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SAMENVATTING 

Gedurende een dag worden er door de mens veel activiteiten uitgevoerd zoals 
winkelen, werken en recreëren. In de huidige ruimtelijke planning is een goede 
bereikbaarheid van de locaties waar deze activiteiten worden uitgevoerd één van de 
voornaamste doelstellingen. Maar mensen ontwikkelen hun activiteiten niet als een 
doel op zichzelf. In 2006 presenteerden Arentze en Timmermans daarom een 
nieuwe theorie voor het modelleren van activiteitenpatronen. Deze theorie stelt dat 
de dagelijkse activiteiten worden gedreven door een beperkte universele set van 
subjectieve behoeften, en is onderdeel van de activiteitengebaseerde benadering die 
momenteel sterk in de belangstelling staat in (internationaal) onderzoek. 

De aanwezigheid en grootte van de fundamentele behoeften kunnen in de tijd 
veranderen en zijn een functie van de kenmerken van de locaties waar de activiteiten 
plaatsvinden. De relatie tussen de route- en locatieattributen van de ruimtelijke 
inrichting (het aanbod), en de verplaatsingen en activiteiten (de behoeften) moet in 
het kader van de ontwikkelde nieuwe theorie nog nader onderzocht worden. De 
probleemstelling van dit afstudeeronderzoek is de vraag hoe kan een ruimtelijke 
omgeving beoordeeld worden op de mate waarin deze omgeving in staat is om 
fundamentele behoeften te bevredigen? Het doel van het afstudeeronderzoek is 
daarom het maken van een meetinstrument waarmee aan de hand van de ruimtelijke 
omgeving gemeten kan worden hoe goed mensen in hun behoeften kunnen 
voorzien. Dit meetinstrument van de ruimtelijke omgeving, dat nog zal moeten 
worden ontworpen, beoogt een vereenvoudigd simulatiemodel in een geografisch 
informatiesysteem te worden. Met het simulatiemodel wordt, bij wijze van 
voorbeeldcase, enkel de verandering van de behoefte aan groen gesimuleerd. Om 
het simulatiemodel op te kunnen stellen wordt de ontwikkelde theorie eerst nader 
bekeken om te zien welke informatie ontbreekt. Door middel van literatuuronderzoek 
wordt geprobeerd een antwoord te geven op de vraag welke activiteiten van 
huishoudens relevant zijn voor ruimtelijke vraagstukken en wat de achterliggende 
fundamentele behoeften zijn om tot die activiteiten te komen. Maar de gevonden 
overzichten van verschillende theorieën en opsommingen van basisbehoeften van 
een individu zijn niet rechtstreeks bruikbaar bij het verklaren van de dagelijkse 
activiteiten van individuen èn huishoudens. Literatuuronderzoek naar ruimte-tijd 
onderzoeksgebieden levert geen bruikbare indeling van typen locaties op. 

De kennis uit het literatuuronderzoek kan, aangevuld met aannames, worden 
gebruikt om stap voor stap een abstract conceptueel model op te stellen. Dit model 
zorgt voor een beter begrip van de nieuwe theorie van Arentze en Timmermans 
voordat er een simulatiemodel kan worden opgesteld. Het uitvoeren van activiteiten 
zorgt voor een beoogd hoofd effect, maar ook voor neveneffecten. Aangenomen 
wordt dat het huishouden enkele specifieke eigenschappen heeft, waardoor de 
dagelijkse activiteiten van de leden van het huishouden niet enkel door de 
basisbehoeften van individuen kunnen worden verklaard. Een scheiding van 
negentien basisbehoeften op twee verschillende niveaus is daarom noodzakelijk. In 
het abstracte conceptueel model wordt opgenomen dat de attributen van de locatie 
van invloed zijn op de uit te voeren activiteiten. 

Er wordt uitgegaan van bestaande activiteitenpatronen in de regio Eindhoven, 
ontleent uit de gegevens van dagboekjes die in 2001 zijn verzameld. Een tour is een 
geheel van opeenvolgende verplaatsingen en uitgevoerde activiteiten waarbij het 
begin en eindpunt dezelfde zijn. In TransCAO wordt gekeken wat de beste manier is 
om de activiteitenpatronen in een geografisch informatiesysteem (gis) weer te geven 
op een kaart van het gebied, waarbij verplaatsingen binnen hetzelfde postcode
gebied niet worden weergegeven. Het simulatiemodel van de behoefte aan groen is 



VOORWOORD 

Het afstudeeronderzoek waarvan dit rapport het resultaat is, is niet zonder slag of stoot 
gegaan. Het weergeven de van de activiteitenpatronen in TransCAO en de simulatie van de 
verandering van de behoefte aan groen in Excel was geen eenvoudige opdracht. Het was 
een proces van veel puzzelen. Een proces dat enigszins val te vergelijken met het spelen van 
het spel Mastermind, waarbij stapsgewijs de juiste code achterhaald moet worden. Op deze 
plaats wil ik dan ook graag de personen bedanken die geholpen hebben bij het 
afstudeeronderzoek. Als eerste wil ik de afstudeercommissie bedanken met in het bijzonder 
Theo Arentze en Aloys Borgers voor de begeleiding en het tussentijds doornemen van het 
rapport. Daarnaast bedank ik Peter van der Waerden voor de hulp bij het GIS-programma 
TransCAD. Zonder Peter was het niet gelukt om de activiteitenpatronen via een alternatieve 
manier in TransCAO weer te geven en de bufferanalyses uit te voeren. Als laatste bedank ik 
mijn vriendin, familie en vrienden voor de steun gedurende het afstudeerproces. 

Groningen, augustus 2007 

Joehem van Bergen 



in Excel opgebouwd uit verschillende onderdelen. Het nut van een verplaatsing of 
een activiteit is, naast de beginwaarde van de behoefte aan groen, afhankelijk van de 
duur, het middel (type modaliteit of activiteit) en de aanwezige hoeveelheid groen. 
Met behulp van bufferanalyses kan de aanwezige hoeveelheid groen rondom een 
afgelegde route en op activiteitenlocaties worden berekend. Rondom de afgelegde 
routes van de verplaatsingen wordt een buffer van 50 meter berekend, rondom de 
activiteitenlocaties een buffer van 200 meter. Vervolgens wordt de overlap berekend 
van de buffers en de aanwezige hoeveelheid groen. Bij heel lange verplaatsingen 
kan TransCAO geen bufferanalyse uitvoeren en kan daardoor de behoefte aan groen 
niet berekend worden. Dit betekent helaas dat alle verplaatsingen en activiteiten die 
binnen een dergelijke tour vallen niet worden meegenomen in de berekeningen. Er 
blijven daardoor 310 geschikte verplaatsingen en 207 activiteiten over. Met de 
gebruikte verplaatsingsgegevens kan de verandering van de behoefte aan groen als 
gevolg van verplaatsingen en activiteiten over 134 tours verspreid over 81 
persoonsdagen worden berekend. 

Het simulatiemodel wordt getoetst door een denkbeeldig scenario toe te passen op 
de bestaande situatie van de regio Eindhoven waarbij er een verandering plaatsvindt 
van de hoeveelheid groen. Het onderhouden van alle kleinschalige groengebieden is 
een te grote kostenpost in het scenario. Daarom wordt 75% van de kleinschalige 
groengebieden met een oppervlakte tussen de 300m2 en 30.000m2 in de regio 
Eindhoven bebouwd met woningen. Ook in de nieuwe situatie wordt de verandering 
van de behoefte aan groen als gevolg van de activiteitenpatronen gesimuleerd. De 
berekeningen in de twee situaties worden vervolgens met elkaar vergeleken. In het 
geval van 101 tours neemt het berekende nut na een tour door de verandering van 
de aanwezige hoeveelheid groen af, bij 27 tours blijft dit gelijk. Opvallend is dat met 
het afnemen van de aanwezige hoeveelheid groen, het berekende nut van het 
uitvoeren van 6 tours toeneemt. Dit wordt verklaard doordat de beginwaarde van de 
behoefte, die doorgerekend wordt na het uitvoeren van een eerdere tour, bij deze 6 
tours in situatie2 hoger is dan in situatie1. Het nut van verplaatsingen en activiteiten 
berekend per persoonsdag neemt door het afnamen van de aanwezige hoeveelheid 
groen in het geval van 68 van de 81 persoonsdagen af. Bij 13 persoonsdagen blijft 
het beleefde nut gelijk. Een herberekening na het wijzigen van enkele parameters 
leidt tot weinig afwijkende uitkomsten. Er kan daarom geconcludeerd worden dat het 
simulatiemodel weinig gevoelig is voor verschillen in de parameters. De aangenomen 
waarden van de gebruikte parameters zijn daardoor niet van grote invloed op de 
uitkomsten. Een simulatie van meer persoonsdagen kan leiden tot een completer 
beeld van het effect van een ruimtelijke ingreep. En misschien kan ook de 
verandering van andere universele basisbehoeften gesimuleerd worden. Er moet dan 
wel onderzocht worden of TransCAO wel het meest geschikte gis-pakket is om de 
noodzakelijke gegevens te leveren voor de berekening van die simulaties. 
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1 INLEIDING 

Gedurende een dag worden er door de mens veel activiteiten uitgevoerd zoals winkelen, 
werken en recreêren. In de ruimtelijke planning is een goede bereikbaarheid van de locaties 
waar deze activiteiten worden uitgevoerd één van de voornaamste doelstellingen. Maar 
mensen ontwikkelen hun activiteiten niet als een doel op zichzelf, maar als een manier om 
meer fundamentele behoeften te bevredigen. Mensen zijn zich echter vaak niet bewust van 
de verschillende achterliggende fundamentele behoeften. Er hoeft daarom niet altijd een 
duidelijke scheiding van activiteiten te zijn. In veel gevallen kan een enkele activiteit 
verschillende behoeften tegelijkertijd vervullen. Maar de aanwezigheid en grootte van 
behoeften kunnen in de tijd veranderen. De activiteiten die worden uitgevoerd om deze 
behoeften te bevredigen zijn daarom geen vaststaande gegevens en zijn hierdoor 
aanpasbaar aan de ruimtelijke mogelijkheden die het stedelijk gebied biedt. Bereikbaarheid 
speelt daardoor een meer gedifferentieerde rol dan in de traditionele zin. In plaats van 
bereikbaarheid zou het voldoen aan de ruimtelijke randvoorwaarden voor een optimale 
behoeftebevrediging wellicht het belangrijkste aspect van ruimtelijke planning moeten zijn. 
Het is echter de vraag wat deze ruimtelijke randvoorwaarden voor een optimale bevrediging 
van de behoeften zijn. De ruimtelijke mogelijkheden van het stedelijk gebied zijn in die zin tot 
op heden nog teveel onderbelicht gebleven. Er is nog te weinig onderzoek gedaan naar de 
wijze waarop fundamentele behoeften van invloed zijn op de dagelijkse activiteiten en welke 
rol de ruimtelijke component hierin speelt. 

Aanleiding voor dit afstudeeronderzoek is een artikel van Arentze en Timmermans (2006) 
waarin ze een nieuwe theorie voor het modelleren van activiteitenontwikkeling presenteren. 
Deze nieuwe theorie gaat ervan uit dat de dagelijkse activiteiten worden gedreven door een 
beperkte universele set van subjectieve behoeften. Het is onderdeel van de activiteiten
gebaseerde benadering die momenteel sterk in de belangstelling staat in (internationaal} 
onderzoek, vooral op het terrein van verkeer en vervoer. De relatie tussen de route- en 
locatieattributen van de ruimtelijke inrichting (het aanbod), en de verplaatsingen en 
activiteiten (de behoeften) moet in het kader van dit onderzoek en de ontwikkelde theorie nog 
nader onderzocht worden. De probleemstelling van dit afstudeeronderzoek is de vraag hoe 
kan een ruimtelijke omgeving beoordeeld worden op de mate waarin deze omgeving in staat 
is om fundamentele behoeften te bevredigen? Het doel van het afstudeeronderzoek is 
daarom het maken van een meetinstrument waarmee aan de hand van de ruimtelijke 
omgeving gemeten kan worden hoe goed mensen in hun behoeften kunnen voorzien. Hierbij 
wordt de mate van bevrediging, uitgedrukt in het beleefde nut van een verplaatsing of 
activiteit, gezien als een functie van de kenmerken van de locaties waar de activiteiten 
plaatsvinden. Dit meetinstrument van de ruimtelijke omgeving. dat nog zal moeten worden 
ontworpen, beoogt een vereenvoudigd simulatiemodel in een geografisch informatiesysteem 
te worden. Hierbij zal worden uitgegaan van bestaande activiteitenpatronen, ontleent uit de 
gegevens van dagboekjes in de regio Eindhoven. 

Om hiertoe te komen wordt er in het tweede hoofdstuk eerst verder ingegaan op de 
achtergrond van de door Arentze en Timmermans ontwikkelde theorie. De verschillende 
elementen van de theorie worden besproken om te zien welke informatie ontbreekt om een 
meetinstrument van de ruimtelijke omgeving op te kunnen stellen. Vervolgens worden de 
resultaten van het literatuuronderzoek besproken in de hoofdstukken drie en vier. Het 
literatuuronderzoek probeert een antwoord te geven op de vraag welke activiteiten van 
huishoudens relevant zijn voor ruimtelijke vraagstukken en wat de achterliggende 
fundamentele behoeften zijn om tot die activiteiten te komen. Met de behandeling van de 
resultaten van biologisch en psychologisch onderzoek wordt een antwoord gegeven op de 
vraag waarom mensen onbewust gedreven worden tot het doen van bepaalde activiteiten. Bij 
de behandeling van de ruimte-tijd onderzoeksgebieden wordt gekeken naar onderzoek naar 
de tijdsbesteding en mobiliteit van Nederlanders. De omgevingspsychologie onderzoekt hoe 
mensen reageren op de attributen van verschillende typen locaties. Met behulp van 
consumentenpsychologie worden de voorkeuren van de mens achterhaald. 

Na het literatuuronderzoek kan er in het vijfde hoofdstuk stap voor stap een abstract 
conceptueel model worden opgesteld. Hierbij zorgt het uitvoeren van activiteiten voor een 
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beoogd hoofdeffect, maar ook voor neveneffecten. Aangenomen wordt dat het huishouden 
enkele specifieke eigenschappen heeft, waardoor de dagelijkse activiteiten van de leden van 
het huishouden niet enkel door de basisbehoeften van individuen kunnen worden verklaard. 
Een scheiding van negentien basisbehoeften op twee niveaus is daarom noodzakelijk. In het 
conceptueel model wordt opgenomen dat de attributen van de locatie van invloed zijn op de 
effecten van de uit te voeren activiteiten. Dit abstracte model moet zorgen voor een beter 
begrip van de theorie van Arentze en Timmermans voordat er een simulatiemodel kan 
worden opgesteld. 

Met het abstracte conceptuele model wordt in het zesde en zevende hoofdstuk stap voor stap 
een vereenvoudigd simulatiemodel opgesteld. Hierbij wordt de keuze gemaakt om als 
voorbeeldcase de verandering van de behoefte aan groen te simuleren. Er wordt uitgegaan 
van bestaande activiteitenpatronen in de regio Eindhoven, ontleent uit de gegevens van 
dagboekjes. Allereerst wordt in hoofdstuk zes gekeken wat de beste manier is om de 
activiteitenpatronen in een geografisch informatiesysteem (gis) weer te geven op een kaart 
van het gebied. Daarna wordt in het zevende hoofdstuk uitgelegd uit welke onderdelen het 
daadwerkelijke simulatiemodel is opgebouwd, en hoe de verschillende onderdelen kunnen 
worden berekend. Belangrijk is daarbij de rol die de aanwezige hoeveelheid groen speelt. Er 
wordt daarom uitgelegd hoe, met behulp van bufferanalyses, de aanwezige hoeveelheid 
groen rondom een afgelegde route en op activiteitenlocaties wordt berekend. Het resultaat is 
een model waarmee een microsimulatie kan worden gedaan van de verandering van de 
behoefte aan groen, zowel op tourbasis als op dagbasis. 

In het achtste hoofdstuk wordt het simulatiemodel getoetst. Dit gebeurt door een denkbeeldig 
scenario toe te passen op de bestaande situatie van de regio Eindhoven. Hierdoor vindt er 
een verandering plaats van de hoeveelheid groen. Ook in de nieuwe situatie wordt de 
verandering van de behoefte aan groen op microbasis gesimuleerd. De berekeningen in de 
twee situaties worden vervolgens met elkaar vergeleken. In hoofdstuk negen worden alle 
aannames waaruit het simulatiemodel is opgebouwd op een rij gezet. Tevens worden in dit 
laatste hoofdstuk de conclusies en aanbevelingen besproken. 
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2 A NEW THEORY OF DYNAMIC ACllVITY GENERATION 

Het modelleren van vervoerspatronen is sinds lange tijd een belangrijk onderdeel van 
vervoersonderzoek. Verschillende modellen van vervoermiddel-, bestemming- en routekeuze 
zijn sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw ontwikkeld en verbeterd. De eerste generatie 
vervoersmodellen, ofwel spafiat interaction models, waren gebaseerd op tabellen met 
herkomst- en bestemmingsgegevens. Verplaatsingen of "trips werden voorspeld als een 
functie van landgebruik en eigenschappen van huishoudens" (Arentze en Timmermans 
(2000)). In de jaren '70 werd een nieuwe generatie vervoersmodellen ontwikkeld. De discrete 
choice models zijn gebaseerd op individuele observatie. Hoewel er veel vooruitgang was, 
verschilden de nieuwe vervoersmodellen niet zozeer van de vroegere generatie modellen. 
Later werden de modellen gebruikt om de keuze van ketens van trips te voorspellen . Toch 
zag men aan het einde van de vorige eeuw in dat de limiet van deze generatie 
vervoersmodellen was bereikt. Ze konden nieuwe trends in de maatschappij, zoals een 
toenemende 24-uurs economie of de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen, niet aan. 
Vervoerspatronen zijn immers het gevolg van activiteitenpatronen in tijd en ruimte waarbij 
gebruik wordt gemaakt van het aanwezige transportnetwerk. En activiteitenpatronen 
verschijnen op hun beurt "als het resultaat van een complex samenspel van de stedelijke en 
fysieke omgeving, de maatschappelijke context, het vervoersysteem, en de behoeften van 
individuen en huishoudens om bepaalde doelen in het leven te realiseren en activiteiten te 
ondernemen om te overleven. Dit alles binnen een bepaalde economische, politieke, sociale 
en culturele context" (Arentze en Timmermans (2000)). 

Een nieuwe generatie vervoersmodellen moest de consequenties van flexibele werkuren, 
langere openingstijden van winkels en andere trends in de activiteitenpatronen vertalen in de 
resulterende vervoersstromen. Deze nieuwe en laatste generatie vervoersmodellen heten 
activiteitengebaseerde modellen, ofwel activity based models (ABM). Een op activiteiten 
gebaseerd model is een model dat een verplaatsingsbehoefte beschouwt als een afgeleide 
vraag van activiteiten, en dat activiteitenpatronen probeert te voorspellen. Voorspeld wordt 
welke activiteiten worden uitgevoerd, wanneer, hoe lang, met wie, welk vervoermiddel wordt 
gebruikt en welke route wordt afgelegd. Het vervoersmodel ALBATROSS is een voorbeeld 
van een op activiteiten gebaseerd model dat aan de hand van conditie-actie-regels de 
transportvraag kan voorspellen. De conditie-actie-regels brengen persoonlijke keuzes in 
verband met een groep van omstandigheden en beperkingen. 

Echter, de bestaande activiteitengebaseerde modellen houden geen rekening met de 
wisselwerkingen tussen activiteiten die verder gaan dan enkel de concurrentie om de 
schaarse tijd. Zij houden geen rekening met de behoeften die onderliggend zijn aan de 
uitgevoerde activiteiten. In de realiteit kan het namelijk voorkomen dat het uitvoeren van een 
activiteit positieve of negatieve effecten op behoeften heeft. Dit kan voorkomen zowel bij de 
activiteiten die een individu uitvoert als bij de activiteiten die door een huishouden worden 
uitgevoerd. Daarom hebben Arenze en Timmermans een nieuwe theorie ontwikkeld waarbij 
ze ervan uitgaan dat de dagelijkse activiteiten worden beïnvloed door onderliggende 
universele basisbehoeften (Arentze & Timmermans (2006)). Deze theorie, genaamd A new 
theory of dynamic activity generation , vormt het uitgangspunt van dit afstudeeronderzoek en 
gaat uit van vier veronderstellingen: 

• De activiteiten die door individuen worden uitgevoerd worden gedreven door een 
beperkte set van universele basisbehoeften; 

• Basisbehoeften kunnen door de tijd autonoom toenemen. De maximale grootte van een 
basisbehoefte en de snelheid waarmee de basisbehoefte toeneemt zijn afhankelijk van 
de aard van de basisbehoefte en de eigenschappen van het individu. 
Een enkele activiteit kan meerdere basisbehoeften bevredigen en kan andere 
basisbehoeften opwekken, afhankelijk van de aard van de activiteit; 

• Het waargenomen nut van een activiteit is gelijk aan de totale hoeveelheid 
basisbehoeften die zijn bevredigd minus de totale hoeveelheid van basisbehoeften die 
zijn opgewekt. 

In dit hoofdstuk zullen de vier veronderstellingen van de theorie elk kort worden besproken. 
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2.1 Universele set van basisbehoeften 
Volgens de nieuwe theorie van Arentze en Timmermans worden de activiteiten die door 
individuen worden uitgevoerd gedreven door een beperkte set van universele basisbehoeften . 
Maar Arentze en Timmermans weten niet met zekerheid te kunnen zeggen uit welke 
basisbehoeften deze beperkte set van universele basisbehoeften bestaat. Zij beschouwen dit 
als een empirische kwestie. Wel noemen zij in de beschrijving van hun theorie als 
voorbeelden de volgende basisbehoeften: 

housekeeping 
daily goods 
physical exercise 
green recreation 
social 
entertainment 
rest 

Om te achterhalen waar deze beperkte set van universele basisbehoeften daadwerkelijk uit 
bestaat zal er literatuuronderzoek worden uitgevoerd naar biologisch en psychologisch 
onderzoek naar basisbehoeften van de mens. 

2.2 Autonome toename van basisbehoeften 
Volgens de theorie van Arentze en Timmermans kunnen de basisbehoeften autonoom met de 
tijd groeien . Zij groeien dan volgens een logistische curve met parameters welke afhankelijk 
zijn van de aard van de behoefte. De functie van de groei van een behoefte ziet er als volgt 
uit: 

[1] 

B max 

B t = -------,------.,--
1 + exp (~ [a - t]) 

Hierbij is B1 de waarde van de behoefte op tijdstip t, Bmax de maximumwaarde en zijn a 
(alpha) en ~ (beta) de parameters van resp. het buigpunt en de groeisnelheid (afhankelijk van 
de behoefte) van de functie. Van de functie kan een grafiek gemaakt worden, zoals 
weergegeven in figuur 2-1 . 

Bijvoorbeeld met de gegevens: 
a = 50 
~ = 0,05 
Bmax = 100 

B 
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0 
Duur 10 25 40 55 70 85 100 115 130 145 

Figuur 2-1 , Logistische curve van de autonome groei van basisbehoeften 
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Met het toenemen van de behoefte raakt een individu meer gemotiveerd om een activiteit te 
ondernemen om de waarde van de behoefte te doen afnemen. Door het uitvoeren van een 
activiteit kan de waarde van een behoefte beïnvloed worden. 

2.3 Beïnvloeding van meerdere basisbehoeften 
Volgens de theorie van Arentze en Timmermans kan een enkele activiteit meerdere 
basisbehoeften bevredigen, maar kunnen er door een activiteit ook basisbehoeften worden 
opgewekt. Het is echter nog niet duidelijk hoe de relaties zijn tussen de universele set van 
basisbehoeften en de dagelijkse activiteiten. Er moet daarom onderzocht worden welke 
activiteiten van invloed zijn op welke basisbehoeften en op welke manier deze vervolgens 
beïnvloed worden. 

2.4 Waargenomen nut van een activiteit 
Volgens de theorie van Arentze en Timmermans is het beleefde nut van een activiteit gelijk 
aan de totale hoeveelheid basisbehoeften die zijn bevredigd minus de totale hoeveelheid van 
basisbehoeften die zijn opgewekt. 

Het beleefde nut (U) van een activiteit Y kan worden uitgedrukt in een getal en kan worden 
berekend met de vergelijking : 

[2] U=-1 x~B 

Hierbij is de waarde van ~B (deltaB) de bevrediging van een behoefte X na het uitvoeren van 
een activiteit Y. Bij een positieve waarde van U betekent dit dat ~B een negatieve waarde 
heeft. Dus een grotere afname van de bevrediging van een behoefte X na het uitvoeren van 
een activiteit Y zorgt voor een grotere toename van het beleefde nut van de activiteit Y. De 
vergelijking voor de bepaling van ~B is als volgt: 

[3] ~B =bx B 

Hierbij is de waarde van b de invloed van de activiteit Y op de waarde van de behoefte X voor 
aanvang van de activiteit Y, en B de waarde van de behoefte X voor het uitvoeren van de 
Activiteit Y. Belangrijk is nu de vergelijking waarmee de waarde van b kan worden berekend. 
De vergelijking voor de bepaling van b is als volgt: 

[4] b= xb =f(t)xb 
( 

1 ) 0 0 

1 + exp (~ [a - t J) 

Hierbij zijn a en ~de parameters van resp. het buigpunt en de groeisnelheid (afhankelijk van 
de activiteit) van de functie. De waarde van t is de duur is van de activiteit. De waarde van b0 

is het effect van de combinatie van de activiteit Y en de locatie Z op de behoefte X. Deze 
waarde van b0 ligt altijd tussen -1 en 1, waarbij 

-1 =perfect, het uitvoeren van de activiteit leidt tot volledige behoeftebevrediging 
0 =waardeloos, het uitvoeren van de activiteit heeft geen effect 
1 = het uitvoeren van de activiteit creëert een behoefte tot aan het maximale niveau, 
in plaats van te zorgen voor een behoeftebevrediging 

Uit vergelijking [4] blijkt dat de waarde van b0 van grote invloed is op de waarde van b. Het is 
echter nog niet bekend op welke manier b0 berekend kan worden. De waarde van b0 hangt af 
van de eigenschappen van de activiteit en de eigenschappen van de locatie, ofwel de locatie-

13 



eigenschappen. In het te ontwikkelen simulatiemodel zijn de eigenschappen van de activiteit 
een vaststaand gegeven en zijn de locatie-eigenschappen veranderbaar. Om meer te weten 
te komen over de wijze waarop de omgeving van invloed is op de uit te voeren activiteiten zal 
hier literatuuronderzoek naar verricht worden. 

Samengevat kan het beleefde nut (U) van een activiteit Y worden berekend door de 
onderstaande vergelijking, waarbij a en ~ vaste parameters zijn : 

[5] U=-1 x x b x B 
( 

1 ) 0 

1 + exp (~ [a - t]) 

Wanneer de waarde van b0 ook wordt gezien als zijnde een vaststaand gegeven , is de 
waarde van het waargenomen nut van een activiteit Y enkel afhankelijk van de duur van de 
activiteit. Er kan dan vervolgens een grafiek van het waargenomen nut van de activiteit Y 
worden gemaakt als functie van de duurt. Bijvoorbeeld met de gegevens: 
a = 50 
~ = 0,05 
b0 : -1 
B = 90 

De grafiek van het waargenomen nut (U) van activiteit Y is weergegeven in figuur 2-2. 

u 

100 ·r----------~------~----=-~=-~~--------~-~-----

90 r---------------~------~~~~-+-+~~~~~ 

80 ·-~--------------------~~~----------------
70 r-~--~----------~~~~----

60 +---------------~------~---------------------

50 ··~------------~----------------~------------~~-

40 +-----------~-------------------------------------

30 1:-----~.c------------ ~-----

20 r-----~~-----------------

10 . -----i 
0 .j---,-.....,.----,----,----,---,----,------,----_________ j 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21_1 

Figuur 2-2, Grafiek van het waargenomen nut (U) van activiteit Y, afhankelijk van de duur van de activiteit 

Omdat de beginwaarde van de behoefte X 90 is, kan het beleefde nut van de activiteit Y 
maximaal 90 bedragen . Het beleefde nut van een activiteit Y moet daarom altijd worden 
gezien in combinatie met de beginwaarde van de behoefte X voor aanvang van de activiteit 
Y. 

2.5 Opzet van het onderzoek 
In dit hoofdstuk is de nieuwe theorie van Arentze en Timmermans besproken . In de volgende 
hoofdstukken zal worden bekeken hoe aan de hand van deze theorie een instrument kan 
worden opgesteld waarmee aan de hand van de ruimtelijke omgeving gemeten kan worden 
hoe goed mensen in hun behoeften kunnen voorzien . De bevrediging van de basisbehoeften 
door activiteiten is dan een maat voor de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving . 
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Wanneer er na het literatuuronderzoek meer kennis is verzameld over basisbehoeften en de 
invloed van de omgeving op de effecten van de uit te voeren activiteiten kan er vervolgens 
een abstract conceptueel model worden opgesteld. In het conceptueel model is opgenomen 
dat de attributen van de locatie van invloed zijn op de effecten van de uit te voeren 
activiteiten. Het conceptueel model zal de basis vormen voor de volgende stap van het 
afstudeeronderzoek: het opstellen van een simulatiemodel. Bij het opstellen van het 
simulatiemodel zal er worden uitgegaan van bestaande activiteitenpatronen, ontleent uit de 
gegevens van dagboekjes. Daarom wordt er allereerst gekeken wat de beste manier is om de 
activiteitenpatronen in een geografisch informatiesysteem (gis) weer te geven op een kaart 
van het gebied. Wanneer de activiteitenpatronen zijn weergegeven kunnen er met een 
simulatiemodel berekeningen worden uitgevoerd en kunnen er verschillende scenario's 
worden ingevoerd. In het simulatiemodel zal de verandering van een van de universele 
basisbehoeften worden gesimuleerd. Hierbij wordt de mate van bevrediging, uitgedrukt in het 
beleefde nut van een verplaatsing of activiteit, gezien als een functie· van de kenmerken van 
de locaties waar de activiteiten plaatsvinden. De laatste stap van het afstudeeronderzoek is 
het toetsen van het simulatiemodel. Dit zal gebeuren door de uitkomsten van de 
berekeningen in verschillende situaties met elkaar te vergelijken. Aan de hand van de 
uitkomsten van de vergelijkingen kunnen mogelijk conclusies worden getrokken. 
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3 BIOLOGISCH EN PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK 

In het vorige hoofdstuk is de nieuwe theorie van Arentze en Timmermans besproken. Eén 
van de veronderstellingen van de theorie is dat de activiteiten die door individuen en 
huishoudens worden uitgevoerd, worden gedreven door een beperkte set van universele 
basisbehoeften. Arentze en Timmermans weten echter niet met zekerheid te zeggen uit 
welke basisbehoeften deze set bestaat. In dit hoofdstuk wordt daarom geprobeerd een 
antwoord te vinden op de vraag welke basisbehoeften universeel zijn en deze beperkte set 
kunnen vormen. Het gedrag van de mens is een onderwerp dat al door velen is onderzocht. 
Dankzij biologisch en psychologisch onderzoek denken we te weten wat de motivatie is van 
ons gedrag. En deze kennis wordt nu ook toegepast in andere disciplines zoals marketing en 
bestuurskunde. In dit hoofdstuk zal een overzicht gegeven worden van theorieên over de 
motivatie van het menselijk gedrag die ontwikkeld zijn op basis van biologisch en 
psychologisch onderzoek. De in dit hoofdstuk beschreven theorieên zijn voornamelijk 
gebaseerd op het boek Wat drijft ons? Denken over motivatie sinds Darwin (Franzen (2004)). 
Dit boek geeft een overzicht van de ontwikkeling op het gebied van de motivatietheorie in de 
laatste 150 jaar. We hopen aan het eind van dit hoofdstuk een set van universele 
basisbehoeften van individuen en huishoudens samen te kunnen stellen. 

3.1 Instinct- en drivetheorieën 
Charles Darwin (1809-1882) stelde dat er in beginsel geen verschil is tussen dieren en 
mensen omdat mensen het resultaat zijn van een geleidelijke evolutie uit dieren. Instincten 
werden door hem gezien als "aanpassingsmechanismen die zowel bij dieren als mensen als 
een speciale tak van natuurlijke selectie waren ontstaan" (Franzen (2004)). Wetenschappers, 
zoals Edward Thorndike (1874-1949), bestudeerden het gedrag van dieren om daaruit inzicht 
te krijgen in de achtergronden van menselijk gedrag. "Zijn experimenten lieten zien dat dieren 
niet slechts bundels van instincten zijn, maar dat hun gedrag mede beïnvloed wordt door de 
consequenties ervan" (Franzen (2004)). William McDougall (1871-1938) maakte een 
inventarisatie van menselijke instincten of neigingen (zie tabel 3-1). "inmiddels is er een 
overweldigende hoeveelheid aanwijzingen dat gedrag mede tot stand komt op basis van 
aangeboren eigenschappen" (Franzen (2004)). 

Assertiviteitsneiging 

i Onderwerpingneiging 

Woedeneiging 

Tabel3-1, McDougalls lijst van neigingen (In: Franzen (2004)) 
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In 1943 formuleerde Clark Huil (1884-1952) zijn drive theory. Deze theorie houdt in dat 
wanneer er sprake is van een tekortkoming van "een van de aangeboren fysiologische 
behoeften (temperatuur, honger, dorst en seks" (Franzen (2004)), dit leidt tot "een mentale 
drive state" (Franzen (2004)). Het lichaam streeft volgens Huil altijd naar een situatie van 
evenwicht. "Afwijkingen van de evenwichttoestand leiden tot activering van een drive om het 
evenwicht te herstellen" (Franzen (2004)). De mentale drive state die het gevolg is van de 
fysiologische behoefte is dus een motivatie om tot actie, een gedragsrespons, over te gaan. 
"Aanvankelijk kan dit een willekeurige gedragsrespons zijn. De reductie van de drive state is 
vervolgens een positieve ervaring. Door herhaling van dezelfde gedragsrespons bij volgende 
drive-activering ontstaat een gewoonte. Op den duur leidt zelfs een zwakke prikkel tot 
herhaling van het aangeleerde gedrag" (Franzen (2004)). De hierboven beschreven manier 
om gedrag aan te leren is een vorm van operante conditionering. "Bij een zwakke gewoonte 
is een sterke drive nodig om tot gedrag te komen; bij een goed ingesleten gewoonte volstaat 
een zwakke drive" (Franzen (2004)). Hulls theorie is in feite een leertheorie en neemt hiermee 
afstand van de instincttheorieên. Hij verklaart waarom mensen in hoge mate gewoontedieren 
zijn. "Van psychische behoeften, verwachtingen en doelgericht gedrag wilde hij niets weten. 
En invloeden vanuit de omgeving kwamen bij hem evenmin voor" (Franzen (2004)). 

3.2 Behoeftetheorieën 
Op het vastlopen van de instinct- en drifttheorieên volgde een reactie. Verschillende 
wetenschappers ontwikkelden een behoeftetheorie. In deze paragraaf zullen verschillende 
van deze behoeftetheorieên kort besproken worden. 

3.2.1 Zes basisbehoeften van Erich Fromm (1900-1980) 

"Erich Fromm (1900-1980) ging ervan uit dat het gedrag van mensen het product is van 
innerlijke behoeften in wisselwerking met de directe sociale omgeving en met de cultuur in 
breder verband" (Franzen (2004)). Fromm definieerde zes psychologische basisbehoeften: 
1. "De behoefte aan verbondenheid: het voorkomen van isolering en vijandschap door de 

liefde en zorg voor anderen; 
2. De behoefte aan transcendentie: het meester zijn over de omgeving en over het 

scheppen; 
3. De behoefte aan wortels: veiligheid, stabiliteit en een eigen plek in de sociale orde; 
4. De behoefte aan identiteit: het zelf beslissingen kunnen nemen en het gevoel hebben 

baas te zijn over het eigen leven (in feite dus autonomie); 
5. De behoefte aan richting: aan betekenis in het leven, aan waarden en ultieme doelen; 
6. De behoefte aan stimulering: het vinden van manieren om op een stimulerende manier 

met het leven en de wereld om te gaan" (Franzen (2004)). 

3.2.2 Tweeëntwintig basisbehoeften van Henry Murray (1893-1988) 

Henry Murray (1893-1988) trad in de voetsporen van Fromm. Ook Murray stelde dat 
menselijk gedrag terug te voeren is op een beperkt aantal behoeften. Hij ging daarbij uit van 
het principe van spanningsreductie. "De spanning van een bepaalde behoefte bouwt zich 
over de tijd op tot deze gereduceerd wordt door behoeftebevredigend gedrag. Op een 
bepaald moment in het leven kunnen verschillende behoeften aanwezig zijn, maar sommige 
zijn sterker dan andere. Ook kunnen verschillende behoeften simultaan aan een gedragswijze 
ten grondslag liggen" (Franzen (2004)). Murray ontwikkelde een lijst van 22 psychologische 
behoeften (zie tabel 3-2). 

"Murray's indeling en de daarmee uitgevoerde analyses waren een grote stap vooruit in het 
motivatiedenken. Latere onderzoekers hebben met gebruikmaking van Murray's behoefte
indeling grootschalig kwantitatief onderzoek gedaan. Veel van zijn inzichten klinken nog 
steeds door in de huidige motivatietheorieên" (Franzen (2004)). 
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Behoefte Korte beschrijving 
1 Zelfverachting Overgave; het nastreven en genieten van onrecht, beschuldiging, kritiek, straf; 

minderwaardigheidscomplex; masochisme 
2 Prestatiedrang Het klaren van een moeilijke klus; het onder de knie krijgen, hanteren of manipuleren van 

voorwerpen, mensen of denkbeelden: dit zo snel en onafhankelijk mogelijk doen; het te 
boven komen van obstakels en het behalen van een hoge kwaliteit; zichzelf overtreffen; 
anderen naar de kroon steken en voorbijstreven; zijn zelfwaardering verhogen door met 
succes zijn talent uit te oefenen 

3 Verbondenheid Toenadering zoeken en goed kunnen samenwerken of opschieten met een zielsverwant 
(iemand die lijkt op de desbetreffende persoon of hem/haar mag); behagen of genegenheid 
winnen van een uitverkoren persoon; zich hechten aan en trouw blijven aan een vriend 

4Agressie Tegenwerking met vuur het hoofd bieden; vechten; onrecht vergelden; iemand aanvallen, 
schaden of doden; iemand met kracht weerstaan of afstraffen 

I 5 Autonomie Zich bevrijden, juk afschudden, losbreken uit ketenen; weerstand bieden tegen dwang of 
beperkingen; activiteiten vermijden of staken die door gezagdragende autoriteiten worden 
voorgeschreven; onafhankelijk en vrij zijn om impulsief te kunnen leven; ongebonden, 
onverantwoordelijk; conventies tegengaan 

6 Schuldvermii~ eur zouden kunnen oproepen 
7 Zelfverachting met hernieuwde moed; een zwakke 

eigenschap overwinnen; eer, trots en zelfachting handhaven 
8Verweer Zich verdedigen tegen beschuldigingen, kritiek en spot; verklaringen en uitvluchten 

zich verzetten tegen nieuwsgierig gevraag 
9Achting Een superieure zielsverwant bewonderen en uit vrije wil volgen; samenwerken met een 

leiderstype; loven, prijzen of verafgoden 
1 0 Dominantie Macht uitoefenen over je naasten; het gedrag van anderen beïnvloeden of sturen door middel 

elen; ontmoedigen, beletten of verbieden 
11 Uitsloverij Indruk maken; gezien en gehoord worden; anderen opwinden, verbazen, fascineren, 

vermaken schokken, intrigeren, amuseren of verleiden 
12 Leedvermijding Pijn, verwondingen, ziekte en dood uit de weg gaan; uit een gevaarlijke situatie wegvluchten; 

voorzorgmaatregelen treffen 
13 Het vermijden De behoefte mislukkingen, ongeschiktheid en inferioriteit te vermijden 
van inferioriteit 
14 'Faalangst' Het uit de weg gaan van mislukkingen, schande, vernedering en spot; geen actie 

ondernemen vanwege de angst te zullen falen 
15 Koestering Sympathie uitstralen en behoeften bevredigen van een hulpeloos iemand: een kind of ander 

zwak, gebrekkig, uitgeput, onervaren, kwetsbaar, verslagen, vernederd, eenzaam, 
afgewezen, ziek, geestelijk verward iemand; iemand in gevaar bijstaan; voeden, helpen, 
steunen, troosten, beschermen, geruststellen. verzorgen. genezen 

16 Orde Zaken op orde brengen; het bereiken van properheid, orde, evenwicht, keurigheid, netheid en 
precisie 

17 Spel 'voor de lol' iets doen, zonder verder nut; houden van lachen en grappen maken; uit zijn op 
aangename vormen van ontspanning; deelnemen aan spelletjes, sport, dansen, zuippartijen, 
kaartspellen 

18 Afwijzing Vernederen, negeren of buitensluiten van een ander: zich arroganten onverschillig gedragen; 
discrimineren 

19 Perceptie Uit zijn op en genieten van sensorische impulsen 
20 Seks En erotische relatie aangaan en verdiepen; het hebben van seks 
21 Steun Zijn behoeften laten bevredigen doorzorgzame hulp van een zielsverwant; verzorgd worden, 

gesteund, onderhouden, geborgen, beschermd, bemind, geadviseerd, begeleid, verwend, 
vergeven, getroost: dicht bij een toegewijde beschermer verblijven; altijd iemand hebben die 
achter je staat 

22 Begrip Algemene vragen stellen of beantwoorden; geïnteresseerd zijn in theorie; speculeren, 

Tabel 3-2, Psychologische behoeften volgens Murray (In: Franzen (2004)) 

3.2.3 Abraham Maslow's {1908-1970) behoeftepiramide 

In 1943 publiceerde Abraham Maslow (1908-1970) een motivatietheorie die van alle 
theorieên op dat gebied waarschijnlijk de grootste impact heeft gehad. "De kern van zijn 
theorie is dat er een hiêrarchie van basisbehoeften is, waarbij aan de 'lagere' fysiologische 
behoeften voldaan moet zijn voordat de 'hogere' psychologische relevant worden. Hij 
onderscheidde aanvankelijk vijf behoefteniveaus, waaraan hij later een zesde toevoegde. Hij 
beeldde ze uit in zijn bekende behoeftepiramide" (Franzen (2004)) (zie figuur 3-1 ). 

"De hogere behoeften zijn pas in een laat stadium van de evolutie van de mens opgekomen. 
Alle levende wezens hebben eten en drinken nodig, maar alleen de mens heeft als 
levensbehoefte ook zelfverwezenlijking, kennis en begrip nodig. Daarom geldt dat hoe hoger 
een behoefte in de piramide geplaatst is, hoe kenmerkender deze is voor de mens. Hogere 
behoeften verschijnen volgens Maslow ook pas later in de ontwikkeling van een individu. 
Bovendien zijn hogere behoeften minder direct noodzakelijk voor het pure overleven, vandaar 
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dat de bevrediging ervan langer kan worden uitgesteld. Niet erin slagen een hogere behoefte 
te bevredigen, levert een mindere acute nood of crisisreactie op dan het niet bevredigen van 
een lagere behoefte" (Franzen (2004)). 

De lagere behoeften worden ook wel deficiëntiebehoeften genoemd, de hogere behoeften 
worden ook wel groeibehoeften genoemd. "Het bevredigen van hogere behoeften is niet 
alleen biologisch productief of bevorderlijk, maar ook psychologisch, omdat het in het 
innerlijke leven van iemand voor meer geluk, gemoedsrust en tevredenheid zorgt. Bij het 
bevredigen van hogere behoeften komen meer voorwaarden en een grotere complexiteit 
kijken dan bij het bevredigen van lagere behoeften. De behoeften van Maslow hangen 
volgens hem samen met de leeftijdsontwikkeling. Bij jonge kinderen staan de fysiologische en 
veiligheidsbehoeften centraal, bij adolescenten de behoefte aan vrienden en acceptatie, bij 
jonge volwassenen de behoefte aan zelfrespect en waardering, en bij oudere volwassenen en 
ouderen de behoeften aan zelfactualisatie en transcendentie. Elke behoefte fungeert slechts 
als motivatie voor zover ze niet bevredigd zijn" (Franzen (2004)). 

(\ 
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I trar>s· 
/ eendentie 

/··········--····-·-· 
/ zelf· 

f verwezenliJkir>g L [;e •oî"' p<>t•nt • .,.,J hf«•k•ol 

fysiologi$Che h""'""tN•n 
de lev€•nsbehoette 

Figuur 3-1, Behoeftepiramide van Maslow (In: Franzen (2004)) 

groeibehoeften 

delkil!ntie· 
behoeften 

"Behoeften op verschillende niveaus kunnen daardoor tegelijkertijd aanwezig zijn. Maslow 
dacht ook dat jonge mensen nog niet aan zelfactualisatie toe kunnen zijn, omdat je daarvoor, 
volgens hem, eerst moet beschikken over begrip en wijsheid en ook orde en schoonheid in je 
leven gerealiseerd moet hebben. Nu echter wordt ervan uitgegaan dat zelfactualisatie al 
zichtbaar is bij baby's. Het hele leven is vervolgens een doorlopend proces van 
zelfactualisatie. Maslows theorie is niet op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd. Hij 
schreef zelf dat hij geprobeerd heeft om een manier te bedenken om zijn theorie 
wetenschappelijk te toetsen, maar dat hü daarin niet geslaagd is. Zijn voorstelling van zaken 
is echter intuitiet zo aansprekend, dat ze, tot op de dag van vandaag, de bekendste 
motivatietheorie gebleven is, en in vrijwel elk handboek over consumentengedrag en 
marketing wordt besproken als de motivatietheorie. Maar er is nog steeds geen validerend 
onderzoek dat de hiérarchische structuur van behoeften ondersteunt" (Franzen (2004)). 
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DiCaprio (1974) vatte de behoeften van Maslow samen zoals weergegeven in tabel 3-3. 

Behoeftehiêrarchie Vonn van tekort Vervulling Voorbeeld 
Fysiologisch Honger. dorst Luieren Zich voldaan voelen na 

Seksuele frustratie Ontspanning een goed maal 
Uitputting Zintuiglijk genot 
Ziekte Lichamelijk welzijn 
Geen goed onderkomen comfort 

Veiligheid Onzekerheid Veiligheid Verzekerd zijn van een 
Verlangen Comfort vaste baan 
Gevoel van gemis Regelmaat 
Angst Evenwicht 
Obsessie Rust 
Dwangmatigheid Vredigheid 

Liefde Onzekerheid Ongeremde gevoelens uiten Totaal aanvaard worden 
Gevoel onbemind te zijn Gevoel van volkomenheid in een liefdesrelatie 
Gevoel niets waard te zijn Gevoel van warmte 
Leeg gevoel Nieuwe zin in het leven en 
Gelsoleerd hernieuwde kracht 
Onvervuldheid Gevoel naar elkaar toe te groeien 

Aanzien Gevoel van incompetentie Vertrouwen Een onderscheiding 
Negativiteit Gevoel iets te beheersen krijgen voor het uitblinken 
Gevoel van inferioriteit Positief zelfconcept in een of ander project 

Zelfverwezenlijking Vervreemding Gezonde belangstelling Een diep inzicht 
Metapathologieen Piekervaringen verkrijgen 
Zinloos bestaan Besef van eigen vermogens 
Verveling Werk dat aangenaam en 
Sleur waardevol is 
Weinig activiteit Creatief leven 

Tabel 3-3, Maslows behoeftehiêrarchie en niveaus van persoonlijk functioneren (naar DiCaprio, 197 4, in Weiner, 
1989) (In: Franzen (2004)) 

3.2.4 Kleine sets van basisbehoeften 

Verscheidene onderzoekers hebben bij het opstellen van een set basisbehoeften geprobeerd 
het aantal basisbehoeften zoveel mogelijk te beperken. Hierdoor is er bij deze verschillende 
sets veel overlap te zien. Deci en Ryan (2000) "erkennen het bestaan van aangeboren 
fysiologische behoeften uit de drive-theorie van Huil en de behoeftetheorie van Fromm, maar 
stellen dat ook de basisbehoeften competentie, autonomie en verbondenheid aangeboren 
zijn" (Franzen (2004)). Volgens Deci en Ryan "zijn mensen van nature op groei van zichzelf 
en integratie in grotere sociale structuren ingesteld. Wanneer in redelijke mate aan de drie 
basisbehoeften wordt voldaan, zijn mensen volgens Deci en Ryan niet meer doelbewust 
gericht op het bevredigen ervan. Ze wachten dus niet tot een behoefte zich aandient (zoals bij 
de drive-theorie) en ze hoeven niet gestimuleerd te worden om te handelen. Hun gedrag kan 
gewoon gericht zijn op dingen die ze interessant en belangrijk vinden. Daarom is de theorie 
van Deci en Ryan eigenlijk meer een doeltheorie dan een behoeftentheorie. Echter, Deci en 
Ryan zien het inlossen van hun drie psychologische basisbehoeften wel als een voorwaarde 
voor psychische gezondheid en persoonlijk welbevinden" (Franzen (2004)). Ryff en Singer 
(2000) noemen naast de drie basisbehoeften van Deci en Ryan ook nog persoonlijke groei, 
zelfaanvaarding en het hebben van een levensdoel als voorwaarden voor psychische 
gezondheid. 

Epstein en Pacini (1999) nemen ook aan dat er vier basisbehoeften zijn maar noemen deze: 
1. "het maximaliseren van plezier en het minimaliseren van pijn; 
2. het onderhouden van een coherent, conceptioneel systeem om de persoonlijke 

ervaringen te kunnen organiseren; 
3. verbondenheid met anderen; 
4. zelfachting en zelfvertrouwen" (Franzen (2004)). 

"Epstein en Pacini stellen dat het gedrag be"fnvloed wordt door de gezamenlijke werking van 
deze vier basisbehoeften. Volgens Epstein en Pacini is er sprake van een systeem van 
checks and balances, in die zin dat wanneer aan de ene basisbehoefte wordt voldaan ten 
koste van de andere, deze laatste in belang zal toenemen, tot het evenwicht hersteld is" 
(Franzen (2004)). 
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"Kasser (2002) voegt op basis van veel empirisch onderzoek naar de geschiedenis van een 
gevoel van welbevinden aan de drie basisbehoeften van Deci en Ryan de behoefte aan 
veiligheid en zekerheid toe en komt zo weer dicht bij Maslow uit. Hij wijst erop dat wanneer 
aan één van deze behoeften niet (voldoende) is voldaan, dit de hele kijk op het leven 
beïnvloed: men raakt gefocust op het tekort, waardoor andere behoeften naar de achtergrond 
verdwijnen. In die zin zou er inderdaad sprake zijn van een hiêrarchische structuur, waarbij de 
hiêrarchie wordt bepaald door de mate van tekortkoming van behoeften" (Franzen (2004)). 

"Lawrence en Nohria (2002), twee Harvard hoogleraren in organisatie- en bedrijfskunde, 
komen op basis van hun eigen discipline en van bevindingen in andere takken van 
wetenschap weer tot de conclusie dat mensen gedreven worden door de volgende vier 
fundamentele 'drives': 
1. de behoefte om te verwerven; 
2. de behoefte aan verbondenheid; 
3. de behoefte om te leren; 
4. de behoefte om te verdedigen" (Franzen (2004)). 

"Lawrence en Nohria zien hun vier fundamentele drives als onafhankelijk van elkaar en als 
een complete set die bij alle mensen aangeboren is. Deze fundamentele drives zouden in 
hoge mate onbewust en automatisch functioneren tot zich een onderling conflict aandient en 
het bewustzijn zich ermee moet bezighouden om dit op te lossen. Lawrence en Nohria stellen 
dat hun four-drives-theory de motivatietheorie integreert, en zich baseert op de biologische, 
menselijke natuur" (Franzen (2004)). 

3.2.5 Zestien basisbehoeften van Reiss en Haverkamp 
Reiss en Havercamp (Reiss (2002)) ontwikkelden een lijst met zestien basisbehoeften (zie 
tabel 3-4). Volgens Reiss en Haverkamp zijn deze basisbehoeften algemeen menselijk. 
Veertien basisbehoeften lijken "een evolutionaire oorsprong te hebben. Alleen voor idealisme 
en geaccepteerd zijn wordt geen parallel bij dieren gevonden. Reiss en Havercamp stellen 
dat deze zestien basisbehoeften bij alle mensen aanwezig zijn, maar in zeer verschillende 
mate" (Franzen (2004)). Reiss is ervan overtuigd dat zijn zestien basisbehoeften niet tot een 
beperktere set herleid kunnen worden, zoals wordt bepleit door bijvoorbeeld Lawrence en 
Nohria. Er is dus steeds geen sprake van een overeenstemming over een indeling van 
universele basisbehoeften, over hun samenhang en over een mogelijke hiêrarchische 
structuur tussen de universele basisbehoeften. 

Basisbehoefte Behoefte aanlom 
Macht Competitie, prestatie, invloed, leiderschap (archievement) 
Onafhankelijkheid Vrijheid en zelfbeschikking 
Nieuwsgierigheid Kennis, inzicht en waarheid 
Geaccepteerd zijn Geaccepteerd te worden; de vrees voor sociale afwijzing 

·Orde Netheid, stabiliteit en organisatie 
• Idealisme Eerlijkheid en gerechtigheid; altrursme; gemeenschapszin 

Sociaal contact Kameraadschap, plezier en samen ziin met anderen 
Gezinsleven Kinderen te hebben en tijd met het gezin door te brengen 

• Status Aandacht en sociaal prestige; reputatie; titels 
! Wraakzucht Z'n gram te halen wanneer men beledigd wordt 
· Romantiek Seks, lust, waardering van schoonheid 

Voeding Voeding; koken, eten 
: Fysiek welbevinden Lichamelijk activiteit, fitheid, vitaliteit, sport 
• Rust/veiligheid Ontspanning en veiligheid 

Bezit Bezit te verwerven 
Eer Moraliteit, karakter en trouw te vertonen, principieel en loyaal te zijn aan ouders en afkomst; 

de behoefte aan een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen 

Tabel 3-4, Zestien basic desires volgensReissen Haverkamp (Reiss, 2002) (In; Franzen (2004)) 

3.3 Komen tot 22 basisbehoeften 
Psychologen hebben steeds opnieuw geprobeerd behoeften te inventariseren. Dit resulteerde 
steeds in verschillende overzichten. De vraag die ook de huidige motivatiepsychologen nog 
steeds bezighoudt, is welke behoeften hiervan "algemeen menselijk zijn (en dus deel 
uitmaken van de menselijke natuur) en welke andere cultuur- of persoonsgebonden zijn" 
(Franzen (2004)), of het mogelijk is om te komen tot een indeling van behoeften en of het 
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mogelijk is om daarbinnen basisbehoeften te identificeren. Hoewel het grootschalige 
onderzoek van Reiss (2002) zestien basisbehoeften opleverde, heeft Franzen er in zün boek 
toch voor gekozen ook de door andere vooraanstaande wetenschappers veronderstelde 
basisbehoeften op te nemen in een overzicht van alle basisbehoeften. Hij komt daarmee tot 
een lijst die bestaat uit 22 basisbehoeften (zie tabel 3-5). 

Basisbehoefte Korte omschriJving 
1 zekerheid van bestaan Voldoen aan essentiêle fysiologische behoeften; voeding, vocht, gezondheid 

i 2 veiligheid, rust Afwezigheid van bedreiQingen die het bestaan kunnen aantasten; ontspanning 
, 3 orde, controle Behoefte aan netheid, stabiliteit en organisatie; controle over de omgeving 
: 4 fysiek welbevinden Behoefte aan lichamelifke activiteit, fitheid, vitaliteit, sport 

5 individualiteit Unieke eigen identiteit hebben, anders zijn dan anderen, authentiek zijn, 
uitdrukking geven aan het zelf 

6 seksualiteit Behoefte aan romantiek, seks, lust en schoonheid 
7 kennis en begrip Nieuwsgierigheid, kennis vergaren, nieuwe dingen leren; behoefte aan begrijpen 

en samenhang, waarheid kennen 
8 competentie DinQen kunnen uitvoeren die men belangrijk vindt effectief gedrag; beheersil}fl 
9 presteren Prestaties leveren, doelen bereiken, vooruit komen 
1 0 erkenning Gekend worden, Qeaccepteerd worden en aardig gevonden worden; populariteit 
11 ouderschap Kinderen hebben, tijd met het gezin doorbrengen 
12 verbondenheid Aansluiting bij anderen die om je geven, psychologische nabijheid, 

kameraadschap, intimiteit, empathie en liefde 
13 spel Behoefte aan spel en amusement; plezier willen hebben 
14 zelfbeschikking Het gevoel baas te zijn over het eigen leven; onafhankelijkheid; vrijheid, 

ongebondenheid; je eigen gang kunnen gaan 
15 trouw Trouw zijn, karakter vertonen, principieel en verantwoordelijk zijn, 

plichtsbetrachtina 
16 zelfwaardering Positief zelfbeeld hebben; zelfrespect en zelfvertrouwen 
17 status Rijkdom, reputatie, prestige, titels verwerven 
18 bezit Bezit verwerven; kunnen kopen wat je wilt hebben; een luxe leven leiden, 

hebzucht 
19 macht Invloed hebben, zeaaenschao hebben over anderen; leiderschap uitoefenen 
20 wraakzucht Agressie, competitie, z'n gram halen wanneer men beledigd wordt of zich 

aangetast voelt; terugpakken, betaald zetten 
21 idealisme en transcendentie De eigen belangen overstijgen; zich inzetten voor het welzijn van anderen; 

g_emeenschapszin 
22 zelfverwezenlijking en geluk De eigen potenties (ten volle) tot ontplooiing brengen; het leven betekenisvol 

maken 

Tabel 3-5, Samenvattende lijst van 22 basisbehoeften volgens Franzen (In: Franzen (2004)) 

Verschillende studies hebben het belang van de natuur voor het menselijk welbevinden 
aangetoond. Volgens onderzoek van Yuen (1996) draagt de natuurlijke omgeving bij aan de 
gezondheid van mensen en hun kwaliteit van leven. Daarom kiezen mensen er bewust, maar 
ook onbewust, voor om een activiteit uit te voeren in een natuurlijke omgeving. Door Franzen 
wordt de behoefte aan groen niet nadrukkelijk genoemd in zijn lijst met basisbehoeften. De 
behoefte aan groen zou namelijk kunnen worden gezien als zijnde slechts een onderdeel van 
de behoefte aan fysiek welbevinden. Het is echter meer dan dat alleen. Het verblijven in een 
natuurlijke omgeving kan ervoor zorgen dat ook andere basisbehoeften kunnen worden 
bevredigd zoals de behoefte aan rust door in het bos je gedachten te ordenen. Maar een 
natuurlijke omgeving kan ook worden gebruikt om de behoefte aan spel en de behoefte aan 
ouderschap te bevredigen door in het park tijd met het gezin door te brengen. En ook alleen 
al het kijken naar een natuurlijke omgeving kan bepaalde behoeften bevredigen. Er zou 
daarom gesteld kunnen worden dat er zoiets bestaat als een behoefte aan groen. 

3.4 Keuzeproces 
Om de basisbehoeften te bevredigen moet een individu een keuze maken tussen 
verschillende alternatieven van activiteiten om deze behoefte te bevredigen. Onderzoek van 
Gutman (1982) heeft uitgewezen dat mensen de verschillende alternatieven van activiteiten 
met elkaar afwegen om zo te komen tot het alternatief waardoor de behoefte optimaal wordt 
bevredigd. De waardering die men geeft aan de verschillende alternatieven speelt hierbij een 
belangrijke rol. Dit wil echter niet zeggen dat er ook altijd bewust een keuze gemaakt wordt 
tussen verschillende activiteiten. Bovendien is de mens zich niet altijd bewust van zijn of haar 
behoeften en kunnen er met het uitvoeren van een enkele activiteit meerdere behoeften 
worden bevredigd. De theorie van beredeneerd gedrag gaat er echter van uit dat de mens 
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een rationeel wezen is dat systematisch gebruik maakt van de beschikbare informatie en die 
het effect en de consequentie van zijn of haar eigen gedrag goed kan overwegen voordat een 
activiteit wordt uitgevoerd. Het is natuurlijk juist dat de keuze voor een activiteit afhangt van 
de factoren tijd, geld, beschikbaarheid van middelen en de moeite die het kost om een 
activiteit te doen. In een situatie die maar zelden voorkomt is het inderdaad zo dat er bewust 
een keuze wordt gemaakt tussen verschillende alternatieven. Maar de theorie van 
beredeneerd gedrag gaat volledig voorbij aan de motivaties voor het gedrag en aan 
onbewuste processen in vaak terugkerende situaties, zoals dagelijkse activiteiten. In de 
laatste twee decennia van de twintigste eeuw is duidelijk geworden dat een belangrijk deel 
van het gedrag van mensen helemaal niet berust op bewuste en rationele besluitvorming, 
maar in het onbewuste ontstaat en automatisch wordt uitgevoerd. Eerder in dit hoofdstuk 
kwam bij de bespreking van de drive-theorie van Huil al naar voren dat bij een herhaling van 
een gedragsrespons er een gewoonte ontstaat. Vervolgens is er maar een kleine drive nodig 
om hetzelfde gedrag uit te voeren. Naargelang dezelfde situatie, hetzelfde doel, dezelfde 
verwachtingen, hetzelfde gedrag en dezelfde uitkomsten vaker zijn opgetreden, wordt de 
(voorheen) bewuste keuze een overbodige stap in het proces, en zal bij een steeds 
terugkerende situatie steeds dezelfde activiteit worden ondernomen als middel om het doel te 
bevredigen. Bijvoorbeeld in het geval van de keuze voor de fiets wordt deze vervolgens 
dagelijks gebruikt, zonder er verder meer bij na te denken, omdat het gebruik is ingesleten in 
de dagelijkse routine. Zo vinden er terugkerende activiteiten plaats. Een groot deel van het 
dagelijks gedrag van mensen is dus niet het resultaat van bewuste informatieverwerking, 
afweging van alternatieven, kiezen en voornemen tot handeling, maar het resultaat van 
automatische, onbewuste en voorbewuste processen, die zonder tussenkomst van het 
bewustzijn tot passend gedrag leiden. Dit automatische keuzeproces is de reden dat de mens 
voor een groot deel een gewoontedier is. 

3.5 Conclusie en discussie 
In dit hoofdstuk zijn verschillende behoeftetheorieên besproken. Het doel van het 
literatuuronderzoek naar deze theorieên is het krijgen van een overzicht van basisbehoeften 
die gelden voor ieder individu en voor huishoudens. Deze universele basisbehoeften kunnen 
een verklaring geven voor dagelijkse activiteiten in ruimte en tijd. Ze kunnen daarom gebruikt 
worden bij de verdere invulling van de theorie van Arentze en Timmermans, welke is 
beschreven in hoofdstuk twee. Franzen probeert met zijn lijst van 22 basisbehoeften alle in 
zijn boek behandelde behoeftetheorieên samen te vatten. Hij denkt hiermee een volledig 
overzicht te geven. En hoewel de gevonden lijst van Franzen inderdaad een goed en volledig 
overzicht geeft van de universele basisbehoeften bevat de lijst een drietal beperkingen. De 
lijst van Franzen is daarom niet direct te gebruiken bij het verklaren van dagelijkse activiteiten 
van individuen en huishoudens. Ten eerste is Franzen's lijst geen set van universele 
basisbehoeften die praktisch en overzichtelijk is. De lijst waarmee in dit onderzoek gewerkt 
wordt dient zowel compact als volledig te zijn. Er moet daarom gezocht worden naar een 
manier om Franzen's lijst in te korten waardoor er een lijst ontstaat waarop zo weinig mogelijk 
basisbehoeften staan, terwijl toch alle basisbehoeften worden benoemd. Ten tweede maakt 
de lijst van Franzen geen onderscheidt tussen basisbehoeften die gelden voor individuen en 
basisbehoeften die gelden voor huishoudens. In het geval dat een huishouden bestaat uit 
slechts één persoon zijn de individuele behoeften gelijk aan de behoeften van het 
huishouden. Maar wanneer een huishouden bestaat uit meerdere personen zijn de 
individuele behoeften van één persoon niet gelijk aan de behoeften van het huishouden. In 
hoofdstuk vijf zullen aanpassingen aan de lijst van Franzen worden gemaakt zodat er in het 
conceptueel model een lijst is waarmee de dagelijkse activiteiten van individuen én 
huishoudens kunnen worden verklaard aan de hand van onderliggende universele 
basisbehoeften. Ten derde is de lijst van Franzen niet te gebruiken voor het doel van het 
afstudeeronderzoek omdat de lijst is opgesteld aan de hand van enkel biologisch en 
psychologisch onderzoek. Vanuit die invalshoek worden alle activiteiten in het algemeen 
bekeken, terwijl voor het afstudeeronderzoek wordt gekeken naar de behoeften die 
onderliggend zijn aan de dagelijkse activiteiten van mensen in ruimte en tijd. In het volgende 
hoofdstuk zal verder worden ingegaan op de activiteiten waardoor de gevonden universele 
basisbehoeften worden bevredigd. Belangrijk is hierbij om te weten dat mogelijkerwijs 
meerdere activiteiten nodig zijn om een basisbehoefte te bevredigen. Deze verschillende 
activiteiten vormen dan een keten waarbij pas na het uitvoeren van de laatste activiteit de 
basisbehoefte totaal is bevredigd. 
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4 RUIMTE-TI .. ID ONDERZOEKSGEBIEDEN 

In het vorige hoofdstuk zijn de resultaten van biologisch en psychologisch onderzoek 
behandeld, waarmee een antwoord is gegeven op de vraag waarom mensen onbewust 
gedreven worden tot het doen van bepaalde activiteiten. De vraag welke dagelijkse 
activiteiten hier dan eigenlijk mee bedoeld worden blijft vooralsnog onbeantwoord. In dit 
hoofdstuk worden daarom de voorkeuren en activiteiten van de mens in ruimte en tijd 
behandeld. Er zijn talloze onderzoeken gedaan naar de voorkeuren van de mens. Allereerst 
worden in dit hoofdstuk de onderzoeksgebieden sociale geografie en tijdgeografie kort 
besproken. Daarna worden Nederlands onderzoek naar tijdbesteding en mobiliteit behandeld. 
De trends in activiteitenpatronen worden kort toegelicht en dagelijkse activiteiten worden 
gerangschikt in categorieën. Verder zal in dit hoofdstuk worden bekeken wat de 
locatieattributen voor invloed hebben op de mogelijkheid van mensen om door middel van 
activiteiten behoeften te bevredigen. 

4.1 Sociale geografie en tijdgeografie 
De sociale geografie is een wetenschap die zowel hedendaagse maatschappelijke 
verschijnselen als maatschappelijke verschijnselen uit het verleden bestudeert vanuit een 
ruimtelijke invalshoek. In de laatste zestig jaar is er in de sociale geografie veel veranderd, 
zowel kwalitatief als kwantitatief. De sociale geografie heeft weinig theorieën of wetten die 
uitsluitend in deze discipline worden gebruikt. Vele theorieën worden ontleend aan verwante 
sociale wetenschappen zoals economie, sociologie en psychologie. 

Tot in de jaren '60 van de 20e eeuw bestudeerden sociale wetenschappers, waaronder 
sociaal geografen, het menselijk gedrag meestal vanuit een behavioristisch oogpunt (zoals is 
besproken in hoofdstuk drie). Er werd vanuit gegaan dat het menselijk gedrag slechts een 
reactie is op externe prikkels uit de omgeving. In de ruimtelijke analyse werd geen aandacht 
geschonken aan ruimtelijk gedrag, laat staan de menselijke drijfveren voor dat gedrag. "Zo 
ging men er bijvoorbeeld vanuit dat mensen naar de dichtstbijzijnde stad gaan waar goederen 
of diensten die ze willen hebben te krijgen zijn" (De Pater & Van der Wusten (1996)). 

In de jaren '60 vond een revolutie in de psychologie plaats. De mens werd gezien als een 
wezen dat informatie verzamelt, beoordeelt en uiteindelijk gebruikt bij het nemen van 
beslissingen. Vanuit het oogpunt van de opkomende behavierale geografie, de 
gedragswetenschappelijke benadering van de geografie, werd de mens niet meer gezien als 
"homo economicus, maar als homo psychologicus" (De Pater & Van der Wusten (1996)). 
Hoewel de ideeën van de behavierale geografie door de ruimtelijke analytici als een 
aanvulling op de bestaande ideeën werden gezien, kreeg de behavierale geografie ook 
kritiek. 

Geografen waaronder de Zweed Torsten Hägerstrand (1916-2004) vonden dat de 
behavierale geografie ten onrechte de omgeving van de individu uit het oog was verloren. 
Hägerstrand kwam daarom zelf met een alternatief, de tijdgeografie. Hij ontwikkelde daarvoor 
twee ideeën: 
• "hij zag de tijd als een aan ruimte gelijkwaardige dimensie. Niet alleen handelen in de 

ruimte, ook handelen in de tijd was belangrijk. 
• ten tweede zag hij in dat activiteiten niet alleen preferenties weerspiegelen, maar ook 

constraints, oftewel beperkingen" (De Pater & Van der Wusten (1996)). 

"Hägerstrand onderscheidde drie soorten beperkingen die ervoor zorgen dat individuen zich 
niet vrij door de ruimte en tijd kunnen verplaatsen: 
1. Biologische en fysieke beperkingen van de mens. Bijvoorbeeld dat de mens moet eten en 

slapen. 
2. Beperkingen door tijd en ruimte. Bijvoorbeeld dat individuen op bepaalde tijden op 

bepaalde plaatsen moeten zijn. 
3. Beperkingen in door toestemming van anderen. Er zijn afgebakende ruimtes, waar 

bepaalde mensen of groepen het voor het zeggen hebben. Hierdoor mag je misschien 
niet overal zomaar komen" (De Pater & Van der Wusten ( 1996) ). 
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"De tijdgeografie is ongelukkig over de aanwezigheid van veel beperkingen, omdat hierdoor 
niet alle voorkeuren kunnen worden waargemaakt. Het erkennen van beperkingen betekent 
dat de tijdgeografie een duidelijke stap vooruit maakt ten opzichte van de behaviorale 
geografie, die hier geen oog voor had" (De Pater & Van der Wusten (1996)). De tijdgeografie 
van Hägerstrand heeft het over wat mensen in de ruimte doen, maar niet over hoe die 
dagelijkse trajecten bijdragen tot de identiteiten van plaatsen. Pas in de jaren ·ao zag men in 
dat de behaviorale geografie en de tijdgeografie niet zonder elkaar kunnen en in hoge mate 
aanvullend zijn. Zowel de keuzes van het individu als de beperkingen zijn belangrijk om 
rekening mee te houden. Beide benaderingen zijn eenzijdig en kunnen slechts een deel van 
de activiteiten verklaren. 

4.3 Tijdbestedingonderzoek 
Aan de hand van tijdsbestedingonderzoeken en activiteitanalyses kan een inzicht verkregen 
worden in activiteitenpatronen van mensen. Het gaat hierbij vaak om verschillen tussen 
bepaalde groepen, bijvoorbeeld mannen en vrouwen in verschillende leeftijdscategorieên of 
trends in de tijd. Er zijn verschillende instanties in Nederland die onderzoek doen naar 
tijdbesteding. Het Sociaal en Cultureel Planbureau is een van die instanties en is een 
onafhankelijk wetenschappelijk instituut dat zelfstandig onderzoek doet voor het beleid van de 
overheid. Het SCP rapporteert regelmatig over de leefsituatie van de Nederlandse bevolking 
waarbij niet alleen onderzoek wordt gedaan naar tijdbesteding. Voor het 
tijdbestedingonderzoek beschikt het SCP over onderzoekscijfers die teruggaan tot de jaren 
zeventig. Hierdoor kan er onderzoek gedaan worden naar trends in de tijdsbesteding van 
Nederlanders over een langere periode. Het tijdbestedingonderzoek is vooral beschrijvend en 
minder verklarend van aard. Bij het onderzoek naar dagelijkse activiteiten worden de 
uitgevoerde activiteiten ingedeeld in verschillende categorieên. Een gangbare indeling die 
veelal gebruikt wordt bij tijdbestedingonderzoeken staat in tabel 4-1. 

Nummer Naam categorie 
1 Werk 
2 Studie 
3 Winkelen 
4 Persoonlijke zaken 
5 Verplaatsing voor jezelf 
6 Verplaatsing voor een ander 
7 Sociale contacten 
8 Vrije tijd thuis 
9 Vrije tijd buitenshuls 
10 Overige activiteiten 

Tabel 4-1, Indeling van categorieên bij classificatie van activiteiten 

Voor het onderzoek maakt het SCP onder andere gebruik van cijfers verkregen door het TBO 
(Tijdbestedingsonderzoek) en het MON (Mobiliteitsonderzoek Nederland, activiteiten
gebaseerd onderzoek uitgevoerd door de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van 
Rijkswaterstaat). Om de cijfers voor het TBO te verkrijgen wordt jaarlijks onderzoek gedaan in 
een representatieve oktoberweek. In het kader van het literatuuronderzoek naar 
tijdsbesteding van huishoudens zijn hier vijf recente rapporten van het SCP bestudeerd. Dit 
zijn de rapporten Naar andere tijden? Tijdsbesteding en tijdsordening in Nederland 1975-
1995 uit 1999 van Van de Broek e.a., De kunst van het combineren Taakverdeling onder 
partners uit 2000 van Keuzenkamp en Hooghiemstra, Trends in de tijd Een schets van 
recente ontwikkelingen in tijdsbesteding en tijdsordening uit 2001 van Van de Broek en 
Breedveld, De meerkeuzemaatschappij Facetten van de temporele organisatie van 
verplichtingen en voorzieningen uit 2003 van Van de Broek en Breedveld en Op weg in de 
vrije tijd Context, kenmerken en dynamiek van de vrijetijdsmobiliteit uit 2006 van Harms. In 
deze paragraaf bespreken we de resultaten van deze studie. 

De verschillende onderzochte rapporten van het SCP geven een overzicht van de 
tijdsbesteding en tijdsordening in Nederland van 1975 tot en met 2005. De gevonden 
ontwikkelingen laten zien dat de tijdsdruk van het totale takenpakket (betaald werk, studie en 
huishoudelijk werk) in gezinnen de afgelopen decennia is toegenomen. Hierdoor werden 
zowel de man als de vrouw genoodzaakt om zowel betaalde als huishoudelijke 
werkzaamheden op zich te nemen. Echter, vrouwen zijn nog altijd meer in het huishouden 
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ingeschakeld dan mannen. Aan de hand van de trendcijfers kan een toename van het aantal 
tweeverdieners worden verwacht. Daárbij is vooral sprake van een toename van de 
anderhalfverdieners. Er is echter geen sprake van een ontwikkeling in de richting van één 
dominant rolmodel, ook omdat veel huishoudens onderhevig zijn aan veranderingen door de 
geboorte en het opgroeien van kinderen. 

Het combineren van taken komt vooral onder ouders van thuiswonende kinderen veel voor 
omdat de aanwezigheid van thuiswonende kinderen zorgtaken met zich meebrengt. Door de 
toegenomen taken van beide partners wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van 
hulpmiddelen zoals formele kinderopvangvoorzieningen, uitbesteding van huishoudelijk werk 
en aankopen van voorverpakte levensmiddelen. Ook wordt er steeds meer gebruik gemaakt 
van tijdbesparende mechanische apparatuur ter vervanging van huishoudelijk werk, zoals een 
magnetron, een wasdroger en een vaatwasser. Omdat het betaalde werk nog hoofdzakelijk in 
de ochtenden en middagen van de doordeweekse dagen geconcentreerd is, wordt het 
huishoudelijk werk vooral uitgevoerd in de avonden en in het weekend. Omdat, afgezien van 
een betaalde baan, de tijdsindeling gedurende de dag zelf te bepalen is, zijn de tijdstippen 
van het huishoudelijk werk van invloed op de vrijetijdsbesteding. In de eerste helft van de 
week domineren verplichtingen voor arbeid, onderwijs en het huishouden. In de loop van de 
week wordt er vaker boodschappen gedaan en nemen ook uitgaan en visites toe. 

Op het gebied van de vrije tijd is de bedrijvigheid toegenomen. Behalve het aantal, wijst ook 
de aard van de activiteiten die worden gecombineerd, op een verbreding van de 
vrijetijdsbesteding. Er is hier sprake van een vervagende scheidslijn tussen cultuur en 
vermaak. Rustige activiteiten als lezen, praten met huisgenoten en visites verliezen terrein. In 
plaats daarvan wordt er steeds meer buiten de deur gerecreêerd. Dit heeft ertoe geleid dat 
het aanbod van te bezoeken vrijetijdsvoorzieningen en activiteiten zich in een enorm tempo 
heeft uitgebreid. Er heeft een commercialisering van de vrije tijd plaatsgevonden, wat leidde 
tot schaalvergroting en clustering van voorzieningen en attracties. Een gevolg hiervan is de 
toegenomen ruimtebehoefte waardoor het aantal op de auto gerichte vrijetijdscomplexen aan 
de rand van de steden is toegenomen. Een niet onbelangrijk deel van de vrije tijd bestaat 
echter uit vaste activiteiten en vaste bestemmingen. Deze ankerpunten in de vrije tijd zorgen 
ervoor dat de reikwijdte van de verplaatsingen zeer beperkt is. De auto is het meest gebruikte 
vervoermiddel in de vrije tijd, zowel qua aantal verplaatsingen als het aantal afgelegde 
kilometers. Het fietsen en ook het lopen komen veel minder vaak voor. Mensen die geen auto 
hebben trekken er in de vrije tijd minder vaak op uit, zijn minder lang onderweg en leggen 
vooral ook veel minder kilometers af. Van de vrijetijdsbesteding thuis won alleen de activiteit 
televisiekijken aan populariteit. Dit wordt onder andere toegeschreven aan de groei in het tv
aanbod. De zondag is van alle dagen de dag waarop in de vrije tijd de meeste tijd gebruik 
wordt gemaakt van de auto, waardoor de auto op deze dag het grootste beslag op de vrije tijd 
legt. Recreatieve activiteiten als een wandeling en een fiets- of autotocht zijn nog typische 
zondagse bezigheden, terwijl beweging in brede zin een teruggang vertoont. Jongeren steken 
zowel wat betreft sport als bewegen met kop en schouders boven de rest van de bevolking 
uit. De verdeling van betaald werk en zorgtaken tussen man en vrouw lijkt steeds 
evenwichtiger te worden, maar is dat nog lang niet. De werkelijke verdeling komt dan ook niet 
overeen met de (door beide partners) gewenste verdeling. De opmars van een 24-
uurseconomie op zondag wordt aangevoerd door mensen met een grote mate van 
zeggenschap over de eigen arbeidstijden. De verschillende rapporten van het SCP geven 
hiermee aan dat werkenden geen 24-uurseconomie wordt opgedrongen. Onderzoek van TSN 
NIPO, in opdracht van het RTL Nieuws, laat echter wel zien dat mensen behoefte hebben om 
ook 's avonds naar de huisarts of bank te kunnen (Sp!ts, 22-08-06). 

4.4 Mobiliteitsonderzoek 
Doel van mobiliteitsonderzoek is het kunnen voorspellen van verplaatsingsbehoeften. Per 1 
januari 2004 is de Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer & Vervoer (RWS AW) verantwoor
delijk voor onderzoek naar de mobiliteit van de Nederlandse bevolking. Van 1978 tot en met 
2003 voerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dit onderzoek uit onder de naam 
Onderzoek verplaatsingsgedrag (OVG). Vanwege de ruimere mogelijkheden om regionaal 
extra enquêtes te verspreiden (meerwerk) of om specifieke extra vragen te stellen 
(maatwerk), gaat het onderzoek verder onder de naam Mobiliteitsonderzoek Nederland 
(MON). Het MON is een belangrijke bron voor inzicht in het mobiliteitspatroon van de 
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Nederlandse bevolking en bestaat uit twee soorten onderzoek: standaardonderzoek en 
specifiek onderzoek. Beiden kunnen op nationaal en regionaal niveau worden uitgevoerd. 

Het onderzoek MON gebeurt door middel van enquêtes. Er is een standaardenquête die 
bestaat uit een schriftelijke huishoudvragenlijst en persoonsvragenlijsten. Op de 
huishoudvragenlijst staan vragen over het huishouden, zoals de samenstelling en grootte van 
het huishouden, leeftijd, geslacht en opleiding van personen in dat huishouden. Op de 
persoonsvragenlijst kunnen alle verplaatsingen over één dag worden ingevuld. Omdat 
schriftelijke enquêtes vaak weinig respons opleveren, worden in dit onderzoek de huis
houdens gebeld om ze te herinneren en eventueel te motiveren de enquête in te vullen. 
Mensen worden dus niet gebeld om ze vragen te stellen, maar om ze te motiveren. Als 
vragenlijsten onvolledig, slecht of foutief zijn ingevuld, worden mensen gebeld om alsnog de 
ontbrekende informatie boven water te krijgen. Huishoudens zonder telefoonnummer worden 
alleen via de post benaderd. Naast de standaardenquête worden er een aantal standaard na
enquêtes gehouden. Deze na-enquêtes zijn bedoeld om informatie te verzamelen over 
vergeten verplaatsingen, non-respons en het gebruik van openbaar vervoer en het 
verzamelen van extra informatie over gemaakte verplaatsingen. De kwaliteit van het totale 
onderzoek gaat hiermee omhoog. Mobiliteitsonderzoek zoals het MON wordt gebruikt om 
vervoerspatronen te kunnen monitoren en analyseren. Met behulp van de analyses kan 
vervolgens een vervoerspatroon gemodelleerd worden (zoals beschreven in de inleiding van 
hoofdstuk twee). 

4.5 Omgevingspsychologie: de invloed van de omgeving 
De omgevingspsychologie is halverwege de jaren zestig van de vorige eeuw ontstaan. "Het 
uitgangspunt van deze stroming is dat een persoon onlosmakelük verbonden is met zijn 
fysieke en sociale omgeving. Omgevingspsychologen bestuderen hoe mensen de fysieke 
omgeving waarnemen en welke betekenis ze eraan geven, hoe mensen kennis verwerven 
over hun omgeving, en wat de invloed is van het weer, lawaai, luchtverontreiniging, 
bevolkingsdichtheid en verkeersdrukte op het gedrag van mensen" (Wolters' Compact 
(2004)). Omdat de omgevingspsychologie zich bezighoudt met de wederkerige relatie tussen 
de omgeving en het gedrag van mensen, gaat het zowel over de invloed van de omgeving op 
mensen als ook over de invloed van mensen op de omgeving. Voor ontwerpers is het van 
belang te weten dat en hoe de beslissingen die zij nemen in hun ontwerp invloed hebben op 
de beleving en het gedrag van mensen. Voor omgevingspsychologen is het belangrijk te 
weten wat die invloed dan is. "Omgevingspsychologen zün daarom goed in staat om 
architecten en stedebouwkundigen te helpen bij het ontwerpen van een gebouw of een 
woonwijk" (Wolters' Compact (2004)). 

In het verband van dit onderzoek zijn we niet zozeer geTnteresseerd in de relatie tussen de 
mens en de beleving van de omgeving, maar wel in de attributen van de omgeving en de 
mogelijkheid die daaruit voortvloeit om verschillende activiteiten uit te voeren, en daarmee 
behoeften te bevredigen. Gesteld zou kunnen worden dat de attributen van een omgeving het 
mogelijk maken om verschillende activiteiten wel of niet uit te voeren. Vanuit dat oogpunt 
gezien is het interessant om meer te weten te komen over de beleving van een omgeving, 
vooral de beleving zoals die voor meer mensen geldt, een algemene beleving. Hamel schreef 
in 2005 een artikel over het laten meedenken door omgevingspsychologen bij planvorming. 
Hij baseerde zich daarbij op het boek Environmental psychology van P. Bell e.a. uit 2001. 
Volgens Hamel nemen wij de omgeving niet alleen waar via onze zintuigen, maar ook met de 
hersenen. De mens wordt door zijn omgeving overladen met externe prikkels. "Prikkels 
worden veroorzaakt door de fysieke eigenschappen van de omgeving. De omgeving zelf is 
complex (gebouwen, groen, verkeer, openbare ruimte, informatiedragers), waardoor het 
geheel van de prikkels heel complex wordt. Bepaalde prikkels in de omgeving die relevant 
voor ons kunnen zijn, worden continu in verband gebracht met informatie in ons geheugen en 
daarmee vergeleken. Voor elk van deze fysieke omstandigheden kan de vergelijking goed 
uitvallen of slecht: het is onze beleving van de omgeving" (Hamel (2005)). 

Individuele verschillen, situationele factoren, sociale condities of culturele factoren kunnen er 
volgens Hamel voor zorgen dat dezelfde omgeving door verschillende mensen verschillend 
waargenomen wordt. Daarnaast kan onze individuele waarneming verschillen door een 
verschil in het persoonlijk activatieniveau. "Activatie is de psychologische term die gebruikt 
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wordt voor de mate van geprikkeldheid van ons zenuwstelsel. Als er precies zoveel prikkels 
op ons inwerken dat onze activatie op ons eigen optimale niveau is, voelen wij ons prettig en 
kunnen wij goed functioneren. Als wij te weinig prikkels ontvangen is onze activatie te laag, 
en bij te veel prikkels is onze activatie te hoog. Beide situaties ervaren wij als minder 
aangenaam waardoor we minder goed functioneren. Om de beleving goed te kunnen 
begrijpen moeten we dus goed weten wie de gebruikers zijn van de omgeving en wat hun 
onderlinge verschillen en overeenkomsten zijn" (Hamel (2005)). 

Volgens Hamel (2005) beleven we evenwicht als wij in een omgeving kunnen functioneren op 
ons eigen optimale niveau. Maar dat houdt wel in dat als de omgeving niet ver afwijkt van 
onze eigen optimale niveau, we deze heel anders beleven dan wanneer zij daar wel ver van 
afwijkt. Aangezien mensen verschillen heel sterk beleven heeft dit tot gevolg dat een 'goede' 
omgeving minder spontane reacties oplevert dan een die 'slecht' is. Dit komt omdat de mens 
streeft naar een situatie van evenwicht en reageert op alles wat afwijkt van ons optimale 
niveau. Volgens Hamel beleven alle mensen de omgeving verschillend en is er daarom bij 
een omgeving geen algemene beleving te geven. Er zijn echter andere onderzoekers die 
hierover een geheel andere mening hebben. Er zijn namelijk verschillende onderzoeken 
gedaan naar de beleving van mensen in bepaalde omgevingen. Van den Berg (2003) 
onderzocht de relatie tussen omgevingen en geestelijk herstel. Zij stelt dat mensen een 
voorkeur hebben voor een natuurlijke omgeving boven een bebouwde omgeving indien ze 
geestelijk moeten herstellen na een grote hoeveelheid prikkels. Zacharias (2001) onderzocht 
in een nagebootste situatie de routingvoorkeuren van toeristen die voor het eerst een stad 
bezoeken. De uitkomst van dit onderzoek was dat mensen een voorkeur hebben voor een 
routing waarbij de straten een teken van menselijke activiteit laten zien. Bovendien ging de 
voorkeur vooral uit naar straten waarbij andere mensen ook aanwezig waren. Onderzoek van 
Staats (2004) wijst echter wel uit dat de voorkeur van mensen om in aanwezigheid van 
andere mensen te zijn enkel geldt voor een stedelijke omgeving en niet zozeer voor een 
natuurlijke omgeving. Aanwezigheid van andere mensen vormt bij een natuurlijke omgeving 
vaak een belemmering om geestelijk te herstellen. In het vervolg van dit afstudeeronderzoek 
worden de woorden locatie en omgeving als synoniem vrij door elkaar gebruikt. 

4.6 Consumentenpsychologie: winkelen als voorbeeld 
Consumentenpsychologie is een goed ontwikkeld en gewaardeerd onderzoeksgebied van 
marketingonderzoek. Het hoofddoel is begrip te krijgen van de relaties tussen de beleving van 
consumenten en verkoopcijfers van verschillende producten. Traditioneel onderzoek naar 
ruimtelijke winkelkeuze bekeek enkel de relatie tussen de invloed van de winkeluitstraling, 
sfeer en omgeving op de consumententevredenheid en keuze. Meer recent onderzoek bekijkt 
ook de psychologie van consumptie en daarmee naar de achterliggende symbolische 
betekenis van materialistische objecten en zelfbeeld. Omdat er veel onderzoek naar is 
gedaan wordt de activiteit winkelen in deze paragraaf als voorbeeld van consumenten
psychologie onder de loep genomen. Allereerst wordt er gekeken naar de redenen om te 
gaan winkelen en daarna naar de beleving van de consument tijdens het winkelen. 

4.6.1 Motieven en beleving van winkelen 

Er is veel Amerikaans onderzoek gedaan naar vrijetijdsbesteding en winkelgedrag. Timothy 
(2005) beschrijft in zijn boek hoe de hedendaagse consumptiepatronen tot stand zijn 
gekomen en welke rol de vrije tijd daarin speelt. Aan het einde van de 19e eeuw werden 
klassenverschillen niet meer herkenbaar door productiepatronen, maar door consumptie
patronen. "Consumptie werd gedefinieerd als vrijetijdsbesteding, het tegenovergestelde van 
de productie van werk. In de postmoderne maatschappij is vrije tijd waar het leven om draait 
en wordt het werk gedaan om vrije tijd te verkrijgen" (Timothy (2005)). Consumptie wordt 
tegenwoordig niet meer gezien als een simpele daad van het doen van aankopen, maar 
wordt beschouwd als een sociaal proces waardoor mensen zich identificeren met producten. 
De moderne massaconsumptie is volgens Timothy daarom bijna geheel gebaseerd op 
wensen in plaats van behoeften. Daarmee is consumptie eigenlijk naast economisch ook 
zowel sociaal als cultureel van aard. 

"Sinds het een belangrijk onderwerp is geworden van sociaal wetenschappelijk onderzoek, 
wordt vrije tijd op drie manieren gedefinieerd. Ten eerste als een activiteitensoort. Ten tweede 
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als een tijdmeting, zijnde de tijd dat iemand vrij is van verplichtingen zoals werk etc. Als 
laatste wordt vrije tijd vaak gezien als een staat van zijn of specifieke belevenis. Echter, vrije 
tijd is meestal een combinatie van deze drie elementen" (Timothy (2005)) 

"Jackson (1991) ziet dat er drie relaties zijn tussen winkelen en vrije tijd: 
1 Winkelen voor vrije tijd: Er worden producten gekocht tijdens het winkelen die later 
gedurende vrije tijd kunnen worden gebruikt 
2 Winkelen en vrije tijd: Winkelen maakt deel uit van een reeks vrije-tijd-activiteiten. In 
winkelcentra kunnen vaak ook andere vrije-tijd-activiteiten worden uigevoerd. 
3 Winkelen als vrijetijdsbesteding" (Timothy (2005)). 

Hoewel winkelen voor de ene groep een vervelende taak is die gedaan moet worden om de 
eigen en huishoudbehoefte te kunnen bevredigen, is winkelen voor de andere groep een 
vorm van vrijetijdsbesteding. Winkelen voor alledaagse producten heeft zijn status als 
activiteit bijna geheel verloren en is gewoonweg een belevenis geworden. Weinig producten 
die vandaag de dag verkocht worden hebben een basisoverlevingsbehoefte als hun 
belangrijkste functionele waarde. Volgens Underhill (1999) zijn er wel duidelijke verschillen in 
de winkelvoorkeuren van mannen en vrouwen. Veel mannen vinden winkelen een vervelende 
activiteit. Vrouwen vinden het vaak vervelend om te winkelen met eigen kinderen, terwijl 
ander winkelend publiek de aanwezigheid van kinderen als prettig ervaren. Er kan volgens 
Timothy een onderscheidt gemaakt worden tussen het kopen van producten en winkelen. Het 
doel van winkelen is dan ook niet altijd om een nieuw product te kopen. Winkelen wordt vaak 
ook gezien als een vorm van tijdverdrijf. Voor veel vrije-tijd-winkelaars zorgt winkelen voor 
een belangrijk deel voor sociale contacten en wordt ermee tijdelijk afwisseling geboden aan 
de standaard en monotone omgevingen. Er kan daarom een onderscheid worden gemaakt 
tussen run shoppen (aanschaf dagelijkse producten) en fun shoppen (ontspanning/afleiding, 
sociale contacten, aanbiedingen zoeken, op de hoogte blijven/ informatie verzamelen). 
Algemeen gezien hebben recreatieve winkelaars vooraf minder idee wat ze voor aankopen 
gaan doen en hoeveel afstand ze zullen afleggen. 

De volgende eigenschappen, van zowel consument als winkelier, zijn volgens Timothy (2005) 
het meest van invloed op de beleving van het winkelen als vrijetijdsbesteding: 

aanwezigheid van sociale contacten; 
ontvluchten van de dagelijkse routine, stimulatie van zintuigen; 
de te besteden tijd; 
het kunnen uitvoeren van een geplande taak; 
het betrekken van producten; 
de financiele voorraden van de consument; 
de selectie van de aangeboden producten; 
de prijzen van producten en activiteiten; 
de omgeving van de winkels; 
de gekregen voldoening van het winkelen. 

Tauber (1972) maakt bij zijn motivaties van mensen om te gaan winkelen een onderscheid 
tussen persoonlijke motieven en sociale motieven. Als persoonlijke motivaties noemt Tauber: 
• Rolverdeling 
• Afleiding 
• Voldoening 
• Op de hoogte blijven van nieuwe trends 
• Fysieke bezigheid 
• Zintuiglijke prikkel 

Als sociale motieven noemt Tauber: 
• Sociale belevenis buitenshuis 
• Communiceren en ontmoeten van individuen welke dezelfde interesses delen 
• Het willen horen bij een groep van gelijkgestemden 
• Gevoel van status en gezag 
• Koopjes/aanbiedingen zoeken 
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In deze paragraaf zijn verschillende motieven voor het uitvoeren van de activiteit winkelen 
besproken. Hoewel het hier slechts één activiteit betreft kunnen er verschillende behoeften 
ten grondslag liggen aan het uitvoeren ervan. De activiteit winkelen is hier als voorbeeld 
genomen omdat er veel onderzoek naar is gedaan. Maar ook voor andere activiteiten geldt 
natuurlijk dat verschillende motieven er voor kunnen zorgen dat de activiteit wordt uitgevoerd. 
Hierbij kunnen meerdere motieven tegelijkertijd aanwezig zijn. 

4.6.2 Invloed van de omgeving op het consumentengedrag 
Van Bodegraven (2004) onderzoekt de beleving van een locatie door mensen. Daarbij kijkt hij 
naar de invloed van de vormgevingskenmerken van een winkelcentrum op het 
consumentengedrag. Om aan te geven hoe het consumentengedrag wordt beïnvloed gebruikt 
hij de termen benaderingsgedrag en vermijdingsgedrag, waarmee bedoeld wordt dat mensen 
langer in het winkelcentrum willen blijven of het winkelcentrum juist eerder willen verlaten. 
Van Bodegraven (2004) onderscheidt zes vormgevingskenmerken waarop hij verschillende 
winkelcentra onderzoekt: 

• on- I overdektheid 
• maten van de loopstraten 
• transparantie 
• aanwezigheid van zichtlünen 
• materialisering I kleuren 
• aanwezigheid van groen en kunst 

Naast deze zes vormgevingskenmerken kunnen volgens Van Bodegraven ook nog andere 
vormgevingskenmerken van invloed zijn op de beleving van een winkelcentrum. Hierbij valt te 
denken aan: 

• gelaagdheid 
• routing 
• pleinen 
• entree 
• compactheid 
• kiosken 
• uniformiteit van winkelpuien 
• kunstverlichting 
• vormgeving van het parkeren 
• buitenkant 

Het staat volgens Van Bodegraven vast dat mensen, wat hun benaderings- en 
vermijdingsgedrag betreft, belang hechten aan uiteenlopende vormgevingskenmerken voor 
het maken van onderscheid tussen de winkelcentra. Een winkelcentrum moet iets eigens 
uitstralen om de aandacht te krijgen van de consument. Voor dit afstudeeronderzoek is het 
slechts van belang om te weten dat de verschillende attributen van een locatie van invloed 
zijn op behoeften en daarmee op activiteiten die op de locatie uitgevoerd kunnen worden. In 
de volgende paragraaf zal onderzocht worden hoe locatietypen kunnen worden ingedeeld. 

4. 7 Indeling van type locaties 
Dankzij de omgevingspsychologie is bekend dat een locatie waar een activiteit wordt 
uitgevoerd van invloed kan zijn op de behoeftebevrediging. Verschillende typen locaties 
kunnen worden onderscheiden. Kramer (1995) heeft in een verkennende studie onderzoek 
gedaan naar de classificatie van algemene locaties. De hoofddoelen van haar onderzoek 
waren het identificeren van criteria waarmee voorkeuren voor algemene locaties systematisch 
kunnen worden gestructureerd, en het vaststellen van een classificatiesysteem waarmee 
deze algemene locaties met elkaar kunnen worden vergeleken en met elkaar in verband 
kunnen worden gebracht. Krämer onderscheidt in haar onderzoek een aantal algemene 
locaties. Deze algemene locaties kunnen volgens Kramer op verschillende manieren worden 
ingedeeld. Een manier is ze in te delen naar de functie van de locaties. Kramer onderscheidt 
de drie hoofdfuncties woonwijk, diensten en vrije tijd. Deze hoofdfuncties kunnen soms verder 
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worden ingedeeld in subcategorieên, zodat de verschillende locaties volgens Kramer kunnen 
worden ingedeeld zoals in tabel 4-2 is weergegeven. 

Hoofdfunctie Subcategorie Type locatie 
Woonwijk - Huis, Eigen huis, Huis van een vriend 

! Diensten Instelling Ziekenhuis, Kantoor, Station, School, Universiteit 
Dagelijkse behoefte Kapper, Supermarkt, Speciaalzaak, Winkelcentrum, Bank, Postkantoor, 

Marktplaats 
Vrije tijd Cultureel Kerk, Bibliotheek, Kunstgalerie, Museum, Concertzaal, Theater 

Sociaal entertainment Kroeg, Café, Restaurant, Nachtclub, Bioscoop 
Fysiek Park, Strand, Sportschool, Sportclub, Sportveld, Zwembad 

Tabel 4-2, Type locaties ingedeeld per categorie (Krämer (1995)) 

4.8 Conclusie en discussie 
In dit hoofdstuk is onderzoek gedaan naar de dagelijkse activiteiten van individuen en 
huishoudens, en naar de invloed van de omgeving op het gedrag van de mens. De sociale 
geografie heeft weinig theorieên of wetten die uitsluitend in deze discipline worden gebruikt. 
Vele theorieên worden ontleend aan verwante sociale wetenschappen zoals economie, 
sociologie en psychologie. Waar het menselijk gedrag eerst enkel werd bestudeerd vanuit 
een behavioristisch oogpunt werd dit later ook bezien vanuit het oogpunt van de cognitieve 
psychologie. Critici, onder wie de Zweed Torsten Hägerstrand vonden dat de behaviorale 
geografie ten onrechte de omgeving van de individu uit het oog verloren was. Hij ontwikkelde 
daarom de tijdgeografie, waarmee benadrukt wordt dat tijd en ruimte de mens beperkingen 
oplegt die samenhangen met zijn lichaam en zijn rol in de maatschappij. 

Aan de hand van tijdsbestedingonderzoeken en activiteitanalyses kan een inzicht verkregen 
worden in trends in de activiteitenpatronen van mensen. Het tijdbestedingonderzoek is vooral 
beschrijvend en minder verklarend van aard. Bij het onderzoek worden de uitgevoerde 
dagelijkse activiteiten ingedeeld in verschillende categorieên. Uiteindelijk wordt met 
wiskundige modellen geprobeerd het gedrag te generaliseren. Mobiliteitsonderzoek wordt 
gebruikt om vervoerspatronen te kunnen monitoren en analyseren. Met behulp van de 
analyses kan dan vervolgens een vervoerspatroon gemodelleerd worden. 

Vervolgens is gekeken wat de invloed is van de locatie op deze universele behoeften. De 
disciplines marketing en omgevingspsychologie worden gebruikt om de voorkeuren van de 
mens voor omgevingsattributen (vormgevingskenmerken) en activiteiten te achterhalen. Aan 
het einde van dit hoofdstuk is gekeken op welke manier verschillende locaties ingedeeld 
kunnen worden. Het doel hiervan is om locaties welke overeenkomsten vertonen, onder te 
brengen onder één type, zodat er een overzicht van verschillende typen locaties ontstaat. 

Hoewel Krämer's manier van indelen van typen locaties aanspreekt, is de indeling voor de 
toepassing van dit afstudeeronderzoek nog onvolledig. Ten eerste ontbreken er in de indeling 
van Krämer enkele algemene locaties die zeer belangrijk zijn bij het doen van onderzoek naar 
de dagelijkse activiteiten van individuen en huishoudens in ruimtelijk verband. Ten tweede 
moet er bij een indeling in verschillende typen locaties voor worden gezorgd dat de gevonden 
typen locaties elkaar geheel uitsluiten zodat er geen overlap kan plaatsvinden tussen de 
verschillende typen locaties. Ten derde zou er bij de verschillende locaties onderscheidt 
moeten worden gemaakt tussen geïsoleerde locaties en locaties die deel uitmaken van een 
grotere locatie. De indeling is later niet direct bruikbaar bij het opstellen van het conceptueel 
model. Er moet daarom een nieuwe lijst met algemene locaties worden opgesteld. 
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5 CONCEPTUEEL MODEL 

In de twee voorgaande hoofdstukken zijn de uitkomsten van literatuuronderzoek naar 
universele basisbehoeften en dagelijkse activiteiten beschreven. In dit hoofdstuk wordt een 
abstract conceptueel model opgesteld dat is toegespitst op het inzichtelijk maken van de 
relatie tussen universele basisbehoeften en dagelijkse activiteiten van individuen en 
huishoudens in ruimte en tijd. Het doel hiervan is een beter begrip van de, in hoofdstuk twee 
besproken, theorie van Arentze en Timmermans voordat er later een simulatiemodel kan 
wordt opgesteld. In de vorige hoofdstukken bleek dat niet alle gevonden literatuur direct te 
gebruiken is bij het opstellen van een abstract conceptueel model. Er zal in dit hoofdstuk dus 
een herconceptualisering plaats moeten vinden van de bestaande literatuur. Dit zal gebeuren 
door de opgedane kennis uit het literatuuronderzoek te combineren met enkele aannames, 
zodat het conceptueel model kan worden opgesteld. Het gaat hier enkel om een theoretische 
exercitie. De indelingen die besproken worden bij het opstellen van het conceptuele model 
zijn het resultaat van het nadenken over de theorie van Arentze en Timmermans en zijn aan 
de hand van aannames opgesteld. Deze indelingen pretenderen niet volledig te zijn, maar 
dragen bij aan de theorievorming. Het hoofdstuk begint met een overzicht van enkele 
belangrijke eigenschappen van huishoudens. Hierna kan het conceptueel model in 
verschillende stappen worden opgesteld. Er zal een nieuwe lijst met universele 
basisbehoeften van individuen en basisbehoeften van huishoudens worden opgesteld, 
bestaande uit een combinatie van de lijst met basisbehoeften van individuen en de 
eigenschappen van huishoudens. 

5.1 Eigenschappen van huishoudens 
Veel eigenschappen van activiteiten en behoeften zijn individueel en daarmee 
persoonsgebonden. Om een beter begrip te hebben van de dagelijkse activiteiten van een 
huishouden zijn we op zoek naar de relatie tussen activiteiten en behoeften die voor veel 
mensen gelden en die als standaard kunnen worden omschreven. Hiervoor worden een 
aantal aannames gemaakt over het huishouden. Deze eigenschappen van huishoudens zijn 
zowel van toepassing op huishoudens welke bestaan uit een enkele persoon als op 
huishoudens die bestaan uit meerdere personen. De eerste twee eigenschappen van 
huishoudens zijn meer psychologisch van aard en beschrijven de relaties tussen de 
verschillende leden van het huishouden. De laatste twee eigenschappen kunnen worden 
opgemaakt aan de hand van tijdsbestedingonderzoek. 

5.1.1 Behoeften op verschillende niveaus 

Een huishouden kan bestaan uit één of meerdere leden. Alle leden van dat huishouden 
hebben individuele basisbehoeften zoals is beschreven in hoofdstuk twee. Dit is bijvoorbeeld 
de basisbehoefte aan eten, drinken, slaap, sociale contacten etc. Maar doordat de 
verschillende leden samen een huishouden delen (een eenheid vormen) ontstaan er naast de 
individuele basisbehoeften ook basisbehoeften die voor het huishouden als geheel gelden. Er 
is dus sprake van basisbehoeften die spelen op het niveau van het individu en 
basisbehoeften die spelen op het niveau van het huishouden. Als er op een eenvoudige, 
abstracte, manier naar een huishouden gekeken wordt, zouden we kunnen stellen dat de 
basisbehoeften van een huishouden de som zijn van de individuele basisbehoeften van de 
afzonderlijke leden van het huishouden. Dus de behoeften op huishoudniveau kunnen 
worden gedeeld door het aantal individuen waaruit het huishouden bestaat. Wanneer door 
het uitvoeren van activiteiten bij meerdere leden van het huishouden de individuele behoefte 
aan voorraad toeneemt, neemt de huishoudbehoefte aan voorraad toe met de som van de 
behoeftetoenamen aan voorraad van de afzonderlijke leden van het huishouden. Andersom 
geredeneerd worden door het bevredigen van een huishoudbehoefte de individuele behoefte 
van de afzonderlijke leden van het huishouden ook bevredigd. Door de basisbehoeften van 
het huishouden te bevredigen worden ook de individuele basisbehoeften van de verschillende 
leden van het huishouden bevredigd. Het maakt hierbij niet uit welk lid van het huishouden 
ervoor zorgt dat de huishoudbehoefte wordt bevredigd. De behoeften op het niveau van het 
huishouden kunnen namelijk door activiteiten van meerdere leden van het huishouden 
worden beïnvloed. Hierdoor kunnen behoeften die spelen op het niveau van het individu ook 
door andere leden van het huishouden worden beïnvloed. 
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5.1.2 Het huishouden als open systeem 

De tweede eigenschap van het huishouden is dat we het zouden kunnen omschrijven als een 
open systeem. De verschillende leden delen samen een huishouden en vormen zo een 
eenheid, een systeem. In figuur 5-1 is dat weergegeven voor een huishouden bestaande uit 
vijf huishoudleden. Binnen dit systeem worden de basisbehoeften van het huishouden en de 
individuele basisbehoeften van de verschillende leden van het huishouden bevredigd. De 
grote onderbroken cirkel representeert het huishouden en de kleinere cirkels representeren 
de afzonderlijke leden van het huishouden. Deze kleinere cirkels zijn allemaal even groot 
omdat alle leden in beginsel dezelfde behoeften hebben, hetzij in meer of mindere mate. Het 
is een open systeem omdat het gezin voortdurend contact maakt met de buitenwereld en 
daarvan afhankelijk is om te overleven. Maar het huishouden is ook een wereld (eenheid) 
apart omdat er binnen het huishouden speciale relaties zijn tussen de afzonderlijke leden van 
het huishouden (de kleine pijlen die lopen tussen de huishoudleden) die de leden niet met 
mensen buiten het huishouden hebben. In figuur 5-1 is aan de kleine pijlen te zien dat de 
mate waarin elk lid van het huishouden de eigen basisbehoeften kan bevredigen binnen het 
eigen huishouden verschillend is. Hiermee wordt bedoeld dat de basisbehoeften van 
bijvoorbeeld een baby van een half jaar oud (nr. 5) totaal binnen het eigen huishouden en in 
het ouderlijk huis bevredigd kunnen worden, terwijl een ouder lid van het huishouden (nr. 2) 
voor de behoeftebevrediging voor een veel groter deel afhankelijk is van de wereld buiten het 
eigen huishouden en ook buiten het ouderlijk huis. Dit komt mede doordat bij het ouder 
worden van een kind, ook de actieradius van het kind toeneemt. Maar ook neemt met de 
leeftijd het aantal sociale contacten en verplichtingen buitenshuis toe. Het huishouden vormt 
de basis van waaruit kinderen opgroeien en later de wijde wereld intrekken. 

Figuur 5-1, Schematische weergave van een huishouden en de mate van behoeftebevrediging hierbinnen 

De grote pijlen aan de linkerkant van de figuur geven aan dat het huishouden afhankelijk is 
van de buitenwereld, maar dat het huishouden daar ook een bijdrage aan moet leveren. Het 
is een optelsom van kosten en baten. In ruil voor betaalde arbeid zal het huishouden 
aankopen kunnen doen waarmee bijvoorbeeld de individuele basisbehoeften aan eten en 
drinken bevredigd kunnen worden. 

5.1.3 Wederzijds voordeel van huishoudleden 
Uit figuur 5-1 kan nog een andere belangrijke eigenschap van het huishouden worden 
afgelezen. De verschillende leden van het huishouden kunnen namelijk profijt hebben van 
elkaars aanwezigheid. Dit geldt enerzijds door de fysieke aanwezigheid van meerdere leden 
van het huishouden. Door samen activiteiten te ondernemen kunnen individuele 
basisbehoeften van meerdere leden van het huishouden tegelijkertijd bevredigd worden. Zo 
kunnen de leden van het huishouden elkaar bijvoorbeeld voor een groot deel voorzien in de 
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individuele basisbehoefte aan sociaal contact. Het andere voordeel van de aanwezigheid van 
andere leden van het huishouden is dat de leden activiteiten van elkaar kunnen overnemen. 
Zo kan een lid van het huishouden voor een ander lid een boek terugbrengen naar de 
bibliotheek. 

5.1.4 Verdeling van activiteiten 
Hoewel hiervoor werd beschreven dat de leden van het huishouden activiteiten van elkaar 
kunnen uitvoeren, is er bij de terugkerende dagelijkse activiteiten vaak sprake van een vaste 
verdeling van de activiteiten tussen de verschillende leden. Je zou dan kunnen zeggen dat de 
verschillende leden van het huishouden elk een eigen taak of meerdere eigen taken hebben 
binnen het huishouden. Zo is er vaak sprake van dat de oudere leden van het huishouden 
betaald werk verrichten waarmee geld voor het huishouden wordt verdiend. Het hebben van 
een vaste verdeling van activiteiten kan ook een vaste huishoudelijke taakverdeling tussen de 
volwassen leden inhouden. Jongere leden van het huishouden kunnen ook een kleine 
huishoudelijke taak hebben. Ook kan er onbewust een verdeling van activiteiten plaatsvinden. 
Zo kan het voorkomen dat twee leden van het huishouden veelal samen boodschappen doen 
terwijl een derde vaak de rekeningen van het huishouden betaald. Echter, bij een vaste 
verdeling waarbij dezelfde activiteit door meerdere leden van het huishouden wordt 
uitgevoerd wil dit echter niet zeggen dat de primaire motivatie voor alle leden hetzelfde is. In 
het geval van de activiteit 'betaalde arbeid' zou er de aanname kunnen zijn dat voor het hoofd 
van het huishouden de primaire motivatie om te gaan werken het geld is dat ermee verdiend 
wordt en waarmee kan worden voorzien in het levensonderhoud van het gehele huishouden. 
De overige individuele basisbehoeften die met het werk ook worden bevredigd, zoals de 
behoefte aan sociale contacten en de behoefte aan status, zijn misschien ook wel motieven 
om te gaan werken, maar geven hierbij vaak niet de doorslag, en zijn dus geen primaire 
motivatie. Zij zijn wel van invloed op ondergelegen aspecten van de activiteit, zoals de keuze 
voor het type werk, het bedrijf waar men werkt, een leidinggevende functie etc. Maar indien 
een tweede gezinslid ook een betaalde baan heeft is het natuurlijk maar de vraag of hieraan 
dezelfde primaire motivatie ten grondslag ligt. Wanneer een vrouw na het opvoeden van de 
kinderen zich weer op de arbeidsmarkt begeeft kunnen ook andere motieven een rol spelen 
om weer te gaan werken. 

5.2 Conceptueel model op abstracte wijze 
Het literatuuronderzoek is een goede bron om de dagelijkse relatie tussen activiteit en 
behoefte in een model op abstracte wijze weer te kunnen geven. In deze paragraaf zal dit 
model op abstracte wijze langzaam worden opgebouwd uit verschillende onderdelen. Het 
conceptueel model bestaat uit de twee belangrijke elementen Activiteit en Behoefte, zoals te 
zien is in figuur 5-2. 

Behoefte Activiteit 

Figuur 5-2, Basiselementen van het conceptueel model: Behoefte en Activiteit 

In hoofdstuk drie is er onderzocht welke basisbehoeften er bestaan. Hoewel Franzen's lijst 
van 22 basisbehoeften uit hoofdstuk drie een goed overzicht geeft van de primaire motivaties 
voor een individu om een activiteit uit te voeren, blijkt deze lijst niet direct te gebruiken te zijn 
in dit conceptueel model. Franzen's lijst is geen compacte en volledige set van universele 
basisbehoeften. Daarnaast maakt de lijst van Franzen geen onderscheid tussen 
basisbehoeften op het niveau van het individu en basisbehoeften op het niveau van het 
huishouden. Bovendien is de lijst van Franzen opgesteld aan de hand van enkel biologisch en 
psychologisch onderzoek, terwijl voor het afstudeeronderzoek wordt gekeken naar de 
behoeften die onderliggend zijn aan de dagelijkse activiteiten van mensen in ruimte en tijd. Er 
is daarom een nieuwe indeling van basisbehoeften noodzakelijk. Deze nieuwe indeling 
combineert de lijst met basisbehoeften op het niveau van het individu met de basisbehoeften 
op het niveau van het huishouden. In tabel 5-1 is deze nieuwe indeling met een beperkte set 
basisbehoeften te zien. Er is hierbij sprake van twee behoefteniveaus. Bij het opstellen van 
de nieuwe lijst met basisbehoeften is er eerst, aan de hand van de in paragraaf 5.1 
beschreven eigenschappen van de huishoudens, bekeken welke basisbehoeften spelen op 
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het niveau van het huishouden. Vervolgens is er, aan de hand van de informatie uit de 
hoofdstukken drie en vier, bekeken welke resterende behoeften spelen op het niveau van het 
individu. Het resultaat is het overzicht van basisbehoeften zoals weergegeven in tabel 5-1. 

Niveau van basisbehoefte Basisbehoefte aan 
Huishouden -Verwerven van inkomen 

: 
- Verwerven van kennis en informatie 
- Behoefte aan voorraad 
- Behoefte aan orde en netheid 
-Anders 

Individueel -Verzorging van anderen 
- Verzorgen van jezelf 
- Fysiologische basisbehoeften 
- Fysiek welbevinden: beweging 
-Fysiek welbevinden: open lucht 
- Ontspanning 
-Vrije tijd 
- Sociaal contact 

: - Verstrooiing 
-Groen 
-Rust 
-Sensatie 
- Bezit (aankopen in winkels, 'voorraad') 

1- Anders 

Tabel 5-1, Lijst met twee niveaus van basisbehoeften: Huishouden en Individueel 

5.2.1 Basisbehoeften van huishoudens en individuen 

Een Behoefte kan over de tijd veranderen. Dit kan autonoom zün, maar ook door een eerder 
uitgevoerde Activiteit. Een autonome verandering van een Behoefte houdt in dat de Behoefte 
slechts enkel door het verstrijken van de tijd een verandering doormaakt. In figuur 5-3 is dit 
weergegeven door middel van een pijl die loopt van de box 'Behoefte' naar dezelfde box 
'Behoefte'. Behoeften die autonoom veranderen in de tijd zijn veelal fysiologische behoeften 
zoals de behoefte aan eten en de behoefte aan slaap. Maar het kunnen ook niet-fysiologische 
behoeften zijn zoals de behoefte aan verstrooiing en de behoefte aan sociale contacten. De 
genoemde voorbeelden zijn allemaal behoeften die met het verstrijken van de tijd toenemen. 
Behoeften kunnen veranderen door activiteiten uit te voeren, waardoor de behoeften 
gedeeltelijk of geheel afnemen. Een behoefte die geheel is afgenomen is bevredigd. Maar 
activiteiten kunnen er ook voor zorgen dat een (andere) behoefte juist toeneemt. Een 
Behoefte kan daarom ook ontstaan door een eerder uitgevoerde Activiteit. 

• Behoefte Activiteit 
I 

' 

Q] 
Figuur 5-3: Conceptueel model: autonome Behoefte verandert in de tijd 

We zullen later zien dat ook de locatie en het gebruik van een vervoermiddel kunnen 
bijdragen aan een behoefteverandering. Behoeften kunnen door middel van een activiteit 
direct of indirect worden veranderd. Directe verandering betekent dat met de activiteit ook 
meteen een behoefteverandering plaatsvindt. Zo kan een persoonlijke behoefte aan 
verstrooiing direct veranderen door een boek te lezen. Indirecte verandering betekent dat er 
verschillende activiteiten nodig zijn om een behoefte te veranderen en te bevredigen. De 
behoefte aan eten kan worden bevredigd door een avondmaal te eten, maar daarvoor 
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moeten wel eerst boodschappen worden gedaan en moet de maaltijd worden bereid voor 
consumptie. 

Aan de Behoefte zijn eigenschappen verbonden. Deze zijn in de figuur weergegeven door 
middel van een vraagteken. Het gaat daarbij onder meer om de volgende eigenschappen: 
• De aard van de Behoefte (om welke Behoefte gaat het, zie tabel 5-1) 
• Door welke Activiteit( en) de Behoefte kan worden beïnvloed 
• De huidige omvang van de Behoefte 
• De snelheid van de autonome verandering 
• De maximale omvang van de Behoefte 

De eigenschappen van een behoefte geven aan welke behoefte verandert en hoe deze 
verandering plaatsvindt. De aard van de behoefte bepaalt om welke behoefte het gaat. In 
tabel 5-1 is zoals gezegd een overzicht te zien van de basisbehoeften die er zijn, op het 
niveau van het huishouden en van het individu. 

5.2.2 Overgang van Behoefte naar Activiteit: keuze tussen alternatieven 

Wanneer een Behoefte sterk genoeg aanwezig is, vormt dit een prikkel om een Activiteit (of 
meerdere activiteiten) uit te voeren waardoor de Behoefte verandert. Het lichaam streeft 
immers altijd naar situatie van evenwicht. Deze overgang van Behoefte naar Activiteit kan 
zowel bewust als onbewust plaatsvinden. In het geval van een bewuste overgang zal er een 
keuze tussen alternatieven worden gemaakt om te kiezen voor de Activiteit welke de beste 
uitwerking heeft op de Behoefte. In figuur 5-4 is als voorbeeld weergegeven dat er een keuze 
gemaakt kan worden tussen drie alternatieven van activiteiten, welke elk een andere 
uitwerking hebben op de Behoefte. Uit het literatuuronderzoek bleek dat deze keuze ook vaak 
onbewust wordt gemaakt. Hierbij kan ook de duur van de Activiteit een rol spelen. Een 
Activiteit met een lange duur kan de Behoefte geheel bevredigen, maar het kan ook zijn dat 
meerdere activiteiten met elk een korte duur de behoefte maar voor een gedeelte laten 
veranderen. Bovendien is uit het literatuuronderzoek gebleken dat er soms daadwerkelijk 
meerdere activiteiten na elkaar nodig zijn om een behoefte te kunnen bevredigen. In dat 
geval bestaat het alternatief uit een keten van activiteiten. 

Behoefte 

Activiteit 
Alternatief 1 

Activiteit 
Alternatief 2 

Activiteit 
Alternatief 3 

Figuur 5-4: Conceptueel model: bewuste keuze tussen activiteitalternatieven 

De Behoefte kan dan door de Activiteit toe- of afnemen. Wanneer de verandering van de 
Behoefte (bewust of onbewust) de bedoeling is, is dit het beoogde Hoofdeffect Niet bij alle 
activiteiten is de behoefteverandering even sterk. Het Hoofdeffect komt tot stand door de 
unieke combinatie van de Behoefte en de Activiteit. Deze combinatie zorgt ervoor dat de 
Behoefte enkel onder invloed van een bepaalde Activiteit op een bepaalde manier reageert. 
De Activiteit wordt gevormd door de eigenschappen van de Activiteit, zoals in paragraaf 5.2.3 
wordt uitgelegd. 

Bijlage A geeft een overzicht van de aannemelijke hoofd- en neveneffecten van de dagelijkse 
activiteiten van huishoudens op huishoudniveau en individueel niveau volgens de indeling 
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van basisbehoeften van tabel 5-1 . In deze bijlage is volgens een aanname met een 'H' voor 
de dagelijkse activiteiten van huishoudens en individuen weergegeven welke van de 
basisbehoeften als beoogd hoofdeffect staan aan de basis van een activiteit. Met een 'N' is 
weergegeven welke neveneffecten er bij het uitvoeren van een activiteit optreden, waarbij met 
een pijl naar boven of beneden is aangegeven of dit een toename resp. een afname van een 
behoefte betreft. Zoals gezegd is de indeling van Bijlage A slechts het resultaat van het 
nadenken over de relaties tussen dagelijkse activiteiten en behoeften. De hoofdeffecten zijn 
van invloed op behoeften die zowel spelen op het niveau van het huishouden als op het 
niveau van het individu. Opvallend is dat bijna alle verwachte neveneffecten van invloed zijn 
op behoeften die spelen op het niveau van het individu. Ter voorbeeld van Bijlage A is in tabel 
5-2 van twee activiteiten opgenomen wel verwachte hoofd- en neveneffecten erbij het 
uitvoeren van de activiteit optreden. 

ONDERLIGGENDE BASISBEHOEFTEN 

Huishoudniveau Individueel niveau 
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Dagelijkse Ni' N-&- H-&- Ni' N-&- N-&- Ni' Ni' 
boodschappen 
TV kijken N-&- Ni' Ni' Ni' H-&- H+ H+ H+ 

Tabel 5-2, Voorbeeld uit bijlage A van hoofd- en neveneffecten van twee activiteiten 

Bij de activiteit dagelijkse boodschappen geldt dat het hoofdeffect een afname is van de 
behoefte aan voorraad, een behoefte die speelt op het niveau van het huishouden. Er zijn 
verschillende verwachte neveneffecten die optreden, voornamelijk op het niveau van het 
individu. Bij de activiteiten tv kijken geldt als hoofdeffect een afname van de behoeften aan 
ontspanning, vrije tijd, verstrooiing en sensatie. Een neveneffect van deze activiteit is 
bijvoorbeeld een toename van de behoefte aan fysiek welbevinden (zowel beweging als open 
lucht). In bijlage A zijn de neveneffecten van de activiteit betaalde arbeid onbekend omdat 
deze sterk afhankelijk zijn van de inhoud en omstandigheden waarin gewerkt wordt. 

5.2.3 Overgang van Behoefte naar Activiteit: uitvoeren van een activiteit 

Wanneer er, bewust of onbewust, een Activiteit is gekozen, kan deze worden uitgevoerd. 

Behoefte Activiteit 
• 

tijd 

Figuur 5-5: Conceptueel model: Behoefte leidt tot Activiteit 
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Figuur 5-5 laat deze relatie tussen Behoefte en Activiteit zien. De pijl die loopt van Behoefte 
naar Activiteit laat zien dat een behoefte kan zorgen dat er tot een activiteit wordt 
overgegaan . 

Ook aan de Activiteit zijn eigenschappen verbonden. Het gaat hierbij om de volgende 
eigenschappen : 
• De aard van de Activiteit (om welke Activiteit gaat het, zie bijlage A) 
• Op welke Behoefte(n) de Activiteit invloed uit kan oefenen 
• Verplicht, niet-verplichte activiteit 
• Het tijdstip waarop de Activiteit begint 
• De duur van de Activiteit 
• Dag van de week waarop de Activiteit plaatsvindt 
• De eventuele aanwezigheid en deelname van andere personen 
• De eigenschappen van de locatie waar de Activiteit plaatsvindt 
• De eigenschappen van het vervoermiddel waarmee de Activiteit wordt uitgevoerd 
• 

De eigenschappen van een activiteit zijn van invloed op de mate van bevrediging van 
aanwezige behoeften. Deze eigenschappen kunnen worden gebruikt om de dagelijkse 
activiteiten op verschillende manieren in te delen en te groeperen. In deze paragraaf wordt 
besproken op welke wijze de eigenschappen van een activiteit van invloed kunnen zijn op de 
mate van behoeftebevrediging. Bovendien wordt er besproken welke verschillen er zijn 
tussen de eigenschappen van vaststaande activiteiten en flexibele activiteiten. 

5.2 .3.1 De aard van de activiteit 

De aard van de activiteit bepaalt om welke activiteit het gaat. In een klein deel van de 
gevallen kan uit de aard van de activiteit meteen worden opgemaakt welke behoefte 
beïnvloed wordt door het uitvoeren van de activiteit. Het gaat daarbij meestal om de 
bevrediging van fysiologische behoeften zoals eten, drinken en slapen . In het overgrote deel 
van de gevallen kan uit de aard van de activiteit niet meteen worden opgemaakt welke 
behoefte beïnvloed wordt. Het lezen van een boek is hier een voorbeeld van. Wordt het boek 
gelezen om een behoefte aan verstrooiing te bevredigen, of heeft de lezer behoefte aan 
bevrediging van nieuwsgierigheid? En natuurlijk kan het ook een combinatie van beide 
behoeften zijn die bevredigd dient te worden. 

5.2.3.2 Verplichte en niet-verplichte activiteiten 

Activiteiten kunnen worden onderscheiden in verplichte en niet-verplichte activiteiten. 
Bepalend bij het onderscheid hiertussen is de vraag of er een keuze gemaakt kan worden 
voor het uitvoeren van de activiteit of dat men (door eerder gemaakte afspraken) min of meer 
verplicht is om de activiteit uit te voeren . Bij verplichte activiteiten is er geen sprake van dat er 
een keuze gemaakt kan worden tussen verschillende activiteiten. Verplichte activiteiten zijn 
activiteiten waarvan vooraf bekend is dat ze uitgevoerd moeten gaan worden. Het zijn 
activiteiten die voor langere periode vastliggen en die niet gemakkelijk te veranderen zijn. 
Voorbeelden van verplichte activiteiten zijn een betaalde baan of het naar school gaan van 
kinderen . Niet-verplichte activiteiten zijn activiteiten waarbij er wel een keuze gemaakt kan 
worden voor wel of niet het uitvoeren van de activiteit. Naast de activiteit kunnen ook 
bepaalde eigenschappen van de activiteit verplicht of niet-verplicht zijn . Hierbij kan gedacht 
worden aan het tijdstip van de activiteit, de afgelegde route, de locatie, de duur en de 
aanwezigheid (of afwezigheid) en deelname van andere personen. Hoewel betaalde arbeid 
een verplichte (vooraf afgesproken) activiteit is kunnen de werktijden flexibel (dus niet
verplicht) zijn, mits aan het einde van de week de afgesproken uren gewerkt zijn. 

5.2 .3.3 Het tijdstip, de duur en de dag van de week 

Het tijdstip waarop de activiteit wordt uitgevoerd is van belang omdat een behoefte 
gedurende de dag kan toenemen. Het is dan ook niet ondenkbaar dat een behoefte daardoor 
op een gegeven moment zo urgent wordt dat deze wel moet worden bevredigd. Hierbij kan 
gedacht worden aan de behoefte aan slaap of de behoefte om naar het toilet te gaan. Echter, 
wanneer er een activiteit wordt uitgevoerd zonder dat er voldoende behoefte aan ten 
grondslag ligt zal het uitvoeren van de activiteit weinig effect hebben op die behoefte. 
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Bovendien is het tijdstip van belang omdat men voor het uitvoeren van bepaalde activiteiten 
aan de tijd gebonden is. Bij het doen van boodschappen is men gebonden aan de 
openingstijden van de winkel en bij het naar de film gaan is men afhankelijk van het tijdstip 
waarop de film wordt vertoond. 

De duur van de activiteit is ook van invloed op de behoeftebevrediging doordat het de mate 
bepaalt waarin de behoefte wordt bevredigd. Een goed voorbeeld hiervan is het eten van een 
snack of het nemen van een korte rustpauze. In beide voorbeelden worden de behoeften 
slechts gedeeltelijk bevredigd. Door het eten van een snack wordt de behoefte aan eten 
slechts tijdelijk minder urgent. Een korte rustpauze zorgt ervoor dat de persoon kort wat rust 
krijgt en er daarna voldoende energie heeft om weer verder te gaan. Wanneer de persoon 
echter langer slaapt zal de behoefte aan rust totaal bevredigd worden. Door een activiteit te 
lang uit te voeren kunnen er ongewenste bijeffecten optreden. Een activiteit die bij aanvang 
als plezierig wordt ervaren kan door het te lang uitvoeren ervan als onplezierig worden 
ervaren. 

Net zoals een behoefte gedurende de dag kan toenemen is het ook mogelijk dat een 
behoefte gedurende een week kan toenemen. Mensen zeggen aan het einde van een 
werkweek behoefte te hebben aan het weekend. Deze behoefte aan rust en ontspanning die 
het weekend hen biedt ontwikkelt zich dan gedurende de werkweek. Er zijn ook activiteiten 
die enkel op bepaalde dagen uitgevoerd kunnen worden . De meeste winkels zijn op zondag 
gesloten. Indien mensen regelmatig naar de kerk gaan, wordt dit ju ist op zondag gedaan. 

5.2.3.4 Aanwezigheid en deelname van andere mensen 

De aanwezigheid van andere personen kan van invloed zijn op de mate van de behoefte
bevrediging, hetzij zowel in positieve zin als in negatieve zin . Voor sommige activiteiten is de 
aanwezigheid en deelname van andere personen zelfs een vereiste. Wanneer de behoefte 
aan sociale contacten moet worden bevredigd is de aanwezigheid en deelname van andere 
personen vereist. De aanwezigheid van andere personen is niet altijd noodzakelijk. Er zijn 
een heleboel activiteiten die een persoon alleen kan uitvoeren. Voor een paar specifieke 
activiteiten is het juist vereist dat er geen andere personen aanwezig zijn. Hierbij kan gedacht 
worden aan activiteiten die te maken hebben met persoonlijke verzorging of slapen. 

5.2.3.5 Attributen van de locatie 

De meeste dagelijkse activiteiten worden thuis uitgevoerd . Dit komt doordat thuis ook veel 
behoeften bevredigd kunnen worden. Er zijn echter ook behoeften die niet thuis bevredigd 
kunnen worden. Deze behoeften worden dan buitenshuis door middel van activiteiten 
bevredigd . De locatie waar deze activiteit dan plaatsvindt, is dan ook zo ingericht dat de 
activiteit er ook daadwerkelijk plaats kan vinden. De attributen van de locatie zorgen ervoor 
dat bepaalde activiteiten kunnen worden uitgevoerd, waardoor behoeften kunnen worden 
beïnvloed. BijlageBis een matrix waarin de locaties zijn uitgezet tegen de activiteiten 
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Tabel 5-3. Voorbeeld uit bijlage B met per locatie de mogelijk uit te voeren activiteiten 
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Door aan de hand van aannames deze bijlage in te vullen is te zien op welke locaties het 
mogelijk is bepaalde activiteiten uit te voeren. Hiervoor moeten de locaties echter wel 
opnieuw worden ingedeeld in typen locaties. Bijlage B geeft een overzicht van 37 typen 
locaties. Bij sommige typen locaties zijn er één of meerdere voorbeelden gegeven waarmee 
duidelijk wordt gemaakt welk type locatie bedoeld wordt . Als voorbeeld is in tabel 5-3 
weergegeven welke dagelijkse activiteiten kunnen worden uitgevoerd op de locaties 
woonstraat, winkelstaaUwinkelcentrum op wijkniveau en stadsdeelgroen . 

Tabel 5-3 laat, bij de vergelijking tussen deze drie locaties, zien dat er een aantal activite iten 
op meerdere locaties gedaan kunnen worden terwijl de activiteiten dagelijkse boodschappen 
en winkelen voor plezier enkel uitgevoerd kunnen worden in een wijkwinkelstraat of een 
wijkwinkelcentrum . Uit bijlageBblijkt dat op bijna alle locaties de activiteit betaalde arbeid kan 
worden verricht. Ook kunnen sociale contacten op bijna alle locaties worden onderhouden . 
Op de meeste locaties kunnen meerdere activiteiten worden uitgevoerd. Op slechts een paar 
locaties kan maar een beperkt aantal activiteiten worden uitgevoerd . Door bijlage A en bijlage 
B te combineren kan er een overzicht worden gemaakt waaruit duidelijk wordt welke locaties 
van invloed zijn op welke universele basisbehoeften van individuen en huishoudens. Immers, 
de combinatie van dagelijkse activiteiten en de attributen van de locatie leidt tot een 
beïnvloeding van de universele basisbehoeften. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat er een 
beperkt aantallocatieattributen van invloed zijn op de universele basisbehoeften . 

Dit zijn de volgende locatieattributen: 
• grootte van de locatie; 
• hoeveelheid! groen; 
• hoeveelheid stilte; 
• hoeveelheid natuurlijk lichtinval; 
• hoeveelheid open lucht : onoverdektheid ; 
• hoeveelheid inrichtingselementen; 
• diversiteit (bij winkels, marktkramen maar ook bij een natuurgebied) 
En, afhankelijk van de locatie, eventueel ook nog: 
• verschijningsvorm buitenkant: verschijningsvorm gebouw, uniformiteit de gevels, entree; 

verschijningsvorm binnenkant: routing, verrassingselementen, pleinen, aanwezigheid van 
zichtlijnen; 

De aanwezigheid van groen, natuurlijk lichtinval en open lucht is op alle locaties erg 
belangrijk . In bijlage C is het resultaat van de combinatie van bijlage A en bijlage B 
weergegeven, waarin per type locatie wordt aangegeven welke locatieattributen van invloed 
zijn op de basisbehoeften, zowel op het niveau van het huishouden als ook op het niveau van 
het individu. Hierbij moet wel weer worden opgemerkt dat deze bijlage is ingevuld aan de 
hand van aannames. 

Als voorbeeld is in tabel 5-4 weergegeven welke locatieattributen van de locatie winkelstaall 
winkelcentrum op wijkniveau van invloed zijn op universele basisbehoeften , waarbij met een 
pijl naar boven of beneden is aangegeven of een toename van het locatieattribuut leidt tot 
een toename resp. een afname van de basisbehoefte. Zo valt uit de tabel af te lezen dat een 
toename van de hoeveelheid groen, natuurlijk lichtinval en op lucht leidt tot een afname van 
de behoefte aan het verwerven van inkomen. Dit komt doordat deze locatieattributen zorgen 
voor een afname van de fysieke basisbehoefte aan open lucht. Hierdoor is een individu 
productiever en kan er meer werk verzet worden waardoor de behoefte aan het verwerven 
van inkomen afneemt. 
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ONDERLIGGENDE BASISBEHOEFTEN 
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Tabel 5-4. Voorbeeld uit bijlage C met de relatie tussen locatieattributen en basisbehoeften 

5.2.3.6 Eigenschappen van het vervoermiddel en de route 

Omdat er ook activiteiten buitenshuis worden uitgevoerd verplaatsen mensen zich van de ene 
naar de andere locatie. Deze verplaatsing kan gebeuren met behulp van een vervoermiddel 
of te voet. Ook de verplaatsing kan van invloed zijn op de behoeftebevrediging van een 
basisbehoefte. Zoals bij het uitvoeren van een activiteit de locatie van invloed kan zijn op de 
basisbehoeften, is bij een verplaatsing (te voet of met een bepaald vervoermiddel) de 
verplaatsingswijze of het vervoermiddel van invloed op de universele basisbehoeften. Bij een 
verplaatsing te voet wordt het lopen hier namelijk ook als een vervoermiddel gezien. Door 
gebruik te maken van een bepaald vervoermiddel kunnen sommige behoeften al tijdens de rit 
beïnvloed worden. Maar de keuze voor een bepaald vervoermiddel kan er ook voor zorgen 
dat door de rit een behoefte juist wordt opgeroepen. Zo zijn bij een verplaatsing de volgende 
vervoermiddelattributen van invloed op de onderliggende universele basisbehoeften: 

• snelheid 
controle (zelf de vertrektijd, route en snelheid bepalen) 

• fysieke inspanning 
sociaal contact 
on- I overdektheid 

• bagageruimte 

Bijlage D geeft daarom een overzicht van de verschillende verplaatsingswijzen en de invloed 
die de verschillende attributen van het vervoermiddel hebben op de universele 
basisbehoeften . De grootte van de bagageru imte is bepalend voor de bevrediging van de 
basisbehoefte aan voorraad wat speelt op het niveau van het huishouden. De overige 
vervoermiddelattributen zijn enkel van invloed op onderliggende basisbehoeften die spelen op 
het individueel niveau. De mate van fysieke inspanning is erg belangrijk voor de 
basisbehoefte aan fysiek welbevinden. Naast de aanname van de behoefteverandering die 
optreedt door gebruik te maken van een vervoermiddel, is er ook de aanname van de invloed 
van de route die met het vervoermiddel wordt afgelegd op de behoefteverandering. Waar bij 
het vervoermiddel de vervoermiddelattributen van invloed zijn op de basisbehoeften, zijn dat 
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bij de route die met het vervoermiddel wordt afgelegd de routeattributen. De volgende 
routeattributen zijn van invloed op de onderliggende basisbehoeften: 

• afstand 
• hoeveelheid groen 
• hoeveelheid verharde I onverharde weg 
• hoeveelheid stedelijk I landelijk gebied 
• hoeveelheid open I gesloten gebied 
• hoeveelheid historische I moderne bebouwing 
• hoeveelheid verrassingselementen 
• hoeveelheid glooiing van het landschap 

In bijlage E is bij aanname vervolgens per vervoermiddel weergegeven hoe de verschillende 
routeattributen van invloed zijn op de universele basisbehoeften. Deze routeattributen zijn 
enkel van invloed op basisbehoeften welke spelen op het niveau van het individu. De 
verschillende routeattributen zijn vooral van invloed op de basisbehoefte aan fysiek 
welbevinden en de basisbehoefte aan verstrooiing. 

5.2.4 Samenhang tussen activiteiten 

Op een dag worden verschillende activiteiten na elkaar uitgevoerd. Echter, niet alle 
activiteiten kunnen zomaar na elkaar worden uitgevoerd. Er zijn namelijk een aantal 
randvoorwaarden aan de dagindeling die zorgen voor beperkingen van de invulling van de 
dag. De eerste soort zijn de randvoorwaarden van de belangrijkste activiteit die op de dag 
wordt uitgevoerd. Dit heeft te maken met de verplichte activiteiten. In de vorige paragraaf 
bleek al dat verplichte activiteiten moeten worden uitgevoerd en dat er bij niet-verplichte 
activiteiten een keuze is. Niet-verplichte activiteiten kunnen daarom ook worden omschreven 
als activiteiten die dienen als behoeftebevrediging tussen de uitvoering van verplichte 
activiteiten. De belangrijkste activiteit welke moet worden uitgevoerd op een dag is dominant 
bij de dagindeling. In het geval van de volwassen leden van het huishouden is vaak het 
arbeidscontract van een betaalde baan bepalend voor het dagpatroon, bij de schoolgaande 
leden van het huishouden is dit de verplichting om naar school te gaan. Andere activiteiten 
zijn dus afhankelijk van het tijdstip en de locatie van de dominante activiteit. 

De tweede soort van randvoorwaarden zijn de randvoorwaarden van logische aard. Dit 
betekent dat sommige activiteiten logischerwijs niet direct na elkaar kunnen worden 
uitgevoerd doordat de beide activiteiten op verschillende locaties worden uitgevoerd en er 
tussendoor dus een afstand overbrugd moet worden zoals gebruikelijk is tussen de 
activiteiten winkelen en slapen. Of activiteiten kunnen niet direct na elkaar worden uitgevoerd 
doordat er een tijd overbrugd moet worden tussen beide activiteiten zoals gebruikelijk is 
tussen de activiteiten opstaan en naar bed gaan. 

Doordat er verplichte activiteiten zijn, ontstaat er op den duur een vast patroon in de 
uitvoering van dagelijkse activiteiten. De verplichte activiteiten worden afgewisseld met niet
verplichte activiteiten en zo wordt een dag gevuld met activiteiten. Sommige activiteiten welke 
gedurende een dag plaatsvinden, vertonen een bepaalde samenhang met elkaar. Ten eerste 
vertonen activiteiten een samenhang doordat er door routinegedrag steeds dezelfde 
activiteiten na elkaar worden uitgevoerd. Zo kan er door routine een samenhang zijn tussen 
de activiteiten opstaan, douchen, ontbijten en het lezen van een ochtendkrant. Doordat deze 
activiteiten vaak na elkaar worden uitgevoerd vormen zij samen een set van activiteiten en 
kan deze set van activiteiten als één geheel in de dagindeling worden opgenomen. 

Ten tweede vertonen activiteiten een samenhang doordat ze inwisselbaar kunnen zijn. Omdat 
niet-verplichte activiteiten dienen als behoeftebevrediging tussen de verplichte activiteiten 
maakt het niet uit welke niet-verplichte activiteit wordt uitgevoerd, mits dezelfde behoefte 
bevredigd kan worden. De ene activiteit zou dan kunnen worden ingewisseld voor een andere 
activiteit. Dit betekent dat er dan sprake is van substitueerbaarheid van activiteiten. Om de 
behoefte aan verstrooiing te bevredigen zou een persoon tv kunnen gaan kijken, maar ook 
een boek kunnen gaan lezen. 
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De derde vorm van samenhang tussen activiteiten is wanneer door het uitvoeren van de ene 
activiteit het uitvoeren van de andere activiteit wordt opgeroepen. Dit betekent dat er sprake 
is van complementeerbaarheid van activiteiten. Dit kan betekenen dat wanneer een jong 
schoolgaand kind 's morgens naar school gebracht wordt het vanzelfsprekend is dat het kind 
's middags ook weer wordt opgehaald of naar huis wordt gebracht. En na het avondeten is 
het gebruikelijk om af te wassen. Er zou daarom gezegd kunnen worden dat de ene activiteit 
de andere oproept. Activiteiten vullen elkaar in die zin dan aan . 

5.2.5 Terugkoppeling van Activiteit naar Behoefte: het Hoofdeffect 

Indien een Activiteit wordt uitgevoerd zal deze vervolgens van invloed zijn op de Behoefte of 
de Behoefte blijft gelijk . In het laatste geval is de Activiteit niet van invloed op de Behoefte. 
Wanneer een Activiteit wel van invloed is op een Behoefte, kan deze toe- of afnemen. Dit is te 
zien in figuur 5-6. De Behoefte kan dan door de Activiteit toe- of afnemen. Al eerder werd 
gemeld dat wanneer de verandering van de Behoefte (bewust of onbewust) de bedoeling is, 
dit het beoogde Hoofdeffect is. Dit Hoofdeffect komt tot stand door een samenkomst van de 
unieke combinatie van de eigenschappen van de Behoefte en de eigenschappen van de 
Activiteit. Wellicht zijn de behoefteveranderingen bij niet-verplichte activiteiten groter. Dit geldt 
dan enkel voor de flexibele activiteiten waarbij er een bewuste keuze gemaakt is . Doordat er 
voor gekozen wordt om een wandeling door de natuur te maken wordt er wellicht meer 
genoten van deze wandeling en ook van de natuur. De behoefte aan fysiek welbevinden en 
de behoefte aan natuurbeleving zijn dan wellicht sterker dan wanneer de natuurwandeling 
een gewoonteactiviteit is. 

( 
" tijd 

Behoefte • I 

Activiteit 

I 

CD 
Figuur 5-6, Conceptueel model: door de Activiteit verandert de Behoefte 

5.2.6 Neveneffect van een Activiteit op een andere Behoefte 

Met het uitvoeren van een Activiteit wordt een Behoefte geheel of gedeeltelijk, direct of 
indirect, bevredigd. Het beoogde effect van de behoefteverandering is het Hoofdeffect. Maar 
het is aannemelijk dat er naast het Hoofdeffect bij het uitvoeren van de Activiteit ook een 
Neveneffect of meerdere Neveneffecten kunnen optreden, zoals al vermeld is in paragraaf 
5.2.2 . Dit houdt in dat een andere Behoefte kan toenemen of afnemen door het uitvoeren van 
een Activiteit. In figuur 5-7 is dit weergegeven . 

Om Behoefte 1 te bevredigen wordt Activiteit1 uitgevoerd. Echter, het neveneffect van 
Activiteit1 is dat Behoefte2 toeneemt en daarmee ook bevredigd dient te worden. De oorzaak 
hiervan kan liggen in de eigenschappen van de Activiteit1, maar de behoefte zal ook 
autonoom toenemen terwijl Activiteit1 wordt uitgevoerd. In bijlage B is bij aanname per 
activiteit met een 'N' weergegeven welke neveneffecten er bij het uitvoeren van een activiteit 
optreden . Met een pijl naar boven of benden is aangegeven of dit een toename resp. een 
afname van een behoefte betreft. Opvallend hierbij is dat bijna alle neveneffecten van invloed 
zijn op behoeften die spelen op het niveau van het individu. 
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\ L ~ Behoefte 2 

·~m ----"~ 
\ 

• Behoefte 1 

tijd I 

0 

Activiteit 1 • . 

Figuur 5-7, Conceptueel model: een Activiteit kan ook van invloed zijn op een andere Behoefte 

5.2.7 Ook Behoefte2 moet worden bevredigd 

Door Activiteit2 uit te voeren, zoals is weergegeven in figuur 5-8, kan Behoefte2 worden 
bevredigd. Activiteit2 kan natuurlijk ook neveneffecten hebben, en daarmee andere behoeften 
oproepen, waarmee het verhaal zich herhaalt. Een neveneffect betekent echter niet altijd dat 
een andere behoefte toeneemt; ook een afname van een andere bestaande behoefte is 
mogelijk. 

tijd I 

0 
r.-------· ~ 
\ ~ Behoefte 1 

\ : 
ti~ 1 i 

0 

Activiteit 1 • ' 

Figuur 5-8, Conceptueel model: ook Behoefte 2 moet bevredigd worden door middel van een Activiteit 
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5.2.8 Herhaling van behoeften en activiteiten 

Figuur 5-9 is een samenvattend overzicht van het conceptueel model waarin te zien is hoe 
Behoefte en Activiteit elkaar steeds opvolgen. Hierdoor ontstaat er een reeks van activiteiten 
die na elkaar worden uitgevoerd. 

•Behoefte(n) .Activiteit( en) 
I 

tijd 
I 

0 
Figuur 5-9, Conceptueel Model: Reeks van Behoeften en Activiteiten 

5.3 Conclusie en discussie 
In dit hoofdstuk is, met de kennis uit het literatuuronderzoek in combinatie met enkele 
aannames, stap voor stap een abstract conceptueel model opgesteld . Dit model moet, bij 
wijze van theoretische exercitie, zorgen voor een beter begrip van de theorie van Arentze en 
Timmermans voordat er een simulatiemodel kan worden opgesteld. De indelingen die 
besproken worden bij het opstellen van het conceptuele model zijn het resultaat van het 
nadenken daarover en zijn aan de hand van aannames opgesteld . Deze indelingen 
pretenderen niet volledig te zjjn, maar dragen bij aan de theorievorming. Aangenomen wordt 
dat het huishouden enkele specifieke eigenschappen heeft, waardoor de dagelijkse 
activiteiten van de leden van het huishouden niet enkel door de basisbehoeften van 
individuen kunnen worden verklaard. Een scheiding van negentien basisbehoeften op twee 
verschillende niveaus is daarom noodzakelijk. Uit het conceptueel model blijkt dat een 
behoefteverandering als gevolg van het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zowel afhankelijk 
is van de eigenschappen van de behoefte als van de eigenschappen van de activiteiten. Met 
deze wetenschap is er een overzicht opgesteld van de dagelijkse activiteiten van individuen 
naar de hoofd- en neveneffecten van basisbehoeften op huishoudniveau en individueel 
niveau . De combinatie van dagelijkse activiteiten en de attributen van de locatie leidt tot een 
beïnvloeding van de universele basisbehoeften. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat er een 
beperkt aantal locatieattributen van invloed zijn op de universele basisbehoeften. In een 
overzicht is weergegeven welke activiteiten op welke locaties uitgevoerd kunnen worden. 
Vervolgens kan er een overzicht gemaakt worden met per locatie de invloed van de 
locatieattributen op de universele basisbehoeften. Ook bij een verplaatsing kunnen de 
universele basisbehoeften worden beïnvloed. Dit gebeurt dan bij het gebruik van een bepaald 
vervoermiddel door de vervoermiddelattributen. Bij het afleggen van een bepaalde route 
kunnen de routeattributen van invloed zijn op de verandering van de universele 
basisbehoeften. In het volgende hoofdstuk zal worden bekeken hoe de activiteitenpatronen 
weergegeven kunnen worden in een geografisch informatiesysteem (gis). 
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6 AFBEELDEN VAN ACTIVITEITENPATRONEN IN EEN GIS 

In het vorige hoofdstuk is een abstract conceptueel model opgesteld. Dit conceptueel 
(weergegeven in paragraaf 5.2.8 in figuur 5-9) model vormt de basis voor het opstellen van 
een simulatiemodel. Het basisidee van het simulatiemodel is dat de mate van bevrediging van 
universele basisbehoeften door het uitvoeren van activiteiten maatgevend is voor de kwaliteit 
van de ruimtelijke omgeving. Gezien de beschikbare tijd zal het opgestelde simulatiemodel 
een vereenvoudigd model worden. Deze vereenvoudiging brengt enkele beperkingen met 
zich mee. Ten eerste is er de keuze gemaakt om in het model niet de veranderingen van alle 
behoeften te simuleren. Er is gekozen om als voorbeeldcase de verandering van de behoefte 
aan groen te simuleren. De reden hiervoor is dat de behoefte aan groen een goed voorbeeld 
is doordat het wordt beïnvloed door alle buitenhuisactiviteiten. Bovendien heeft de behoefte 
aan groen beleidsrelevantie doordat het belangrijk is bij de planning van groenvoorzieningen 
en de ruimtelijke inrichting in het algemeen. Bij het einddoel van dit afstudeeronderzoek, het 
opstellen van een meetinstrument voor de ruimtelijke omgeving, is de verandering van de 
behoefte aan groen daarom het meest geschikt om te simuleren. Ten tweede is er de keuze 
gemaakt om in het model niet de veranderingen van de behoefte aan groen van een heel 
huishouden te simuleren. De behoefte aan groen is immers een behoefte die zich afspeelt op 
het niveau van het individu. Er zal daarom (afhankelijk van de aanwezige verplaatsings
gegevens) per huishouden de verandering van de behoefte aan groen per persoon per dag 
worden gesimuleerd. Het simulatiemodel moet geschikt zijn om de behoefteverandering te 
kunnen berekenen na een keten van activiteiten en verplaatsingen. Een tour is een geheel 
van opeenvolgende verplaatsingen en uitgevoerde activiteiten waarbij het begin en eindpunt 
dezelfde zijn zoals schematisch weergegeven in figuur 6-1. 

Activiteit 1 

Activiteit 2 

Verplaatsing 3 

Figuur 6-1, Schematische weergave van een tour 

Voordat de verandering van de behoefte aan groen kan worden gesimuleerd, worden de 
activiteitenpatronen in een geografisch informatiesysteem afgebeeld op een kaart van het 
gebied waar de verplaatsingen plaatsvi11den. In dit hoofdstuk zal worden bekeken wat de 
meest geschikte methode is om de activiteitenpatronen weer te geven. De verp'laatsingen en 
activiteiten vinden plaats in de regio Eindhoven. Er wordt daarom uitgegaan van bestaande 
activiteitenpatronen, ontleent uit de gegevens van dagboekjes in de regio Eindhoven. 

6.1 TransCAO 
Voor het weergeven van de activiteitenpatronen wordt gebruik gemaakt van het programma 
TransCAD. TransCAO is een Geografisch Informatie Systeem (GIS) met speciale 
voorzieningen voor het uitvoeren van vervoer- en verkeersberekeningen. Het programma 
kent vele mogelijkheden. Daarom kost het dan ook enige tijd voordat TransCAO effectief te 
gebruiken is. Voor een beter begrip van het programma daarom eerst een korte beschrijving 
van het programma (naar Stad a (2004 )). TransCAO is een Geografisch Informatie Systeem 
(GIS} aangevuld met voorzieningen voor het uitvoeren van transportberekeningen. Een GIS is 
een systeem voor het beheer van databases waarbij sommige databases zogenaamde 
geografische databases zijn. TransCAO maakt gebruik van een relationele database 
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structuur. Een relationele database is op te vatten als een verzameling tabellen . Tabellen 
kunnen aan elkaar gekoppeld worden via een attribuut (eigenschap of kenmerk) dat zij 
gemeenschappelijk hebben. Er zijn verschillen tussen een gewone database en een 
geografische database. In een geografische database zijn er slechts drie soorten entiteiten, 
namelijk punten, lijnen en oppervlakken. De punten, lijnen en oppervlakken representeren 
geografische objecten zoals steden, wegen en gebieden. Per entiteit is, naast andere 
attributen, ook locatie-informatie opgeslagen. In TransCAO gebeurt dat in de vorm van 
geografische lengte- en breedtecoördinaten. De locatie-informatie zorgt ervoor dat er 
topologische relaties bestaan tussen de entiteiten onderling. Een geografische database heet 
in TransCAO een Geographic File. De term Geographic File is enigszins misleidend; een 
Geographic File bestaat uit meerdere fysieke computerfiles. De weergave van de inhoud van 
de database op het computerscherm gebeurt in de vorm van Mapsen Dataviews . De inhoud 
van een aantal geografische databases kunnen in TransCAO in een Mapwindow tegelijkertijd 
worden getoond in de vorm van een aantal lagen. Een punten-database en een 
oppervlakken-database worden elk in één laag weergegeven. Een lijnen-database 
(bijvoorbeeld wegen) heeft twee lagen: één laag voor de lijnen en één laag voor de 
eindpunten van de lijnen. 

6.2 Inputbestanden 
Bij het opstellen van een simulatiemodel in TransCAO is gebruik gemaakt van een aantal 
inputbestanden. Zij vormen de basis waarmee het model stap voor stap kan worden 
opgesteld. Bovendien kunnen met behulp van deze bestanden op een later moment 
berekeningen gemaakt worden. Als input dienden onder andere de volgende bestanden: 

• Dagboekjes van respondenten: aan de hand van het bijhouden van dagboekjes hebben 
respondenten bijgehouden welke verplaatsingen en activiteiten achtereen zijn uitgevoerd, 
op welke locatie, hoe lang de verplaatsing en activiteit duurden etc. 

• Respondenteninformatie: hierin is opgenomen de achtergrond informatie van de 
verschillende respondenten, woonlocatie, leeftijd, gezinssamenstelling etc. 

Uit de respondenteninformatie en de dagboekjes van respondenten is bekend in welke 
volgorde de respondenten welke verplaatsingen (van postcodegebied naar postcodegebied) 
hebben gemaakt en welke activiteiten op de bestemming zijn uitgevoerd . Deze informatie is 
uitermate schikt om in een gis-programma als TransCAO weer te geven omdat aan de hand 
van de postcodegegevens de herkomst- en bestemmingslocatie bekend zijn . De dagboekjes
gegevens van respondenten vormen een bestand met verplaatsingsgegevens van 350 
huishoudens. De verplaatsingen en uitgevoerde activiteiten van deze huishoudens vormen 
samen 1 007 tours. Deze 1 007 tours worden samengesteld door 2280 verplaatsingen (trips) 
en 1633 activiteiten. Uit de 350 huishoudens zijn willekeurig 54 huishuishoudens 
geselecteerd, welke samen 160 tours vormen. Deze 160 tours worden verspreid over 92 
persoonsdagen samengesteld door 366 verplaatsingen en 242 activiteiten. Hierbij wordt de 
regio Eindhoven door de routes van de verplaatsingen afgedekt. Deze selectie wordt het 
tourbestand genoemd (zie figuur 6-2). Om de activiteitenpatronen weer te geven zullen de 
herkomst- en bestemmingslocaties uit het tourbestand gekoppeld worden aan een kaart van 
het gebied . Omdat de afgelegde route van de verplaatsingen niet bekend is, zal TransCAO de 
kortste route berekenen en weergeven tussen de herkomst- en bestemmingslocaties. Om de 
activiteitenpatronen weer te geven op een kaart van het gebied dienen verder als input de 
bestanden: 

• Landgebruik (TransCAD-oppervlakken-bestand): hierin is Nederland verdeeld in zo'n 1 ,2 
miljoen gebieden en is per gebied het landgebruik opgenomen. 

• Basiswegennetwerk (TransCAD-Iijnen-bestand): hierin zijn alle wegen van Nederland 
opgenomen, dit is een lijnenbestand met ruim 120.000 lijstukken en 80.000 knooppunten. 

• Postcode 4 (TransCAD-oppervlakken-bestand): hierin zijn alle 4-positie postcode
gebieden van Nederland opgenomen (zie figuur 6-3). 

• Postcode 6 (TransCAD-punten-bestand): hierin zijn alle 6-positie postcodegebieden van 
Nederland opgenomen. 

Er worden twee bestanden met postcodegegevens gebruikt omdat door de respondenten 
zowel 4-positie postcodes als 6-positie postcodes zijn ingevuld. Bij het weergeven van de 
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activiteitenlocaties wordt de voorkeur gegeven aan 6-positiepostcodes omdat deze de 
activiteitenlocaties preciezer aanduiden. 
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Figuur 6-2, Dataview van het tourbestand 
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Figuur 6-3, Dataview en Mapview van 4-positie postcodegebieden van Nederland 
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6.3 Weergave in TransCAO via het routesysteem 
In TransCAO kunnen activiteitenpatronen als een routesysteem worden weergegeven. Een 
routesysteem is een lijnenbestand in TransCAO dat bestaat uit een verzameling van routes. 
Elke route geeft een verplaatsing tussen een herkomst- en een bestemmingslocatie weer, 
waarbij de route worden gedefinieerd als een reeks van een of meerdere lijnstukken over het 
wegennetwerk. Het voordeel van het weergeven van activiteitenpatronen in TransCAO via het 
routesysteem is dat er aan een route stops kunnen worden toegevoegd. Een tour kan zo 
mogelijk in één keer ingevoerd en geanalyseerd worden. Voor het onderzoek lijkt het daarom 
potentieel aantrekkelijk om de activiteitenpatronen via het routesysteem weer te geven. In 
deze paragraaf worden de mogelijkheden daarvan onderzocht. 

6.3.1 Stap 1: Basisgegevensbestanden 

Bij het weergeven van activiteitenpatronen wordt gebruik gemaakt van een aantal 
basisgegevensbestanden. In deze stap worden de basisgegevensbestanden gereed 
gemaakt. Aan het bestand met het landgebruik wordt extra informatie toegevoegd. Dit 
gebeurt door, afhankelijk van de zogenaamde gridcode van elk gebied, alle gebieden in te 
delen in één van de vier gebiedstypen, te weten Landbouw, Natuur open, Natuur dicht of Rest 
(zie figuur 6-4 ). 

Figuur 6-4, Weergave van het landgebruik na opdeling in vier categorieën, ingezoomd op de regio Eindhoven 

Alle postcodes van de activiteitenlocaties uit het tourbestand worden geselecteerd en 
gekoppeld aan het dichtstbijgelegen knooppunt uit het wegennetwerkbestand om later de 
verplaatsingen weer te kunnen geven. Hierbij wordt (indien aanwezig) zoals gezegd de 
voorkeur gegeven aan een 6-positie postcode boven een 4-positie postcode. Samen leveren 
de selecties van de 4-positie en 6-positie postcodegebieden in totaal 179 verschillende 
relevante knooppunten op die als activiteitpunten kunnen worden beschouwd (zie figuur 6-5). 
Het laatste onderdeel van deze stap is het creëren van een netwerk waardoor er later 
verplaatsingen kunnen worden ingevoerd tussen de verschillende knooppunten. 
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Figuur 6-5, Weergave van de 179 relevante knooppunten (activiteitenlocaties) 

6.3.2 Stap 2: Opstellen en invullen van het routesysteem 

In TransCAO wordt een routesysteem aangemaakt. Het routesysteem wordt ingevuld met als 
voorbeeld de gegevens uit tabel 6-1 van huishouden 420 uit het tourbestand. Doordat de 
verandering van de behoefte aan groen per onderdeel van de tour wordt berekend, worden 
de verschillende verplaatsingen van een tour elk apart ingevoerd. Rij 42009 en rij 42018 
worden niet opgenomen in het routesysteem omdat bij deze rijen de knooppunten van 
herkomst en bestemming dezelfde zijn (zie laatste twee kolommen) en er dus geen 
verplaatsing kan worden weergegeven. In werkelijkheid bevat rij 42018 wel degelijk een 
verplaatsing, maar vindt deze verplaatsing binnen hetzelfde postcodegebied plaats. Omdat bij 
deze rij het knooppunt van de herkomst dezelfde is als het knooppunt van de bestemming, is 
er geen afstand afgelegd en kan deze rij daarom niet worden ingevoerd als verplaatsing. In 
het voorbeeld kunnen er dus 14 verplaatsingen weergegeven worden. Elke verplaatsing moet 
handmatig worden ingevoerd in het routesysteem (zie figuur 6-6). 

IOcode HHID Volgnr PlO Day MO Durtrip Act Duract Newtour OR end DEend 
42008 420 8 1 1 3 105 9 5 1 31605 59579 
42009 420 9 1 1 3 0 9 295 0 59579 59579 
42010 420 10 1 1 3 85 0 0 0 59579 31605 
42011 420 11 1 2 1 4 1 26 1 31605 25723 
42012 420 12 1 2 1 3 0 0 0 25723 31605 
42013 420 13 1 2 2 6 10 39 1 31605 25600 
42014 420 14 1 2 2 4 0 0 0 25600 31605 
42015 420 15 1 2 3 10 8 10 1 31605 25636 
42016 420 16 1 2 3 20 1 190 0 25636 41577 
42017 420 17 1 2 3 25 10 15 0 41577 25636 
42018 420 18 1 2 3 5 8 10 0 25636 25636 
42019 420 19 1 2 3 6 0 0 0 25636 31605 
42020 420 20 1 2 4 8 9 79 1 31605 25723 
42021 420 21 1 2 4 6 0 0 0 25723 31605 
42022 420 22 1 2 3 12 8 88 1 31605 25636 
42023 420 23 1 2 3 10 0 0 0 25636 31605 

Tabel 6-1, Verplaatsingsgegevens van huishouden 420 
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Wanneer de knooppunten van de herkomst en bestemming zijn aangeklikt, berekend 
TransCAO hiertussen automatisch de kortste route en wordt deze vervolgens weergegeven. 
De 14 verplaatsingen vormen samen 6 tours op 2 persoonsdagen. Zoals uit het voorbeeld 
blijkt wordt een verplaatsing terug naar huis niet gevolgd door het uitvoeren van een activiteit. 
En indien er meerdere activiteiten op dezelfde locatie worden uitgevoerd, hoeft er na het 
uitvoeren van een activiteit niet altijd meteen een verplaatsing plaats te vinden . 

.. ,. .. ,...,, . .,.,, . .,.,. 
74.2115 
1421'1S 

'""' ... .,.,, 
""""' 1242121 
13.,.., 
14 42ttl 

Figuur 6-6, Verplaatsingen ingevoerd in TransCAO via het routesysteem. 

6.3.3 Conclusie van weergave via het routesysteem 

Het invoeren van verplaatsingsgegevens in het routesysteem van TransCAO is een 
eenvoudige manier om activiteitenpatronen op een kaart van het gebied af te beelden. Maar 
als het gaat om groot aantal verplaatsingen, is deze manier ook een tijdrovende manier. De 
verplaatsingen moeten immers één voor één worden ingevoerd door het begin- en eindpunt 
(herkomst en bestemming) aan te klikken op het scherm. Dit handmatig aanklikken zorgt er 
ook voor dat er mogelijk fouten gemaakt worden, zeker wanneer herkomst en bestemming 
ver uit elkaar liggen. 

6.4 Een alternatieve manier van weergaven in TransCAO 
In de vorige paragraaf bleek het een tijdrovende zaak is om alle verplaatsingen handmatig in 
te voeren in het routesysteem van TransCAD. Daarom is er een methode ontwikkeld 
waarmee de verplaatsingen {via een omweg) sneller kunnen worden ingevoerd in TransCAD. 
Deze methode wordt in de volgende paragrafen stap voor stap beschreven. 

6.4.1 Stap 1: Basisgegevensbestanden 

Net als bij het weergeven van activiteitenpatronen in TransCAO via het routesysteem wordt er 
bij het weergeven van activiteitenpatronen in TransCAO via een omweg gebruik gemaakt van 
dezelfde basisgegevensbestanden. Deze basisgegevensbestanden worden ook hier gereed 
gemaakt zoals beschreven in paragraaf 6.3.1. 
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6.4.2 Stap 2: Genereren van alle routes tussen geselecteerde knooppunten 

In deze stap worden in TransCAO routes gegenereerd tussen alle knooppunten welke het 
eindresultaat zijn van stap 1. Er wordt een multiple-path-berekening gemaakt van routes 
tussen alle 179 activiteitpunten (zie figuur 6-7). Het genereren van de routes is gebaseerd op 
de minimale afstand (in kilometers) tussen een herkomst(H)-punt en een bestemming(B)-punt 
over de weg. 

3 :n4n 1o 29422 :n4n 
4 :n4n 1o :n273 :n4n 7.f 
5 :n4n 1o 32812 :n4n 33.! 
6 l14n lo l1435 :n4n ~' 
7 :n4n lo l1605 :n4n H 
8 :n4n lo l1423 :n4n H 
9 :n4n 1o 41846 :n4n 11.1 

10 :n4n 1o 25282 :n4n 12.~ 

n :n4n 1o 25418 :n4n a.ó 
12 l1472 lo 25443 :n4n 12.ó 

g~ 13 l1472 lo 2112!19 :n4n 6.1 
14 l1472 lo 411927 :n4n 7.1 

~ 15 :n4n 1o 23965 :n4n 1U 
16 :n4n lo 25492 :n4n a.1 ~iJ 
11 :n 4n 1o 25483 :n4n a.ó 

.!J]:!J 18 l1472 lo 25510 :n4n 10 .• 
19 l1472 lo 28291 :n4n 4.~ .Q]Q 
20 l14n lo 28294 :n4n 4.1 
21 :n•n lo 31527 :n4n 5.1 .QJQJ 
22 l14n lo 28297 :n4n 5.( 

~~ n :n4n 1o :n424 l1472 4.( 

24 :n 472 lo :n 436 l1472 3.1 ~:ij 
25 l1472 lo l1531 :n4n 4 . .4 

~ 26 :n4n 1o 31536 :n4n 4.1 
21 :n4n 1o :n555 :n4n 4.~ 

28 l14n •• l1557 l1472 4.1 
29 l1472 lo l1567 l1472 4 .• 
30 :n 4n lo :n 566 l1472 4 . .4 
:n l1472 lo l1551 l1472 4 .• 
32 l1472 lo W945 l1472 5.( 

Mop"'''" 11nch- 32.~~264 """'(112,055,566) __] (3.951162, 52.95HJ8) ~,...,. 

Figuur 6-7: Multiple-path berekening van routes tussen alle 179 activiteitenlocaties. 

6.4.3 Stap 3: Aanmaken van bestanden (door middel van een programma) 

Met een Fortran-programma kan een script worden geschreven (en uitgevoerd) om uit een 
bestand automatisch de gewenste gegevens te selecteren. Het is hiermee mogelijk om de H
B-routes uit het tourbestand uit stap 1 te vergelijken met alle H-B-routes uit het routebestand 
van stap 2 en de overeenkomende relevante H-B-routes uit het routebestand vervolgens te 
selecteren. Na het schrijven van het juiste script selecteert het programma de relevante 
routes uit het routebestand en worden deze vervolgens in een lijnenbestand geplaats dat 
door TransCAO kan worden geïmporteerd. 

Van de 366 verplaatsingen van de 54 (in paragraaf 6.2) geselecteerde huishoudens laten 21 
trips een verplaatsing zien binnen het bereik van hetzelfde knooppunt van het netwerk. Deze 
respondenten blijven in hetzelfde knooppunt. De 366 verplaatsingen leveren daarom 345 
echte (tussen verschillende knooppunten) verplaatsingen op die in TransCAO weergegeven 
kunnen worden. 

6.4.4 Stap 4: Importeren van het aangemaakte lijnenbestand met relevante routes 

Het uitvoerbestand afkomstig uit stap 3 wordt geïmporteerd in TransCAO (zie figuur 6-8). 

6.4.5 Conclusie van simulatiemodel via een omweg 

Ook via een omweg kunnen de verplaatsingsgegevens in TransCAO worden weergegeven. 
Ze worden dan (anders dan bij invoeren via het routesysteem) geïmporteerd in TransCAO als 
lijnenbestand. Op deze manier is het wel meteen duidelijk hoeveel verplaatsingen en niet-
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verplaatsingen er zijn. Het grote voordeel van deze manier is dat niet elke verplaatsing 
handmatig hoeft te worden ingevoerd . 
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11243 ... 
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Figuur 6-8, Het uitvoerbestand wordt geïmporteerd in TransCAO (ingezoomd op Eindhoven) 

6.5 Conclusie en discussie 
Het weergeven van activiteitenpatronen in TransCAO via een omweg lijkt in eerste instantie 
een moeilijkere manier dan het weergeven van activiteitenpatronen in TransCAO via het 
routesysteem . Er moeten namelijk nogal wat stappen worden doorlopen voordat de gewenste 
gegevens zijn verkregen en worden weergeven. Maar wanneer een groot aantal 
verplaatsingen moet worden ingevoerd is deze methode toch wel sneller dan met het 
routesysteem . Bovendien is deze methode ook beter bestand tegen het maken van fouten 
omdat er niets handmatig moet worden aangeklikt. Al deze eigenschappen in acht genomen 
verdient het afbeelden van activiteitenpatronen op een kaart van het gebied in TransCAO via 
een omweg de voorkeur. Daarom wordt deze methode gebruikt bij het verdere onderzoek 
naar berekening van de verandering van de behoefte aan groen. 

In dit hoofdstuk werd begonnen met een bestand met verplaatsingsgegevens van 350 
huishoudens. Met de verplaatsingen en activiteiten van deze huishoudens kunnen 1007 tours 
gevormd worden. Een tour is een geheel van opeenvolgende verplaatsingen en uitgevoerde 
activiteiten waarbij het begin en eindpunt dezelfde zijn. De 1007 tours worden samengesteld 
door 2280 verplaatsingen en 1633 activiteiten. Uit dit bestand van 350 huishoudens zijn 
willekeurig 54 huishoudens geselecteerd, welke samen 160 tours vormen. Deze 160 tours 
worden samengesteld door 366 verplaatsingen en 242 activiteiten, waarbij de regio 
Eindhoven door de routes van verplaatsingen wordt afgedekt. Maar van de 366 
verplaatsingen laten 21 trips een verplaatsing zien binnen eenzelfde postcodegebied. 
Daarom kunnen er uiteindelijk in TransCAD, via een omweg, 345 verplaatsingen 
weergegeven worden. Met deze 345 verplaatsingen en de bijbehorende activiteiten kan in het 
volgende hoofdstuk de verandering van de behoefte aan groen over 92 persoonsdagen 
worden gesimuleerd. 
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7 HET SIMULATIEMODEL: BEREKENINGEN MET BEHOEFTEN 

Het doel van dit afstudeeronderzoek is het maken van een meetinstrument waarmee aan de 
hand van de ruimtelijke omgeving gemeten kan worden hoe goed mensen in hun behoeften 
kunnen voorzien. Hierbij wordt de mate van bevrediging gezien als een functie van de 
kenmerken van de locaties waar de activiteiten plaatsvinden. In het vorige hoofdstuk is 
gebleken dat activiteitenpatronen op twee manieren in TransCAO kunnen worden 
weergegeven. Het weergegeven van activiteitenpatronen via een omweg (zoals beschreven 
in paragraaf 6.6) verdient de voorkeur. In hoofdstuk vijf is er een abstract conceptueel model 
opgesteld (zie figuur 5-9 in paragraaf 5.2.8) dat de relatie tussen universele basisbehoeften 
en dagelijkse activiteiten van individuen en huishoudens in ruimte en tijd inzichtelijk maakt. Uit 
dit conceptueel model blijkt dat de behoefteverandering als gevolge van het uitvoeren van 
dagelijkse activiteiten onder meer afhankelijk is van de duur van de activiteit en de 
eigenschappen van de locatie waar de activiteit plaatsvindt. In dit hoofdstuk wordt bekeken 
hoe, met het doorlopen van een aantal stappen, de verandering van de behoefte aan groen 
als gevolg van het uitvoeren van (bestaande) activiteitenpatronen kan worden berekend. De 
mate van bevrediging van de behoefte aan groen wordt uitgedrukt in het beleefde nut van 
verplaatsingen en activiteiten. In paragraaf 2.4 is van vergelijking [4] voor de bepaling van b 
beschreven. Hierbij zijn a. en ~ de parameters van resp. het buigpunt en de groeisnelheid 
(afhankelijk van de activiteit) van de functie . De waarde van t is de duur is van de activiteit. 
De waarde van b0 is het effect van de combinatie van de activiteit Y en de locatie Z op de 
behoefte X. Deze waarde van b0 ligt altijd tussen -1 en 1. Het beleefde nut (U) van een 
activiteit Y kan worden berekend met vergelijking [5] (zie paragraaf 2.4), waarbij a. en ~vaste 
parameters zijn . Wanneer de waarde van b0 ook wordt gezien als zijnde een vaststaand 
gegeven, is de waarde van het beleefde nut van een activiteit Y enkel afhankelijk van de duur 
van de activiteit. In de berekening van de verandering van de behoefte aan groen is de 
aanwezige hoeveelheid groen mede bepalend voor de waarde van b0

. 

7.1 Berekening van een behoefteverandering door een Tour 
In het opgestelde simulatiemodel wordt de verandering van de behoefte aan groen berekend 
na het doorlopen van een tour zoals schematisch is weergegeven in figuur 6-1. Zoals we 
weten is een tour een geheel van opeenvolgende verplaatsingen en uitgevoerde activiteiten 
waarbij het begin en eindpunt dezelfde zijn . Net als de bepaling van de behoefteverandering 
als gevolg van een activiteit kan ook de behoefteverandering als gevolg van een tour worden 
berekend. Om de waarde van de behoefte na een tour te kunnen berekenen moet per 
onderdeel van de tour worden berekend welke behoefteverandering optreedt. Er is daarbij 
een verschil tussen de berekening van de behoefteverandering als gevolg van een 
verplaatsing en de berekening van de behoefteverandering als gevolg van een activiteit. Dit 
zal in de volgende twee paragrafen uiteen worden gezet. 

In figuur 6-1 is een tour schematisch weergegeven waarbij na het vertrek drie verplaatsingen 
en twee activiteiten worden uitgevoerd. Het is ook mogelijk dat er na een verplaatsing 
meerdere activiteiten worden uitgevoerd. Maar na de laatste verplaatsing (naar de 
thuislocatie) vindt er standaard geen activiteit plaats. Er moet worden opgemerkt dat de 
waarde van de behoefte aan groen gedurende de tour verandert. De eindwaarde van de 
behoefte na de eerste verplaatsing is de beginwaarde van de behoefte voor aanvang van de 
eerste activiteit, en de eindwaarde van de behoefte na de eerste activiteit is de beginwaarde 
van de behoefte voor aanvang van de tweede verplaatsing, enzovoort. Als alle verplaatsingen 
en activiteiten naast elkaar worden gezet ziet dat er uit als in figuur 7-1 . 

verplaatslng1 activHelt1 verplaatsing2 

I 
activiteit2 

1 
verplaatsingJ 

B1
voor 

Figuur 7-1 , Schematische weergave van een tour op een tijdlijn 
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Hierbij representeert B de waarde van de behoefte aan groen gedurende de tour. De totale 
verandering van de behoefte als gevolg van een tour, ofwel het totale beleefde nut (U) van 
een tour, kan worden berekend met de vergelijking: 

[6] 

De beginwaarde van de behoefte aan groen bij aanvang van de tour is 8°. Deze beginwaarde 
is bij aanname vastgesteld op 75% van de maximale waarde van de behoefte aan groen. Als 
de maximale waarde van de behoefte aan groen een waarde van 100 bedraagt (zoals 
weergegeven in paragraaf 2.2), is de beginwaarde van elke nieuwe tour vast te stellen op 
75% x 100 = 75. Hoewel de keuze van dit niveau tamelijk willekeurig is, heeft dil tegelijkerlijd 
geen invloed op de resultaten omdat het slechts een schaal vastlegt voor het meten van het 
nul. Het is de bedoeling dat uiteindelijk per persoon de behoefteverandering op dagbasis kan 
worden berekend. Wanneer er meerdere tours op één dag worden uitgevoerd is de 
eindwaarde van de eerste tour de beginwaarde van de tweede tour. Figuur 7-2 laat een 
schematische weergave van een tour zien. In deze figuur zijn de onderdelen opgenomen 
waarmee de totale behoefteverandering kan worden berekend. In de volgende paragrafen zal 
worden uitgelegd hoe de totale behoefteverandering berekend wordt. 

t 

b 

t M Z 

Figuur 7-2, Ruimtelijke schematische weergave van een tour 

7.2 Berekening van een behoefteverandering door een verplaatsing 
Bij de berekening van de verandering van de behoefte aan groen als gevolg van een 
verplaatsing wordt uilgegaan van vergelijking [2] en vergelijking [3] (zie paragraaf 2.4 ). 
Kijkend naar figuur 7-2 uil paragraaf 7.1 kunnen we voor verplaatsing1 de vergelijkingen [2] 
en [3] als volgt toepassen: 

[7] 
0 I 

U = B - B voor 

en 

[8] 
I 0 0 

B voor = B + b1 X B 
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De vergelijking voor de bepaling van b wijkt af van de in hoofdstuk twee beschreven manier 
van berekenen (zie vergelijking [4] in paragraaf 2.4) en wordt hier verder uitgewerkt. Voor de 
bepaling van b bij een verandering van de behoefte aan groen als gevolg van een 
verplaatsing komt daar namelijk nog een extra component bij en geldt dat: 

[9] 

Vergelijking [9] is opgebouwd uit drie componenten, te weten: 

Component 1) de duur 

[1 0] f(t) = 
1 

1 + exp (P [a - t J) 

De twee vaststaande parameters a en ~zijn realistisch (zie Bijlage F) vastgesteld op resp. 50 
en 0,05 . De waarde van deze component is daarom afhankelijk van de duur van de 
verplaatsing . De uitkomst van vergelijking [1 0] is een getal tussen 0 en 1. 

Component 2) het middel 

[11] 

De waarde van deze component (b0)M is een vaststaand gegeven per type modaliteit en is 
het maximale vermogen van de verplaatsing om de behoefte aan groen te bevredigen. De 
(b0 )M-waarde ligt tussen -1 en 0, waarbij 

-1 = perfect, de verplaatsing met de modaliteit kan leiden tot een maximale 
bevrediging van de behoefte aan groen 
0 = waardeloos, de verplaatsing met de modaliteit heeft geen effect 

In het opgestelde simulatiemodel worden twee typen modaliteiten met een waarde voor (b0)M 
onderscheiden . Elk modaliteittype geeft aan hoeveel contact er tijdens de verplaatsing (in 
meer of mindere mate) is met het groen in de omgeving. In tabel 7-1 is van de twee typen 
modaliteiten de (b0 )M-waarde en enkele voorbeelden van een modaliteit opgenomen. 

Nummer type Waarde (b0 )M Omschrijving modaliteittype Voorbeeld modaliteiten 
1 -0,75 Langzaam Lopen 

Fiets 
Brommer 

2 -0,60 Snel Auto 
Bus 
Trein 

Tabel 7-1 , Lijst met (bO)M-waarden van twee typen modaliteiten 

Component 3) de aanwezige hoeveelheid groen 

[12] J ( z""") = ( 

1 
) 

1 + exp p [a- zlink] 
De waarde van deze component (b0

)z_link is afhankelijk van de aanwezige hoeveelheid groen 
binnen een straal met een lengte van 50 meter rondom de afgelegde route (de link). Er is 
gekozen voor een straal met een lengte van 50 meter omdat aangenomen wordt dat dit de 
afstand is waarbinnen het aanwezige groen tijdens een verplaatsing ervaren wordt en 
daarmee kan zorgen voor een verandering van de behoefte aan groen. De waarde van Z1;nk 
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wordt bepaald door de oppervlakte groen in de buffer ten opzichte van de totale oppervlakte 
van de buffer. De waarde van z,ink ligt hierdoor altijd tussen 0 en 1. Ook de waarde van f(Z1;nk) 
ligt altijd tussen 0 en 1. De twee vaststaande parameters a en ~ zijn realistisch (zie bijlage F) 
vastgesteld op resp . 0,32 en 12. 

Met enkel het opstellen van vergelijking [12] kan de waarde van component drie nog niet 
worden berekend. Er wordt namelijk ook nog een onderscheid gemaakt tussen drie typen 
groengebieden, te weten Landbouw (type Y1). Natuur open (type Y2) en Natuur dicht (type y3 ) . 

Dit onderscheid wordt gemaakt vanuit de aanname dat de beleving van groen in de drie typen 
gebieden niet hetzelfde is. De drie typen groengebieden zijn daardoor elk anders van invloed 
op de verandering van de behoefte aan groen. 

X1 = opp groen type Y1 
X2 = opp groen type Y2 
X3 = opp groen type y3 

Door middel van toepassing van wegingsfactoren wordt de waarde van Zunk bepaald. 

w, x XI + w2 x x2 + w3 x x3 z ___ .:___.:....___.::...__.::...__-=----_ ;;....__ 

link - w 
3 

x totale oppervlakte van de buffer 
[13] 

Om de verschillen in de beleving van groen en de invloed op de verandering van de behoefte 
aan groen die daaruit voortkomt tot uitdrukking te brengen, worden de volgende 
wegingsfactoren gebruikt: 

W1 = o. 1 
W2 = 0,3 
w3 = 0,6 

Door de formule in de noemer wordt ervoor gezorgd dat de waarde van Z1;nk maximaal 1 kan 
worden (omdat w3 de grootste is van de drie gewichten). De wijze waarop de waarden van 
x1. x2 en x3 worden berekend, wordt in paragraaf 7.4 uiteengezet. 

7.3 Berekening van een behoefteverandering door een activiteit 
Bij de berekening van de verandering van de behoefte aan groen als gevolg van een activiteit 
wordt uitgegaan van de vergelijking [2] en vergelijking (3] (zie paragraaf 2.4 ). Kijkend naar 
figuur 7-2 uit paragraaf 7.1 kunnen we voor verplaatsing1 de vergelijkingen (2] en (3] als volgt 
toepassen: 

[14] 
1 I 

U = B voor - B na 

en 

[15] 
I I I 

B na = B voor + b X B voor 

Voor de bepaling van b bij een verandering van de behoefte aan groen als gevolg van een 
verplaatsing geldt dat: 

b = f( t)f( A )f (Z) = f (t ) x(b0
) x(b0

) 
A 1\noop 

[16] 

Vergelijking [16] is opgebouwd uit drie componenten, te weten: 

Component 1) de duur 

De vergelijking van deze component (vergelijking (10]) is beschreven in paragraaf 7.2. De 
twee vaststaande parameters a en ~ zijn realistisch (zie bijlage F) vastgesteld op resp. 50 en 
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0,05. De waarde van deze component is daarom afhankelijk van de duur van de activiteit. De 
uitkomst van vergelijking [1 0] is een getal tussen 0 en 1. 

Component 2) het middel 

[17] 

De waarde van deze component (b0 )A is een vaststaand gegeven per type activiteit en is het 
maximale vermogen van de activiteit om de behoefte aan groen te bevredigen. De (b0 )A
waarde ligt tussen -1 en 0, waarbij 

-1 = perfect, het uitvoeren van de activiteit kan leiden tot een maximale bevrediging 
van de behoefte aan groen 
0 =waardeloos, het uitvoeren van de activiteit heeft geen effect 

In het opgestelde simulatiemodel worden drie typen activiteiten met een waarde voor (b0 )A 
onderscheiden. Elk activiteittype geeft aan noeveel contact er tijdens de activiteit (in meer of 
mindere mate) is met het groen in de omgeving. In tabel 7-2 is van elk van de drie typen 
activiteiten de (b0 )A-waarde en enkele voorbeeldactiviteiten opgenomen. Bijlage G geeft een 
overzicht van de indeling en de (b0 )A -waarden van alle activiteiten. 

Nummer type Waarde (b0)A .I Omschrijving activiteittype Voorbeeld activiteiten 
1 -0,30 

I 

Binnen Werken 
Onderwijs volgen 

2 -0,50 I Buiten Winkelen 
I Personen brengen/halen 

1 -1,0 I Groenrecreatie Hond uitlaten 
Toeren voor plezier 

Tabel 7-2, Lijst met (b0 )A-waarden van drie typen activiteiten 

Component 3) de aanwezige hoeveelheid groen 

[18] !( Zknoop) = ( 
1 

) 
1 + exp ~ [a- zknoop] 

De waarde van deze component (b0 )z_knoop is afhankelijk van de aanwezige hoeveelheid 
groen binnen een straal met een lengte van 200 meter rondom de locatie (het knooppunt). Er 
is gekozen voor een straal met een lengte van 200 meter omdat aangenomen wordt dat dit de 
afstand is waarbinnen het aanwezige groen tijdens het uitvoeren van een activiteit ervaren 
wordt en daarmee kan zorgen voor een verandering van de behoefte aan groen. Dus waar bij 
een verplaatsing de hoeveelheid groen berekend wordt binnen een straal van 50 meter 
rondom de afgelegde route, wordt bij een activiteit de hoeveelheid groen berekend binnen 
een straal van 200 meter rondom de locatie. De reden voor dit verschil ligt in de aanname dat 
er een verschil is in de ervaring van het aanwezige groen bij een verplaatsing en het 
uitvoeren van een activiteit. De waarde van Zknoop wordt bepaald door de oppervlakte groen in 
de buffer ten opzichte van de totale oppervlakte van de buffer. De waarde van Zknoop ligt 
hierdoor altijd tussen 0 en 1. Ook de waarde van f(Zknoop) ligt altijd tussen 0 en 1. De twee 
vaststaande parameters a en ~ zijn realistisch (zie bijlage F) vastgesteld op resp. 0,32 en 12. 

Met enkel het opstel,len van vergelijking [18] kan de waarde van component drie nog niet 
worden berekend. Er wordt namelijk ook nog een onderscheid gemaakt tussen drie typen 
groengebieden, te weten Landbouw (type y1), Natuur open (type y2 ) en Natuur dicht (type y3). 

Dit onderscheid wordt gemaakt vanuit de aanname dat de beleving van groen in de drie typen 
gebieden niet hetzelfde Is. De drie typen groengebieden zijn daardoor elk anders van invloed 
op de verandering van de behoefte aan groen. 

X1 = opp groen type y1 
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X2 = opp groen type Y2 
X3 = opp groen type Y3 

Door middel van toepassing van wegingsfactoren wordt de waarde van Zknoop bepaald. 

[19] w I x XI + w 2 x Xz + w 3 x x3 z =--~~~--~~~--~~~ 
knoop w 

3 
x totale oppervlakte van de buffer 

Om de verschillen in de beleving van groen en de invloed op de verandering van de behoefte 
aan groen die daaruit voortkomt tot uitdrukking te brengen, worden de volgende 
wegingsfactoren gebruikt: 

W1 = 0.1 
W2 = o,3 
W3 = o,6 

Door de formule in de noemer wordt ervoor gezorgd dat de waarde van Zknoop maximaal 1 
kan worden (omdat w3 de grootste is van de drie gewichten). De manier waarop de waarden 
van X1 , X2 en X3 worden berekend, wordt in de volgende paragraaf uiteengezet. 

7.4 Bufferanalyse 
In de vorige twee paragrafen is uiteengezet hoe de verandering van de behoefte aan groen 
als gevolg van een verplaatsing of een activiteit wordt berekend. In paragraaf 6.6.3 is 
berekend dat de 54 geselecteerde huishoudens samen 160 tours vormen, welke bestaan uit 
366 verplaatsingen en 242 activiteiten. In TransCAO kunnen (via een alternatieve manier van 
weergave) 345 verplaatsingen weergegeven worden volgens de kortste-route-methode. Er is 
bekend hoe deze 345 verplaatsingen hebben plaatsgevonden en hoelang elke verplaatsing 
duurde. Ook van de uitgevoerde activiteiten is bekend om welke activiteiten het gaat en hoe 
lang elke activiteit duurde. Waar het nu enkel nog aan ontbreekt, is de bepaling van de 
waarden van Zllnk en Zknoop· Deze waarden vertegenwoordigen de bepaling van de 
oppervlakte van de hoeveelheid groen die aanwezig is ten opzichte van de totale oppervlakte, 
zowel rondom de afgelegde route als op de activiteitenlocaties. Zoals vermeld in paragraaf 
7.1 wordt de verandering van de behoefte aan groen na het uitvoeren van tours per persoon 
berekend. Uiteindelijk wordt de behoefteverandering per persoon per dag berekend. Met de 
54 geselecteerde huishoudens kan de verandering van de behoefte aan groen over 92 
persoonsdagen worden gesimuleerd. 

7.4.1 Voorbereiding 

Bij de bepaling van de hoeveelheid groen wordt er een onderscheid gemaakt tussen de drie 
typen groen Landbouw, Natuur open en Natuur dicht van de laag LandUse. Om de 
aanwezige hoeveelheid groen te kunnen berekenen kan in TransCAO gebruik worden 
gemaakt van een zogenaamde bufferanalyse. Met de functie Overlay kan de overlap van 
twee lagen worden berekend. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de bufferanalyse 
rondom de afgelegde route en de bufferanalyse rondom de knooppunten. In principe worden 
alle 345 verplaatsingen gebruikt om berekeningen mee uit te voeren. Helaas kan TransCAO 
geen buffers en overlap rondom heel lange verplaatsingen berekenen. Doordat de overlap 
van heel lange verplaatsingen niet berekend kunnen worden, kan voor deze verplaatsingen 
de verandering in de behoefte aan groen ook niet berekend worden. Ook voor de tours waar 
deze heel lange verplaatsingen deel van uitmaken kan de verandering van de behoefte aan 
groen niet worden berekend. Dit betekent helaas dat alle verplaatsingen en activiteiten die 
binnen een dergelijke tour vallen niet worden meegenomen in de berekeningen. Bovendien 
worden activiteiten die vooraf gaan aan of volgen op een uitgevoerde tour ook niet 
meegenomen in de berekeningen omdat dit binnenshuisactiviteiten zijn. Ook zijn er enkele 
niet-bruikbare cases die (om verschillende redenen) niet worden meegenomen in de 
berekeningen. Doordat enkele verplaatsingen niet kunnen worden berekend blijven er 310 
geschikte verplaatsingen en 207 uitgevoerde activiteiten over. Hiermee kan de verandering 
van de behoefte aan groen over 134 tours over een periode van 81 persoonsdagen worden 
berekend. 
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7.4.2 Bufferanalyse rondom de afgelegde route 

Voor het berekenen van de hoeveelheid groen rondom de afgelegde route wordt er een buffer 
rondom de route gemaakt. Rondom elk van de 310 verplaatsingen uit het geïmporteerde 
lijnenbestand wordt in TransCAO een buffer gemaakt met een vaste afstand van 50 meter 
vanaf de afgelegde route, zoals is weergegeven in figuur 7-3. Tegelijk wordt een overlap 
gemaakt van de buffer met de drie verschillende typen groengebieden. 
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Figuur 7-3, Buffer van 50 meter rondom alle 310 geselecteerde verplaatsingen 

De overlap van alle 310 verplaatsingsbuffers met de groengebieden kan niet in één keer 
berekend worden. Dat kan het programma TransCAO niet verwerken. De berekening moet 
daarom in delen gebeuren. Hierbij moeten de verplaatsingen eerst per huishouden worden 
berekend om vervolgens te worden samengevoegd. Als voorbeeld wordt tabel 7-3 met de 
gegevens van de bufferanalyse van de verplaatsing met IOcode 37669 bekeken. 

3Natuur dicht 
0.0176 

Tabel7-3, Voorbeeld van buffergegevens van verplaatsing 37669 

De oppervlakte van de buffer rondom deze verplaatsing is 0,83km2
• De bufferanalyse laat 

zien dat de buffer 68 groengebieden doorkruist. De laatste drie kolommen laten per type 
groengebied een overzicht zien met de oppervlakte van de gebieden die binnen de overlap 
vallen. Uit tabel 7-3 blijkt dat van het type gebied 2Natuuropen er 0 1 1529km2 overlapt met de 
buffer. De bufferanalyse van de verplaatsing met IOcode 37669 is weergegeven in figuur 7-4. 

7.4.3 Bufferanalyse rondom de knooppunten 

Voor het berekenen van de hoeveelheid groen rondom de knooppunten wordt er een buffer 
rondom de knooppunten gemaakt. Rondom alle 179 knooppunten wordt in TransCAO een 
buffer gemaakt met een vaste afstand van 200 meter vanaf het knooppunt, zoals is 
weergegeven in figuur 7-5. Tegelijk wordt een overlap gemaakt van de buffer met de drie 
verschillende typen groengebieden, Landbouw, Natuur open en Natuur dicht. De overlap van 
alle 179 locatiebuffers met de groengebieden kan in één keer berekend worden. 
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Figuur 7-4, Bufferanalyse van verplaatsing 37669 

Figuur 7-5, Buffer van 200 meter rondom alle 179 activiteitenlocaties uit het geïmporteerde lijnenbestand 
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Als voorbeeld wordt tabel 7-4 met de gegevens van de bufferanalyse van de locatie met 
IOcode 78 bekeken. 

3Natuur dicht 
0.0534 

Tabel 7-4, Voorbeeld van buffergegevens van activiteitenlocatie 78 

De oppervlakte van de buffer rondom alle knooppunten is 0, 13km2
. De bufferanalyse laat zien 

dat de buffer 16 groengebieden doorkruist. De laatste drie kolommen laten per type 
groengebied een overzicht zien met de oppervlakte van de gebieden die binnen de overlap 
vallen. Uit tabel 7-4 blijkt dat van het type gebied 2Natuur open er 0,0158km2 overlapt met de 
buffer. De bufferanalyse van de activiteitenlocatie met IOcode 78 is weergegeven in figuur7-6. 
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Figuur 7-Q, Bufferanalyse van activiteitenlocatie 78 

7.5 Rekenformules invoeren in Excel 
De gevonden gegevens met de hoeveelheid groen in de buffers langs de afgelegde routes en 
op de activiteitenlocaties worden in een Excelbestand ingelezen. Met de 310 verplaatsingen 
en 207 activiteiten uit paragraaf 7.4.1 worden de berekeningen gemaakt. Hiermee kan de 
verandering van de behoefte aan groen over 134 tours over een periode van 81 
persoonsdagen worden berekend. Met behulp van het invoeren van de juiste formules en 
celverwijzingen kan nu per verplaatsing, activiteit of tour de verandering van de behoefte aan 
groen worden berekend. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de vergelijkingen zoals 
beschreven in de paragrafen 7.2, 7.3 en 7.4. Het resultaat is bijlage H met een overzicht met 
verschillende berekeningen van de verandering van de behoefte aan groen per huishouden 
per persoon, zoals weergegeven in figuur 7-7. 

Allereerst is te zien de verandering van de behoefte aan groen als gevolg van een 
verplaatsing (kolom TRIP, deltaB) en een activiteit (kolom ACT, deltaB). Ook is te zien de 
nieuwe waarde van de behoefte aan groen als gevolg van meerdere verplaatsingen en 
activiteiten die een tour vormen (kolom TOUR, BnewTour). Ook het beleefde nut van de tour 
wordt berekend (kolom TOUR, Utour). Als laatste is per persoon het beleefde nut van het 
uitvoeren van verschillende tours op één dag berekend (kolom DAY, Udag/pers). 
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Figuur 7-7, Simulatie van de verandering van de behoefte aan groen per verplaatsing, activiteit, tour en dag 

In de tabel 7-5 is te zien dat de het gemiddelde beleefde nut van een tour een waarde heeft 
van 3,12 terwijl het gemiddelde beleefde nut per persoonsdag een waarde heeft van 5,17. 
Uitschieters zijn het beleefde nut van een tour van een minimale waarde van slechts 0,24 en 
een maximale waarde van 28,71. Bij de berekening van het beleefde nut per persoonsdag is 
de minimale waarde een nut van 0,24 en een maximale waarde een nut van 32,62. De 
persoonsdag met de minimale waarde van het beleefde nut is opgebouwd uit slechts één 
tour. Dat is dezelfde tour met de minimale waarde van het beleefde nut per tour. 

Beleefd nut per tour Beleefd nut per persoonsdaq 
Gemiddelde waarde 3,12 5,16 
Minimale waarde 0,24 0,24 
Maximale waarde 28,71 32,62 

Tabel 7-5, Gemiddelde, minimale en maximale waarde per tour en per dag 

7.6 Conclusie en discussie 
In dit hoofdstuk is de methode om de verandering van de behoefte aan groen te berekenen 
besproken. Allereerst is uitgelegd wat een tour is en hoe het beleefde nut hiervan wordt 
berekend. Daarna zijn de wijze van berekenen bij een verplaatsing en een activiteit 
besproken. Het beleefde nut van een verplaatsing of een activiteit is, naast de beginwaarde 
van de behoefte aan groen, afhankelijk van de duur, het middel (om welk type modaliteit of 
activiteit gaat het) en de aanwezige hoeveelheid groen naar type. De informatie over de duur 
en het middel wordt verkregen uit de dagboekjes van de respondenten. De aanwezige 
hoeveelheid groen wordt met behulp van bufferanalyse berekend in TransCAD. Rondom de 
afgelegde routes van de verplaatsingen wordt een buffer van 50 meter berekend, rondom de 
activiteitenlocaties een buffer van 200 meter. Vervolgens wordt de overlap berekend van de 
buffers en de aanwezige hoeveelheid groen. Er worden drie typen groen onderscheiden, te 
weten Landbouw, Natuur open en Natuur dicht. De verandering van de behoefte aan groen 
na het uitvoeren van tours wordt per huishouden per persoon en per dag berekend. 

In dit hoofdstuk werd begonnen met een bestand met 345 verplaatsingen en de bijbehorende 
activiteiten, waarmee de verandering van de behoefte aan groen over 92 persoonsdagen 
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gesimuleerd had kunnen worden. Maar doordat enkele verplaatsingen niet kunnen worden 
berekend blijven er 310 geschikte verplaatsingen en 207 activiteiten over. De verandering van 
de behoefte aan groen als gevolg van verplaatsingen en activiteiten wordt zowel op tourbasis 
als op dagbasis berekend. Met de gebruikte verplaatsingsgegevens kan de verandering van 
de behoefte aan groen over 134 tours verspreid over 81 persoonsdagen worden berekend. 
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8 TOEPASSING 

In het vorige hoofdstuk is uitgelegd hoe in TransCAO en Excel een werkend simulatiemodel 
wordt opgesteld waarmee de verandering van de behoefte aan groen wordt berekend. Om te 
testen hoe het simulatiemodel kan werken als meetinstrument zal in dit hoofdstuk de 
verandering van de behoefte aan groen worden berekend nadat de aanwezige hoeveelheid 
groen is veranderd. Dat gebeurt door een vergelijking te maken tussen de aanwezige 
hoeveelheid groen in de regio Eindhoven in de uitgangssituatie en in een veranderde situatie . 
Het uitgangspunt voor de veranderde situatie is dat veel van de kleinschalige groengebieden 
in de regio Eindhoven bebouwd kunnen worden. Het onderhouden van alle kleinschalige 
groengebieden is een te grote kostenpost. Daarom worden veel kleinschalige groengebieden, 
bij wijze van oefening, bebouwd met woningen. De grootschalige groengebieden en parken in 
de regio Eindhoven blijven wel allemaal behouden. Nadat de verandering van kleinschalig 
groengebieden naar bewoond gebied heeft plaatsgevonden, wordt de verandering van de 
behoefte aan groen als gevolg van verplaatsingen en het uitvoeren van activiteiten opnieuw 
berekend. Hierbij wordt uitgegaan van dezelfde verplaatsingen en activiteiten als bij de 
berekeningen in de uitgangssituatie. 

8.1 Uitgangssituatie (situatie1) 
Als uitgangssituatie wordt de situatie genomen zoals deze is beschreven in hoofdstuk zeven . 
In figuur 8-1 is de hoeveelheid groen in de regio Eindhoven in de uitgangssituatie (situatie1) 
te zien. In hoofdstuk zeven is uitgelegd op welke manier de verandering van de behoefte aan 
groen wordt berekend na het doen van verplaatsingen en het uitvoeren van activiteiten. 

Figuur 8-1, Aanwezige hoeveelheid groen in de uitgangssituatie (situatie1) 

8.2 Nieuwe situatie (situatie2) 
Het aanbrengen van wijzigingen in de hoeveelheid groen in de regio Eindhoven gebeurt in 
enkele stappen. Allereerst is een nieuw bestand aangemaakt in TransCAO met dezelfde 
lagen die gebruikt zijn in hoofdstuk zes. In de laag met de informatie over het landgebruik 
worden drie soorten groengebieden onderscheiden, te weten Landbouw, Natuur open en 
Natuur dicht. Als selectiecriterium voor kleinschalige groengebieden geldt een oppervlakte 
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tussen de 300m2 en 30000m2
. In een grote straal rondom Eindhoven worden daarom alle 

groengebieden met een oppervlakte tussen de 300m2 en 30000m2 geselecteerd. Deze 
geselecteerde groengebieden zijn weergegeven in figuur 8-2. 

Figuur 8-2, Weergave van alle kleinschalige groengebieden in de regio Eindhoven (in blauw weergegeven) 

Figuur 8-3, Selectie van 4100 gebieden tussen de 300m2 en 30000m2 in de regio Eindhoven (in zwart weergegeven) 
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5466 groengebieden in de regio Eindhoven blijken een oppervlakte te omvatten tussen de 
300m2 en 30000m2

. Van deze 5466 kleinschalige groengebieden wordt zo'n 75% veranderd 
in een gebiedstype dat niet groen is. Dit betekent dat van de 5466 kleinschalige 
groengebieden er willekeurig 4100 worden geselecteerd om te veranderen. In figuur 8-3 is te 
zien welke 4100 groengebieden dit zijn. 1366 kleinschalige groengebieden blijven 
onveranderd. 

In totaal verdwijnt er een oppervlakte van 13,67km2 groengebied. In figuur 8-4 is te zien hoe 
de regio Eindhoven eruit ziet na het wijzigen van de 4100 groengebieden. Na het wijzigen van 
de groengebieden wordt opnieuw de verandering van de behoefte aan groen berekend na het 
doen van verplaatsingen en het uitvoeren van activiteiten. In hoofdstuk zeven is uitgelegd hoe 
dit wordt berekend. De uitkomst van deze nieuwe berekeningen is weergegeven in bijlage I. 
Bij de berekening van de verandering van de behoefte aan groen wordt er in situatie2 gebruik 
gemaakt van dezelfde parameters als in situatie1. 

Figuur 8-4, Aanwezige hoeveelheid groen in de nieuwe situatie (situatie2) 

8.3 Vergelijking van situatie1 en situatie2 
Na het berekenen van de verandering van de behoefte aan groen in situatie2 kunnen beide 
berekeningen worden vergeleken. Dit houdt een vergelijking in van de uitkomsten van de in 
bijlage H en bijlage I gemaakte berekeningen. In beide situaties is de verandering van de 
behoefte aan groen na 310 verplaatsingen en 207 activiteiten berekend, zowel op tourbasis 
als op dagbasis. Met de gebruikte verplaatsingsgegevens kan de verandering van de 
behoefte aan groen over 134 tours verspreid over 81 persoonsdagen worden berekend. Een 
vergelijking tussen beide situaties laat zien dat het wijzigen van de aanwezige hoeveelheid 
groen daadwerkelijk van invloed is op de berekening van de verandering in de behoefte aan 
groen. Van de 134 berekende tours wordt bij 101 tours in situatie2 een lagere afname in de 
behoefte aan groen berekend. Als voorbeeld hiervan is in tabel 8-1 en tabel 8-2 de 
berekeningen van een persoonsdag in beide situaties weergegeven. Bij 27 tours wordt in 
situatie2 dezelfde waarde in de verandering van de behoefte aan groen berekend. Blijkbaar 
heeft er bij de verplaatsingen en de activiteitenlocaties die vallen onder deze tours geen 
verandering plaatsgevonden in de aanwezigheid van de hoeveelheid groen. Opvallend 
genoeg is bij 6 tours in situatie2 een toename in de behoefte aan groen berekend. 
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In tabel 8-1 is de berekening te zien van de verandering van de behoefte aan groen in 
situatie1. In de linkerkolom zijn de IOcodes van de verplaatsingen weergegeven. In de 
tweede kolom wordt er, met een "1", aangegeven dat er begonnen wordt met een nieuwe 
tour. In tabel 8-1 is een dag met twee tours weergegeven. De derde kolom geeft de hoogte 
van de behoefte weer bij aanvang van de verplaatsing. Kolom vier geeft de uitkomst van de 
berekening van b, welke afhankelijk is van de duur van de verplaatsing, de gebruikte 
modaliteit en de hoeveelheid groen langs de afgelegde route. Kolom vijf geeft de verandering 
van de behoefte aan groen weer als gevolg van de verplaatsing. Dit is een vermenigvuldiging 
van de waarden in kolom drie en vier. De nieuwe waarde van de behoefte aan groen na het 
doen van een verplaatsing staat in kolom zes. Dit is tevens de beginwaarde van de behoefte 
aan groen voor het uitvoeren van een activiteit. Kolom zeven geeft de uitkomst van de 
berekening van b, welke afhankelijk is van de duur van de activiteit, de uitgevoerde activiteit 
en de hoeveelheid groen op de activiteitenlocatie. Kolom acht geeft de verandering van de 
behoefte aan groen weer als gevolg van de uitgevoerde activiteit. Dit is een 
vermenigvuldiging van de waarden in kolom zes en zeven. De nieuwe waarde van de 
behoefte aan groen na het uitvoeren van een activiteit staat in kolom negen. Een tour bestaat 
uit meerdere verplaatsingen en minimaal één activiteit. De verandering van de behoefte aan 
groen na het voltooien van een tour is weergegeven in kolom tien. In kolom elf wordt de 
verandering van de behoefte aan groen per dag weergegeven. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Situatie1 

TOUR TRIP TRIP TRIP TRIP/ACT ACT ACT ACT TOUR DAY 

IOCODE NT Bold bTRIP deltaB Bnew/Bold bA CT deltaB Bnew U tour UdaÇJ/pers 

47276 1 75,00 -0,03 -2,43 72,57 -0,02 -1,44 71,12 5,46 9,31 

47277 0 71,12 .. o.oo -0,14 70,98 -0,02 -1,10 69,88 

47278 0 69,88 -0,00 -0,16 69,72 -0,00 -0,07 69,65 

47279 0 69,65 -0,00 -0,11 69,54 0 0 69,54 

47280 1 69,54 -0,00 -0,11 69,43 -0,00 -0,04 69,39 3,85 

47281 0 69,39 -0,01 -0,36 69,03 -0,04 -3,00 66,03 

47282 0 66,03 -0,01 -0,34 65,69 0 0 65,69 

Tabel 8-1, Simulatie van de verandering van de behoefte aan groen in situatie1 

In tabel 8-2 is met dezelfde kolommen de berekening te zien van de verandering van de 
behoefte aan groen in situatie2. Hierin is te zien dat in situatie2 enkele waarden in kolom vier 
anders zijn dan in situatie1. Deze verandering is enkel toe te schrijven aan de vermindering 
van de aanwezigheid van de hoeveelheid groen langs de gevolgde route. Als gevolg hiervan 
veranderen ook de waarden in de kolommen vijf, zes, acht negen, tien en elf. Ook enkele 
waarden in kolom zeven zijn in situatie2 anders dan in situatie1. Ook deze verandering is 
enkel toe te schrijven aan de vermindering van de aanwezigheid van de hoeveelheid groen 
op de activiteitenlocatie. En mede dankzij de veranderde waarden in kolom zeven veranderen 
ook de waarden in de kolommen acht negen, tien en elf. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Situatie2 

TOUR TRIP TRIP TRIP TRIP/ACT ACT ACT ACT TOUR DAY 

IOCODE NT Bold bTRIP deltaB Bnew/Bold bA CT deltaB Bnew Utour Udag/pers 

47276 1 75,00 -0,02 -1,19 73,81 -0,00 -0,28 73,53 2,91 5,86 

47277 0 73,53 -0,00 -0,14 73,39 -0,01 -0,95 72,44 

47278 0 72,44 -0,00 -0,17 72,27 -0,00 -0,07 72,20 

47279 0 72,20 -0,02 -0,11 72,01 0 0 72,10 

47280 1 72,09 -0,02 -0,11 71,98 -0,00 -0,04 71,94 2,95 

47281 0 71,94 -0,00 -0,27 71,67 -0,03 -2,25 69,42 

47282 0 69,42 -0,00 -0,28 69,14 0 0 69,14 

Tabel 8-2, Simulatie van de verandering van de behoefte aan groen in situatie2 

68 



De toename in de behoefte aan groen bij 6 tours in situatie 2 is te verklaren door als 
voorbeeld tabel 8-3 te vergelijken met tabel 8-4. In tabel 8-3 is de berekening te zien van de 
verandering van de behoefte aan groen in situatie1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I Situatie1 

TOUR TRIP TRIP TRIP TRIP/ACT ACT ACT ACT TOUR DAY 

IOCODE NT Bold bTRIP deltaB Bnew!Bold bA CT deltaB Bnew Utour Udaatoers 

61184 1 75,00 -0,02 -1,78 73,22 -0,01 -0,46 72,76 3,97 5,16 

61185 0 72,76 -0,02 -1,73 71,03 0,00 0,00 71,03 

61186 1 71,03 -0,00 -0,10 70,93 -0,01 -0,46 70,48 0,86 

61187 0 70,48 -0,00 -0,10 70,38 -0,00 -0,10 70,29 

61188 0 70,29 -0,00 ·0,12 70,17 0,00 0,00 70,17 

61189 1 70,17 -0,00 -0,11 70,06 -0,00 -0,12 69,95 0,33 

61190 0 69,95 -0,00 -0,11 69,84 0,00 0,00 62,84 

Tabel 8-3, Simulatie van de verandering van de behoefte aan groen in situatie1 

In tabel 8-4 is de berekening te zien van de verandering van de behoefte aan groen in 
situatie2. Hierin is te zien dat in situatie2 enkele waarden in kolom vier anders zijn dan in 
situatie1. Deze verandering is enkel toe te schrijven aan de vermindering van de 
aanwezigheid van de hoeveelheid groen langs de gevolgde route. Als gevolg hiervan 
veranderen ook de waarden in de kolommen vijf, zes, acht negen, tien en elf. Ook enkele 
waarden in kolom zeven zijn in situatie2 anders dan in situatie1. Ook deze verandering is 
enkel toe te schrijven aan de vermindering van de aanwezigheid van de hoeveelheid groen 
op de activiteitenlocatie. En mede dankzij de veranderde waarden in kolom zeven veranderen 
ook de waarden in de kolommen acht negen, tien en elf. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Situatie2 

TOUR TRIP TRIP TRIP TRIP/ACT ACT ACT ACT TOUR DAY 

• IOCODE NT Bold bTRIP deltaB Bnew!Bold bACT deltaB Bnew Utour Udao/pers 

61184 1 75,00 -0,02 -1,56 73,44 -0,01 -0,46 72,98 3,54 4,56 

61185 0 72,98 -0,02 -1,52 71,46G:! =:t= 
71,46 

61186 1 71,46 -0,00 -0,09 71,37 71,08 0,69 

61187 0 71,08 -0,00 -0,09 70,98 -0,00 -0,09 70,89 

61188 0 70,89 -0,00 -0,12 70,77 0,00 0,00 70,77 

61189 1 70,77 -0,00 -0,11 70,66 -0,00 -0,12 70,54 0,33 

61190 0 70,54 -0,00 -0,11 70,44 0,00 0,00 70,44 

Tabel 8-4, Simulatie van de verandering van de behoefte aan groen in situatie2 

Opvallend is nu dat de verandering van de tours één en twee in vergelijking met situatie1 
afnemen in waarde (zie kolom tien), terwijl tour drie in vergelijking met situatie1 in waarde 
toeneemt. Dit komt doordat bij tour drie de beginwaarde van de behoefte aan groen is 
veranderd (zie kolom drie). Deze tour heeft geen vermindering van de aanwezigheid van de 
hoeveelheid groen. Omdat de beginwaarde van tour drie (kolom 3) hoger is in situatie2 dan in 
situatie1 terwijl de waarden in kolom vier en kolom zeven bijna gelijk blijven is de verandering 
van de behoefte aan groen gedurende deze tour groter in situatie2 dan in situatie1. 

In tabel 8-5 zijn de resultaten van de vergelijking van beide situaties weergegeven. Een 
vergelijking tussen situatie1 en situatie2 laat zien dat het gemiddelde verschil tussen het 
beleefde nut van een tour in situatie1 en het beleefde nut van dezelfde tour in situatie2 een 
afname is van 11 ,27%. Het maximale verschil tussen het beleefde nut van een tour in 
situatie1 en het beleefde nut van dezelfde tour in situatie2 is aan afname van 61,27%. 
Opvallend is de toename van het beleefde nut van een tour met 0,42%. De reden hiervan is 
besproken met als toelichting hierbij tabel 8-3 en tabel 8-4. Het gemiddelde verschil tussen 
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het beleefde nut van de verplaatsingen en uitgevoerde activiteiten op één persoonsdag in 
situatie1 en dezelfde persoonsdag in situatie2 is een afname van 12,48%. 

Beleefde Beleefde %Verschil Beleefde nut Beleefde nut % Verschil beleefde nut 
nut per nut per beleefde nut per per persoons· per persoons- per persoonsdag in 
tour in tour in tour in situatie 1 dag situatie1 dag situatie2 situatie1 en situatie2 
situatie1 situatie2 en situatie2 

Gemiddelde 3,14 2,62 -11,24 5,19 4,33 ·12,44 
verandering 
Maximale 28,71 28,26 -61,27 32,62 30,09 -61,27 
waarde 
Minimale 0,33 0,31 +0,42 0,34 0,33 0,00 
waarde 

Tabel 8-5, Vergelijking tussen verandering behoefte aan groen per tour en per dag in situatie1 en situatie2 

Het maximale verschil tussen het beleefde nut van de verplaatsingen en uitgevoerde 
activiteiten op één persoonsdag in situatie1 en dezelfde persoonsdag in situatie2 is een 
afname van 61,27%. Dit komt doordat deze persoonsdag wordt gevuld met enkel het 
uitvoeren van één tour. Dat is dezelfde tour waarvan het verschil van het beleefde nut in 
beide situaties een afname is van 61 ,27%. De totale verandering van de behoefte aan groen 
per dag neemt in alle berekende gevallen in situatie2 af of blijft gelijk in vergelijking met 
situatie1. Er is geen toename van het beleefde nut per persoonsdag, was ook niet te 
verwachten. 

8.4 Vergelijking bij andere a en ~ voor f(Znnk) en f(Zknoop) 
Ter vergelijking zijn de berekeningen in beide situaties opnieuw uitgevoerd met voor f(Z11nk) en 
f(Zknoop) een andere waarde voor a en [3. De overige condities zijn gelijk gebleven. Om 
hiervoor te zorgen zijn a en [3 opnieuw realistisch vastgesteld (zoals wordt beschreven in 
bijlage F), maar nu op resp. 0,17 en 15. Met deze nieuwe waarden van a en [3 worden, in 
vergelijking met de oude waarden voor a en [3, grotere verschillen verwacht tussen 
verandering van de behoefte aan groen in situatie1 en situatie2. Dit komt doordat een kleine 
afname van groen in een buffer naar verwachting nu zorgt voor een grotere afname van de 
behoefte aan groen. Het is echter opvallend dat met de nieuwe waarden voor a en p de 
uitkomsten van beide berekeningen weinig verschillen (zie tabel 8-6). 

Nieuwe waarden a en ]3 

0,32 0,17 
12 15 

101 99 
27 27 
6 8 

-11,27% -10,45% 
-61,27% -61,65% 
-12,48% -11,67% 

Tabel 8-6, Vergelijking verandering behoefte aan groen in situatie1 en situatie2, bij verschillende waarden van a en ]3 

Voorheen nam het beleefde nut na de verandering van de aanwezige hoeveelheid groen in 
het geval van 100 tours af. In het geval van 28 tours bleef dit gelijk, en in het geval van 6 
tours nam het beleefde nut toe. Het gemiddelde verschil tussen het beleefde nut van een tour 
in situatie1 en het beleefde nut van dezelfde tour in situatie2 is aan afname van 11,27%. Het 
maximale verschil tussen het beleefde nut van een tour in situatie1 en het beleefde nut van 
dezelfde tour in situatie2 is aan afname van 61,27%. Het gemiddelde verschil tussen het 
beleefde nut van de verplaatsingen en uitgevoerde activiteiten op één dag in situatie1 en 
dezelfde dag in situatie2 is eveneens een afname van 12,47%. Het maximale verschil tussen 
het beleefde nut van de verplaatsingen en uitgevoerde activiteiten op één dag in situatie1 en 
dezelfde dag in situatie2 is een afname van 61,27%. Dit komt doordat deze dag wordt gevuld 
met enkel het uitvoeren van één tour. 

Met een nieuwe waarde voor a en [3 neemt het berekende nut na een tour door de 
verandering van de aanwezige hoeveelheid groen in het geval van 99 tours af. In het geval 
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van 27 tours blijft dit gelijk, en in het geval van 8 tours neemt het berekende nut door de 
verandering van de aanwezige hoeveelheid groen toe. Het gemiddelde verschil tussen het 
beleefde nut van een tour in situatie1 en het beleefde nut van dezelfde tour in situatie2 is aan 
afname van 10,45%. Het maximale verschil tussen het beleefde nut van een tour in situatie1 
en het beleefde nut van dezelfde tour in situatie2 is aan afname van 61,65%. Het gemiddelde 
verschil tussen het beleefde nut van de verplaatsingen en uitgevoerde activiteiten op één dag 
in situatie1 en dezelfde dag in situatie2 is een afname van 11 ,67%. Het maximale verschil 
tussen het beleefde nut van de verplaatsingen en uitgevoerde activiteiten op één dag in 
situatie1 en dezelfde dag in situatie2 is een afname van 61,65%. Dit komt doordat deze dag 
wordt gevuld met enkel het uitvoeren van één tour. Aan de hand van tabel 8-6 mag er 
geconcludeerd worden dat de verandering van de waarden van a. en p leidt tot slechts een 
kleine verandering. Een logische verklaring voor deze kleine verandering zou kunnen liggen 
in het feit dat de aanwezige hoeveelheid groen in de buffers procentueel zo weinig is, zoals 
tabel 8-7 laat zien, dat een verandering van de waarden van a. en p maar leidt tot een kleine 
verandering. In tabel 8-7 zijn weergegeven de gemiddelde waarde en standaarddeviatie van 
Znnk en Zknoop in situatie1 en situatie2. Door de lage waarden van het gemiddelde en de 
standaarddeviatie leidt de wijziging van de waarden van a. en p tot een kleine verandering. 

Gemiddelde Standaarddeviatie Gemiddelde Standaarddeviatie 

Zunk Zunk Zknooo Zknooo 
I Situatie1 0,0307 0,0395 0,0053 0,0077 
I Situatie2 0,0237 0,0359 0,0042 0,0070 

Tabel 8-7, Gemiddelde en standaarddeviatie van Z_link en Z_knoop in situatîe1 en situatie2 

Het is interessant om te weten bü welke waarden van waarden van a. en P voor f(ZIInk) en 
f(Zknoop) het gemiddelde verschil tussen het beleefde nut per persoonsdag in situatie1 en 
situatie2 maximaal is. In tabel 8-8 is daarom bij de verschillende mogelijkheden het resultaat 
van de wijzigende waarden van a. en p op de gemiddelde verandering van het beleefde nut 
per persoonsdag bij een vergelijking tussen situatie1 en situatie2 weergeven. Per 
mogelijkheid is weergegeven of de wijziging van de waarde van a. en/of P leidt tot een 
toename van de gemiddelde verandering van het beleefde nut per persoonsdag (pijl omhoog) 
of dat de wijziging leidt tot een afname van de gemiddelde verandering van het beleefde nut 
per persoonsdag (pijl omlaag). 

a ~ 
Resultaat op de gemiddelde verandering van het beleefde nut 
per persoonsdag bij een vergelijking tussen situatie1 en situatie2 

Beginwaarde 0,32 12 

Mogelijkheden 
1 1-- = 1--
2 = 1-- 1--
3 1-- 1-- 1-- 1--
4 + = + 
5 = + + 
6 + + + + 
7 1-- + 1-- + I 
8 + 1-- + + 

Tabel 8-8, Resultaat van wijzigende waarden van a en ~voor f(Z_Iink) en f(Z_knoop) 

Uit tabel 8-8 blijkt dat verschillende mogelijkheden leiden tot een toename van de gemiddelde 
verandering van het beleefde nut per persoonsdag (bij een vergelijking tussen de berekening 
in situatie1 en situatie2). Voor de mogelijkheden 7 en 8 zijn de resultaten afhankelijk van de 
verandering in a. en p en zorgen de combinaties van de waarden van a. en p voor stijgingen 
en dalingen. Maar wat de juiste combinatie is van de waarden van a. en p om te komen tot 
maximale gemiddelde verandering van het beleefde nut per persoonsdag is niet gemakkelijk 
te bepalen. 
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8.5 Conclusie en discussie 
In dit hoofdstuk is het simulatiemodel getoetst door in de regio Eindhoven willekeurig 75% 
van alle kleinschalige groengebieden met een oppervlakte tussen de 300m2 en 30.000m2

, bij 
wijze van oefening, te bebouwen met woningen. Nadat in TransCAO de verandering van 
kleinschalig groengebieden naar bewoond gebied heeft plaatsgevonden, wordt de 
verandering van de behoefte aan groen als gevolg van verplaatsingen en het uitvoeren van 
activiteiten opnieuw berekend. Hierbij wordt uitgegaan van dezelfde verplaatsingen en 
activiteiten als bij de berekeningen in de uitgangssituatie. 

De uitkomsten van de berekeningen in de twee situaties worden met elkaar vergeleken. In het 
geval van 101 tours neemt het berekende nut na een tour door de verandering van de 
aanwezige hoeveelheid groen af, bij 27 tours blijft dit gelijk. Opvallend is dat met het afnemen 
van de aanwezige hoeveelheid groen, het berekende nut van het uitvoeren van 6 tours 
toeneemt. Dit komt door een tussentijdse hogere beginwaarde van de behoefte aan groen bij 
het uitvoeren van meerdere tours. Het beleefde nut van verplaatsingen en activiteiten 
berekend per persoonsdag neemt door het afnemen van de aanwezige hoeveelheid groen in 
alle 81 gevallen af. Ter vergelijking zijn de berekeningen in beide situaties opnieuw 
uitgevoerd met voor f(Znnk) en f(Zknoop) een andere waarde voor a en ~· Het is echter 
opvallend dat met de nieuwe waarden voor a en ~ de uitkomsten van beide berekeningen 
weinig verschillen. Er mag daarom geconcludeerd worden dat de verandering van de 
waarden van a en~ leidt tot slechts een kleine verandering. 
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9 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Het afstudeeronderzoek is opgesteld met als doelstelling het maken van een meetinstrument 
waarmee aan de hand van de ruimtelijke omgeving gemeten kan worden hoe goed mensen 
in hun behoeften kunnen voorzien. Hierbij wordt de mate van bevrediging, uitgedrukt in het 
beleefde nut van een activiteit, gezien als een functie van de kenmerken van de locaties waar 
de activiteiten plaatsvinden en de routes die bij verplaatsingen worden afgelegd. De 
activiteitenpatronen kunnen in het gis-programma TransCAO op een kaart van het gebied 
weergegeven worden, in Excel kan een vereenvoudigd simulatiemodel opgesteld en getoetst 
worden. In dit afstudeerrapport wordt, bij wijze van voorbeeldcase, enkel de verandering van 
de behoefte aan groen gesimuleerd. De verandering van de behoefte aan groen wordt 
berekend na het doen van verplaatsingen en het uitvoeren van activiteiten. Aan het 
weergeven van de activiteitenpatronen in TransCAO en het opstellen van het simulatiemodel 
in Excel liggen verschillende aannames ten grondslag. In dit hoofdstuk worden deze 
aannames en de conclusies van het project besproken. Het hoofdstuk wordt afgesloten 
aanbevelingen. 

9.1 Aannames en conclusies 
Bij het weergeven van de activiteitenpatronen in TransCAO en het opstellen van het 
simulatiemodel in Excel is uitgegaan van verschillende aannames. Hierbij kan er een 
onderscheid worden gemaakt tussen aannames met betrekking tot de opzet van het 
onderzoek en aannames met betrekking tot de daadwerkelijke berekeningen van de 
verandering van de behoefte aan groen. 

9.1.1 Weergave van activiteitenpatronen In TransCAO 

Met de informatie uit het literatuuronderzoek en enkele aannames is een conceptueel model 
opgesteld. Hierin worden op het niveau van het individu en het niveau van het huishouden 
totaal 19 verschillende universele basisbehoeften onderscheiden. Er is gekozen om in het 
simulatiemodel, als voorbeeldcase, enkel de verandering van de behoefte aan groen te 
simuleren. De reden hiervoor is dat de behoefte aan groen een goed voorbeeld is doordat het 
wordt beTnvloed door alle buitenhuisactiviteiten. Bovendien heeft de behoefte aan groen 
belaidsrelevantie doordat het belangrijk is bij de planning van groenvoorzieningen en de 
ruimtelijke inrichting in het algemeen. De behoefte aan groen is een basisbehoefte die speelt 
op het niveau van het individu. Door de keuze voor de simulatie van één basisbehoefte, heeft 
het simulatiemodel één dimensie en is het model daarom een vereenvoudigd simulatiemodel. 
Voor het einddoel van dit afstudeeronderzoek is de verandering van de behoefte aan groen 
het meest geschikt om te simuleren. Het is echter de vraag of het ook wel mogelijk is om de 
verandering van andere basisbehoeften te simuleren. 

Bij de weergave van de activiteitenpatronen in het gis-programma TransCAO worden de 
verplaatsingen tussen de herkomst- en beslemmingslocaties over het wegennetwerk 
weergegeven volgens de kortste-route-methode. Er is geen rekening gehouden met het feit 
dat de gebruikte modaliteit een andere route kan voorschrijven. Dat de respondent echter 
daadwerkelijk de kortste route zal kiezen (en afleggen) is een belangrijke aanname in dit 
afstudeeronderzoek. Bij de simulatie van de verandering van de behoefte aan groen als het 
effect van verplaatsingen en activiteiten wordt namelijk onder andere de hoeveelheid groen 
langs de afgelegde route berekend. 

9.1.2 Berekening van de verandering van de behoefte aan groen 

In hoofdstuk zeven is uiteengezet hoe de berekening van de verandering van de behoefte 
aan groen in zijn werk gaat. Met 310 verplaatsingen en 207 activiteiten kan de verandering 
van de behoefte aan groen na 134 tours verspreid over 81 persoonsdagen worden berekend. 
Bij de berekening wordt er een onderscheid gemaakt tussen verplaatsingen en uitgevoerde 
activiteiten. Een tour is een geheel van opeenvolgende verplaatsingen en uitgevoerde 
activiteiten waarbij het begin en eindpunt dezelfde zijn. Na een verplaatsing kunnen meerdere 
activiteiten worden uitgevoerd. Maar bij het berekenen van de verandering van de behoefte 
aan groen na het uitvoeren van een tour wordt ervan uitgegaan dat er na de laatste 
verplaatsing naar de thuislocatie geen activiteit meer wordt uitgevoerd. De maximale waarde 
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van de behoefte aan groen is gesteld op 100. De beginwaarde van de behoefte aan groen bij 
aanvang van een nieuwe tour is gesteld op 75% van de maximale waarde en is dus 75. Maar 
bij meerdere tours die op dezelfde dag worden uitgevoerd wordt er doorgerekend. Indien 
twee (of meer} tours worden uitgevoerd op dezelfde dag, dan geldt de eindwaarde van de 
behoefte aan groen na de eerste tour als beginwaarde van de behoefte aan groen van de 
tweede tour. De beginwaarde van de eerste tour van de volgende dag wordt weer gesteld op 
75. Bij de bepaling van de beginwaarde wordt geen rekening gehouden met de aanwezige 
hoeveelheid groen op de thuislocatie. Het is natuurlijk wel mogelijk dat de aanwezige 
hoeveelheid groen op de thuissituatie van de respondenten verschillend is. Maar ook als de 
aanwezige hoeveelheid groen op de thuissituatie van alle respondenten gelijk is, is het niet 
waarschijnlijk dat de beginwaarde van de behoefte aan groen alle respondenten gelijkgesteld 
kan worden op 75. 

Bij het berekenen van de verandering van de behoefte aan groen bij een verplaatsing of door 
het uitvoeren van een activiteit wordt onder andere gebruik gemaakt van de drie 
componenten tijd, middel (type modaliteit of activiteit) en hoeveelheid groen. Bij de laatste 
component wordt er bij een verplaatsing of een activiteit gekeken naar de oppervlakte groen 
in de buffer ten opzichte van de totale oppervlakte van de buffer. Bij een verplaatsing gaat het 
hier om de aanwezige hoeveelheid groen binnen een buffer van 50 meter rondom de 
afgelegde route (de link). Er is gekozen voor een straal met een lengte van 50 meter omdat 
aangenomen wordt dat dit de afstand is waarbinnen het aanwezige groen tijdens een 
verplaatsing ervaren wordt en daarmee kan zorgen voor een verandering van de behoefte 
aan groen. Bij een activiteit gaat het hier om de aanwezige hoeveelheid groen binnen een 
buffer van 200 meter rondom de activiteitenlocatie (het knooppunt). Er is gekozen voor een 
straal met een lengte van 200 meter omdat aangenomen wordt dat dit de afstand is 
waarbinnen het aanwezige groen tijdens het uitvoeren van een activiteit ervaren wordt en 
daarmee kan zorgen voor een verandering van de behoefte aan groen. Dus waar bij een 
verplaatsing de hoeveelheid groen berekend wordt binnen een straal van 50 meter rondom 
de afgelegde route, wordt bij een activiteit de hoeveelheid groen berekend binnen een straal 
van 200 meter rondom de locatie. De reden voor dit verschil ligt in de aanname dat er een 
verschil is in de ervaring van het aanwezige groen bij een verplaatsing en het uitvoeren van 
een activiteit. Bij het bepalen van de hoeveelheid groen, wordt er een onderscheid gemaakt 
tussen de drie typen groen Landbouw, Natuur open en Natuur dicht. Door toepassing van 
wegingsfactoren wordt de hoeveelheid groen binnen een buffer bepaald. 

In principe worden alle 345 verplaatsingen en 207 activiteiten gebruikt om berekeningen mee 
uit te voeren. Helaas kan TransCAO geen overlap van de verplaatsingsbuffers rondom de 
afgelegde route met de groengebieden rondom heel lange verplaatsingen berekenen. 
Doordat de overlap van heel lange verplaatsingen niet berekend kunnen worden, kan voor 
deze verplaatsingen de behoefte aan groen ook niet berekend worden. Ook voor de tours 
waar deze heel lange verplaatsingen deel van uitmaken kan de verandering van de behoefte 
aan groen niet worden berekend. Dit betekent helaas dat alle verplaatsingen en activiteiten 
die binnen een dergelijke tour vallen niet worden meegenomen in de berekeningen. En juist in 
de heel lange verplaatsingen kan er relatief veel groengebied aanwezig zijn in de buffers 
rondom de verplaatsingen. Dit komt doordat heel lange verplaatsingen niet enkel door 
stedelijk gebied, maar ook door landelijk gebied gaan. Het effect van het niet meenemen van 
de tours waarin een heel lange verplaatsing valt, is dat de resterende tours veelal door 
stedelijk gebied gaan. Dit zorgt voor een vertekening van de gemiddelde verandering van de 
behoefte aan groen. Doordat enkele verplaatsingen niet kunnen worden berekend blijven er 
310 geschikte verplaatsingen en 207 activiteiten over. De verandering van de behoefte aan 
groen als gevolg van verplaatsingen en activiteiten wordt zowel op tourbasis als op dagbasis 
berekend. Met de gebruikte verplaatsingsgegevens kan de verandering van de behoefte aan 
groen over 134 tours verspreid over 81 persoonsdagen worden berekend. 

9.1.3 Toepassing van het simulatiemodel 

Voor het toepassen van het simulatiemodel als meetinstrument van de ruimtelijke omgeving, 
wordt de verandering van de behoefte aan groen in twee situaties berekend. Er vindt daarom 
een verandering plaats in de aanwezige hoeveelheid groen in de uitgangssituatie (situatie1 }. 
Het uitgangspunt voor de veranderde situatie is dat veel van de kleinschalige groengebieden 
in de regio Eindhoven bebouwd kunnen worden. Het onderhouden van alle kleinschalige 
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groengebieden is een te grote kostenpost. Daarom worden veel kleinschalige groengebieden, 
bij wijze van oefening, bebouwd met woningen. De grootschalige groengebieden en parken in 
de regio Eindhoven blijven wel allemaal behouden. In de regio Eindhoven worden alle 
kleinschalige groengebieden geselecteerd met een oppervlakte tussen de 300m2 en 
30000m2

• Van de geselecteerde gebieden wordt 75% veranderd in het gebiedstype 
bebouwing. In totaal verdwijnt er een oppervlakte van 13,67km2 groengebied. Dit is een 
gemiddelde oppervlakte van ongeveer 3334m2 per gebied. De aanwezige hoeveelheid groen 
is de enige conditie in het simulatiemodel die wijzigt. Na het wijzigen van de groengebieden 
wordt opnieuw de verandering van de behoefte aan groen berekend na het doen van 
verplaatsingen en het uitvoeren van activiteiten. 

De uitkomsten van de berekeningen in de twee situaties worden met elkaar vergeleken. In het 
geval van 101 tours neemt het berekende nut na een tour door de verandering van de 
aanwezige hoeveelheid groen af, bij 27 tours blijft dit gelijk. Opvallend is dat met het afnemen 
van de aanwezige hoeveelheid groen, het berekende nut van het uitvoeren van 6 tours 
toeneemt. Dit wordt verklaard doordat de beginwaarde van de behoefte, die doorgerekend 
wordt na het uitvoeren van een eerdere tour, bij deze 6 tours in situatie2 hoger is dan in 
situatie1. Het nut van verplaatsingen en activiteiten berekend per persoonsdag neemt door 
het afnamen van de aanwezige hoeveelheid groen in het geval van 68 van de 81 
persoonsdagen af. Bij 13 persoonsdagen blijft het beleefde nut gelijk. 

De selectie van de 41 00 groengebieden waarvan het gebiedstype verandert, is sterk 
bepalend voor de verdere berekeningen die worden uitgevoerd. Na een herberekening in de 
nieuwe situatie (situatie2) blijkt namelijk dat er bij 27 van de 134 tours geen verschil is tussen 
situatie1 en situatie2. Dit wil zeggen dat er in de buffers rondom de afgelegde routes en 
activiteitenlocaties geen vermindering van de aanwezige hoeveelheid groen heeft 
plaatsgevonden. Indien opnieuw het gebiedstype van 4100 willekeurige groengebieden 
worden veranderd is er vanzelfsprekend een andere uitkomst. Niet alleen door de selectie 
van andere groengebieden (dus invloed op andere verplaatsingen en activiteiten) maar ook 
door de grootte van de buffers en de hoeveelheid groen die daarbinnen valt. Toch zal de 
uitkomst waarschijnlijk weinig verschillen. 

Ter vergelijking zijn de berekeningen in beide situaties opnieuw uitgevoerd met andere 
waarden voor de parameters voor de component hoeveelheid groen. De overige condities zijn 
gelijk gebleven. Met deze nieuwe waarden werden, in vergelijking met de oude waarden, 
grotere verschillen verwacht tussen verandering van de behoefte aan groen in situatie1 en 
situatie2. Dit komt doordat een kleine afname van groen in een buffer naar verwachting nu 
zorgt voor een grotere afname van de behoefte aan groen. Het is opvallend dat met de 
nieuwe waarden de uitkomsten van beide berekeningen weinig verschillen. 

Een aanname die gebruikt is bij het vergelijken van situatie1 en situatie2 is die van 
(uitgezonderd de aanwezige hoeveelheid groen) gelijkblijvende condities. Bij een afname van 
de aanwezige hoeveelheid groen worden in situatie2 exact dezelfde verplaatsingen en 
activiteiten uitgevoerd. In het kader van het vergelijken van waarden is dit begrijpelijk. Echter, 
de nieuwe theorie van Arentze en Timmermans stelt dat de dagelijkse activiteiten worden 
gedreven door een universele set van basisbehoeften. Het is daarom niet ondenkbaar dat 
een respondent er in situatie2 (lagere aanwezigheid van de hoeveelheid groen) voor kiest om 
een verplaatsing of activiteit anders uit te voeren dan in situatie1. Bijvoorbeeld door een 
verplaatsing af te leggen via een andere route of met een andere modaliteit. Dit als het gevolg 
van de theorie van beredeneerd gedrag welke ervan uitgaat dat de mens een rationeel wezen 
is dat systematisch gebruik maakt van de beschikbare informatie en die het effect en de 
consequentie van zijn of haar eigen gedrag goed kan overwegen voordat een activiteit wordt 
uitgevoerd. In een situatie die maar zelden voorkomt is het zo dat er bewust een keuze wordt 
gemaakt tussen verschillende alternatieven. Het zou dus best zo kunnen zijn dat een persoon 
na een verandering van de aanwezige hoeveelheid groen er voor kiest om een verplaatsing 
of activiteit anders uit te voeren dan in situatie1. De keuze voor een andere modaliteit kan ook 
weer gevolgen hebben voor de duur van de verplaatsing. Ook voor de uitgevoerde activiteit 
geldt dat deze mogelijk kan worden uitgevoerd op een andere locatie. Bovendien kan er in 
situatie2 mogelijk gekozen worden voor aan ander type activiteit. Deze keuze kan ook weer 
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gevolgen hebben voor de duur van de activiteit. Maar omdat het een vereenvoudigd 
simulatiemodel is, wordt hier allemaal geen rekening mee gehouden. 

Bij het berekenen van de verandering van de behoefte aan groen wordt ervan uitgegaan dat 
de behoefte aan groen afneemt als gevolg van de blootstelling aan groen. Dit kan bij een 
verplaatsing zijn langs de afgelegde route; bij een activiteit kan dit zijn op de 
activiteitenlocatie. Er wordt echter geen rekening mee gehouden dat het mogelijk is dat bij 
herhaling van deze een verplaatsing langs de afgelegde route of activiteit op de 
activiteitenlocatie de behoefte aan groen niet meer afneemt maar gelijk blijft. Een voorbeeld 
hiervan is iemand die voor woon-werkverkeer bij herhaling dezelfde route aflegt. Het is 
misschien ook mogelijk dat bij een verplaatsing of activiteit de behoefte aan groen ook weer 
enigszins kan toenemen. Ook in de door Arentze en Timmermans ontwikkelde theorie wordt 
ervan uitgegaan dat de waarde van een behoefte door het uitvoeren van een activiteit kan 
toenemen. Er wordt immers gesteld dat het waargenomen nut van een activiteit gelijk is aan 
de totale hoeveelheid basisbehoeften die zijn bevredigd minus de totale hoeveelheid van 
basisbehoeften die zijn opgewekt. 

9.2 Aanbevelingen 
Aan het eind van dit afstudeerrapport kan geconcludeerd worden dat het gelukt is om 
activiteitenpatronen weer te geven en de verandering van de behoefte aan groen, als gevolg 
van deze activiteitenpatronen, te berekenen. Met het gisprogramma TransCAO kan bij een 
verplaatsing langs een route of op een activiteitenlocatie de overlap worden berekend tussen 
de buffer en de aanwezige hoeveelheid groen. Het is hiermee gelukt om de verandering van 
de behoefte aan groen te simuleren, zowel in de uitgangssituatie als in een veranderde 
situatie met minder groengebieden. Op deze manier kan worden berekend wat het effect is 
van de ingreep van het veranderen van een groengebied in bijvoorbeeld bebouwd gebied. 
Door het gebruik van deze nieuwe methode kan er al in een vroeg stadium gekeken worden 
wat de effecten zijn van een ruimtelijke ingreep. Er is daarvoor echter wel informatie nodig 
over de activiteitenpatronen in het gebied waar de ruimtelijke ingreep zich afspeelt. Het is 
echter de vraag in hoeverre de gevonden effecten realistisch zijn. Bij het opstellen van het 
vereenvoudigde simulatiemodel is gebruik gemaakt van verschillende aannames die in de 
vorige paragraaf zijn beschreven. De ontwikkelde methode zou daarom een aanvulling 
kunnen zijn op bestaande methodes. Als vervolgstudie op dit afstudeeronderzoek kan het 
simulatiemodel verbeterd worden door goed te kijken naar de gehanteerde aannames. 
Bijvoorbeeld door de waarden van de parameters opnieuw realistisch op te stellen. De 
parameters moeten namelijk de preferenties weergeven van de gemiddelde inwoner. 

Om de resultaten van het onderzoek naar de verandering van de behoefte aan groen te 
verbeteren zou er een groter aantal verplaatsingen en activiteiten kunnen worden 
weergegeven in TransCAO en worden ingevoerd in het simulatiemodel. In dit onderzoek werd 
begonnen met een bestand met de verplaatsingsgegevens van 350 huishoudens. Met de 
verplaatsingen en activiteiten van deze huishoudens kunnen 1 007 tours gevormd worden. Uit 
het bestand van 350 huishoudens zijn willekeurig 54 huishoudens geselecteerd, welke samen 
160 tours vormen, waarbij de regio Eindhoven door de routes van alle verplaatsingen wordt 
afgedekt. Maar door de beperkingen van TransCAO kan de verandering van de behoefte aan 
groen van slechts 134 tours worden gesimuleerd, verspreid over 81 persoonsdagen. 
Wanneer de behoefte aan groen over meer persoonsdagen gesimuleerd kan worden, kan er 
een completer beeld van het effect van een ruimtelijke ingreep worden verkregen. Het is 
daarvoor raadzaam om af te vragen of TransCAO wel het juiste gis-programma is om de 
aanwezigheid van groen te berekenen. Met de berekening van groen binnen de buffers op de 
activiteitenlocaties heeft TransCAO geen probleem. Bij de berekening van groen binnen de 
buffer langs de afgelegde lange routes laat TransCAO zijn beperkingen zien. Voor dit 
onderzoek is versie 4.5 van TransCAO gebruikt. Het is daarom raadzaam om te kijken naar 
de mogelijkheden van een nieuwere versie van TransCAO of de mogelijkheden van een 
ander GIS-pakket te bekijken. 

Na de in dit rapport beschreven microsimulatie van de behoefte aan groen zou er een 
vervolgonderzoek kunnen worden gedaan naar andere behoeftedimensies. Hierbij kan er 
opnieuw de vraag gesteld worden wat de beste manier is om de simulatie op te zetten, en 
hoe deze ruimtelijk kan worden weergegeven. Daarbij geldt ook dat de parameters de 
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preferenties moeten weergeven van de gemiddelde inwoner. Het is daarom raadzaam om 
eerst verder onderzoek te doen naar de verandering van de universele basisbehoeften van 
een individu, voordat de verandering van de universele basisbehoeften van een huishouden 
wordt onderzocht. Het simuleren van de verandering van de basisbehoeften van een 
huishouden is complex. Vooralsnog zou er eerst meer kennis moeten worden verkregen over 
de simulatie van de verandering van basisbehoeften van individuen. Wellicht zou er opnieuw 
een respondentenonderzoek plaats moeten vinden waarbij de respondenten meer informatie 
verschaffen over de beleving van behoeften. Hierdoor worden de resultaten van de simulatie 
mogelijk meer waarheidsgetrouw. 
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Bijlage A: Invloed van dagelijkse activiteiten op universele basisbehoeften, naar aannemelijke hoofd- en neveneffecten op huishoudniveau en individueel niveau 

Hto&- Beoogde afname van basisbehoefte: hoofdeffect 

N+ Toename van basisbehoefte door neveneffect 

N to&- Afname van basisbehoefte door neveneffect 

Onderliggende universele basisbehoeften 

Huishoud niveau 11 Individueel niveau 
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NR Activiteit .... .... .... .... ..... .... N ~ .,::.. t.n .... N ~ .,::.. en m ...... 00 CD 0 .... N ~ .,::.. 

Betaalde arbeid Hto&- N+ Nto&- N+ N+ N? N? N? N? N? N? N? N? N? N+ Nto&-

2 Studie Hto&- N+ N+ N+ N+ N+ N+ N+ N+ N+ N+ N+ Nto&-

3 Dagelijkse boodschappen N+ N"" H"" N+ Nto&- N"" N+ N+ 
4 Bezoek huisarts, tandarts, kapper e.d. N+ Nto&- Hto&- H"" Nto&- N"" 
5 Bezoek postkantoor, bank, garage, gemeentehuis e.d. N+ H"" Hto&-

6 Bezoek bibliotheek, videotheek e.d. N+ Nto&- Hto&- N"" N"" Nto&-

7 Sporten N+ Hto&- N+ Nto&- N+ Nto&-

8 Eten N+ N+ Nto&- N+ Hto&-

9 Administratie Nto&- H"" N+ N+ N+ N+ N+ N+ 
1 0 Eten bereiden Hto&- N+ N+ N+ 
11 Opruimen, schoonmaken, de was doen e.d. N+ Hto&- Nto&- N+ N+ N+ N+ N+ 
12 Vuilnis/oud papier buitenzetten, leeg glaswerk e.d. H"" Nto&- N"" N+ N+ N+ N+ 
13 Persoonlijke verzorging 

14 Verzorging van kinderen 
N+ ~ 

Nto&-

N+ N+ N+ N+ N+ Nto&-

15 Slapen N+ H"" N"" 
16 Vrijwilligerswerk ~ ~+ N+ N+ N+ Nto&- H+ H+ N+ Hto&-

-
17 Winkelen voor plezier N+ N+ Nto&- Nto&- N+ Nto&- Nto&- Hto&- H"" Hto&- N"" H"" H"" Nto&-



Onderli ende universele basisbehoeften 

I Huishoudniveau I Individueel niveau 
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18 Ontvangen van vrienden, familie N~ N~ N~ H~ H~ 
··~- ,.·--~,. 

Nifl Nifl Nif~N~ N~ 

19 Bezoeken van vrienden, familie N~ N~ Nifl N~ H~ H~ Nifl N~ N~ 

20 Contact met gezinsleden N~ N~ Nifl H~ H~ N~ 

21 Telefoneren Nlfl N~ H~ N~ 

22 Computer (o.a. Internet) N~ Nifl Nifl Nlfl H~ H~ H~ H~ Nifl 
23 TV kijken N~ Nifl Nlfl Nifl H~ H~ H~ H~ 

24 Boeklezen Nlfl Nifl H~ N~ H~ H~ N~. 

25 Hobby H~ H~ N~ 

26 Sporten bij sportclub Nifl Nifl H~ Nifl H~ H~ Nifl N~ 

27 Bezoek bioscoop, schouwburg, museum e.d. Nifl N~ N~ Nifl N~ H~ H~ H~ N~ 

28 Uit eten gaan Nifl N~ H~ N~ H~ N~ N~ N~ 

29 Sportwedstrijd bezoeken Nifl N~ Nlfl H~ H~ H~ N~ H~ N~ 

30 Wandelen, fietsen voorplezier, toeren met de auto e.d. N~ Nifl N~ N~ H~ H~ H~ 

31 Krant lezen H~ H~ H~ H~ N~ 

32 Roken Nifl Nifl Nifl H~ N~ H~ 

33 Advertentiefolder lezen N~ Nlfl H~ N~ H~ N~ Nifl 
34 Ontspannen, bankhangen, nietsdoen e.d. Nifl H~ H~ 

35 Wachten N~ N~ N~ 

36 Religie belijden N~ N~ H~ 
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Slapen 29 
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Verzorging van anderen 27 

Persoonlijke verzorging 26 

Vuilnis/oud papier buitenzetten, glaswerk wegbrengE25 
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Administratie 21 
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Overige diensten 7 
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NR Type locatie Voorbeeld NR 

8 Geisoleerde onderwijslocatie 
basisschool 
middelbare school 
hoger onderwijs 
universiteit 

9 Onderwijsgebied 
campus 

10 Geisoleerde winkel- of dienstenlocatie 
supermarkt 
drogisterij 
speciaalzaak 
kapper 
videotheek 
bibliotheek 
wasserette 

11 Winkelstrip I dienstenstrip 
12 Winkelcentrum I winkelstraat: buurt 
13 Winkelcentrum I winkelstraat: wijk 
14 Winkelcentrum I winkelstraat: stadsdeel 
15 Winkelcentrum I winkelstraat: hoofd 
16 Winkelcentrumt: perifere winkellocatie 
17 Marktplaats 
18 Station 
19 Benzinestation 
20 Geisoleerde medische dienstenlocatie 

huisarts 
tandarts 
psychiater 
massagesalon 

21 Medisch dienstencluster 
22 Ziekenhuis 
23 Geisoleerde overige dienstenlocatie 

garage 
notaris 
gemeentehuis 
accountant 
stadsdeelcentrum 
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NR Type locatie Voorbeeld NR 

24 Geisoleerde sociale contactenlocatie 
kerk 

25 Buurthuis 
26 Wijkgebouw 

moskee 

27 Geisoleerde uitgaans-I cultuurlocatie 
bioscoop I filmhuis 
museum 
schouwburg 
kunstgalerie 
nachtclub 
casino 
stadion 
pretpark 

28 Geisoleerde horecalocatie 
cafe 
restaurant 

29 Deel van horeca- enlof uitgaanscentrum 
30 Horeca- enlof uitgaanscamplex 
31 Geisoleerde sportlocatie 

32 Sportvereniging 
33 Sportcomplex 

zwembad 
sporthal 
sportveld 
trapveldje 

34 Geisoleerde natuurlocatie 
volkstuinencomplex 

35 Stadsdeelgroen 
36 Stadsgroen 

Stadspark 
37 Perifere natuurlocatie 

Bosgebied 
Heidegebied 
Duinen 
Weilanden 
Akkers 
Uiterwaarden 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

x I IX I I x x 
x H~ H x x 
x x x x x x x x x x x 
x x I IX x x x x x x x x x 

x x x x x x x x x 
x x x x x x x x 
x x x x x x x x 
x x x x x x x 
x x x x x x x 

lti m HE 
x x x x m x x 

x x 

x x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x 
IX x x x x x x x x x x x x 
IX x x x x x x x x x x x 

x x x x x x x x 
x x x x x x x x 
x x x x x x x x 
x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x x x x 

lx I I I I I I I~ I I I 
lx lx I x lx lx lx lx lx lx I x I x I x 

x x x x x x 
x x x x x 
x x x x x x 
x x x x x 
x f x ttE~ x 
x x x x 



iijl~e C: Invloed van locaffeattributen op universele basisbehoeffen 
-" = positieve relatie tussen toename locatieattribuut en behoeftebevrediging 
-t = negatieve relatie tussen toename locatieattribuut en behoeftebevrediging 

Onderli ende universele basisbehoeften 

NR Locatie Locatieattribuut 
1 Geisoleerde woning 

grootte van de locatie 
hoeveelheid groen 
hoeveelheid stilte 
hoeveelheid natuurlijk lichtinval 
hoeveelheid open lucht 
hoeveelheid inrichtingselementen 
verschijningsvorm buitenkant 

2 Woonstraat I Rijtje huizen I Buurtje 
grootte van de locatie 
hoeveelheid groen 
hoeveelheid stilte 

3 Woonwijk 

4 Camping 

hoeveelheid natuurlijk lichtinval 
hoeveelheid open lucht 
hoeveelheid inrichtingselementen 
verschijningsvorm buitenkant 

grootte van de locatie 
hoeveelheid groen 
hoeveelheid stilte 
hoeveelheid natuurlijk lichtinval 
hoeveelheid open lucht 
hoeveelheid inrichtingselementen 
verschijningsvorm buitenkant 

grootte van de locatie 
hoeveelheid groen 
hoeveelheid stilte 
hoeveelheid natuurlijk lichtinval 
hoeveelheid open lucht 
hoeveelheid inrichtingselementen 

5 Geïsoleerd kantoorlocatie 
grootte van de locatie 
hoeveelheid groen 
hoeveelheid stilte 
hoeveelheid natuurlijk lichtinval 
hoeveelheid open lucht 
hoeveelheid inrichtingselementen 
verschijningsvorm buitenkant 

6 Kantorencomplex 
grootte van de locatie 
hoeveelheid groen 
hoeveelheid stilte 
hoeveelheld natuurlijk lichtinval 
hoeveelheid open lucht 
hoeveelheid inrichtingselementen 
verschijningsvorm buitenkant 
verschijningsvorm binnenkant 
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NR Locatie Locatieattribuut 
7 Industriegebied 

grootte van de locatie 
hoeveelheid groen 
hoeveelheid stilte 
hoeveelheid natuurlijk lichtinval 
hoeveelheid open lucht 
hoeveelheid inrichtingselementen 
verschijningsvorm buitenkant 

8 Geisoleerde onderwijslocatie 
grootte van de locatie 
hoeveelheid groen 
hoeveelheid stilte 
hoeveelheid natuurlijk lichtinval 
hoeveelheid open lucht 
hoeveelheid inrichtingselementen 
verschijningsvorm buitenkant 
verschijningsvorm binnenkant 

9 Onderwijsgebied 
grootte van de locatie 
hoeveelheid groen 
hoeveelheid stilte 
hoeveelheid natuurlijk lichtinval 
hoeveelheld open lucht 
hoeveelheid inrichtingselementen 
verschijningsvorm buitenkant 
verschijningsvorm binnenkant 

10 Geisoleerde winkel- of dienstenlocatie 
grootte van de locatie 
hoeveelheid groen 
hoeveelheid natuurlijk lichtinval 
hoeveelheid open lucht 
hoeveelheid inrichtingselementen 
verschijningsvorm buitenkant 
diversiteit 

11 Winkelstrip I dienstenstrip 
grootte van de locatie 
hoeveelheid groen 
hoeveelheid natuurlijk lichtinval 
hoeveelheid open lucht 
hoeveelheid inrichtingselementen 
verschijningsvorm buitenkant 
verschijningsvorm binnenkant 
diversiteit 

12 Winkelcentrum I winkelstraat: buurt 
grootte van de locatie 
hoeveelheid groen 
hoeveelheid natuurlijk lichtinval 
hoeveelheid open lucht 
hoeveelheid inrichtingselementen 
verschijningsvorm buitenkant 
verschijningsvorm binnenkant 
diversiteit 

13 Winkelcentrum I winkelstraat: wijk 
grootte van de locatie 
hoeveelheid groen 
hoeveelheid natuurlijk lichtinval 
hoeveelheid open lucht 
hoeveelheid inrichtingselementen 
verschijningsvorm buitenkant 
verschijningsvorm binnenkant 
diversiteit 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

11- 1' 
11- • I • • 1' 
11- 11- l + 
+ + + 
11- .... 11-

+ 11- • + • 
I ~ .... 

1' 
..... .... ! .... 1' • 11- I + 11-

.... .... 

~: 11- • • .... 
I I 11-
I • • 

11- 1' • 111- .... 11- 1' 
.... • =c + + 
11- + = I--~ 

+ 
~ • • .... 

f-- + + + 
.... 
+ + 

.... .... 1' 
+ .... • 1' 
.... + • + .... ... • + + • + 

.... 
+ • + + + • 

• + 1' 
~~~- • .... 1' 
+ .... .... 
+ I .... + 

! .... + .... + .... 
I + 

_ ... .... 
.... + .... + 

+ .... 1' 
.... I + • 1' 
.... .... .... 

. .... .... • i 

.... .... .... • .... 
.... 
.... • • • • • 



NR Locatie Locatieattribuut 
14 Winkelcentrum I winkelstraat: stadsdeel 

grootte van de locatie 
hoeveelheid groen 
hoeveelheid natuurlijk lichtinval 
hoeveelheid open lucht 
hoeveelheid inrichtingselementen 
verschijningsvorm buitenkant 
verschijningsvorm binnenkant 
diversiteit 

16 Winkelcentrum I winkelstraat: hoofd 
grootte van de locatie 
hoeveelheid groen 
hoeveelheid natuurlijk lichtinval 
hoeveelheid open lucht 
hoeveelheid inrichtingselementen 
verschijningsvorm buitenkant 
verschijningsvorm binnenkant 
diversiteit 

16 Winkelcentrum!: perifere winkellocatie 
grootte van de locatie 
hoeveelheid groen 
hoeveelheid natuurlijk lichtinval 
hoeveelheid open lucht 
hoeveelheid inrichtingselementen 
verschijningsvorm buitenkant 
verschijningsvorm binnenkant 
diversiteit 

17 Marktplaats 

18 Station 

grootte van de locatie 
hoeveelheid groen 
hoeveelheld natuurlijk lichtinval 
hoeveelheid open lucht 
hoeveelheid inrichtingselementen 
verschijningsvorm buitenkant 
diversiteit 

grootte van de locatie 
hoeveelheid groen 
hoeveelheid natuurlijk lichtinval 
hoeveelheid open lucht 
hoeveelheid inrichtingselementen 
verschijningsvorm buitenkant 
diversiteit 

19 Benzinestation 
grootte van de locatie 
hoeveelheid groen 
hoeveelheid natuurlijk lichtinval 
hoeveelheid open lucht 
hoeveelheid inrichtingselementen 
verschijningsvorm buitenkant 

20 Geisoleerde medische dienstenlocatie 
grootte van de locatie 
hoeveelheid groen 
hoeveelheid natuurlijk lichtinval 
hoeveelheid open lucht 
hoeveelheid inrichtingselementen 
verschijningsvorm buitenkant 

21 Medisch dienstencluster 
grootte van de locatie 
hoeveelheid groen 
hoeveelheid natuurlijk lichtinval 
hoeveelheid open lucht 
hoeveelheid inrichtingselementen 
verschijningsvorm buitenkant 
verschijningsvorm binnenkant 
diversiteit 
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NR Locatie Locatieattribuut 
22 Ziekenhuis 

grootte van de locatie 
hoeveelheid groen 
hoeveelheid natuurlijk lichtinval 
hoeveelheid open lucht 
hoeveelheid inrichtingselementen 
verschijningsvorm buitenkant 
verschijningsvorm binnenkant 

23 Geisoleerde overige dienstenlocatie 
grootte van de locatie 
hoeveelheid groen 
hoeveelheid natuurlijk lichtinval 
hoeveelheid open lucht 
hoeveelheid inrichtingselementen 
verschijningsvorm buitenkant 
verschijningsvorm binnenkant 

24 Geisoleerde locatie sociale contacten 
grootte van de locatie 
hoeveelheid groen 

25 Buurthuis 

hoeveelheid natuurlijk lichtinval 
hoeveelheid open lucht 
hoeveelheid inrichtingselementen 
verschijningsvorm buitenkant 
verschijningsvorm binnenkant 

grootte van de locatie 
hoeveelheid groen 
hoeveelheid natuurlijk lichtinval 
hoeveelheid open lucht 
hoeveelheid inrichtingselementen 
verschijningsvorm buitenkant 
verschijningsvorm binnenkant 

26 Wijkgebouw 
grootte van de locatie 
hoeveelheid groen 
hoeveelheid natuurlijk lichtinval 
hoeveelheid open lucht 
hoeveelheid inrichtingselementen 
verschijningsvorm buitenkant 
verschijningsvorm binnenkant 

27 Geisoleerde uitgaans-I cultuurlocatie 
grootte van de locatie 
hoeveelheid groen 
hoeveelheid natuurlijk lichtinval 
hoeveelheid open lucht 
hoeveelheid inrichtingselementen 
verschijningsvorm buitenkant 
verschijningsvorm binnenkant 

28 Geisoleerde horecalocatie 
grootte van de locatie 
hoeveelheid groen 
hoeveelheid natuurlijk lichtinval 
hoeveelheid open lucht 
hoeveelheid inrichtingselementen 
verschijningsvorm buitenkant 
verschijningsvorm binnenkant 

29 Deel van horeca- en/of uitgaanscentrum 
grootte van de locatie 
hoeveelheid groen 
hoeveelheid natuurlijk lichtinval 
hoeveelheid open lucht 
hoeveelheid inrichtingselementen 
verschijningsvorm buitenkant 
verschijningsvorm binnenkant 
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NR Locatie Locatieattribuut 
30 Horeca- en/of uitgaanscomplex 

grootte van de locatie 
hoeveelheid groen 
hoeveelheid natuurlijk lichtinval 
hoeveelheid open lucht 
hoeveelheid inrichtingselementen 
verschijningsvorm buitenkant 
verschijningsvorm binnenkant 
diversiteit 

31 Geisoleerde sportlocatie 
grootte van de locatie 
hoeveelheid groen 
hoeveelheid natuurlijk lichtinval 
hoeveelheid open lucht 
hoeveelheid inrichtingselementen 
verschijningsvorm buitenkant 
verschijningsvorm binnenkant 

32 Sportvereniging 
grootte van de locatie 
hoeveelheid groen 
hoeveelheid natuurlijk lichtinval 
hoeveelheid open lucht 
hoeveelheid inrichtingselementen 
verschijningsvorm buitenkant 
verschijningsvorm binnenkant 

33 Sportcomplex 
grootte van de locatie 
hoeveelheid groen 
hoeveelheid natuurlijk lichtinval 
hoeveelheid open lucht 
hoeveelheid inrichtingselementen 
verschijningsvorm buitenkant 
verschijningsvorm binnenkant 
diversiteit 

34 Geisoleerde natuurlocatie 
grootte van de locatie 
hoeveelheid groen 
hoeveelheid natuurlijk lichtinval 
hoeveelheid open lucht 
hoeveelheid inrichtingselementen 
diversiteit 

36 Stadsdeelgroen 
grootte van de locatie 
hoeveelheid groen 
hoeveelheid natuurlijk lichtinval 
hoeveelheid open lucht 
hoeveelheid inrichtingselementen 
diversiteit 

36 Stadsgroen 
grootte van de locatie 
hoeveelheid groen 
hoeveelheid natuurlijk lichtinval 
hoeveelheid open lucht 
hoeveelheid inrichtingselementen 
diversiteit 

37 Perifere natuurlocatie 
grootte van de locatie 
hoeveelheid groen 
hoeveelheid natuurlijk lichtinval 
hoeveelheid open lucht 
hoeveelheid inrichtingselementen 
diversiteit 
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~
""lage D: Invloed van vervoermiddelattributen op universele basisbehoeften 

= positieve relatie tussen locatieattribuut en behoeftebevrediging 
= negatieve relatie tussen locatieattribuut en behoeftebevrediging 

11 

Onderliggende basisbehoeften 

NR Verplaatsing per 
1 Lof!en 

2 Fiets 

3 Brommer 

4 Auto 

5 Bus 

6 Trein 

Vervoermiddelattribuut 

Controle 
Snelheid 
Fysieke inspanning 
Sociaal contact 
On- I overdektheid 
Bagageruimte 

Controle 
Snelheid 
Fysieke inspanning 
Sociaal contact 
On- I overdektheid 
Bagageruimte 

Controle 
Snelheid 
Fysieke inspanning 
Sociaal contact 
On- I overdektheld 
Bagageruimte 

Controle 
Snelheid 
Fysieke inspanning 
Sociaal contact 
On- I overdektheid 
Bagageruimte 

Controle 
Snelheid 
Fysieke inspanning 
Sociaal contact 
On- I overdektheid 
Bagageruimte 

Controle 
Snelheid 
Fysieke inspanning 
Sociaal contact 
On- I overdektheid 
Bagageruimte 
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IB![Ire E: Invloed van routeattributen op universele basisbehoeften 
= positieve relatie tussen toename locatieattribuut en behoeftebevrediging 

= negatieve relatie tussen toename locatieattribuut en behoeftebevrediging 
Onderliggende basisbehoeften 

Huishoudniveau 11 Individueel niveau NR Verplaatsing per Routeattrribuut 
1 Lopen 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2 Fiets 

Afstand 
Hoeveelheid groen 
Hoeveelheid verharde weg 
Hoeveeheid onverharde weg 
Hoeveelheid stedelijk gebied 
Hoeveelheid landelijk gebied 
Hoeveelheid open gebied 
Hoeveelheid gesloten gebied 
Hoeveelheid historische bebouwing 
Hoeveelheid moderne bebouwing 
Hoeveelheid verrassingselementen 
Hoeveelheid glooiing van het landschap 

Afstand 
Hoeveelheid groen 
Hoeveelheid verharde weg 
Hoeveeheid onverharde weg 
Hoeveelheid stedelijk gebied 
Hoeveelheid landelük gebied 
Hoeveelheid open gebied 
Hoeveelheid gesloten gebied 
Hoeveelheid historische bebouwing 
Hoeveelheid moderne bebouwing 
Hoeveelheid verrassingselementen 
Hoeveelheid glooiing van het landschap 
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NR Verplaatsing per Routeattrribuut 
3 Brommer 

4 Auto 

Afstand 
Hoeveelheid groen 
Hoeveelheid verharde weg 
Hoeveeheid onverharde weg 
Hoeveelheid stedelijk gebied 
Hoeveelheid landelijk gebied 
Hoeveelheid open gebied 
Hoeveelheid gesloten gebied 
Hoeveelheid historische bebouwing 
Hoeveelheid moderne bebouwing 
Hoeveelheid verrassingselementen 
Hoeveelheid glooiing van het landschap 

Afstand 
Hoeveelheid groen 
Hoeveelheid verharde weg 
Hoeveeheid onverharde weg 
Hoeveelheid stedelijk gebied 
Hoeveelheid landelijk gebied 
Hoeveelheid open gebied 
Hoeveelheid gesloten gebied 
Hoeveelheid historische bebouwing 
Hoeveelheid moderne bebouwing 
Hoeveelheid verrassingselementen 
Hoeveelheid glooiing van het landschap 
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NR Verplaatsing per Routeattrribuut 
5 Bus 

6 Trein 

Afstand 
Hoeveelheid groen 
Hoeveelheid verharde weg 
Hoeveeheid onverharde weg 
Hoeveelheid stedelijk gebied 
Hoeveelheid landelijk gebied 
Hoeveelheid open gebied 
Hoeveelheid gesloten gebied 
Hoeveelheid historische bebouwing 
Hoeveelheid moderne bebouwing 
Hoeveelheid verrassingselementen 
Hoeveelheid glooiing van het landschap 

Afstand 
Hoeveelheid groen 
Hoeveelheid stedelijk gebied 
Hoeveelheid landelijk gebied 
Hoeveelheid open gebied 
Hoeveelheid gesloten gebied 
Hoeveelheid historische bebouwing 
Hoeveelheid moderne bebouwing 
Hoeveelheid verrassi ngselementen 
Hoeveelheid glooiing van het landschap 
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BIJLAGE F: Waarden van alpha en beta 

1) Standaardwaarden 
De verandering van de behoefte aan groen wordt berekend na het doen van verplaatsingen 
en het uitvoeren van activiteiten. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van vergelijking 
[9] voor een verplaatsing en vergelijking [16] voor een activiteit: 

[9] 

en 

b = f(t)f( A )f(Z) = f(t) x(b0
) x(b0

) 
A Zt...oop 

[16] 

Deze vergelijkingen bestaan uit drie componenten f(t), f(A) of f(M), f(ZIInk) of f(Zknoop). In de 
componenten f(t), f(Z1ink) en f(Zknoop) wordt gebruik gemaakt van de vaste parameters a en J). 
De componenten zien er als volgt uit: 

[1 0] f(t) = 
1 

1 + exp (~[a-
en 

[12] !( z,, •• ) = ( [ 
Zunk J) 1 + exp ~ a 

en 

[18] !( Zknoop) = ( t 
zknoop]) 1 + exp ~ a 

De waarde van de componenten [1 0], [12] en [18] is een getal dat altijd ligt tussen 0 en 1. 
Door de vaste parameters a en J) is de waarde van de componenten [10], [12] en [18] enkel 
afhankelijk van resp. t (tijdsduur) en Z (aanwezige hoeveelheid groen). Om te zorgen dat de 
waarde van de componenten daadwerkelijk tussen 0 en 1 blijft en te bepalen hoe het verloop 
is van de grafiek die dit weergeeft, moet de waarde van de twee parameters a en J) worden 
vastgesteld. 

De bepaling van de parameters is afhankelijk van de maximale waarden van t, Zunk en Zknoog
De maximale waarde van t is vast te stellen door een aanname. We gaan ervan uit dat tm x 

een waarde heeft van 300. De waarde van f(t) bij t = 300 moet dus neigen naar f(t) = 1. 

De grafiek van f(t) is zijn weergegeven in figuur 1 . De maximale waarde van Zunk en Zknoop is 
vast te stellen door deze te berekenen. De waarde van Z is afhankelijk van de aanwezige 
hoeveelheid groen, waarbij een onderscheidt wordt gemaakt tussen drie typen groen. 

X1 = opp groen type Y1 X2 = opp groen type Y2 X3 = opp groen type Y3 

Door middel van toepassing van wegingsfactoren wordt de waarde van Z bepaald. 

[13] w 1 xX1 + w1 xX1 + w3 xX3 z . = _ __:.'---~---=--,--:--=----"-c:---:----=-=-
hnk w 

3 
x totale oppervlakte van de buffer 

en 
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[19] wl x xl + Wz x Xz + w3 x x3 z =-____;: _ _..:.._ _ _::_--:--c-=---.::...,_--,---:::--::-::-

knoop w 
3 

x totale oppervlakte van de buffer 

Hierbij worden de volgende wegingsfactoren gebruikt: 

w1 = o.1 
W2=0,3 
w3 =o.s 

Z 11nk max is de maximale hoeveelheid groen in een buffer van 50 meter rondom een 
verplaatsing. Wanneer de gehele buffer gevuld is met groen is hoeveelheid groen maximaal. 
Wanneer de gehele buffer gevuld is met oppervlakte groen type y3, geldt Z_link = 1. Dit is de 
maximale waarde van Znnk· dus Zunk max =1. De waarde van f(Znnk) bij Znnk = 1 moet dus neigen 
naar f(Znnk) = 1 . · 

Zknoop max is de maximale hoeveelheid groen in een buffer van 200 meter rondom een 
activiteitenlocatie. Wanneer de gehele buffer gevuld is met groen is hoeveelheid groen 
maximaal. Wanneer de gehele buffer gevuld is met oppervlakte groen type y3, geldt Zknoop = 
1. Dit is de maximale waarde van Zknoop. dus Z~moop max =1. De waarde van f(Zknoop) bij Zknoop = 
1 moet dus neigen naar f(Zknoop} = 1. 

Het is de bedoeling dat de beide grafieken van f(Z11nk} en f(Zknoop} eenzelfde verloop vertonen. 
In tabel 1 is weergegeven hoe in 30 stappen de maximumwaarde van t, Z11nk en Zknoop wordt 
bereikt. 

T t Z link Z knoop 
0 0 0,0000 0,0000 
1 10 0,0333 0,0333 
2 20 0,0667 0,0667 
3 30 0,1000 0,1000 
4 40 0,1333 0,1333 
5 50 0,1667 0,1667 
6 60 0,2000 0,2000 
7 70 0,2333 0,2333 
8 80 0,2667 0,2667 
9 90 0,3000 0,3000 

i-----'1,.::.0-+----'1..;;;.00.:;.--~ 0,3333 

~~ ~~~ 0,40~ Ejl 
13 130 0,4333 3 
14 140 0,4667 6 
15 150 0,5000 0,5000 
16 160 0,5333 0,5333 
17 170 0,5667 0,5667 
18 180 0,6000 0,6000 
19 190 0,6333 0,6333 
20 200 0,6667 0,6667 
21 210 0,7000 0,7000 
22 220 0,7333 0,7333 
23 230 0,7667 0,7667 
24 240 0,8000 0,8000 
25 250 0,8333 0,8333 
26 260 0,8667 0 
27 270 0,9000 0, 
28 280 0,9333 0, 
29 290 0,9667 0, 
30 300 1,0000 1, 

Tabel1, Oplopende waarden voort, Z_link en Z_knoop 

Na wat gepuzzel met de waarden voor de twee vaststaande parameters a. en p worden deze 
voor f(t), f(ZIInk) en f(Zknoop) vastgesteld. In tabel 2 is te zien wat de waarden van deze alpha's 
en beta's zijn. 
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Alp ha Beta 

t 50 0,05 

Zllnk 0,32 12 

Zknoop 0,32 12 

Tabel 2, De waarden van de alpha's en beta's die gehanteerd worden bij het berekenen van de behoefteverandering 

Vervolgen kan met de alpha's en beta's het verloop van f(t), f(Z11nk) en f(Z~moop) worden 
berekend. Dit is weergegeven in tabel 3. 

T t z link Z end f(t) f(Z link) f(Z end) 
0 0 0,0000 0,0000 0,07586 0,02104 0,02104 
1 10 0,0333 0,0333 0,1192 0,03107 0,03107 
2 20 0,0667 0,0667 0,18243 0,04565 0,04565 
3 30 0,1000 0,1000 0,26894 0,06661 0,06661 
4 40 0,1333 0,1333 0,37754 0,09622 0,09622 
5 50 0,1667 0,1667 0,5 0,13705 0,13705 
6 60 0,2000 0,2000 0,62246 0,19155 0,19155 
7 70 0,2333 0,2333 0,73106 0,26115 0,26115 
8 80 0,2667 0,2667 0,81757 0,34525 0,34525 
9 90 0,3000 0,3000 0,8808 0,44029 0,44029 

10 100 0,3333 0,3333 0,92414 0,53991 0,53991 
11 110 0,3667 0,3667 0,95257 0,63645 0,63645 
12 120 0,4000 Q,4000 0,97069 0,72312 0,72312 
13 130 0,4333 0,4333 0,98201 0,79576 0,79576 
14 140 0,4667 0,4667 0,98901 0,85321 0,85321 
15 150 0,5000 0,5000 0,99331 0,8966 0,8966 
16 160 0,5333 0,5333 0,99593 0,92824 0,92824 
17 170 0,5667 0,5667 0,99753 0,95073 0,95073 
18 180 0,6000 0,6000 0,9985 0,96643 0,96643 
19 190 0,6333 0,6333 0,99909 0,97725 0,97725 
20 200 0,6667 0,6667 0,99945 0,98463 0,98463 
21 210 0,7000 0,7000 0,99966 0,98965 0,98965 
22 220 0,7333 0,7333 0,9998 0,99304 0,99304 
23 230 0,7667 0,7667 0,99988 0,99532 0,99532 
24 240 0,8000 0,8000 0,99993 0,99686 0,99686 
25 250 0,8333 0,8333 0,99995 0,99789 0,99789 
26 260 0,8667 0,8667 0,99997 0,99859 0,99859 
27 270 0,9000 0,9000 0,99998 0,99905 0,99905 
28 280 0,9333 0,9333 0,99999 0,99936 0,99936 
29 290 0,9667 0,9667 0,99999 0,99957 0,99957 
30 300 1,0000 1,0000 1 0,99971 0,99971 

Tabel 3, Oplopende waarden voor f(t), f(Z_Iink) en f(Z_knoop) 

De grafieken van f(Zunk) en f(Zknoop) zijn weergegeven in figuur 1. In de figuur is te zien dat de 
grafieken van f(Z11nk) en f(Zknoop) hetzelfde verloop vertonen. 
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- f(t) 

- f(Z_Iink) 

f(Z_knoop) 

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 

Figuur 1, Weergave van het verloop van de grafieken van f(t), f(Z_Iink) en f(Z_knoop) 

2) Vergelijkinqswaarden 

Ter vergelijking worden de berekeningen in beide situaties opnieuw uitgevoerd met voor 
f(Zunk) en f(Zknoop) een andere waarde voor a. en ~- In deze nieuwe berekeningen is het 
verloop van de drie grafieken van f(t), f(Znnk) en f(Zknoop) gelijk, zoals weergegeven in figuur 2. 

1,2 

0,6 +---
I 

0,4 -t-----~---------------·--·----------'1 

·--------·--·------- ----------1 

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 

Figuur 2, Weergave van het verloop van de grafieken van f(t), f(Z_Iink) en f(Z_knoop) 

- f(t) 

f(Z_knoop) 

• - • f(Z_Iink) 

Om hiervoor te zorgen moeten de waarden van zijn a. en ~ voor f(Z1ink) en f(Zknoop) opnieuw 
worden vastgesteld . Door middel van trail en error worden verschillende waarden van a. en ~ 
geprobeerd. Uiteindelijk zorgen een a. van 0,17 en een ~ van 15 voor het gewenste verloop 
van de grafiek (zie tabel4). 
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Alpha (oud) Beta (oud) Alpha (nieuw) Beta (nieuw) 
t 50 0,05 50 0,05 

Zunk 0,32 12 0,17 15 

Zknooo 0,32 12 0,17 15 

Tabel 4, De oude en nieuwe waarden van de alpha's en beta's die gehanteerd worden 

De onderstaande waarden voor f(t), f(Zunk) en f(Zknoop) gelden bij de nieuwe waarden van a 
en ~- Het verloop van f(t), f(Zunk) en f(Zknoop) is weergegeven in tabel 5. 

T Z link Z knoop f(t f(Z link) f(Z knoop 
0 0 0,0000 0,0000 0,07586 0,07243 0,07243 
1 10 0,0333 0,0333 0,1192 0,11405 0,11405 
~ 20 0,0667 0,0667 0,18243 0,1750!: 0,17509 
3 3C 0,1000 0,1000 0,26894 0,25923 0,25923 
4 40 0,1333 0,1333 0,37754 0,36586 0,36586 
5 50 0,1667 0,1667 0,5 0,487 0,487 
6 60 0,2000 0,200( 0,62246 0,61064 0,61064 
7 70 0,2333 0,2333 0,73106 0,7211~ 0,7211~ 

8 80 0,2667 0,2667 0,81757 0,81 0,81 
9 9C 0,3000 0,3000 0,8808 0,87545 0,87545 

10 10C 0,3333 0,3333 0,92414 0,9205€ 0,92056 
11 11C 0,3667 0,3667 0,95257 0,9502€ 0,95026 
12 12C 0,4000 0,4000 0,97069 0,96923 0,9692J 
13 13C 0,4333 0,4333 0,98201 0,98111 0,98111 
14 14C 0,4661 0,4667 0,98901 0,98846 0,9884€ 
1 15( 0,500C 0,5000 0,99331 0,99297 0,99297 
16 16C 0,5333 0,5333 0,9959 0,99572 0,9957 
17 17C 0,5667 0,5667 0,9975 0,9974 0,9974 
18 18C Q,6000 0,6000 0,998 0,9984 0,9984 
19 19C 0,6333 0,6333 0,99909 0,99904 0,99904 
20 20( 0,6667 0,6667 0,99945 0,9994 0,9994~ 

21 21( 0,700C 0,7000 0,99966 0,9996~ 0,99965 
2 22( 0,7333 0,7333 0,9998 0,9997~ 0,9997!: 
23 23( 0,7667 0,7667 0,99988 0,99987 0,99981 
24 24C 0,800C 0,8000 0,99993 0,99992 0,9999 
2 25( 0,8333 0,8333 0,9999 0,99995 0,9999 
2€ 26C 0,8667 0,8667 0,99997 0,99997 0,99997 
2 27( 0,9000 0,9000 0,99998 0,99998 0,99991.! 
21.! 28( 0,9333 0,9333 0,9999!: 0,99999 0,9999~ 
29 29C 0,9667 0,9667 0,99999 0,99999 0,99999 
30 30C 1,0000 1,0000 1 1 1 

Tabel 5, Oplopende waarden voor f(t), f(Z_Iink) en f(Z_knoop) voor nieuwe waarden van a en p 
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BIJLAGE G: Overzicht van typen activiteiten 

De onderstaande activiteiten zijn verdeeld in drie typen. Elk activiteittype geeft aan hoeveel 
contact er tijdens de verplaatsing (in meer of mindere mate) is met het groen in de omgeving. 
Per type is aangegeven wat de b0-waarde is van het effect van de activiteit op de behoefte 
aan groen en welke activiteit of activiteiten vallen binnen deze categorie. Deze waarde van b0 

ligt tussen -1 en 0, waarbij 

-1 =perfect, het uitvoeren van de Activiteit kan leiden tot een maximale bevrediging 
van de Behoefte aan groen 
0 = waardeloos, het uitvoeren van de Activiteit heeft geen effect 

De activiteiten zijn verdeeld in de drie typen, te weten Binnen, Buiten en Groenrecreatie. 
Hierbij is uitgegaan van de gedachte dat er tijdens een activiteit die zich buiten afspeelt meer 
contact is met het groen in de omgeving dan bij een activiteit die zich binnen afspeelt. Het 
meeste contact met het groen in de omgeving is echter bij een activiteit waarvan het doel is 
het recreêren van groen. 

1) Activiteittype Binnen: b0 = -0,30 voor de activiteiten 
• Werken 
• Zakelijk bezoek (vergadering, afspraak, etc. voor baan) 
• Onderwijs volgen 
• voorzieningen (postkantoor,bank,snackbar,bibliotheek,kapper,videotheek,etc.) 

2) Activiteittype Buiten: b0 = -0,50 voor de activiteiten 
• goederen/personen brengen 
• goederen brengen 
• personen brengen 
• goederen/personen halen 
• goederen halen 
• personen halen 
• boodschappen doen (supermarkt, slager, bakker etc.) 
• winkelen (overige inkopen) 
• sociale activiteit (familie, vrienden, kennissen bezoeken) 
• klussen elders 
• slapen elders 
• pv elders 
• eten elders 
• vrije tijd elders 
• studeren elders 
• huishoudelijk werk elders 
• vrijwilligerswerk doen 
• medisch bezoek (huisarts, tandarts, etc.) 
• kerkelijke activiteit 
• overige georganiseerde activiteiten (vereniging, politiek) 
• lunchen/pauzeren 
• overige activiteiten buitenshuis 
• iem. verzorgen buitenshuis 
• auto naar garage 
• bezoek notaris 
• bezoek nieuwe huis 

3) Activiteittype Groenrecreatie: b0 = -1,0 voor de activiteiten 
• buitensport in het groen 
• sport (algemeen) 
• buitensport niet in het groen 
• binnensport 
• horeca bezoeken (uit eten gaan, café, discotheek, etc.) 
• culturele activiteit (bios, museum, concert) 
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• recreatieve activiteit in het groen 
• recreatieve activiteit niet in het groen 
• recreatieve activiteit binnen 
• met kinderen buiten spelen 
• hond uitlaten 
• blokje om 
• wandelen, joggen, fietsen, toeren voor plezier 
• vakantie 
• dagje uit 
• toeschouwersport 
• weekend weg 
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Bijlage H: Simulatie van de verandering van de behoefte aan groen in situatie1 

TRIP ACT 

f(t)_Aipha f(t)_Aipha 5m JMIN I 42,3845n9J o,32911274l o,3351644J 
f(t)_Beta f(t)_Beta 5 

IMAX 1 74,66483561 28,7065847132,6154221 
f(M)_1en2 BB] ~AL1~,3on7~ 
f(M)_3,4en5 6 f(A)_ 4,5,6,8e -0,5 JGEM 70,345663J 3,1395181 5,193nol 

f(A)_9 -1 

IZ)_Aipha ~ f(Z)_Aipha ~ f(Z)_Beta 2 f(Z)_Beta 2 

f(Z)_w1 0,1 f(Z)_w1 0,1 
f(Z)_w2 0,3 f(Z)_w2 0,3 
f(Z)_w3 0,6 f(Z)_w3 0,6 

TOUR TRIP TRIP TRIP TRIP TRIP TRIP TRIP TRIP/ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT TOUR TOUR DAV 
IOCODE NT Bold f(t) f(M)_bO f(Z)_bO bTRIP deltaB Bnew/Bold f(t) f(A)_bO f(Z)_bO bA CT deltaB Bnew BnewTour Utour Udag/pers 

0 75 

~H 
7151 
7152 
7153 
7154 
8809 
8810 
8811 
8812 
8813 
8814 
8815 
8816 
8817 
8818 
8895 
8896 
8897 
8898 
8899 
8900 
8901 
8902 
8903 
8904 
9050 
9051 
9052 
9053 
9054 
9055 
9056 
9467 

75 
Nss442 

75 

0,119202922 -0,75 
0,16110895 -0,75 
0,16110895 -0,75 

0,02834 -0,00253 -0,190016 74,809984 
0,02631 -0,00318 -0,23576 73,919682 
0,02631 -0,00318 -0,238445 74,761555 

1 -0 3 0 029164637 -0,008~ -0,654542 74,1554421 1,08031827 1,0803183 
0,07585818 21041347 0 0 73,9198817 73,9196817 

1 -0, 29164637 -0,0087494 i -0,654118 74,1074365 1,0828358 1' 
0 74,107436 0,130108474 -0,75 0,02631 -0,00257 -0,190272 73,917164 0,07585818 0 041347 0 0 73,9171642 73,9171642 
1 75 0,11- -0,6 0,02159 -0,00154 -0,115821,74,884179 0,320821301 -0,5 0,03580149 -0,0057429 -0,430055 74,4541241 1,19899703 3,8573 

i 0 74,454124 0,119 -0,75 0 0 ,454124 0,182425524 -0,5 0,03580149 -0,0032656 -0,243134 74,2109902 
74,21099 0 119 -0,6 0 0 0 4,21099 139 -0,5 0,03580149 -0,0039865 -0,295842 73,9151482 

73,915 19202922 -0,6 0,02159 -0,00154 -0,114145 73,801003 0,07585818 0 0,131119975 0 ~801003 73,801003 
73,801003 0,104331223 -0,6 0,03024 -0,00189 -0,139704 73,661299 0,994234034 -0,51 0,064568761 -0,0320982 -2,36439 969018 2,65830301 

0 71,296902 0,119202922 -0,6 o,o~J:1:~r6 -0,154202 71,1427 0,07585818 0 0,131119975 0 0 71,1427 71,1427 
~1,082953 1 75 0,095349465 -0,6 0051 296 .n ??17?<> 74,n8275 0,622459331 -0,5 0,715452576 -0,2226701 -1665088 58,1273915 17,0444526 

0 58,127391 0,095349465 -0,6 0,05168 -0 00296 -0,1718441 57~585818 0 0,131119975 0 0 579555474 57,9555474 
1 57,955547 0,095349465 -0,6 -0,00204 -0,118161 57,837 989013057 -0,5 0,132252865 -0,0653999 -3,78256 54,0548266 ~-
0 54,05 19202922 -0,6 0,03564 -0,00255 -0,137779 53,917047 7585818 0 0,131119975 0 0 53,9170475 53,91 
1 349465 -0,75 0,02104 -0,0015 -0,112853 74,887147 0,182425524 -0,5 0,023186556 -0,0021149 -0,~ 74728~ 180834 87 
0 74,728767 0,119202922 -0,75 0,02104,-0,00188 -0,140575 74,588192 0,07585818 0 0,028541312 0 i 74,5881 5881917 
1 74,588192 0,095349465 -0,75 0,0 -0,0017 -0,126599 74,461592 0,5 -0,3 0,03580149 -0,00537021 -0,399875 74,0617168 0,68362834 
0 74,061717 0,119202922 -0,75 0,02373 0212 -0,157154 73,904563 0,07585818 0 0,028541312 0 0 73,9045633 73,9045633 
1 73~148047198 -0,75 0,02249 -0,0025 -0,184587 73,719977 1 -0,3 0,084945851 -0,0254838 -1,878662 71,8413149 2,235172 
0 71, ,141851065 -0,75 0,02249 -0,00239 -0,171924 71,6693911 0.07585818 0 0,028541312 0 0 71,6693913 71,6693913 
1 75 0,~ -0,75 0,02104 -0,0015 -0,1~4,887147 0,182425524 -0,5 0,023188556 -0,0021149 -0,15838 74,7287 0,3836 79586 

~728767 0,0 -0,75 0,02104 -0,0015 -0,112 4,616322 0,07585818 0 0,028541312 0 0 74,6163 746163219 
616322 0,148047198 -0,75 0,02249 -0,0025 -0 186364 74,429958 1 -0,3 0,084945851 -0,~ -1,896755 72,5332028 2,2642805 ---o 72,533203 0,148047198 -0,75 0,02249 -0,0025 -0,1811611 72,352041 0,07585818 0 0,028541312 0 72,3520414 72,3520414 

1 75 0,148047198 -0,6 0,05396 -0,00479 ~ 74,640491 0,880797078 -1 0,06 71451 -4,265341 70,3751504 4,96218962 4,9621896 
0 70,37515 0,148047198 -0,6 0,05396 -0,00479 70,03781 0,07585818 0 0,065605073 0 0 70,0378104 70,0378104 
1 75 0,182425524 -0,7~~ -0,00366 -0,274238 74,725762 0,999978555 -0,3 0,166200233 -0,049859 -3,725752 71,0000103 4,83991417 7,8819161 

___!J 71,00001 0,119202922 -0,75 -0 0022 -0,156158 70,8 78699 -0,5 0,021041347 -0,0071454 -0,506209 70,3376438 

.=Jf 170,337644 0,119202922 -0,75 0,02824 -0,'1-0,177558 70,160086 0,07585818 0 0,065605073 0 

:~!~ 
70,1600858 

70,160086 0,268941421 -0,75 0,06111 -0,01 -0,864742 69,295344 0,622459331 -0,5 0,062118217 -0,019333 -1 6552 3,04200192 
0 67,955655 0,268941421 -0,75 0,06111 -0,01233 -0,837571 67,118084 0,07585818 0 0,065605073 0 0839 67,1180839 
1 75 0,148047198 -0,6 0,02123 -0,00189 -0,141443 74,858557 0,148047198 -0,5 0,022351732 -0,0016546 -0 46995 0,79496872 0,7949687 



9468 0 74,7347 -0,220486 
9469 0 74,365238 74,2050313 

11226 1 75 -0,446815 9,22153472 15,8 
11227 -0,199016 
11228 -0,442594 
11229 0 65,7784653 
11230 -2,511906 3,37695352 
11231 0 62,4015118 
11232 -1 3,2803055 
11233 0 59,1212063 
11234 0,148047198 -0,3 5,93882324 32,615422 
11235 71,806918 0,07585818 -0,5 
11236 71,603744 0,07585818 -0,3 
11237 71,151808 0,119202922 0 69,0611768 
11238 1 69,061177 0,148047198 -1 26,6765988 
11239 0 43,132891 0,148047198 0 42,3845779 
11769 1 75 0,095349465 -0,5 0,43997763 30,087496 
11770 0 74,713427 0,1301 0847 4 0 74,5600224 
11771 1 74,560022 0,095349465 -0,5 0,52984848 
11772 0 74,215644 0,095349465 0 0 74,0301739 
11773 1 74,030174 0,119202922 -0,5 4 0,40317549 
11774 0 73,769722 0,119202922 0 0 73,6269984 
11775 1 73,626998 0,1 09096821 -0,5 73 28,2551934 
11776 0 46,448526 0,1 09096821 0 0 
11777 1 45,371805 0,095349465 -0,5 -0,294143 0,45930077 
11778 0 44,994739 0,095349465 0 0 
11779 1 75 0,095349465 -0,5 -0,31858 0,54363738 
11780 0 74,568567 0,095349465 0 0 74,4563626 
11781 1 74,456363 0,1 09096821 -0,47885 1,22565647 
11782 0 73,81 -0,273652 
11783 0 73,398411 0,119202922 0 73,2307062 
11784 1 73,230706 0,148047198 071 1,37921343 
11785 0 72,1553 0,148047198 0 71,8514927 
18705 1 75 0,119202922 -03 -0,472718 0,69757368 6,0758956 
18706 0 74,414414 0,119202922 0 0 
18707 1 74,302426 0,119202922 -1 -4,994125 5,37832191 
18708 0 69,149821 0,182425524 0 0 
19455 1 75 0,119202922 -0,3 -0,472466 1,63822136 
19456 0 74,378239 0,07585818 -0,5 -0,210449 
19457 0 74,16779 -0,3 ...() 468142 
19458 0 73,699648 0,119202922 -0,5 -0,073m 
19459 0 73,472333 0,095349465 0 0 73,3617786 
19460 1 75 0,119202922 -0,3 -0,472466 1,44689219 2,2066534 
19461 0 74,378239 0,07585818 -0,5 -0,210449 
19462 0 74,16779 0,07585818 0 -0,3 -0,467975 
19463 0 73,699814 0,119202922 0,02227 -0,00199 0 0 
19464 1 73,553108 0,095349465 0,02343 -0,00168 -0,5 0,75976123 
19465 0 72,915534 0,095349465 0,02343 -0,00168 0 72,7933466 
22157 1 75 0,095349465 0,14035 -0,00803 -1 4,12580711 12,505843 
22158 0 0,07585818 0 0 
22159 0 70 8741929 
22160 1 8,38003628 
22161 0 



0 65,567881 0,07585818 -0,6 0 ~0 65,56788 0,182425524 -1 0,214683314 -0,0391637 -2,567882 62,9999977 
0 62, 095349465 -0,6 0,14035 41 62,494157 0,07585818 0 0,045900484 0 ~4941586 1 47198 -0,6 0,14035 11 74,064989 0,148047198 -0,5 0,21468 8916 8879753 d 72887975 0,07585818 -0,6 0 0 0 72,887975 0,437823499 -1 0,214663314 -0,0939934 0369867 

7 0,07585818 -0,6 0 0 i!j 66,036987 0,266941421 -0,5 0,214683314 -0,0288666 -1,906397 64,1305902 
0 64,13059 0,119202922 -0,6 0,14035 -0,01004 -0,6 63 486855 0,07585818 484 0 0 63,4868547 
1 75 0,095349465 -0,75 0,02194 -0,00157 -0,11 1 0,095349465 -0,5 0,045818357 63571 74,7187602 
0 74,71876 0,095349465 -0,75 0,02194 -0,00157 -0,117227 74,601533 0,07585818 0 0,040271748 0 0 74,6015329 
1 74,6015~t 0109096821 -0,75 0,02149 -0,00176 -0,13115 74,470383 0,190001566 -0,5 -0,148862 74,3215203 
0 74,32152 696 -0,75 0 0 0 74,32152 0,124553 5 0,021041347 13104 4,2241305 
0 74,224131 0,083172696 -0,75 0 0 0 74,224131 0,175086268 -0,5 0,021041 01842 -0,136723 74,0874078 

22162 
22163 
22164 
22165 
22166 
22167 
24701 
24702 
24703 
24704 
24705 
24706 
24707 
24708 
24709 
24710 
24711 
24712 
24713 
24714 
24715 
24716 
24717 
24718 
24719 
24720 
24721 
24722 
24723 
25666 
25667 
37668 
37669 
42011 
42012 
42013 
42014 
42015 
42016 
42017 
42018 
42019 
42020 
42021 
42022 
42023 
45159 
45160 
45161 
45162 
45163 
45164 
45165 

:t=!1111 0,079438549 0,119202922 
0,095349465 = 0 73,571279 0,087065772 

-0,75 
-0,75 
-0,75 
-0,75 

0 0 0 
0,02149 -0,00192 -0,142125 
0,02194 -0,00157 -0,115861 
0,02194 -0,00143 -0,105399 

0,021 0413471-0 0019989 

74,087408 0,124553358 -0,5 0,021041 -0,097083 73,9903247 
73,8481991 0 07585818 0 0,040271748 0 0 73,8481993 
73,732338 -0,5 0,045818357 -0,0021844 61059 73,5712786 

73,46588 ,07585818 0 0,040271748 0 0 73,4658796 
1 73 2922 -0,75 0,06889 -- 0,562176501 -1 0,68158751-0,38317251 ·Z7,97fil3 45,0366763 
0 45,036676 02922 -0,75 0,06889 -0,00616 295 0,075 0 0 0 0 44,7592949 
1 75 0,095349465 -0,75 0,05799 -0,00415 955 0,095349465 -0,5 0 0018051 ~ 74,554138 
0 74,554138 0,119202922 -0,75 0,02856 -0,00255 782 0,095349465 -0,5 0 0021844 -0,162 74,2013435 
0 74,201343 0,095349465 -0,75 0,02194 -0,00157 928 0,07585818 0 0,040271748 0 0 74,084928 
1 74,084928 0,182425524 -0,6 0,03624 -0,00397 -0,293905 73,791023 0,268941421 -0,5 0,023113495 -0, 9349 73,5616738 
0 73,561674 0087065772 -0,75 0,025591-000167,-0,12294 73,438734 0,1 04331223 -0,5 5686 -0,0079196 -0,581602 72,8571312 
0 72,8571 851065~0,03117 -0,193285 72,663847 0,1418510651 -0,5 0,021451153 -0,0015214 -0,110553 72,5532933 
0 72,553 5265 0,0313 -0,210463 72,342831 0,075 0 0,040271748 0 0 72,3428307 
1 72,342831 0,091122961 -0,75 0,02194 ..() 108469 72,234362 0,091122961 -0,5 0,0458~20876 -0,150793 72,0835691 
0 72.083569 0.0911229611 -0.75 8 -0.00195 -0 140693 71,942876 0,087065772 -0,5 0,037861801 -0,0016482 -0,118579 71,8242976 
0 71,824298 0, -0,75 o. -0,00415 -0,297874 71,526424 0,07585818 0 0,040271748 0 0 71 ,5264235 
1 71,526424 0, -0,75 0, -0,00415 -0,296639 71,229785 0,091122961 -0,~~01 -0,001725 -0,122874 71,1069105 
0 71,106911 0,099750489 -0,75 0,05799 -0,00434 -0,308511 70,7984 0,07585818 0 48 0 0 70,7984 
1 75 0,119202922 -0,75 0,0384 -0,00343 -0,257467 74,742533 0,731058579 -0,5 0,022118939 -0,0080851 -0,604302 74,1382306 
0 74,1~ 0,095349465 -0,75 00384 -0,00275 ,203579 73,934651 0,07585818 0 0,094143428 0 0 73,9346512 
1 0,222700139 -0,6 0,07752 -0,01 853 74,223147 0,4378 -0,5 0,021535602 -0,0047144 -0,349917 73,8732296 
0 73,87323 0,268941421 -0,6 0,07752 01 64 72,949166 0,07585818 0 0,022118939 0 0 72,9491659 
1 75 0,091122961 -0,75 0,04505 00308 -0,230893 74,769107 0,231475217 -0,3 0 021041347 -0,0014612 -0,10925 74,6598572 
0 74,659857 0,087065772 -0,75 00294 -0,219612 74,440245 0,07585818 0 I 0,044238722 0 0 74,4402452 
1 74,440245 0,099750489 -0,75 0,0418 -0,232788 74,207457 0,365884409 -0,5 0,021041347 -0,0038491 -0,285635 73,9218223 
0 73,921822 0,091122961 -0,75 0,0418 -0,211173 73,710649 0,07585818 0 0,044238722 0 0 73,7106493 
1 73,710649 0,119202922 -0,6 0,05904 -0,311251 73,399398 0,119202922 -0,5 0,021445341 -0,0012782 -0,093817 73,3055811 
0 73,305581 0,182425524 -0,6 0,04033 601 0,999088949 -0,3 0,024411912 -0,0073169 -0,534002 72,4479784 
0 72,447978 0,222700139 -0,6 0 -0, 421 ~72,057557 0,148047198 -0,5 0,021445341 -0,0015875 -0,114389 71,9431685 
0171.943168 0,095349465 -0,6 0 71,943168 0,119202922 -0,5 0,021445341 -0,0012782 -0, 71,8512126 
0 71,851213 0,099750489 -0,6 0, -0,003531 71,597324 0,07585818 

om~~ 
0 0 71,5973242 

1 71,597324 0,1 09096821 -0,6 003 -0,215585 71,381739 0,809998434 -1 1041347 -0,0170435 -1,216592 70,1651477 
0 70,165148 0,099750489 -0,6 -0,193173 69,971975 0,07585818 

-0,~ 0,021445341 
0 0 69,971975 

1 69,971975 0130108474 

~ 
22495 69,64948 0,869891526 -0,0093276 -0 64966 68 99982 

0 68,99982 0,119202922 359 68,708461 0,07585818 0 0,044238722 0 0 68,7084609 
1 75 0,119202922 -0,6 0,05548 -0, 624 74,702376 0,095349465 -0,5 0,024906984 -0,0011874 -0,088704 7 
0 74,613672 0,087065772 -06 0 02957 -0,00154 74,498399 0,40131234 -0,5 0,07130796 -0,0143084 -1 065952 734324477 
0 73,432448 0,07585818 -0,6 0 0 0 73,432448 0,148047198 -1 0,07130796 -0,0105569 -0,775222 72,6572255 
0 72657226 0095349465 -0,6 0,047431 -0,00271 -0,197151 72,460075 0,562176501 -0,5 0,021089888 -0,0059281 -0,429552 72,0305229 
0 72,030523 0,095349465 -0,6 0,02104 -0,0012 -0,086708 71,943815 0,119202922 ~11!59 -0,00078 -0,056119 71,8876961 
0 71,887696 0,095349465 -0,6 0,02104 -0,0012 -0,086536 71,80116 0,182425524 -0,5 88 -0,0019237 -0,138122 71,6630384 
0 71,663038 0,07585818 -0,6 0 0 0 71,663038 0,817574476 -0,5 0,021089888 -0,0086213 -0,617827 71,0452115 

62,4941566 
11,5131453 11,513145 

63, 

74,60153;f 
708 

57 

n~ 38231972 
73,46587 

7 
44,7592949 

0,91507202 4,2016 

74,084928 
1,74209726 

72,3428307 
0,8164072 

71,5264235 
0,72802349 

70,7984 
1,06534883 

73,9346512 
2,05083411 2, 

72,9491659 
0,5597 2915391 

74,4402452 
0,72959592 

73,7106493 
2,11332512 

71,5973242 
2534919 

69,971 
1,26351416 

68,7084609 
4, 4,9775233 



45166 0 71,045 119202922 -0,6 0,05158 -0 00369 -0262073 70,783138 0,07585818 0 0,021041347 0 0 70,783138 70,783138 
45167 1 70,783138 0,119202922 -0,75 0,02104 -0,001 3153 70,649985 0,182425524 -1 0,021041347 -0,0038385 -0,271188 70,3787964 0,76066134 
45168 0 70,378796 0320821301 -0,75 0,02104 -0,00506 -0,35632 70,0224n 0,07585818 0 0,021041347 0 0 700224767 70,0224767 
4516 9~5 o,o87065n2 I -0,75 0,02104 -0,00137 -0,103049 74,896951 0,16110895 -0,5 0,021445341 -0,0017275 -0,129386 i 74L7675652 0,33516436 0,3351644 
4517 0 0 65 0,087065n2t:i75 0,02\041 00\37 -0,10273 74,664836 0,07585818 0 0,021041347 0 0 74,6648356 74,6648356 
4517 1 1 75 0,119202922 75 0,02104 88 -0,141086 74,858914 0182425524 -1 0,021041347 -0,0038385 -0,287344 74,57157 o,8059n27 o,8059n3 
4517 2 0 74,57157 0,320821301 -0,75 0,02104 -a,3n547 74,194023 0,07585818 0 0,021041347 0 0 74,1940227 74, 1<1'1'V""-# 

47270 1 75 0,182425524 -0,75 0,08649 -0,887531 74,112469 0,999972464 -0,3 0,175695935 -0,0527073 -3,90627 70,2061984 I 25,4274853 25,427485 
4727 1 0 70,206198 0,095349465 ~ 0 0 0 70,206198 0,119202922 -0,5 0,1~ -0,0104717 -0,735181 69,4710177 
47272 0 69,471018 o, 119202922 • 39n5 -0,03556 -2,470355 67,000662 0,377 5 0,89 -0,1687262 -11,30476 55,6958979 
47273 0 55,695898 0,119202922 -0,75C039n5,-a,o3556 -1,980519 53,715379 0,999925154 -0,3 0,175695935 -0,0527048 -2,83106 50,8843188 
47274 0 50,884319 0,182425524 -0,75 -0 00291 

-~~ii~~!f6377 
0,999796573 -1 0,021041347 -0,0210371 -1,067345 49,669032 

47275 0 49,669032 0,119202922 -0,75 0, 94 -0, 49,572515 0,07585818 0 0,021869749 0 0 49,5725147 49 5725147 
47276 1 75 0,5 ~08649 -0,03243 -2, 567415 o,3n540669 -0,3 0,175695935 -0,0198997 -1,44407 71,1233443 5,46168155 9,3147297 
47277 0 71,123344 0,119202922 02188 -0,00196 -0,139155 70,984189 0,994779874 -0,3 0,051953909 -0,0155048 -1,100596 69,883593 
47278 0 69,883593 0,148047198 -0,75 0,02119 -0,00235 -0,16441 69,719183 0,0953 -0,5 0021041347 -0,0010031 -0,069938 69,6492447 
47279 0 69,649245 0,095349465 -0,75 0,02227 -0,00159 -0,110926 69,538318 0,075 0 0,02\llii 0 0 69,5383185 69,5383185 
47280 1 69538318 0,095349465 -0,75 0,02227 -0,00159 -0,11075 69,427569 0,095349465 -0,3 0,021 0006019 -0,041787 69,3857815 3,85304811 
47281 0 69,385781 0,095349465 -0,75 0-005\2 -0,355437 69,030344 0119202922 -0,5 0, 729807504 434976 -3,002654 66,0276903 
47282 0 66,02769 0,119202922 -0,75 0, ,00519 -0,34242 65,68527 0 07585818 0 0,021869749 0 0 65,6852703 65,6852703 
51729 

\ -~~ 
-0,6 0, 01303 -0,977522 74,022478 

0,.!7823...1 

-0,5 0,021041347 ~9443 73,8130353 4,37226791 4,3722679 
51730 I 0 73,81 7198 -0,75 0,02104 -0,00234 -0,172452 73,640583 -0,5 0,021041347 08362 73,4322214 
51731 0 73,43 5818 -0,75 0,02104 -0,0012 -0087907 73,344314 -1 0,021041347 -0,0204246 -1,498027 71,8462876 
51732 0 71, 0,148047198 -0,75 0,02104 -0,00234 -0,167857 71,678431 -1 0,021041347,-0,0092124 -0,66033 71,0181006 
51733 0 71 018101 0,148047198 -0,6 0,06188 -0,0055 -0,390368 70,627732 0,07585818 0 0,03 0 70,6277321 70,6277321 
51734 1 75 0,1480471981 -0,75 0,09015 -0,01001 -0,750759 74,249241 0,148047198 -05 0 003858 -0,286462 73,9827785 2,38218384 5,5555561 
51735 0 73,962778 0,268941 -0,75 0,09015 -0,01818 -1,344962 72,617816 0,07585818 15361 0 72,6178162 72,6178162 
51736 1 72,617816 0,2689414 -0,6 I 0,06301 -0,01017 -0,738377 71,879439 0,970687769 - 041347 ~ -1, 3316 3,17337223 
51737 0 70,411332 007585818 -0,6 I 0,02104 -0,00096 -0,067433 70,343899 0,268941421 -0,5 0,021041347 -0,199034 70,1448648 
51738 0 70,1 421 -06 I 0,06188 ~ -0,700421 69,444444 0,07585818 0 0,033515361 0 0 69,4444439 69~ 
61184 1 75 0,377540669 -0,751 0,0838 -a,023731 -1.n9574 73,220426 0,999999168 -0,3 0,021041347 -0,0063124 -0,462197 72,75822~~ 15195 5,1601212 
61185 0 72,75823 0,377540669 -0,75 0,0838 -0,02373 -1,726382 71,031848 0,07585818 0 0,022837908 0 0 71,031848 18481 
61186 1 71,031848 0,083172696 -0,75 0,02194 -0,00137 -0,0972\\170,934637 0,389360766 -0,5 0,033149528 -0,0064536 -0,457781 70,4768561 0,86285655 
61187 0 70,476856 0,083172696 -0,75 0,021~~00135 -0,095111 ,3817 45 0,095349465 -0,5 0028355069 -0,0013518 -0,095143 70,2866012 
61188 0 70,286601 0,095349465 -0,75 0,0234 00167 -0,1 168992 0,07585818 o I 0,022837908 0 0 70,1689915 70,1689915 
61189 1 70,168992 0,095349465 -0,75 0,02104 -0,0015 -0,105584 70,063407 0,182425524 -0,3 0,030847411 -0,0016882 -0,118282 69,945126 0,32911274 
61190 0 69,945126 49465 -0,75 0,02104 -0,0015 -0,105247 69,839879 0,07585818 0 0,022837908 0 0 69,8398788 69,8 
62382 1 75 0,07585818 -0,75 0,02195 -0,00125 -0,093663 74,906337 0,9999646~~3 o,o217oosn -0,0065099 -0,487636 74,4187007 0,76267876 0,7626788 
62383 0 74418701 0,148047198 -0,75 0,02195 -0,00244 -0181379 74,237321 0,07585818 0 0,021041347 0 0 74,2 73212 
62384 1 75 0,095349465 -0,75 0,02124 -0,00152 -0,113919 74,886081 0,995929862 -0,5 0,021041347 -0 0104779 -0,784645 74,1014359 1 ,01111811 3,6798016 
62385 0 74,101436 0,095349465 -0,75 0,02124 -0,00152 -0,112554 73 988882 007585818 0 0,021041347 0 0 73,9888819 73,9888819 
62386 1 73,988882 0,119202922 -0,75 0,02122 -0,0019 -0,1 504 0,99883049 -0,5 0,021041347 -0,0105084 -0,776027 73,0724768 2,66868346 
62387 0 73,0= 0 095349465 -0,75 0,02104 -0,0015 -0,109953 72,962524 0,999088949 -1 0,021041347 -0,0210222 -1,533831 71,4286927 
62388 0 71 ,42 0,095349465 -0,75 0,02124 ~-0,108494 71,320198 0,07585818 0 0,021041347 0 0 71,3201984 71,3201984 
63891 1 75 0,091122961 -0,6 0,02951 • -0,121027 74,878973 0,119~ -0,5 0,024497797 -0,0014601 -0,109331 74,7696419 1,27798749 1,2779875 
63892 0 74,769642 0,289050497 -0,6 0,02913 -0,00505 -o,3n795 74,391847 0,2227 -0,5 0,047060246 -00052402 i -0,389825 74= 
63893 o 74,002022 o,g -0,6 0,02832 -0,00378 -0,280009 73,722013 0,07585818 0 0,037413224 0 0 73,72201 73,7220125 
69294 1 75 0,1 -0 6 0,02121 -0,00188 -0,141283 74,858717 0,182425524 -0,3 0,02245585 -0,001229 -0,091998 74,7667189 0,3741246 0,3741246 
69295 0 74,7667\l 0,\48047\9 ! -0,6 0,02121 .-0.1~ 74,625875 0,07585818 0 0,04260493 0 0 74,6258754 74,625875h 
70328 1 148047198 -0,75 0,02622 -0,218332 74,781668 1 -0,3 0,034158114 -0,0102474 -0,76632 74,0153478 20011774 4,5368917 
70329 74,015348 198 -0,75 0,02622 -0,215466 73,799882 0,0~ 0 0,021041347 0 0 73,7998823 73,7998823 
70330 1 73,799882 198 -0,6 0,02117 -0138766 73,661116 0,880 I -1 0,047244801 -0,0416131 -3,065266 70,5958499 3,33677398 
70331 I 0 70,59585 0,148047198 -0,6 0,02117 -0,132742 70,463108 0,07585818 0 0,021041347 0 0 70,4631083 70,4631083 



72079 
72080 
72081 
80575 
80576 
80577 
80578 
83796 
83797 
85389 
85390 
85391 
85392 
85393 
85394 
85395 
85396 
85397 
85398 
85399 
85400 
85401 
85402 
87386 
87387 
87388 
87389 
89545 
89546 
89547 
89548 
89549 
89550 
96541 
96542 
96543 
96544 
96839 
96840 
97676 
97677 
97678 
97685 
97686 
97687 
97688 
97689 
97690 
97691 
97692 

105065 
105066 
108996 

! 

1 75 0,148047198 -0,6 0,07954 -0,007071 -0,5 74,470111 0,26894~ -0,5 0,021535602 -0,0028959 -0,215659 74,2544527 3,89296257 3,8929626 
0 74,254453 0,182425524 -0,6 0,1035 -0,01133 -0,84 413269 0,562176501 -0 5 0,043294213 -0,0121695 -0,893402 72,5198662 
o 1 72,519866 0,182425524 -0,6 0,17799 -0,0~412829 71,107037 0,07585818 0 0,045385813 0 0 71,1070374 1 71,10703741 
1 75 0,148047198 ~0,02135 -0,00 -0,177823 74,822177 1 -0,3 0,021451153 -0,0064353 -0,481507 74,3406705 083558906 0,8355891 
0 7 4,340671148047198 0,02135 -0,00237 -0,17626 74,164411 0,07585818 0 0,024730491 0 0 74,1644109 74,1644109 
1 75 148047198 -0,75 0,02135 -0,00237 -0177823 74,822177 1 -0,3 0,021451153 -0,0064353 -0,481507 74,3406705 0,83558906 0,8355891 
0 74,340671 0,148047198 -0,75 0,02135 -0,00237 74,164411 0,07585818 0 0,024730491 0 0 74,~ I 74,1644109 
1 ~222700139 -0,75 0,15507 -0,0259 -1,942581 73,057419 0,679178699 -0,3 0,050898016 -0,0103707 -0,757653 72,2 4,11275859 4,1127586 
0 72,2997 167981615 -0,75 0,15507 -0,01954 -1,412525 70,887241 0 07585818 0 0,062483112 0 0 70,8872414 70 8872414 
1 75 0,413382421 -0,6 0,04829 -o.o I ... 83,2!74.101668 0,586617579 -0,5 0,034382656 -0,0100847 -0,747296 73,354372 2,11896473 3,8219369 
0 73,354372 0,222700139 -0,6 0,04829 -0,0 ,473337 1035 0,07585818 0 0,02880095 0 0 72,8810353 72,8810353 
1 72,881035 0,119202922 -0,6 0,02928 -0,00209 -0,152629 2,728406 0,99797468 -0,5 0,021983577 -0,0109695 -0,797796 71,9306098 1,70297219 
0 71,93061 0,07585818 0 61 0 02104 -0,00096 -0,068897 71 ,861713 0,231475217 -0,5 0,070780765 -0,0081897 -0,588525 71,2731887 

i 0 71,273189 0,104331223 132 -0,00133 -0,09512171,1780631 ,07585818 0 0,02880095 0 0 71,1780631 71,1780631 

1 iFf' 09098821 
' 137 -0,0014 -0,104931 74,89 999849291 -0,5 0,049147962 -0,0245703 -1,840193 73,0548761 2,0385774 2,0385774 

0 73,0548 099750489 -0.6 B -0.00128 -0, 1423 ,07585818 0 0,02880095 0 0 72,9614226 72,9614226 
1 75 ,413382421 -0,6 0, -0,01198 -0,8983 1668 0,586617579 -0,5 0,034382656 -0,0100847 -0,747296 73,354372 

~73 
3,8219369 

~2 0222700139 =J 0,04829 -0,00645 -0,473337 72,881035 0,07585818 0 0,02880095 0 0 72,8810353 72 8810 
• 1 72,881035 0,119202922 0,02928 -0,00209 -0,152629 72,728406 0,99797468 -0,5 0,021983577 -0,0109695 -0,797796 71,9306098 7219 

0 71,93061 0,07585818 0,0210~ -0,068897 71,861713 0,231475217 -0,5 El:' .. ~ -0,588525 71,2731887 
0 71,273189 D, 104331223 -0,6 0,02132 -0,095126 71,178063 0,07585818 0 0 71 '17806311 71 '1780631 
1 75 0,099750489 -0,6 0,02137 -0,00128 -0,095942 74,904058 0,99984929 -0,5 45703 -1,840414 73,0636447 2,02982002 2,02982 
0 73,063645 0,099750489 -0,6 0,02137 -0,00128 -0,093465 72,97018 0,07585818 0 0,02880095 0 0 72,97018 72,97018 
1 75 0,148047198 -0,75 0,03091 -0,~~~ 74,742596 0,952574127 -0,5 0,18004221 -0,0857518 -6,40931 68,3332855 6,8555455 8,1417099 
0 68,333286 0,119202922 -0,75 0,03091 -0,00276 8831 68,144455 0,07585818 0 0,036248685 0 0 68,1444545 68,1444545 
1 0,182425524 -0,75 0,02146 -0,00294 115 67,944339 0,92414182 -0,5 0,028320757 -0,0130862 -0,889133 67,0552064 1,28616444 
0 67,055206 0,182425524 -0,75 0,02146 -0,00294 -0,196916 66,85829 0,07585818 0 0,036248665 0 0 66,8582901 66,8582901 
1 75 0,148047198 -0,6 0,02301 -0,00204 -0,15331 7E 0,622459331 .1983577 -0,00~512097 74,3345935 3,6147149 3,6147149 
0 74,334593 

O,mRro13~~ 
~,24958 74, 0,119202922 8320757 -0,001688 '125052 73,9599613 

0 73,959961 0, -0,6 9 101928 73,858034 0,0953494651 2 0010796 -0,079741 73,7782931 
0 73,778293 0,095349465 -0 6 -0,00141 -0,104005 73,6742881 0,222700139 -0,5 0,049768515 -0,0055417 -0,408283 73,2660054 

~ 
0,087085772 il 0 0 0,93086158 -0,5 0,049768515 -0,0231638 -1,697119 71,5688864 
0,148047198 -0,6 0,02888 -0,00257 -0,183601 71,385285 0,07585818 0 0,05212011 0 0 71,3852851 71,~ 1 

:HIJI1M 

-0,00155 -0,116042 74,883958 0,268941421 -0,3 0,030847411 -0,0024888 -0,186374 74,697584 90256[ 0,4469026 
0 7 164 -0,00193 -0,144487 74,553097 0,07585818 0 0,0257489061 0 5530974 74,55 
1 243 -0,0145 -1,087144 73,912856 0,777299861 -0,5 0,0 81777 ' -0,804439 733084179 2,55395302 3 
0 7 243 -0,01176 -0,862371 72,446047 0,07585818 0 I 0,025748 o 0 72446047 72,446047 
1 4338 -0,0031 -0,232681 74,767319 1 -0,3 0,028320757 -0,0084962 -0,63524 74,1320787 1,09790981 1' 
0 74,132079 9465 -0,75 o .• -0,229989 73,90209 0,07585818 0 0,021041347 0 0 73,9020902 739020902 
1 75 o ..... "' I -0,6 0,02203 -0, -0,180867 74,819133 0,119202922 -0,5 0,021041347 -0,0012541 -0,09383 74,7253026 1,496099161 1' 
0 74,725303 0,148047 -0,6 0,0 -0,151645 74,573657 0,998498818 -0,5 0,021314012 -0,010641 -0,793539 73,7801186 
0 73,780119 0,1 -0,6 0,0342 -0,276218 73,503901 0,07585818 0 0,038073089 ~ 0 73,5039008 73,5039008 

0403~ 1 75 043 -0,6 0,03531 -0,00928 -0,69563 74,30437 0,998498818 -0,5 0,021314012 -0,0106 790673 73,513697 
0 73,513697 0,1824255t: -0,6 0,03531 ~ -0,2841 73,229597 0,07585818 0 

El:10238 -0,0~ 
73,2295968 73,2295968 

1 75 0,1192029 -0,6 0,029<81 -0,15814S 74,841851 0,095~ -0,5 74,7652287 0,3924254 1,173755 
0 74,785229 0,1192029 -0,6 0,0 -0,00211 -0,157654 74,607575 0,075858 0 0 0 74,6075746 74,6075746 
1 74,607575 0,119202922 -0,6 0, 00211 -0,157322 74,450253 0,148047198 -0,5 15896 -0,118347 74,3319058 0, 
0 74,331906 0,119202922 -0,6 0,02948 -0,00211 -0,15874 74,175165 0,07585818 0 0,038073089 0 017 1751654 74,1751654 
1 74,175165 0,148047198 -0,6 0,02312 -0,00205 -0,152362 74,022803 0,095349465 -0,5 0,021041347 -0,0010031 -0,074255 5476 1 0,34892042 
0 73,948548 0,1192029221 -0,6 0,02312 -0,00165 -0,122303 73,826245 0,07585818 0 0,038073089 0 0 245 73,826245 
1 75 0,19 -0,6 0,03531 -0,00419 -0,314297 74,685703 1 -0,3 0,021535602 -0,0064607 -0,48252 74,2031822 1,17485593 1,1748559 
0 74,203182 0,24048 -0,6 0,03531 -0,00509 -0,378038 73,825144 0,07585818 0 0,026528969 0 0 73,8251441 73,8251441 
1 75 0,119202922 -0,6 0,13719 -0,00981 -0,735884 74,264116 0,377540669 -0,5 0,021535602 -0,0040653 -0,301905 73,9622117 1,76348948 1,7634895 



108997 0 0,13719 -0,00981 -0,725701 73,236511 0 73 2365105 
113004 0,02104 -0,0015 -0,112853 74,887147 0,36680189 1,1532735 
113005 0 0,02104 -0,0015 -0,112471 74,633198 
113006 1 0.02124 -0,0019 -0,141703 74,491495 0,78 
113007 0 0,02124 -0,00236 -0,174548 73,846727 
119257 1 0,02805 -0,00566 -0,424328 74,575672 3,05517269 3,0551727 
119258 0,02805 -0,00566 -0,409358 71,944827 71,9448273 
123619 0,03438 -0,00693 -0,520041 74,479959 1,50798441 1,5079644 
123620 0,03438 -0,0047 -0,347289 73,492036 
123929 5 -0,094049 74,905951 1,3703696 1,3703696 
123930 
123931 1,37009565 2,6179267 
123932 0 
123933 1 0,66359399 
123934 0 
123935 1 0,5842371 
123936 0 
128301 1 1,97549443 1,9754944 
128302 
128303 0 73,0245056 
130445 1 2,702524 
130446 
130447 0 
130448 1 
130449 0 
132190 6,1152682 
132191 69,3377885 
132192 -0,188414 
132193 0 68,8847318 
139319 0,4322001 0,4322001 
139320 74,5677999 
139321 4,9913475 4,9913475 
139322 0,16036 
139323 0,0216 70,0086525 
139324 0,07587 2,43015612 7,7426737 
139325 0,07587 72,5698439 72,5698439 
139326 0,03843 67,782703 53125176 
139327 0,03843 67,2573263 67,2573263 
145354 0,04626 -0,284131 74,4677502 1 ,41510421 2,4538885 
145355 0 -0,638609 73,8291415 
145356 0 73,5848958 73,5848958 
145357 -0,137313 72,9865949 1,03878432 
145358 -0,062184 72,9244114 
145359 0 0 72,5461115 1115 
145737 1 -0,083205 74,7946176 2,6620619 
145738 0 0 74,6727746 74,6727746 
145739 -0,408257 74,1501356 0,63622095 
145740 0 74,0365537 74,0365537 
145741 -1,418045 72,4767301 1,69861562 
145742 0 72,3379381 72,3379381 
156924 -1,380029 72,4851691 4,32898615 4,3289861 
156925 -0,728426 71,7567433 
156926 0 70,6710139 70,6710139 



156927 
156928 
163060 
163061 
163062 
163063 
163064 
163372 
163373 
175110 
175111 
175112 
175113 
175114 
175115 
175116 
175117 
175118 
176124 
176125 
215521 
215522 
215527 
215528 
220273 
220274 
220275 
233904 
233905 
234606 
234607 
236434 
236435 
236436 
236437 
236438 
236439 
236440 
236441 
236442 
236443 
237198 
237199 
237200 

1 751 0,095349465 
0 74,685523 0,095349465 

~6 .148047196 
72 095349465 
71 095349465 0 

0 7 095349465 
0 68,939114 0,119202922 
1 75 0,182425524 
0 73,787392 0,268941421 
1 75 0,119202922 

0 .119202922 
1 73, 119202922 
0 73,436 0,320821301 
1 75 0,095349465 
0 74,625205 0,095349465 
1 74,424737 0,119202922 
0 74,158026 0,095349465 
0 73,974622 0,095349465 
1 75 0,1480471 
0 74,404815 0 148047198 

6 74,511~ 
0,095349465 
0,095349465 
0,119202922 1 75 

0 73,950292 0,119202922 
1 75 0,182425524 
0 73,591589 0,182425 
0 73,025224 0,095349465 
1 75 0,222700139 
0 72,828689 0,377540669 
1 75 0,095349465 
0 65,797828 0,095349465 

i 1 75 0,342989537 
0 72,287002 0,175086268 
0 59,233763 0 182425524 
1 57,927116 2696 
0 57,354787 0,07585818 
0 57,112631 0,154465265 
0 56,932882 0,095349465 
1 56,554349 0,104331223 

0 ~ 0,091122961 
0 51' 0 095349465 
1 0,268941421 
0 71,226439 0,07585818 
0 69,180815 0,148047198 
1 

TOUR TRIP "fRIP 
IOCODE NT Bold 

TRIP 
f(t) 

134 

-0,75--0,0016 -0,120225 
-0,75 0,0224 -0,0016 -0,119721 
-0,75 0,00281 -0,21053 
-0,75 0,03751 -0,00268 -0,194461 

0 0 0 
-0,75 0,03751 -0,00268 -0, 
-0,75 0,02528 -0,00226 -0, 

-0,6 0,02495 -0,00273 -0, 
-0,6 -0,00403 -0,2970 
-0,6 0,0418 -~~224221 
-0,6 0,0418 -0,00 -0,221263 

-0,75 0,03215 -0,00287 -0,212093 
-0,75 0,03215 -0,00774 -0,568092 

0 751 0 03756 -0,00269 -0,201475 
-0,00269 -0, 

-~~ -0 177436 
-0, -0,090516 

-0,6 0,04957 -0,00284 -0,209789 
,75 ~~ -0,0044 -0,330206 
75 0, -0,0044 -0,327585 

-0,6 0,08958 -0,00512 -0,384354 

~0,08958 -0,00512 -0,381852 
0 03514 -0,00251 -0,188498 

-0,6 0,03514 -0,00251 -0,18586 
-0,6 0,05944 -0,00651 -0,48796 
0,6 0,02143 -0,00235 -0,172635 

-0,6 0,02175 -0,00124 -0,090883 
-0,6 0,05362 -0,00716 -0,537368 
-0,6 0,05362 -0,01215 -0,88462 
-0,6 0,02269 -0,0013 -0,097342 
-0,6 0,02269 -0,0013 -0,085399 

-0,75 004759 -0,0~ 
-0,75 0,14069 -0,01 1 
-0,75 0,16123 -0,02206 -1,306647 
-075 0,027521 -0,00172 -0,09943 
-0,75 0 0 0 

-0,6 0,02316 -0,00215 -0,12258 
-0,6 0,11622 -0,00665 -0,378533 
-0,6 0,0466 -0,00292 -0,164987 
-0,6 0,24598 -0,01345 -0,706757 
-0,6 0~494 -1,274289 
-0,6 0,027 445 -0,333659 
-0,6 0 0 
-0,6 0,02757 -0,00245 -0,169422 

TRIP TRIP TRIP TRIP 
f(M)_bO f(Z)_bO bTRIP deltaB 

74,879775 0,222700139 
74,565802 0,07585818 

0,991422515 
72, 0,970687769 
71, 0 268941421 

71 '1 I 0,999876605 
68 783301 0,07585818 

,795207 0,92414182 
0357 0,07585818 

74,775779 0,731058579 
73,789407 0,07585818 
73,577314 0,148047198 
72,868071 0,07585818 
74,798525 0,182425524 

,424737 0,07585818 
74,247301 0,182425524 
74,06751 0,119202922 

73,764833 0,07585818 
74,669794 0,562176501 

74,07723 0,07585818 
74 9202922 
74 7585818 
74 0,92414182 
73,764432 0,07585818 

74,51204 1 
73,418954 0,5 

72,93434 0,07585818 
74,462632 0,985936373 

71,94407 0,07585818 
74,902658 0,377540669 
65,712429 0,07585818 
74,081912 0,99999824 

70,95151 0,4501660031 
57,927116 0,0 
57,827686 0,7772 
57,354787 0,40131234 
56,990051 0,095349465 
56,554349 0,07585818 
56,389362 0,927573515 
51,844809 0,095349465 
49,811871 0,07585818 
74,666341 0, ~ 
71,226439 0,622459331 
69,011393 0,07585818 

TRIP/ACT ACT 
Bnew/Bold f(t) 

-0,5 0,02329762 -0,0025942 -0,1942521 74,6855226 
0 0,035318721 0 0 74,5658019 

-0,3 0,102896635 -0,0306042 
-2.28887'1 n,5005976 -0,3 0,03193775 -0,0093005 -0,6 71 ,6336549 

-0,5 0,03193775 -0,0042947 -0, 71 3260105 
-0,3 0, 1 02896635 -0,0308652 -2,195585 143 

0 0,021866788 0 0 011 
-0,5 0,029160716 -0,0134743 -1,007814 73,7873925 

0 0,05212011 0 0 73,4903571 
-0,5 0,027992395 -0,010232 -0,765109 74,0106705 

0 0,032184103 0 0 73,7894075 
-0,5 0,025916157 -0,0019184 -0,141151 73,4361632 

0 0,032184103 0 0 72,8680713 
-0,5 0,025403834 -0,0023172 -0,17332 74,6252051 

0 0,032184103 0 0 74,4247368 
-0,3 0,021970681 -0,0012024 -0,089275 74,1580256 
-0,5 0,021041347 -0,0012541 -0,092888 73,9746223 

0 0,032184103 0 0 73,7648331 
-0,3 0,021041347 -0,0035487 -0,26498 74,4048148 

0 0,022962869 0 0 74,077229 
-0,5 0,023345979 -0,0013915 -0,103824 74,5118216 

0 0,10400103 0 0 74,1299693 
-0,5 0,024913337 -0,0115117 -0,86121 73,9502919 

0 0,10400103 0 0 73,7644317 

-0~6837 -0,0123531 -0,920451 73,5915886 
-0,5 1153 -0,0053628 -0,39373 73,0252236 

0 0,09963726 0 0 72,9343405 
-1 0,0222561191-0,0219431 -1,633942 72,8286894 
0 0,104717138 

-0,5 0 643933265 
0 027765991 

-03 080762575 
-1 67976 
0 3076 

-0,5 0,021041347 
-0,5 0,021041347 
-0,5 0,021041347 

ö433076 
746029 
559478 

0 0,021433076 
-1 0,046139582 
-1 0,046139582 
0 0,021526851 

ACT ACT 
f(A)_bO f(Z)_bO 

0 0 71,9440699 
-0,121 10463 

oJ o 
-0,0242287 11 
-0,1651515 -11,71775 

0 
-o.ooa1m 
-0,0042221 
-0,0010031 

0 
-0,0680589 
-0,0146331 

0 
-0,0460703 

-0,02872 

ACT 
bA CT 

0 

0 
-0,472899 
-0,242156 
-0,057169 

0 
-3,837796 
-0 758649 

0 
-3,439902 
-2,045624 

ACT 
deltaB 

0 

65,7978278 
65,7124289 
72,2870017 
59,2337626 
57,9271161 
57,3547873 

57,112631 
56,9328821 
56,5543495 

52,551566 
51,0861604 
49,8118 
71,2264392 
69,1808149 
69,0113931 

ACT 
Bnew 

0,43419813 0,4341981. 
74,5658019 

I 6,21669892 6,2166989 

68,7833011 
1,5096429 1,5096429 

73,4903571 
1,21059254 2,1319287 

73,7894075 
0,92133612 

72,8680713 
0,57526325 1,2351669 

74,4247368 
0,65990361 

73 7648331 
0,92277031 0,9227703 

0772297 
0,87003072 0,8700307 

74,1299693 
1,235 ,2355683 

73,7644317 
2,06565951 2,0656595 

72,9343405 
3,05593007 3,0559301 

71,9440699 
9,28757114 9,2875711 

65,7124289 
17,0728839 25,188129 

57,9271161 
1,37276658 

56,5543495 
6,74247856 

8118709 
5,9886069 5,9886069 

69,0113931 

TOUR TOUR DAY 
BnewTour Utour U dag/pers 



Bijlage 1: Simulatie van de verandering van de behoefte aan groen in situatie2 

TOUR 
IOCODE 

7151 
7152 
7153 
7154 
8809 
8810 
8811 
8812 
8813 
8814 
8815 
8816 
8817 
8818 
8895 
8896 
8897 
8898 
8899 
8900 
8901 
8902 
8903 
8904 
9050 
9051 
9052 
9053 
9054 
9055 
9056 
9467 

TRIP TRIP 
NT Bold 

0 
1 75 
0 528 
1 75 
0 74,143708 
1 75 

m2·1 9902 
1482 
1003 

0 71,2969018 
1 75 
0 58,1273915 

~9555474 
0548266 

1 75 
0 74,7287671 
1 74,5881917 
0 74,0617168 
1 73,9045633 
0 71,8413149 
1 75 
0 74,7287671 
1 74,6163219 
0 72,5332028 
1 75 
0 70,4791176 
1 75 
0 72,9226255 
0 1722535621 
1 72,1117127 
0 70,3608317 
1 75 

TRIP ACT 

f(t)_Aipha @ f(t)_Aipha 5; f(t)_Beta 5 f(t)_Beta 05 

~ f(M)_1en2 f(AJ_U,3on7 ~ 
f(M)_3,4en5 6 f(A)_ 4,5,6,8en -0,5 

f(A)_9 -1 

f(Z)_Aipha ~ f(Z)_Aipha ~ f(Z)_Beta 2 f(Z)_Beta 2 

f(Z)_w1 0,1 f(Z)_w1 0,1 
f(Z)_w2 0,3 f(Z)_w2 0,3 
f(Z)_w3 0,6 f(Z)_W3 0,6 

TRIP TRIP TRIP TRIP TRIP TRIP/ACT ACT ACT 
f(t) f(M)_bO f(Z)_bO bTRIP deltaB Bnew/Bold F(t) f(A)_bO 

0119202922 I -0 75 0,02227 -0,00199 -0,14935 74,85065 1 -0,3 
-0,75 0,02227 -0,00269 -0,199689 73,996064 0,07585818 0 

0,16110895 -0,75 0,02227 -0,00269 -0,201854 74,798146 1 -0,3 
0,130108474 -0,75 0,02227 -0,00217 -0,161152 73,982556 0,07585818 0 
0,119202922 -0,6 0,02159 -0,00154 -0,115821 74,884179 0,320821301 -0,5 

0,11~ -0,75 0 0 0 74,454124 0,182425524 -0,5 
0,1192029 -0,6 0 0 0 74~000139 -0,5 

0,119202922 .() l 0 02159 -0,00154 -0,114145 73,801 7585818 0 
0,104331223 24 -0,00189 -0,139704 73,661 234034 -0,5 
0,119202922 024 -0,00216 -0,154202 71,1427 0,07585818 0 

0,~-0,6 68 -0,00296 -0,221725 74,n8275 0,622459331 -0,5 
0 0 -0 6 0,05168 -0,00296 -0,171844 57,955547 0,07585818 0 
0,095349465 -0,6 0,03564 -0,00204 -0,118161 57,837386 0,989013057 -0,5 

02922 

=Ir~ 
-0,00255 -0,137779 53,917047 0,07585818 0 

0,095349465 ,02104 -0,0015 -0,112853 74,887147 0,182425524 -0,5 
0,119202922 02104 -0,00188 -0140575 74,5881921 0,07585818 0 
0,095349465 • ,02373 -0,0017 -0,126599 74,461592 0,5 -0,3 
0,119202922 -0,75 0,02373 -0,00212 -0,157154 73,904563 0,07585818 0 
0,148047198 -0,75 002249 -0~ 73,719977 1 -0,3 
0,141851065 -0,75 0,02249 -0,00239 924 71,669391 0,07585818 0 
0,095349465 -0,75 0,02104 -0,0015 -0,112853 7~~ 0,182425524 -0,5 
0,095349465 -0,75 0,02104 -0,0015 -0,112445 74, 0,07585818 0 
0,148047198 -0,75 0,02249 -0,0025 -0,186364 74,429958 1 -0,3 
0,148047198 -0,7~~ -0,0025 -0,181161 72,352041~5818 0 
0,148047198 -0,6 -0,00332 -0,24924 74,75076 7078 -1 
0,148047198 -0,6 0,03741 -0,003321-0 234217170,....,1 0,0758581B 0 
0,182425524 -0,75 0,02252 -0 00308 74,768956 0,999978555 -0,3 
0,119202922 -0,75 0, 204 72,77356 0,679178699 -0,5 
0,119202922 -0,75 0, -0,141849 72,111713 0,07585818 0 
0,268941421 ·075 o, -<>.rxrm -<>,531582 11~ -0,5 
0,268941421 03655 -0,00737 -0,518675 69, 5818 ~02123 -0,00189 -0,141443 74, 47198 

0 
0,148047198 -0,5 

I MIN 1 44,91250421 o,30896343l o,33273o3l 

IMAX 1 74,67651541 28,25519341 30,0874961 

!GEM 71,0389051 2,6168061 4,3290371 

ACT ACT ACT ACT TOUR TOUR DAV 
f(Z)_bO bA CT deltaB Bnew BnewTour Utour U dag/pers 

75 
0,029164637 -0,00874941 -0,654898 74,1 1,00393648 1,0039365 
0,021041347 OI 0 73 73,9960635 
0,029164637 -0,00874941 -0,654438 74,143708 1,01744407 1,0174441 
0,021041347 0 0 73,9825559 73,9825559 

0,035801 57429 -0,430055 74,4541241 1,198997 n-. 3,8573 
0,03580149 -0,0032656 -0,243134 74,2109902 
0,03580149 -0,0039865 -0,295842 73,9151462 

0,131119975 0 0 73,801003 73,801003 
0,064568761 -0,0320982 -2,364397 71,2969018 2,65830301 
0,131119975 0 0 71,1427 71,1427 
0,71~-0,2226701 -16,65088 58,1273915 17,0444526 21,082953 
0,131 0 0 57,9555474 57,9555474 
0,132252865 -0,0653999 -3,78256 54,0548266 4,03849995 
0,131119975 0 0 53,9170475 53,9170475 
0,023186556 -0,0021149 -0,15838 74,7287671 041180834 3,3306087 
0,028541312 0 0 74,5881917 74,5881917 

0,03580149 -0,0053702 -0,399875 74,0617168 0,68362834 
0,02 0 0 73,9045633 73,9045633 
0,084945851 -0,0254838 -1,878662 71,8413149 2,235172 
0,028541312 0 0 71, 71,6693913 
0,023186556 -0,0021149 -0,15838 74,7287671 0,38367806 2,6479586 
0,028541312 0 0 74,61632 163219 
0,084945851 -0,0254838 -1,896755 72,5332028 2,2642805 
0,028541312 

-0,057~ -4 27164~ 
72,3520414 72,3520414 

0,064878884 70,4791176 4,75509908 4,75509911 
0,021041347 70,2449009 70,2449009 
0,082314483 -0,0246938 -1,846331 72,9226255 2,88828732 5,157843 
0,021041347 -0,0071454 -0,519997 72,2535621 
0,021041347 0 0 72,1117127 72,1117127 
0,05473144 -0,017034 -1,219299 70,3608317 2,26955564 

0,021041347 0 0 69,842157 69,842157 
0,021450184 -0,0015878 -0,11 74,7396953 0,7619318 0,7619318 



9468 0,268941421 
9469 0,07585818 

11226 0,99998987 9 81334 
11227 0,268941421 
11228 0,99966465 
11229 0,07585818 65,8512893 
11230 0,970687769 -2,514687 3,38069218 
11231 0,07585818 0 62,4705972 
11232 o,m299861 3,28393716 
11233 0,07585818 59,18666 
11234 5,89508463 26,495425 
11235 
11236 -0, 
11237 69, 
11238 20,6003401 
11239 48,5045753 
11769 -0,173719 o,4399n63 30,087496 
11770 0 74,5600224 
11771 -0,158047 0,52984848 
11772 0 74,0301739 
11773 -0,117224 0,40317549 
11774 0 
11n5 
11n6 
11n7 
11n8 
11n9 38 2,9255372 
11780 
11781 47 
11782 
11783 
11784 -0,5 
11785 0 
18705 -0,3 4,7686765 
18706 0 
18707 -1 
18708 0 
19455 1,6206718 
19456 
19457 
19458 
19459 73,3793282 
19460 1,43274751 1,832935 
19461 
19462 0,07585818 97 
19463 0,119202922 0,021041347 0 
19464 0,095349465 0,021912244 -0,0024399 - 0,40018748 
19465 0,095349465 0,021041347 0 
22157 0,095349465 0,214683314 -0,0204699 . 4,12580711 12,505843 
22158 0,07585818 0,214683314 -0,0195819 -
22159 0,095349465 0,044659533 0 0 
22160 0,095349465 0,214683314 -0,010235 -0,719571 8,38003628 
22161 0,07585818 0,214683314 -O,o5n372 -4,017678 



22162 o 65.5678795 0.07585818 -0,6 o o o 65.56788 o.182E25524 -1 0.214683314 -0.0391637 -2.567882f62.9999977 

W63 0~~~~~~1~~~~~~~~~ -~~0~0~~~~~~~3~~=~0~~=~~0~6~2~~~~~5~ffi~6=2~~~1~56~6~~=~~~=~ 
22164 1 75 0,1~6 0,14035 -0,01247 -0,935011 74,064989 0,148047 -0,5 0,214683314 -0,0158916 -1,177014 72,8879753 11,5131453 11,513145 
22165Hii753 0,07585818 -0,6 0 0 0 72,887975 0,437823499 -1 0,214683314 -0,0939934 -6,850989 66,0369867 
22166 867 0,07585818 -0,6 0 0 0 ffi,036987 0,268941421 -0,5 0,214683314 -0,0288686 -1,906397 64,1305902 
22167 902 0,119202922 -0,6 o 14035 ..o,o1004 -0,643736 63,486855 0,07585818 o o,044659533 ,...,..",:-:o+-::-::c=='o::t-:63:7::,4868~~5-=47+6=-=3-'-',4868=3:..=...:.547+-~=..,."....,-::+---:-::-:-==-:-l 
24701 1 75 0,095349465 -0,75 0,02156 -0,00154 -0,115626 74,884374 0,095349465 -0,5 0,025924703 236 -0,092554 74,7918204 0,3234846 14,46531 
24702 o 74,7918204 o,o95349465 -0,75 o,02156 -0,00154 -0,115305 74,676515 o,o7585818 o o,040058231 ;;..;.;;;;;.o.:o+-""'"'-=..;.."":o::+-::7:-:4.c::.6~76==5~1=54+.7=-:4:-:::,6:=76=5=-=-1=-:-t54---''-'-'-"'-'--'-':....:..::..t-'--"-=~ 
24703 1 74,6765154 0,1~-0,75 0,02149 -0,00176 -0,131282 74,545233 0,1900015661 -0,5 0,021041347 -0,0019989 -0,1 ,3962214 
24704 o 74,3962214 o.o83172696C-o,75 o o o 74,396221 o 124553358 -o,5 0,021041347 -0,0013104 -0,097488 74,2987337 

0,75409075 

24705 0 74,2987337 0,083172696 -0,75 0 0 0 74,298734 0,175086268 -0,5 0,021041347 -0,001842 -0,13686 74,1618735 
24706 ,1618735 549 h 0 0 0 74,161874 0,124553358 -qa__0,021041347 -0,0013104 -0,097181 74,0646929 

"-= 0 7 4• 0•119202922 I· 49

1

-0.00191-0,142268

1

73 9Z140S 0,07585818 ,..g c~o.7o4::-;o:.::o.;;58::::2;:::.3.;.~1 t---,,..-::-::..,."..,,.;o-!--,~,...,..","..:o;;-...::7:=:-3,~9=;22=4::::.246,;.:::.+...:.7~3,:;;.9=22::...;4=-:.:246:..r-.,".-:-:~,."....,.:+-----l 
24708 1 73 9224246 o,o95349465 56 -0,11 -=7:-'::3:-7,80-::-846~+-"-o'="'o=95~3-=49=465~t----=-o:.z.:,5+.o:-<-.,o:-=2;:::.59=2=4~7o~3+--~oc;;;,oo;;;..1:..=2:.:..36=+--0...::.~..:.09~1.;;.:22=::-4~-:::::73=-'",7'="'1-=77.23~6-=1 i-=::-:::-::-::-::=+-..;;;.,.;;; o,3;;;..0I8~96;.;:.3;:_43;;.;:;.--~ 
24709 0 73,7172361 0,087065772 • 56 -0, 73,613461 0,07585818 0 0,040058231 0 0 73,6134612 73,6134612 
~0 1~~2~11g~ ~ -000~ ~~7~3~.2~40~4~1~9~~~~1~M~50~1~-~~~~0~~~1~09~~~4~-..o~.~16=9~V~--~12~~=7~4~80~~~G~1~6~5~=~~~13~.~m=8=77~1~3~--~ 

~1~6~1~22 ~~ m~~80~~~~~~~1~8~-~o~~-=~~~2;:::.3~1~=~~o~~~~0~6~~-=53~468~9~9+-6-~~53_48~~~9~~==~~=~ 
24712 1 ~095349465t:it07 0, 2 74,706 9465 -0,5 0,029367436 -0,0014001 -0,104595 74,8017521 0,75810082 3,4953353 
24713 0 74,8017521 0,119202922 0,02297 -0,00205 -0,153204 74,448548 0,095349465 -0,5 0,025924703 -0,001236 -0,092015 74,3565331 
24714 0 743565331 0,095349465 002156 -0,00154 -0,114634 74,241899 0,07585818 0 0,040058231 0 0 74,2418992 74,2418992 

~5 1~w~~1~~ ~o~~~~~~~~~0~2~6~8~~~1~G~1~-..o~·~5~o~~~~~7~~~23~-0~·~oo~2~9~26~9~-0?2~1~~~~~7~a~n~7~8~ro~---+1~~~a~~~o=8~48~--~ 
24716 c 73,n7ao3 o,o87065772 -0,75.-0,00167 -0,1~68 0,104331223 -0,5 o,o7oo59923 -ooo36547 -0,269041 73,3455278 
24717 c 73,34552781 0,141851065 -0,8 -0,00229 -0,167619 73,177909 0,141851065 -0,5 0,021041347 .0,0014024 -0,109-3,0687005 
24718 c 73,0687005 154465265 -0,6 -0,00284 -0,20731 72,861391 007585818 0 0,040058231 0 =13~90~71--'-'72:z.,86:.:;..;.13;;;..;90;..;;;..;..7t-::--==-:==-!--,---i 
24719 72,861 1 -0,75 0,02156 -0,00147 -0,10735 72, 12~ 0,025924703 -0,0011812 -0,085935 ::.::;:;=::::.2f----t-=-0'1..;;;6~83=8;:::32=85-!--,---i 
24720 0 72,6681062 1 -0,75 0,02297 -0,00157 -0,1140791 72,554027 0,08706~ 0,0293674361-0,0012784 -0,092757 72,46127051 
24721 ~46127~ 0,095349465 -0,75 0,05475 -0,00392 -0.~177558 0,07585818 0 0,040058231 0 0 72, -.:.=:L:•1..:...77:...;55:..::..:..;79::.r-:-:::::~=""+-----l 
24722~1775579 0,095~ -0,75 0,05475 -0,00392 -0.~894956 0,091122961 -0,5 0,029367436 -0,001338 -0,096197 71, 0,67289312 
247231--_;o::.r:-7..:...1 '!,;,.79::.;:8:.:.7.::,:58=9+-:o:L:,099~7:.-:50;:::.48~9+-_---=o.c::,7~5t-o.;;;.,,::;-~~4:.;"75.::+--=-0-=:·~oo;:-4~1~-o~.~=~+-=7,_:,J1,~5o.;;.,4ffi~5:+-:"..:o,;.::,o:..:.7565=-=s1:,.;8:.r--~o~o~,o~400::..::.::;58:::.:2:::3.;..1~-::--:-::-.:=:-:;o+- o 11 ,504ffi47 71,5046647 
25666 1 "I o,1192D29221 -0,75 o,o384 .o,oo343 -0,257467 74, ms33 o,731 058579 -0,5 o 022118939 -o,0081l851 .o,so -=7=4~, 1~38.:::23=o6=+-:=:-:::=:::-:-:=+-1"'"',o_6;..;;5..;;.348=-:c8.::..3p1,.::..0653488:..::..:.~ 
25667 0 74,1 0,095349465 -0,75 0,0384 -0,00275 -0,203579 73,934651 0,07585818 0 0 0~143428 0 ,9346512 73,9346512 
37668 1 00139 -0,6 0,0583 -0,00779 -0,584222 74,415778 0,43782 -0,5 0021535802 -0,0047144 -0,350825 74,0649524 1,631 1,6317812 
37669 0 74,06495 -0 6 0,0583 -0,00941 ~388219 0,07585818 0 0,0221189391 0 0 73,3682188 73,3682188 
42011 1 75 0,0911 -0,75 0,03027 -0,00207 ~484486 0,231475217 -0,3 0,021041347 -0,0014612 -0,109361 74,735499 0,41221097 5,4341712 
42012 o 74,735499 o,os70B5772 .o,75 o,03027 .o,oo1sa .o,14771 74,587789 o,o758581l ol o,044238m o o 74,58nB9 74,58nB9 
42013 1 74,587789 0,0997504891 -0, i 0 03012 -0 00225 -0168065 74,419724 0,365864409 -0 1041347 -0,~1 -0 ?AM"i? 74,1332724 

~4 0~~1~~~1 ~ 0~2~D~1~~~~~~8 =~0~~~2~3~~~22~~~~0~~~~0~7~3~~~80~6~7~~~7~3:,9:~=7~~t~~~~==~ 42015 1 73,98067~ 19 iltli00364 -0,268956 73,711723 0,11 -0,5 0,021041347 -0,0012541 -0,09 ,6192818 1,73501696 
42016 o 73, 8242 -o:S o,o oo2a1 ~ 73.412416 o,9990 -o3 o,022358793 -o--0491975 72,9204409 
42017 o 12.~ , 00139 o,o2567 ~ 72,670002 0,148047198 -o,5 o,021041347 -o,oo1 -;.;11:'::3:7188::-::+....:.:7~2.-=55:::7:-:1~14+---+-----+-----l 
42018 0 72,557114 0,095349465 -0,6 0 0 72,557114 0,119202922 -0,5 0,021041347 -00012541 ~090~~99~4~:7~2:.468~~1~205~~~=~:==~~=======~~=====~ 
42019 0 72,46612~ 0,099750489 -0,6 0,05083 -0,00 ,220458 72,245662 0,07585818 0 0,044~ 0 0 72,2456624 72,2456624 
42020 1 72,2456624 0,109096821 -0,6 o,o3027 -o,oo 143136 72,102526 0,809998434 -:::j" _Q,Q_21~=~~~7043~~~5t=-1~,22~~88~7~6t~7o~.~87~3~649~~8t~:::::~t,=:; 1,::5o:(0~40~o~8~======j 
42021 0 70,8736498 0,0997511=489 -0,6 0,03027 -0,00 -0,128388 70,745262 007585818 0 0,044238722 0 0 70,7452616 70,7452616 
42022 1 70~ 0,13010 -0,6 0,05083 -0,00 -0280 70,464538 0, -0,5 0,021041347 -0,0091518 -0,644881 69,8196574 
42023 0 69~ 0,119202922 -0,6 0,05083 -0, 69,565829 0,07585818 0 0,044238722 0 0 69,5658288 69,5658288 
45159 1 75 0,11920~ -0,6 0,0 ,00 -0,132165 74,867835 0,095349465 -0,5 0,024906984 -0,0011 ~.088~~90~~1 ~;7~4~,7:78~9~34:~~~~:~~~~~3.::92~200008~~~~~=4.~6~85~8~30~1 
45160 0 74,778934 0,087065772 -0,6 0,0 00 -0,115528 74,ffi3406 0,40131234 -0,5 0,07130796 -0,0143084 068313 73,5950935 
45161 o 73,5950935 o,o7585818 -o,e o o 73,595093 0,148047198 -1 o,07130796 -0,0105569 .o'=,77=6=9:.::-39*"7:::2:.c:,8~1.;;.81:::.:5:.::;4.;;.2t----l-----+-----l 

0,60710968 

1,17943281 

45162 0 72,8181542 0,095349485 -0,6 0,04743 -0,00271 -0,197587 72,620567 0,562176501 -0,5 0,021089888 -0,0059281 -0,430503 72,1900635 
45163 0 72,1900635 0,095349465 -0,6 0,02104 -0,0012 -0,0869 72,103163 0,119202922 -0,3 0,021812559 -0,00078 -0,056243 72,0469203 
45164 0 72.~3 0,095~5 -0,6 0,02104 -0,0012 -0,086728 71,980192 0,182425524 -0,5 0,021089888 -0,0019237 -0,138427 71,821765 
45165 0 71,821765 0,07585818 -0,6 0 0 0 71,821765 0,817574476 -0,5 0,021089888 -0,0086213 -0,619195 71,2025697 



45166 0 
45167 -1 0,76383003 
45168 
45169 0,3327303 0,3327303 
45170 
45171 0,80597727 0,8059773 
45172 74,1940227 
47270 16,061821 16,061821 
47271 
47272 
47273 
47274 
47275 0 
47276 -0,281995 
47277 -0,947057 
47278 -0,072497 
47279 0 72,0889277 
47280 -0,043324 2,94861716 
47281 -2,250085 
47282 0 69,1403105 
51729 4,02208651 4,0220865 
51730 
51731 
51732 
51733 
51734 
51735 73,783041 
51736 -1,495266 2,88862075 
51737 -0,202716 
51738 0 70,8944202 
61184 -0,463592 3,53845344 4,5623528 
61185 0 71,4615466 
61186 0,69407663 
61187 
61188 
61189 -0,3 0,32982271 
61190 0 70,4376472 
62382 -0,3 
62383 0 74,2634587 
62384 -0,5 1,00901265 3,675604 
62385 0 73,9909874 
62386 -0,5 2,66659134 
62387 -1 
62388 0 71,324396 
63891 1,16203582 1,1620358 
63892 
63893 0 
69294 0,021041347 -0,0011515 0,3861413 
69295 0,021041347 0 
70328 1 -0,3 0,034136802 -0,010241 3,8083386 
70329 0 74,0489937 0,07585818 0 0,021041347 0 
70330 1 73,8665163 0,880797078 -1 0,036986193 -0,0325773 
70331 0 71,3257756 0,07585818 0 0,021041347 0 



72079 1 75 0,148047198 -0,6 0,06 -0,449206 74550794 0,268941421 .. 02 -0,0028959 -0215892 74,3349019 
72080 0 74,3349019 0,182425524 -0,6 0,07885 -0, 3326 0,562176501 898954 -0,0120584 -0,888623 72,8047033 
72081 0 72,8047033 0,182425524 =U0,6 0,11512 -0 0126 -0,917339 71,887365 0,07585818 904 0 0 71,8873646 7 
80575 1 75 0,148047198 135 -0, 177823 74,822177 1 -0,3 0,021041347 -0,0063124 -0,472308 74,3498693 
80576 0 74,3498693 0,148047198 -0,75 • 35 -0,002 1 74, 0,07585818 0 0,021041347 0 0 74,1735879 74,1735879 

3,11263537 3,1126354 

0 8264121 0,8264121 

80577 1 75 74,3498693 4121 0,8264121 
80578 0 74,3498693 0,148 -0,75 0,02135 -0,00237 - 74,173588 0,07585818 0 0,02 0 0 74,1735879 74,1735879 
83796 i 1 75 0.2221001 -0,75 0,13027 -0,02176 -1,631852 73,368148 0,679178699 ~050898016 -:_o~.o::-:1-=o3==7=-=o:::7t--;-0:-:,7:-::6:::::08:::::7:-::6+-=7-::<2.-:::6o=7=27='1:-::8r--"--;...;;...:..;;..;...;.+-:::3:-:,5::::8-;:43=:5=7o==2:+--::3-::,5:::::843-:-=5::i7 
83797 0 72,6072718 0,167981615 -0,75 0,13027 -0,01641 -1,191629 71,415643 18 ~062123595 0 0 71,415643 71,415643 
85389 1 75 0,413382421 -0,6 0,04668 -0,01158 -0,86842 74,131581 0,586617579 -0,5 0,034382656 -0,0100847 -0,747597 73,3839822 ~2,07377848 3,5020965 
85390 0 73,3839822 0,222700139 -0,6 0,04668 -0 457761 72,926222 0,07585818 0 0,021041347 0 0 72,9262215 
85391 1 72,9262215 0,119202922 -0,6 0,02104 48 72,816474 0~ -0,5 0,021041347 -0,0104994 -0,764527 72,051947 1,4283 
85392 0 72,051947 0,07585818 -0,6 0,02104 -0, 04 71,982943 0,~ -0,5 0,046750748 -0,00541 487 71,5934565 
85393 0 71,5934565 0,104331223 -0,6 71,497903 0,07585818 0 0,021041347 0 0 71,4979035 71,4979035 
85394 1 75 0,109096821 -0,6 0, 14 74,895069 0,99984929 -0,5 0,027035415 -0,0135157 -1,012257 73,8828117 
85395L o 73,8828117 o,099750489 -o.6 o.o 28 -0,094513 73,788299 o,o7585818 ~1347 o o 73,7882991 
853~~ 1 75 0,413382421 -0,01158 -0,86842 74,13158 0,586617579 -0~(5.034382656 -0,0100847 -0,747597 73,3839822 
85397 0 73,3839822 0,222700139 - 72,926222 007585818 0 0,021041347 0 0 72,9262215 
85398 1 72,9262215 0,119202922 -0,6 72,816474 0,99797468 -0,5 0,021041347 -0,0104994 -0,764527 72,051947 
85399 0 72,051947 0,07585818 -0,6 71,982943 0,231475217 -0,5 0,046750748 -0,0054108 -0,389487 71,5934565 
85400 0 71,5934565 0,10 -0,6 71,497903 0,07585818 0 0,021041347 0 0 71,4979035 
85401 1 75 0,0997 -06 74,904058 0,99984929 -0,5 0,027035415 -0,0135157 -1,012379 73,8916797 
85402 0 73,8916797 0,099750489 -0,6 73,797156 0,07585818 0 0,021041347 0 0 73,7971557 

73,7882991 

72,9262215 

71,4979035 

73,7971557 
87386 1 75 0,148047198 -075 0,03091 ~ -0,257404 74,742596 0,952574127 -0,5 0,158543183 -0,0755121 -5,643968 69,0986279 
87387 o 69, o,119202922 o,o3091 -ó.öö276T -a,190946 68,907682 o,o7585818 o o,022258128 o o 68,907682 68,907682 
87388 1 68907682 0,182425524 -0,75 0,02104 -0,00288 -0,198376 68,709306 0,92414182 -0,5 0,02793594 -0,0129084 -0886926 678223803 
87389 0 67,8223803 0,182425524 -0,75 0,02104 -0,00288 -0,195251 67,627129 0,07585818 0 0,022258128 0 0 67 6271292 67,6271292 

1 ,21170095 1 ,2117009 

2,07377848 3,5020965 

1,4283 

1 ,20284432 1 ,2028443 

6,09231803 7,3728708 

1,28055276 

89545 1 75 0,148047198 -0,6 ~ -0,00192 -0,143806 74,856194 0,622459331 -0,5 0,021041347 -0~49021 74,3659843 3,16565191 3,1656519 
89546 0 74,3659843 0,222700139 -0,6 ~ -0,00286 -0,212386 74,153598 0,119202922 -0,5 0,02793594 ~~~23~46~~7~~7~4.~030~~1~30~71::::::::::::::::::::::::::::1~~~~~~~~=~~~~~~ 
89547 0 7 4 0301307 0,095349465 -0,6 0,02129 -0,00122 -0,090186 73,9399~~349465 -0,5 0,022646092 -0,0010796 -0 079829 73,860116 
89548 0 73,8601111!5 -0,6 0,02134 -0 00122 -0,090158 73,769958 0,222700139 ~0,041438204 -0,0046141 -0,340385 73,4295727 
89549 0 73,4295727 5772 -0,75 0 0 0 73,429573 0,93086158 ~0,041438 866 -1,416208 72,0133647 
89550 0 72,0133647 ' 7198 -0,6 0,02799 -0,00249 -0,179017 71,834348 0,07585818 0 0,044331835 0 0 71,8343481 71,8343481 
96541 1 75 0,095349465 -0,75 0,02104 -0,0015 -0,112853 7 4,887147 0,268941421 -0,3 0,030304311 -0,002445 -0,183101 7 4, 7040457 0,43648325 0,4364832 
96542 0 74,7040457 0,119202922 -0,75 ~00188 -0,140529 74,563517 0,07585818 0 0,022754628 0 0 74,5635168 
96543 1 75 0,182425524 -0,6 01329 -0,996827 74,003173 o,m299861 -a,5 0,021041347 -0,0081 177 73,3979959 
96544 0 73,3979959 0,148047198 -0,6 01079 -0,791694 72~07585818 0 0,022754628 0 ~OI-7':::-27",60630~~1.;:.9!--'-'72"'-,6;;.:0;.::.63;:.;0;..;.1..;;..9~-::::::::===+-:--::::::::==-I 
96839 1 ~ -0,75 0,04338 -0,0031 -0~1 74~ 1 -0,3 0,027935941 74,1407102 1,069305o6 1,0893051 
96840 0 74,1407~465 -0,75 0,04338 -0,0031 -0,230015 73,910695 0,07585818 0 0,021041 0 0 73,9106949 73,9106949 
97676 1 75 0,182425524 -0,6 0,02191 -0,0024 -0,179842 74,820158 0,119202922 -0,5 0,021041 -0,093832 74,7263262 1,41614833 1,4161483 
97677 0 74,7263262 0,148047198 -0,6 0,02285 -0,00203 -0,151647 79 0,998498818 -0,5 0,021314012 -0,010641 -0,79355 73,7811292 

74,5635168 
2,3936981 2,3936981 

97678 0 73,7811292 0,182425524 -0,6 0,02443 -0,00267 -0,197278 73,583852 0,07585818 0 0,021641865 0 0 73,5838517 73,5838517 
97685 1 75 0,437823499 -0,6 ~ -0,00642 -0,48129 7~51871 0,998498818 -0,5 0,021314012 -0,010641 -0,792954 73,7257555 
97686 0 73,7257555 0,182425524 -0,6 ~ -0,00267 -0,19713 73, 18 0 0,021641865 0 0 73,528626 
97687 1 "----75 0,119202922 -0,6 0,02817 -0,00202 -0,151133 74,848867 5 -0,5 0,0210 10035 -0,075108 74,7737593 

73,528626 
1 47137404 1,471374 

1786 1 '1257921 
97686 0 74,773759'3 0,119202922 -0,6 0,02817 -0,00202 -0,150677 74,623082 007585818 0 0,021641865 0 0 6230821 
97689 1 74,6230821 0,119202922 -0,6 0,02817 -0,00202 -0,150374 74,472709 0,148047198 -0,5 0,021048003 -0,001558 -0,116032 74,3566765 0, 
97690~765 0,119202922 -0,6 0,02817 -0,00202 -0,149837 74,20684 0,07585818 0 0,021641865 0 0 74,2068398 
97691 398 0,148047198 -0,6 0,02174 -0,00193 -0,143296 74,063543 0,095349465 -0,5 0,021041347 -0~074296 73,9892473 
97692 • 473 0,119202922 -0,61 0,02174 -0,00155 -0115039 7311::0,07585818 0 0,021641865 ~ 0 73,8742079 73 

105065 1 ~5 97816111 -0,61 0,02975 -0,00353 -0,264839 74, 1 -0,3 0,021535602 -0, -0,48284 74,2523214 1 861 1,0664386 
105068 0 74,25 40489083 -0,6 0,02975 -0,00429 -0,31876 73,933 • 7585818 0 0,023~ 0 0 73,9335614 73,93356141 
108996 1 75 o, 119202922 -0,6 o,o9513 -0,0068 -0,51 0294 74,489706 0,377540669 -0,5 o,0215356021-..,-a'"',o"""o...,.40::-:6'""5.;:,.3 ~---,:_o""-',30=28""22*='7 47,::-:18:-::6.::-:8845~+-'-'==:...:....:.+--:-1-::,3-:-:17==8~768~1+-:-1--,3""'17""8'""7~68 

74,2068398 
0,3326319 



10899 
11300 
113005 
113006 
11300 
11925 
119258 
12361 
123620 
123929 
123930 
12393 
123932 
123933 
123934 
123935 
123936 
128301 
128302 
128303 
130445 
130446 
130447 
130448 
130449 
132190 
132191 
132192 
132193 
139319 
139320 
139321 
139322 
139323 
139324 
139325 
139326 
139327 
145354 
145355 
145356 
145357 
145358 
145359 
145737 
145738 
145739 
145740 
145741 
145742 
156924 
156925 
156926 

7 
4 

0 45 
1 75 
0 74,7662033 

0,119 -0,6 0,09513 -0,0068 
0,095 -075 0,02104 -0,0015 
0,095349465 -0,75 0,02104 -0,0015 

-0,504761 73,682123 0,~~ 0,021841138 0 0 73,6821232 73,68212321 
-0,112853 74,887147 0,1480471 -05 0,021817484 -0,001615 -0,120943 74,7662033 0,34629823 
-0,112502 74,653702 0,07585818 0,021854945 0 0 74,6537018 74,65=r 

1 74,6537018 0,119202922 .o. I 0.0212

1 
.o.oo .. I -0,141742 74,51196 1 ~021041347 -0,0063124 -0,47035 74,0416105 764 

73,8670141 7 0 74,0416105 0,148047198 -0, 4 -0,00236 -0,174596 73,867014 818 021854945 0 0 73,8670141 
71 1 75 0,268941421 -0, -0,00566 -0,424328 74,575672 0,970687769 -0,5 0,050545419 -0,0245319 -1,829484 72,7461887 2,66538744 

0 72,7461887 0,268941421 -0,75 -0,00566 -0,411576 72,334613 0,07585818 0 0,024801462 0 0 72,3346126 72,3348126 
9 1 75 0,2689414211 -0,75 0,03122 -0,0063 -0,472241 74,527759 0,8175744761 -0,5 0,021041347 -0,0086014 -0,641046 73,8867133 1,42885741 

0 73,8867133 0,1 -0 75 0,03122 -0,00427 -0,315571 73,571143 0,0 0 0, 0 0 73,5711426 73,5711426 
1 75 0,079438549 0 02104 -0,00125 -0,094022 74,905978 0,610639234 -1 0,022858517 -0,0139583 -1,045561 73,8604178 1,23217513 
0 73,8604178 0,079438549 -0,75 0,02104 -0,00125 -0092593 73,767825 0,07585818 0 0,028786752 0 0 73,7678249 73,7678249~2 

1 1 75 0,083172696 -0,75 0,02104 -0,00131 -0,098441 74,901559 0,59868766 -1 0,022858517 -0,0136851 -1,025036 73,8765226 
0 73,876 465 -0,75 0,02104 -0,0015 -0,111163 73,76536 0,07585818 028786752 0 0 73,7653598 73,7653598 
1 73,7653598 0,083172696 -0,75 0,02104 -0,00131 -0,096821 73,668539 0,249739894 -1 0,022858517 -0,0057087 . -0,42055 73,2479888 0,60919622 
0 73,2479888 0,079438549 -0,75 0,02104 -0,00125 ~73,156164 0,07585818 0 0,028786752 0 0 73,1561636 73,1561636 
1 73,1561636 0,268941421 -0,75 0,02~ 72,845677 0,0 -1 0,022858517 -0,0021795 -0,158771 72,686906 0,56466274 
0 72,686906 0,0831 75 0,02104 -0,095405 72,591501 0, 0 0,028786752 0 0 72,5915008 72,5915008 
1 75 0,222~ 0,02617 -0,0035 -0,262291 74,737709 0,99929033 1lt 0,021041347 -0,0105132 -0,785733 73,9519763 1,82330594 
0 73,9519763 0,07585818 -0,6 0 0 0 73,951976 ! 0,777299861 0,021041347 -0,0081777 -0,604758 73,3472179 

EII73.34W~ 0,148047198 -0,6 0,02617 -0,00232 -0,170524 73,176694 0,07585818 0,025255706 0 0 73,1766941 73,1766941 
0,268941421 -0,75 0,02541 -0,00512 -0,384347 74,615653 0,095349465 -0,5 0,023612647 -0,0011257 -0,083997 74,5316565 1,59348546 

74,5316565 0119202922 -0,75 0,02362 -0,00211 -0,157364 74,374293 0,777299861 -0,5 0,033479997 -0,013012 -0,967758 73,4065345 
0 73,4065345 0,095349465 -0,75 0 0 0 73,406535 0,07585818 0 0,033479997 0 0 73,4065345 73,4065345 
1 73,4065345 0, ,75 0,024 -0,00484 -0,355284 73,051251 0,437823499 -0,5 0, 0078374 -0,572529 72,4787216 1,10905856 
0 7250,148047198 -0,75 0 02252 -0,0025 -0,181246 72,297476 0,07585818 0 0,030229805 0 0 72297476 72,297476 
1 0,222700139 -0,75 0,08638 -0,01443 -1,082093 73,917907 0,998498818 -0,3 0,09254459 -0,0277217 -2,04913 71,8687774 4,29403826 

~6687774 0,249739894 
-0,75 0,08638 -0,01618 -1,162816 70,705962 0,07585818 

-0 

0 70,7059617 70,7059617 
7059617 0,091122961 -0,75 0,02398 -0,00164 -0,1159 70,590061 0,154465265 0,184654 70,4054072 0,4213151 

' 
4054072 0 095349465 -0,75 0,02398 -0,00172 -0,120761 70,284647 0,07585818 0 0 70,2848486 70,2846466 

75 0,087065772 -0,75 0,02104 -0,00137 -0,103049 74,896951 0,16110895 001695 -0,126948 74,7700026 0,3327303 
26 0,087065772 -0,75 0,02104 .Q 001371.0,102733 74,66727 0,07585818 0 0 74,6672697 74,6672697 

1 75 0,320821301 -0,75 0,03237 -0,58408 74,41592 1 030242 7~ 1~"431 3,87002868 
' 

0 72,165431 0,119202922 -0,75 0,11289 -0,728326 71,437105 0,119202922 -0,5 0,022620567 -0,0013482 -0,096313 71,3407923 
0 71 ,3407923 0,182425524 -0,75 0,0216 ' -0,210821 71,129971 0,07585818 0 0,021041347 0 0 71,1299713 71,1299713 
1 75 0,182425524 -0,75 0,05662 -0,00775 -0,580986 74,419014 0,5 -0,5 0,052220529 -0,0130551 -0,97155 73~ 2,01427465 

~4637 0,148047198 -0,75 -0,00629 -0,461738 72,985725 0,07585818 0 0,021041347 0 0 72, ,9857254 
57254 0,268941421 -0,75 -0,00653 -0,476479 72,509246 0,860797078 -0,5 0,100806781 -0,0443952 -3,21906 69,2901869 4,14789145 

0 69,2901869 0,268941421 -0,75 0,03237 -0,00653 -0,452353 68,837834 0,07585818 0 0,021041347 0 0 68,8378339 68,8378339 
1 75 0,119202922 -0,6 0,04383 -0,00313 -0,235102 74,764898 0,119202922 -0,5 0,06268 736 -0,~4855784 1,37377962 
0 7 4,4855784 0,07585818 -0,6 0 0 0 74485578 0 268941421 -0,5 0,06268 29 -0,62 8577417 
0 73,8577417 0,119202922 -0,6 0,04383 -0,00313 -0,231521 85818 0 0,050947089 0 0 73,6262204 73,{ 
1 73,6262204 0,268941421 -0,6 0,03348 -0,0054 -0,397706 73,228514 0,175086268 -0,5 0,021041347 .Q= 73. 0,92035306 
0 73,0936251 0,07585818 -0,6 0 0 0 73,093625 0,079438549 -0,5 0,021041347 -0,00 88 73,032 

0325374 0,222700139 -0,6 0,03348 -0,00447 -0,32667~705867 0,07585818 0 0,050947089 0 0 72,7058 2,7058673 
1 75 0,095349465 -0,75 0,02238 -0,0016 -0,120021 879979 0,095349465 -0,5 0,023308125 -0,0011112 74,7967715 0,32292442 
0 74, 0,095349465 -0,75 0,02238 -0,0016 -0,119696 74,677076 0,07585818 0 0,024801462 0 0 74,6770756 74 6770758 
1 74,6770756 0,095349465 -0,75 0,02104~112367 74,564708 0,320821301 -0,5 0,031198422 -0,0050046 -0,~7 0,59716773 

il 0 74,1915447 0,095349465 ~ .0,111637 7407~~85818 0 0,024801462 0 0 79 74,07990791 
1 74,0799079 0,119202922 -0,75 -0,00188 -0,139355 73,940553 176501 -1 0,031198422 -0,017539 -1 ,296845 72,6437082 1 ,57285285 
0 72,6437082 0,119202922 -0,75 -0,00188 -0,136653 72,507055 0,07585818 0 0,024601462 0 0 8 72,507055 
1 75 0,148047198 -0,6 -0 00905 -0,678681 74 321319 0,999999607 -0,5 0,021450184 -0,0107251 03 73, 2,56142194 
0 73,5242162 0,07585818 -0,6 0 524216 0,268941421 -1 0,021450184 -0,00576881 -0,42415 73,1000665 
0 73,1 000665 0,148047198 -0,61 0,101871 -0,00905 -0,661488 78 0,07585818 0 0,035318721 0 0 72,4385781 72,4385781 

1,1329859 

2,6653674 

1,4288574 

1,2321751 

2,408 

1,8233059 

2,702524 

4,7153534 

0,3327303 

3,8700287 

6,1621661 

7 

2,492945 

2,5614219 



1 75 0,095349465 -0,75 0,02104 -0,0015 -0,112853 147 0,222700139 
0 74,6928751 0,095349465 -0,75 0,02104 -0,0015 -0,112391 4 0,07585818 
1 75 0,148047198 -0,75 0,02132 -0,00237 -0,177548 74,822452 0,991422515 
0 7 4,2405528 0,095349465 -0,75 0,02104 -0,0015 -0,111711 ~7769 
0 73,6405368 0,095349465 -0,75 0 0 0 41421 
0 73,4165367 0,095349465 -0,75 0,02104 -0,0015 -0,110471 76605 
0 72,7310981 0,119202922 -0,75 0,02132 -0,00191 -0,138631 72,592467 0,07585818 
1 75 0,182425524 -0,6 0,02145 -0,00235 -0,1760911 74,823909 0,92414182 
0 73,9573335 0,268941421 -0,6 0,02145 -0,00346 -0,255994 73,701339 0,07585818 
1 75 0,119202922 -0,6 0,02197 -0,00157 -0,117825 74,882175 0,731058579 
0 7 4,3062392 0,119202922 -0,6 0,02197 -0,00157 -0,116735 74,189504 0,07585818 
1 74,1895042 0,119202922 -0,75 0,02104 -0,00188 -0,139561 74~ 0 148047198 
0 73,9243343 0,320821301 -0,75 0,02104 -0,00506 -0,37427 73,5 0,07585818 
1 75 0,095349465 -0,75 0,02104 -0,0015 -0,112853 74,887147 0,182425524 
0 7 4, 7275847 i 0 095349465 -0,75 0,02104 -0,0015 -OliE 0,07585818 
1 74,61 922 -0,6 0,02164 -0,00155 -0,11 6 0,182425524 

~,410081 0,095349465 -0,6 0,02134 -0,00122 -0, 0,119202922 
2260543 0,095349465 -0,6 0,02104 ~1 74,136703 0,07585818 

• 1 75 0,148047198 -0,75 0,03319 -0 79 ~ 0 562176501 
0 74,4584503 0,148047198 -0,75 0,03319 -o:oo369 -0,274383 7 ' 0,07585818 
1 75 0,"11:: -0,6 0,08958 -0,00512 -0,384354 74,615646 0,119202922 
0 74,5118216 0,095349 -0,6 0,08958 -0,00512 -0,381852 74129969 0,07585818 
1 75 I 0,11920 -0,6 0,02479 -0,00177 -0,133001 74,866999 0,92414182 
0 74,096935 0,119202922 -0,6 0,02479 -0,00177 -0,131399 73,965536 0,07585818 
1 75 0,182425524 -0,6 0,05944 -0~48796 74,51204 1 
0 I 73,9093266 0,182425524 -0,6 -0, 17338 73,~ 0,5 
0 73,3480706 0,095349465 -0,6 0,02175 -0,00124 -0,091285 73,2 585818 
1 75 

~·-
-0,6 0,05362 -0,00716 -0,537368 74,462632 0,985936373 

0 72,8286894 -0,6 0,053621 -0,01215 -0 88462 71 ,94407 0,07585818 
1 75 0,095 -0,6 0,02269 -0,0013 0,377540669 
0 66,6899536 0,0 -0,6 0,02269 -0,0013 -0,086557 3397 0,07585818 

156927 
156928 
163060 
163061 
163062 
163063 
163064 
163372 
163373 
175110 
175111 
175112 
175113 
175114 
175115 
175116 
175117 
175118 
176124 
176125 
215521 
215522 
215527 
215528 
220273 
220274 
220275 
233904 
233905 
234606 
234607 
236434 
236435 
236436 
236437 
236438 
236439 
236440 
236441 
236442 
236443 
237198 
237199 
237200 

1 
0 
0 

75 0,342989537 ~ 0,04242 -0,01091 
i 73,1670431 0,175086268 -0, -0,01839 

162,88937141 0:1824255241 -0,75 0,09874 
-0,01351 

-0~2658 
-0,818326 74,181674 0,99999824 
-1,345451 71,821592 0,450166003 
-0,849564 62,039807 0,07585818 

1 
0 
0 
0 61 ,0000647 
1 60,8609107 

~0363343 
5863285 

75 
0 71 ,2264392 
0 69,1808149 
1 

TOUR TRIP TRIP 
IOCODE NT Bold 

0,095349465 
0,104331223 
0,091122961 
0,095349465 
0,268941421 

0,07585818 
0,148047198 

TRIP 
f(t) 

75 0,02114 -0,00132 -0,081816 61,957992 0 777299861 
75 0 0 0 61,451317 0,40131234 
,6 0,02302 -0,00213 -0,13 

-0,6 0,03987 -0,00228 -0,13 
-06 0,0223 -0,0014 -0,084943 

-0,01116 -0,636313 
-0,6 0,31228 -0,01787 -0,993059 
-0,6 0,02757 -0,00445 -0,333659 
-0,6 0 0 0 
-0,6 0,02757 -0,00245 -0,169422 

TRIP TRIP TRIP TRIP 
f(M)_bO f(Z)_bO bTRIP deltaB 

,061318 0,095349465 
60,860911 0,07585818 
60,775968 0,927573515 

56 4000221 0 095349465 
7585818 

74,666341 0,998498818 
71,226439 0,622459331 
69,011393 0,07585818 

TRIP/ACT ACT 
Bnew/Bold F(t) 

-0,5 0,02329762 -0,0025942 -0194272 74,6928751 0,41951611 
0 0,035318721 0 0 74,5804839 74,5804839 

-0,3 0,026147856 -o,oo7m1 -0,5819 74,2405528 2,40753294 
-03 O,lili73 -0 488305 73,6405368 
-0,5 0,022620 418 ~ 73,4165367 
-0,3 0,026147 434 -0 72 731 0981 

0 0,021041347 0 71 72,5924671 
-0,5 0,025064396 -0,0115815 -0,866575 73,9573335 1,29866071 

0 0,044331835 -0,00769~593~ 73,7013393 73,7013393 
-0,5 0,021041347 74,3062392 0,81049583 

0 0,021041347 0 0 74,1895042 74,1895042 
-0,5 0,0229152841-0 0016963 -0,125609 73,9243343 0, 

0 0,02104 0 0 73,550064 73,550064 
-0,5 0,023359664 307 -0,159562 74,7275847 0,38485873 

0 0,021041347 0 0 74,6151413 74,6151413 
-0,3 0,021970681 -0,00120241 -0,089579 74,410081 0,47843796 
-0,5 0,021041347 -0,0012541 -0093203 74,2260543 

0 0,021041347 0 0 74,1367033 74,1367033 
-0,3 0,021041347 -0,0035487 -0,265171 74,4584503 0,8159331 

0 0,022525864 0 0 74,1840669 69 
-0,5 0,023345979 -0,0013915 I -0,103824 74,5118216 0,87003072 

0 0,082454046 0 0 74,1299693 74,1299693 
-0,5 0,022260137 -0,01028581 ,770064 74,096935 1,03446435 

0 0,082454046 0 0 73,9655357 73,9655357 
-0,3 0,026962667 -0,0080888 13 73,9093266 1,74321424 
-0,5 0,021041347 -0,0052603 -0,387876 73,3480706 

0 0,08~ 0 0 73,2567858 73,2567858 
-1 0,0222 9431 -1,633942 72,8286894 3,05593007 
0 0,104717138 0 0 71 ,9440699 71,9440699 

-0,5 0,580838238 -0,109645 -8,212704 66,6899536 8,39660322 
0 0,021968697 0 0 66,6033968 66,6033968 

-0,3 0,045592224 -0,0136776 -1,01463 73,1670431 12,9601926 
-1 0,276268719 -0,1243668 -8,93222 62,8893714 
0 0,0214~ 0 0 62,039 62,0398074 

-0,5 0,02104 -0,0081777 ~,451 1,17889674 
-0,5 0,021041347 -0,0042221 ' 1,1918647 
-0,5 0,021041347 -0,0010031 -0,061253 61,0000647 

0 0,021433076 0 0 60,86091 07 60,8609 
-0,5 0,132671867 -0,0615315 -3,739634 57,0363343 26764094 
-0,3 0,504$1<28

1

-0 0144m -0,813693 55,5863285 
0 0,021 0 0 54,5932 932697 

-1 0,0461 703 -3,439902 71,22643921 5,9886069 
-1 0,046139582 -0,02872 -2,045624 69,1808149 
0 0,021526851 I 0 0 69,01139311 69,0113931 

ACT ACT 
f(A)_bO f(Z)_bO 

ACT 
bA CT 

ACT 
deltaB 

ACT 
Bnew 

TOUR TOUR 
BnewTour Utour 

0,4195161 

2,4075329 

1,2986607i 

1,449936 

0,8632967 

0,8159331 

0,8700307 

1,0344643 

1,7432142 

3,0559301 

8,3966032 

20,40673 

5,9886069 

DAY 
Udag/pers 

i 


