot (deze 



auto zorgde meteen ook voor een eerste verkeersongeval, volgens 
verhalen ontbraken de remmen). 
De eerste Nederlandse auto was een stoomauto van Sibrandus 
Stratingh uit 1834, hij stond ook aan de wieg van de eerste elektrische 
auto van Nederland. Vanaf die tijd ging het snel met de ontwikkeling 

van de auto. Er werden veel uitvindingen gedaan om de techniek 
van de auto te verbeteren, waardoor ze steeds betrouwbaarder 

en makkelijker in het gebruik werden. Een nieuwe grote doorbraak 
kwam in 1908 toen Henry Ford de techniek van de lopende band 

op de productie van auto's toepaste, waardoor die voor veel meer 
lagen van de bevolking bereikbaar was. De technische revolutie van 
de auto ging gestaag door, behalve in de jaren '40 als gevolg van de 
Tweede Wereldoorlog. 

Na deze periode begint men langzaam aandacht te krijgen voor 
de aspecten interne veiligheid en milieu. Eind jaren '60 kwam er 
door invloed van overheden en consumenten meer aandacht voor 
veiligheid en de energiecrisis in de jaren '70 versterkte de vraag 
naar nieuwe manieren om auto's zuiniger te maken. Deze twee 
punten zijn sindsdien de speerpunten voor de ontwikkelingen van 

de auto, aangevuld met luxe, comfort en uiterlijk. 

Net zoals de moderne auto een hele ontwikkeling achter de rug 

heeft, is ook de houding van de mensen tegenover de auto niet altijd 
geweest zoals het nu is. In de begindagen werd de auto in Nederland 

maar moeizaam geaccepteerd. Er werden allerlei belemmerende 
maatregelen opgelegd door gemeenten en overheden, zoals 
tolwegen, heffingen en het lastig kunnen verkrijgen van een 
vergunning . Verkeersongelukken werden breed uitgemeten in de 
pers en de auto werd voorgedaan als een snelheidsmonster en een 

speeltje voor de rijken . 
Na een staking in 1903, waarbij de auto de rol van de trein 
moest overnemen voor het bezorgen van de post, kwam er een 
verandering in het beeld. Toen bleek dat de auto hiervoor zeer 
functioneel en sneller was dan de trein. Ook andere bedrijven, zoals 

Philips, ontdekken in deze tijd de voordelen van het gebruik van 
(vracht)auto's. Maar buiten het bedrijfsleven blijft het beeld van 
de auto als speeltje voor de rijken toch de overhand houden. In 
1906 werd minister Lely nog uitgelachen toen hij zei dat de auto 

het vervoermiddel van de massa zou worden, maar na de Tweede 
Wereldoorlog bleek dat hij wei eens gelijk zou kunnen hebben. 

Vooral in de jaren '70 was er een snelle groei in het aantal auto's. In 
deze periode doet premier Den Uyl de uitspraak dat elke arbeider 
moet kunnen beschikken over een auto, maar toen dit min of meer 
gebeurde vond de regering dater veel te veel auto's waren. 

Bovenstaande tekst wordt onderschreven door de volgende grafiek 
die laat zien hoe het aantal auto's is gegroeid in verhouding tot de 

bevolkingsgroei. In de volgende paragraaf wordt hier verder op 

ingegaan en wordt er direct een relatie gelegd met de manier van 
stedebouw in de verschillende periodes. 
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Geschiedenis van het ontwerpen 

In de tweede helft van de 19e eeuw begon de verschuiving van het 
platteland naar de stad, deze heeft tot na de Tweede Wereldoorlog 
geduurd. Door deze verschuiving werden de concentraties van 
men sen in de steden steeds groter en groeiden de steden ook fysiek. 

Dit alles was zeer bepalend voor de ontwikkeling van de steden en 
de stedelijke technieken in de 20e eeuw, want naast hygienische 
maatregelen staken er ook steeds meer vervoersproblemen de kop 
op. 

De grotere steden hadden een groeiende behoefte aan nieuwe 
verplaatsingmogelijkheden, omdat de steeds groter wordende 

afstanden niet meer te voet konden worden afgelegd. Hier werd in 
de jaren '70 van de 19e eeuw op ingespeeld met omnibussen en 
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paardentrams . Maar vanaf de industriele revolutie werd het mogelijk 
om mensen en goederen met gemotoriseerd vervoer te verplaatsen. 

Dit beperkte zich in eerste instantie tot schepen, treinen en later 
ook trams, maar zo rond de eeuwwisseling verschijnen de eerste 
persoonlijke gemotoriseerde voertuigen: auto's. 

Door deze vormen van vervoer werd het mogelijk om de steden 
verder uit te breiden en functies te scheiden, waardoor de eerste 

woonwijken aan de rand en van steden ontstonden. Vanaf het tweede 
decennium van de vorige eeuw werd er rekening gehouden met 
het verkeer tijdens het ontwerpen van nieuwe stadsuitbreidingen . 
Deze nieuwe uitbreidingen van de steden vroegen op hun beurt 

weer om nieuwe vervoersmogelijkheden tussen het centrum en 
de uitbreidingen, wat de weg verder vrijmaakte voor de fiets , het 

openbaar vervoer en later ook voor de auto. In dit hoofdstuk wordt 

verder ingegaan op de manier waarop er is ontworpen met de auto 
in de 20e eeuw. 

Tot 1914 was de voetganger dominant op straat. De fiets komt 
pas in de jaren twintig in het straatbeeld, maar dit aantal groeit 

sterk zodat het voor het begin van de Tweede Wereldoorlog de 
dominante verplaatsingswijze is. Het aandeel van de auto was in 
deze peri ode beperkt, vanaf de jaren '1 0 werd het gebruik ervan 

algemener en nam het zichtbaar toe. Pas in de jaren '20, na het 

zichtbare succes van de auto in de Eerste Wereldoorlog, began 
het aandeel van de auto in het vervoersaanbod te stijgen. In het 
straatbeeld was de auto al snel vrij dominant aanwezig vanwege 

de hoge snelheden en de ruimte die deze innam, zowel rijdend als 
stilstaand. Ook gingen bedrijven, taxi- en hulpdiensten over op de 

auto. De verschillende verkeerssoorten zorgden al snel voor een 
chaos op de weg door de drukte en de verschillende snelheden. 
Hierdoor werd het antwerp van een adequaat dwarsprofiel nodig, 

en als antwoord op de snelheidsverschillen kwam er een scheiding 
van verkeerssoorten in deze straatprofielen. In de jaren '30 was de 
scheiding van verkeerssoorten gewoonte geworden en bepaalde de 

functie de breedte van de straat, waarbij de straten in een hierarchie 
werden ontworpen en de verschillende verkeerssoorten werden 
gescheiden door beplantingen en ander wegdek. 

Ook op punten waar verschillende verkeerswegen elkaar 
kruisten, kwamen er al snel problemen. In 1912 waren de eerste 
verkeersagenten nodig i.v.m. de drukte op kruispunten. De behoefte 

aan verkeersregeling groeide in de jaren '20 sterk, gemeenten 
wilden meer grip op de situatie houden en stelden verkeersregels 
in. Aan het einde van dit decennium was de standaardisering 

van de verkeersregeling , zowel in de stad (borden en agenten) 
als die van het voertuig (signaallichten) , voltooid . In de jaren '30 

nam het autoverkeer alsmaar verder toe en al vrij snel konden 
de verkeersagenten de drukte niet meer aan en werden er tests 

gedaan met allerlei vormen van verkeersregelinstallaties. In deze 
periode werd de techniek van de auto ook in het openbaar vervoer 
toegepast in de vorm van autobussen, deze veroverden langzaam 

terrein op het andere openbare vervoer omdat ze comfortabel en 
flexibel waren. 

Door de bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen 

er grate open plekken in de steden die daarvoor vrij compact waren. 
Toen na de oorlog de wederopbouw began, werden deze ruimtes 

gebruikt om de grote verkeersdruk in de centra op te vangen . In 
enkele steden (Eindhoven, Rotterdam) konden zelfs grate delen 
van het centrum opnieuw gebouwd worden, die wijds werden 

opgezet om aile ruimte te bieden aan de verwachte verdere groei 
van het verkeer. De rol van het verkeer was die van een ordenend 
stedebouwkundig planologisch principe, de stad werd ook wei 

gezien als een verkeersmachine (Rotterdamse basisplan 1946). In 

de naoorlogse periode is er een continue strijd geweest tussen het 
stedelijke vervoer en de leefbaarheid . 

Tot de jaren zestig bleef de gedachte heersen dat de auto een luxe 
product was en niet voor iedereen weggelegd. Daardoor bestond 
er optimisme over de inpassing van de auto in de stad. Volgens 
civiel ingenieur W. Walderpoort (1953), waren de lusten voor een 
kleine elite, terwijl de lasten breed gedragen zouden worden. Toen 
eind jaren '50 de persoonlijke lening mogelijk was en er steeds 

goedkopere en tweedehandse auto's op de markt kwamen, konden 

de lusten veel breder gedeeld worden, maar werden de lasten 
wederom een stuk zwaarder. Toch bleven aile prognoses voor de 

groei van het autoverkeer steeds te laag . 
Vanaf de jaren '50 en '60 begonnen de steden steeds verder dicht 
te slibben. De auto was volgens de winkeliers onmisbaar om de 
rol van de stad als handel- en bedrijfscentrum te behouden, maar 

ondanks ingrijpende maatregelen liep dit toch vaak spaak door 
drukte op de wegen en bij het parkeren . Hierdoor vertrokken 



vervoersbehoeftige bedrijven uit de binnenstad naar toegankelijker 

ring- en uitvalswegen. Het stedelijk verkeer is in deze periode een 

sleutelprobleem en er worden tal van oplossingen bedacht om deze 

problemen te beperken zonder de auto uit de binnenstad te bannen, 

zoals nieuwe openbaar vervoersystemen, parkeersystemen en -

garages, straatprofielen enz. 
Daarnaast was de veiligheid een groat probleem. Het ging in 

die tijd vooral om conflicten tussen auto's onderling en met 

andere verkeersdeelnemers; per afgelegde kilometer was de 

verkeersveiligheid in de jaren '60 slechter dan in 2000. Deze twee 

aspecten ( drukte en veiligheid) waren de a a nleiding voorde stedebouw 

om meerbelangtehechten aandeverkeerskundige inbreng, watleidde 

tot een toenemende dominantie voor de auto in het stadsontwerp. 

De stedelijke uitbreidingslocaties en wederopbouwwijken kregen 

hierdoor ruime profielen en parkeermaten en tussen 1950 en 

1965 realiseerde men verkeersdoorbraken, viaducten en fly-overs 

in enkele steden. Dit werd echter oak op verschillende plaatsen 

(Amsterdam, Delft) afgeketst vanwege de veel te grate schaal 

van deze oplossingen, die veel stof tot discussie vormden. Oak 

kwamen er nieuwe verkavelingstypen die hierop inspeelden, zoals 

de Radburn-verkaveling en de "autogerechte Stadt" van Reichow 

(1959), deze twee hadden voetgangersveiligheid als uitgangspunt, 

de eerste vanuit het idee van de voetganger met de kortste routes 

voor de voetgangers, de tweede ging uit van het principe dat snel 

iedereen een auto zou kunnen beta len en dat daarom de autoroutes 

optimaal zouden moeten zijn, voetgangersafstanden werden 

daardoor vergroot. 

De brede profielen en de grate ruimte voorde auto in de nieuwe wijken 

lokte hoge snelheden uit, wat zowel voor de automobilist (interne 

veiligheid) als voor de andere verkeersgebruikers (externe veiligheid) 

veel gevaar opleverde. Het idee ontstond dater een betere ordening 

van wegen nodig was om dit terug te dringen. Goudappel (1970) 

stelde voor om duidelijke hierarchische overgangen tussen wegen 

in te stellen en zichtbaar te maken, hierdoor zouden automobilisten 

hun rijstijl aanpassen aan de soort weg waarap zij zich bevonden 

(achteraf blijkt dit zeer in de lijn van Duurzaam Veilig (vanaf de jaren 
'90) te liggen waar later op teruggekomen wordt) . Oak werd er een 

maximum snelheid van 50 km/h binnen de bebouwde kom ingesteld, 

dit omdat er bij die snelheid een optimale capaciteit te bereiken was 

op de stroomwegen in de stad. 

In de jaren '60 kwam het besef dat de groei van het autogebruik 

zwaar onderschat was en dat er veel gratere aanpassingen nodig 

waren om hiermee om te kunnen gaan. Dit leidde tot wanhoop bij 

de gemeentebestuurders, want als de stad zou dichtslibben zou 

dat een uitsterving van het stadscentrum betekenen. Daarnaast 

belemmerde de auto niet aileen andere auto's, maar oak aile andere 

weggebruikers, die werden door de drukte vertraagd, wat onder 

andere de concurrentiepositie van de verschillende OV-systemen 

verminderde. Oak de woekergroei van parkeren, het liefst zo dicht 

mogelijk bij de eigen waning of bestemming, zorgde voor problemen. 

In deze periode was er bij de sanering van oude stadscentra spanning 

tussen het behouden van het oude centrum en het behouden van 

de vlotheid van het verkeer, zonder dat uit de stad te verbannen. 

Om hierin te voorzien ontstonden de eerste parkeergarages aan 

de rand van het centrum, na veel tegenstand en studie veroverden 

ze langzaam terrein. Doordat steeds meer mensen steeds vrijer 

waren in hun verplaatsingen began in Nederland de Urban Sprawl 

(gekenmerkt door steeds lagere dichtheden, steeds verder van de 

stedelijke centra), waardoor het OV in deze voorsteden niet meer 

rendabel was, wat nag meer mensen de auto "injaagde". 

Later in de jaren '60 groeide de overtuiging, vooral in de middelgrote 

steden, dat het verbeteren van het OV niet voldoende was om 

de parkeerdruk en congestie op te heffen. Het OV kreeg hier, in 

tegenstelling tot in de grate steden, niet de aandacht en de ruimte 

om te kunnen verbeteren. Vanaf deze periode worden er voor het 

eerst verkeersbeperkende maatregelen genomen om de centra 

te ontlasten (circulatieplan Graningen) . Oak werd er steeds meer 

aandacht besteed aan de autoverplaatsingen binnen de bebouwde 

kom, van waning naar stadscentrum en terug . Men streefde hierin 

naar snelheid en doorstroming zonder besef van de consequenties 

voor de ruimtelijke en functionele context. Waar dit wei problemen 

gaf, werd er met eenrichtingsverkeer of verkeersscheiding in ruimte 

(rijbanen) of tijd (verkeerslichten) gewerkt. 

Verkeersscheiding werd in de jaren '60 gezien als de oplossing voor 

aile problemen. Goede voorbeelden hiervan zijn het masterplan 

voor Almere en dat van Lelystad, gebaseerd op de ideeen van de 
ClAM en de Engelse "New Town". Hierin kregen de auto, het OV 

en het langzaam verkeer gescheiden routes, de OV-rautes werden 

geoptimaliseerd, wat ertoe leidde dat het langzaam verkeer grate 

omwegen moest maken. Het ultieme voorbeeld voor de scheiding 
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van (verkeers)functies is de Bijlmermeer in Amsterdam Zuid-Oost. 

Hier werd voor elke vervoerswijze een netwerk op een eigen niveau 

gerealiseerd en al het doorgaande verkeer werd uit woongebieden 

geweerd door direct aan de ontsluitingswegen gezamenlijke 

parkeergarages te realiseren van waaruit de woningen te voet 

bereikbaar waren. De extreme uitwerking van het scheidingsprincipe 
in de Bijlmer, waar veel kritiek op was, lijkt het punt te zijn geweest 

waarop men began te denken dat absolute scheiding niet meer als 

de oplossing gezien kon worden voor de verkeersveiligheid. 

Vanaf de jaren '70 kwamen er protesten tegen de slechte invloeden 
van de auto op de stad en de verstoring die deze veroorzaakte 

in het stedelijk Ieven. Vanaf deze tijd wordt het idee van het 

verkeersluwe stadscentrum steeds sterker aangehangen. Ook 

worden de ontwikkelingen op dit gebied steeds minder gezien als 

ingenieursprobleem, maar steeds meer als opgave voor de ruimtelijke 

ordening, op zoek naar een nieuwe balans tussen leefbaarheid en 

economie. Verkeer wordt gezien als roofbouw op de open bare ruimte 
en moet daarom zijn eigen goed gesitueerde plek krijgen. ldeeen 

van E. F. Schuhmacher (1972/'73) en de Club van Rome (1970) 

over schaalverkleining en over (bestaande) structuren in de steden, 
verdrijven het geloof in de scheiding en de maakbaarheid van de 

samenleving, waarop de stedebouwkundige interesse verschuift van 

verkeersveiligheid op wijkniveau naar multifunctionaliteit in de strook 

tussen waning en weg. Dit was de aanzet tot de ontwikkeling van 

de woonerfgedachte vanuit het besef dat verkeersmenging leidt tot 

verlaging van de rijsnelheid en verhoging van het attentieniveau. 

In de jaren '80 wordt het effect van de groei van het autogebruik 

zichtbaar in het dalende aantal fietskilometers. Vanuit het 

gezichtspunt van milieu en gezondheid wordt besloten om 

fietsgebruik te stimuleren. Er worden directe en veilige routes 
aangelegd en in nieuwe wijken wordt hiermee van het begin af aan 

rekening gehouden; dit lijdt bij verschillende voorbeeldprojecten 

(Tilburg, Den Haag) tot een verschuiving van de modal split, 

grotere verkeersveiligheid, verbetering van winkelfuncties en 

minder problemen bij bevoorrading. Door de relatief lage kosten 
voor fietsverbindingen zijn ze een van de meest kostenefficiente 

maatregelen om milieunormen beter bereikbaar te maken. 

Veel Nederlandse plannen uit deze tijd hebben geen hierarchische 

of vertakkende ontsluitingsstructuur, het verkeer wordt egaal 

over het wegennet van de wijk verdeeld en daardoor geeft 

het geen grate leefbaarheidsproblemen zoals die ontstaan bij 

wijkontsluitingswegen. Door voorlopers van het CROW en 3VO 

wordt de aandacht gevraagd voor die punten waar verblijfsgebieden 

en verkeersfuncties samenkomen. Daarin willen ze verder gaan 
dan een verkeerskundige inrichting van 30 km/h-zones, ze willen 

interdisciplinair werken aan de ruimtelijke en functionele kwaliteiten 

op en om wegen. In deze verblijfsgebieden zou moeten worden 

voldaan aan de ruimtelijke en functionele wensen van de gebruikers, 

maar vaak zijn het opeenhopingen van snelheidsremmende 
maatregelen. Hiervoor werd door het Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat een Handboek 30 km/h- maatregelen uitgebracht (1984 ), 

een standaardwerk vol aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen 

binnen de bebouwde kom. Deze waren ruimtelijk weinig uitdagend 

voor vormgevers, wat ervoor zorgde dat de disciplines stedebouw 
en verkeerskunde weer verder uit elkaar groeiden. Pas in de jaren 

'90 krijgt de verkeerskunde interesse in ruimtelijk interessante, 

snelheidsreducerende en attentieverhogende maatregelen zoals de 

minirotonde. 

Ten tijde van het VINEX beleid (1993) wordt de mobiliteit van 

locaties ingedeeld aan de hand van de "ABC-formule", een C

locatie is zo goed als aileen per auto bereikbaar (bijv zichtlocaties 

langs snelwegen), een B-locatie is voor elke soort vervoer goed 

bereikbaar en A-locaties zijn voornamelijk per OV bereikbaar (bijv. 

centra van steden, stationsgebieden). Maar omdat de gemeenten 
zich verzetten tegen het beperken van parkeerruimte random 

stationsgebieden, werd deze indeling bestuurlijk bijna niet gebruikt. 

In deze periode komt het besef dat de gemiddelde automobilist voor 

elk wissewasje in de auto stapt en dater aan deze gewoonte niet veel 

gedaan kan worden. Hierdoor stellen veel politici en stedebouwers 
zich dienstbaarder op ten opzichte van de auto, waar ze eerder meer 

sturend op wilden treden; men gaat kaders zoeken waarbinnen de 

onvermijdelijke mobiliteitsgroei zich kan ontwikkelen. Eind jaren '90 

neemt de aandacht voor het milieu verder toe en wordt het aandeel 

van de "heilige koe" hierin voor het eerst bespreekbaar (bijna 50% 
van de energieconsumptie per gezin is toe te schrijven a an de auto). 

Er wordt ingestoken op schonere auto's en minder onnodige ritten 

om de schaarse fossiele brandstoffen te sparen en te voldoen aan 



de steeds scherper wordende regelgeving. Oak komen er nieuwe 

inzichten op het gebied van verkeersveiligheid. Vanaf deze periode 
wordt planvorming veelal gedomineerd door strenge (Europese) 

milieuwetgeving en door het "veilig-verkeers-principe" Duurzaam 

Veilig. In dit concept staat de mens centraal, de meeste ongevallen 

worden veroorzaakt door menselijk falen en daarom moet een 
verkeerssysteem gerealiseerd worden waarin de kans op fouten 

minimaal is, en als er tach een fout wordt gemaakt moeten de 

gevolgen minimaal zijn. Centraal staan functionaliteit (gebruik van het 
netwerk zoals het bedoeld is), homogeniteit (snelheids-, richtings- en 

massaverschillen verkleinen) en herkenbaarheid (het uiterlijk van de 
weg met omgeving moeten duidelijk maken water van de bestuurder 
verwacht wordt). Sinds 1997 is men bezig met de uitvoering hiervan, 

met een vernieuwende impuls in 2004 om het idee te actualiseren 

en weer onder de aandacht te brengen. Tegenwoordig, na kritiek uit 
stedebouwkundige hoek, is er de tendens om het principe niet meer 
aileen vanuit de verkeerskunde te benaderen. In de tweede fase 
van de uitvoering van het principe wordt steeds meer de omgeving 
betrokken bij het bepalen van maatregelen en ontwerpmiddelen en 

oak wordt er gewerkt aan gedragsbe"lnvloeding. 

Daarnaast komen de nieuwe opvattingen ruimtelijk tot uiting 
in vernieuwde aandacht voor openbaar vervoer, gebundelde 

deconcentratie en verbeterde samenwerking tussen de disciplines 

verkeerskunde en stedebouw. Dankzij Verkeersprestatie Op 
Locatie (VPL) krijgt men inzicht in het verwachte energiegebruik van 

een plan; dit maakt het mogelijk om tijdens het ontwerpen inzicht 
te krijgen in de consequenties van ontwerpkeuzes. Zo kunnen 
bijvoorbeeld herkomst- en bestemmingspunten beter gesitueerd 

worden zodat ze minder vervoersvraag opwekken. 
Door de milieuproblematiek is er oak vernieuwde aandacht voor wat 

er juist wei kan in verkeerszones. Hiermee komt men tot nieuwe 
ideeen voor deze zones, waarin het verkeer en de omliggende 

functies van elkaar kunnen profiteren. 

De problemen die de auto met zich meebrengt 
De mobiliteit in Nederland neemt nag steeds toe, per auto worden 
steeds minder kilometers gereden, maar dit wordt ruimschoots 

gecompenseerd door de groei van het aantal auto's. Deze mobiliteit 
van de auto wordt steeds sterker begrensd door het schaarser 

worden van zowel rij- als parkeerruimte. Om hiernaast tegemoet 
te komen aan de normen voor geluidshinder, luchtkwaliteit en 

veiligheid, is het belangrijk om op aile schaalniveaus op de lange 
termijn te streven naar vermindering van overbodige verplaatsingen, 

te hoge snelheden en onregelmatige rijsnelheden. 

Het aantal auto's neemt dus toe en oak het aantal korte 
verplaatsingen; dit brengt meerdere negatieve effecten met zich 

mee. Zo nemen al die auto's steeds meer ruimte in beslag (parkeren 

en congestie ), verminderde verkeersveiligheid, het vele "starten" 
geeft extra vervuiling, mensen krijgen minder lichaamsbeweging 

en het OV wordt onexploitabel. Als de Amerikaanse situatie een 
voorbode is voor wat ons in Nederland te wachten staat (en in het 
verleden is dit al vaker voorgekomen), dan zal deze toename van de 

mobiliteit, met de bijbehorende problemen aileen maar groeien. 

Van al deze negatieve kanten van de auto is de parkeerproblematiek 

in de openbare ruimte het meest duidelijk aanwezig, dit geldt zeker 
oak in woonwijken. De andere aspecten hebben slechts indirect 
invloed op de inrichting van de openbare ruimte. Dit onderzoek zal 
zich daarom richten op het parkeren, en daarom wordt in de volgende 

paragraaf verder ingegaan op dit aspect van het autogebruik. 

Parkeren 

ledere reis die een persoon 

maakt met behulp van 

"Door de bank genomen staat een 

Neder/andse auto 23 uur per etmaal 

stil" 

een vervoermiddel begint en eindigt altijd op een plaats waar dit 

vervoermiddel (tijdelijk) geparkeerd wordt. Dit gegeven heeft zijn 
oorsprong ver voordat het gemotoriseerde verkeer zijn intrede deed. 
De oudste vervoermiddelen waarbij dit verschijnsel zich voordoet 
zijn de ezels en paarden, deze werden aan een hek vastgemaakt 

(straatparkeren) of in een stal gezet (de garage) totdat ze weer 
nodig waren. Vanaf die tijd is er wat betreft het parkeren niet veel 
veranderd, aileen datgene water geparkeerd werd is "geevolueerd" 
van lastdieren, via koetsen naar de moderne auto. 
De ruimtebehoefte van een persoon in een auto is enorm in 

vergelijking met andere vervoersmiddelen. Zo beslaat een persoon 

in een bus of trein slechts 0,5 m2 (als het druk is zelfs maar 0,2 
m2), een lopende volwassene neemt zo'n 0,7 m2 in beslag. Een 

stilstaande auto neemt al snel 15 a 20 m2 ruimte in en als deze gaat 

"Een auto neemt vaak meer ruimte 

in beslag dan de bestuurder nodig 

heeft als werkplek" 

rijden neemt hij per kilometer 

snelheid 1 m2 in beslag 
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(vanaf 20 km/h). Zelfs als aile auto's altijd val zouden zitten komt 

dit uit op een grotere ruimtebehoefte per persoon dan aile andere 

vervoerswijzen en bekend is dat een auto meestal aileen door de 

bestuurder gebruikt wordt. Door deze ruimtebehoefte van de auto 

neemt de capaciteit van een wegdeel sterk af; zo kan over een 

'rij'baan in een uur een metro 40.000, een tram 20 .000 en een bus 

10.000 personen vervoeren. Te voet kunnen er 15.000 passeren, 

op de fiets 5.000 en met de auto slechts 1.500. Daarnaast moet 

voor het ruimtebeslag van de auto oak nag meegenomen worden 

dat deze vaker stilstaat dan dat hij rijdt en dat hij op verschillende 

plaatsen op verschillende tijden deze ruimte opeist voor de waning, 

bij het werk, bij een winkel enz. De auto is dus eigenlijk een heel 

egofstisch vervoermiddel dat een gigantische cla im op de ruimte 

legt. 

Parkeren langs de weg (veel gebruikt in woonwijken) is de oudste 

vorm van parkeren. Lang was de enige parkeermogelijkheid 

die op de openbare weg, en met de toenmalige intensiteit van 

paardenkoetsen en later auto's was dat helemaal geen probleem. 

Maar na de Tweede Wereldoorlog werd de parkeerdruk te groat 

voor de trottoirband en moesten er andere oplossingen gezocht 

worden . Dit parkeren langs de openbare weg heeft vele nadelen, 

bijvoorbeeld voor de verkeersveiligheid (het belemmerde zicht}, 

de verminderde capaciteit van het wegvak en daarmee de lagere 

gemiddelde snelheid en oak is er veel bezwaar tegen het beeld van 

de "volgeparkeerde" straat. 

Een parkeerprobleem ontstaat op het moment dat de ruimtelijke 

situatie niet meer in staat is om de parkeerbehoefte van de 

automobilisten op te vangen. Er zijn vier factoren die van invloed 

zijn op de ernst van dit parkeerprobleem. 

- Het wegennet: veel oude delen van steden zijn ontworpen om een 

plaats te bieden aan langzaam verkeer en niet aan de snelle en 

ruimteverslindende auto, omdat deze toen nag helemaal niet (zo 

dominant) in beeld was. 

- lntensivering van de bebouwing: door inbreiding in de gebieden 

die tach al een parkeerdruk ervaren, wordt deze druk aileen maar 

versterkt. 

P/aatszoekenden: automobilisten die geen parkeerplek 

kunnen vinden, blijven rondrijden op zoek naar een vrijkomende 
parkeerplaats, dit geeft een extra verkeersdruk en zorgt voor 

vertraging in de verkeersafhandeling . Een onderzoek hiernaar (uit 

1954) in Amerikaanse steden gaf aan dat 7 tot 10% van de rijdende 

auto's zoekende was naar een parkeerplek. 

- Motorisering: door het steeds verder groeiende aantal auto's 

wordt op aile bovenstaande punten de situatie steeds verder 

verslechterd. 

De oplossing van parkeerproblemen vraagt meer inzicht in de 

motieven, wensen en keuzes van parkeerders. Het eerste aspect 

om dit in kaart te kunnen brengen is het achterhalen van de reden 

van mensen om ergens heen te gaan en daar te parkeren . Ze willen 

gebruik maken van een bepaalde functie op een bepaalde plek, 

zoals werken , wonen, winkelen enz.: de parkeerbestemming. Elke 

categorie gebruikers per bestemming heeft zijn eigen kenmerken 

wat betreft parkeerduur, parkeertijdstip enz. lnzicht krijgen in de 

verhoudingen binnen de bestemmingen van de parkeerdersstroom 

is van groat belang om de totale parkeerbehoefte in kaart te kunnen 

brengen . 

Ook de parkeerduur geeft veel informatie over de benodigde 

parkeerruimte, deze parkeerduur is per type bestemming zeer 

verschillend en wordt ook door verschillende aspecten be·lnvloed. Bij 

de winkelbestemming bijvoorbeeld wordt de duur van het parkeren 

bepaald door de aard van de aankoop, de aard van het winkelcentrum, 

de grootte van de stad en de aard van de parkeervoorzieningen. De 

parkeerduur van winkelend publiek is ongeveer gelijk te stellen aan 

zakelijk verkeer, daarentegen is de gemiddelde parkeerduur voor 

wonen en werken veellanger. De groep met een lange parkeerduur 

(meer dan 4 uur) bestaat vaak uit zeer frequente parkeerders 

(bijvoorbeeld werknemers of bewoners), deze groep drijft daarom 

de parkeerdruk zeer hoog op, ten nadele van de kortere minder 

frequente parkeerders. 

Het parkeerpatroon vertoont op verschillende plekken vaak heel 

verschillende beelden . Bijvoorbeeld in een stadscentrum, daar stijgt 
de parkeerbehoefte sterk tussen acht en negen uur 's ochtends door 

de werknemers, later in de ochtend en vroeg in de middag stijgt 

deze weer door de toestroom van winkelend publiek, om vervolgens 
na vijf a zes uur te dalen tot een fractie van wat het overdag is. 

In een woonwijk zie je juist duidelijk de uitstroom rand acht uur 's 

ochtends, overdag wisselt het wat en rand een uur of vijf a zes komen 

vervolgens de werkenden weer terug en stijgt de parkeerbehoefte 



zeer sterk, vervolgens blijft deze de hele nacht zeer hoog. Ook over 
de hele week gezien verschijnen er heel verschillende patronen 

voor verschillende functies, waarbij het grootste verschil uiteraard 
ligt tussen de doordeweekse dagen, de zaterdag en de zondag. 

In het algemeen mag aangenomen worden dat de parkeerder 
loopafstand en parkeertarief tegen elkaar afweegt, en ook heeft de 
aanvaardbare loopafstand te maken met de gewenste parkeerduur. 
Er zijn veel aspecten die een invloed hebben op de loopafstand van 

parkeerplek naar bestemming, bijv. aard van parkeervoorziening, 
grootte van de stad, type bestemming en parkeerduur. De verhouding 

tussen al deze aspecten bepaalt of een loopafstand aanvaardbaar 
is of niet. 

Het absolute aantal parkeerplaatsen in Nederland is ruim voldoende 
voor het totale aantal auto's, een schatting uit 2000 komi uit op 
12,6 a 15,6 miljoen plaatsen voor een kleine 7 miljoen auto's, 
het is de distributie van deze parkeerplaatsen die zorgt voor de 
problemen. De voile en lege plaatsen zijn niet evenredig verdeeld, 
ze zijn sterk geclusterd. Tijdens werktijden zijn de meeste plaatsen 

in woongebieden leeg terwijl er in werk- en winkelgebieden een 
grote parkeerdruk bestaat, tijdens de avonduren is dit weer 
omgekeerd. Door functiemenging kan door dubbelgebruik een 

groot aantal parkeerplaatsen bespaard worden, wat voor grote 
kostenbesparingen kan zorgen (dit kan oplopen tot 10 a 30 duizend 
euro per parkeerplaats). 

Parkeren in woonwijken 
Naast de bestemmingen waar men met de auto heengaat, is er ook 

allijd een stallingsplaats nodig bij de uitvalsbasis: de woning. In het 
begin van de 20e eeuw was dit geen probleem want er was maar een 
klein aantal auto's en degenen die zich een auto konden veroorloven, 
woonden over het algemeen ook in de meer welgestelde en dus 
ruimer opgezette wijken, met vaak zelfs stallingsruimte op eigen 
terrein. Het parkeerprobleem in woonwijken is pas begonnen in de 
jaren '50, toen de auto financieel beter bereikbaar was en steeds 
meer mensen ook in minder ruim opgezette wijken een eigen auto 
hadden. In de volkswijken was dit een tweezijdig probleem, want 
zowel de hogere bevolkingsdichtheid als de smallere profielbreedte 

zorgden hier voor een grotere druk op deze smallere straten. Maar 
ook in de nieuwste wijken treden parkeerproblemen op doordat het 

autobezit hoger ligt dan waarvan tijdens de ontwerpfase is uitgegaan, 
of de beschikbare parkeerruimte wordt niet optimaal gebruikt. Ook 

worden problemen in wijken regelmatig veroorzaakt door een te 
hoge parkeerdruk in aangrenzende wijken of in het stadscentrum, 

wat leidt tot overstroom naar de omliggende wijken . 
Parkeerproblemen worden vaak versterkt of zelfs veroorzaakt door 
het slechte gebruik van de beschikbare parkeerplaatsen, vee I mensen 
met een eigen garage en/of oprit gebruiken deze voor opslag of 

als speelplek, terwijl deze plaatsen wei (gedeeltelijk) meegerekend 
zijn in de parkeernorm voor die wijk . Parkeerproblemen die door 

bewoners aangegeven worden, kunnen ook niet altijd klakkeloos 
overgenomen worden, sommigen vinden het al een probleem als ze 
af en toe honderd meter moeten lopen. Zoals een bewoner van een 
VINEX-wijk ooit zei: "We hebben een onoplosbaar parkeerprobleem 
als iedereen recht voor de voordeur wil parkeren". 

De situaties in woonwijken zijn zo verschillend dat er geen 
standaardoplossingen te vinden zijn, de oplossingsmogelijkheden 
zijn geheel afhankelijk van de wijk zelf, de omgevinglligging van 

de wijk, de gemeente en de bewoners. Voor elke wijk moeten 
de specifieke vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. De 
vraag zal voorlopig waarschijnlijk overal blijven toenemen, want het 

aantal auto's per huishouden groeit nog steeds en deze groei zal 
de komende jaren ook aanhouden. Het niveau ligt nu op 1 ,01 auto 
per huishouden en dat zal in 2020 gegroeid zijn tot 1 ,13. Over het 

totale parkeeraanbod in Nederland is maar weinig bekend, het is 
niet eens bekend of dit aantal stijgt of daalt. Wei kunnen er in zijn 

algemeenheid enkele opmerkingen over worden gemaakt. Zo zal het 
aantal parkeerplaatsen op de openbare weg binnen de bebouwde 
kom (zo'n 80% van het totaal binnen deze kom) eerder dalen dan 
stijgen vanwege het gebrek aan ruimte. Bij herstructurering vall er 
op dit gebied aileen in de jaren 60-wijken winst te behalen vanwege 
de brede opzet van deze wijken, in andere wijken kan er enige 
verlichting komen door de beschikbare ruimte op prive-terrein beter 
te benutten. Een groot dee! van de nieuwe parkeerplaatsen zal in 

open bare gebouwde voorzieningen worden gerealiseerd, of in nieuw 
te bouwen wijken. Dus is het huidige aantal on-street-parkeerplaatsen 
in veel wijken maatgevend, met kleine mogelijkheden tot variatie. 

Het parkeeraanbod in een wijk kan over het algemeen in drie 
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categorieen worden ingedeeld: individuele voorzieningen op 

priveterrein, collectieve voorzieningen op openbaar terrein en semi

collectieve voorzieningen in privedomein (in woongebouw). Het 

totaal aantal parkeerplaatsen kan dan voldoende zijn, de discussie 

over parkeergedrag en aanvaardbare loopafstanden kan hoog 

oplaaien. De oorzaken van parkeerproblemen liggen ver uiteen, 
maar de centrale vraag hierin is wat acceptabel is qua loopafstanden 

en gebruik. In de volgende paragrafen wordt deze problematiek per 

type wijk kort beschreven. 

De eerste wijken die met parkeerproblemen te maken kregen 

waren die tegen de stadscentra aan. Aan de hand van deze 
oudere wijken zijn enkele kenmerkende ontwikkelingen wat betreft 

parkeren te verklaren. Parkeerproblemen ontstaan hier door een 

groeiend autobezit bij een gelijkblijvend aantal parkeerplaatsen en 

huishoudens, de verhouding tussen het aantal woningen en het 

aantal parkeerplaatsen is minder dan een, de wijken hebben weinig 
groene of vrije ruimte die de hogere parkeerdruk kunnen opvangen 

en er is een grote overloop vanuit de centra. Dit leidt tot veel 

zoekverkeer, foutparkeren en geheel volgeparkeerde straten. Voor 

de verschillende typen (oude) wijken zijn er wei duidelijk verschillen 

aan te wijzen, hieronder zullen vijf typen wijken worden besproken. 
1. Oude wijken in hoge dichtheden met etagebouw. Deze wijken 

liggen vooral in grote en middelgrote steden rondom de stadscentra 

(bijv. Lombok in Utrecht en de Staatsliedenbuurt in Amsterdam). De 

wijken kenmerken zich door parkeerregulering, een maximum aan uit 

te geven bewonersvergunningen en vaak ook wachtlijsten hiervoor. 

Het autobezit in deze wijken ligt uitzonderlijk laag door de ligging van 
deze wijken (veelal nabij OV punten), het beperkte parkeeraanbod 

en de parkeerregulering. Deze wijken geven het voorbeeld van 

hoe je wijken leefbaar en aantrekkelijk kunt houden door middel 
van stringent parkeerbeleid. Dit soort wijken is aantrekkelijk voor 

bepaalde groepen bewoners, terwijl ze "autoafhankelijke" mensen 
veelal afstoten waardoor de parkeerdruk niet veel verder zal 

groeien. 

2. Oude wijken in lagere dichtheden met laagbouw. Deze wijken zijn 

veel te vinden in kleine en middelgrote steden, deze laagbouwwijken 

kenmerken zich door typische arbeiders- en middenstandswoningen 

met kleine voortuinen, meestal is hier iets meer ruimte voor de 

auto. In deze wijken is de paradox ontstaan waarbij mensen met 

een parkeerplaats op eigen terrein deze juist niet gebruiken als 

de parkeerdruk hoog is, zodat deze priveplaats dan vrij blijft voor 

bezoek. 
3. Vroegnaoorlogse wijken. Deze wijken uit de jaren '50 en '60 

van de vorige eeuw bestaan uit middelhoge en hoge portiek

en galerijflats, deze worden van elkaar gescheiden door brede 

wegen, (semi-)openbaar groen en collectieve parkeerterreinen. 
Deze opzet zorgt voor veel ruimte voor eventuele verhoging van 

het aantal parkeerplaatsen, maar vanwege de kosten wordt in 

herstructureringsopgaven in deze wijken vaak gekozen voor 

uitbreiding van het aantal woningen, bijvoorbeeld door middel van 

laagbouw in de groene zones. Om dan nog meer van het groen te 
vervangen door parkeerruimte stuit dan vaak op veel verzet. 

4. Laagbouwwijken uit de jaren '70 en '80. Als reactie op de 

grootschalige flats van de jaren zestig ontwikkelde zich in de peri ode 

daarna de 'nieuwe truttigheid '. Dit werd gekenmerkt door laagbouw 

langs kronkelige, smalle woonerven met kleine parkeerhavens en 
een hoog aandeel parkeren op eigen terrein. Het centrale probleem 

in deze wijken is de beperkte openbare ruimte, wat weinig ruimte 

overlaat voor het verhogen van het aantal parkeerplaatsen. 

5. VINEXwijken uit de jaren '90. In deze wijken moet een gemiddelde 

woningdichtheid gehaald worden van 30 woningen per hectare, en 
vanwege de geplande goede OV-bereikbaarheid zou het aantal 

auto's en dus ook de parkeernorm lager zijn. Vaak bleek echter dat 

deze wijken juist de auto-minded mensen aantrekken omdat de OV 
voorzieningen vaak pas laat klaar zijn en de wijken vlak langs grote 

wegen en verder uit de centra liggen. Hierdoor zijn de gestelde 

parkeernormen vaak niet (meer) toereikend. Maar het achteraf 
inpassen van parkeerruimte om de nieuwe normen te halen, blijkt 

vaak niet mee te vallen. Omdat de bewoners bewust kiezen voor 

een wijk met nieuwe, ruime en betaalbare woningen , een eigen tuin, 

groen, een bepaald type mensen, rust en voldoende parkeerruimte, 

ligt dit laatste punt vaak zeer gevoelig. Het zijn vooral gezinnen en 
tweeverdieners voor wie het bijna vanzelfsprekend is om een of 

meerdere auto's te hebben. Voor de oorspronkelijke doelgroep met 

lagere inkomens zijn de wijken niet meer bereikbaar vanwege de 

grote prijsstijgingen. 



B. COMPLETE SET VARIABELEN 

Op de volgende acht bladzijdes zijn de zestien varianten zoals ze 

in de enquete gepresenteerd zijn te zien. Op elke dubbele bladzijde 

zijn steeds vier varianten (1 t/m 4) te zien op een van de basistypen 

(A t/m D). 
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Uw auto staat vlakbij uw huis 
U kunt de auto zien staan 

Uw auto staat vlakbij uw huis 
U kunt de auto zien staan 

De auto staat onbewaakt 
De woonstraat is open voor auto's 

De auto wordt bewaakt door camera's 
De woonstraat is open voor auto's 

VARIANT A1 

VARIANT A2 



Uw auto staat vlakbij uw huis 
U kunt de auto zien staan 

Uw auto staat vlakbij uw huis 
U kunt de auto zien staan 

De auto staat onbewaakt 
De woonstraat is afgesloten voor auto's 

De auto wordt bewaakt door camera's 
De woonstraat is afgesloten voor auto's 

VARIANT 

VARIANT A4 
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Uw auto staat op een halve minuut lopen 
U kunt de auto wat verderop zien staan 

Uw auto staat op een halve minuut lopen 
U kunt de auto wat verderop zien staan 

De auto staat onbewaakt 
De woonstraat is open voor auto's 

De auto staat achter een hek, aileen open voor bewoners 
De woonstraat is open voor auto's 

VARIANT 81 

VARIANT 82 



Uw auto staat op een halve minuut lopen 
U kunt de auto wat verderop zien staan 

Uw auto staat op een halve minuut lopen 
U kunt de auto wat verderop zien staan 

De auto staat onbewaakt 
De woonstraat is afgesloten voor auto's 

De auto staat achter een hek, aileen open voor bewoners 
De woonstraat is afgesloten voor auto's 

VARIANT B 

VARIANT 84 
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Uw auto staat vlakbij uw huis 
Niemand kan uw auto zien staan 

Uw auto staat vlakbij uw huis 
Niemand kan uw auto zien staan 

De auto staat onbewaakt 
De woonstraat is open voor auto's 

De auto staat achter een hek, aileen open voor bewoners 
De woonstraat is open voor auto's 

VARIANT C1 

VARIANT C2 



Uw auto staat vlakbij uw huis 
Niemand kan uw auto zien staan 

Uw auto staat vlakbij uw huis 
Niemand kan uw auto zien staan 

De auto staat onbewaakt 
De woonstraat is afgesloten voor auto's 

De auto staat achter een hek, aileen open voor bewoners 
De woonstraat is afgesloten voor auto's 

VARIANT C3 

VARIANT C4 
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Uw auto staat op een halve minuut !open 
Andere bewoners kunnen uw auto zien staan 

Uw auto staat op een halve minuut !open 
Andere bewoners kunnen uw auto zien staan 

De auto staat onbewaakt 
De woonstraat is open voor auto's 

De auto wordt bewaakt door camera's 
De woonstraat is open voor auto's 

VARIANT 01 

VARIANT 02 



Uw auto staat op een halve minuut lopen 
Andere bewoners kunnen uw auto zien staan 

Uw auto staat op een halve minuut lopen 
Andere bewoners kunnen uw auto zien staan 

De auto staat onbewaakt 
De woonstraat is afgesloten voor auto's 

De auto wordt bewaakt door camera's 
De woonstraat is afgesloten voor auto's 

VARIANT 03 

VARIANT 04 
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C. ENQUETE 

Beste Bewoner, 

Mijn naam is Lieke Toll en ik studeer Bouwkunde aan de Technische Universiteit 
in Eindhoven. Voor mijn afstuderen doe ik onderzoek naar parkeren in woonwijken. 
lk wil graag te weten komen hoe bewoners denken over parkeren en waar hun 
voorkeuren naar uit gaan. Met behulp van deze informatie kan dan de inrichting 
van woonwijken in de toekomst beter aansluiten op de wensen van bewoners. 

lk hoop met deze enquete meer inzicht te krijgen in uw voorkeuren wat betreft 
parkeren. lk zou het daarom erg op prijs stellen als u een klein half uurtje de tijd 
zou nemen om in deze enquete uw mening te geven. De gegevens die u invult 
zullen anoniem worden verwerkt en niet aan anderen beschikbaar worden 
gesteld. 

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking! 

Vriendelijke Groeten, 

Lieke Toll 
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Stell u zich voor dat u gaat verhuizen. U kunt kiezen tussen twee precies gelijke 
woningen die aansluiten bij uw woonwensen. Het enige verschil is dat de 
omgeving van de waning steeds verschilt. 
Aan u de vraag naar welke situatie uw voorkeur uitgaat. 

U krijgt dadelijk acht vragen waarin steeds twee situaties onder elkaar staan (A en B). 
Per situatie worden !wee afbeeldingen getoond: een plattegrondje van de situatie en 
een beeld van de straat zoals die eruit ziet vanuit het woonkamerraam met daarbij 
begeleidende tekst. 

Hier ziet u een voort>eeld: 

kleuren in de plattegronden betekenen. 
• Woningen 
• De woning waar hat om gaat 

- Tuinen 
• w egen 
• Parkeerplaatsen 

Als u deze afbeeldingen en de begeleidende tekst heef1 bekeken, is de vraag aan u om uw 
voorkeur aan te kruisen op de volgende onderdelen: 
De ar ersituatie, hoe ver moe! u lopen naar de auto, kunt u de auto zien staan en staat 
de auto wei of niet bewaakt. Deze bewaking gebeurt door middel van camera's of met een 
hekwerk waardoor de parkeerplaats aileen toegankelijk is voor omwonenden. (Er mag aileen 
geparkeerd worden op de aangegeven plaatsen. en als de woonstraat is afgesloten voor 
verkeer zijn de woningen wei bereikbaar in noodgevallen). 
Verke rsveili heid, vindt u deze silualie verkeersveilig or niel, vindl u het een veilige 
leefomgeving, bijvoorbeeld voor kinderen om in te spelen. 
Het straatbeeld, wat vindt u van de inrichting en de sfeer van de straat. 
H t I. als u alles meeneemt wat u ziet en lees I, en de verschillende voor- en nadelen 
tegen elkaar afweegt, welke situatie zou dan uw voorkeur hebben? 

Tot slot wordt u gevraagd aan te geven of de getoonde situaties zo aantrekkelijk zijn datu 
daar zou willen won en. Het is daarbij niet de vraag of u in dat bepaalde huis zou willen wonen, 
maar of u in een straat zou willen wonen die op de getoonde manier ingericht is. 



A 

Uw auto staat vtakb'J uw htll 
Niemand kan uw auto zien staan 

1 
Kruis hieronder aan naar welke van de bovenstaande situaties uw voorkeur 
uitgaat op het gebied van: 

a. De parkeersituatie 
b. Verkeersveiligheid 
c. Het straatbeeld 

A 
0 
0 

0 

8 
0 
0 

0 

Geen voorkeur 
0 

0 
0 

d. Het totaal: Welke van de twee situaties heeft uw voorkeur? (Kruis uw keuze aan) 
o A 
0 8 
o Geen voorkeur 

e. Zou u in de straten willen wonen die hierboven staan afgebeeld? 
(Kruis voor beide situaties uw keuze aan) 

Straat A o Ja o Nee 
Straat B o Ja o Nee 
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Uw auto ·taat op een halve minuut lopen De & •to ataat onb-aakt 
Andere bewoners kunnen uw auto Nlfl staan De woonstraat is afgesloten voor auto's 

2 
Kruis hieronder a an naar welke van de bovenstaande situaties uw voorkeur 
uitgaat op het gebied van: 

a. De parkeersituatie 
b. Verkeersveiligheid 
c. Het straatbeeld 

A 
0 
0 

0 

B 
0 
0 

0 

Geen voorkeur 
0 
0 

0 

d. Het totaal: Welke van de twee situaties heeft uw voorkeur? (Kruis uw keuze aan) 
o A 
o B 
o Geen voorkeur 

e. Zou u in de straten willen wonen die hierboven staan afgebeeld? 
(Kruis voor beide situaues uw keuze aan) 

Slraat A o Ja o Nee 
Straat B o Ja o Nee 



Uw au to staat vtakbiJ uw hUJs 
U kunt de auto zien slaan 

De auto word! bewa11kt door camera' 
De woonstraat is open VOOf auto's 

8 

3 
De auto staat achier een hek, aileen open voor bewoners 
De woonstraat rs open voor auto's 

Kruis hieronder aan naar welke van de bovenstaande situaties uw voorkeur 
uitgaat op het gebied van: 

a. De parkeersituatie 
b. Verkeersveiligheid 
c. Het straatbeeld 

A 
0 
0 

0 

B 
0 
0 

0 

Geen voorkeur 
0 

0 
0 

d. Het totaal: Welke van de twee situaties heeft uw voorkeur? (Kruis uw keuze aan) 
o A 
o B 
o Geen voorkeur 

e. Zou u in de straten willen wonen die hierboven staan afgebeeld? 
( Kruls voor be ide s1tuaties uw keuze a an) 

Slraat A o Ja o Nee 
Straat B o Ja o Nee 
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A 

Uw auto stsat vi kbrJ uw hu•s 
Niemand kan uw auto zien staan 

De auto staat onbewaakt 
De woonstraat is open voor auto's 

8 

Uw auto staat vlakbij uw huis 
Niemand kan uw auto zien staan 

De auto slaat adltor een hek, aileen open voor bewoners 
De woonstraat is afgesloten voor auto's 

4 
Kruis hieronder aan naar welke van de bovenstaande situaties uw voorkeur 
uitgaat op hel gebied van: 

a. De parkeersituatie 
b. Verkeersveiligheid 
c. Het straatbeeld 

A 
0 

0 

0 

8 
0 
0 

0 

Geen voorkeur 
0 
0 

0 

d. Het totaal: Welke van de twee situaties heert uw voorkeur? (Kruis uw keuze aan) 
o A 
0 8 
o Geen voorkeur 

e . Zou u in de straten willen wonen die hierboven staan afgebeeld? 
(Kruis voor beide situaties uw keuze aan) 

Straat A o Ja o Nee 
Straat 8 o Ja o Nee 



Uw auto staat op een halve minuut lopen 
U kunt de auto wat verderop z:~en staan 

De auto stsat adlter een hok. aileen open voor bewoner 
De woonstraat '" open voor auto's 

5 
D auto taat achier een hek. aileen open voor bewoners 
De woonstraat is afg Iaten voor auto's 

Kruis hieronder aan naar welke van de bovenslaande situaties uw voorkeur 
uitgaat op het gebied van: 

a. De parkeersituatie 
b. Verkeersveiligheid 
c. Het straatbeeld 

A 
0 
0 

0 

B 
0 
0 
0 

Geen voorkeur 
0 
0 

0 

d. Het totaal: Welke van de twee situaties heeft uw voorkeur? (Kruis uw keuze aan) 
o A 
o B 
o Geen voorkeur 

e. Zou u in de straten willen wonen die hierboven staan afgebeeld? 
(Kruis voor beide situaties uw keuze aan) 

Slraat A o Ja o Nee 
Straal B o Ja o Nee 
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Uw auto steal op een halve m1nuut lopen 
U kunt de auto wat verderop zien staan 

De auto slaal onbewaakl 
De woonstraat is open voor auto's 

6 
De woonstraat is open voor auto's 

Kruis hieronder aan naar welke van de bovenstaande situaties uw voorkeur 
uitgaal op het gebied van: 

a. De parkeersilualie 
b. Verkeersveiligheid 
c. Het straalbeeld 

A 
0 
0 

0 

8 
0 
0 

0 

Geen voorkeur 
0 
0 

0 

d. Het lotaal : Welke van de twee situaties heeft uw voorkeur? (Kruis uw keuze aan) 
o A 
o B 
o Geen voorkeur 

e. Zou u in de stralen willen wonen die hierboven slaan afgebeeld? 
(Kruis voor be ide situaties uw keuze aan) 

Straat A o Ja o Nee 
Straat B o Ja o Nee --· 



7 
Kruis hieronder aan naar welke van de bovenstaande situaties uw voorkeur 
uitgaat op het gebied van: 

a. De parkeersituatie 
b. Verkeersveiligheid 
c . Het straatbeeld 

A 
0 
0 

0 

B 
0 
0 

0 

Geen voorkeur 
0 
0 

0 

d. Hettotaal: Welke van de twee situaties heefl uw voorkeur? (Kruis uw keuze aan) 
o A 
o B 
o Geen voorkeur 

e. lou u in de straten willen wonen die hierboven staan afgebeeld? 
( Kruis voor beide situaties uw keuze aan) 

Straat A o Ja o Nee 
Straat B o Ja o Nee 
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8 

Uw auto staat vlakbij uw huis 
U kunt de auto zi~n slaan 

De aula slaal onbewaal<t 
De woonslraal is afges~olen voor auto's 

8 
Kruis hieronder aan naar welke van de bovenstaande situaties uw voorkeur 
uitgaat op het gebied van: 

a. De parkeersituatie 
b. Verkeersveiligheid 
c. Het straatbeeld 

A 
0 
0 

0 

B 
0 
0 

0 

Geen voorkeur 
0 
0 

0 

d . Het totaal: Welke van de twee situaties heeft uw voorkeur? (Kruis uw kauze aan) 
o A 
o B 
o Geen voorkeur 

e. Zou u in de straten willen wonen die hierboven staan afgebeeld? 
(Kruis voor beide s~uaties uw keuze aan) 

Straat A o Ja o Nee 
Straat B o Ja o Nee --· 



Hieronder volgen enkele vragen over uw mening over uw woonomgeving, 
en uw parkeerwensen. U kunt steeds aankruisen of u het wei of niet eens 
bent met de gegeven stellingen 

De volgende vier stellingen gaan over uw huidige woonomgeving. 
1 a. lk ben tevreden met de parkeersituatie in mijn huidige woonomgeving o 
1 b. lk ben tevreden met de veiligheid in mijn huidige woonomgeving 0 
1c. lk ben tevreden met het straatbeeld in mijn huidige woonomgeving 0 

1 d. lk ben tevreden met mijn huidige woonomgeving in zijn totaal 

De volgende drie stellingen gaan over uw keuzes tijdens het invullen 
van de enquete. 
2a. De parkeersituatie in een woonomgeving be'invloedt mijn keuze 
2b. De veiligheid in een woonomgeving be'invloedt mijn keuze 
2c. Het straatbeeld in een woonomgeving be'invloedt mijn keuze 

De volgende negen stellingen gaan over uw voorkeuren wat betreft 
parkeren. 

0 

0 
0 

0 

3a. lk parkeer mijn auto in de directe woonomgeving bij voorkeur bewaakt o 
3b. lk ben bereid om voor deze bewaking te betalen 0 

4. lk laat mijn auto bij voorkeur bewaken door: 
4a. Camera's die door een bedrijf in de galen worden gehouden 0 
4b. Camera's waarvan ik de beelden thuis kan bekijken 0 

4c. Een met een slagboom afgesloten parkeerterrein 0 

4d. Een met een hekwerk afgesloten parkeerterrein 0 

5a. lk ben bereid de tweede auto onbewaakt te parkeren op een 
parkeerplaats op grotere afstand van de waning 0 

5b. lk ben bereid de tweede auto verder weg te parkeren als deze 
auto daar bewaakt staat 0 

5c. lk ben bereid te betalen voor de bewaking van deze tweede auto 0 

Stell u voor: er komi in uw straat ruimte vrij die niet gebruikt word! door auto's. 
6. lk rich! deze ruimte graag in met: 
6a. Gras 0 

6b. Plantsoen 0 

6c. Speelmogelijkheden voor kinderen 0 
6d. Bestrating 0 

6e. Zit gelegenheden 0 
6f. Anders namelijk: ..... . ..... .... ... ......... .... .. .. 0 
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Tot slot enkele vragen om een beeld te krijgen van de personen die de enquete hebben ingevuld. 

1. Wat is uw geslacht? 
oMan 
o Vrouw 

2. Wat is uw geboortejaar? 

3. Wat is uw postcode? 

4. Hoe is uw huishouden samenstelling? (Vul de aantallen per categorie in. inclusief uzelf) 
Volwassenen (20+) 
Kinderen van 15-19 
Kinderen van 10-14 

.... Kinderen van 0-9 

5. Hoeveel mensen in uw huishouden hebben een betaalde baan? 
o Geen (ga door naar vraag 8) 
oAantal: 

6. Heeft u zelf een betaalde baan? 
o Ja 
o Nee (ga door naar vraag 8) 

7. Wat is uw opleidingsniveau? 
o Lager (Basisschooi/LBONMBO) 
o Middelbaar (MAVO/MBO/HAVONWO) 
o Hoger (HBOIWO) 

7a. Hoeveel uur per week werkt u? (Vul het aantal in) 

8. Hoeveel auto's zijn in het bezit van uw huishouden? 
o Geen (Ga verder met vraag 9) 
o 1 (Vul hieronder aileen de linkerkolom in) 
o 2 (vul hieronder beide kolommen in) 
o 3 of meer (vul hieronder beide kolommen in voor de twee meest gebruikte auto's) 

,.._o 
,.._o 'bv 

!..~'bv lr"' 
8a. Hoe vaak wordt de auto op een gemiddelde doordeweekse dag gebruikt? 

o minder dan 1x per dag 
o 1 tot 2 keer per dag 
o 3 of meerdere keren per dag 

8b. Op welke tijden van een doordeweekse dag staat de auto meestal 
geparkeerd bij uw waning? (Meerdere, of zelfs aile antwoorden mogelijk) 
o 's nachts. tussen O.OOu en 8.00u 
o 's ochtends, tussen 8.00u en 12.00u 
o 's middags, tussen 12.00 en 18.00u 
o vroeg op de avond, tussen 18.00u u en 20.00u 
o laat op de avond. tussen 20.00u en 24.00u 

9. Als u nag opmerkingen of aanbevelingen heell, dan kunt u die hieronder uiten: 

Dllis...heLeiruie-'laQ.de.z.ELBnQuiite hartelijk bedankt.}l.QOLu.w_medew_e.r.K.logl 

-<:-& -....~0 
0 0 
0 0 
0 0 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

--· 



VARIAN TEN 
A1 &A2 
Zicht 
Kort lopen 
Wei verkeer 
1 Geen bewaking 
2 Wei bewaking 

A3&A4 
Zicht 
Kort lopen 
Geen verkeer 
3 Geen bewaking 
4 Wei bewaking 

81 & 82 
Zicht 
Ver lopen 
Wei verkeer 
1 Geen bewaking 
2 Wei bewaking 

83 & 84 
Zicht 
Ver lopen 
Geen verkeer 
3 Geen bewaking 
4 Wei bewaking 

C1 & C2 
Geen zicht 
Kort lopen 
Wei verkeer 
1 Geen bewaking 
2 Wei bewaking 

C3 &C4 
Geen zicht 
Kort lopen 
Geen verkeer 
3 Geen bewaking 
4 Wei bewaking 

01 & 02 
Geen zicht 
Ver lopen 
Wei verkeer 
1 Geen bewaking 
2 Wei bewaking 

03 & 04 
Geen zicht 
Ver lopen 
Geen verkeer 
3 Geen bewaking 
4 Wei bewaking 
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