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KONSUBRUNS
ruimtelijk gedrag en leefstijl
BIBLIOTHEEK KATHOLIEKE HOGESCHOOL
Hogeschoollaan 225, Tilburg

Dit werk terug te bezorgen uiterluk OP:

BEPALING UIT HET REGLEMENT
Een werk, dat lemand in bruikleen heeft. mag
door hem in geen geval worden uitgeleend.

STELLINGEN
1. De funktione Ze higrarchie van gebouwde voorzieningene Zementen heeft in hoofdzaak artefaktiaet-morfologische

reaZ€teit.

2. RuimteLijke doeZsteLLingen met betrekking tot voorzieningen
mogen de ontpLoo€ingskansen van de gebruikers ervan uit een
oogpunt van hun Zeefstidz niet in de weg staan.

3.

Het nut van het ontwikke Zen van vee Zomvattende zoneringsmethoden ten behoeve van graviteitsmodeZZen is gering.

4. Ondat Leefatij Z-onderzoek niet sne Z en gewis tot resultaten
Ze€dt, Zeggen onderzoekers derge Zijk onderzoek betrekke Zijk
sne Z ter sidde.

6. Het pLe€doo€ dat Van Lohu€zen houdt voor 'een diseussie

over de teehnische uitvoering van de X2-toets', is in soverre m€sLeidend dat n€et de uitvoering van de techn€ek
ter discuss€e staat, doch de vraag naar de omstandigheden
waaronder de techniek verstandig kan worden toegepast.
(C. W. W.

van Lohuizen: "Onderzoekprogrummering in dimensies.

Een verkenning op het terrain van het pLanotogisch onder-

zoek", in: Stedeboze en VoLkshuisvesting, oktober 1979,
pp. 441-448.)

6. Het ruimtelijk gedrag van Paus Johannes Paulus II is
strijdig met de goede beginse Zen van de functione Ze h€irarchie in het aLgemeen.

7. Ges€en het papier versZindend effekt van de kontrastgroepen
anaLyse dient deze techniek uit een oogpunt van behoud van
het groene m€Zieu BLechts bid uitzondering te worden toegepast.

8. De verkeersonve€Zigheid aLs gevoZg van de bomen Zangs
brabants wegen ondersteunen niet de verondersteZZing van
het groene front ats zou het Zeefm€Zieu der mensen door
handhaving en aanptant van bomen in stand gehouden en/of
verbeterd worden.

9. De tegenste Z Zing die in de beide vorige steZZingen tot
uitdrukking komt, kan worden opgevat aZa het d€Zemma van
de sociaZe wetenschappen.

10.

Buursink definiaert geografie ala dat eat geografen doen.
In aansZuiting daarop dient opgemerkt te worden dat het
niet juist zou zijn te veronderateZZen dat tot de taak
van pLanoZogen behoort hetgeen geografen niet doen.

(J. Buursink: "Voorbij de stad", oratie KathoZieke Universiteit te Nijmegen, 16 november 1979.)

11. Invoering van de twee-fasen struktuur bid universite€ten
en hogescho Zen is het startaein voor de ontwikke Ling van

de speci-versiteit.

12.

De bewering van Groenman dat "De kunst van Zeven, in zijn
hoogste vorm een konink Z€jke kunst is, (die) verre uit
(gaat) boven de kunde, die begrijpt en weet aLZeen", achten
wij van refZekterende waarde voor wetenschappe Zijke medewerkers.
(Sj.Groenman: "Functieveranderingen van de school, in het
bijzonder van de Lagere sehoo Z'% in: "De were Zd der mensen",
gedenkboek J.J.Fahrenfort, Groningen 1965, pp. 354-369.)

13. De veronachtzaming van de sociaZe geografie in het opLe€dingspakket van de hoofdop Ze€ding pLanoLogie aan de Univers€teit van Amsterdam en de benadrukking erin van de be Ze€ds- en
procedure Ze aspekten zoaZs we die bij van der Cammen aantreffen, biedt gunstige perspektieven Voor exp Zoitanten van vergader-LokaLiteiten en fabrikanten van pijptabak.
CH.van der Cammen: "De binnenkant van de p Zano Logie 'S

Muiderberg 1979.)

SteZZingen behorende bij G. G. v. d. MeuZen: KONSUBRUNS. Ruimtelijk
gedrag van voorzieningengebruikers uit een oogpunt van ru€mteZijke pLanning (1980).

KONSUBRUNS

Ruimtelijk gedrag van voorzieningengebruikers uit een oogpunt
van ruimtelijke planning
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VOORWOORD

Betrokken zijn bij je vak in een praktijksituatie noodzaakt tot reflexie. Omvang en differentiatie van het planologisch werkterrein dwingt de ruimtelijke
planner zich te specialiseren. In praktijksituaties is dit nauwelijks mogelijk.
De planner is geneigd als antwoord op de vele uiteenlopende vraagstellingen
van 'zijn' opdrachtgever(s) zich te gaan bezighouden met even zovele facetten
die aan ruimtelijke processen onderkend kunnen worden. Deze opstelling leidt er
onherroepelijk toe dat bepaalde facetten nooit die aandacht kunnen krijgen die
zij, gelet op hun maatschappelijk belang c.q. de maatschappelijk/ruimtelijke
konsekwenties, zouden moeten genieten. Teneinde toch aan de vraagstellingen te
voldoen, zal de planner naar ezelsbruggen grijpen. Met behulp van onder meer
(vaak niet aan de betreffende plansituaties aangepaste) planningkonsepten,
normeringen en vuistregels zal hij oplossingen aanreiken, zonder inhoudelijk
zich bezig te houden met de specifieke plansituaties in relatie tot die hulpmiddelen.
Als planologisch onderzoeker/adviseur werden ook wij met deze problematiek gekonfronteerd. Het meest pertinent kwam dit tot uitdrukking bij beleidsvoorbereidingen omtrent de ruimtelijke plaatsbepaling en -ontwikkeling van de winkeldistributie. Zowel op het vlak van struktuur- als bestemmingsplannen zijn uitspraken nodig over de omvang, ruimtelijke spreiding en samenstelling van voorzieningenlokaties. In geval een dergelijk facet slechts 'beperkte' aandacht
kan krijgen vanwege onder meer kostenoverwegingen, dan blijft de planner alleen de mogelijkheid open bedoelde beleidsvoorbereidende uitspraken te baseren
op een beperkte (lees: onvoldoende) hoeveelheid gegevens. Werken met gegevens
die enerzijds onvoldoende zijn en daardoor anderzijds te weinig aspekten belichten, dwingt tot het gebruik van hulpmiddelen die nooit het gewenste inzicht
kunnen verstrekken dat tot een verantwoorde beleidsadvisering kan leiden. Is
het effekt daarvan op struktuurplanniveau nog betrekkelijk, op het niveau van
een bestemmingsplan is deze direkt (bindend) en ingrijpend. Kunnen misschien op
struktuurplanniveau nog globale uitspraken op grond van globaal materiaal verantwoord lijken, op het lagere planniveau kan dit zeker niet gezegd worden.
Toepassing als ruimtelijk planningskonsept van met name de funktionele hi6rarchie impliceert een overeenkomstig probleem. Hetzelfde geldt voor benaderingen
als het zg. konsentratieprincipe en de graviteitsmodellen. Zeer nadrukkelijk
vormt het gebruik van normen, richtgetallen of vuistregels een uiting van bedoelde problematiek. En hoewel Trum (1979, p.8) onder meer normen ziet als
"een hulpmiddel om gemakkelijker, efficianter een bepaald doel te bereiken",
mag niet over het hoofd gezien worden dat normen als richtlijnen-vooraf even
gemakkelijk een beoogd doel voorbij kunnen schieten.

Zo schieten de aangegeven planningsbenaderingen bijvoorbeeld hun doel voorbij
wanneer allokatie en ruimtelijke spreiding van voorzieningenelementen op basis
van theoretische veronderstellingen omtrent onder meer het ruimtelijk gedrag
van voorzieningengebruikers niet of onvoldoende aansluiten bij het daadwerkelijke ruimtelijke gedrag van die voorzieningengebruikers.
Wanneer dat het geval is, worden vraagpunten relevant zoals: is een andere basis voor het ruimtelijk inrichtingsbeleid gewenst, en, welke kategorie voorzieningengebruikers vertoont een 'afwijkend' ruimtelijk gedrag.
Wanneer uit een oogpunt van ruimtelijk beleid het nastreven van een ruimtelijk
planningskonsept zoals bijvoorbeeld de funktionele hiSrarchie toch wenselijk
wordt geacht, dan achten wij onderzoek nodig dat antwoord geeft op de vraag:
Wie passen binnen het konsept en wie niet. Betreft het onderscheid tussen beide kategorieXn verschillen in leeftijd, inkomen en/of vervoersmogelijkheden,
6f spelen andersoortige faktoren een min of meer belangrijke rol.

In aansluiting op enerzijds publikaties uit de sfeer van de marketing-research
en anderzijds op de habitat-studie van Grunfeld (1970) wordt hier met name aan
het konsept 'leefstijl' gedacht.
Het leefstijl-konsept is uit een oogpunt van ruimtelijke planning betrekkelijk
onbekend en daardoor misschien eerder een wat vreemde eend in de bijt dan een
voor de hand liggende invalshoek.
De plausibiliteit van een dergelijke invalshoek kan waarschijnlijk het beste
duidelijk gemaakt worden aan de hand van een plaatsbepaling van een planologisch onderzoeker/adviseur die kennis over en inzicht in sociaal en fysiekruimtelijke strukturen en processen wil integreren.
Voor het planologisch onderzoek zoals dat in deze studie aan de orde is gaat
het daarbij vooral om een drietal klusters, te weten de geografie (sociale
geografie), de ruimteli jke planning (planologie, stedebouw) en de gedragsweten-

schappen (sociologie, in het bijzonder sociologie van de ruimtelijke ordening).
De drie klusters houden zich elk op hun wijze bezig met ruimte, mensen, dingen
en aktiviteiten of aspekten daarvan.
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Tekening 1 : Integratiekader KONSUBRUNS vanuit een drietal klusters van
wetenschappen en/of vakgebieden.
II

In laatstgenoemde kluster bevinden zich tevens vakgebieden die zich ook of
juist in hoofdzaak met niet-ruimtelijke verschijnselen bezighouden. Voor die
verschijnselen worden vaak naast ook voor de verklaring van ruimtelijke fenomenen gebruikelijke, andersoortige faktoren naar voren gebracht.
In geval van planologisch onderzoek en hier ten behoeve van deze studie worden

verschillende vakgebieden op een bepaalde manier bij elkaar gebracht. Gevolg
daarvan is misschien dat op het eerste gezicht voor ruimtelijke verschijnselen
minder voor de hand liggende verklaringskonsepten naar voren treden en een
plaats in dergelijk onderzoek krijgen. Het leefstijl-konsept is er een voorbeeld van.
In breder verband wordt een dergelijke opstellingswijze in het zg. Urbanistiekkonsept nagestreefd dat de basis vormt van onderzoek en onderwijs in de ruimtelijke planning aan de Technische Hogeschool Eindhoven (Goudappel 1976, 1979,
1980).

De invloed die uitgaat van de klusters van wetenschappen en/of vakgebieden is
voor het integratiepunt zoals op tekening 1 aangegeven, niet zonder konsekwenties. Zo moet noodzakelijkerwijs uit die verschillende vakgebieden geput worden wat betreft literatuur, theorievorming en dergelijke. De mate waarin dat
gebeurt is niet voor die vakgebieden gelijk en kan dat ook niet zijn. Wezenlijk
voor het integratiepunt is het doel dat met planologisch onderzoek wordt nagestreefd. Zoals elders (Van der Meulen 1979) reeds ten aanzien van het distributie-planologisch onderzoek in het algemeen is uiteengezet, dienen onderzoeksresultaten een ruimtelijk operationeel karakter te hebben. Vraagpunten die basis zijn voor ruimtelijke beleidsbeslissingen behoeven ruimtelijk relevante

antwoorden. Planologisch onderzoek dient bij uitstek daarop gericht te zijn.

Met te vermelden dat het dan tevens om een inter- en/of multidisciplinaire aktiviteit gaat, menen wij te kunnen volstaan.

Gedurende de totstandkoming van onze studie hebben wij van veel kanten steun
mogen ondervinden. Wij zijn daar zeer erkentelijk voor.
Op deze plaats willen wij enkelen daarvan in het bijzonder bedanken. In de eerste plaats met betrekking tot de opstart: de adspiranten van het Zuidnederlands
Opleidingsinstituut voor Gemeente-Politie te Heerlen van de jaargang 1975 die
een groot deel van de enqu&tes afnamen;
het gemeentebestuur van Brunssum dat voor ondersteuning bij het koderen van de
ingevulde vragenlijsten zorgde; en
ing. Rens Kessener die ons leerde programmeren, een noodzakelijk kwaad voor het
vele rekenwerk dat aan onze studie ten grondslag ligt.
In de tweede plaats voor de kritische lezing van en diskussies over het konseptmanuskript danken wij ir. Jan Houwen, prof.drs. Wali van Lohuizen, ir. Theo Overduin, dr. Harry Timmermans en drs. Richard Stolzenburg;
dr. Lieuwe Dijkstra zijn wij zeer erkentelijk voor zijn redaktionele doorlezing
en bespreking van het manuskript.
De hartelijke wijze waarop prof.dr. Frans GrOnfeld het gehele proces van de
totstandkoming van deze studie heeft begeleid, heeft op ons veel indruk gemaakt. Ook de belangstelling die prof. ir. Henk Goudappel vanuit het gezichtspunt van de Urbanistiek voor dit werk toonde, is bijzonder stimulerend geweest.
Irene Lav n en mevrouw C. Bogaard-Koning danken wij

voor

het vele typewerk.

Tenslotte dank aan onze achterban, Joschi en onze kinderen Jamilja en Tyora;
hun steun is voor ons essentieel geweest.

George G. van der Meulen

St. Hubert, maart 1980
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1.

INLEIDING

"Er zijn op dit moment geen 'hard facts'
voorhanden omtrent de omvang van het
verzorgingsgebied van het winkelapparaat van de gemeente Brunssum"
(Gemeente Brunssum 1974, p. 49)

1.1. Algemeen

KONSUBRUNS betreft een studie, gericht op het ruimtelijk gedrag van voorzieningengebruikers (konsumenten *) binnen het bereik van de ruimtelijke planning en
ruimtelijke ordening. De kodenaam KONSUBRUNS wijst mede op het gebezigde onderzoeksgebied, de regio Brunssum waartoe naast Brunssum zelf, Merkelbeek en Schin-

veld behoren. Deze drie gemeenten liggen in de Oostelijke Mijnstreek in ZuidLimburg.

1.2. Betekenis van de wijziging van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening voor
onderzoek ten behoeve van de planning van voorzieningen

De wijziging van de noodzakelijk geachte onderdelen van het onderzoek ten behoeve van de ruimtelijke plannen in het Besluit op de Ruimtelijke Ordening
(Koninklijk Besluit 30 januari 1976) geeft uitdrukking aan de voortschrijdende invloed die de overheid wenst uit te oefenen op de inrichting van de ruimte. De aangebrachte wijziging, i.c. een toevoeging, kan worden opgevat als een
reaktie op een aantal maatschappelijke ontwikkelingen.
De snelle opkomst van de zg. perifere detailhandelvestigingen en hun vestiging
op plaatsen die in planologisch opzicht niet of minder wenselijk geacht worden
zodanige gebruiksbestemming te krijgen, noodzaakte tot bezinning op de ontwikkeling en allokatie van detailhandelvestigingen in relatie tot de ruimtelijke
struktuur van stad en regio. Voor 1976 werd dit grotendeels aan het partikuliere initiatief overgelaten. De ontwikkeling die planologie en ruimtelijke ordening in het bijzonder sedert de inwerkingtreding van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening hebben doorgemaakt, verklaart waarom de overheid heeft willen ingrijpen in belangrijke mate (vergelijk Rompmodel 1974).

Een 'evenwichtige' inrichting van de ruimte hangt sterk af van de ruimtelijke
struktuur van voorzieningen, waarbinnen de detailhandel een belangrijke plaats
inneemt.
*

In plaats van het begrip konsument zal ter voorkoming van verwarring in hoofdzaak gesproken worden van voorzieningengebruiker of -bezoeker. De mogelijkheid
van verwarring hangt samen met het associaren van konsumeren met 'opeten',
terwijl het om een veel ruimere betekenis gaat.
1

Kenmerkend voor het ad-hoc beleid ten aanzien van de uitvoering van de ruimtelijke ordening sedert de inwerkingtreding van de wet in 1965 is het opnemen van
de verplichting om in onderzoek ten behoeve van streek-, struktuur- en bestemmingsplannen (artikel 2 en 7 van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening), alwaar dat relevant is, tevens distributieplanologisch onderzoek te verrichten.
Meer adekwaat ware een uitbreiding die onderzoek voor aZZe ruimtelijk relevante voorzieningen verplicht stelt. Dit lijkt temeer nodig omdat de wijze waarop op basis van genoemde wet bestemmingsplannen worden opgesteld en geredigeerd,
bepaald niet veel flexibiliteit aan de gebruikers van de bestemde ruimte(n)
overlaat. Of die situatie wenselijk of niet is, wordt hier niet ter diskussie
gesteld. Wanneer echter de betekenis van dit type plan bindend is, dan
mag worden aangenomen dat daaraan voorafgaande overwegingen plaatsvinden op
grond van adekwaat inzicht in de relevante ruimtelijke processen. Voor het verwerven daarvan is onderzoek ten behoeve van de ruimtelijke planning een noodzaak.

1.3. Gangbare benaderingen in de praktijk van het planologisch onderzoek

Dergelijk onderzoek krijgt - ook in de praktijk van de ruimtelijke planning en
-ordening - sedert de invoering van genoemde wet in toenemende mate aandacht.
Dit lijkt op zich een weinig opzienbarende konstatering ware het niet dat het
ruimtelijk ordenen i.c. het ruimtelijk inrichten lange tijd, en gedeeltelijk
nog steeds, beschouwd werd als het 'monopolie' van de stedebouwkundigen. In dat
licht is het niet verbazingwekkend dat bedoeld inzicht in de ruimtelijke processen in de praktijk der ruimtelijke ordening in feite weinig meer was dan het
toepassen van geschikt lijkende normen en vuistregels, in het bijzonder waar
dat de voorzieningenelementen betreft.
Echter, de ruimtelijke vertaling, de specifiek stedebouwkundige bezigheid dient
het resultaat van een (belangen-) afweging vanuit alle relevante aspekten en

door alle relevante deskundigen te zijn, waarvan de stedebouwkundige vormgeving
resp. vormgever er dan is.
Hoewel het onderzoek meer aandacht krijgt, staat het onderzoek ten behoeve van
de ruimtelijke planning van voorzieningen, ook de distributieve, nog in de
kinderschoenen. Voor zover dergelijk op voorzieningen gericht onderzoek plaatsvindt, staat het funktioneren van de voorzieningen zelf centraal.
Het bovenstaande geldt niet alleen voor winkeldistributieve voorzieningen. Ook
de bestudering van de populatie gebruikers van rekreatieobjekten bijvoorbeeld
heeft vooral betrekking gehad op het meten van de samenstelling van bezoekersgroepen op de objekten zelf (zie De Jonge 1969, p. 163).
In het kader van de ruimtelijke ordening die in overheidspublikaties veelal
"ter wille van die samenleving" wordt gepreciseerd, is dat slechts 66n kant van
de zaak. De gebruiker van de voorzieningen die de andere kant vormt was op het
moment waarop deze studie gestart is veel minder vaak objekt van onderzoek. In
het bijzonder geldt dit voor de verklaring van het ruimtelijk gedrag van de
voorzieningengebruikers. Hierbij dient vermeld te worden dat een deel van met
name recente CIMK-studies daaraan wel voldoen (Trommels 1978).
Onderzoek dat gericht is op de voorzieningengebruiker ging oorspronkelijk meestal niet veel verder dan het meten en beschrijven van de bezochte voorzieningencentra, in het bijzonder op geaggregeerd ruimtelijk niveau (stad en/of regio).
Met name in de distributieplanologische onderzoeken heeft dat tot de bekende
'binding- en afvloeiingspercentages' per stedelijke entiteit (stad en/of regio)
geleid. Deze percentages op hun beurt vormen in bijvoorbeeld de zg. 'algemeen
planologische methode' (Van Peursen 1971) de basis voor de draagkracht-bereke2

ningen van het (winkel-)voorzieningenapparaat in een dergelijke entiteit.
Waarom voorzieningengebruikers binnen dan wel buiten de entiteit hun aankopen
doen, krijgt in die onderzoeken niet of nauwelijks aandacht. Uiteraard ligt
deze problematiek nog duidelijker in de talloze planningsrapporten waarin de
behoefte aan (toekomstige) voorzieningen louter aan de hand van normen en vuistregels - waarvan de herkomst in de meeste gevallen letterlijk duister is - berekend is.
Het gemeenschappelijke karakter van deze studies (bijvoorbeeld gemeente Breda
1966; Westelijke Mijnstreek 1972; Breda 1977; de minder recente CIMK-studies
voor Weert, Roermond, Teteringen, Tilburg, Amsterdam, enz., zeer recente CIMKrapporten zoals Verkooijen 1978 en Groen 1979) is dat op basis van gemeten of
veronderstelde ori&ntatiecijfers, dat wil zeggen van binding- en afvloeiingspercentages, bepaald wordt hoeveel koopkracht en daarvan afgeleid hoeveel verkoopvloeroppervlak in elke gemeente haalbaar, dat wil zeggen ekonomisch verantwoord
is. Voor verdelingen binnen een gemeente wordt daarbij in het algemeen volstaan
met kwasi-planologische doelstellingen zoals 'handhaving van het bestaande gedifferentieerde kernwinkelapparaat' en 'streven naar konsentratie in en rondom
het kernwinkelapparaat enerzijds als redelijkerwijs op uitbreiding van het oppervlak winkelbestand gerekend kan worden en anderzijds ter (her-) lokalisering
van gesaneerde en/of geisoleerde winkelvestigingen'.
Dit betekent dat het ruimtelijke gedrag van de voorzieningengebruikers binnen
die gemeenten op gedesaggregeerd niveau enerzijds buiten studie blijft en anderzijds - in het verlengde daarvan - geen onderdeel uitmaakt of kan uitmaken
van het voorspellende deel van de op planning gerichte onderzoeken. Daardoor
wordt tevens onvoldoende rekening gehouden met de mogelijkheid, wellicht het
feit, dat in het ruimtelijk keuzegedrag aangrijpingspunten zitten die gewijzigde ruimtelijke patronen kunnen opleveren. Ook de betrekkelijk recent gepubliceerde koopkrachtoriSntatie-studie van de gemeente Breda (1977) bijvoorbeeld gaat op dit punt ernstig mank. Er worden 'allerlei' verschuivingen in het
ruimtelijk koopgedrag ten opzichte van een vergelijkbare studie van ruim tien
jaar terug in dat gebied vastgesteld, doch het waarom is niet onderzocht. Ook
de studies waarin zg. graviteitsmodellen gehanteerd worden, spelen zich af op
dit makro-ruimtelijke niveau. Op makro-niveau wordt met geaggregeerde gegevens,
met name gemiddelden, gewerkt waardoor de voorzieningengebruiker in zijn specifieke gedragingen en zijn specifieke kenmerken buiten beschouwing blijft.

1.4. Algemene veronderstellingen omtrent het ruimtelijk gedrag van de gebruikers van voorzieningen
Uit verschillende studies (Thomas 1962, Imbert 1965; Johnston 1967; Clark 1968;
Van Weesep 1974; Korteweg 1975) blijkt dat deelgroepen onderkend kunnen worden
waarvoor enerzijds geldt dat zij in ruimtelijk gedrag bij het bezoeken en gebruiken van voorzieningen onderling karakteristiek verschillen en anderzijds
dat voor dat gedrag aan de hand van karakteristieken van die deelgroepen samenhangen en/of verklaringen zijn aan te dragen. Voorts wordt er een toenemend
aantal studies gepubli ceerd waarin kognitief-georianteerde aspekten als verklaringen worden aangedragen, zoals o.a.: studies waarin het gedrag van de
voorzieningengebruikers gekoppeld wordt aan de beeldvorming ('individual's image of the environment, preference, perception') omtrent hun ruimtelijke omgeving (Huff 1960; Murdie 1965; Gould 1966; Goldstein 1966; Downs 1967; Wood

1970; Pacione 1975) en studies waarin het ruimtelijk gedrag in relatie gebracht
wordt met de 'behaviour space' van de voorzieningengebruiker (Harvey 1969; Garner 1970).
Wordt traditioneel het ruimtelijk gedrag van (met name winkel-)voorzieningen3

gebruikers verklaard als minimalisatieprincipe in aansluiting op de theorie der
centrale plaatsen, later zijn hierop modifikaties aangebracht. Deze wijzigingen
hangen samen met de konstatering dat betrekkelijk grote aantallen konsumenten
zg. lage-orde produkten in voor hun hogere-orde centra aanschaffen. Dit afwij_
kende gedrag werd verklaard door de zg. 'multi-purpose trip' (het gelijktijdig
meer dingen in 66n handeling of trip doen) (Rodgers 1959; Johnston 1967).
Voorts merkt Clark (1968) als reaktie op afstandsminimalisatie en rationalisaties voor het ruimtelijk gedrag van voorzieningengebruikers op dat "a more
profitable approach to the patterns of consumer purchases and the orderliness
of spatial behavior may be to investigate an alternative to the nearest centre
hypothesis".
Ten aanzien van de verzorgingsproblematiek in kleine kernen treedt de rol van
de voorzieningengebruiker wel zeer specifiek op de voorgrond. Deze blijkt
zich aan nabijgelegen voorzieningen zoals de plaatselijke winkels (blijkbaar)

weinig gelegen te laten. "Maar het zou al te gemakkelijk zijn, de ondergang
van de kleine-kern-winkel af te doen met de veel gebruikte argumenten van kostenstijgingen en margeverlies. Als we ons hierop koncentreren vergeten we de
voornaamste bron van deze distributie-ellende: de ontrouw van de konsument"
(Jakma 1977, p. 22) . "Bovendien is het gedrag van de consument grillig" (Wijnberg 1977, p. 31).

1.5. Het belang van een voorzieningenplanologie

Naar onze mening is er een min of meer gespecialiseerde werkwijze binnen de planologie nodig die zich in algemene zin bezighoudt met de ruimtelijke planning
van voorzieningen. Deze behoefte wordt vooral manifest wanneer de planologisch
onderzoeker voor een aantal verschillende voorzieningensoorten tracht een thearie over het ruimtelijk gedrag van de gebruikers van die voorzieningen te ontwikkelen.
De voorhanden literatuur blijkt nl. op dit punt zeer eenzijdig. Koopgedrag is
reeds jaren lang onderwerp van onderzoek en theorievorming, rekreatiegedrag in
Nederland heeft pas enkele jaren terug ruime belangstelling verworven. Andere
voorzieningen zoals bioskoop, kafe, restaurant, en sport hebben daarentegen
nauwelijks aandacht gekregen. Ten aanzien van ruimtelijk gedrag is de oogst
nog geringer. Deze stand van zaken is in zoverre verbazingwekkend dat ruimtelijke planners en stedebouwers ondanks deze leemte in de kennis omtrent het gebruik van dergelijke voorzieningen toch plaats en omvang daarvan in de stedebouwkundige plannen hebben kunnen bepalen. Weliswaar hebben zij zich in die gevallen voornamelijk gebaseerd op normgetallen en vuistregels, dit neemt niet
weg dat de grondslag voor hun planningsprodukt relatief spekulatief is. Dat er
onder die omstandigheden verschillende voorbeelden van mislukte plan-realisaties zijn aan te wijzen, is dan niet meer verbazingwekkend. Een nauwelijks bezochte bioskoop in Amsterdam-Slotervaart die intussen gesloten is, een Woensels winkelcentrum dat door sommigen als een bedreiging voor het stadscentrum
van Eindhoven wordt ervaren, winkelcentrum 't Loon in Heerlen dat door een te
lange afgescheidenheid van het stadscentrum een onbedoelde eigen, min of meer
geisoleerde ontwikkeling heeft doorgemaakt, etc.; het zijn slechts enkele voorbeelden. Deze voorbeelden zijn overigens naar onze overtuiging uiterlijke tekenen van een ruimtelijke planning waarin het ruimtelijk gedrag van de gebruikers
van die lokaties niet of althans onvoldoende leidraad is geweest.
Een pleidooi voor een voorzieningenplanologie en een integrale overheidsaandacht voor (de ruimtelijke struktuur van) voorzieningen vindt rechtvaardiging
in overwegingen die analoog zijn aan die welke geleid hebben tot opneming van
de verplichting om distributieplanologisch onderzoek te verrichten in artikel 2
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en artikel 7 van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening. Een soortgelijke planologische problematiek als zich in de winkeldistributie heeft voorgedaan en
zich af en toe nog voordoet, zal zich waarschijnlijk ook op andere voorzieningen-terreinen gaan manifesteren. Bijvoorbeeld kan daarbij aan de rekreatievoorzieningen gedacht worden. De betekenis van het buitengebied in het kader
van de ruimtelijke ordening is genoegzaam bekend. Het feit dat cirka vijftien
jaar na inwerkingtreding van de Wet op de Ruimtelijke Ordening nog zeer veel
gemeenten in Nederland niet over (volledig) goedgekeurde bestemmingsplannen
voor hun buitengebied beschikken, ondanks de verplichting tot het opstellen
en legalisering ervan, vergroot de kans op ongewenste okkupaties en aantasting van de aldaar gelegen schaarse rekreatiemogelijkheden.
De aangeduide problematiek bij winkel- en rekreatievoorzieningen duidt op de
ruimtelijke strukturering naar aard en omvang van de voorzieningen zelf. Een
eventuele integrale voorzieningenplanologie dient voorts aandacht aan de gebruikers van de voorzieningen te besteden. Tenslotte dient ervoor gezorgd te
worden dat, mede gelet op het ruimtelijk gedrag van de voorzieningengebruikers,
een onderlinge (ruimtelijke) afstemming tussen de voorzieningen bewerkstelligd
wordt. In die strekking zouden wij voorzieningenpZanoZogie dan ook willen omschri jven als een werkwijae binnen de p Zano Zogische wetenschap die specifiek
als objekt de Wisselwerking tussen voorzieningen onder Zing en tuasen voors€e-

ningen en voorzieningengebruikers in de ruimte heeft.

Ter

voorkoming van mis-

verstanden moet opgemerkt worden dat het begrip 'wetenschap' in deze omschrijving ook als 'praktijk-gerichte wetenschap' mag worden opgevat. Een diskussie
over de vraag of planologie of het een of het ander zou moeten of kunnen zijn,
achten wij hier niet op zijn plaats.
Tot (de) voorzieningen rekenen wij bijvoorbeeld: verzorgingselementen als detailhandel, scholen, kafd's, restaurants, schouwburgen, theaters, bioskopen,
sportvelden, sportzalen, ontspanningscentra, rekreatieobjekten, bibliotheken,
kruisgebouwen, kinderkreches, ziekenhuizen, artsenpraktijken, buurthuizen,
wetswinkels, speelplekken en parken. Kortom, het betreft dus levensbehoeftenverzorgingen exklusief wonen, werken en verkeer. Ofschoon de drie laatstgenoemde kategoriean in feite voorzieningen zijn, rekenen wij deze als zodanig
autonome sektoren van mens en ruimte niet tot de voorzieningen in de hier bedoelde betekenis. Hier volgen wij dus de in de planologie gangbare indeling
'wonen-werken-verkeer-verzorging'. Ook rekenen wij voorzieningen en verzorgingen in levensbehoeften die binnen de woning gesitueerd zijn zoals drinkwater,
gas- en elektriciteitsvoorzieningen niet tot bovenbedoelde kategorie van voorzieningen.

Dat een integrale beschouwing van de voor de ruimtelijke planning relevante
voorzieningenelementen wenselijk is, komt o.a. tot uitdrukking door het formeren van werkgroepen en/of ko8rdinatiekommissies bij de voortereiding van
ruimtelijke plannen, zoals bijvoorbeeld struktuurplannen. 2

Een voorbeeld van een dergelijk ' integratie-platform' is de "Werkgroep voorlopige voorzieningen" in Amsterdam (zie: jaarverslag "Leefbaarheid Amsterdam") .
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1.6. De betekenis van leefstijl naast andere variabelen voor

de

verklaring van

het ruimtelijk gedrag van voorzieningengebruikers

In het merendeel van de onderzoeken waarin wel het ruimtelijk gedrag van (vooral winkel-)voorzieningengebruikers centraal staat, ligt het aksent op verklarende variabelen als leeftijd, gezinssamenstelling, inkomen, opleiding en vervoer. Andere dan deze zg. strukturele kenmerken komen niet of nauwelijks aan
de orde, afgezien van de wijze waarop en de frekwentie waarmee men voorzieningen bezoekt. Met name geldt dit voor variabelen die aspekten van de leefstijl
van de voorzieningengebruikers weergeven.
In deze studie willen we ons konsentreren op de verklaringsmogelijkheden van
deze leefstijl-variabelen omdat in verschillende studies onvoldoende verklaring
voor het ruimtelijk gedrag gevonden wordt vanuit die sociaal-strukturele faktoren.

1.7. Probleemstelling

Vatten we thans het voorgaande samen in termen van een probleemstelling dan
staan een viertal vragen centraal. Deze zijn:
1.

2.

3.
4.

Gedragen in ruimtelijke zin deelgroepen voorzieningengebruikers zich (min
of meer) uniform?
Komt het ruimtelijk gedrag overeen met de veronderstelde afstandsminimali-

satie zoals die in de planningspraktijk o.a. aan het konsept van de funktionele hiararchie verbonden wordt?
Zijn de ruimtelijke gedragingen op intra-stedelijk niveau redelijk 'vangbaar' in een graviteits- / interaktiemodel?
Indien 2. en 3. negatief beantwoord moeten worden, zijn dan voor het verschillende gedrag van de onder 1. bedoelde deelgroepen verklaringen aan te
dragen welke gelegen zijn op het vlak van de karakteristieken van die voorzieningengebruikers, waaronder die van leefstijl?

1.8. Een leidraad

Voorgaande globale Inleiding behoeft nadere uitwerking. Dit gebeurt in een aantal hoofdstukken, die nog volgen.

Allereerst geeft hoofdstuk 2 een overzicht van de theoretische bases van enkele
konsepties uit de ruimtelijke planning. Tevens wordt aangeduid dat deze benaderingen eerder een normatief karakter hebben dan op een geverifieerd empirisch
fundament berusten.
Voor de theorievorming over ruimtelijk gedrag van voorzieningengebruikers, dat
in hoofdstuk 3 aan de orde komt, is uit die benaderingen het gemeenschappelijke
kenmerk reduktie van afstand, een 'efficient' handvat. Efficiant, omdat door
het hanteren van een terminologie waarin ruimtelijk gedrag wordt uitgedrukt in
'wel/niet de dichtsbij gesitueerde lokatie bezoeken' het zg. opportunity karakter van een voorzieningenlokatie vanuit de gebruiker geredeneerd, konstant
kan worden gehouden.
Aangezien we het konsept leefstijl in deze studie centraal willen plaatsen,
wordt in hoofdstuk 4 op het begrip in het algemeen en op het begrip in het kader van de ruimtelijke planning van voorzieningen, i.c. het ruimtelijk gedrag,
nader ingegaan.
De hoofdstukken 5 tot en met 9 omvatten het onderzoek dat uit de in paragraaf
1.7. aangegeven probleemstelling voortvloeit. Hoofdstuk 5 geeft daartoe een
6

korte blik op de opzet. In hoofdstuk 6 volgt na operationalisatie van ruimtelijk gedrag een toetsing van het begrip afstandsminimalisatie aan de hand van
verzamelde data. Deze data, die het resultaat van een huishoudenenquate zijn
in een deel van de Oostelijke Mijnstreek, te weten de gemeenten Brunssum, Merkelbeek en Schinveld omvattend, zijn ook uitgangspunt voor de andere hoofdstukken. In hoofdstuk 7 wordt een graviteitsmodel gebruikt om na te gaan of dit
type model na kalibratie een redelijke beschrijving oplevert ten opzichte van
de reale, gemeten verplaatsingen door voorzieningengebruikers.
De eigenlijke operationele konseptualisaties van het onderzoek staan in hoofdstuk 8 vermeld. In hoofdstuk 9 wordt de analyse beschreven waarvoor in het bijzonder aan de te verklaren 'algemene' variabele ruimtelijk gedrag van voorzieningengebruikers op een aantal principieel verschillende manieren inhoud gegeven wordt. Het hoofdstuk eindigt met een rekapitulatie van de analyse-resultaten, waarbij bedacht dient te worden dat de analyse uit een oogpunt van ruimtelijke planning een verkennend karakter met name met betrekking tot het konsept 'leefstijl' draagt.
De studie wordt besloten in het tiende hoofdstuk, waarin onder meer een aantal
suggesties voor eventuele voortgezette research in het naar voren gebrachte
thema van onderzoek aan de orde gesteld worden.

1

2.

NORMATIEVE BENADERINGEN IN DE RUIMTELIJKE PLANNING

"Very many planners grossly misunderstand
the nature and function of a model. This
misunderstanding can be attributed to the
unwilling planner and even more to the
unwilling and unhelpful model builder.
It is as if the model builder wishes to
perpetuate the mystique surrounding his
specialisation and is unwilling and perhaps unable to open out these models to
the planner/decisionmaker for examination"
(Swan 1975

,

p.65)

2.1. Algemeen

Voor de ruimtelijke planner die in het algemeen praktijkgericht bezig is, zal
het veelvuldig hanteren van min of meer theoretische konsepties voor het sturen en inrichten van de regionale en stedelijke ruimte een niet of nauwelijks
te vermijden 'noodzakelijk' kwaad zijn. Het gevaar dat in een dergelijke handelwijze ligt opgesloten, is het onoordeelkundig maar vooral zonder voortdurende kritische toetsing toepassen van planningsbeginsels gebaseerd op niet
geverifieerde en/of verouderde theorieen.
Konsepties en richtgetallen en/of normen gaan in die zin binnen het funktioneren van de ruimtelijke planning een 'eigen leven leiden', vaak zonder dat
voor de toepasser en hen die ermee gekonfronteerd worden duidelijk is wat de
herkomst en betrekkelijkheid ervan zijn.
Een van de thema's binnen de ruimtelijke planning in het algemeen en ten aanzien van de ruimtelijke planning van voorzieningenelementen in het bijzonder,

waarop bovenstaande zeer duidelijk slaat, betreft het reduceren van de af te
leggen afstanden. Rationeel denkende en handelende aktoren zullen in die strekking lokaties op zo kort mogelijke afstand of reistijd bezoeken. Naast hierop
afgestemde normgetallen wordt deze gedachtengang teruggevonden in een uitwerking van de theorie der centrale plaatsen, zoals de funktionele hierarchie.
Maar ook in het zg. konsentratieprincipe en de graviteitsmodellen speelt het
reduceren van afstand een belangrijke rol.
In het kader van de ruimtelijke planning gaat het dus om normatieve benaderingen. De ruimtelijke planner aksepteert de konseptualisaties als zodanig min of
meer, zonder deze zelf op hun merites te toetsen. Dit laatste wordt dan vaak
te gemakkelijk overgelaten aan andere, vooral sociale wetenschappen als sociale
geografie, ekonomie en sociologie. Gezien de claim van veel planologen een op
de praktijk gerichte wetenschap te voeren, behoeft die werkwijze verandering.
Dit overigens niet alleen vanuit een planologisch gezichtspunt, doch reeds
vanuit zuiver wetenschappelijk standpunt.
Na een korte omschrijving van de benaderingen en enkele kanttekeningen per benadering op grond van daarop betrekking hebbende verhandelingen in de literatuur, konsentreert de aandacht zich op het afstandsreducerende kenmerk, in het
bijzonder de 'afstandsminimalisatie'.
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2.2. De toepassing van normen in de praktijk van de ruimtelijke planning

De praktijk van de ruimtelijke planning wordt voor een belangrijk deel gekenmerkt door het veelvuldig gebruik maken van normen en vuistregels ter bepaling
van de omvang en situering van voorzieningen voor een bepaalde plaats en bepaald tijdstip. Wanneer uitspraken gewenst zijn over de toekomstige ruimtelijke
situatie terwijl middelen, mankracht en tijd aan de kant van de planner beperkt
zijn, kunnen deze uitspraken 'noodgedwongen' gebaseerd zijn op dergelijke normatieve gegevenheden. Typerend hiervoor zijn het normenboek voor welzijnsvoorzieningen van de Provinciale Opbouworganen (Prov. Opbouworgaan N-Holland 1970)
en het losbladig handboek met planologische kengetallen (Nijhoff 1976).
In de ruimtelijke planning worden ' normen' primair toegepast om een verschijnsel waarover men in kwantitatieve zin kennis heeft, om te zetten in eenheden
met ruimtelijke relevantie. In dat kader moet worden opgemerkt dat in de ruimtelijke planning geen duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen normen, vuistregels, kengetallen en dergelijke. Als zodanig funktioneert een norm dus als
vertaler of transformator en wordt in de plaats gesteld voor een samenhang waarover in kwantitatieve zin kennis ontbreekt. Zo wordt bijvoorbeeld per inwoner
een aantal vierkante meters bedrijfsvloeroppervlak aan de benodigde hoeveelheid
winkelruimte in een bepaalde stedelijke entiteit toegerekend (zie bijvoorbeeld
Gemeente Eindhoven 1973, 1974).
"De grootte van de norm hangt af van de omstandigheden waaronder gewerkt gaat
worden en van de inzichten en de interpretatie van degene die ermee gaat werken. Het is daarom noodzakelijk, om de gedachten en achtergronden die bij het
bepalen van normen hebben meegespeeld, zo expliciet mogelijk te vermelden, zodat interpretatie naar omstandigheden beter mogelijk wordt. Alleen wanneer een
norm wettelijk is vastgelegd (bijvoorbeeld op het gebied van de hygiane), kan
deze als vaststaand worden beschouwd en is interpretatie niet altijd noodzakelijk" (Van den Berg 1973, p. 7) . Een kritische houding is wel gepast.

Dit betekent dus dat - de wettelijk bepaalde normeringen ter zijde latend - het
hanteren van normen betrekkelijk 'planner-gebonden' is. Deze bepaalt afhankelijk van diens inzichten, waaronder zijn bronnen en de omstandigheden die deze
planner meent te onderkennen, de grootte van de norm. Explikatie is daarom
noodzakelijk. Maar dan n6g kan een norm niet anders gezien warden dan een voorlopig, beeldverkennend gegeven. Normen kunnen namelijk niets anders zijn dan
" ( r i c h t- ) c i j fers die bij het opzetten c.q. beoordelen van nieuwe plannen een
eerste oriantatie geven over de omvang van bepaalde verschijnselen" (Gantvoort
1977, p.72) . Deze kunnen dan ook beschouwd worden als "vuistregels, die ontstaan zijn uit de praktijk" (Van den Berg 1973; RPD Jaarverslag 1976) .

Omdat in de praktijk het doel van de berekeningen in de meeste gevallen neerkomt op het berekenen van de noodzakelijke hoeveelheid voorzieningen, zien we
de status van normen en vuistregels verschuiven in de richting van 'vaststaande' vertaalgrootheden (vergelijk Trum 1979). Wij kunnen wat het - vooral ongemotiveerd - hanteren van normen en vuistregels betreft een groot aantal praktijkvoorbeelden als 'bewijsvoering' aanvoeren (Westelijke Mijnstreek 1972; gemeente Brunssum 1974; gemeente Schinnen 1973, gemeente Eindhoven 1973; Van
Geen 1974; gemeente Horst 1976; Van der Meulen 1976; gemeente Gaasperdam 1977).
Ook Buit (1973) komt op grond van een studie van buitenlandse literatuur over
parkeerbehoefte in moderne winkelcentra tot een dergelijke konklusie. "Bovendien spreken diverse auteurs elkaar tegen, komen tot ver uiteenlopende normen
en nemen elkaars aanbevelingen zelfs klakkeloos over"

(Hoogeland 1974, p.66) .

In de aanvang van deze paragraaf is reeds gememoreerd dat omstandigheden de
planner tot het gebruik van normen kunnen dwingen. In eerste instantie gaat het
10

ons erom het uitgangspunt waarmee de voorzieningenstruktuur benaderd wordt aan
de hand van normen ter diskussie te stellen. De bepaling van de voorzieningenstruktuur vindt in de meeste van die gevallen namelijk plaats vanuit de voorzieningen(-lokaties). Dit denken vanuit de voorzieningenlokaties uit zich soms
zeer overt in de vorm van 'de voorziening heeft een redelijke ekonomische basis
wanneer het geplaatst wordt in een woongebied met een x aantal inwoners'. Soms
uiterst subtiel zoals het geval is in een paper van Stad en Landschap. In de
begripsbepalingen in deze publikatie wordt het verschil tussen v.v.0. (verkoopvloeroppervlak) en b.v.0.

(bedrijfsvloeroppervlak) duidelijk gemaakt en ver-

volgens daarover opgemerkt: "In ondernemerskringen - uit commercieel oogpunt
begrijpelijk - wordt veelal het begrip v.v.o. gehanteerd; planologisch gezien
is echter het begrip b.v.o. zinvoller, omdat het bij de ruimtelijke ordening
vooral om het totale ruimtebeslag gaat" (Kok 1974, p. 7) . Een benadering vanuit
de voorzieningengebruiker zou eerder vanuit v.v.o. zijn. (Vergelijk: Korthals
1978, p.45). Het v.v.o. is voor de gebruiker namelijk de ruimte die voor hem
of haar het toegankelijke deel van de winkelvoorziening vormt.
Het normatief benaderen van de voorzieningenstruktuur is niet tot de detailhandeldistributie beperkt. Dit mag blijken uit een rekreatierapport voor de
provincie Utrecht (Buwalda 1974).
Normen kunnen ook kwa methode onderscheiden worden. Zo wijst Goudappel (1970,
p. 114,115) op een normenmethode die samenvalt met de 'dynamische methode'. Bij

het hanteren van die methode wordt namelijk van normen gebruik gemaakt in de
volgende vorm: "Te verwachten is dat de participatie in aktiviteit X in de komende jaren zal toenemen, zodat een hager normgetal voor de berekeningen als
voorbeelden aan
uitgangspunt zal dienen". Uit de prakti jk zi jn verschillende

te wijzen waarbij van dit beginsel gebruik gemaakt wordt.
Een andere vorm van de normenmethode betreft bepaalde analogie-konsepties. Onder andere treffen we dit regelmatig aan in rapporten over distributie-planning
en de planning van rekreatievoorzieningen. Een voorbeeld hiervan is een rapport
over Nieuwerkerk aan den IJssel. "Meting van de huidige kooporiantatie is wel
mogelijk, zij het na diepgaand onderzoek. van diepgaand onderzoek, waarbij onder andere gewerkt wordt met konsumentenenquates, is in het onderhavige geval
echter geen sprake. volstaan wordt met een analogie-studie waarbij uitgegaan
wordt van gegevens van met Nieuwerkerk in omvang en situering min of meer vergelijkbare plaatsen" (Benner 1976, p. 18,19).
Het gebruik van normen kan ook worden opgevat als datgene dat "nagestreefd

dient te worden" (Dekker 1977, p.2.5). In dit geval zijn normen dan het resultaat van politieke overwegingen, kostenberekeningen, gedragsobservaties, bewonersenquates, vergelijkend onderzoek, etc.

Uit voorgaande blijken verschillende bezwaren tegen het - onoordeelkundig - gebruik van normen. De Zeeuw (1977, p. 1,2) geeft, ten behoeve van de planning
van rekreatievoorzieningen, een goed overzicht van de voornaamste bezwaren die
aan het hanteren van normen kleven.
In het kort komen die in algemene zin neer op:
1.
2.

Berusten op een funktioneel-hierarchische strukturering van wonen en verzorging, vooral vanuit het laatste bekeken.
Geringe flexibiliteit. De normen gaan in het algemeen een 'eigen leven'
leiden, ook al benadrukken alle handboeken dat het alleen gaat om indikaties.

3.
4.

De normen zijn vaak fiktief van aard of berusten louter op intuitie, en zijn
niet of nauwelijks aan de realiteit getoetst.
Normen differentieren niet of nauwelijks ten aanzien van de veelal speci11

5.

6.

fieke onderdelen van het totale ruimtelijke systeem.
Ze zijn vaak weinig reael wat betreft hun ruimtelijke konsekwenties en onvoldoende gerelateerd aan andere ruimtebehoevende funkties. En:
De normen zijn in het algemeen niet of nauwelijks bruikbaar op specifieke
mikro- en/of gedesaggregeerde ruimtelijke niveaus.

In het bijzonder wat de rekreatievoorzieningen betreft, wijst De Zeeuw nog op
een aantal andere bezwaren. In de eerste plaats dat rekreatie-normen in hoofdzaak over 'groen' gaan, en niet of nauwelijks over het ' steen' . Verder zijn
naar zijn mening de hoeveelheden groen die in de normen zijn opgenomen te hoog,
waardoor in plaats van een integrerende en ontmoetingsbevorderende, een scheidende en afstandsvergrotende werking van deze normen uitgaat. Uit de verschillende door De Zeeuw (1977, p.6) genoemde Nederlandse bronnen, blijken de oppervlakte-normen op alle hi&rarchisch bepaalde ruimtelijke niveaus met enkele
honderden procenten van elkaar te verschillen. Voor zoverre al op stedelijk niveau in deze groen-normen tot uitdrukking komt wat kijkgroen dan wel gebruiksgroen is, blijkt dat de laatste kategorie ten onrechte de hoofdmoot uitmaakt.
Tenslotte acht De Zeeuw de afstands-normen die voor rekreatievoorzieningen op
regionaal niveau worden gehanteerd in het algemeen weinig bruikbaar binnen de
Nederlandse kontekst.
Het gebruik maken van normen en normenmethodes is niet beperkt tot het ' kre ren' van (verhoudings-)getallen. Ook denkkonstrukties zonder getallen kunnen
feitelijk normatieve benaderingswijzen zijn. In het bijzonder rekenen wij daartoe (de) konsentratieprincipes, (de) funktionele hierarchie, (ekonomisch)
winst- en nutsmaximalisatie-principe en de werkwijze van de graviteits- / interaktiemodellen.

Aangezien het merendeel van deze benaderingswijzen (in belangrijke mate) zijn
terug te voeren op de theorie der centrale plaatsen zoals die primo door Christaller geponeerd is, starten wij in het navolgende daarmee.
Vooral de na 1950 totstandgekomen herformulering van de centrale plaatsen theorie van Berry en Garrison, die tevens intra-urbane betekenis heeft, is van
belang voor een goed begrip van de funktionele hiararchie zoals die vooral in
ons land een 'topper' in de ruimtelijke planning en -ordening geworden is. De
andere genoemde benaderingswijzen komen in samenhang met die funktionele hiararchie aan de orde.

2.3. De theorie der centrale plaatsen

In de planologie en stedebouw treffen we meermalen geledingspogingen in funktionele zin aan. Een daarvan betreft de funktionele hiararchie. Zeer waarschijnlijk (vergelijk Dickenson 1947 en Kok 1964) moet de basis ervan gezocht worden
bij de theorie der centrale plaatsen zoals die oorspronkelijk is geformuleerd
door Christaller (1933).
De cent:rale plaatsen theorie van Christaller is wijd en zijd aangehaald, be-

sproken, gewaardeerd, bekritiseerd, gekompileerd, toegepast en geherformul eerd
(Berry 1958/a,b,c, 1962 bibliografie; Bunge 1962; Haggett 1965; Baskin 1966;
Chorley 1969; Heinemeijer 1970; Dieleman 197la; Buursink 1971/a,b, 1973, 1974,
1975; Potter 1977; Beavon 1977, 1978).
Dit geldt eveneens voor het meer algemeen geformuleerde (verfijnd en uitgebreide) systeem van L6sch (1941) waarin naast de logische afleiding van de centrale
plaatsen theorie waarover zijn werk handelt onder andere met name de geometrie
van het centrale plaatsen systeem in het middelpunt staat (Dacey 1965; Hudson
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1967; Dacey 1968; Tarrant 1973: Beavon 1973, 1975, 1976, 1978; Marshall 1977;
Potter 1977).
Bij de theorie der centrale plaatsen is een aantal kanttekeningen te plaatsen.
Naast meer theoretische studies kennen we een groot aantal op de praktijk (van
de planning) gerichte empirische studies (Takes 1948; Tonckens 1957; Constandse 1960; Goossens 1963; PPD-Friesland 1966; PPD-Noord-Brabant 1967; Voster
1967; Luyten 1968; Van Hulten 1969; Keuning 1971, 1973).
De theorie der centrale plaatsen gaat uit van een serie assumptips in het theoretische model tei Simplifikatie van de werkelijkheid. Deze assumplies zijn een
homogeen aardoppervlak, een gelijke spreiding van konsumenten over dat vlak,

een perfekte informatie over de in dat vlak gelegen voorzieningen bij zowel de
producenten als de konsumenten, die beide ekonomisch rationeel op basis van die
kennis handelen en daardoor optimale gedragspatronen realiseren. In die theorie
betekent optimaal gedrag dat firma's en konsumenten nutsmaximalisatie zullen
nastreven. In de sfeer van de voorzieningen betekent dit laatste dat konsumenten, rationeel handelend, volgens deze theorie de dichtstbijzijnde gelegenheid
zullen bezoeken waar zij hun behoeften kunnen bevredigen. In ruimtelijk/geometrische termen leidt zulks tot sektoren die vanuit een (metropolitaine) kern
starten. Dit leidt Christaller tot de uitspraak dat "a consumer located at any
point within the landscape would be able to secure the purchase of all goods
and services by visiting the centres which lie in the thirty degree sector extending from the metropolitan core which incorporates his place of residence".
En bij L6sch geldt dat "a consumer located at any point within the landscape
would be able to obtain all goods and services within the sixty degree sectoral
zone which encompasses his home" (Potter 1977, p.168). Met andere woorden, "the
structural models of tertiairy location developed by Christaller and Lasch are
..... seen to be based on the highly artificial assumption of stereotyped consumer behaviour" (Potter 1977, p.169) .
In dit kader dienen we te bedenken dat het ruimtelijk gedrag --ook wanneer we
van dergelijke rationaliseringen uitgaan-- het resultaat is van een leerproces.
De benadering echter zoals neergelegd in de theorie der centrale plaatsen is
"but one of a family of equilibrium solutions which can be produced by the
learning process" (Golledge 1967, p.116).

De centrale plaatsen theorie --in zijn klassieke uitwerking-- is niet zonder
haken en ogen. Sedert de publikatie van Christaller (1933) waarin voor het
eerst melding gemaakt wordt van deze theorie zijn, zoals gememoreerd, vele
woorden van kritiek zowel als van lof geuit. De kritiek richt zich in de eerste
plaats op de niet reale aanname van een homogeen aardoppervlak. In de tweede
plaats is het model niet of nauwelijks van toepassing op gedifferentieerde stedelijke en/of industriale situaties. De centrale plaatsen theorie gaat in de
.derde plaats van vaste omgrenzingen van de verzorgingsgebieden per voorziening
uit. Het model verdiskonteert niet de te verwachten effekten die uit agglomeratie voortvloeien. Ten vierde wordt geen rekening gehouden met het ruimtelijk
gedrag van de voorzieningengebruikers. Wat betreft het koopgedrag kan bijvoorbeeld gewezen worden op de voorkeur voor 'one stop shopping/multipurpose trips'.
In de vijfde plaats is het model weinig flexibel voor veranderingen in de loop
der tijd. Er wordt geen rekening gehouden met veranderingen in de regionaal
demografische- en ekonomische omstandigheden, bijvoorbeeld de inkomensverdeling.
Voorts is het model weinig flexibel omdat zeer ingrijpende veranderingen die
voortvloeien uit ontwikkelingen in de technologie (veranderingen in de mobiliteit gedurende de afgelopen decennia illustreren dat duidelijk) niet in het model geinkorporeerd zijn. Tenslotte zijn ook de interne en externe ontwikkelingen van het verzorgingsapparaat buiten beschouwing gebleven. Zo wordt bijvoor13

beeld geen rekening gehouden met een interne verschuiving als de overgang van
winkel met bediening naar supermarkt zonder bediening, eventueel gepaard met
een aanzienlijke verbreding van het aangeboden assortiment. Een duidelijk voorbeeld van een externe verandering is de optomst van de perifere detailhandelsvestigingen, om nogmaals een voorbeeld uit de sfeer van de detailhandelsdistributie te gebruiken.
Christaller heeft aan de verklaring voor het ontstaan van een patroon van centrale plaatsen een aantal vooronderstellingen ten grondslag gelegd. Deze zijn
reeds vermeld. Door enerzijds uit te gaan van een nutsmaximalisatie aan de kant
van de producenten (dat wil zeggen een streven naar maximale winst) en aan de
kant van de voorzieningengebruikers (dat wil zeggen het minimaliseren van de
kosten in termen van afstand) wordt een verband gestipuleerd tussen de omvang
van de centrale lokatie en zijn verzorgingsgebied, zijn invloedssfeer of marktgebied.

In principe zal het zo zijn dat funkties die de gebruiker vaak nodig heeft, op
een zodanige manier ruimtelijk gespreid worden dat hij die gemakkelijk bereiken
kan. Voor voorzieningen die de gebruiker 'sporadisch' bezoekt, is noodzaak van
een situering dichtbij waarschijnlijk minder belangrijk. De gebruiker zal in
een dergelijk geval bereid zijn zich daarvoor extra inspanningen te getroosten,
met andere woorden, hij zal bereid zijn grotere afstanden en/of meer reistijd
af te leggen. Belangrijk daarbij is dat telkens per voorzieningenniveau (minder frekwent gebruik leidt tot een hoger niveau) het proces van nutsmaximalisatie in werking treedt. Elke voorziening heeft dus, op zijn niveau, 66n specifieke reikwijdte die overeenkomt met de straal van het verzorgingsgebied.
Deze varieert uiteraard met de veranderende vervoerswijzen. Tegenover de reikwijdte van een voorziening staat het begrip drempelwaarde, die de minimum-omvang van een verzorgingsgebied voor de betreffende voorziening weergeeft. Deze
drempelwaarde hangt samen met de minimum bestaansbasis van de producent van de
voorziening.
In het snijvlak van twee verzorgingsgebieden is in deze theorie de keuze voor

een gebruiker om van de funkties in de centraal gelegen lokatie in het ene dan
wel het andere verzorgingsgebied gebruik te maken gelijk. Er wordt daarbij vanuitgegaan dat op de punten waar geen overlap met het volgende verzorgingsgebied
is, de keuze eerder zal vallen op de centrale lokatie in dat gebied zelf.
Aangezien geldt dat de reikwijdten of invloedssferen van de verzorgende funkties onderling verschillen, zijn in de rangschikking tevens niveaus aan te
brengen. Deze opklimmende niveaus vormen tesamen een hi rarchie. In feite heeft
dus de theorie der centrale plaatsen betrekking op de organisatie van de ruimte
volgens systemen van zg. nodale regio's. Hoewel Christaller zulks niet expliciet geformuleerd heeft (Beavon 1978), werd daartoe in de klassieke theorie der
centrale plaatsen het ruimtelijk gedrag van voorzieningengebruikers geheel verklaard vanuit het postulaat van de voorkeur voor de dichtstbijgelegen voorzieningenlokatie. Later zijn in het verlengde van resultaten van empirisch onderzoek substities van dit postulaat voorgesteld.
Was uitgaande van de benadering van Christaller lokatie identiek met nederzetting, bij Berry en Garrison krijgt lokatie tevens een ruimere inhoud. Deze auteurs toetsen namelijk ook het spreidingspatroon van winkelkonsentraties binnen
de grote stad in de Amerikaanse situatie aan de theorie der centrale plaatsen

(Berry 1958b) . Zij doen dit uitgaande van een tweetal begrippen, te weten "range
of a good" en "threshold". Het eerste slaat op de maximale afstand waarop voor

een bepaalde voorziening nog verwacht mag worden dat deze bezocht wordt. Het
tweede begrip slaat op benodigde draagkracht of minimale omzet. In dat geval
wordt uitgegaan van een minimum aantal gebruikers, bezoekers of inkomsten.
Berry en Garrison stellen dat de hier geintroduceerde begrippen aan het konsept
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der centrale plaatsen een aanzienlijke flexibiliteit geven. Specialisatie van
en/of 'over'-winsten (-bezoek of -gebruik) door voorzieningenlokaties wordt
theoretisch inpasbaar. Tevens wordt hiermee in principe het idee van de hexagonale markering van een verzorgingsgebied verlaten, althans is deze ruimtelijke konfiguratie niet meer noodzakelijk aanwezig (zie ook: Berry 1970,
1972).

2.4. De funktionele hiararchie
In aansluiting op de onderzoeksresultaten van Berry en Garrison (Berry 1958b)

en andere onderzoekers duiken in de Nederlandse literatuur aanduidingen op als
funktionele hidrarchie, hoofd- en nevencentra, en twee-, drie- en vierslagstelsels (Kok 1964, Bak 1971; Van Peursen 1971; Buursink 1973; Van Peursen
1975, p.9-11). Daarbij wordt onder meer uitgegaan van overwegingen als tijdsbesparing en keuzemogelijkheden. Want, zo stelt Van Peursen (1975, p.8) "al
met al is een functioneel-hiararchische opbouw van het winkelapparaat in het
belang van de consument .... Wat de consument betreft worden diens fundamentele verlangens naar tijdsbesparing en keuzemogelijkheden aldus op optimale
wijze geco6rdineerd".
Ook Trommels (1978, p.84 en p.85) uit zich op die manier. De kritiek van
Fransen (1978) dat de voorzieningengebruikers niet bij de planning van voorzieningen betrokken zijn, geldt mede hier. Gedraagt de voorzieningengebruiker
zich ruimtelijk volgens dit vermeende konsumentenbelang? Of is eerder sprake
van een doelstelling?

2.4.1. Konseptie en realiteit

Tesamen leiden tijdsbesparing en keuzemogelijkheden tot een hiararchisch opgebouwd patroon van voorzieningenlokaties.
De hiararchie blijkt echter in werkelijkheid minder fraai te zijn dan op grond
van beschouwingen hieromtrent verwacht had mogen worden. Voor die tekortkomingen zijn in de literatuur verschillende oorzaken aangegeven. In de eerste
plaats is de funktionele hierarchie geant op het principe van de afstandsminimalisering welke door de voorzieningengebruiker als rationeel handelend wezen zou worden nagestreefd. Voor zoverre dit op regionaal niveau al het geval
is (wat wij deels durven te betwijfelen) op lokaal niveau achten wij dit geenszins aan de realiteit beantwoordend. Op lokaal niveau zijn afstanden waarschijnlijk zodanig onbeduidend dat de voorzieningengebruiker daardoor toch nauwelijks zijn keuze zal·laten beinvloeden.
Diverse onderzoekers (Clark 1966, 1968, 1970; Dieleman 197 la; Day 1973 ;
Buursink 1977) hebben erop gewezen, dat de hypothese van de afstandsminimali-

sering in hun onderzoeken niet op overtuigende wijze bevestiqd wordt.
In aansluiting daarop wijst onder andere Davies ( 1973, p.8) erop dat "consumers will visit the nearest centre providing their preferred level of satisfaction". Ook Pred (1967, 1969) en -in een ander verband-- Wolpert ( 1964) benadrukken de onhoudbaarheid van de door Zipf (1949) als 'law of least effort'
aangeduide aanname. Beiden komen namelijk in hun onderzoeken tot de slotsom
dat het bestaan van de Homo Rationalis en de Homo Economicus op een fiktie berust (zie ook Hauer 1973, pp. 2 en 3).
Een tweede oorzaak ligt waarschijnlijk in het feit dat allerlei nieuwe ontwikkelingen (bijvoorbeeld het verschijnsel van perifere vestigingen, auto-mobilisering) slecht passen in het hierarchiekonsept.
In de derde plaats zijn de aan de verzorgende funkties gekoppelde drempelwaar15

den en reikwijdten i.c. verzorgingsgebieden waarschijnlijk in belangrijke mate
situatie-gebonden.
Ten vierde kan nog genoemd worden het bijzonder eenvoudige mensbeeld dat aan
het konsept 'voorzieningengebruiker' ten grondslag ligt. Hoewel we er regelmatig op zullen wijzen dat niet alle mensen gelijk zijn, wordt dit in het konsept volkomen genegeerd. Zelfs kenmerken als leeftijd, inkomen e.d. blijven
vaak buiten beschouwing.
Het maakt dus waarschijnlijk verschil of wordt geredeneerd vanuit de centrale
voorzieningenlokatie (Berry 1958/a en b) of vanuit de gebruikers. In het eerste geval worden aantallen centrale funkties per centrale lokatie geregistreerd
en onderling vergeleken, waarbij "de hiararchische ordening wordt toegeschreven aan de werking van de reikwijdte en de drempelwaarde"

(Mik 1977, p. 56) .

Dit geldt ook voor de toepassing door Keuning (1971) waarin hij per nederzetting elke winkel naar verzorgings- en specialisatiefunktie via een van 66n tot
acht lopende wegingsfaktor voor gebruiksfrekwentie, waardeert.

De funktionele hi6rarchie is met name in de distributieplanologie veelvuldig
centraal gesteld en als uitgangspunt voor planning geaksepteerd (Empeo 1968,
1972; Blok 1976; Gemeente Breda 1977; Van der Heijden 1977; Geerts 1978;
EIM 1979).

Vanwege de twijfels die in theoretische zin herhaaldelijk zijn en worden uitgesproken over dit konsept heeft een verschuiving van het objekt van onderzoek
plaatsgevonden. Bij Bak ( 1971, p. 25) zien we nog een benadering vanuit de

voorzieningenlokaties. Buursink stelt echter enkele jaren later (1973) dat de
"theoretische onderbouw van het konsept van de funktionele hiararchie nog te
weinig onderbouwd is en zelfs steeds meer ondergraven wordt". Later wijst
Buursink (1977, p.6) erop dat "door de verbeterde interpretatie van de hiSr-

archie tevens het ruimtelijk koopgedrag van de konsumenten als objekt van onderzoek naar voren kwam".
Buursink (1973) verbindt daaraan dat "het konsept van de funktionele hiararchie niet als planologisch dogma mag worden gehanteerd zolang de theorie nog
onvoldoende is getoetst aan de praktijk". Wij menen echter dat deze stellingname alleen houdbaar is, wanneer aan 'konsept' de strikte betekenis wordt gegeven zoals we die in de methodologie ten behoeve van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek aantreffen. Wordt geen empirisch verifieerbare 'inhoud' van
het konsept verlangd, dan geldt de stelling niet. In het laatste geval geven
wij in plaats van konsept de voorkeur aan het begrip doelstelling. In de volgende subparagrafen gaan wij hier nader op in.

2.4.2. Termen en begrippen: een methodologisch standpunt

De funktionele hierarchie roept dus waarschijnlijk begripsverwarring op. Om
dit te voorkomen worden aan de hand van De Jager (1975, pp. 18,19) enige definities geintroduceerd, zoals voor term, begrip en definitie. Hun onderlinge
samenhang die tot eventuele akseptatie van bepaalde begripsaanduidingen kan
leiden, hebben wij tevens in een schema weergegeven. (Zie p.17).
Onder een ' term' worden woorden ter aanduiding van een begrip verstaan. Het
zijn als het ware "afkortingen" om een idee of een voorstelling in don woord
samen te vatten. Als zodanig is een term tevens een "afspraak" in de taal om
onze voorsteZZing omtrent een verschijnsel zus of zo te noemen. Allerlei groeperingen hebben naast die algemeen gangbare termen uit de spreektaal nog hun
eigen specifieke termen: potjeslatijn, dieventaal, sporttermen, typische zeemans- of teenageruitdrukkingen, en vakjargon.
Een 'begrip' is een abstraktie, een idee, een voorstelling omtrent de aard van
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een verschijnsel.
Het is noodzakelijk een begrip te definiaren. In een 'definitie' wordt namelijk
een nauwkeurige (begrips)omachrijving gegeven waarin alle kenmerken zijn ver-

vat die een verschijnsel moet bezitten om met een bepaalde term te mogen worden aangeduid en waardoor het afgegrensd wordt van andere verschijnselen en
begrippen.

Term

Definitie

'

Begrip(pen)

< "Reserved
zekerheid
stabiliteit
konsensus
t.a.v. / van /
over
woordgebruik

-1 Word"

4

-- Gebruik/Toepassing

*

Eigenschap(pen)

Aksep-

.

tatie

Schema 1: Weergave van de aksepteerbaarheid van een term als aw,-

duiding van / ter verwijzing naar een bepaald verschijnsel binnen het 'taalgebruik' van een bepaald vakgebied.

In afwijking van het startpunt van De Jager, namelijk een verschijnsel, begint
het schema met de 'term'. Ook al wordt door de defini ring van een begrip duidelijk waar een bepaalde 'term' voor staat, toch impliceert dat nog geen eenduidig --op die inhoud afgestemd-- gebruik van de term. In het alledaagse
spraakgebruik zowel als in de verschillende vaktalen worden termen aan verschillende begrippen gekoppeld. Een 'funktie' is een typisch voorbeeld: plaats in
de beroepssfeer, de funktie van een godsdienst, hartfunktie, een wiskundige
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funktie.

Per vakgebied is het definiaren van begrippen daarom zo belangrijk. Eenmaal gedefinieerde begrippen dienen met termen aangeduid te worden die --in ieder geval binnen 66n vakgebied-- het karakter van 'reserved words' hebben. Dergelijke op vakverschijnselen gerichte woord-reserveringen kunnen er garant voor
staan dat volkomen duidelijk is waar de term voor staat en in welke hoedanigheid deze geplaatst moet worden- Alleen dan kunnen 'vergissingen' zo goed mogelijk uitgesloten worden.
Staat op die manier vast waar de term voor staat dan zijn 'onomstotelijk' de
eigenschappen van het begrip dat de term representeert, bekend. Is aan die
voorwaarden voldaan, dan is het verantwoord de term te aksepteren.

Wat in het bijzonder de term 'planningskonsept' aangaat, kan een ontleding geschieden in ptanning en konsept. Omtrent het begrip 'planning' is - mede door
de menselijke drang tot vooruitzien en vooruitregelen
genoegzaam, doch zonder eenduidig resultaat, gefilosofeerd, geschreven, gedefinieerd, etc. (Mannheim 1946; Dror 1956, 1963; Steigenga 1964; Academische Raad, sectie Planologie 1972; Ter Heide 1973, 1976; Faludi 1973/a,b, 1978; Van Houten 1974; Goedman 1978).
De deelterm 'konsept' onder andere, die naar de anglo-saksische talen verwijst,
wordt vooral gehanteerd binnen de methodologie van sociaal-wetenschappelijk
onderzoek. Segers (1975, p.29) stelt 'konseptueel model' gelijk met 'theoretisch kader', het 'denkraam' van de onderzoeker, en (p. 30) 'konsepten' met
'theoretische begrippen', of zo men wil .... kenmerken. Deze eigenschappen
worden bij voorkeur aangeduid met het woord 'variabele'. Het konseptueel model
geeft daarbij de verschillende samenhangen of relaties tussen de konsepten weer.
Voorts stelt Segers ( 1975, p. 31) dat bij "het formuleren van het conceptueel
-

model de onderzoeker niet beoogt reeds te constateren dat de bedoelde relatie

tussen variabelen aanwezig is, maar wel dat hij verwacht die relatie in de realiteit te zullen aantreffen",.... "een aantal denkbeelden-vooraf.... waardoor het probleem in een theoretisch kader wordt geplaatst". Tenslotte vermeldt
Segers (1975, p. 31) nadrukkelijk dat "de vraag over wie of wat de onderzoeker
het heeft in zijn conceptueel model dan ook een noodzakelijke toevoeging is en
eigenlijk zelfs het beginpunt van het theoretisch kader vormt".

2.4.3. Omschrijving van de term 'olanningskonsent'

Uitgaande van bovenstaande omschrijvingen kan de abstraktie die in het schema
in de vorige subparagraaf is nagestreefd, omgezet worden in een konkrete(re)
invulling van het schema. Als de term 'planningskonsept' is, dan zou die term
kunnen verwijzen naar een begrip dat als volgt te definiSren is:
Een (ruintelijk) planningskonsept is een in het kader van de planning abstrakte
formulering teneinde de ruimte zodanig in te richten dat deze aansluit op werkelijk gedrag; dit gedrag is 6f getoetst en bevestigd, 6f moet nog getoetst
worden doch is niet door onderzoek twijfelachtig geworden c.q. gefalsificeerd.

Aangenomen dat de aangegeven definitie konsensus geniet dan kan voor de 'funktionele hierarchie als planningskonsept' de inhoud bepaald warden:
De funktione Ze h€5rarchie Ls een bepaa Zde ruimteZijke spre€ding van konsentra-

ties van voorzieningen. Enersijds gaat het om de verankering daarin van fysiek-

ruimte Zijke (kwmiZaties van 8 traten, p Zeinen, parkeerge Legenhei d, openbaar vervoersknooppunten e. d. ) en spee€fiek funktione Ze (kumutaties van verzorgende

funk ties) bij elkaar plaatsing.
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Anderzfjds zijn diskontinue niveaus

Le onder-

kennen waarop voorzieningengebruikers reageren vo Zgens het beginseZ van afstandsminima Zisatie, hetgeen neerkomt op het gebruik van de vanuit de woonZokatie meest nabije voorzieningenZokaties.

2.4.4. De funktionele hidrarchie als doelstelling *

Uit de Inleiding zal duidelijk geworden zijn dat toetsing van het gedrag van de
voorzieningengebruikers, het laatste deel van bovenstaande hypothese dus, geen
ondersteuning voor die hypothese zal opleveren. Lopen we op deze falsifikatie
vooruit, dan dient een aanduiding als planningskonsept voor de funktionele
hiararchie van de hand te worden gewezen. Vervanging door een planningsdoelstelling is dan terecht. Een nadere blik in de planningsliteratuur ondersteunt
die gedachte. In het volgende tweetal min of meer toevallige voorbeelden komt
dat tot uitdrukking.
Zo formuleert en rangschikt de Provinciaal planologische Dienst van de Provincie Zuid-Holland (1975) onder 'Plancategorie verzorging' haar afgeleide doelstelling: "Een hiararchische strukturering van voorzieningen nastreven, zo mogelijk in aansluiting op de hiararchie van centra in stads- en streekgewesten".
En in een distributie-planologisch rapport voor een nieuwe woonwijk: "Ook al
zou in het nieuwe woongedeelte koopkracht voldoende aanwezig zijn voor een winkelcentrum, is het niet aan te bevelen de totstandkoming te bevorderen, om de
wenselijke hiSrarchische opbouw niet te doorbreken" (Van de Laar 1973, p.2).
Met andere woorden, de funktionele hierarchie en de daaraan gekoppelde veronderstelling van afstandsminimalisatie zijn veeleer doelen die 'men' (aktor)
wenst na te streven teneinde door mddr ordening van de ruimtelijke voorzieningenstruktuur (middel) een voor gebruikers 6n producenten meer adekwate verzorging (doel) te realiseren. Daarmee zijn we in feite terechtgekomen bij de zg.
theorie van de planning, een stuk methodologisch-planologisch denken waarin

procedurele en organisatorische zaken centraal staan, terwijl het gebruik van
onder meer de funktionele hiararchie gebaseerd dient te zijn op kennis vanuit
de 'theorie in de planning' (zie Faludi 1973a en 1973b), de substanti&le zijde.

Voor zoverre een doelstelling (Bovy 1972; Kuypers 1973) een intentionele strekking heeft is volgens Langeweg (1977) sprake van een toekomstige situatie, waarover een wens wordt uitgesproken. Als gevolg hiervan is een doelstelling normatief, he tgeen eveneens valt af te leiden uit de gegeven definitie van 'doel',
waarin een koppeling wordt gelegd met een 'aktor' (p.6) . . . . "een
'positieve'
formulering over een probleem" (p.27) . . . . "uitingen van belangen" (p. 33) . Het
verbaast dan niet dat rond doelstellingen regelmatig konflikten optreden "rond

de vraag in hoeverre al dan niet van eenzijdigheid in de gepresenteerde doelstellingen en van eenzijdigheid in bevoordeling of benadeling van daarmee gemoeide deelbelangen sprake is" (Buit 1977, p.91) .
Hieruit vloeit in algemene zin de steeds terugkerende noodzaak voort om doelstellingen te evalueren. Want "enerzijds verwijst evaluatie naar een objektivering; een redle feitelijke benoeming van een bepaalde situatie. Anderzijds
betekent het een waardering; een waardetoekenning aan en een beoordeling van
de geobjektiveerde situatie" (Voogd 1975, p.288).

*

Deze begripsaanduiding voor overheden sluit aan bij die van de RPD (1973, p.15)
aldaar wordt de overeenkomstige term 'streving' gereserveerd voor doelstellingen van individuen en groepen in de samenleving.
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2.4.5. Doelstellingen en planologisch onderzoek

Het tegenover elkaar stellen van konsepten met een theoretische inhoud en doelstellingen waaraan impliciet aan theorie ten grondslag gelegde eisen niet gesteld worden, raakt een 'bekend' vraagstuk in de ruimtelijke planning en ruimtelijke ordening. Behoren ruimtelijk relevante beslissingen, hetgeen principieel politieke beslissingen betreft, gebaseerd te zijn op, en eventueel in overeenstemming met, resultaten van daartoe verricht planologisch onderzoek.
Hoewel wij menen dat uit een oogpunt van planologisch onderzoek onderzoeksresultaten en ruimtelijke beslissingen zeer dicht bij elkaar gebracht moeten
worden (misschien moet zelfs het struktureel op elkaar afgestemd zijn als voorwaarde gesteld worden), blijven die ruimtelijke beslissingen verantwoordelijkheid van politieke besluitvormers. Dit betekent dat in het kader van de politieke besluitvorming met doelstellingen gewerkt kan worden, zelfs wanneer deze niet op de empirie aansluiten. Daar staat tegenover dat de planologische
onderzoeker in die gevallen tot 'taak' heeft enerzijds op de konsekwenties van
een dergelijke politieke besluitvorming te wijzen; anderzijds nader onderzoek
te verrichten naar het waarom in de empirie deels of geheel geen aansluiting
op die doelstellingen bestaat.

2.5. De principes van konsentratie
"In een tijdperk waarin het autoverkeer nog van geringe omvang was en waarin

de telecommunicatie nog in de kinderschoenen stond, was de concentratie van
onderling verbonden aktiviteiten een voorwaarde voor een optimaal functioneren"
(Dieleman 1975, p.95). Hoewel het karakter van het huidige tijdperk anders is,
handhaaft konsentratie zich als konseptie voor ruimtelijke planning en ruimtelijke inrichting. Deels overigens in samenhang met de funktionele hierarchie.
Onder konsentratie verstaan wij de bij eZkaar pZaatsing (geplaatst staan) van

zoweZ getijksoortige aZs versehiZZende funkties in een aLs zodanig herkenbare
Er is zowel een ondernemers- als een gebruikersstand-

ruimteZijke entiteit.

punt v66r konsentratie. In het eerste wordt vooral op de ekonomische noodzaak
(groot bezoekers potentieel) ervan gewezen. Bij het gebruikersstandpunt ligt
de nadruk op keuzemogelijkheden binnen een beperkte ruimte. Beide standpunten
zijn op zich niet onverenigbaar.
Volgens Bak ( 1971, p. 18) moeten voor een optimale verzorgingsstruktuur "de
principes van concentratie en deconcentratie met elkaar in overeenstemming
worden gebracht". Konsentratie impliceert dan overigens "een streven tot microplanologische bundeling" (Bak 1971, p.246) . ook hier gaat het dus om een
doelstelling. Er bestaat een drietal konsentratie-principes voor de ruimtelijke planning:
1. Ontwikkeling van kleine centra ter vervanging van losse, en geisoleerd
gesitueerde voorzieningenelementen. Vooral in de winkelsfeer speelt deze
problematiek duidelijk op woonniveau (Consumentengids 1978, p.323).
2. Handhaving van de funktie van bestaande lokaties door toevoeging van nieuwe
c.q. van elders komende voorzieningenelementen. Dit komt in het bijzonder
in gedetailleerde bestemmingsplannen tot uitdrukking middels de bestemming
WT = winkels toegestaan, HT = horeka toegestaan, etc.
3. Als onderdeel van funktionele ruimtelijke strukturering waarop Bak duidde.

Voor zoverre gebruikers konsentratie bepleiten spelen onder meer faktoren als
het terugdringen van offers kwa energie, kosten en tijd (bijvoorbeeld vanwege
het zich ruimtelijk verplaatsen), de herkenbaarheid (Lynch 1964; Prokopp 1967;
Wentholt 1968), de gezelligheid en aantrekkelijkheid (Heinemeijer 1968), het
20

in een 'overzichtelijk' territoir aangeboden krijgen van een multi-funktioneel
geheel aan voorzieningen en/of aktiviteiten, het daarmee samenhangend beloopbaar maken van die voorzieningenruimte, die tevens door zijn verscheidenheid
verhoogde aantrekkelijkheid kan vertonen, etc., etc (zie op dit punt ook de
uiteenzetting over 'ruimte-tijd-systeem' van Goudappel (1974, pp.103-105). Voor
de gebruikers kunnen verder genoemd worden 'one-stop-shopping', keuze-mogelijkheden (Bolt 1972, p. 12) .

"Het bijeengroeperen van winkels komt in belangrijke

mate tegemoet aan de wensen van de consument. Zulks geldt - uiteraard - de shopping goods .... Voor het bezoeken van winkels in de conveniencesfeer wenst de
tijdbewuste consument slechts een minimum aan tijd, ongerief en moeite te besteden. Dit verlangen vraagt eveneens concentratie van de desbetreffende winkels. Zulks biedt namelijk de mogelijkheid van 'one-stop-shopping' waardoor het
doen van inkopen in d6n winkelgang kan gebeuren" (Van Peursen 1975, p.6). Want,
"de moderne consument is namelijk eerder geneigd om in 66n tochtje zoveel mogelijk boodschappen af te werken dan om verscheidene malen een afzonderlijke
aankoop in de desbetreffende dichtstbij gelegen winkel te doen. Bovendien is de
totale afstand die buurtbewoners moeten afleggen in de meeste gevallen aanzienlijk groter dan die heen en weer naar een centraal gelegen winkelcomplex,
waar men al deze winkels bij elkaar aantreft" (Van Peursen 1975, p.7).
Voor de ondernemers liggen de voordelen van konsentratie in komplementariteit,
verhoging van de attraktiviteit waardoor specialisatie eerder mogelijk wordt
en het daarmee samenhangende vestigingsklimaat. Onder meer hebben 'trekkers'
het effekt dat andere bedrijven kunnen rekenen op een deel van de passanten
die zich op die trekkers orianteren.
Tenslotte kunnen nog enkele ekonomische argumenten vermeld worden, zoals het
feit dat konsentraties (van winkels met name) eerder als beleggingsprojekt geschikt en voor projektontwikkelaars aantrekkelijk zijn (Buursink 1976, p.3).
Voor de ruimtelijke inrichting en ordening kan het gewenst zijn voorzieningen
--waartoe we ons hier zullen beperken-- nabij elkaar te situeren (zie Buit 1976) .

Nabije ligging impliceert onder andere onderlinge ondersteuning, vergrote aantrekkingskracht, ruimtelijke spatiering en vormgeving, gericht op het doel van
voorzieningen als funktie, multifunktionaliteit, afwisseling, agora of forumkwaliteit en een veelvuldige aanhaking bij het historisch tot stand gekomene.
Bij de voorstanders van handhaving Van een gekonsentreerde ruimtelijke inrichting, spelen daarbij argumenten zoals het tegengaan van verspilling van aldaar
opgeslagen maatschappelijk kapitaal (Bak 1971), de kleinschalige stedebouwkundige kwaliteit mede in historisch perspektief (Monumentenzorg: beschermde gezicht) en de voor openbaar vervoer beter, efficienter en frekwenter te verzorgen lokaties (Goudappel 1978: NOS-televisie uitzending 'Frontaal').
Het begrip konsentratie komt dus zowel in de centrale plaatsen-theorie als in
de funktionele hiararchie voor. Voorzieningenkonsentraties blijken namelijk
hiararchisch gespreid in een stedelijke entiteit gesitueerd te zijn (Proudfoot 1969).
Uit een oogpunt van ruimtelijk gedrag van de voorzieningengebruiker menen wij
echter dat het principe van konsentratie onderscheiden moet worden van dat van
de funktionele hiararchie. In afwijking namelijk van het ruimtelijk gedrag volgens de funktionele hi&rarchie Chet reduceren van afstand tot de voorzieningenlokatie) zal de voorzieningengebruiker in geval van het konsentratie-principe
het reduceren van afstanden binnen de ruimtelijke entiteit van de voorzieninaen-konsentraties voorop plaatsen.
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2.6. De graviteitsmodellen
Bepaalde modellen kunnen met behulp van een formule aan de hand van theoretische overwegingen opgebouwd worden uit variabelen en parameters.

Door de werkelijkheid (op die manier) om te zetten in met elkaar gerelateerde
abstrakties wordt "ieder model als het ware een werktuig ter analyse en verklaring van slechts een deel van de werkelijkheid en (is) slechts voor dat deelonderzoek geconstrueerd" (Van de Woestijne 1970, p.46). We zullen hier niet
stilstaan bij de soorten modellen die onderscheiden worden zoals bijvoorbeeld
schaalmodellen, analogiemodellen, ideaalmodellen, mathematische modellen, etc.
We verwijzen slechts naar de omvangrijke hoeveelheid literatuur waarin dat (bij
herhaling) reeds is geschied (Lowry 1964; Styles 1968; Wilson 1970; Klaassen
1971; Lee 1973a; Kruekeberg 1974; Batty 1976; Masser 1977).
Modellen van het ruimtelijk gedrag van voorzieningengebruikers zijn enerzijds
tot ontwikkeling gekonen uit behoefte aan inzicht in de toekomstige voorzieningenstruktuur, i.c. de struktuur en omvang van de winkelvoorziening, anderzilds om voorspellingen te doen over de toekomstige verkeersbeweging van voorzieningengebruikers in een (stedelijk) gebied. Met name de kategorie der zogenaamde 'social-physic'-modellen kent in de verkeersplanning omvangrijke toepassing (Goudappel 1970).
"
Just as origin-destination investigations are useful for traf fic planners,
studies of activity are suited to serve a corresponding purpose for land use
planners. The interaction between activity patterns and land use renders analyses hereof useful in several ways. They may enable planners to see the consequences to people's behaviour pattern caused by changes in land use and thus
in advance to evaluate whether these changes are desirable or not. Furthermore,
the analyses can be a tool for getting the best location of the city functions

particularly service functions and recreative purposes" (Simonson 1974, p.31).
Tot die sociat-phys€e-modeZZen behoren de zwaartekrachts- of graviteitsmodellen. Deze modellen, zoals wij die thans kennen, hebben een betrekkelijk lange
wordingsgeschiedenis achter zich. De zwaartekrachtsmodellen hebben hun naam te
danken aan het feit dat het ontstaan van deze kategorie het gevolg is van een
analogie uit de fysische wetenschappen. In deze heeft met name de natuurkunde
aangrijpingspunten geboden via de graviteitskonseptie voor hemellichamen van
Newton.
De historie van de zwaartekrachtsmodellen toegepast op de sociale werkelijkheid
begint bij Reilly (1929) die de 'law of retail gravitation' introduceerde. De-

ze wet is een analogon van Newtons stelling dat de aantrekkingskracht tussen
hemellichamen (massa's) evenredig is met het produkt van die massa's en omgekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand tussen de beide hemellichamen.
Toegespitst op de winkeldistributie luidt de herformulering van Reilly "two
cities attract retail trade .... from an intermediate city or town in the vicinity of the breaking point, approximately in direct proportion to the population of the two cities and the inverse proportion to the square of the distance from these two cities to the intermediate town"

(Reilly 1929) .

We zullen de verdere ontwikkeling van de graviteits-/interaktiemodellen slechts
summier aanduiden aangezien daarop reeds in talloze handboeken en tijdschriftartikelen uitgebreid is ingegaan (Converse 1949; Carrothers 1956; Styles 1968;
Wilson 1969; Huff 1969; NEDO 1970; Lee 1973a; Kruekeberg 1974; Masser 1976;
Baxter 1976).

In formule ziet het model van Reilly er als volgt uit:
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Ba . <pa h x /D, h'
B
b
waarin:

p
\ b/

D

\ a/

Ba = proportie verzorging vanuit een tussenliggende
stad aangetrokken door stad A
Bb = idem door stad B

P

= inwonertal van stad A

P

= inwonertal van stad B

a

Da = afstand vanuit de tussenliggende stad tot stad A
Db = idem tot stad B.

Een eerste nuttige modifikatie van deze formule heeft Converse (1943, 1948 en
1949) verzorgd * :

D

ab

Db=
1

waarin:

+

Pa

F"

Db = tussen stad A en stad B gelegen omslagpunt,
uitgedrukt in afstand tot stad B
Dab=

P

a

afstand tussen stad A en stad B

= inwonertal van stad A

Pb = inwonertal van stad B.

Door deze aanpassing, die duidelijk in de herziene formule naar voren komt,
wordt het mogelijk te bepalen waar ongeveer het omslagpunt tussen twee steden
ligt van waaruit voorzieningengebruikers het aantrekkelijk zullen achten 6f
de ene df de andere stad te bezoeken voor bepaalde voorzieningen.
In de tijd daarna heeft dit model verschillende aanpassingen ondergaan.

*

Voor een wiskundige afleiding van de formule van Converse uit die van Reilly verwijzen wij naar Huff (1969, p.169).
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In plaats van (vogelvlucht) afstand achtten verschillende onderzoekers het

redler uit te gaan van een ander afstandsbegrip, namelijk van reistijd (Wynn
1960; Huff 1963).
Een ander deel van de aanpassingen heeft tot doel de ongedifferentieerdheid
van de voorzieningencentra te laten zien, bijvoorbeeld kwa attraktiviteit. Ofschoon het hier gaat om een niet eenvoudig te operationaliseren kenmerk, zagen onderzoekers toch reden om het model op dit punt uit te breiden. Attrakti-

viteit is in die gevallen gemeten aan de hand van toegankelijke verkoops-/
winkelruimte, het aantal aanwezige arbeidsplaatsen in de winkelbranches, de
lengte van de verharde en onverharde wegen in rekreatiegebieden, het aantal zitplaatsen in kulturele akkommodaties, en dergelijke (Hansen 1959; Huff 1963;
Lakshmanan 1965; Rhodes 1967; Wade 1972; Heald 1973; Klaassen 1974; Cochrane
1976; Veldhuisen 1976), soms in aantallen (Vickerman 1974).
Tenslotte, en daarmee komen we bij het eigenlijke onderwerp van deze paragraaf,
wordt een belangrijke wijziging in het oorspronkelijke model aangebracht door
af te stappen van de 'automatische' kwadratische afstandsfunktie. Eerst worden bij 'trial and error' verschillende machten in een graviteitsmodel ingevuld en wordt getracht zoveel mogelijk de werkelijkheid te benaderen. Later
wordt dit probleem systematisch aangepakt door bedoelde macht, eerst op basis
van onderzoek (Huff 1962/a,b, 1969) en daarna met behulp van kalibratiemetho(len
te berekenen. Aan het vraagstuk van het kalibreren hebben vele vooral wiskun-

dig georienteerde onderzoekers zich gewijd (Wilson 1968; Hyman 1969; Batty
1971, 1978; Scheurwater 1976; Masser 1978).
De graviteitsbenaderingen op basis van interaktie tussen herkomstzones (i.e.
woongebieden van de voorzieningengebruikers) en bestemmingszones (i.e. de gebieden waarin de voorzieningen gesitueerd zijn) kunnen in drie kategorie6n
onderscheiden worden.
De eerste kategorie bevat de zg.

'production-constrained' modellen. In dit

type graviteitsmodellen wordt uitgegaan van vaststaande aantallen huishoudens
of personen, die vanuit bepaalde zones op weg gaan om voorzieningen te bezoeken. De verdeling van die huishoudens over te bezoeken zones is het resultaat
van invulling in de graviteitsformule (onder aanname van of met behulp van een
berekende parameter voor de afstands- of weerstandsfunktie).
De tweede kategorie, de zg. 'attraction-constrained'-modellen, berust op het
principe dat de aantallen huishoudens naar bezoekzones een gegeven is.
Het resultaat van invulling in de graviteitsformule is nu dat de verdeling van
huishoudens over de herkomst- of woonzones per bezoekzone bekend is.
In de derde kategorie zijn beide typen 'constraints' gezamenlijk van kracht.
Deze 'double-constrained'-modellen vormen veelal de basis voor de bepaling van
de parameter van de afstandsfunktie door middel van een kalibratiemethode. Invulling van de gekalibreerde parameter in de graviteitsformule veronderstelt
dan dat ten opzichte van het uitgangsmateriaal, i.c. de verdelingen van huishoudens of personen over de herkomst- en bestemmingszones, een zo goed mogelijk
beschrijvende ('fittende') mathematische funktie is verkregen. Op grond van
vooronderstellingen omtrent bepaalde verdelingen in produkties, d.i. aantallen
vertrekkende huishoudens uit herkomstzones en attrakties, d.i. bijvoorbeeld
genoemde aantallen bezoekers, in de toekomst worden dan berekeningen over de
'
'
bewegingen' of stromen' huishoudens in het gebied van onderzoek gemaakt.
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Algemeen model

waarin:

Tij = k *Wi *Wj *d:
T

ij

= interaktie tussen zone i en j

k

= konstante

Wi

= attraktie aan produktiezijde

W
= attraktie aan bestemmingszijde
dij = afstand tussen zone i en j
B

= exponent voor afstand

i en j = indexen die naar zones verwijzen

Produktie-constrained model |
constraint

Ti j = Ai x °i x Wj x di

:

E Tij = °i

j

Attraktie-constrained model
constraint

omdat

Ai = 1/I W: di

j

J

Tij = Bj x Dj x Wi x d
:

I T

ij = Dj

omdat

Bj = 1/

Wi di

i

waarin:

:

Qi = aantal trips vanuit zone i
D = aantal trips naar zone j
Ai , B = 'balancing factors'

a

Dubbel-constrained model

constraints

= exponent voor attraktie

Ti j =Ai 34 Oi x81,1Dj x d
:

Tij = oi

i Tij = Dj

omdat

A. = 1/E B
1
j *D

B

x dij

= 1/Ii Ai x Qi x di
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Aan graviteitsmodellen kleven zowel voor- als nadelen. Deze modellen zijn eenvoudig en gemakkelijk te hanteren. In het algemeen worden alleen betrekkelijk
eenvoudig te verzamelen data in het model verwerkt. Ook de parameter-kalibratie
levert gewoonlijk --en zeker met behulp van een komputer-- weinig problemen
op. Naast eenvoud is de bruikbaarheid van de resultaten van het model een belangrijke voorwaarde. De toepassing ervan heeft 'in het verleden' doen blijken
dat met behulp van deze modellen een akseptabele akkuraatheid bereikt kan worden. Althans, dit geldt op het schaalniveau en voor het type voorspellingen
waarvoor deze gebruikt zijn, zoals onder andere de planning van verkeer en
voorzieningen op regionaal niveau (Rhodes 1967, p. 190).
Tegenover deze voordelen staat een rij nadelen.
1. De beperking dat het vooral om geaggregeerde en/of makro-modellen gaat.
Intra-stedelijke toepassing wordt betwijfeld omdat de werking van de faktor
afstand aldaar voor een groot deel indifferent is.
2. De afstandsfunktie is waarschijnlijk een te grote oversimplifikatie voor
de weerstand die bij verplaatsingen wordt ondergaan als gevolg van de kwaliteit van weg en wegdek, stoplichten, aantrekkelijkheid van de omgeving
van het wegtracee, voor- en natransport, etc.
3. Het model houdt onvoldoende rekening met verschillen tussen zich verplaatsenden. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt met gemiddelde koopkrachtcijfers per
zone.

4. Het model schenkt geen aandacht aan de relatieve betekenis van voorzieningenlokaties, die in een zone buiten het zone-centrum gesitueerd zijn; met
andere woorden, alle lokaties worden gekonsentreerd in het zwaartepunt van
een zone.

5. Gebruikmaking van dit type model geeft geen inhoudelijk inzicht in de verplaatsingspatronen.

In het algemeen kan gesteld worden dat de traditionele benadering van het graviteitskonsept neerkomt op de erkenning dat tussen winkelcentra, i.c. steden
konkurrentie bestaat ten einde klanten aan te trekken. Tegelijk ontkent het
traditionele type het bestaan van anderssoortige vormen van konkurrentie. In
het bijzonder wordt konkurrentie met betrekking tot 'soorten' konsumenten ontkend. Het is zeer aannemelijk dat dit onderscheid van belang is, waarbij bijvoorbeeld maar eens de betekenis van voldoende parkeergelegenheid voor de
autorijdende konsument overwogen moet worden. In dit verband wijst Heald
( 1973, p. 3) op de bevindingen van een Gallup-onderzoek waarin "a multiple regression model indicated that good car parking facilities could increase turnover by as much as 20 per cent for a given sized store".
Voor een algemene kritiek op de graviteitsmodellen kan nog gewezen worden op
hun afhankelijkheid van traditionele 'harde' variabelen als afstand tot en verkoopsruimte van de voorzieningen. Daarnaast blijkt een zekere schroom om in de
benadering meer kwalitatieve, doch ons inziens essentiale, faktoren op te nemen. In het bijzonder gaat het daarbij om kwalitatieve grootheden aan de kant
van de voorzieningengebruikers. Overigens ook om de kwaliteitsaspekten van de
voorziening zelf.
Voorts is alleen akseptabele toepassing op makro-niveau mogelijk; dat wil zeggen dat het deels uitdrukken van zones in de vorm van gemiddelden een ernstige beperking is. De kritiek van Lowry op derge lijke makro-analytische benaderingen sluit daarop aan:
1. "Its 'theory' consists in large part of descriptive generalizations which
lack explicit causal structure" (p. 160) .
2. "The assumption of continuity in behavior cannot be easily modified to fit
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probable or postulated future changes in the environment of this behavior"
(p.160) en
3. "They do not lend themselves easily to financial accounting schemes" (Lowry 1964, p. 161).

Deze beperking geldt evenzo wanneer meer gewicht gehecht wordt aan het ruimtelijk keuzegedrag van de voorzieningengebruikers. Want "shoppers attitudes
are often a major determinant in their choice of shopping centre or store and
this suggests that the inclusion of attitude variables in models of retail
spending would improve their forecasting ability"

(Heald 1973, p.4) .

Tenslotte dient vermeld te worden dat het hier in onze studie beschrevene in
feite de stand tot en met de eerste helft van de jaren zeventig weergeeft, zoals die bijvoorbeeld bij Lee (1973a) wordt aangetroffen. Dit geldt in het bijzonder met betrekking tot het woordgebruik, namelijk 'graviteitsmodel: Na
die publikatie van Lee komen andere benaderingen op de voorgrond die wet deze Zfde mode Zetruktwir als de graviteitsmodellen hebben, maar op andere, vooral statistische, inzichten gebaseerd zijn. Het betreft hier de zg. entropiemaximalisatiemodellen. Onder andere heeft Masser (1972) deze nieuwe inzichten
verwoord. Opgemerkt zij echter dat het grootste deel van de kritiek die hier
met betrekking tot de graviteitsmodellen is geformuleerd, evenzo voor de entropie-maximalisatiemodellen geldt.

2.7. Het gemeenschappelijke kenmerk van de benaderingen: het reduceren van
afstand

In de ruimtelijke planning van voorzieningen zijn verschillende benaderingen
bekend om richting aan de ruimtelijke inrichting en de ruimtelijke ordening te
geven. Slechts enkele benaderingswijzen zijn in het voorgaande aan de orde gesteld. Dit impliceert bijvoorbeeld dat enerzijds geen andere modelbenaderingen dan een van de verschillende mogelijke graviteitsmodellen besproken wordt
en dat anderzijds het graviteitsmodel als zodanig niet vergeleken is met andere modelbenaderingen. Wat dit laatste betreft kan onder meer gewezen worden
op modellen gebaseerd op een logit-formule (zie Buro Goudappel 1974, 1976) en
sterk gedesaggregeerde gedragsmodellen (zie Golledge 1976).
Gemeenschappelijk in de aan de orde gestelde benaderingen is het kenmerk dat
zij gebaseerd zijn op de veronderstelling van het reduceren van af te leggen
afstanden. In strikte zin, 'afstandsminimalisatie', gaat het daarbij om

het bezoeken van voorsieningentokaties die op de kortst mogeZ€ike afstand van
de woning van de voorzieningengebruiker gesitueerd zijn.

op basis van een ruimere interpretatie vindt ook bij het bezoeken van voorzieningen-konsentraties reduktie van af te leggen afstand plaats; echter in
dit geval binnen de konsentratie zelf.
Bij de grav·iteitsbenaderingen wordt naast de veronderstelling van het reduceren van af te leggen afstand een andere faktor van belang, namelijk de attraktiviteit van de te bezoeken voorzieningenzones. Hun gezamenlijk effekt resulteert in verplaatsingen van voorzieningengebruikers over de voorzieningenzones.
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3.

THEORIEVORMING OMTRENT RUINTELIJK GEDRAG

"

In de traditionele geografie werd niet
van ruimtelijk gedrag gesproken, maar
van: 'genre de vie', een enigszins
moeilijk te vertalen begrip"
(Piersma 1974, p.77)

3.1. Algemeen

De term 'ruimtelijk gedrag' wordt veel gebruikt. De term wordt niet slechts
veelvuldig gebruikt maar heeft bovendien verschillende begripsinhouden. Ook
het omgekeerde blijkt het geval: sommige van deze begripsinhouden worden met
andere termen dan ruimtelijk gedrag aangeduid.
Er bestaat dus duidelijk behoefte aan een definitie en tevens dient klaarheid
te bestaan over de uitgebreidheid van de eventuele ruimtelijke elementen in een
dergelijke definitie. Dit laatste is in het bijzonder van belang voor de lokaties die door voorzieningengebruikers bezocht worden.
Ruimtelijk gedrag in het algemeen en wat betreft de voorzieningengebruikers in
het bijzonder is gelet op het beschrevene in hoofdstuk 2 waarschijnlijk geen
uniform ruimtelijk handelen c.q. zich verplaatsen. Hiervoor worden tentatief
verklaringen aangedragen. Het aksent wordt daarbij als onderzoeksbeperking gelegd bij de voorzieningengebruikers, i.c. hun karakteristieken. De kwaliteiten
van de bezoeklokaties zullen in deze studie vrijwel geheel buiten beschouwing
blijven.

3.2. Bezoeken van voorzieningenlokaties

Het konsept ruimtelijk gedrag heeft voor ons doel in eerste instantie (zie paragraaf 3.3.) de betekenis van verplaatsingen. Voor verplaatsingen zijn nodig
'zich verplaatsenden', een 'begin- en een eindpunt' van een verplaatsing. Met
andere woorden en in vraagvorm: Wie bezoekt wat waar vandaang
Ter beschrijving en verklaring van een ruimtelijk systeem koos Chapin (1965)
voor een benadering vanuit aktiviteiten en daarmee samenhangende ruimtelijke
gedragingen. Chapin gebruikt de term aktiviteit als onderdeel van een interaktiekonsept waaraan hij twee komponenten onderkent. Deze zijn een aktiviteitenkomponent die aan een vaste lokatie verbonden is en een kommunikatiekomponent die betrekking heeft op verplaatsingen van mensen, goederen en boodschappen. Vervolgens deelt hij deze in naar 'firms', 'institutions' en 'households and individuals'. Tevens heeft een indeling plaats naar aktiviteiten in
'productive-', 'general welfare-' en 'residential activities'. Voor de ruimtelijke planning heeft McLoughlin (1969) min of meer hierop gebaseerd een theoretische aanpak voor planologisch onderzoek en ruimtelijk beleid aangeboden.
Stellig is door die aanpak van Chapin tevens een nieuwe lijn in gang gezet.
"Niet meer de traditionele vraag wat de mensen doen (effekt/gevolg)
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traal, doch het streven naar inzicht over het waarom" Goudappel 1974, p.91).
De onderhavige studie zet die lijn door. Dat neemt echter niet weg dat de drie
genoemde onderdelen van ruimtelijk gedrag nadere konkretisering behoeven. Aangezien als voorzieningengebruiker de eenheid 'huishouden' gekozen zal worden,
is in ons geval het beginpunt van een verplaatsing de woonZokatie van dat huishouden. Het eindpunt betreft een lokatie waar een bepaalde aktiviteit, i.c. een
voorziening, gesitueerd is.
Berry (1967) onderscheidt voor winkelcentra 'centers', 'ribbons', en 'specialized areas'. Deze indeling is mogelijk nuttig ter onderscheiding van artefaktieel-morfologische strukturen. Zij is dat niet om bezoeklokaties te adresseren
(zie ook Davies 1976, p.117 e.v.).
Onder een voorsienintlen Zokatie zullen wij een ruimtelijke entiteit van zo gergU mogel ijke ki tiwbreidheid verstaan waarop een of meer a Zs zodanig herkenbire i,oorzieningen van een bepaa Zde voorsieningensoort zijn gesitueerd.
C

Deze formulering wijkt sterk af van de gebruikelijke definities van plekken
waar voorzieningen gesitueerd zijn. Dit geldt voor de hiervoor genoemde onderscheiden centra van Berry, stadscentra, wijkcentra, etc. In die gevallen kan
beter van Poorzieningenruimten' gesproken worden; ze bevatten agglomeraties
van funkties en/of voorzieningen en kunnen als zodanig ruimtelijk worden afgegrensd. Een voorzieningenlokatie daarentegen is of benadert een individueel
voorzieningenelement (bijvoorbeeld een kafe) binnen een dergelijke voorzieningenruimte.

Wij verwachten overigens dat de gekozen definitie voor een voorzieningenlokatie in vergelijking met die van voorzieningenruimte, belangrijke konsekwenties
heeft voor de wijze waarop het ruimtelijk gedrag van voorzieningengebruikers
zich manifesteert,

3.3. Ruimtelijk gedrag

Ofschoon in de literatuur veelvuldig over ruimtelijk gedrag gesproken wordt,
is het aantal keren dat expliciet sprake is van een definitie van dit begrip
gering.

Zo spreekt Lambooij als hij dit begrip bedoelt van vervoersstromen en vestigingsplaatsveranderingen (Lambooij 1975, p.248) .

Louviare gaat in dit verband uit van een drietal ruimtelijke karakteristieken
die aan ruimtelijk gedrag ten grondslag liggen, t.w.:
1. "A spatial variable is considered by the individual in the judgment process" .

2. "The response, that is, the behavior of interest, is spatial (e.g. a movement) " of
3. "One or more of the consequences o f the response are spatial".

Vervolgens definieert hij in algemene zin: "Spatial behavior is defined as any
form of human behavior that involves or exhibits an interaction between the individual (or group) and one or more points in space"

(Louvi&re 1976, p.211) .

Bak (1976, p.9) die van ruimtelijke mobiliteit spreekt, noemt plaatsverandering
en verplaatsingswijze van personen, goederen en instituties in fysieke zin.
Buursink (1977, p.9 e.v.) die zich met name op ruimtelijke koopgedrag richt,
onderscheidt enkele dimensies, zoals het in dan of meer winkelcentra kopen van
levensmiddelen c.q. voedings- en genotmiddelen, het in dan of meer winkelcentra kopen van duurzame en speciaal goederen, het betrekken van diensten, de bezoekfrekwentie en de wijze van vervoer.
Deze dimensies maken duidelijk dat Buursink ruimtelijk gedrag ziet als het zich
30

verplaatsen in een situationeel gekonditioneerde ruimte. Mik (1977, p.47)
spreekt van reisgedrag.
Alle studies over ruimtelijk gedrag gaan uit van de voorhanden ruimtelijke situatie of struktuur van de gedragsruimte. Een dergelijk uitgangspunt is niet
zonder konsekwenties. Verschillende studies over ruimtelijk gedrag komen daardoor bijvoorbeeld tot uitspraken waarin maximum afgelegde afstanden c.q. reistijden vermeld staan. Geeft dit eventueel op regionaal niveau geen problemen,
aangetoond kan worden dat op stedelijk niveau het uitdrukken van ruimtelijk gedrag in afstanden en reistijden inkonsistenties oproept. Hetzelfde geldt overigens voor reiskosten. Een en ander wordt veroorzaakt door het feit dat elke aktiviteitenlokatie voor verschillende aktoren ongelijke verplaatsingsomstandigheden behelst. Niet iedereen kan bijvoorbeeld naast de bakker wonen. Om dit
probleem op te lossen moet een onderscheid aangelegd worden tussen ruimtelijke
verplaatsingen waarin wel en waarin niet de struktuur van de gedragsruimte 'meespeelt'. Resp. gaat het dan om 'gedrag in de ruimte' en 'ruimtelijk gedrag'.
In geval van gedrag in de ruimte zijn operationalisaties mogelijk als bezoek
aan een lokatie bij naam, een lokatie uitgedrukt in ko6rdinaten, een verplaatsing uitgedrukt in afstand, reistijd, kosten en dergelijke.
Ruimte Zijk gedrag daarentegen duidt op verpZaatsingen in een gedragsruimte sonder verdiskontering van situatione Ze kondities. Toegespitst op het bezoeken van

voorzieningenlokaties door huishoudens gaat het om een of meerdere verplaatsingen door een huishouden vanuit diens woning naar voorzieningenlokaties zonder verdiskontering van situationele kondities.
Deze keuze voor het definieren van ruimtelijk gedrag impliceert dat allerlei
dimensies die in feite aan gedrag in de ruimte verbonden worden, gesepareerd
zijn. Dit betekent evenwel niet dat dimensies zoals Buursink die bijvoorbeeld
heeft onderscheiden niet van belang zouden zijn voor ruimtelijk gedrag. Vervoerswijze en bezoekfrekwentie werken misschien konditionerend op het ruimtelijk gedrag.
Deze keuze impliceert ook dat geen aansluiting bij voorhanden literatuur gevonden is. De konsekwentie hiervan is dat ruimtelijk gedrag op verschillende
wijze bekeken kan worden, en dus ook op verschillende wijze geoperationaliseerd
kan worden. Meerdere mogelijkheden voor operationalisatie roept een ander vraagpunt op, te weten welke operationalisatie de 'voorkeur' moet genieten.
Het verplaatsen van huishoudens om voorzieningenlokaties te bezoeken kan nog op
een andere manier bekeken worden. Er kan namelijk uitgegaan worden van 6#n
voorziening en vervolgens gekeken worden naar de ruimtelijke verplaatsingen van
alle huishoudens. Of er wordt van 660 huishouden uitgegaan en de ruimtelijke
verplaatsingen met betrekking tot een veelheid van voorzieningensoorten worden
bekeken. De eerste vorm zal worden aangemerkt als 'aktiviteitenpatroon ', de
tweede als 'oriantatiepatroon'. Opgemerkt zij dat beide termen in de literatuur door elkaar heen gebruikt worden. In de CIMK-studies bijvoorbeeld wordt
gesproken van oriantatie om aan te geven hoeveel procent van de huishoudens van
een bepaald gebied metterdaad in dat gebied voor een bepaald type winkelgoederen winkelt. Aktiviteitenpatroon en oriantatiepatroon kunnen als gedrag in de
ruimte en als ruimtelijk gedrag geoperationaliseerd worden. Beide vormen hebben een beschrijvende betekenis. De laatste vorm moet tevens een aanzet tot
verklaringen geven en het opsporen van verbanden bevorderen. In geval van gedrag in de ruimte biedt de literatuur reeds vele aanknopingspunten. In deze
studie wordt op die verbanden en verklaringen niet ingegaan.

3.4. De te verklaren variabele: "bezoek in hoofdzaak"
Door definiaring van woonlokatie, voorzieningenlokatie, gedrag in de ruimte en
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ruimtelijk gedrag is vastgelegd wat het bezoeken van voorzieningen inhoudt. In
de loop van een bepaald tijdsbestek, bijvoorbeeld een jaar, bezoekt een voorzieningengebruiker waarschijnlijk meer dan din lokatie ten behoeve van 66n voorzieningensoort.
Dagelijkse gebruiksgoederen kennen een per definitie hoge gebruiksfrekwentie.
De groentewinkel als voorbeeld ter verduidelijking. Wanneer een voorzieningengebruiker groenten nodig heeft, zal deze waarschijnlijk uit gewoonte een bepaalde groentewinkel aandoen. Er kunnen zich omstandigheden voordoen die ertoe
leiden dat een andere groentewinkel bezocht wordt. Men is in dat stadscentrum
wezen 'shoppen' en op weg naar auto of bus wipt men even een groentewinkel op
de route binnen. Of, men is ergens op visite geweest ... Met andere woorden,
een voorzieningengebruiker kent naast een 'vertrouwd' adres nog andere. Deze
andere voorzieningenlokaties worden over een langere periode bezien weinig frekwent en/of alleen in speciale gevallen bezocht, de bestedingen liggen er laag,
de verblijfsduur is gering, etc.
Uit onderzoek-technisch oogpunt is het gewenst dat duidelijk is of een bezochte
lokatie op een 'toevalligheid' berust of opgevat moet worden als de voorzieningenlokatie die een gebruiker ' in hoo fdzaak' en/of het meest bezoekt. voor verschillende voorzieningensoorten heeft 'in hoofdzaak' in het algemeen ongelijke
betekenis. Het aksent ligt daarbij op de ruimtelijke verplaatsingen en niet op
hetgeen er in of op de bezoeklokaties gebeurt.

3.5. Theoretische aspekten van ruimtelijk gedrag van bezoekers van voorzieningen

Bezoekers van voorzieningenlokaties oftewel voorzieningengebruikers zijn kortweg gezegd individuen of huishoudens die hun huis verlaten, een hoeveelheid afstand overbruggen, aankomen op de plek waar een bepaalde voorziening gesitueerd
is en van die voorziening op een bepaalde wijze gebruik maken.
Het bezoeken en/of gebruiken van voorzieningenlokaties door een huishouden in
zijn ruimtelijke omgeving, zijn habitat (Grunfeld 1970; Hoekveld 1974) is stellig geen resultaat van een aantal toevallige ruimtelijke bewegingen c.q. verplaatsingen van dat huishouden. Veeleer mag worden aangenomen dat het om een
keuze gaat.
De habitat van een huishouden bevat verschillende gelijksoortige en deels ook
gelijkwaardige voorzieningenlokaties, die meestal niet op gelijke afstand tot
de woonlokatie van het huishouden gesitueerd zijn. Het huishouden dat een bepaalde voorziening op een bepaalde lokatie bezoekt, heeft dus een keuze uit het
aanbod overeenkomstige voorzieningen(-lokaties) gemaakt. Een keuze impliceert
overwegingen, hetgeen op zijn beurt faktoren veronderstelt die deze overwegingen voeden en tenslotte in een keuze doen kulmineren.
Faktoren die dit ruimtelijk keuzegedrag sturen en/of konditioneren zijn uit de
literatuur en onderzoeksverslagen nog slechts fragmentarisch bekend. Voorzover
over deze faktoren onderzoeksresultaten ter beschikking staan, valt regelmatig
op dat die strijdig met elkaar zijn. Dit bemoeilijkt het opstellen van een theorie omtrent het ruimtelijk gedrag van voorzieningengebruikers aanzienlijk.
Om deze reden zal getracht worden een theoretisch kader te schetsen waarin het
ruimtelijk gedrag van voorzieningengebruikers opgevat wordt als resultaat van
in principe aan die voorzieningengebruikers te onderkennen karakteristieken.

Aan de hand van beschikbare literatuur kunnen variabelen genoemd worden waarvan --soms ten dele-- vaststaat dat zij van invloed zijn op ruimtelijk gedrag
van voorzieningengebruikers. Het betreft met name grootheden als leeftijd
(Wippler 1968; Sillitoe 1969, p.4; Thompson 1971; Kamphorst 1971; Dawson 1974,
1977; Katteler 1976; Dekker 1977, p.2.12), sociaal-ekonomische status op grond
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van beroep, opleiding en inkomen (Molendijk 1967, p.25; Wippler 1968; Rich 1968;

Davies 1969; Vidakovic 1970; Kamphorst 1971; Holly 1972; Katteler 1976]
1976; Dawson 1977), grootte en fase van een gezin (Rich 1968; Herrmann 1968, Sillitoe 1969, p.4; Dawson 1974, 1977; Palm 1976) , fysieke gezondheidstoestand van
de gezinsleden, beschikbare vervoermidde Zen (Molendijk 1967, p.25; Gantvoort
1971, p.59; Day 1973, p.79; Katteler 1976; Williams 1979, p.162).

De invloed die deze variabelen op het ruimtelijk gedrag uitoefenen is verschillend, deels interakteren ze bovendien. Holly (1972) bijvoorbeeld wijst erop dat
lage inkomensgroepen beperkt zijn in hun mobiliteit door enerzijds een laag
autobezit en anderzijds door beperkingen van het openbaar vervoer. Vidakovic
(1970) komt in zijn onderzoek tot de konklusie dat gepensioneerden (beroep plus
leeftijd) vooral veel bezigheden in en nabij de woning verrichten, hetgeen volgens Katteler (1976) reeds voor 50-plussers geldt.
Dat voorzichtigheid geboden is op het punt van mobiliteitarme kategorie&n blijkt
uit het feit dat vooral bejaarden grote afstanden afleggen voor het bezoeken
van voorzieningen als vorm van tijdsbesteding. Ze hebben de tijd om nog eens
een fijne wandeling te maken.
De aanwezigheid van bepaalde vervoermiddelen betekent evenwel nog niet dat er
ook gebruik van gemaakt wordt. Zo merkt Sillitoe bijvoorbeeld op dat "if the

(private motorised transport: car) vehicle was owned by a young unmarried son
living with his parents,.it would be unlikely to have any effect on the latter's
behaviour" (Sillitoe 1969, p.5). Verder konstateert Schonk (1976, p.66) dat
"respondenten met een hogere opleiding vaker dan diegenen die een lagere opleiding hebben, zich verplaatsen". Het betreft hier dus een kwestie van mobiliteit. Goudappel ( 1974, p.94) bijvoorbeeld verstaat daaronder "de mate waarin
de mens zich verplaatst en de wi jze waarop hij zich daartegen opstelt" . In feite dus wat individuen en/of huishoudens betreft voor een deel een leefstijl-

relevante aangelegenheid. Wat de kollektiviteit en/of de overheid aangaat, is
tevens een ingrijpend planologische problematiek aan de orde (zie bijvoorbeeld
Buit 1978, hoofdstuk 6). Naarmate de frekwentie waarmee men een bepaalde voorzieningenlokatie bezoekt hoger ligt, zal men eerder geneigd zijn dichterbij
gesitueerde voorzieningen te bezoeken; dit wordt algemeen aangenomen. Deze keuze zal eerder gedaan worden wanneer de beschikbaarheid van bepaalde wijzen van
vervoer ontbreekt. Wel moet bedacht worden dat de te overbruggen afstanden en/
of reistijden dan van dien aard moeten zijn dat deze mobiliteits-beperkend werken. Omgekeerd valt te verwachten dat de beschikbaarheid dn het gebruik van
snellere vervoermiddelen leidt of kan leiden tot enerzijds het vaker afleggen
van grotere afstanden en anderzijds tot het kre6ren van een meer gedifferenti'
eerde en/of ruimtelijk meer uitgebreide habitat. Met habitat' wordt bedoeld
"de totale ruimte, die door een individu, een groep of een kollektiviteit re-

gelmatig en met bepaalde frekwentie voor zijn (haar) aktiviteiten en kommunikaties gebruikt wordt" (Grunfeld 1972).
Een meer gedifferentieerde en uitgebreide habitat ligt in de lijn der verwachtingen omdat met de zg. motor-mobiele vervoermiddelen met betrekkelijk gemak
van de ene naar de andere lokatie 'gesprongen' kan worden. Een verwachting die
binnen een stedelijke entiteit nog manifester is aangezien afstanden of reistijden min of meer verwaarloosbaar zijn, of beter gezegd aan een bepaald maximum (de stedelijke uitgestrektheid) gebonden zijn. In samenhang met dit mobiliteitsgegeven is te verwachten dat met name de hogere statusgroepen vaker verder weg gelegen lokaties zullen bezoeken. Deze gedachte vindt ondersteuning
bij Schiller (1972, p.291): "a tendency of higher households to shop at greater
distances from their nearest center".

ook het EIM (1964, p.70), het Ekonomisch Instituut voor het Midden- en Klein-

bedrijf, kwam tot een dergelijke konklusie: "bij consumenten met een hoger in33

komen is de geneigdheid om in andere plaatsen inkopen te doen groter dan bij
consumenten met een 1 ager inkomen".
Er wordt waarschijnlijk slechts dan afstandsminimalisatie nagestreefd wanneer
afstand of reistijd op zich een probleem vormt, hetgeen naast vervoerswijze te
maken kan hebben met bezoekfrekwentie, fysieke gezondheid, e.d., kortom met
mobiliteit. Dit sluit aan bij konstateringen die in "Mensen op zondag" geformuleerd zijn. In dat onderzoek konkludeerden de onderzoekers dat er tussen de
steden die in het onderzoek betrokken waren, te weten: Zaandam, Hilversum, Rotterdam en Amsterdam, verschillen waren wat de trek naar buiten betreft. (Hessels 1962, 1977). Om verschillende redenen valt aan te nemen dat ook de woonsituatie invloed uitoefent op het ruimtelijk gedrag.
De aard van de woning wordt in de literatuur van betekenis geacht voor de wijze waarop een voorzieningengebruiker zich ruimtelijk orianteert. Zo is bijvoorbeeld wel verondersteld dat flatbewoners er vaker en verder op uittrekken voor
hun rekreatieve ontspanning dan bewoners van eengezinshuizen. Meer recent is
door Katteler en Kropman deze relatie voor rekreatiebezoek ontkend. Wel schijnt
de aard van de woningen van belang voor voorzieningen in de naaste woonomgeving. Zo kunnen bewoners van eengezinshuizen zich veel meer ontspannen in de
aan het huis grenzende tuin en/of in de vaak meer doorgroende naaste omgeving.
Ook de tevredenheid met de woning en/of de naaste woonomgeving is vaak onderwerp van onderzoek ter verklaring van oriantatie-studies geweest (Grunfeld
1957, 1967; Heinemeijer 1967, 1968). Naarmate men meer tevreden over zijn eigen woonsituatie annex voorzieningenapparaat in de buurt was, bleek men zich
meer op die omgeving te orianteren en minder vaak op het centrum van de stad.
De finane€aZe verhouding tussen het bewoonde en de bewoner, dat wil zeggen een
gehuurde dan wel een gekochte woning, speelt waarschijnlijk ook een rol in de
totstandkoming van het gedragspatroon van de bewoner(s) van die woning. De
eigenhuis-bezitter zal misschien meer klusjes aan en rondom zijn woning verrichten, hetgeen een verschuiving in zijn tijd-ruimte gedrag teweeg kan brengen. Die tijd had hij anders bijvoorbeeld voor andere vrijetijdsaktiviteiten
buitenshuis ter beschikking gehad. Binnen het vrijetijdsgedrag lijkt overigens
sprake te zijn van een sociaal verankerd onderscheid tussen rekrearen binnenshuis en het rekreSren buitenshuis. Volgens Katteler (1976) blijken vooral de
50-plussers, niet-autobezitters en mensen met lage inkomens meer vrijetijd
binnenshuis door te brengen.
Tenslotte kan tot de woonsituatie nog gerekend warden de tijd die het individu
of huishouden reeds woont op zijn huidige woonadres, in zijn huidige woongemeente en/of in de regio waar hij op dit moment woont. Naarmate men namelijk
langer in een gebied gehuisvest is, kan men meer geinformeerd zijn over de
voorzieningenlokaties in zijn omgeving. Men zal duidelijker een keuze gemaakt
hebben welke voorzieningenlokaties men in de regel bezoekt of gaat bezoeken.
In bepaalde gevallen kan die keuze in feite neerkomen op een gedwongen keuze.
Dit is onder andere het geval wanneer een bepaalde voorziening op een bepaalde
lokatie is weggevallen, bijvoorbeeld als gevolg van opheffing van een winkel
(zie ook: Cox 1972, pp.96 en 97). Ook wanneer er slechts 66n van het betreffende type voorziening aanwezig is, is dat het geval.

Vanuit de woonlokatie bezoeken de leden van een huishouden meer of minder frekwent met een bepaald vervoermiddel of lopend bepaalde voorzieningen. In dit
verband is van belang te onderkennen dat sommige huishoudens nooit naar bepaalde voorzieningensoorten gaan. Ook hierin ligt dus reeds een zeker keuzemoment.
Eenvoudigheidshalve kan dit worden aangeduid als wel of geen deelname aan c.q.
gebruik van de betreffende voorzieningensoorten. In beide gevallen gaat het per
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definitie om ruimtelijk gedrag met betrekking tot die voorzieningensoort vanuit dat huishouden geredeneerd. In samenhang hiermee wordt aangenomen dat de
beide subpopulaties verschillend zijn samengesteld. In deze verschillen liggen
de faktoren besloten die verklaren kunnen waarom wel of niet aan een bepaalde
aktiviteit wordt deelgenomen.
Omdat de meeste studies waarin het ruimtelijk gedrag centraal staat betrekking
hebben op het gebruik van winkels, een voorzieningensoort die in het algemeen
door 100% van de huishoudens van een populatie wordt bezocht, blijft bovengenoemd aspekt van het ruimtelijk gedrag in die studies buiten beschouwing. Voor
voorzieningen als bijvoorbeeld kafe- en sportbezoek speelt het wel of niet aan
de betreffende aktiviteit of voorziening deelnemen wel een belangrijke rol.

Faktoren die op het wel of niet deelnemen van invloed zijn geven waarschijnlijk
uitdrukking aan de mate waarin een huishouden Oberhaupt allerlei voorzieningen
bezoekt. Hoewel niet uitgesloten is dat de gemiddelde leeftijd van een huishouden, de kans dat dat huishouden aan een bepaalde aktiviteit deelneemt beinvloedt, mag verwacht worden dat de betekenis van de leefstijl van het huishouden op dit punt een meer wezenlijke rol speelt (Grunfeld 1970, 1974b; De Jonge
1976; Schonk 1976; Buit 1976; Buursink 1977). De, misschien konditionerende,
effekten die voortvloeien uit de beschikbaarheid van bepaalde vervoermiddelen,
zullen waarschijnlijk op het wel of niet deelnemen van ondergeschikt belang
zijn. Slechts in gevallen waarin de meest nabije lokatie van een bepaalde voorziening relatieve onbereikbaarheid impliceert, krijgt deze faktor importantie.
Een dergelijke situatie wordt uiteraard in de startfase van het onderzoek voorkomen. Maken huishoudens wel van een bepaalde voorzieningensoort gebruik dan
kan binnen deze subpopulatie verscheidenheid kwa ruimtelijk gedrag optreden.
Er zijn verschillende argumenten om dit te verwachten. Verschil in samenstelling van een huishouden kan bijvoorbeeld nopen tot daaraan gerelateerd ruimtelijk gedrag. Zo is te verwachten (onder andere op grond van bestaand onderzoek) dat gezinnen in een fase waarin kleine kinderen wezenlijk invloed kunnen
uitoefenen op het ruintelijk gedrag van het betreffende huishouden, ook ten
aanzien van het bezoekgedrag aan voorzieningen verschillen met gezinnen zonder
kinderen optreden. Betekenen kleine kinderen soms beperkingen in de bewegingsvrijheid van een huishouden, dit geldt stellig niet voor alle huishoudens met
kleine kinderen. De aanwezigheid van een adekwaat vervoermiddel heft deze mobiliteitsbeperkende faktor grotendeels of geheel op. In andere gevallen weer
speelt de beschikbaarheid van een oppas een rol.
Dergelijke faktoren (evenals sociaal-kulturele kenmerken van huishoudens als
gemiddelde leeftijd en ekonomische status, woonsituatie, en dergelijke) geven
geen inzicht omtrent konstateringen dat huishoudens die in gemiddeld dezelfde
'omstandigheden' ten aanzien van die faktoren verkeren, toch verschillend ruimtelijk gedrag vertonen. In konkreto betekent dit bijvoorbeeld: waarom gaat het
ene huishouden naar de stad om 'uit' te zijn, terwijl het andere huishouden
het kafe in het dorp of in de buurt bezoekt (zie Jansen 1969, 1976).
Of anders gezegs: waarom gaat het ene huishouden voor het bezoek en/of gebruiken van een bepaalde voorzieningensoort verder weg dan nodig is en een ander
huishouden niet. Omdat we hier over don voorzieningensoort spreken, biedt een
dergelijke dichotomie (het wel of niet de meest nabijgelegen voorzieningenlokatie bezoeken), een aanknopingspunt voor de funktionele hiararchie als theoretisch gefundeerd planningskonsept.
Dat min of meer overeenkomstige huishoudens toch verschillende ruimtelijke gedragingen ten aanzien van het voorzieningengebruik vertonen en daarmee genoemd

planningskonsept voor integrale toepassing bij de ruimtelijke inrichting dubieus maken, hangt waarschijnlijk samen met de rol die leefstijl in deze speelt.
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De wijze waarop mensen c.q. huishoudens hun leven inrichten en daaraan richting
en vorm geven, komt waarschijnlijk ook tot uitdrukking in hun ruimtelijk gedrag.
Het wel of niet de dichtstbij gesitueerde voorzieningenlokatie bezoeken is dan
ook op intra-stedelijk niveau niet alleen het resultaat van sociaal-ekonomische woon- en mobiliteitskondities.

Tenslotte hebben wij genoemde theoretische konsepten in onderstaand schema nog
eens bij elkaar geplaatst. Het betreft ruimtelijk gedrag, huishoudensituatie,
mobiliteitssituatie, woonsituatie en leefstijl.
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Schema 2: Weergave van de ruimtelijke gedragsrelatie tussen huishouden en een
bezochte voorzienina.

Uitgangspunten in het schema zijn een huishouden met een aantal daarop betrekking hebbende kenmerken en een bezochte voorziening. Het ruimtelijk gedrag uit
zich als verbindingsschakel tussen de plekken waar beide gesitueerd zijn. In
geval van het huishouden betreft dat de woonlokatie; de voorziening is geplaatst
op een voorzieningenlokatie die op zich weer onderdeel vormt van een voorzieningenruimte. Huishouden en voorziening bevinden zich, tevens in ruimtelijke
zin, binnen een ruimte die reeds als habitat is aangemerkt. Hoe een voorzieningengebruiker (huishouden) zich ruimtelijk gedraagt, wordt door ons --zoals
reeds uitgeengezet-- in verband gebracht met kenmerken van die voorzieningengebruiker: diens huishoudelijke situatie, mobiliteitsbeperkende en -bevorderende omstandigheden, woonsituatie en datgene dat wij leefstijl noemen. Dit gedrag

wordt in deze studie voor een tiental, sterk van karakter verschillende voorzieningensoorten geanalyseerd.
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Leefstijl

Leefstijl is het unieke patroon van je dagelijkse leven,
het is je haardracht en de kleren die je kiest,
het is je omgang en het uitgaan met je vrienden,
het is de keuze van je maaltijd, je eenzijdige voeding
of het weloverwogen menu.
Leefstijl is je manier van autorijden,
de gordels die je wel of niet gebruikt,
het is je haasten of het kalmer aan doen,
het is 't glaasje dat je drinkt, je matigheid of alcoholmisbruik.
Het is beschermen van degenen die je lief zijn
of hen in de kou laten staan.

Leefstijl is je medicijngebruik, de sigaretten die je rookt,
het is het al of niet hieraan verslaafd zijn.
Het is je weerstand tegen een medische behandeling.

Leefstijl is actief of onverschillig zijn, het toekijken of bezig zijn,
het is je uitleven in je hobbies of het uren turen naar de televisie,
het is iets leuks doen, uitgaan of je vervelen.

Leefstijl is hoe je op spanningen reageert en je eenzaamheid beleeft,
het is weten h6e je te ontspannen.
Het is denken over jezelf, je leven, je baan, je familie en je vrienden,
het wijzigen van bepaalde dingen in je leven,
het weten wat al of niet veranderen kan en hiermee te leren leven.
Het is wanhopig of tevreden zijn.
Leefstijl is risico's lopen en je gezond verstand gebruiken
voor je gezondheid, je baan, je leven thuis of op je school.
Het is afhankelijk of zelfstandig zijn, weten hoe jezelf te redden.
Leefstijl is je doen en laten, wat je voelt en wat je zegt,
het is het toetsen van je leven aan prioriteiten en waarden die je stelt,
Jouw leefstijl is je schaduw of je schijnsel op het heden en het straks,
Jouw leefstijl nu, vormt mee
de basis van je wel of niet gezond zijn later.
(Interkruis 1977)
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4. LEEFSTIJL ALS KONSEPT

"...begin to define community and new development in terms of life style concepts,
rather than in acres of 'housing units' or
'people' (in the abstract) per square mile"
(Perloff 1973)

4.1. Algemeen

Na een korte schets van de historische ontwikkeling van het konsept leefstijl
wordt in dit hoofdstuk uitgebreid aandacht geschonken aan de begripsinhoud en
de toepassing van dit konsept. Daartoe wordt onder andere aan literatuur van de
marketing aandacht besteed.
Vervolgens wordt nagegaan welke funkties aan het konsept in het algemeen onderkend kunnen worden. Leefstijl wordt door ons relevant geacht voor verschijnselen waarmee ruimtelijke planners zich bezighouden; daarom wordt daarna ingegaan
op de betekenis van leefstijl voor de ruimtelijke planning van voorzieningen.
Tenslotte wordt een theoretisch kader geschetst voor het ruimtelijk gedrag van
voorzieningengebruikers en hun leefstijl. Dit gebeurt voornamelijk aan de hand
van aspekten van leefstijl. Deze aspekten zijn door ons gekozen in de verwachting dat zij bijdragen in de verklaring van bedoeld ruimtelijk gedrag.

4.2. Historische ontwikkeling van het leefstijl-konsept
In feite is door de eeuwen heen literatuur (proza en po&zie) tot stand gebracht

dat op zeer uiteenlopende manieren de wijze waarop mensen leven c.q. hun leven
inrichten beschreven heeft. Meer recent is men in zekere zin overspoeld met allerlei Peyton-Place-achtige interpretaties van delen van de menselijke samenleving. Het medium televisie biedt voor steeds grotere aantallen huishoudens in
aangepaste kleuren-teints een groeiend aantal feuilletons waarin op allerlei,
deels uit vervlogen tijden stammende, deels geromantiseerde en deels pertinent
onjuiste voorstellingen ge&taleerd worden van leefstijlen van maatschappelijke
subgroepen. Leefstijlen die met name in de vertolking van sociale rollen van de
betreffende groepen overgeaksentueerd tot uitdrukking gebracht worden. Pregnante voorbeelden hiervan vormen 'Upstairs-downstairs', 'Rich man-poor man',
'Maria Speermalie', etc.
voor van meer wetenschappelijk gehalte getuigende studies waarin op de een of
andere manier leefstijl in het geding is, kunnen we terecht bij enkele vroegsociologische publikaties. Daarvan is met name die van Weber (1922) van belang

omdat hij als eerste over dit begrip geschreven heeft. Hij spreekt van 'Lebensfuhrung'; deze verschilt per stand. Leefstijl in deze zin verwijst zowel naar
konsumptieve als niet-konsumptieve uitingen. De beschrijving van Wirth (1938)
over de ' urban way of life' met betrekking tot pre-industriale groot-stedelijke
omstandigheden, dient van voorgaande typologie&n te worden onderscheiden.
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Wirth beschrijft de stedelijke levenswijze die niet zozeer het gevolg is van
een sociale keuze, maar gevolg en konsekwentie van het groot-stedelijke leefmilieu. Op deze twee benaderingen gaan we verder niet in. Een derde kategorie
omvat de studies die betrekking hebben op deel-entiteiten van de metropool, met
name de slums, waarin veelal immigranten (van eerste en tweede generatie) gehuisvest waren. De bekendste studies in deze kategorie zijn (onder andere) die
van W.F. Whyte (1943) over het leven van de jeugdgangs op de hoek van de straat,
en die van Gans (1962a) over de leefwijze van Italiaanse immigranten in de Verenigde Staten die hij als 'urban villagers' kenschetste. In de vierde kategorie is weer expliciet sprake van de term leefstijl, 'life-style'. Het betreft
hier studies waarin vooral het bestaan in suburbs centraal staat, zoals in de

'suburban life-style' van W.H. Whyte (1957). Hoewel de studie van Bell eveneens
tot deze groep leefstijlstudies gerekend kan worden, verdient deze (Bell 1968)
aparte aandacht. Veel meer dan in de studies waarin bovenstaande typologiedn
geintroduceerd zijn, gaat de publikatie van Bell over leefstijl. Bell behan
delt leefstijl niet alleen expliciet, maar tevens als het resultaat van een
'social choice'. De keuze hoe men zijn leven inricht en wenst in te richten
wordt als het ware in de leefstijl tot uitdrukking gebracht. Dit geldt bijvoorbeeld voor het leven in de suburbs, want "much of what we mean by ' subur-

banism' is really a style of life emphasizing family, home, neighborhood and
local community"

(Bell 1968, p. 132) . Gans ontkent overigens dat er werkelijk

verschillen bestaan tussen de leefstijl van bewoners van de grote-stad en die
van de suburbs: "differences in ways of life between the big city and the
suburb can be explained more adequately by the class and life-cycle variations
of their respective inhabitants" (Gans 1962b, p.625) . De vij fde kategorie bestaat uit studies waarin "a mature socialist, and possibly communist, lifestyle" (Linhart 1972, p. 140) centraal staat. Uit een oogpunt van sociale planning worden in de zg. Oostbloklanden ook pogingen gedaan om leefstijlen te
voorspellen (Sulc 1972, p. 159 e.v.).

Naast leefstijl-'verhalen' die 'to-the-point' genoemd kunnen worden zijn er ook
verschillende publikaties, i.c. artikelen in readers uitgebracht waarin wel
leefstijl in het vaandel staat, maar niet expliciet in de tekst 'verantwoord'
en uitgewerkt wordt (Martin 1974) .
In de zestiger jaren, gedeeltelijk als reaktie op de geijkte toepassing van
verklarende faktoren als leeftijd, inkomen, opleiding en beroep enerzijds en

onder andere de toepassing van faktoren als centraliteit en bereikbaarheid anderzijds, kreeg langzamerhand een andere benadering enige vaste bodem onder de
voeten. Aan die benaderingen zijn termen als leefstijl, 'psychographics' en
'aktiviteiten en attitudes' verbonden: . ... in breaking the tautology often
resulting from the use of demographic and socio-economic variables in social
research. In place of this tautology, we would have explanatory variables which
would help us understand why individuals with apparently similar backgrounds
behave differently"

(Demby 1 9 7 4,p.2 3) . " . . .I have never seen a time when

there has been so great a difference between groups in the same demographic
limits" (Hustad 1974, p. 35)

.

"Demographics have been and continue to be extre-

mely useful, but they are unsatisfying. They lack color. They lack texture.
They lack dimensionality. They need to be supplemented by something that puts
flesh on bare statistical bones" (Wells 1968, op.cit. Hustad 1974, p.37).

4.3. Begrip en toepassing

Leefstijl wordt in dergelijke benaderingen opgevat als een verklaringskomponent
voor het individuele en/of groepsgedrag van bijvoorbeeld konsumenten. Wells
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(1975, p. 196) wijst erop dat de aandacht onder akademici en marktonderzoekers
voor de leefstijl-aanpak "also attracted its share of criticism, and its share
of skeptical questions as to its true usefulness and value".
Er bestaat veel misverstand over het begrip en de toepassing van leefstijl.
Hustad en Pessemier hebben ten behoeve van de marketing op uitgebreide wijze
publikaties doorgewerkt waarin onderzoek op het gebied van leefstijl en 'psychographics' is opgenomen. Zij kwamen onontkoombaar tot de konklusie daaraan
het label ' Activity and Attitude' -onderzoek mee te moeten geven. "This label
covers a broad 'middle' range of variables that influence consumer behavior"
(Hustad 1974, p.34).

Studies naar leefstijl en psychografische benaderingen worden hiervoor 'in
dan adem' als min of meer gelijkwaardig en/of gelijksoortig genoemd, in feite
is dat echter niet geheel korrekt. Met name in de marketing en de marketing
research worden zij onderling onderscheiden, deels als elkaar aanvullende naast
elkaar geplaatst, deels als onderdeel van de ander (zie bijvoorbeeld Demby
1974). Door sommige schrijvers wordt gesproken van 'activity and attitude research' (Hustad 1974).
De inhoud die aan leefstijl verbonden werd in de marketing research is in de
loop der tijd verschoven. Eerst lag de nadruk meer "on determining relation-

ships between allocation of time, choice of leisure activities and product
purchasing" (Demby 1974, p. 21) . Later "in studying food products, cooking
les became part of life style research" (Demby 1974, p.21) .

sty-

"Research like life style that generates portraits of real people should be-

come as useful to mass communications researchers as it has been in advertising and marketing" (Plummer 1971/72, p.89) . Deze bewering die in feite op een
pleidooi voor 'humanizing' van onderzoek(sdata) neerkomt, kan in gelijke bewoordingen voor het werkterrein van de ruimtelijke planning, vooral voor dat
van het onderzoek ten behoeve van die ruimtelijke planning, geformuleerd worden. Leefstijl-studies ten behoeve van de ruimtelijke planning staan nog in de
kinderschoenen zoals duidelijk tot uitdrukking komt in een analyserapport naar
de tijd- en ruimtebesteding van bewoners in Lelystad: "De manier waarop hier
leefstijl bruikbaar is gemaakt voor onderzoek bleek niet voor herhaling vatbaar. Bij het operationaliseren (onderzoeksklaarmaken) is waarschijnlijk zodanig veel informatie verloren gegaan, dat het begrip niet meer hanteerbaar
werd" (Schonk 1976, p. 2) . ook in ten aanzien van onze studie relevante geografische studies is zulks het geval.
Dat leefstijl niet of nauwelijks in het planologisch onderzoek centraal heeft
gestaan en staat, is uit de aard van de planning begrijpelijk. De ruimtelijke
planning streeft ernaar verklaringsfaktoren te vinden welke ruimtelijk 'tastbaar' en daardoor manipuleerbaar zijn (zie bijvoorbeeld RPD 1976, p.76; omtrent de werking van het regionaal allokatiemodel in het onderzoek Midden
Randstad).
Daarnaast tracht de planning uit effici#ntie-overwegingen gebruik te maken van
gegevens die min of meer eenvoudig verkrijgbaar zijn. Gegevens die gemakkelijk
toegankelijk zijn, zijn de zg. ambtelijk statistische gegevens die veelal voor
lange tijdreeksen voorhanden zijn.
Leefstijl als invalshoek daarentegen biedt zeer waarschijnlijk niet of nauwelijks manipuleerbare aangrijpingspunten en impliceert zo goed als altijd dataverzameling middels enquatering. Zolang dit type onderzoek in de ruimtelijke
planning geen eigen status heeft verworven, zijn waarschijnlijk ook steeds
omvangrijke databestanden nodig. Onderzoeksresultaten zonder bedoelde aangrijpingspunten zijn voor de ruimtelijke planning die op beleidshandelingen vooruitloopt, op het eerste gezicht minder aantrekkelijk; ze zijn echter ons in41

ziens wezentijk voor een goed inzicht in en begrip van ruimtelijke verschijnselen waarop die beleidshandelingen betrekking hebben.

ondanks dat het voorgaande niet direkt opbeurend genoemd kan worden, kan de
weerstand tegen leefstijl als verklarend konsept bevreemden. Bevreemden in die
zin dat toch een lange rij van bekende vaklieden met de term leefstijl of daarmee verband houdende aanduidingen gewerkt hebben

(Michelson 1970) .

Een oorzaak zou gevormd kunnen worden door het feit dat leefstijl in de literatuur niet op eenduidigheid kan bogen. Enerzijds niet in de verschillende definiaringen, anderzijds niet in de operationalisatie en/of doelstelling ervan.
Zo wordt gesproken van:
"model behavior and value characteristics of area-specific aggregates"
(Greer 1962, p. 110; Michelson 1970, p. 11)
. "... a systems concept. It refers to the distinctive or characteristic mode
.

.

.

of living ... the result of such forces as culture, values, resources, symbols, license, and sanction" (Lazer 1963)
"... refers, at
least, to attitude and behavior in the area of family relationships and comsumption patterns" (Miller 1964, p.13)
"tijd- en plaatsgebonden" (Groffen 1967; Schonk 1976, p. 13)
concept connoting the totality of behaviors

"a social science

which comprise

the characteristic approach to life of a particular individual or group"
.

.
.

.

.

(Andreasen 1967)
"systematic preference patterns or social choices" (Bell 1968, p.146)
"role-oriented " (Michelson 1970, p.16)
"configuration of role" (Michelson 1970, p. 18)

"... deals with behaviorally-oriented facets of people as well as feelings,
attitudes and opinions" (Plummer 1971/72, p.79)
" . . . is designed to indicate the differences between heavy users and light or

non-users of a product" (Plummer 1971, p. 36)
"a sociological concept which deals with time and energy (and money) allocations where the individual has a choice of one activity or another" (Demby
1974, p.21)

.

.
.

"reflects behavior ..." (Demby 1974, p.21)
"... how people go about their daily routines" (Demby 1974, p.23)
" . . . the overall manner in which people live and spend time and money"
(Wind 1974, p. 106)

.

.

.
.

"it refers to a distinctive mode of living in its aggregate and broadest
sense" (Plummer 1974, p.33)
"een konsistent geheel van volgens vaste patronen verlopende handelswijzen"
(Grunfeld 1974a, p.53)
"een kenmerkende verzameling gedragspatronen" (De Jonge 1976, p. 30)
"evolve in response to the need of individuals for social identity" (Banz
1976, p. 109)

"een verzamelterm voor onafhankelijke variabelen die kunnen voorkomen in bepaalde samenhangen" (Schonk 1976, p.45) .

De volgorde van bovenstaande definities en omschrijvingen berust louter op
chronologie van publikatie. Opmerkelijk in die opsomming is het verschil in
karakter tussen de verschillende definities en omschrijvingen. Zij zijn deels
algemeen, deels abstrakt en deels operationeel.
Wells (1975, pp.196,197) komt op grond van tweeindertig definities uit vierentwintig artikelen over leefstijl (psychografisch) onderzoek tot de volgende
gemeenschappelijke elementen:
1. "something more than demographics". Naast demografische variabelen wordt

een brede range van grootheden waaronder aktiviteiten, interesses, opinies,
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behoeften, waarden, attituden, en persoonlijke kenmerken gemeten. Deze variabelen zijn deels 'homemade', deels 'geleend' van gebruikelijke vragenbatterijen
2.

"quantitative, not qualitative". Geprekodeerde, objektieve vragenlijsten

worden voor dit type onderzoek gebruikt, waardoor in het algemeen grote
steekproefpopulaties via multivariatie statistische technieken verwerkt
kunnen worden.

Wells komt op grond van deze en nog een aantal andere artikelen tot de stellingname dat "in all cases the psychographic data have provided rich, descriptive detail that could not have been inferred from demographics" (Wells 1975,
p. 199) . Uit een aantal van de door Wells beschouwde studies bleek ook dat "the

predictive validity of psychographic variables is likely to be substantially
higher than the predictive validity of the demographic attributes that have
long been accepted as good,

true, and beautiful in marketing research"

(Wells

1975, p.207). Een konstatering die zeer waarschijnlijk ook geldt ten aanzien
van het onderzoek ten behoeve van de ruimtelijke planning en/of planologisch
onderzoek.
De faktor leefstijl is evenwel "op zichzelf een vrij vage term, waaraan men
een scherper omlijnde inhoud dient te geven als men duidelijk wil maken wat
men ermee bedoelt"

(De Jonge 1976, p. 30) . Om dit te bereiken dient de analyse

in een vorm gegoten te worden waardoor ook na operationalisatie nog duidelijk
is waarin de leefstijl-konseptualisatie tot uitdrukking komt.

4.4. Funkties van het leefstijl-konsept
Het begrip Zeefatij Z staat voor een ·Derzame Zing van uitingen waarmee een huishouden inhoud geeft aan zijn bestaan en funktioneren. Voor een dee Z gaat het
om materiate, voor een ander dee Z om immateria Ze aangelegenheden.
In materidle zin kan een huishouden bijvoorbeeld bepaalde produkten wel of niet
hebben. In immateriale zin kan men er bepaalde meningen of waardenori6ntaties,

waaronder attituden, op nahouden, bepaalde handelingen op een bepaalde wijze
verrichten, aan bepaalde aktiviteiten wel of niet deelnemen, enz. Met andere
woorden, bij leefstijl van een huishouden gaat het om karakteristieken waarvoor het zin heeft deze als zodanig van andere soorten, bijvoorbeeld strukturele, kenmerken van het huishouden te onderscheiden. Hiervoor zijn een aantal
redenen aan te wijzen die ieder teruggrijpen op de funkties die door het leefstijl-konsept vervuld kunnen worden:
1. de autonome, niet-apriori strukturele, funktie: Grunfeld (19748, p. 53) en
Schonk (1976, p. 15) vatten onder het begrip leefstijl in feite alle onafhankelijke variabelen samen, die zij hanteren voor de verklaring van hun
onderzoeksfenomeen. Voor Grunfeld impliceert dit dat leefstijl beinvloed
wordt door demografische variabelen. Volgens Schonk gaat het bij leefstijl
niet om een "manier van leven die kenmerkend zou zijn voor een groep van
individuen".
Gemeenschappelijk in beide benaderingen blijft het 'opeenstapelings-effekt'
van alle mogelijke persoons- en daarvan afgeleide kenmerken. Daar komt bij
dat strukturele kenmerken op zich geen indikatoren voor leefstijl zijn maar
veel eerder konditionerend werken.
2. de uitlaatklep-funktie: Vooralsnog worden elementen van leefstijl-typeringen in hoofdzaak gehanteerd als hulpmiddel. Het 'gezellige', het 'zakelijke' en het 'sfeergevoelige' type konsument treden alleen naar voren bij
onderzoekers die met de gebruikelijke kenmerken als leeftijd, gezinssamen43

stelling, opleiding en inkomen niet tot duidelijke konklusies kunnen komen
(Buit 1976; Buursink 1977). Hun onderzoeken bieden evenwel geen aangrijpingspunten waarop dergelijke konseptualisaties kunnen steunen.

Het op leefstijl geSnte onderzoek binnen de totaliteit van het planologisch
onderzoek bevindt zich in een beginstadium. Het komt betrekkelijk moeizaam van

de grond. Tbch is duidelijk dat dit type onderzoek een bijdrage kan leveren in
de verklaring van ruimtelijke fenomenen. Vast staat in elk geval dat er konseptueel meer verklaard kan worden dan wanneer leefstijl geheel buiten de analyse gehouden wordt (Wells 1975, p.199). Dit neemt echter niet weg dat op basis van de literatuur weinig handvaten ter beschikking staan voor een eenduidige benadering van het leefstijl-konsept.

4.5. Leefstijl en de ruimtelijke planning van voorzieningen

Voor de planologie in het algemeen en de voorzieningenplanologie in het bijzonder is kennis omtrent de wijze waarop mensen als individu en/of als huishouden hun leven inrichten bijzonder relevant. Leefstijl kan een belangrijke
grondslag voor de ruimtelijke planning vormen. Echter, om de betekenende titel
van een publikatie van Lynd (1939) te Inemoreren: "Knowledge for what?". Deze

vraagstelling is helaas niet overbodig. Waarom is kennis omtrent hoe huishoudens hun leven inrichten voor de ruimtelijke planning relevant en op welke wijze kan die kennis 'dienstbaar' zijn of gemaakt worden voor die ruimtelijke
planning. Er wordt uitgegaan van de assumptie dat ruimtelijke planning zich
ten doel stelt het ruimtelijk milieu zo goed mogelijk aan te passen aan de ontplooiingsbehoeften van hen die er moeten wonen en dus ook werken, rekrearen en
verzorgen. Leefstijl wordt vooral bruikbaar en hanteerbaar voor ruimtelijke
planning wanneer de daarop betrokken kennis en informatie beleidsingrijpen nodig en/of mogelijk maakt. Enkele planning-relevante voorbeelden ter verduidelijking:

- mocht blijken dat de leefstijlen in suburbs terug te voeren zouden zijn op
een streven naar huisvesting in een verkeersluwe zone en een sterke oriantatie, wat betreft beleving en gebruik, op kijk- en gebruiksgroen in publieke en/of private eigendom, dan kan die kennis en informatie door ruimtelijke
'
planners gehanteerd worden. Konsepties als de new-town-in-town'

en het

' wer-

vend woonmilieu' kunnen in dat licht geavalueerd worden en op hun merites beoordeeld worden;
- in de situatie waarin man en vrouw ieder een hele dagtaak buitenshuis in het
arbeidsproces hebben, is sprake van een bepaalde leefstijl die kondities
stelt of kan stellen aan de ruimtelijke omgeving van de woning van het huishouden en de eventueel daarin opgenomen voorzieningen. Zijn in dit huishouden schoolgaande kinderen die na afloop van de school thuis moeten worden opgevangen, dan vraagt deze omstandigheid --wanneer het niet een uitzondering
betreft-- om een daarop in planologische zin afgestemde omringende ruimte. Dit
kan impliceren dat ingrepen nodig zijn in de routes van het openbaar vervoer,
in de roostertijden van het onderwijs, etc. Maar ook in het algemeen dat bepaalde vormen van onderwijs in verkeersluwe woonzones geallokeerd worden, dat
de afstanden tussen woon-/werkgebieden e ff ici6nt te overbruggen zi jn, etc. ;
- de leefstijl van bepaalde groepen stedelingen is waarschijnlijk van dien aard
dat een gericht woningbouwbeleid op basis van die kennis gevoerd kan worden.
Het in expliciete zin liaren van de kennis omtrent leefstijl aan de ruimtelijke
planning en het dienstbaar en hanteerbaar maken van die kennis voor de planning,
komt in de --voorhanden literatuur-- nauwelijks voor. Perloff (1973, p.19 e.v.)
vormt daarop als pleitbezorger voor een dergelijke aanpak een uitzondering.
Min of meer zi jdelings geldt dit ook voor de overwegingen die meegespeeld hebben
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bij de lokatiekeuze van een 'campus' voor de studenten van het Bedford College:
students made of
"The point is that the complex demands which Bedford College

their environment were such as could only be achieved in an environment exhibiting adequate variety. A campus located five miles from the nearest town would
have to be a far more sophisticated place than that envisaged by University
Grants Committee planners if it was to facilitate the life styles exhibited by
our respondents. It may be that much of this life style is 'essential' in the
sense that the members of the institution would be quite happy with an environment which exhibited very little variety but was very compact. It is certain
that some of the complexity of the life style is a response to the difficulties and constraints imposed by the city" (Abercrombie 1974, p. 140) .
Tenslotte zou als derde uitzondering de studie van Van Heesewijk Bureau (1978)
genoemd kunnen worden, ware het niet dat de onderzoekers in die studie het

konsept leefstijl weer 'verlieten' op het moment dat zij het konsept voor analyse en operationalisatie inhoudelijk moesten gaan uitwerken.
4.6. Een theoretisch kader voor ruimtelijk gedrag waarin leefstijl centraal
staat

In samenhang met ruimtelijk gedrag in het algemeen en van voorzieningengebruikers in het bijzonder zijn nauwelijks onderzoeksverslagen beschikbaar waarin
centraal naar een verklaring vanuit leefstijl(en) gezocht is. Toch ligt het
voor de hand dat de wijze waarop individuen en/of huishoudens hun leven inrichten en zouden "willen inrichten" (Perloff 1973, p.22) van invloed is op hun
ruimtelijke gedragingen: "Life-style, in essence, is a reflection of an individual's outlook and participation in the life experience"

(Perloff 1973, p.20) .

Die refleksie komt tot uitdrukking in de benamingen die voor de verschillende
leefstijlen gebezigd worden. Zonder naar volledigheid te streven, geeft het
volgende overzicht daarvan een indruk: 'happy housekeeper, special shopper,
fashion consciousness, venturesome shopper, weight watcher, beauty conscious'
(Wilson 1966); 'passive, creative' (Demby 1974); 'hedonistic, active, conservative, value-oriented' (Haley 1968); 'organisation man' (Wilensky 1970); 'active-achiever, self-indulgent pleasure seeker, traditional homebody, blue collar outdoorman, business leader, successful traditionalist' (Plummer 1971/1972

p.86). Voor de toelichting op deze leefstijl-aanduidingen verwijzen wij naar
genoemde publikaties.
Deze leefstijl-aanduidingen zijn benamingen voor interpretaties van op een bepaalde wijze bij elkaar behorende setjes of klusters van onafhankelijke gedragsvariabelen. Deze variabelen worden op hun beurt verkregen door ze via een of
meer operationele variabelen te meten.
In het licht van deze studies moeten op grond van theoretische overwegingen
dergelijke variabelen die de basis voor bedoelde klusters vormen, worden gekonseptualiseerd. Door het ontbreken c.q. niet voorhanden zijn van resultaten
van vergelijkbaar onderzoek, kunnen in dit stadium slechts gissingen gedaan
worden over de 'kracht' van deze variabelen binnen een of meer klusters.
onze aandacht richt zich nu vooral op het onderkennen (kiezen) en plausibiliseren van aspekten van leefstijl waarvan wij veronderstellen dat die voor de
verklaring van het hier bestudeerde fenomeen ruimtelijk gedrag van voorzieningengebruikers relevant (kunnen) zijn.
Uit een oogpunt van overzichtelijkheid en ter voorkoming van tekstuele herhalingen plaatsen wij die aspekten in een tabel. Per aspekt van leefstijl wordt
in die tabel aangegeven waarom wij dat aspekt relevant achten in relatie tot
de te verklaren variabele.
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Tevens wordt per aspekt de naam aangegeven die wij aan de korresponderende analyse-variabele gegeven hebben. Hoe deze onafhankelijke variabele tot stand komt
(operationalisatie, en dergelijke) staat nader in hoofdstuk 8 beschreven. Daar
wordt aan de hand van erop betrekking hebbende literatuur nog verder op de
plausibiliteit van deze variabelen, de leefstijl-aspekten, ingegaan. De nummering achter deze variabele-namen korrespondeert op zijn beurt met het overzicht, in paragraaf 8.6., van de relaties tussen afhankelijke en onafhankelijke
variabelen ten behoeve van de analyses in hoofdstuk 9.
De hierna volgende hypothetische leefstijl-elementen worden uitvoerig ge&xpliciteerd. Elders (hoofdstuk 9) wordt empirisch getoetst, of de hier veronderstelde relaties inderdaad aanwezig zijn.
Het voordeel van deze werkwijze is, dat tenminste geleidelijk aan duidelijk
kan worden, welke leefstijl-elementen werkelijk ruimtelijke relevantie bezitten en welke niet.
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label

1

Overzicht van leefstillaspekien in relatie toi ruimtelijk gedrag van voorzieningengebruikers

Leefstijlaspekt
(deelkonsept)

Relatie van aspekt met ruimtelilk Mdrag
van voorzieningenqebruikers: waaron dat
aspekt gekozen is

variabelenaam daarmee
korresponderend

I.

lokale binding

naarmate snrake is van een sterkere lokale
binding zal een huishouden zich sterker
orienteren op zijn woongemeente en waarschijnlijk ook zijn naaste woonamqeving:
dit impliceert dat voornamelilk meese nabij velegen vowzieningenlokaties bezocht
warden: zie ook aspekt IX.

BAND(2)

II.

bezoekerstrouw

bepep'kte

BEZOEKADRESBINDING<4)

rele·.,antie:

winke Zen

trouw zijn en/of blijven aan verschillende
voorzieningenadressen, i.c. winkeladressen,

duidt waarschijnlijk op iets als traditie
of behoudendheld. Met name vanwege het traditionele aspekt (vroeger minder mobiliteit dus zo kort mogelijke afstanden) gaan
trouve bezoekers naar de meest nabile voorzieningen
III.

mate waarin leden
van een huishouden
Ig. vaste momenten
gedurende een dag
thuis gezarnenlijk
doorbrengen

gezamenlijk dingen thuis doen op dezelfde
momenten duidt waarschijnlijk op een gedragivorm die ook nodig is voor het uberhaupt gebruik maken van bepaalde voorzieningen: waarschijnliik is hierbil van belang of men in qezelschap die voorzieningen bezoekt en wanneer men dat in de week
doet (zie aspekten XXI. en XXVII.)

DAGVERSCHIL 1(7)

IV.

mate waarin leden
van een huishouden
over dezelfde vrije
resttijd per dag/
week beschikken

beperkte re Z. i,aIt:e: ont.pan,1:ng
marmate gemiddeld van eenzelfde vri le
restti jd sprake is, eal eerder van bepaalde voorzieningen gebruik gemaakt
worden. Evenals bij III. is hier sprake
van een gedragsvorm die waarschijnlijk
aangeduia met worden ali thuis-geori6n-

DAGVERSCHIL 2 ( 8)

celia.

V.

mate waarin leden van
een huishouden hun
lunch gezamenlijk
thuis genieten

voor zoverre werk- of schooladressen binnen redelijke afstand van de woonlokatie
liggen (bijvoorbeeld binnen een straal
van tien km) wilst dit on een traditionele oriantatie op de woning en misschien
ook woonomgeving. Met andere woorden, er
kan verwacht worden dat zij die de lunch
thuis gebruiken ook bij anden aktivite iten hun af te leggen afstanden niet minimaliseren.

DAGVERSCHIL)t91

VI.

mate waarin een huishouden aan verschillende aktiviteiten
deelneemt

het in meerdere mate aan allerlei aktivi-

DEELNAME9(10)

VII.

mate van bezit van
duurzame gebruiksgoederen

teiten deelnemen vergroot de kans dat aan
een bepaalde aktiviteit wordt deelgenomen.
Het hierin verankerde·aktleve gedrag'
leidt er waarschilnlijk ook toe dat men in
mime mate bereid is verderweq gesitueerde
voorzieningenlokaties te bezoeken om een gediversificeerd aanbod voorzieningen aan
te trerfen.

voor de aanschaf van min of meer gespecialiseerde duurzame gebruiksgoederen /al meer
tild gen/men worden voor zoeken, vergelijken, bespreken, kiezen, besluiten en kopen.
Dit zal daar gedaan worden waar men vindt

DUURZAMEa)EDERENSOM (11)

het meest aan ziln trekken te kimen: dat
zal vaak niet de dichtstbije mogelijkheid
zijn. De relevantie van deze variabele beperkt zich nlet tot het bezoeken van overeenkomstige voorzieningensoorten. De mate
waarin sprake is van een dergelijk bezit
wilit bijvoorbeeld op een aspekt als 'homecentered' hetgeen stellig reperkussies
heeft voor het bezoeken van bijvoorbeeld
sportvoorzieningen, kafe, en dergelijke.
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Lee'stinasrekt
43ee:kor.Sept'

Relatle van aspekt met ruimteli]k ged/ag
van voorzieninlengebruikers: waarom dat
aspekt gekozen is

Variabelenaam daarmee
korresnonderend

VITI. alternatief financieel ged/ag: het
gebruik van betaalcheques en/of het
noteren van financiele uitgaven

r:..„4. e t.,emnt.e: w€nkelen en restaIa.zilts
her betalen met betaalcheques duidt ener21-ds op een 'rekbare' betalingsruimte (betalen achteraf} en anderzijds op grotere
betalingen in 6/n keer: men zal daarop zijn
winkelkeuze afstemmen: in het algemeen wllen die winkels niet de dichtstbij gelegen
winkels zijn. Een dergelijke qedachtenqang
is ook op rataurants van toepassing: men
is vriler in zijn keuze. Evenals het
'schriftelijk' afwerken van betalinlen. verwachten wij ook van het 'schrift-houden'
van zijn/haar uitgaven een ruietelljk gedrag
dat neerkomt op het bezoeken van verderweg

FINANCIEELGEDRAG(13)

Cesltueerde lokaties. Deze hypothese is gebaseerd op de veronderstelling dat het vastleggen en bilhouden var; uitgaven ook tot
uitdrukking kamt in het weloverwogen uitkiezen van de voorzieningenlokaties die men
bezoekt
IX.

mate waarin gezamenlilk huishoudelijke
taken door leden van
een huishouden verricht
worden

overeenkcastig de gelilke momenten (zie aspekt III.> zal ook in geval van het gezamenlilk verrichten van huishoudelijke taken sarake zijn van min of meer gezamenlijk
bezoeken van voorzieningen op bepaalde momenten in de week

HUISHOUDELIJKEROLLENVERDELING<14)

X.

deelname aan kerkelijke
aktiviteiten

huishoudens die niet of vrijwel niet bezoeken aan enig kerkgebow afleggen vior het
bilwonen van kerkelijke diensten, manifestere. waarschijnlljk ook geen traditioneel
ruimtelijk gedrag. dat wil zeggen kortste
afstandsgedrag

KERKBEZOEK ( 18)

Il.

houding van ouders omtrent het gewenste gedrag van kinderen

beper*te rezevantie: .port el Ont*#49
een moderne kijk van ouders over opvoeding
en/of het gewenste ged/ag van (hun) kinderen sluit waarschijnlijk aan op een met
een bredere horizon naar de omringende wereld kijken, in ruimtelijk ged/aq zich uitend m het afleggen van grotere af/tanden
ten behoeve van grotere selektiviteit

KINDEROPVOEDINGI19)

II.

alternatieve manieren
van goederen verwervin:
het telefonisch en/of
via een postorderbedrilf bestellen van
goederen

beprr:

e reZevantie: winkeien
deze manter van goed/ren-verwerving duidt
waarschijnlijk op een geringe bereidheid
om zich te verolaa,sen, goederen in winkels te vergelilkert, te shoppen, enz.

KOOPWIJZE(21)

beperk.: rele·ouefe: winkelen. #JUI' dave-

LANGSKOMENDELEVERANCIERSIZZI

XiII. het gebruikmaken van
aan de deur aanqeboden
goed/ren en/of diensten

XIV.

betrokkenheid op vereniginqsleven in het
algemeen

het lid zijn van een of meerdere verenigingen duidt in zekere mate op aktief
Ziln, hetgeen in algemene zin waarschijnlilk effekt heeft 00 ruimtelijke gedraginqen

LIDMAATSCHAPVERENIGING(24)

XV.

nutsmaximalisatie van
een winkeltrip: meerjere dingen tegelijk

heper te rel.euantic: winkele.
in het algemeen //1 een huishouden wanneer
het op 66n winkeltrip gelijktijdig ook andere dingen wil doen dan het bezoeken van.
een beoaalde voo/ziening, naar verderweg
gesitueerde voorzleningen rooeten gaan
om grotere konsentraties van voorzieningen te bezoeken

MEERDOELENTRIP<251

doen
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h.kBe gebruiksgoeder•en
impliceert eventuele konditionering van
bezochte lokaties

Leefstijlaspekt
(deelkonsept)

Relatie van aspekt met mimtelijk gedrag
van voorzieningenqebruikers: waarom dat
aspekt geke/en is

Variabelenaam daarmee
korresponderend

XVI.

kwaliteitskeuze van
rekreatieve bezoekruimt/

beperkte re:evantie: spor c en ontspanninG
wanneer een huishouden rust en stilte prefereert am te rekrearen dan zal dit noodzakelijkerwijze op afstand van de woonkernen gesitueerde en dus verderweg gelegen
lokaties moeten bezoeken

NATUUR(26)

XVII.

mate waarin voorkeur voor openbare
vervoerswijzen be-

een sterk positieve houding jegens het openbaar vervoer als verplaatsingswijze, vergroct de kans dat grotere afstanden worden
afgelegd dan strikt noodzakelijk

OPENBAARVERVOER(27)

evenals bij de aspekten I. en XX. duidt dit
op een orientatie op de woonqemeente en de
naaste woonomgeving met als waarschijnlijke
konsekwentie dat voornamelijk de meest nabile voorvieningen bezocht worden

POLITIEKENGAGEMENT ( 28)

staat

XVIII. betrokkenheid op het
lokale politieke leven

XIX.

mate waarin overschrijding van de
grenzen van het
prive-leven wordt
toegelaten

wanneer het bewaren van privacy belangrijk
wordt qeacht, kan dit wat het ruimtelijk
qedrag betreft eventueel bewerkstelligd
worden door 6f aan bepaalde activiteiten
niet deel te nemen af verderaf gelegen
lokaties te bezoeken

PRIVACY(29)

XX.

regionale binding

evenals bil de aspekten I. en XXVIII. een
ort&.tatie op woongemeente en naaste 0-eving verondersteld is. verwachten wij dit
ook bij een sterke regionale binding omdat een sterke regionale binding duidt op
een bevaalde wijze van 'territoriumdenken' hetgeen ook bij lokale binding
(weliswaar kleiner territorium} in het
geding is

REGIOWAARDENSOM(30)

XXI.

mate waarin leden
van een huishouden
gezamenlijk erop
uitgaan

het bezoeken van nabije voorzieningenelementen is waarschijnlijk eerder een eenmans/eenvrouws aangelegenheid: bezoekt
men met meerderen tegelijk een voorzieningenlokatie dan impliceert dat overleg en
het kiezen van een ti jdstip waarop dat gezamenlijk kan: dit is vooral voor het bezoeken van verderaf gelegen voorzieningen van belang

REISGEZELSCHAPALGEMEEN(31)

XXII.

algemene beoordeling
van het zich ruimtelijk verplaatsen

wanneer in het algemeen verschillende verplaatsingen kwa afstand of reistijd positief door een huishouden beoordeeld worden (mobiliteit in de zin bedoeld door
Goudappel} , 81 dit gemakkelijker verderweg gesitueerde lokaties bezoeken

REISOORDEELAILEMEEN ( 32 )

indien bij een huishouden sprake is
van een groter aantal sociale kontakten dat niet wederzljds is en dit opgevat wordt als resultante van aktief
gedrag dan is de kans dat een dergelijk
huishouden tevens aan een bepaalde aktiviteit deelneemt groter

SOCIAALNETWERK(35)

beperkte relevantie: Bport/oormeningen
cf sportvoerzieningen bezocht worden
gaat in belangrijke mate samen met het
lid van een of meerdere sportvereniging (en) zijn; waarschijnlijk is die
relatie er niet of nauwelijks tussen
de lokatie van de betreffende voorziening en bedoeld lidmaatschap; omdat de
keuze welke lokatie bezocht wordt specifiek is (bijvoorbeeld vereniging is
populair, misschien ook kampioen. vereniging was vroeger elders gehuisvest,
kwaliteit van de akkonmodatie)

SPORTVERENIGI NGSLID ( 36 )

IXIII. mate waarin de sociale kontakten die
onderhouden worden
nier wederzijds zijn

XXIV.

betrokkenheid op de
sport in verenigingsverband
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Leefsti J laspekt

(deelkonsept)

Relatie van aspekt met ruimtelijk gedrag
van voorzieningengebruikers: waarom dat
asoekt gekozen is

Variabelenaam daarmee
korresponderend

XXV.

kommunikatie bij
de hand

beperkte rET euan t- c: 2£,Ike' en mor da./r1-:j k ee gebrckqoederen
wi]st op berelkbaar willen 21]n, ook voor
van verderweg komende gesprekken, ougekeerd kan deze houding wat het ruimt/11 jk
gedraq betreft tot qevolg hebben dat ook
verderweq gesitueerde lokaties als bereikbaar beschouwd en bezocht worden

TELEFFON(37)

XXVI.

reqelmaat waarmee
op vakantie gegaan
wordt

t.€perkte re Levar.tie:

VAKANTI EGEDRAG

spert

en

rekre:/1

(3 8)

naarmate in .akel Ipel jaar) op vakantie
gaat, is waarschijnlijk tevens sprake van

een bepaalde, dat wil zeggen minder op
thuis gerichte, vorm van aktief gedrag:
voor het bezoeken van voorzieningen betekent
dit, dat vooral de verderweg gesitueerde
/00/zieningen be/ocht worden
IXVII. weekindeling met
betrekking tot het
bezoeken van voorzieningen

de digien) waarop men bij voorkeur een bepaalde voorziening bezoekt, vooral in
ko binatie of men met gezelschap gaat, bepaalt waarschijnlijk medi waar die voorzie-

VOORKEURS DAGA I.GEMEEN ( 39)

r. ing bezocht word.: met name vormt de la-

terdag, zondag of het weekend aanleiding
voor het afleggen van grotere afstanden
XXVIIL mate waarin leden
van een hulshouden
over .rij. res.tijd
beschikken

XXIX.

mate waarin 1/den
yan een huishouden
min of meer gezamenlijk vriletijdsbezigheden thuls
verrichten

beperkte relevantie: sport en ontspann ng
naarmate sprake is van meer vrije resttild
neemt de kans toe dat men aan allerlei aktiviteiten qaat deelnemen en dat daarvoor
lokaties op grotere afstanden bezocht worden

VRIJETIJD(40)

in geval

VRIJETIJDSGEDRAG(41)

sprake is van een sterke thuis.riantatip Arin- //zp rle///pnlijke vorm van
vriletijdsbesteding, zal waarschijnlijk
tevens een orientatie op woonomgeving in
de von van het bezoeken van nabij gesitueerde voorzieningen gekonstateerd kunnen
worden

*

zle voor verdere toelichting op tneoretische en operationele variabele hoofdstuk 8, Daragraaf 5
..
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dit nummer refereert aan de nummering die gehanteerd wordt in de overzichtstabel relaties tussen
afhankelijke en onafhankeli jke variabelen ten behoeve van en voor zoverre relevant vior de analyse

5.

ONDERZOEK

" tal van
geografen ( stelden) dat de hypothese van
de afstandsminimalisering door konsumenten empirisch niet bevestigd werd.
Dit leidde mede tot het laten vallen van de centrale-plaatsentheorie door vele empiristische
geografen, nadat ze aanvankelijk een belangrijk
voertuig voor de methodologische vernieuwingsbeweging was geweest. Men handelde als een kind dat
teleurgesteld is, omdat z'n speelgoedauto niet
.
echt rijden kan
(Buursink 1979, p.4)

5.1. Algemeen

Op basis van de voorgaande, deels theoretische hoofdstukken kunnen in eerste
instantie een tweetal algemene hypothesen voor onderzoek geformuleerd worden.

De hypothesen over het ruimtelijk gedrag van voorzieningengebruikers luiden:

a. de op afstandsminimalisatie gebaseerde planningskonsepten vinden op het
intra-stedelijk schaalniveau geen konfirmatie, en
b. de waargenomen gedragingen worden onvoldoende door de graviteitsmodellen
beschreven.

Roept toetsing geen twijfels over de strekking van deze hypothesen op en wordt
gekonstateerd dat het ruimtelijk gedrag pluriform is, dan ontstaat behoefte
aan voortgezette analyse. Deze voortzetting moet inzicht opleveren omtrent
faktoren die het ruimtelijk gedrag beter verklaren, in het bijzonder leefstijlfaktoren. Omdat de aandacht gericht is op de voorzieningengebruikers i.c. huishoudens zal omtrent die kategorie de benodigde informatie ter beschikking moeten komen. Gezien de aard van die informatie, zoals uit operationalisaties van
de globale theoretische konsepten nog verder zal blijken, zijn interviews bij
de huishoudens zelf nodig. Vanwege het ruimtelijke aspekt van het studieprobleem is een bepaald onderzoeksgebied gekozen.
Dit hoofdstuk geeft de onderzoeksopzet, de gebiedskeuze, en de wijze van dataverzameling weer. Het besluit met een overzicht van de daarna volgende hoofdstukken, waarin de analyse beschreven wordt.

5.2. Onderzoeksopzet en gebiedskeuze

De opzet van een onderzoek wordt onder andere gekenmerkt door het gebied van
onderzoek, de wijze van gegevensverzameling, de onderzoekseenheid en de omvang
en wijze van steekproeftrekking.
Het onderzoeksgebied is aan de hand van een aantal kriteria gekozen. Enerzijds
slaan die kriteria op de gebruikers: een gevarieerde sociaal-ekonomische samenstelling, gehuisvest in duidelijk verschillende (morfologische) wooneenheden
(buurten, wijken), zowel in meer stedelijke als meer landelijke kernen. Anderzijds moesten in het onderzoeksgebied zelf de te onderzoeken voorzieningensoorten vaker dan 66n keer, voorhanden zijn. Daarnaast moesten binnen redelijke afstand van het onderzoeksgebied alternatieven gesitueerd zijn. Omgekeerd
is bij de keuze van de te onderzoeken voorzieningen met dit uitgangspunt ook
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rekening gehouden. Deze overwegingen hebben geleid tot de keuze van een sektor
uit de Oostelijke Mijnstreek, het gebied waarin de gemeenten Brunssum, Merkelbeek en Schinveld liggen.

Voor een deel van de voorzieningen is het aantal keuzen binnen het onderzoeks
gebied overigens beperkt. Buiten het onderzoeksgebied is de gebruiker dan vaak
aangewezen op voorzieningenlokaties 6f in buurgemeenten 6f in omliggende centra van meer regionale betekenis (in kwestie: Heerlen, Aken, Sittard, Maastricht) waarvoor maximaal ca. 16 km dient te worden overbrugd.

Een bijkomstig argument dat bij de keuze voor dit onderzoeksgebied heeft meegespeeld is het feit dat wij met uitzondering van het onderdeel verkeer en vervoer auteur zijn van de ontwerp-struktuurplannen van Brunssum en Schinveld.
verder hebben wij aan verschillende bestemmingsplannen voor beide gemeenten
meegewerkt. Met andere woorden, dit bijkomstig argument bestond uit bekendheid
met het onderzoeksgebied.

De bepaling van het ruimtelijk bezoekgedrag van huishoudens in een gebied kan
in feite alleen adekwaat geschieden met behulp van enquates. Bronnenonderzoek,
i.e. registratie op het bezoekadres, biedt onvoldoende mogelijkheden. Zo wordt
bijvoorbeeld geen inzicht verkregen in het gedrag van huishoudens die naar andere voorzieningenlokaties gaan of uberhaupt
niet van de betreffende voorzieningensoort gebruik maken (zie ook Hartenstein 1967, p. 497 e.v.; Van den Brink
1976, p.46).

Eet huishouden dat als onderzoekseenheid gekozen is, kon nu op twee manieren
worden ae&nqu&teerd. Of via een postencudte 6f mondeling door inschakeling
van
enauateurs. Bil de start van de formulering van de enqu&tevragen zag het er
niet naar uit dat laatstgenoemd alternatief een mogelijkheid was. De samenstelling van de enquatevragen is daarom zodanig, dat een postenquate tot redelijke onderzoeksresultaten zou kunnen leiden. De meerderheid van de vragen
is geprekodeerd. Vragen waarbij dat niet zinvol werd geacht dan wel waarvoor
teveel ruimte in de vragenlijst moest worden ingeruimd, zijn 'open-end' vragen. In een beperkte kring van bewoners van het betreffend gebied is getest
of de vragen duidelijk waren en als bedoeld begrepen werden. Voor zover dat
nodig was zijn vragen bijgesteld.
Toen de vragenlijst gereed en afgedrukt was, kon toch op enqueteurs gerekend
worden, namelijk op een tweehonderd-tal adspiranten van een beroepsopleiding
die daarvoor in het kader van hun lessen maatschappijleer elk ca. vijf uur
ter beschikking hadden. Deze uren lagen voor de groep als geheel verspreid
over een tweetal werkdagen. De enquates die na hun werkzaamheden resteerden
zijn door ons verzorgd. Tevens is 'at random' cirka 10 procent van de door de
adspiranten ingevulde enquSteformulieren op de enquSte-adressen 'gekontroleerd'.
Uit de kontrole bleek dat de interviews korrekt waren verlopen en het verkregen materiaal vanuit dat gezichtspunt betrouwbaar was.
Wat de introduktie aan de respondenten betreft waren enige voorbereidende maatregelen getroffen. In de eerste plaats was via een in het onderzoeksgebied gedistribueerd weekblad in de week voorafgaande aan de enqu6te op de voorpagina
mededeling gedaan van het op stapel staande onderzoek en de komst van de enquateurs. In de tweede plaats was in de week van publikatie aan alle in de
steekproef opgenomen respondent-huishoudens een brief gestuurd waarin de komst
van een enqu6teur aan hun adres aangekondigd werd. Kopie n van deze brieven
hebben tevens gefunktioneerd als introduktie-paper voor de enqu#teurs (zie
bijlagen 1, 2, 3). We kunnen achteraf stellen dat deze wijze van introduk52

tie zonder problemen gewerkt heeft.
De enqu6te is in twee fasen uitgevoerd. De eerste fase met de adspiranten had
plaats gedurende de periode 3 tot en met 15 juni 1975. In de tweede fase zijn
de --onder andere vanwege vakantie van een aantal respondenten-- overgebleven
adressen afgewerkt. Deze fase liep in de eerste en laatste week van juli.

5.3. Samenstelling van de steekproef
*

Verwacht mocht worden dat bij een steekproefaantal van cirka 900 respondenten
een akseptabele omvang bereikt werd om relatief betrouwbare uitspraken over de
totale populatie vanuit de steekproefpopulatie-gegevens te doen. Daarom werd
besloten uit de adressenregisters van de afdelingen bevolking van de gemeenten
Brunssum, Merkelbeek en Schinveld resp. 650, 100 en 250 adressen van huishoudens te trekken. Dit betekent dat resp. ongeveer per 14, 5 en 8 huishoudens
66n huishouden in het onderzoek betrokken werd. De relatief sterkere vertegenwoordiging van huishoudens uit de twee kleinere gemeenten hangt samen met de
noodzaak tot redelijke 'celvulling'.
Bij deze duizend steekproefadressen is rekening gehouden met de zg. non-response door opneming van cirka honderd reserve-adressen.
De non-response bleek overigens gelijkmatig over de buurten en wijken van de
drie gemeenten gespreid te zijn. Enige konsentratie van weigeringen viel te
konstateren bij bewoners in rekonstruktie- en rehabilitatiegebieden. Hier was,
blijkens uitlatingen van deze bewoners, sprake van een zekere 'enqu6te-moeheid'
(aan de uitvoering van de verbeteringsprojekten waren talloze enqu6tes en interviews voorafgegaan). Over de drie gemeenten bedroeg de non-response resp.
26, 23 en 26 procent.
Van de 1000 steekproefadressen waarmee gestart was, bleek uiteindelijk 25.7
procent niet en/of onvoldoende ingevuld. Op twee gevallen na betrof het weigeringen. In het ene geval ging het om een op dat moment niet-bewoonde woning,
de andere was een adres waarvan de woning verhuurd was aan een zg. AFCENT-gezin. ** Daarmee wordt het resultaat van de steekproef 743 'geaksepteerde' vragenlijsten.

*

dit aantal is bepaald in overleg met dr. E. Bijnen van de vakgroep Statistiek en Methoden van Onderzoek, Subfakulteit Sociaal-culturele Wetenschappen
van de Katholieke Hogeschool te Tilburg

**

in de gemeente Brunssum is het NAVO-hoofdkwartier Afcent gestationeerd. Uit
militaire overwegingen worden de woonadressen van de Afcent-gezinnen niet in
het bevolkingsregister opgenomen.
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Tabel 1

:

Enige kengetallen van de
tie(s) per medio 1975

drie

gemeenten ten

aanzien van hun popula-

gemeente

Brunssum

Merkelbeek

Schinveld

inwonertal
1)
woningvoorraad
1)
steekproefpopulatie
idem in %

25.898
8.556
481
64,7

1.755
494
77

4.835
1.438

1)

185

10,4

24,9

totaal

743
100,0

bron: resp. gemeenten, waarden medio jaar.

Dit resultaat is vervolgens op een tweetal wijzen op representativiteit getoetst. In de eerste plaats is nagegaan of het ruimtelijk spreidingspatroon
van woningen in de drie gemeenten een redelijke mate van overeenkomst vertoonde met het spreidingsbeeld van woonadressen van geaksepteerde vragenlijsten.
Dit gebeurde in eerste instantie door bestudering van de non-response-adressen. In een later stadium van het onderzoek is onderstaand kaartbeeld geplot
van de in het onderzoek opgenomen woonadressen.
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Kaart 1: Ruimtelijke spreiding van adressen van respondenten in het KONSUBRUNSonderzoeksgebied (6 = adres)
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Dit beeld stemt overeen met de spreiding van woningen in het onderzoeksgebied
medio het jaar van onderzoek (stippellijn op de kaart geeft de begrenzing van
de woongebieden aan).
Ook de tweede toetsing, te weten op grond van de leeftijdsverdeling van mannelijke gezinshoofden bevestigde de representativiteit van de samenstelling van
de steekproef-populatie.

5.4. Korte beschrijving van het onderzoeksgebied

Zoals in zoveel regionale en streekplannen wordt gekonstateerd, ligt ook de
Oostelijke Mijnstreek centr*al in West-Europa: een situatie die tot uitdrukking komt in kommunikatie met de zeehavens Rotterdam en Antwerpen, met het
Ruhrgebied, met Noord-Nederland en met de Belgische en Franse industriegebieden (Stadsgewest Oostelijk Mijngebied 1970).
In de oostelijke Mijnstreek ligt het onderzoeksgebied waarvan Brunssum, Merkelbeek en Schinveld deel uitmaken. Het gebied grenst aan Duitsland.
Zoals dat voor tal van gemeenten in de Oostelijke Mijnstreek geldt, lag het
ontstaansmoment van Brunssum als stedelijke gemeente kort na de laatste eeuwwisseling. Het op grote schaal exploiteren van de bodemschatten bruinkool en
steenkool was daaraan debet. In het bijzonder de opkomst van de mijnindustrie
via de in deze gemeente gesitueerde vestiging van Staatsmijn Hendrik heeft aan
de groei van Brunssum bijgedragen.
ongeveer 1200 inwoners telde de gemeente in 1900, in 1930 bijna 16.000 en in
1969 25.783 inwoners. Na 1970 is het inwonertal nog licht gestegen, de Afcent-

populatie niet meegerekend. Ultimo 1974 bedraagt het inwonertal 25.941 en een
jaar later 26.116. In werkelijkheid is het inwonertal iets groter. Het verschil
wordt bepaald door genoemde Afcentpopulatie, die sedert de verplaatsing van
NAVO's hoofdkwartier uit Fontainebleau in de na sluiting van de mijn Hendrik
verlaten bedrijfsgebouwen hun arbeidsplaats in Brunssum hebben. Een deel van
deze militairen en hun gezinnen woont in Brunssum, de overigen verspreid over
Zuid-Limburg.
In de sfeer van de huisvesting heeft deze ontwikkeling sedert 1900 ertoe geleid dat Brunssum een sterk gekonsentreerde bebouwing kent. Deze konsentratie
is benadrukt doordat met name in de laatste twee decennia allerlei open zones
met woningen zijn opgevuld. Aan de woningtypen en de struktuur van de verschillende wijken en buurten kan het ruimtelijk ontwikkelingsproces van de gemeente
worden afgelezen.
Ten oosten van de bebouwde kom treft men een uitgestrekt heidegebied aan, de
Brunssummerheide, waardoorheen de Rode Beek stroomt. Aangrenzend aan de kern
ligt in deze heide het ontspanningspark Schutterspark. Er middenin ligt een
strook met steenstort, een afvalprodukt van de Hendrik, vanwaaruit een mijnspoor loopt dat gedeeltelijk de zuidgrens van de gemeente vormt. Een gedeelte
echter van de bebouwde kom ligt ten zuiden van die lijn, die zich op cirka
vijftien meter boven het maaiveld bevindt. Het gedeelte is daardoor ruimtelijk
van de kern gescheiden.
In Brunssum zijn een tweetal straten aan te wijzen waar sprake is van gekonsentreerde winkelvoorzieningen. Voorts treft men een serie kleinere tot grotere
winkelverdichtingen verspreid over de gemeente aan. De gemeente telde ten tijde van het onderzoek een drietal restaurants en een groot aantal over de gemeente verspreid gesitueerde kafe's. Er is een bioskoop, een overdekt zwembad,
een sporthal en een sportzaal, naast een aantal zg. gymnastiekzalen. Voor de
openlucht sport zijn er voetbalvelden op een vijftal sportkompleksen, handbalvelden, een openlucht zwembad, een trimbaan, een manege en enkele kompleksen
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met tennisbanen.

De deels suburbane gemeente Merkelbeek telde in 1975 cirka 1765 inwoners. Het
is een agrarische gemeente waarin de woonbebouwing voornamelijk langs de belangrijkste verbindingswegen gesitueerd is. Meer recente woningbouw treft men
vooral in de zijstraten van deze verbindingswegen aan.
Merkelbeek is daardoor een langgerekte gemeente geworden die in oostelijke
richting een drietal verbindingswegen met de buurgemeenten Brunssum en Schinveld heeft.

De winkels en kafe's evenals de sportakkommodaties die in Merkelbeek aanwezig
zijn, liggen voornamelijk aan de 'hoofdstraat',
n der verbindingswegen.
Noordelijk van Brunssum, bereikbaar via een provinciale weg, ligt de gemeente
Schinveld. Een geisoleerd gelegen kern die rond 1900 vrijwel evenveel inwoners
telde als Brunssum doch in de jaren daarna een veel geringer groeiproces heeft
doorgemaakt. In 1975 bedroeg hier het inwonertal ruim 4800.
Wat voorzieningenelementen aangaat kent de gemeente een drietal min of meer op
elkaar aansluitende winkelkonsentraties naast een aantal afzonderlijk gesitueerde winkelvestigingen binnen de woonbuurten. De kafe's liggen voornamelijk
verspreid over de gemeente met enkele konsentraties in en nabij de hoofdstraat
in de kern. Voorts liggen in de gemeente een sporthal met instruktiebad, enkele gymnastiekzalen en een drietal restaurants. De openluchtsport is vertegenwoordigd door een sportkompleks met voet- en handbalvelden, een manege, een
trimbaan en een zweefvliegbaan. Een omvangrijk deel van het gemeentelijk territoir wordt in beslag genomen door de Schinveldse Bossen, die ten oosten van de
bebouwde kern van Schinveld gesitueerd zijn en als uitloper van de Brunssummerheide te beschouwen zijn.

5.5. Karakter van het onderzoek

Wordt ervan uitgegaan dat afstandsminimalisatie vanuit de theorie der centrale
plaatsen terecht is 'doorvertaald' naar de funktionele hiararchie, dan kan een
daarop betrekking hebbende hypothese getoetst worden. Vervolgens kan nagegaan
worden of de funktionele hiararchie in bedoelde zin als planningskonsept kan
worden gehandhaafd. Centraal in die hypothese staat het bezoeken van de vanuit
de woning meest nabij gelegen voorzieningenlokaties.
Voor zover het deze hypothese betreft is sprake van toetsend onderzoek in de
zin van gangbare onderzoeksmethodologie.
Anders wordt de situatie indien blijkt dat het ruimtelijk gedrag van voorzieningengebruikers niet overeenkomt met de rationaliteit zoals neergelegd in de
opvattingen over rationeel gedrag. Het speuren naar verbanden tussen ruimtelijk gedrag en een aantal verklarende variabelen waarbij nadruk op leefstijlfaktoren ligt, heeft een meer exploratief karakter. De redenen zijn in de paragrafen 3.5. en 4.6., waarin het konseptueel model beschreven is, uiteengezet.

5.6. Werkwijze bij de analyse: een overzicht van navolgende hoofdstukken

De in de hoofdstukken 3 en 4 geformuleerde konseptualisaties als aanzet voor
een theorie omtrent ruimtelijk gedrag waarin leefstijl centraal staat in de
verklaring van dat gedrag, behoeft verdere uitwerking. De konsepten moeten omgezet worden in meetbare variabelen. Dit geldt zowel voor de afhankelijke als
de onafhankelijke variabelen.
Wat de eerste kategorie aangaat, geeft hoofdstuk 6 verschillende operationali56

saties. Waarom dit gebeurt blijkt nadat de hypothese omtrent afstandsminimalisatie getoetst is.
In hoofdstuk 2 is onder andere betrekkelijk uitvoerig ingegaan op een in de
ruimtelijke planning frekwent toegepaste werkwijze waarin het ruimtelijk gedrag beschreven wordt door toepassing van graviteitsmodellen. In hoofdstuk 7
wordt de beschrijvende werking van 66n type graviteitsmodel bezien aan de hand
van de voor deze studie verzamelde data met betrekking tot het ruimtelijk gedrag van voorzieningengebruikers.
Vervolgens wordt in hoofdstuk 8 overgestapt naar de andere kategorie variabelen, de onafhankelijke c.q. verklarende variabelen. Nadat operationele variabelen en 'constructs' ontworpen zijn, volgt het analyse-hoofdstuk. In dit
hoofdstuk 9 staat het vraagpunt centraal welke verklarende variabelen iets zeggen over de geoperationaliseerde ruimtelijke-gedragsvariabelen. Daarbij gaat
het erom dat wij ons een beeld vormen van de kategorie(en) huishoudens die
zich wat betreft hun ruimtelijk gedrag in dit verband van elkaar onderscheiden.

Tenslotte zullen wij stilstaan bij de implikaties van de resultaten voor de
ruimtelijke planning.
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6.

BESCHRIJVING VAN HET RUIMTELIJK GEDRAG

"Het heeft lang geduurd voordat het
hidrarchiebegrip doordrong in de
geografie en voordat de essentie
ervan werd toegepast in de ruimtelijke planning"
(I·tik 1977, p.49)

6.1. Algemeen
het gedrag in de
Uit een oogpunt van vergelijkbaarheid met de literatuur zal
ruimte voor de in de volgende paragraaf aan te geven voorzieningensoorten zowel kartografisch als kwantitatief beknopt beschreven worden. Daarna wordt
aan de hand van een eerste operationalisatie van ruimteZijk gedrag nagegaan of
afstandsminimalisatie een reeel beginsel voor dat gedrag van voorzieningengebruikers is. Deze eerste operationalisatie vindt plaats aan de hand van berekende, zg. vogelvlucht-afstanden tussen woon- en voorzieningenlokaties.
Naast deze benadering via berekening van afstanden op grond waarvan bepaald
wordt of een huishouden de meest nabij gesitueerde voorzieningenlokaties bezoekt, staat een andere benadering. Deze tweede operationalisatie legt de informatiebron bij de respondent-huishoudens: 'Kunt u dichterbij terecht?' Toetsing van het afstandsminimalisatie-beginsel volgt hier rechtstreeks uit de beantwoordingen.
Ruimtelijk gedrag kan, afhankelijk vanuit welk gezichtspunt dat gedrag beschouwd
wordt, ook op andere manieren geoperationaliseerd warden. Bij elk van deze operationalisaties van het ruimtelijk gedrag van voorzieningengebruikers wordt,
indien nodig, gebxpliciteerd waarom sprake is van ruimtelijk gedrag en niet
van gedrag in de ruimte. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met het vraagstuk wat
van deze verschillende operationalisaties verwacht mag worden.

6.2. Keuze voorzieningen

De soorten voorzieningen die voorzieningengebruikers kunnen bezoeken lopen
sterk uiteen. Er zijn zowel voorzieningen die voor huishoudens een min of meer
verplichtend karakter hebben, omdat daarvan slechts 65n aanwezig is, en andere
waarvan het gebruik geheel of gedeeltelijk vrije wil is. Uit de veelheid voorzieningensoorten in laatstgenoemde kategorie is een keuze gemaakt. Voor deze
studie zijn dat er een tiental. In het onderzoek zijn betrokken: kruidenier,
groentewinkel, kledingzaak, geschenkenwinkel, bioskoop (en/of theater, schouwburg) *, kafe, restaurant, openlucht sport-, overdekte sportakkommodatie en rekreatiegebied/-objekt.
*

deze voorzieningen gezamenlijk onder 66n kategorie opnemen wordt ook gedaan
in de studie van Van Heesewijk Bureau (1978, p.21); hoewel het om verschillende voorzieningensoorten gaat, zijn deze gelet op het karakter (beperkte
steekproef; exploratie) van onze studie bijeengevoegd.
59

Onder openluchtrekreatie verstaan
wij aktivitei ten die zich in niet-overdekte
ruimten afspelen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Tideman (1975,
p.9) rekenen wij verblijfsrekreatie niet tot
openluchtrekreatie. Wij maken onderscheid
tussen sport in de openlucht
en andere vormen van openluchtrekreatie.

6.3. Operationalisatie van het begrin 'voorzieningen
lokaties'
Welke voorzieningenlokaties in dit onderzoek betrokken
worden, hangt af van de

lokaties die door respondent-huishoudens genoemd worden.
Voor dit doel worden
geen inventarisaties in het veld gehouden.
De huishoudens is gevraagd de lokaties zo gespecificeerd als voor
de betreffende voorzieningensoort mogelijk is, op te geven. In geval van een
winkel is dat
bijvoorbeeld adres plus meest nabijgelegen kruispunt
i.c. zijstraat. In geval
van een overdekte sportakkommodatie is de naam van
het betreffende gebouw en/
of het adres ervan vastgeleg
d.* Elke voorzieningenlokatie heeft vervolgens een
kodenummer gekregen. Voor elk kodenummer zijn de ruimtelijke kpardinat
en bepaald. Dit laatste is overigens ook voor de woonlokatie van elk huishoude
n gedaan. Elk kodenummer is zodanig
dat
bepaald
enerzijds het getal de betreffende lokatie aangeeft en tevens anderzijds refereert aan het ruimtelijke gedeelte
of subgebied waarin die lokatie gesitueerd is. Deze indeling in subgebied
en is
gebaseerd op twee kriteria, te weten: min of meer aaneengesloten
zijn van bebouwing en doorsnijdingen van min of meer boven-buurtse wegen die
ogenschijnlijk een barridre-werking uitoefenen. Deze indeling wordt in het
volgende hoofdstuk ten behoeve van de toepassing van een graviteitsmodel
gebruikt.

6.4. Een kartografische beschrijving van het gedrag in de
ruimte van voorzieningengebruikers

Door toekenning van ruimtelijke koardinaten aan de lokaties van huishoude
ns en
voorzieningen kunnen de ruimtelijke verplaatsingen van huishoud
ens in verband
met het bezoeken van voorzieningenlokaties met behulp van randappar
atuur van
een komputer, met name een tekenplotter, getekend worden. Via een
met diezelfde
'
komputer verbonden

tablet' kunnen koardinaten van punten die
tesamen het geo-

grafisch kader vormen, ingelezen worden. riet behulp van deze
puntkoardinaten
kan de begrenzing van het onderzoeksgebied en/of gemeentelijke/pr
ovinciale
grenzen door de plotter getekend worden. Vervolgens kunnen van elk
de koardinaten van die woonlokatie en die van de door het huishoude huishouden
n bezochte
lokaties van een bepaalde voorzieningensoort op de tekening gemarkeer
d worden.
De ruimtelijke verplaatsingen komen tenslotte op de getekende kaarten
tot uitdrukking door woon- en bezoeklokatie per huishouden door middel
stuk te verbinden. Het resultaat is, volgens de omschrijvingen invan een lijnhoofdstuk 3,
een ruimtelijk aktiviteitenpatroon. Voor elke voorzieningensoort
kan een dergelijk patroon getekend worden. Deze tekeningen kunnen fungeren als eerste beschrijving, in kartografische zin, van het gedrag in de ruimte van
voorzieningengebruikers. In de afgebeelde kaarten zijn aan een verplaats
ing van een
huishouden geen nadere informaties zoals bijvoorbeeld bezoekfrekwentie
of ver-

*
de voorzieningenlokaties zijn op juiste adressering, etc. gekontrol eerd. Deze
kontrole heeft ertoe geleid dat de voorzieningensoort 'bioskoop
etc.' niet in
de verdere analyse is opgenomen, vanwege het feit dat verschillende
in dat verband genoemde adressen amateur-toneel op buurt-/wijkniveau en gemeensch
apshuizen waar van tijd tot tijd films gedraaid werden, betrof.
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voerswijze toegevoegd. In dit verband dient overigens bedacht te worden dat
een lijnstuk op de kaart de uitdrukking is van een verplaatsing van een huishouden naar de door dit huishouden 'in hoofdzaak' bezochte voorzieningenlokatie
(zie paragraaf 3.4. ) .D e negen kaartbeelden geven een eerste indruk omtrent de
mate waarin het gedrag in de ruimte bij elk van de onderzochte voorzieningensoorten uniform is en omtrent de houdbaarheid van het afstandsminimalisatie-
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Kaart 1 1: Uitvergroting van een

der aktiviteitenpatronen

konsept. Het blijkt dat bedoelde uniformiteit in belangrijke mate afwezig is
en dat het afleggen van de kleinst mogelijke afstand voor het bezoeken van een
bepaalde voorzieningensoort niet voor de hand ligt. Met bovenstaande willekeurige 'schaalexplosie' of uitvergroting van een deel van het studiegebied kan
die konstatering nader gedemonstreerd worden.
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6.5. Een kwantitatieve beschrijving van het gedrag in de ruimte van voorzieningengebruikers

Toekenning van koardinaten aan woon- en bezoeklokaties maakt het mogelijk om
afstanden tussen beide typen lokaties per huishouden te berekenen. Het gaat
daarbij om vogelvlucht afstanden. Dit is op intra-stedelijk niveau niet de meest
verfijnde maat. Toepassing van een kortste-afstanden algorithme via het bestaande netwerk van wegen en straten zou dat misschien wel opgeleverd hebben. Deze
verfijning is echter alleen van belang als het er om gaat toevallige situaties
te voorkomen waarin een huishouden, gelet op het bouwblokken-, percelen- en/of
stratenpatroon, in werkelijkheid veel grotere afstanden zou moeten afleggen.
Het onderzoeksgebied kent intern geen exceptionele ruimtelijke elementen die
in die zin als verplaatsingsbarri&re funktioneren. De verfijning is daarom niet

uitgewerkt. Het voorstel van Heimans (1968, p.305) om hemelsbreed gemeten afstanden met een omwegfaktor te vermenigvuldigen hebben wij evenmin uitgewerkt.
Het resultaat van de afstandsberekeningen is voor de negen voorzieningensoorten
in tabel 2 opgenomen.

Tabel 2 : Overzicht waarin voor de negen voorzieningensoorten de procentuele
verdelingen van huishoudens uitgedrukt in hemelsbrede afstandsklassen
is weergegeven

voorzieningensoort

afstandsklassen (in km)
tot

1

1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10 of
meer

kruidenier

72

15

groentewinkel

72

1664--1-1--

5

3

-

1

2

-

1

-

1

Totaal
absoluut
(N=100%)

739

733

kledingzaak

22

10621

7

16

12

11

9

4

737

geschenkenwinkel

44

21

3

6

3

3

3

1

700

kafe

65

18511222-14

371

restaurant

19

18

12

3

1

4

10

10

5

5

13

321

openlucht sport

35

27

16

5

3

2

2

1

1

2

6

299

overd. sport

53

25

10

5

1

1

1

1

1

1

1

253

8

22

30

16

5

4

1

-

-

-

14

500

rekreatiegebied

12

3

1

Uit de tabel blijkt dat de meerderheid der huishoudens binnen een vogelvluchtstraal van een kilometer hun kruidenier, groentewinkel, kafe en overdekte sportakkommodatie bezoekt. Binnen een straal van drie kilometer komen daar nog bij
de geschenkenwinkel, het restaurant, de openlucht sport en het rekreatiegebied/
-objekt.

Het bezoeken van een kledingzaak toont hogere frekwenties bij de grotere afstanden. Hoewel de meerderheid dus een geringere afstand aflegt, warden zowel
restaurant als rekreatiegebied/-objekt ook op relatief zeer grote afstand bezocht. Dat op grond van deze percentages geenszins gekonkludeerd mag worden
dat huishoudens in engere zin hun afstand minimaliseren, bleek reeds uit de
kaartbeelden in de vorige paragraaf.
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De afstandsgegevens hebben in plaats daarvan veeleer betekenis aan de andere
zijde van het 'kontinuum': huishoudens die bereid zijn grotere afstanden af te
leggen dan waartoe zij genoodzaakt zijn.

Een overeenkomstige beschrijving van het gedrag in de ruimte is mogelijk aan
de hand van 'gemiddeld' afgelegde reistijden voor het bezoeken van de in hoofdzaak bezochte voorzieningenlokaties door huishoudens. Hoeveel reistijd een
huishouden gemiddeld nodig heeft om zich ruimtelijk te verplaatsen naar een bepaalde voorzieningenlokatie is vastgesteld door een vraag daaromtrent in de
vragenlijst op te nemen. Daarbij is dus geabstraheerd van het gebruikte vervoermiddel. De volgende tabel geeft een overzicht van het resultaat.

Tabel 3 : Overzicht waarin voor de negen voorzieningensoorten de procentuele
verdelingen van huishoudens uitgedrukt in reistijdklassen is weergegeven

voorzieningensoort

reistijd (in minuten)
5

of

6-10

11-20

21-30

31-45

46-60

minder
kruidenier

49

33

15

groentewinkel

49

36

kledingzaak

11

20

geschenkenwinkel

25

kafe
restaurant

meer
dan 60

Totaal
absoluut
(N=100%)

2

-

-

-

739

13

1

-

-

-

733

45

22

2

-

-

737

38

29

8

-

-

-

700

52

27

17

3

1

-

-

371

16

23

39

15

5

1

1

321

openlucht sport

29

40

24

6

1

-

-

299

overd. sport

36

42

20

2

-

-

-

253

rekreatiegebied

18

38

22

13

3

3

3

500

Er blijkt uit deze tabel niet veel meer dan dat de meeste huishoudens binnen
een half uur hun reisdoel wat betreft de negen voorzieningen bereikt hebben.
Opdeling over de verschillende vervoersmiddelen levert in dit opzicht weinig
nieuwe informatie. Zo is voor het ene huishouden bijvoorbeeld tien minuten
reistijd noodzakelijk omdat deze niet eerder ergens terecht kan; voor een ander huishouden dat dichterbij terecht kan zou dat een 'leuk ommetje' kunnen
zijn.

6.6. Operationalisatie van ruimtelijk gedrag van voorzieningengebruikers op
basis van berekende afstanden

Ruimtelijk gedrag kan op verschillende manieren geoperationaliseerd worden. De
manier waarop dat gebeurt hangt onder andere af van de invalshoek van waaruit
naar het fenomeen gekeken wordt. In geval van het bezoeken van voorzieningenlokaties en gelet op daarmee verband houdende benaderingen in de ruimtelijke
planning (zie voorwoord en hoofdstuk 2) is dat met name afstandsminimalisatie.
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In operationele termen betekent afstandsminimalisatie dat een gebruiker gezien
vanuit zijn uitgangspositie, i.c. zijn woonlokatie, de dichtstbij gesitueerde
doellokatie (een voorzieningenlokatie) zal bezoeken.
Deze gegevens zijn voor elke lokatie door middel van ko6rdinaten vastgelegd.
Dit houdt in dat enerzijds voor elk respondent-huishouden de ko6rdinaten van
zijn woonlokatie bekend zijn en anderzijds voor elke voorzieningensoort een
set ruimtelijk gefixeerde bezoeklokaties. Daarmee wordt het mogelijk voor elk
huishouden per voorzieningensoort de dichtstbij gelegen voorzieningenlokatie
op te sporen. Een en ander is hieronder in schema gezet.
De afstand tot de voor het huishouden dichtstbij gelegen lokatie heet KORTAFSTAND*. Welke lokatie het huishouden in hoofdzaak voor een bepaalde voorzienin-
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Schema 3: betreffende de bepaling van de dichtstbij gelegen lokatie

gensoort in kwestie bezoekt, is bekend. De 'werkelijk' afgelegde afstand,
REELEAFSTAND, is reeds berekend ten behoeve van paragraaf 6.5.

6.7. Toetsing van het konsept afstandsminimalisatie op basis van berekende
afstanden
Uit verschillende onderzoeken (Merrill 1970; Chisholm 1971) blijkt dat geenszins nabij honderd procent van de zich verplaatsenden hun afstanden c.q. offers minimaliseren (zie ook: Kerstens 1975, p.53; Van Peursen 1975, p.27).

Vergelijking van de beide grootheden KORTAFSTAND en REELEAFSTAND onderstreept
die konstatering. Deze vergelijking levert voor elke voorzieningensoort in
meerdere of mindere mate hetzelfde beeld. Echter met dien verstande dat van afstandsminimalisatie bij verreweg het grootste deel van de huishoudens voor de
negen onderzochte voorzieningensoorten geen sprake blijkt. Bij elk van de negen
voorzieningensoorten blijkt namelijk tachtig procent of meer van de huishoudens
een grotere afstand af te leggen dan strikt noodzakelijk is.
Met enige verbazing hebben wij kennis genomen van de eerste resultaten van de
vergelijkingen. Bij nader inzien bleek de gevolgde werkwijze c.q. berekeningswijze korrekt uitgevoerd. Met andere woorden, de uitkomsten geven alle reden

*

ter onderscheiding worden variabelen met hoofdletters aangegeven
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om de gehanteerde operationalisatie nader te evalueren.
De gevolgde methode gaat strak uit van het aangeduide streven dat de dichtstbijzijnde lokatie bezocht wordt. In de tweede plaats gaat de methode uit van
gelijkwaardige voorzieningenlokaties. Gezien de resultaten verdiskonteert een
voorzieningengebruiker bij de keuze welke voorzieningenlokatie bezocht wordt,
op zijn minst tevens andere kriteria dan het proximiteitsbeginsel alleen.

6.8. Herdefinitie van de operationalisatie van afstandsminimalisatie en de
toetsing daarvan
De uitkomsten over het bezoeken van meest nabijgelegen voorzieningenlokaties
op grond van afstandsberekeningen nopen tot nadere overdenking. De uitkomsten
zijn exseptioneel in die zin dat ze sterk afwijken van de verwachting, dat
althans voor een flink deel sprake van afstandsminimalisatie zou zijn.
Voor een deel kunnen de verschillen tussen berekeningsuitkomsten en verwachtingen teruggevoerd worden tot de werkwijze. In principe worden bij het berekenen van afstanden gelijktijdig cirkels om elke woonlokatie getrokken aan de
hand van stralen op basis van voorhanden voorzieningenlokaties. Dit impliceert
dat ook een voorzieningenlokatie die als het ware 'achter' de woonlokatie is
gesitueerd, op dezelfde wijze behandeld wordt als een voorzieningenlokatie die
er 'voor' ligt. Waar het hier om gaat is het volgende: het is niet uitgesloten
dat ruimtelijk gedrag en/of gedrag in de ruimte primair gebaseerd is op een
fixatie op een bepaalde lokatie bij de voorzieningengebruiker. Nadere studie
waarin de in hoofdstuk 3 aangeduide orientatiepatronen als uitgangspunt genomen worden, kan mogelijk licht in deze zaak brengen. Misschien kan in dat
kader inspiratie worden opgedaan bij het begrip ' ij le' ruimten van Groenman
(1960, pp. 401 e.v.; 1973, p. 145): "Het huis dat ik bewoon, is het centrum
van mijn wereld. Van hieruit trek ik dagelijks de wereld in en hier keer ik
telkens weer terug ... De naaste omgeving, het stukje straat ervoor, de huizen van mijn buren, zij worden in mijn wereldbeeld duidelijk getrokken contouren en zij verschijnen in dit beeld tot in details. Ik weet waar de lantaarnpaal staat en waar een wankele trottoirtegel ligt. Maar buiten deze onmiddellijke omgeving trek ik alleen hoofdlijnen. Daartussen wordt het beeld
niet of onnauwkeurig opgevuld, met uitzondering van het stadscentrum. Vanuit
de stad trek ik wat forse strepen in alle windrichtingen maar hele provincies
kunnen een paar lijnen zijn. Het buitenland is vaak niet anders dan een aantal corridors, die naar de grote (toeristen)centra leiden". Lee (1973b) vermeldt op grond van onderzoek daaromtrent bevindingen van min of meer gelijke
strekking.

Een ander aspekt van de gevolgde werkwijze dat oorzaak voor de verschillen
kan zijn betreft de wijze waarop voorzieningenlokaties gedefinieerd en geoperationaliseerd zijn. Ter herinnering: niet een stadscentrum bijvoorbeeld maar
een meest nabij gelegen kruispunt in dat stadscentrum vormt de lokatie van
een bepaalde voorziening. Ook al ligt het stadscentrum het dichtste bij van-

uit een bepaalde woonlokatie, dan houdt dat nog niet gelijktijdig in dat de
dichtstbij gelegen voorziening bezocht wordt.
Onze studie richt zich op een andere potentiale oorzaak voor bedoelde verschillen. De min of meer mechanische werkwijze van afstandsberekeningen gaat duidelijk voorbij aan het feit dat ruimtelijk gedrag 'mensenwerk' is. Kenmerk
daarvan is in het algemeen dat een aktie, i.c. het ruimtelijke gedrag, het
resultaat is van een veelheid bewuste en/of onbewuste beslissingsmomenten en
overwegingen, maar ook afhankelijk is van het informatieniveau bij de aktor.
Om deze in hoofdzaak niet bekende faktoren eveneens te meten is een aanpak
gewenst die daar min of meer direkt zorg voor draagt. Dit kan door de gebrui-
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ker ernaar te vragen.
Wordt nu na deze bewerkingen de hypothese van afstandsminimalisatie opnieuw
getoetst, dan blijkt voor de meeste voorzieningensoorten opnieuw dat die hypothese niet gehandhaafd kan worden. Vergelijking van onderstaande tabel met
de uitkomsten in de vorige paragraaf geeft een verschuiving in de percentages
ten gunste van het bezoek aan dichtstbij gelegen voorzieningen. Het neemt niet
weg dat, op de uitkomst voor overdekte sport na, sprake is van hoge percentages huishoudens die geen afstandsminimalisatie realiseren.

Tabel 4 : Percentages huishoudens die volgens eigen opgave verderweg gelegen
voorzieningenlokaties bezoeken dan strikt nodig is voor de negen
voorzieningensoorten
voorzieningensoorten

kruide-

groen-

nier

te-

winkel

%

35

40

kle- geschen- kafe
ding- kenzaak winkel

51

res-

0-

0-

re-

taurant

penl.
sport

verd.

sport

kreatie

55

18

7

21

34

34

Huishoudens die lokaties bezochten welke verderweg gelegen waren dan nodig,
zijn gevraagd daarvoor redenen te noemen. Tabel 5 geeft een overzicht.

Tabel 5 : Procentueel overzicht van de redenen om in hoofdzaak verderweg gesitueerde voorzieningenlokaties te bezoeken, voor de negen soorten
voorzieningen
redenen

kruidenier
groentewinkel
kledingzaak
geschenkenwinkel
kafe
restaurant
openlucht sport
overdekte sport
rekreatie-objekt

prijs

50
50
20

25
5
-

-

keuze
en kwaliteit

prijs

21
18
54
53
6
44
40
30
36

17
17
17
14
-

sfeer

lid-

overiigg

maatschap

en

keuze

83
31
22
45
44

32
20
-

12
15
9
8
11
6
6
5
8

kombi- Totaal
(N=100%)
natie

14
12

296
259
376
233
122
170
50
18
102

Wat de redenen betreft waarom deze huishoudens dichterbij gelegen voorzieningenlokaties oversloegen zijn vooral aspekten van aantrekkelijkheid genoemd in
de sfeer van prijs en keuze bij de koopaktiviteiten. Bij de andere aktiviteiten gaat het vooral om keuzemogelijkheden en/of kwaliteit, sfeer en bij sportverenigingen in het bijzonder ook om het lid zijn van een bepaalde vereniging.
De tabel toont dat huishoudens (ook) andere faktoren dan afstand/reistijd belangrijk achten voor hun keuze welke voorzieningenlokatie zij bezoeken. In feite gaat het hier dus om beoordelingen omtrent de attraktiviteit van de bezochte
voorzieningen en/of voorzieningenlokaties in vergelijking met de niet-bezochte.
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Deze gegevens zijn, zoals hiervoor reeds is opgemerkt, alleen aan huishoudens
gevraagd die wisten dat zij voor de betreffende voorziening(en) ook dichterbij terecht gekund hadden.
Gezien de uitkomsten van paragraaf 6.7. achten wij een vergelijking tussen het
wel/niet bezoeken van de dichtstbij gesitueerde lokaties op basis van berekende vogelvlucht afstanden enerzijds en dat bezoekgedrag op basis van de antwoorden van de huishoudens anderzijds niet zinvol.

6.9. Konsekwentie van het toetsingsresultaat voor het gemeenschappelijke
element van verschillende ruimtelijke planningskonsepten
Met betrekking tot de winkeldistributie merkt het NEI

(1979, p.1) op dat "de

consument in verband met zijn nog beperkte mobiliteit (in 60-er jaren; VdM)
min of meer verplicht was naar het dichtstbijzijnde buurt- en wijkcentrum te
gaan", en dat "het kooppatroon van de consument in de jaren zeventig veelzi jdiger en dynamischer is geworden". Het ruimtelijk gedrag is dus in de afgelopen jaren gewijzigd, hetgeen samenhangt met toegenomen mobiliteit. "Het toegenomen autobezit vermindert de betekenis van de factor afstand" (Engberts
1970, p. 113). Ook Van Heesewijk Bureau (1978, p. 10) wijst erop dat "op de

mikroschaal van de stedelijke agglomeratie het hibrarchie-concept aan werkelijkheidswaarde verliest, omdat de factor afstand binnen een dergelijk dichtbevolkt systeem anders wordt ervaren".
In dat licht bezien zijn de uitkomsten in deze studie niet verrassend. Zij
sluiten aan bij nieuwere inzichten omtrent het ruimtelijk gedrag van voorzieningengebruikers.
Het resultaat van de toetsing van de afstandsminimalisatie-hypothese moet daarom konsekwenties hebben voor de inschatting van ruimtelijke planningskonsepten
waarin dit proximiteitsbeginsel centraal staat. In de eerste plaats wordt duidelijk dat - gelet op de resultaten in deze studie - de theoretische basis van
die konsepten in de empirie op intra-stedelijk niveau betwijfeld moet worden.
Dit behoeft niet in te houden dat daarmee gelijktijdig bedoelde benaderingen
voor de ruimtelijke planning verworpen moeten worden. Wel moet een tweede konsekwentie zijn dat benaderingen als funktionele hiararchie en dergelijke niet
als - theoretische - konsepten maar als doelstellingen ten behoeve van de ruimtelijke planning en ruimtelijke inrichting aangemerkt worden. Dit voorkomt
mogelijk dat planners en onderzoekers gaan bepalen wat 'konsumentenbelang' is
(Bosman 1975/a,b, 1976; Trommels 1978, p.84). Ook waarschijnlijk dat de realiteit van de funktionele hiararchie nu en in de toekomst verklaard wordt door
het verloop van leegstand-percentages in winkelcentra (Klooster 1974) .

6.10. Andere operationalisaties van ruimtelijk gedrag van voorzieningenbezoekers ten behoeve van verdere analyse

Afgezien van de eerste operationalisatie op grond van alleen afstand is ruimtelijk gedrag in het voorgaande ook aan de hand van opgaven van respondenthuishoudens bepaald, namelijk AKTIVITEITDICHTBIJ*. Daarnaast kunnen andere
operationalisaties geformuleerd worden die elk op verschillende wijze ruimtelijk gedrag kunnen representeren. De wijze waarop hangt samen met de optiek
waarmee naar het fenomeen gekeken wordt. Bij elke operationalisatie moet overi-

*

'aktiviteit' in de naamgeving van deze variabele duidt op de negen onderzochte voorzieningensoorten
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gens terdege overwogen worden of inderdaad sprake is van ruimtelijk gedrag en
niet van gedrag in de ruimte, hoewel het grensvlak tussen beide bij sommige
operationalisaties eerder een kwestie van interpretatie is.
In de eerste plaats kan AKTIVITEITDEELNAME genoemd worden. Voor deze operationalisatie wordt nagegaan of een huishouden wel/niet van de betreffende voorzieningensoort gebruik maakt. Tabel 6 geeft hiervan een overzicht.

Tabel 6

:

Overzicht van de aantallen huishoudens die aan de negen voorzieningensoorten hebben deelgenomen

voorzieningensoort

aantal huishoudens

in % van totaal (=743)

kruidenier

739

100

groentewinkel

733

99

kledingzaak

737

99

geschenkenwinkel

700

94

kafe

371

50

restaurant

321

43

openlucht sport

299

40

overdekte sport

253

34

rekreatie-objekt

500

67

In de tweede plaats kunnen in plaats van per voorzieningensoort afzonderlijk,
meerdere voorzieningensoorten tegelijkertijd in de operationalisatie betrokken worden. Dit is gebeurd ten behoeve van AKTIVITEITENSTROOIVERSCHIL. Deze
operationalisatie sluit aan op het in hoofdstuk 3 gedefinieerde begrip 'ori&ntatiepatroon'.
Daartoe is gebruik gemaakt van een berekeningswijze die analoog is aan een beschrijvende maat in de geostatistiek, de zg. strooiingsindex. In formule
(King 1969, p.92; Hauer 1973, p.67):
n
GS =

I

i=1

GS =
n =
i =
X.-Z
fi =
1

(xi-Z)2fi/n

strooiingsindex;
aantal lokaties
1, ....., n
= afstand van lokatie i tot zwaartepunt
frekwentie waarmee lokatie i bezocht wordt

Een strooiingsindex geeft uit een serie ruimtelijk gesitueerde punten of lokaties de gemiddelde afstand tot het zwaartepunt van die punten weer. Het zwaartepunt is het resultaat van een gewogen optelling van de ko6rdinaten van de
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lokaties en deling door een gewogen som van het aantal lokaties. Een gebruikelijk weegkriterium vormt de bezoekfrekwentie aan de verschillende in de index
betrokken lokaties. De index wordt na worteltrekking verkregen. Deze strooiingsindex noemen wij een 'gewogen strooiing'. Deze is voor ons doel minder geschikt. Door de weging wordt namelijk een verschuiving veroorzaakt ten 'voordele' c.q. in de richting van de meest bezochte lokatie. In geval van de gekozen negen voorzieningensoorten zal dat meestal een winkellokatie zijn. Vandaar dat voor ons doel het weegkriterium uit de index gehaald moet worden. De
maat die dan verkregen wordt, noemen wij 'ongewogen strooiing'. Deze is meer
ruimtegetrouw. De 'gewogen strooiing' kan eerder bezoekgetrouw genoemd worden.
De verschuiving van het zwaartepunt der bezoeklokaties is in de volgende schets
weergegeven.
Schema 4 : betreffende de bepaling van de zwaartepunten en
strooiingsindices

BLl
-- --- --

---

\/

//
I

1x

ZO

I

2x

\/
/
Zc

WL

/'

*

8x
BL 3

/

BL 2

8

*

/

WL
BL
2x
ZO

=
=
=
=

woonlokatie
bezoeklokatie
frekwentie 2
ongewogen zwaartepunt

= gewog
en zwaartepunt

ZG

- = ruimtelijke verplaatsingen
·-- = bepaling (ongewogen)

zwaartepunt

De berekeningswijze van de ongewogen strooiingsindex biedt een mogelijkheid om
na te gaan of een voorzieningengebruiker de groep voorzieningenlokaties die
hij/zij bezoekt zodanig kiest dat die groep lokaties het dichtst bij elkaar
liggen. Deze aanpak heeft op twee manieren betekenis voor de probleemstelling
van deze studie. In de eerste plaats kan tot uitdrukking gebracht worden of in
plaats van de afstand tussen woonlokatie en voorzieningenlokatie het afstandsminimalisatiekonsept betrekking kan hebben op de onderlinge afstanden tussen
een groep van voorzieningenlokaties. In het laatste geval wordt eerstgenoemde
afstand als zijnde niet relevant buiten beschouwing gelaten.
In de tweede plaats kan de werkwijze licht doen schijnen op de vraag of het
konsentreren van voorzieningensoorten aansluiting vindt bij het gedrag van de
voorzieningengebruikers. (N.B. In beide gevallen gaat het in principe om 'purposes per triplokatie' en niet om 'multi-purpose trips'.)

Voor de konstruktie van AKTIVITEITENSTROOIVERSCHIL zijn gegevens nodig over
door de huishoudens bezochte voorzieningenlokaties en over de meest nabije
voorzieningenlokaties. Voor elk huishouden kan nu per groep voorzieningensoorten de ongewogen strooiingsindex berekend worden over laatstgenoemde gegevens.
Daarnaast kan voor elk huishouden berekend worden of de lokaties die zij bezoeken kleinere ongewogen strooiingsindices opleveren.
Het schema op bladzijde 79 geeft deze gedachtengang weer.
In feite geven dergelijke strooiingsgegevens een beeld van de omvang van het
'
usage field' van een huishouden. "The usage f ield of a consumer may be de f ined
as the spatial zone which serves to incorporate all those centres which are pa-
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tronized by that consumer in the course of his ... activities" (Potter 1977,
p. 169). Het 'usage field' zelf als operationalisatie heeft bijvoorbeeld uitgedrukt in oppervlakte-maten het ernstige nadeel een uitdrukking van gedrag in
de ruimte te zijn en niet van ruimtelijk gedrag.

1

= meest nabij gelegen
voorziening

= andere lokaties die
bezocht worden

·Se -

\22
\

een
(3= woonlokatie van
- huishouden

0.
-\\-\
\\0:2
\

- = potentieel bezoekge-

\

I

. \

1

drag van een huishouden
-- = gerealiseerde ruimtelijke gedrag met
kleinste strooiing

2

\

I

= gedragsruimte
over
een set voorzieningensoorten

Schema 5 : betreffende de bepaling van het verschil in potentieel kleinste en
gerealiseerde strootinasindex

De werkwijze is toegepast op drie groeven voorzieningensoorten, te weten: alle
negen voorzieningensoorten, de vier koopaktiviteiten (bezoek aan kruidenier,
groentewinkel, kledingzaak en geschenkenwinkel) en de drie sport/rekreatieaktiviteiten (bezoek aan openlucht sport-, overdekte sportakkommodaties en rekreatiegebied/-obiekt). Deze worden respektievelijk aangeduid als STROOIVERSCHIL9, STROOIKOOPVERSCHIL en STROOISPORTVERSCHIL.
Tabel

7

:

Procentueel overzicht van huishoudens die voor sets van aktiviteiten
de kleinst mogelijke ruimtelijke strooiingsindex gerealiseerd hebben

Variabele /
set van aktiviteiten
STROOIVERSCHIL9

kleinste
strooiing

grotere
strooiing

toaal

%N

3

97

100

743

STROOIKOOPVERSCHIL

15

85

100

739

STROOISPORTVERSCHIL

14

86

100

311

Hoewel wij van mening zijn dat deze vorm van operationaliseren van de gedragsvariabele een zinvolle is, zijn dus --zoals uit bovenstaande tabel blijkt-- op
grond van de daarvoor uitgevoerde betrekkelijk omvangrijke berekeningen geen
bruikbare resultaten verkregen. Niet bruikbaar om nader op de konsentratie79

gedachte in te gaan, maar ook niet voor verdere analyse van de beide uit die
berekeningen voortgekomen kategorie&n voorzieningengebruikers.
Het is overigens de vraag of het zo goed mogelijk tot zijn recht komen van deze
werkwijze niet bevorderd wordt, wanneer: ten eerste het aantal aktiviteiten
waarop de strooiingsindex berekend wordt vergroot wordt; ten tweede wanneer
meer bij elkaar 'passende' aktiviteiten per index genomen worden (bijvoorbeeld
dagelijkse voorzieningen in dan index). In de derde plaats is het de vraag of
een meer relatieve maat voor het verschil tussen gerealiseerde en potentieel

kleinste index niet meer de voorkeur heeft. Met andere woorden, in plaats van

wel of niet de kleinste index moet dan de mate waarin de kleinste strooiingsindex benaderd is, bepaald worden.

6.11. Konsekwenties voor verdere analyse
Een tweetal operationalisaties van het ruimtelijk gedrag van voorzieningengebruikers worden buiten de verdere analyse gehouden. Dit betreft in de eerste
plaats het op basis van vogelvlucht-afstanden berekende afstandsminimaliserende ruimtelijke gedrag van voorzieningengebruikers.
De resultaten van de berekeningen doen vermoeden dat deze min of meer mechanische aanpak ongeschikt is
om bedoeld ruimtelijk gedrag te kwantificeren.
Deze opmerking geldt waarschijnlijk ook voor de tweede operationalisatie die
wij uitsluiten, namelijk die waarin vastgelegd is of een huishouden zodanig
voorzieningenlokaties bezoekt dat die lokaties het dichtst mogelijk bij elkaar
liggen. In dat geval vindt afstandsreduktie (-minimalisatie) plaats binnen het
'usage field'. De resultaten zijn echter ook hier van dien aard dat ze voor
verdere analyse niet geschikt zijn.
Er resteren dan twee operationalisaties. De eerste geeft een beeld van het wel/
niet deelnemen aan c.q. bezoeken van bepaalde voorzieningen. De tweede heeft
betrekking op de weL-deelnemers en geeft daarvoor aan of wel/niet de dichtstbij gesitueerde voorzieningenlokaties bezocht zijn.
Beide operationalisaties bouwen voort op het in het Voorwoord aangeduide en in
de Inleiding (hoofdstuk 1) als probleemstelling geformuleerde vraagpunt over

karakteristieken van onderscheiden deelgroepen van voorzieningengebruikers op
het punt van hun ruimtelijk gedrag. Vanaf hoofdstuk 8 komen we hierop terug.
Eerst echter zullen we in hoofdstuk 6 de bruikbaarheid van een graviteitsmodel
op intra-stedelijk niveau nader bezien.
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7.

BRUIKBAARHEID VAN EEN GRAVITEITSMODEL TER BESCHRIJVING VAN HET RUIMTELIJK
GEDRAG VAN VOORZIENINGENGEBRUIKERS OP INTRA-STEDELIJK NIVEAU

"Von der Planung wird verlangt,

dass sie

rationat sei, d.h. die ausgewahlten Handlungen mussen begrundbar sein"
(Schmid 1977, p.26)

7.1. Algemeen

Het is in het bestek van deze studie geenszins de bedoeling de 'wereld' van de
graviteitsmodellen aan de orde te stellen. Dit voert niet alleen te ver, doch
valt tevens buiten het kader zoals neergelegd in de probleemstelling.
Dat niettemin op de bruikbaarheid van het (in feite een) graviteitsmodel apart
ingegaan wordt hangt samen met de veelvuldige toepassing van het graviteitsmodel van het "double constrained" type ter beschrijving van gemeten ruimte-

lijk gedrag van met name winkelbezoekers (zie bijvoorbeeld paragraaf 2.6.).
De laatste jaren overigens ook ten aanzien van rekreatiegedrag.
Omdat de impliciete werking, de wiskundige formule, neerkomt op het verdelen
van zich verplaatsenden vanuit herkomstgebieden over bestemmings- of aankomstgebieden volgens het principe van afstandsreduktie en attraktiviteit, en als
zodanig toepassing vindt in de ruimtelijke planning, is toetsing van het model gewenst. Het double-constrained graviteitsmodel leent zich hiervoor waarschijnlijk het beste, aangezien hantering ervan zowel gegevens over de verdeling van herkomstgebieden als over de verdeling van diezelfde onderzoeksobjekten naar aankomstgebieden aanwezig veronderstelt. Laatstgenoemde verdeling
brengt de attraktiviteit van de verschillende zones tot uitdrukking.

"Attrac-

tiveness is seen to be a concept that reflects the combined effects of a multitude of destination characteristics of tripmaking" (Cesario 1974, p.250).
Eerst volgen nu enige opmerkingen over het graviteitsmodel als middel ter beschrijving van ruimtelijk gedrag in een intra-stedelijke situatie en over de
problemen die samenhangen met het indelen van een gebied naar herkomst- en
aankomstzones. Vervolgens zullen de gegevens die voor deze studie verzameld
zijn aan de hand van een nader aan te geven zonering van bedoeld studiegebied
door middel van kalibratie in een graviteitsformule gevat worden. De bruikbaarheid van het graviteitsmodel ter beschrijving van de gemeten situatie stellen wij van haar beschrijvende werking afhankelijk. Dit laatste houdt in dat
de bruikbaarheid van het model bepaald wordt door de mate waarin de gemeten
aantallen overeenkomen met de berekende aantallen interakties op basis van de
graviteitsformule na kalibratie.

7.2. Het graviteitsmodel als beschrijving

op makro-ruimtelijk niveau zijn met graviteitsmodellen redelijk tot goede resultaten geboekt in de verkeers- en vervoersplanologie. Het niveau van het
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KONSUBRUNS-studiegebied kan niet als makro-niveau aangemerkt worden. Een intrastedelijk niveau is een betere inschaling.
Dit niveauverschil doet om drie redenen bij voorbaat vermoeden dat toepassing
van een zwaartekrachtsmodel op het data-materiaal van deze studie weinig geschikt is.
De eerste reden betreft het zeer beperkte aantal variabelen dat in het model
ter beschrijving van een situatie kan worden opgenomen. Op makro-niveau kan
dit misschien geen probleem zijn vanwege de grootte-orde der getallen. Allerlei differentiaties in de interakties worden namelijk weggemiddeld.
Op lagere ruimtelijke niveaus kunnen echter dergelijke differentiaties een belangrijke invloed uitoefenen waardoor het 'fitten' van het gemeten ruimtelijke
gedrag in een enkele formule niet redelijk mogelijk is.
In de tweede plaats leidt verlaging van het ruimtelijke niveau tot zones binnen het onderzoeksgebied waaraan voor verschillende voorzieningensoorten niet
dezelfde voorwaarden gesteld kunnen worden. Voor onderlinge vergelijkbaarheid
van de ruimtelijke gedragingen is nodig dat Sdn zone-indeling gehanteerd wordt.
Vooral voorzieningen die kwantitatief minder voorkomen, resulteren in lege cellen (geen interaktie). Wanneer het aantal lege cellen te groot wordt, is de ervaring dat kalibreren niet leidt tot een redelijke passing aan het datamateriaal.

De derde reden betreft de keuze van een adekwate weerstandsfaktor. Uit het
NEI-onderzoek Maxis-Muiden (NEI 1976) blijkt de bruikbaarheid van de zg. vogelvlucht-afstand voor voorzieningengebruikers woonachting in de naaste omgeving
van deze detailhandelsvestiging. Wanneer wij die afstandsgrootheid als faktor
hanteren dan moeten we wel bedenken dat in het algemeen genomen de bezoekers
van Maxis-Muiden met een auto komen om in 6dn keer relatief veel in te slaan.
Dit impliceert een zekere gelijkwaardigheid van deze faktor voor het merendeel
van de Maxis-bezoekers. Van een dergelijke gelijkwaardigheid is vanwege de gedifferentieerde 'modal-split' bij het bezoeken van voorzieningen in het algemeen geen sprake.

Waarschijnlijk worden de schattingen voor de weerstandsfunktie op het intrastedelijke niveau ernstig beinvloed door het patroon van de stedelijke plattegrond (Curry 1972; Johnston 1973; Cliff 1974).
Uit toepassingen door Lowry (1964) en Nordbeck (1964) blijkt een zeer hoge
(boven .9) korrelatie bij invoering van afstand en reistijd (zie ook Brunner
1968, p.57; Davies 1970, p.52). Beide faktoren worden hierna voor kalibratie
gebruikt.
Wij verwachten van reistijd betere resultaten omdat onder andere de wijze van
verplaatsen automatisch in reistijd verdiskonteerd is. Dat is bij afstand niet
het geval.

7.3. Wijze van zoneren: mogelijkheden

Alvorens tot kalibratie te kunnen overgaan is een opdeling van het onderzoeksgebied in zones nodig. Aan het zoneren als methode ligt een Bantal basisbegrippen ten grondslag, waarvan

er hier drie van belang zijn.

Dit zijn zone,

zoneringssysteem en telsysteem. Voor de omschrijvingen van deze begrippen beperken we ons tot de definities die Kirby (1978, pp. 176-178) vermeldt. Onder
een 'zone' verstaat hij "a geographical area", onder 'zoning system' een "specification of the way data for different spatial units may be grouped for use
in a particular model", en onder een ' accounting system' of telsysteem "a spe-

cification of the way data between different spatial units may be grouped for
use in a particular model".
Voor het specificeren en klassificeren (aggregeren) van ruimtelijke interak82

tiegegevens bestaan verschillende alternatieven. Welke
is, is niet of nauwelijks te beantwoorden (Theil 1971;
hangt de keuze van een dergelijk alternatief af van de
de aard van die gegevens. Dit geldt overigens ook voor

het 'beste' alternatief
Masser 1978). Deels
beschikbare gegevens en
nog te verzamelen ge-

gevens.

"Zones are 'detectors' of trips" (Barras 1971, p. 140; Masser 1975a, p.509) . Het

hoeft dan ook niet te verbazen dat er een vari6teit aan meningen bestaat over
de ruimtelijke eenheden waarmee gewerkt moet worden. Een aantal mogelijkheden
geeft onderstaand overzicht:
1. in grids omdat dergelijke eenheden 'neutraal' ten opzichte van allerlei geografische fenomenen zouden staan (Lowry 1964, p.58; Anthony 1971, pp.64-65).
Dit wordt evenwel door Harvey (1969, p.355) tegengesproken. Ook argumenten
in de zin van komputer-faciliteiten die voor een indeling in grids zouden
pleiten worden tegengesproken (Masser 1978, p.2);
2. in min of meer geografisch bepaalde zones (Harvey 1969; Johnston 1976) ;
3. in zones die aan een bepaald ruimtelijk schaalniveau voldoen (Haggett 1965;
Openshaw 1978);
4. in zones aan de hand van eigenschappen van de deelgebieden van die zones
(Yule 1950);

5. in eenheden waarbinnen sprake is van min of meer homogeen grondgebruik
(Kerr 1962, p.182);
6. in zones die onderling kwa bevolkingsomvang vergelijkbaar zijn (Hess 1965;
Mills 1967; Taylor 1968; Masser 1975a);
7. in zones waarvoor geldt dat de bevolkingsdichtheid overeenkomst vertoont
(Hess 1965; Mills 1967);
8. in zones die voldoen aan de voorwaarde dat tussen hen sprake is van een zo
groot mogelijke interaktie, terwijl binnen die zones het aantal interakties
minimaal is (Broadbent 1969, 1970; Openshaw 1977);
9. in aanvulling op 8. een indeling in zones waarbij ervoor gezorgd wordt dat
de intra-zonale interakties een minimale variatie vertonen (Ward 1963; Masser 1978);
10.in zones waarvoor geldt dat de gemiddelde trip-lengte en de omvang van de
zones in een bepaalde verhouding tot elkaar staan (Broadbent 1969, 1970;
Barras 1971). Tevens is dit van belang uit een oogpunt van de bepaling van
het ruimtelijk niveau waarop de ruimtelijke interakties beschouwd worden;
11.in zones waarvan de deelzones wel (Sammons 1978) dan wel niet (vergelijk
Openshaw 1977, p. 175) kontiguiteit kennen;
12.in zones die zo min mogelijk informatieverlies opleveren ten aanzien van
het interaktie-verschijnsel (Batty 1976, 1978);
13.in zones die volgens een hiSrarchisch principe zijn samengesteld (Ward 1963;
Broadbent 1971; Cordey Hayes 1971; Batty 1975; Masser 1975a; Slater 1976;
Masser 1976; Kirby 1978; Masser 1978);
14.in funktionele zones (Berry 1968) en
15.in vooraf bepaalde zones (Batty 1974; Masser 1975b).

Uit voorgaande serie indelingsmogelijkheden voor zones blijkt een grote variateit. Overeenstemming over welke zonering theoretisch en/of praktisch beter is
dan welke andere blijkt uit de daarbij aangeduide literatuur geenszins. In dat
verband zijn ook de opmerkingen van Goudappel (1970, p.24) van belang; hij
wijst op puur rekentechnische overwegingen die bij het zoneren een rol moeten
spelen. Uiteraard dient een zonering altijd afgestemd te zijn op hetgeen theoretisch bedoeld is. Afhankelijk van de kontekst kon dan een zonering gekozen
worden. In de tweede plaats hangt de wijze van zoneren af van het probleem dat
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gesteld is. En tenslotte van hetgeen praktisch haalbaar is.
Nauwelijks of geen aandacht wordt geschonken aan zoneringen op het intra-stedelijke niveau. Volgens Davies (1974, p.308) werkt een graviteitsmodel evenwel
beter op regionale dan urbane schaal.
Voor zoverre verder in de literatuur aan het intra-stedelijke niveau gerefereerd wordt, wordt op problemen geduid. Deze problemen slaan enerzijds op het
karakter van de stedelijke plattegrond met alle daaraan verbonden grilligheden
van verbindingsmogelijkheden tussen herkomst- en bestemmingszones. Anderzijds
wordt gewezen op de mogelijkheid van ruimtelijke autokorrelatie (Curry 1972;
Cliff 1974) en ruimtelijke struktuur-effekten (Johnston 1973, 1975 en 1976).
Over de vorm die zones zouden moeten hebben, bestaat geen duidelijkheid: "spatial knowledge has not yet advanced sufficiently to predict with any certainty
the shape that zones for spatial interaction models must or must not have"
(Openshaw 1977

,

p. 182).

7.4. Overwegingen omtrent de zonering van het studiegebied

Gezien het voorgaande is elke zonering een keuze die aan de hand van een aantal
overwegingen gemaakt wordt. De zonering van ons studiegebied (zie bijlage 4)
berust op een drietal overwegingen.
In de eerste plaats ruimtelijk. Dit betekent onder meer dat barri&res als grote
verbindingswegen, spoorlijnen, parken en dergelijke, markeringen vormen. Tevens betekent dit dat zonegrenzen gelegd worden langs als zodanig herkenbare
stedelijke entiteiten als woonklusters, winkelstraten, sportkomplexen en dergelijke.

In de tweede plaats moeten zones of cellen van de uiteindelijke zonering voldoende met huishoudens 'gevuld' zijn. In het geval dat geen aselekte trekking
per zone heeft plaatsgehad is een herweging van de aantallen huishoudens in de
steekproef in vergelijking met die in de populatie over de zones nodig. Ervaringsgegevens van het Planologisch Instituut van de Universiteit van Utrecht*
wijzen op een maximaal percentage van cirka 40-50 procent nul-cellen waarmee
nog verantwoorde kalibratie-resultaten bij het toepassen van de graviteitsmo-

dellen verkregen kunnen worden. Er treedt met name een slechte vulling van
cellen op wanneer een voorziening in principe een groot aantal te verzorgen
huishoudens behoeft, waardoor de betreffende voorziening zowel in aantal als
in ruimtelijke spreiding minder voorkomt. In geval van meer regionale verzorgingselementen ligt het zwaartepunt van een voorzieningensoort buiten het onderzoeksgebied. In verband daarmee worden in onze studie van voorzieningensoorten waarvan meer dan 25 procent van de huishoudens lokaties buiten het

onderzoeksgebied bezoekt, geen graviteitsberekeningen uitgevoerd. In feite
komt deze randvoorwaarde neer op zo min mogelijk lege cellen. Dit 25 procentskriterium impliceert dat de voorzieningensoorten kledingzaak en restaurant
buiten beschouwing blijven.
In de derde plaats moet tussen de zones zoveel mogelijk interaktie plaatsvinden. Uit de ruimtelijke verplaatsingen tussen herkomst- en bestemmingszones
wordt namelijk een passende formule berekend. Zoveel mogelijk interaktie tussen de zones betekent omgekeerd zo min mogelijk intra-zonale interaktie. De
werkelijkheid laat zich niet zo eenvoudig groeperen. Op dit punt zijn in de
verkeers- en vervoersplanologie bijvoorbeeld problemen naar voren gekomen bij

*

op grond van een gesprek daaromtrent met drs. J. Scheurwater van dat Instituut in 1976
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de zonering rond halteplaatsen van het openbaar vervoer. Dit type problemen was
onder andere aanleiding voor de 'disaggregate and simultaneous travel demand
models' (Buro Goudappel 1974, 1976), waarin de werkeenheid het ruimtelijk keuzegedrag van afzonderli jke hui shoudens is.

7.5. De toepassing

Toepassing betekent dat per voorzieningensoort de volgende gegevens nodig zijn:
1. de lokaties van de huishoudens die aan de betreffende aktiviteit deelnemen;
2. de lokaties van de bezochte voorzieningen; en,
3. de reistijden en de bezoekfrekwenties per huishouden.
Vervolgens worden, nadat de zones bepaald zijn, per zone de volgende data bepaald:

1. de binnen een zone gesitueerde woonlokaties van de huishoudens;
2. het zwaartepunt van de huishoudenlokaties;
3. de binnen een zone gesitueerde bezochte voorzieningen; en,
4. het zwaartepunt van de bezochte voorzieningenlokaties.
De matrix van de interakties tussen de herkomst- en bestemmingszones wordt, gelet op de verdeling van de huishoudens over de zones, herwogen en met bezoekfrekwenties vermenigvuldigd. In totaal telt het gebied na zonering tien woonzones en elf bestemmingszones. In en tussen deze zones worden de gemiddelde afstanden en reistijden berekend.
In die fase aangeland zijn de als input van het model benodigde gegevens kompleet, zodat gekalibreerd kan worden. Resultaat van elke kalibratie zijn een
of meer 'geschatte' parameters. In geval van de zg. Hyman-benadering wordt een
parameter berekend. De funktie die door invulling in de graviteitsformule ontstaat, representeert de best passende beschrijving van de in het onderzoek gemeten interakties per aktiviteit. De best passende beschrijving houdt niet altijd gelijktijdig een 'goede' beschrijving in. Om te bezien hoe 'fittend' de
berekende formules zijn, wordt de mate van overeenkomst tussen de gemeten interaktiematrix en de de matrix die na 'invulling' in de berekende formule verkregen wordt, nagegaan.
De mate van overeenkomst tussen de interakties in beide matrices zou bijvoorbeeld getoetst kunnen worden met behulp van een chi-kwadraat, doch daarvan
dient vanwege een of meer nul-cellen in elke matrix afgezien te worden. Een
andere mogelijkheid is een zg. residuenmatrix te berekenen en op grond daarvan uitspraken te doen.

7.6. Resultaten

Met uitzondering van de voorzieningensoorten waarvoor geldt dat het percentage
nul-cellen in de betreffende interaktiematrix vijftig procent of hoger bedraagt, zijn de interaktiematrices voor het graviteitsmodel gekalibreerd. De
uitzonderingen zijn het bezoek aan een kruidenier, een groentewinkel, een
kledingzaak*, een geschenkenwinkel en een rekreatiegebied. De nul-percentages
bedragen in die gevallen respektievelijk 58, 58, 60, 60 en 50. Deze hoge percentages nul-cellen wijzen erop dat zonering op intra-stedelijk niveau, althans op de wijze zoals dat voor onze studie is gedaan, gepaard gaat met een
beperkt aantal interaktiestromen. Vanuit elke herkomstzone afzonderlijk wordt
namelijk slechts een beperkt deel van de bestemmingszones bezocht.

* is Ook uitgesloten op grond van paragraaf 7.4.
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Hoewel de percentages nul-cellen bij de drie resterende voorzieningensoorten
beneden de vijftig liggen, is ook in die gevallen het kalibreren als gevolg
van nul-cellen problematisch. De percentages voor het bezoeken van kafe, openlucht en overdekte sportakkommodaties bedragen respektievelijk 49, 44 en 45.
Toepassing van de zg. Hyman-benadering (zie Scheurwater 1976) levert parameters, b&ta-waarden, vari&rend van 1.63 tot 1.87. Vullen we deze waarden in de
gehanteerde graviteitsformule in dan kunnen we de 'berekende' interaktiestromen
bepalen. Aan de hand van de waargenomen en de berekende interaktiestromen kunnen vervolgens de relatieve residuenmatrices berekend worden.
Bestudering van deze matrices (zie bijlage 5) maakt duidelijk dat de berekende interaktiestromen relatief sterk tot zeer sterk van de gemeten waarden afwijken.

Bij voorgaande berekeningen is als weerstandsfaktor afstand gebruikt. Vervangen wij afstand door reistijd 1, dan blijken de respektieveli jke parameters
2.928, 2.579 en 2.648 te bedragen. Ook nu zijn de relatieve residuenmatrices
(zie bijlage 6) van dien aard dat van een redelijke beschrijving door het toegepaste graviteitsmodel geen sprake is. Nadere beschouwing van beide series
relatieve residuenmatrices leert overigens dat vervanging van afstand door reistijd niet een verbetering, zoals wij verwacht hadden, (paragraaf 7.2.) maar een
verslechtering van de resultaten heeft bewerkstelligd.

7.7. Konklusies ten aanzien van de bruikbaarheid van het model

Uit de resultaten van de toepassing van een graviteitsmodel op gegevens van
het studiegebied kan gekonkludeerd worden dat sprake is van een slechte beschrijving van de interaktiestromen zoals die in werkelijkheid gemeten zijn.
De gekalibreerde graviteitsformules passen onvoldoende. De bruikbaarheid van
het model --althans wat het gebruikte type bij de gekozen zonering en het gekozen studiegebied betreft-- moet betwijfeld worden op het intra-stedelijke
niveau dat het studiegebied in principe is.
Voor voorzieningensoorten met een gering aantal interaktiestromen geldt nog
dat toepassing verhinderd wordt door voorwaarden omtrent een --arbitrair-gesteld maximumpercentage nul-cellen in de interaktiematrix. Voor een deel betekent dit misschien dat met een regionale aanpak verbeteringen bewerkstelligd
kunnen worden. Herzonering van het studiegebied leverde niet of nauwelijks redelijke verbeteringen op. Het vermoeden bestaat dat met name de faktor afstand
of reistijd op dit ruimtelijke schaalniveau anders werkzaam is dan in het model verondersteld wordt. Deze gedachte vindt vooral steun bij de konstatering
dat op grond van ons datamateriaal kalibraties met de faktor reistijd slechtere resultaten opleverden dan met de andere faktor. Mogelijk sluit dit aan
(zie paragraaf
7.2. )
bij de keuze van vogelvlucht-afstand voor bezoekers vanuit
de naaste omgeving van Maxis-Muiden in de studie van het NEI (1976).

* deze is bepaald door het gemiddelde te berekenen van de reistijden die
tussen de zones over de tien voorzieningensoorten zijn afgelegd.
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8. OPERATIONALISATIE VAN

DE KONSEPTEN VAN HET ONDERZOEK

"Bezwaren tegen het meten zijn bezwaren
tegen de theorie, tegen de wetenschap,
en daarmee in feite bezwaren tegen het
menselijk vermogen om definiarend, interpreterend in de werkelijkheid te
staan, de verkregen kennis met anderen
te delen, en aan die van anderen te
toetsen"
(Swanborn 1973, p.250)
8.1. Algemeen

Dat huishoudens het afleggen van afstanden tot een minimum beperken is uit het
voorgaande niet gebleken. Ook blijken niet alle huishoudens aan elk van de onderzochte voorzieningensoorten deel te nemen.
In dit hoofdstuk staat centraal de vraag naar het waarom. Welke faktoren zijn
van belang om de dichotomiein waarin ruimtelijk gedrag geoperationaliseerd is,
te verklaren? In de eerste plaats kan dan gedacht worden aan gebruikelijke variabelen. In vervolg op hoofdstuk 3 zijn operationalisaties c.q. konstrukties
nodig ter representatie van de huishoudens€tuatie, de nob€Ziteit en de woonsituatie der huishoudens. In de tweede plaats wordt zoals uit hoofdstuk 4
blijkt op exploratieve wijze aandacht geschonken aan het konsept ZeefstijZ.
Voor het ' opbouwen' van deelkonsepten van leefstijl is een groot aantal variabelen nodig, gereduceerd in 'constructs' die deelkonsepten vormen. De wijze
waarop deze vier kategorie6n tot stand komen wordt hierna onder verwijzing naar
relevante literatuur beschreven. Deze verwijzingen borduren als het ware voort
op het gestelde in de genoemde hoofdstukken 3 en 4.
Op de volgende bladzijde is een overzicht van de variabelen wat de eerste drie
kategorie&n betreft, vermeld. Een overzicht van de variabelen van de vierde
kategorie is opgenomen in de laatste paragraaf van hoofdstuk 4. Voor zoverre
gekonstrueerde variabelen in de analyseresultaten belangrijk 'blijken' wordt
opnieuw in het kort op hun inhoud ingegaan. Alle variabelen die bij de analyse
betrokken zijn, worden ter onderscheiding van de overige tekst met hoofdletters aangeduid. Voor frekwentieverdelingen van deze variabelen verwijzen wij
naar bijlage 7.
Ten behoeve van de volgende paragrafen nog een tweetal opmerkingen. In die paragrafen zijn operationalisaties ontwikkeld die bedoeld zijn voor de verklaring van het ruintelijk gedrag met betrekking tot aLLe voorzieningensoorten
ge Zijktiddig. Dit kan soms 'vreemde' effekten oproepen. Bijvoorbeeld de faktor
woningtype in verband met kruidenierbezoek; een dergelijke faktor is slechts
beperkt relevant. De leefstijl-variabelen zijn in de gelijkluidende paragraaf
alfabetisch gerangschikt. Dit vergemakkelijkt het eventuele terug-slaan bij
het lezen van hoofdstuk 9 waarin verslag van de analyses wordt gedaan.
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Tabel 8 : Overzicht van niet-leefstijl variabelen

Deelkonsept

Variabelenaam

huishoudensituatie

HUISHOUDEN

LEEFTIJD
SOCIAALEKONOMISCHESTATUS

mobiliteit

FIETSMOBILITEIT
BROMFIETSMOBILITEIT

AUTOMOBILITEIT
BEWEGINGSBEPERKING
RIJBEWIJS

woonsituatie

WOONGEMEENTE

WOONPERIODE
HUURKOOP

HUURLAST
KOOPLAST

BRANDWONING

8.2. Huishoudensituatie

Een huishoudensituatie kan onder meer beschreven worden aan de hand van sociaal-strukturele kenmerken (Burie 1972; GrOnfeld 1974b) .

Er is voor een tweetal

gekozen, te weten HUISHOUDEN en LEEFTIJD.
De variabele HUISHOUDEN is opgebouwd aan de hand van gegevens omtrent burgerlijke staat, aanwezige kinderen en hun leeftijden. In de eerste plaats betekent
deze vorm een aanzienlijke data-reduktie. In de tweede plaats gaat het om een
variabele die rekening houdt met omstandigheden, de samenstelling van een huis-

houden bijvoorbeeld, die invloed kunnen uitoefenen op de mobiliteit van dat
huishouden. Dit houdt in dat de afwezigheid van kinderen voor de huishoudensituatie overeenkomt met de grootste mobiliteitsmogelijkheid. Deze potentie neemt
af naarmate de situatie mede bepaald wordt door kinderen, in het bijzonder kleine kinderen. De binding aan huis van een alleenstaande met een klein kind zal
groter zijn dan die met een groot kind. Voor de alleenstaande zonder kinderen
geldt dat niet. Te verwachten is overigens dat deze kategorie in principe de
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meest mobiele is, waarop het echtpaar zonder kinderen volgt. Bij echtparen met
onder andere grote kinderen, dat wil zeggen boven de twaalf jaar, leggen wij
de derde kategorie. De kategorie met potentieel de op een na geringste mobiliteit is dan het echtpaar met kinderen jonger dan twaalf jaar.
Voorgaande indeling sluit aan bij indelingen die in vergelijkbare onderzoeken
zijn aangebracht. "... it has been demonstrated that whether a household is
childless, has school-aged children, or includes a married couple, can be used
with good predictive reliability to ascertain general residential mobility and
attachment to local community" (Palm 1976, p.194) . Dit sluit dus duidelijk aan

bij onze keuze, zij het dat Palm (p. 195) een driedeling ("married couples with
children", "married couples with no children", en "households which do not
include a husband-wife couple, primary individuals, and unrelated individuals")
hanteert en wij een vierdeling. Met name wordt dit veroorzaakt door een nadere
uitsplitsing van huishoudens met alleen kleine kinderen (beneden 12 jaar).

Voor het huishouden kunnen we een variabele LEEFTIJD konstrueren, waarin de
leeftijd van de man en die van de vrouw verwerkt zijn.
Allereerst is daartoe per huishouden nagegaan of sprake is van een alleenstaande; in dat geval wordt de leeftijd van het huishouden de leeftijd van die alleenstaande. Bij (echt-)paren met leeftijden die in dezelfde leeftijdsklasse
liggen, is de LEEFTIJD van het huishouden de betreffende klasse.
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Relatie tussen de variabelen leeftijd van mannen en die
van vrouwen over de huishoudens in het studiegebied op
grond van de KONSUBRUNS-enquSte, zomer 1975

Behoren de leeftijden van het paar tot verschillende doch op elkaar volgende
leeftijdsklassen, dan is voor de hoogste gekozen. In geval het verschil groter
is --hetgeen gelet op bovenstaande grafiek niet of nauwelijks voorkomt-- dan
is de hoogste als uitgangspunt genomen en deze voor de nieuwe variabele 6dn
leeftijdsklasse teruggezet.

De bepaling van het socio-ekonomische niveau van het huishouden is in aansluiting op de literatuur (bijvoorbeeld EIM december 1964; Molendijk 1967; Nader
1969; Marble 1968; Day 1973; Korteweg 1975) vooral tot stand gekomen vanuit de
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kenmerken beroep, opleiding en inkomen. We treffen een sterke samenhang tussen
deze variabelen in verschillende onderzoeken aan. Dit geldt niet alleen voor
Nederlandse onderzoeken. Zo wijst bijvoorbeeld Schmidt-Rehlenberg (1968, p. 156)
voor Duitsland erop dat "das Kriterium der hier ubernommenen Schichtungsschalen einzig die ausgeubte Berufstatigkeit ist. Weitere wichtige Schichtungskriterien sind Ausbildung und Einkommen. Die Ausbildung kann hier vernachlassigt werden, da sie hochgradig mit dem ausgeubten Beruf korreliert und damit
fur hier ein Faktor genugt".
In de enquate zijn hiertoe zowel voor de man als voor de vrouw vragen gesteld.
Maar daarmee kan de samenstelling van de nieuwe variabele SOCIAALEKONOMISCHE -

STATUS niet afgerond worden. In de eerste plaats heeft niet elke respondent
een arbeidsbetrekking, soms is sprake van een part-time baan. In de tweede
plaats zijn er altijd respondenten die met name op de vraag naar hun inkomen
geen antwoord willen geven. In de derde plaats verschilt in een aantal gevallen het opleidingsniveau tussen man en vrouw aanzienlijk.
Als strategie voor de bepaling van bovenbedoeld niveau is als benadering voor
een stapsgewijze konstruktie gekozen. Allereerst is voor beroep en opleiding
via de mate van overeenkomst en/of aanwezigheid van man of vrouw het niveau
per huishouden bepaald. Bij verschillen in opleiding is het hoogste opleidingsniveau gehanteerd, bij beroep dat van de man. Wat het opleidingsniveau aangaat kan nog opgemerkt worden dat dit gegeven voor alle mannen en vrouwen bekend was. Ten tweede is voor beroep nagegaan of het niveau-bepalende hoofd
van het huishouden meer dan dertig uur per week werkzaam is. Alleen in dat geval is er van uitgegaan dat deze voor de gemeenschappelijke beroepsvariabele
betekenis heef4. Ten derde was een bewerking nodig van de variabele inkomen.
Niet door alle huishoudens wordt daarover opgave gedaan, maar door het overigens respektabele percentage van 92 procent van de huishoudens. Als kontrole- en eventueel korrektievariabele is in de enquSte tevens naar de wijze van
ziekteverzekering gevraagd. Deze variabele geeft weliswaar niet zo'n differentierend beeld als de inkomensvariabele, maar wel een tweedeling die voor 1975
als grens cirka 1750 gulden per maand bedroeg (inkomensgrens). Op deze vraag
is door vrijwel elk huishouden antwoord gegeven.
De inkomensvariabele is met behulp van die gegevens aangevuld, nadat voor een
driedeling gezorgd was. De eerste grens van de driedeling is op genoemd bedrag
gezet en er is van uitgegaan dat vrijwillig of partikulier verzekerden een inkomen genoten gelijk de tweede inkomensklasse die ligt tussen 1750 en 2500
gulden netto per maand (dat wil zeggen exklusief vakantiegeld en kinderbijslag). Vervolgens zijn de nieuwe variabelen opleiding en beroep eveneens tot
drie kategorieen gereduceerd (laag, middelbaar en hoog). Tenslotte zijn de
drie variabelen onderling vergeleken.
In geval twee of meer variabelen op 66n niveau lagen is dat niveau voor de
nieuwe variabele SOCLAALEKONOMISCHESTATUS gebruikt. In geval sprake was van
drie verschillende waarden, is de middelste waarde genomen. Het laagste statusniveau is nog uitgesplitst op grond van het kriterium dat een van de drie
variabelen een of twee niveaus hoger dan beide andere lag. Het resultaat is
een vierdeling.

8.3. Mobiliteitskenmerken

Bepaalde soorten mobiliteit hangen nauw samen met de mogelijkheid om van die
soorten gebruik te maken. Zo kan er in principe alleen gefietst warden als een
fiets aanwezig is in het huishouden, alleen met een auto gereden worden als
enerzijds een auto aanwezig is, men anderzijds over een rijbewijs beschikt.
Vooral de beschikbaarheid van een bepaald vervoermiddel voor de huisvrouw kan
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haar mobiliteit beinvloeden. Hetzelfde geldt in zekere mate voor de fysieke gezondheidstoestand van de gezinsleden. De mobiliteitsmogelijkheden kunnen verder
eventueel beinvloed worden doordat kleine kinderen 'onbelemmerd' ruimtelijk ge-

drag in de weg staan, zeker wanneer niet op een oppas gerekend kan worden. De
literatuur vermeldt een kleinere aktieradius van de huisvrouw bij gezinnen met
kleine kinderen (bijvoorbeeld Rich 1968; Herrmann 1968; Dawson 1977).
De eersGelet op deze mobiliteitskondities zijn vijf variabelen gekonstrueerd.
te drie, FIETS-, BROMFIETS- en AUTOMOBILITEIT, kennen drie waarden namelijk:
geen vervoermiddel aanwezig, vervoermiddel wel aanwezig, en vervoermiddel tevens voor de huisvrouw door de week ter beschikking.
De vierde variabele is enerzijds samengesteld op grond van bewegingsbeperking
als gevolg van de aanwezigheid van kleine kinderen. Daarbij wordt rekening gehouden met het al dan niet kunnen krijgen van een oppas. Anderzijds is nagegaan
in hoeverre fysieke omstandigheder. een verdere beperking op de mobiliteit van
het huishouden kunnen leggen. De nieuwe variabele BEWEGINGSBEPERKING kent drie
waarden, namelijk: geen beperking, een van beide beperkingen, en beide beperkingen.

De vijfde variabele betreft de konditie van het wel of niet mogen rijden in een
auto. Omdat evenwel de mogelijkheid dat het huishouden voor zijn ruimtelijk gedrag van de auto gebruik maakt toeneemt naarmate man On vrouw een rijbewijs
hebben, kent ook de variabele RIJBEWIJS, drie waarden: geen rijbewijs, een van
beiden beschikt over een rijbewijs, en beiden hebben een rijbewijs.

8.4. Woonsituatie

De woonsituatie is voor de analyse op een aantal punten van belang. De woning
is de uitvalsbasis voor de meeste aktiviteiten van mensen (Risseeuw 1978). De
lokatie van de woning is onder andere uitgangspunt voor de berekening van afstanden tot de verschillende door het huishouden bezochte voorzieningenlokaties.
In de tweede plaats is het niet uitgesloten dat het ruimtelijk gedrag van huishoudens mede beinvloed wordt door de hoedanigheid van hun WOONGEMEENTE. Zo bleek
in verschillende studies met betrekking tot rekreatiegedrag sprake van sektoraal bepaalde aktiviteitenruimten (Mercer 1971; Katteler 1975; Veldhuisen
1976).
In de derde plaats blijkt de periode die men in een bepaald gebied woont van

belang. De variabele WOONPERIODE geeft daartoe de periode aan dat het huishouden reeds op zijn huidig adres en/of in het onderzoeksgebied woonachtig is.
Enerzijds wordt in de literatuur gewezen op een naijl-effekt waardoor een huishouden nog 'enige' tijd de neiging heeft om terug te vallen op zijn oriantatiepatroon van v66r vestiging in zijn huidige woongebied, voor zoverre althans
sprake is van migratie over relatief korte afstand (Imbert 1965; Jobse 1970;
Dieleman 197 lb; Heald 1973; Van Weesep 1974; Korteweg 1975) .
Anderzijds kan gewezen worden op een zg. gewennings-effekt. Hiermee wordt bedoeld dat een huishouden enige tijd nodig heeft om over een nieuwe omgeving
geinformeerd te raken. Maar ook om een aan die nieuwe omgeving aangepaste 'habitual behaviour' te ontplooien (Blok 1977, p.6).
Ten vierde achten sommige onderzoekers de faktor WONINGTYPE voor de verklaring
van (vooral rekreatief) ruimtelijke gedragingen van grote betekenis (Nader
1969).

Een vijfde faktor betreft de eigendomsverhouding in relatie tot de woning, namelijk een huur- of koopwoning (HUUROFKOOP).
De zesde faktor hangt met HUUROFKOOP samen en geeft een beeld van de lasten die
het huren, HUURLAST, of gekocht hebben, KOOPLAST, voor het huishouden impliceert.
Omdat in de enquate gevraagd is naar de koopprijs van de woning --en met opzet
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niet een schatting van de waarde van het huis op het moment van de enqu&te door
de respondenten-- was een herberekening naar het prijsniveau 1975 nodig. Uitgaande van de eveneens gemeten periode die het huishouden sedert de koopdatum
in de woning woonde, is een prijs- en/of inflatiekorrektie uitgevoerd. Voor de
korrektie is verondersteld dat voor woningen die korter dan twee jaar geleden
waren gekocht, geen korrektie nodig was, voor 2-5 jaar 25 procent, voor 5-10
jaar 75 procent, voor 10-15 jaar 125 procent, voor 15-20 jaar 175 procent en
voor woningen die langer dan 20 jaar geleden waren gekocht 225 procent. Deze
percentages komen gemiddeld neer op een korrektie van 10 procent per jaar, toe
te voegen aan de opgegeven koopsom.
Een laatste faktor voor de woonsituatie is BRANDWONING die in zekere zin de
mate van binding aan de 'woonplek' weergeeft. Via de bekende 'brandvraag' uit
woonsatis faktie-studies en onderzoek naar buurtori6ntatie (Grunfeld 1967; 1970)
is deze binding gemeten. Verwacht wordt namelijk dat naarmate sprake is van

meer binding met woning en direkte woonomgeving, het huishouden ook in zijn
ruimtelijke gedragingen zich meer op die ruimte zal richten.

8.5. Leefstijl-variabelen

Het is te verwachten dat het ruimtelijk gedrag van een huishouden door een aantal ruimtelijk ge6ffektueerde bindingen beinvloed wordt. Er is sprake van een
ruimtelijke binding wanneer een huishouden een bepaalde aktiviteit binnen zijn
woonplaats onderneemt en tevens wanneer hij/zij in die plaats qeboren is of
daar een relatief lange periode woont. In de studies van Imbert (1965), Van
Weesep (1974) en Korteweg (1975) worden min of meer konklusies in die richting
getrokken. Voor een deel sluit deze gedachtengang aan bij het begrip 'community'. Daarbij denken we aan de weliswaar verouderde omschrijving van MacIver
"A community implies a delimited territory within which individuals
( 1929) :
could, if they wished, satisfy their basic needs and live out their round of
live".

Het gaat hier dus om een mate van lokale 'community' omdat de ontwikkeling der
kommunikatie- en transportmiddelen de begrenzingen van de totale 'community'
sterk verwijd hebben (Greer 1962; Webber 1964; Den Draak 1974).
De variabele BAND geeft de mate waarin een huishouden bedoelde bindingen effektueert in zijn woonplaats weer. In de variabele BAND zijn gegevens verwerkt betreffende het werkadres, kursusadres, de plaats van bijeenkomst van verenigingen, de vergaderplaats van werknemers- respektievelijk werkgeversbond, en de
woonplaatsen van familie, vrienden en kennissen en van kollega's voor zoverre
het huishouden die bezoekt.
Er zijn huishoudens die vrijwel altijd hetzelfde adres voor een bepaalde voorzieningensoort bezoeken. We zouden deze kategorie huishoudens adres-trouw kunnen noemen. Dawson (1977, p.65) spreekt van 'store loyalty'. Andere huishoudens
zijn dat niet, zij hebben mogelijk minder behoefte aan of voorkeur voor een
'vertrouwde omgeving'. Ook is het mogelijk dat zij er voorkeur aan geven dan
eens hierheen, dan eens daarheen te gaan. Er zijn met andere woorden huishoudens die naast een meer regelmatig ruimtelijk gedrag nog variante gedragingen
realiseren.
In de vragenlijst is voor de koopaktiviteiten nagegaan of men naast de lokatie
die men voor de betreffende aktiviteit in hoofdzaak bezoekt, ook af en toe nog
andere winkellokaties bezoekt. De variabele BEZOEKADRESBINDING geeft de mate
waarin het huishouden bezoek-trouw is voor de vier koopaktiviteiten tesamen aan.

Een huishouden verricht gedurende de dag een aantal min of meer obligatoire ak92

tiviteiten. Genoemd kunnen warden: opstaan, ontbijten, avondmaal nuttigen en
naar bed gaan. Man en vrouw van een huishouden kunnen die aktiviteiten gelijktijdig verrichten, het hoeft niet. De variabele DAGVERSCHILl sluit op het
laatste aan en geeft het aantal keren weer dat beiden die aktiviteiten niet
gelijktijdig doen.
"Conceptually, one may hypothesize that a family (as the unit of association)
in which the husband and wife style profiles exhibit congruence may behave differently than another family in which the husband and wife life style profiles
are incongruent. Examining this hypothesis may shed some further light on the
importance of life style in accounting for various kinds of interactive behavior" (Wind 1974, p. 112).

De variabele DAGVERSCHIL2 geeft aan of er verschil bestaat tussen de hoeveelheid tijd die de man en die de vrouw per dag na aftrek van de dagelijkse
'verplichtende' tijdspannes overhouden. Deze variabele is niet in de analyse
meegenomen vanwege de sterke korrelatie van deze variabele met de variabele
VRIJETIJD.
Hoewel de afstand tussen woning en werk een belemmerende faktor kan vormen,
geeft het gegeven of man en vrouw samen de lunch gebruiken een extra dimensie
aan het verschijnsel leefstijl van het huishouden. Tevens getuigt dit gezamenlijk thuis de lunch gebruiken van een bepaalde verplaatsings-bereidheid. Op
zijn beurt kan dit van invloed zijn op de ruimtelijke gedragingen van het huishouden. Deze variabele heet DAGVERSCHIL3.

In de literatuur van de zijde van de marketing research staan 'activities' als
een van de onderdelen van het leefstijl-onderzoek centraal. Daaruit blijkt dat
mensen die vaker aan bepaalde aktiviteiten deelnemen ook vaker aan andere deelnemen. Een voorbeeld ter illustratie vormt de konklusie uit een onderzoek naar
de gewoonten van bierdrinkers. Zij blijken vaker uit te gaan naar bioskopen,
kafees, restaurants, en dergelijke dan zij die geen of zeer weinig bier drinken.
(King 1971). In leefstijl-onderzoek ten behoeve van de tekst van reklame-advertenties treffen we verschillende overeenkomstige konklusies aan.
In het "Sociaal en kultureel rapport '74" wordt erop gewezen dat "personen die
veel gebruik maken van rekreatiemogelijkheden in de woonomgeving er ook vaker
op uittrekken". Deze opmerking sluit aan op de gekonstateerde komplementariteit die beide groen-funkties voor bewoners hebben in tegenstelling tot de
vroegere aanname dat bewoners van een goed doorgroend woonmilieu minder gebruik
zouden maken van rekreatievoorzieningen van grote schaal in het buitengebied.
Daarnaast vermeldt het rapport dat "personen die vaak openlucht-rekreatievoorzieningen bezoeken, ook veel gebruik maken van sportieve en kulturele akkommodatie" (zie ook Katteler 1975). Vooral dit laatste sluit aan bij de inhoud
van de leefstijl-variabele DEELNAME9. Uit het voorgaande blijkt dat personen
die aan de ene aktiviteit deelnemen ook eerder aan een andere of meerdere andere aktiviteiten zullen deelnemen. Die gedachte is aan de leefstijl-variabele
ten grondslag gelegd.
Per huishouden is per voorzieningensoort het regelmatig gebruik van de overige
negen (inklusief bioskoopbezoek) onderzocht. Deze variabele wordt dus negen
keer bepaald. In bijlage 7 is alleen van een vergelijkbare variabele de frekwentie-verdeling opgenomen, namelijk een variabele waarin het wel of niet
deelnemen aan alle onderzochte voorzieningensoorten is verwerkt. Het betreft
variabele DEELNAME10, die bij de verdere analyse niet gebruikt is.

"... de meeste consumptiegoederen zijn niet op ddn waarde, maar op een hele
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reeks van waarden betrokken, die voor verschillende personen een verschillend
gewicht hebben" (RPD 1975, p. 24) . Naar aanleiding daarvan is ernaar gestreefd
een variabele te konstrueren waarin de mate waarin een huishouden streeft over
allerlei duurzame gebruiksgoederen te beschikken, is verwerkt. De onderzochte
duurzame gebruiksgoederen zijn zodanig geselekteerd dat zij een algemeen gebruikskarakter hebben en afgezien van kwaliteit en merk door een meerderheid
van huishoudens aangeschaft zouden kunnen worden zonder dat dit tot uitzonderlijke financiale problemen zou hoeven te leiden.
In de vragenlijst zijn voor een groot aantal duurzame gebruiksgoederen vragen
omtrent de aanwezigheid van die goederen opgenomen. voor het grootste deel van
die vragen zijn de gegevens in een sommatie-variabele verwerkt. Elk produkt of
kombinatie van produkten is gelijkwaardig in de variabele, DUURZAMEGOEDERENSOM,
opgenomen zodat de resulterende waarde van de variabele voor een bepaald huishouden een beeld geeft van het aantal soorten duurzame gebruiksgoederen waarover het huishouden beschikt.
In de studie van Dawson (1977, p.61) wordt de faktor duurzame gebruiksgoederen
eveneens ter verklaring van ruimtelijk gedrag van (winkel-)voorzieningengebruikers gehanteerd. Hij komt tot de konklusie dat "among those households which
possess a telephone or a deep freezer, the proportion of outshoppers is considerable above average", en "the proportion of outshoppers is low among those
households which do not own a refrigerator". Met andere woorden "a relationship seems to exist, therefore, between consumption-oriented life-style and
the decision to shop out-of-town" . Een konklusie dus die aansluit bij de ' consumption-oriented life styles' van Bell (1958).

Het in plaats van met gewoon geld, met geschreven of giraal geld werken is
sociaal een betrekkelijk ingrijpende stap geweest, waaraan langzamerhand bijna
iedereen gewend is geraakt onder meer doordat vrijwel alle salarissen giraal
of per bank worden overgemaakt. Gewenning impliceert evenwel nog niet dat een
huishouden zelf met geschreven geld, i.c. betaalcheques, zijn betalingen verricht. Over de periode 1976-1977 konstateerden de banken wel dat "in Nederland
steeds meer cheques worden uitgeschreven" (Eindhovens Dagblad 10-1-1978, p. 19).
De betaalcheque is als leefstijl-karakteristiek met name door Plummer (1971) in
de vorm van de 'bank charge card' naar voren gebracht. "Since commercial bank
charge cards are a contemporary form of purchasing goods, persons with very
strong traditional orientations, regardless of their class or financial status, might reject this contemporary, almost abstract, form of financial transaction" (Plummer 1971, p.39) .
Dat het gebruik van betaalcheques voor een deel eventueel wel kan samenhangen
met de financiele positie van een huishouden werd door het EIM gekonstateerd
in een onderzoek naar het gebruik van de detailhandel in levensmiddelen. "De
bereidheid om per cheque te betalen neemt enigszins toe met het stijgen van het
inkomen" (EIM 1970, p.52).
Naast het gebruik van geschreven geld kan een huishouden ook geld schrijven in
de zin van het noteren van zijn uitgaven. Beide vormen geven een indruk over
de financi&le gedragingen van het huishouden. De variabele FINANCIEELGEDRAG
is een kombinatie van beide gegevens.

Binnen het huishouden dienen een aantal dagelijkse taken verricht te worden
als de afwas, het beheren van het huishouden-budget, en dergelijke. Deze rollen kunnen door een of meer leden van het huishouden verzorgd worden. Het gaat
hier om een keuze, eventueel een rolopvatting. De mate waarin binnen een huishouding deze huishoudelijke taken eenpersoonsrollen zijn, wordt weergegeven
door de variabele HUISHOUDELIJKEROLLENVERDELING. Voor een deel wijst een ge94

splitste verdeling van taken waarschijnlijk op een min of meer traditioneel patroon. Dit traditionele patroon zou er tevens oorzaak van kunnen zijn dat ook

in de ruimtelijke gedragingen 'traditioneel' bepaalde bezoeklokaties worden geprefereerd, bijvoorbeeld vooral de dichtstbij gelegen lokaties.

De variabele KERKBEZOEK geeft de gemiddelde bezoekfrekwentie van de man en/of
de vrouw van een huishouden weer. In een tijd waarin de sekularisatie ver is
voortgeschreden, zal waarschijnlijk de tegenstelling 'geen' versus 'regelmatig'
kerkbezoek het meest uitdrukking geven aan een wijze van geloof-belijden. Er
is geen onderscheid gemaakt naar kerkgenootschap aangezien het percentage nietrooms-katholiek dat niet tevens onkerkelijk is, te verwaarlozen is in ons onderzoeksgebied. In de enquate zijn daaromtrent overigens ook geen vragen opgenomen gelet op de grote weerstand die bij de Volkstelling 1971 op dit punt gerezen is.

In hoeverre bovengenoemde variabele van invloed is op het ruimtelijk gedrag,
is niet voor alle onderzochte aktiviteiten duidelijk. Wat het bezoekgedrag aan
rekreatievoorzieningen betreft is een dergelijke invloed in verschillende onderzoeken aangetoond (Wippler 1966, 1968; Jobse 1970).

De houding van ouders omtrent de opvoeding van kinderen is door verschillende
onderzoekers in het kader van dit soort onderzoek relevant geacht (Bronfenbrenner 1958; Darke 1969; Kohn 1969; Bronfenbrenner 1970; De Boer d'Ancona 1971,
p.429). Of een dergelijke attitude over de opvoeding van kinderen ook effekt
heeft op het ruimtelijk gedrag van huishoudens als voorzieningengebruikers is
niet zeker. In de vragenlijst opgenomen normatieve beweringen over hoe het gedrag van kinderen zou moeten zijn, hebben betrekking op het belang dat gehecht
wordt aan het proper en netjes zijn van kinderen, hun gehoorzaamheid, hun belangstelling voor de 'dingen' om hen heen, dat zij hun best doen op school, en,
goed met andere kinderen kunnen opschieten. De gekonstrueerde leefstijl-variabele KINDEROPVOEDING heeft een nominaal karakter en duidt per huishouden op het
onderdeel van de kinderopvoeding waaraan het huishouden het meeste belang heeft
toegekend.
Een huishouden kan op verschillende wijzen zijn benodigde koopwaren verwerven.
Wij beperken ons tot een tweetal manieren waarop goederen, en eventueel diensten, besteld kunnen worden, te weten: het telefonisch bestellen en het via
postorderbedrijven betrekken van artikelen. Aangezien het telefonisch bestellen van goederen meestal gepaard gaat met het laten bezorgen daarvan, ligt een
effekt op het ruimtelijk gedrag voor de hand. Telefonisch bestellen kan als
een aspekt van leefstijl worden opgevat omdat achter deze keuze zeer waarschijnlijk een specifieke attitude zit die enerzijds samenhangt met het zodanig kunnen (een telefoon in huis hebben) bestellen en anderzijds met de voorkeur om niet zelf het benodigde te gaan halen, maar dat te Zaten brengen.
Terwijl het op telefonische bestelling bezorgen van goederen waarschijnlijk
een verdwijnend fenomeen is, zien we het martkaandeel van de postorderbedrijven de laatste jaren gestaag groeien. Sedert 1960 is in ongeveer vijftien jaar
de omzet bij de gezamenlijke Nederlandse postorderbedrijven met een faktor 7
toegenomen (CBS 1975, 1976, 1977). Het veertigtal Nederlandse bedrijven dat
zich met levering via postorders bezighoudt, heeft cirka 66n procent van de
omzetten in de detailhandel in Nederland in handen (Middendorp 1975). Ook in
dit geval betreft het een keuze. In plaats van 'shoppend', kijkend en vergelijkend, in de winkelstraten en -centra het gezochte artikel te vinden, kan
de konsument bij dit type koopvorm volstaan met een --veelal rijkelijk geillustreerde-- katalogus en een gemakkelijke fauteuil. Een wandeling naar de op de
95

hoek van de straat gesitueerde rode bus van de posterijen kompleteert in eerste instantie deze koopaktie. Beide gegevens zijn in de nominaZe variabele KOOPWIJZE verwerkt.

In de vragenlijst zijn zowel vragen gesteld over het aan de deur of langs komen
van een aantal leveranciers als naar de mate waarin het huishouden van een of
meer van deze dienstverleners gebruik maakt. De laatste vraag was bedoeld als
leefstijl-aspekt. Het huishouden wordt een keuze-mogelijkheid aangeboden: het
kan wel of niet, vaker of minder vaak van de diensten van dergelijke leveranciers gebruik maken.
Uit de meting of en welke leveranciers aan de deur komen, bedoeld als kontrole
op het gebruik ervan, bleven te grote proporties huishoudens van dit type verzorging verstoken. Om die reden* is de variabele LANGSKOMENDELEVERANCIERS verder buiten de analyse gehouden.

Met het begrip 'vereniging' wordt een min of meer georganiseerd groepsverband
waaraan men op vrijwillige basis al of niet als lid kan deelnemen, bedoeld. We
zullen drie kategoriean verenigingen onderscheiden, te weten sportverenigingen,

politieke verenigingen (zie POLITIEKENGAGEMENT) en andere verenigingen. Wat de
laatstgenoemde betreft kunnen genoemd worden: harmonie-, karnavals-, zang-,
toneel-, en buurtvereniging, (werknemers- of werkgevers-) bond, hobbyklub, etc.
Het lid zijn van een of meer van dergelijke verenigingen berust in het algemeen op een keuze. In principe staat deze keuze los van iemands sociaal-ekonomische positie en is daardoor als een zeer bruikbare leefstijl-karakteristiek
te beschouwen. De gekonstrueerde variabele LIDMAATSCHAPVERENIGINGEN geeft de
mate aan waarin men lid is van een of meer van die andere verenigingen.
"We kunnen stellen, dat de konsument niet onder alle omstandigheden uit is op
de minimalisering van de afstand tot het winkelcentrum, maar meer op maximalisering van de nuttigheid van het bezoek" (Buursink 1977, p.7). In feite gaat
het hier dus om de 'multi-purpose trips': een kombinatie van meerdere doelen
die gedurende 66n bezoek bezocht worden. Day (1973) vond overigens weinig steun
voor deze gedachte in zijn onderzoek betreffende het ruimtelijk koopgedrag in

een geplande omgeving. "Het zijn echter niet alleen economisch getinte behoef-

ten die een rol spelen bij de 'multipurpose trips', maar evenzeer sociaal getinte, zoals ontspanning, familiebezoek, e.d." (Buursink 1971, p.36). Uit een
oogpunt van leefstijl achten wij met name de keuze om een of meer aktiviteiten
met een of meer andere aktiviteiten te kombineren, van belang. We verwachten
dat deze keuze betekenis heeft voor het ruimtelijk gedrag omdat een huishouden
dat de voorkeur aan een kombinatie van aktiviteiten gedurende een trip geeft,
een beperkter aanbod voorzieningenlokaties ter 'beschikking' heeft om zich op
te orianteren dan een huishouden dat specifiek voor dan aktiviteit zich gaat
verplaatsen. In de variabele MEERDOELENTRIP is daartoe voor een viertal koopaktiviteiten de mate waarin een huishouden de voorkeur voor kombinaties heeft
geuit, vastgelegd.
*

Bovenstaande betekent dat wij bijvoorbeeld geen ondersteuning kunnen leveren
aan een konklusie uit een onderzoek van oudere datum dat "consumenten woonachtig in de kleine gemeenten en de grote plattelandsgemeenten de (kern)artikelen aardappelen, groenten en fruit, brood en ook vis relatief veel aan
de deur kopen" (EIM 1970, p.43). Dat niet elke zone door een of meer langskomende leveranciers of dienstverleners verzorgd wordt, is te meer opvallend
wanneer we konstateren dat bijvoorbeeld de SRV in de periode 1969 tot 1973
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het aantal rijdende winkels heeft uitgebreid van 400 naar 2000 wagens
(Van der Wolk 1975).

Mensen trekken de natuur in met het doel zich te ontspannen, zich te re-krea-

ren, zich te herscheppen, een nieuw mens te worden, etc. Dit doel wordt door
mensen verschillend gerealiseerd. De 66n heeft daarvoor 'volledige rust en
stilte' nodig, de ander zoekt daartoe de drukte en gezelligheid van bijvoorbeeld de zogeheten rekreatieve konsentratiepunten op. De voorkeur die een
huishouden voor het een of het ander heeft, is opgenomen in de variabele NATUUR. Dit aspekt van leefstijl heeft waarschijnlijk invloed op het ruimtelijk
gedrag van een huishouden omdat een huishouden in het verlengde van die voorkeur voor bepaalde voorzieningenlokaties zal moeten kiezen.

Gebruik maken van het openbaar vervoer om zich te verplaatsen hangt voor een
deel samen met iemands financi6le positie, voor een ander deel betreft het
waarschijnlijk een keuze uit de beschikbare vervoermogelijkheden. De meeste
mensen maken weleens van bepaalde vormen van openbaar vervoer gebruik. Een
geringer aantal kiest veelvuldig voor het openbaar vervoer. De mate waarin de
man en/of vrouw van een huishouden regelmatig gebruik maken van bus, trein en
taxi in het algemeen en van bus, trein, boot (voor zover niet privo) of vliegtuig om zijn/haar vakantie-reisdoel te bereiken, is verwerkt in de variabele
OPENBAARVERVOER. Aangezien het hier gaat om het gebruik van verschillende vormen van openbaar vervoer die in 66n variabele tesamen uitdrukking geven aan
een zekere houding jegens openbaar vervoer, verwachten wij dat geen of weinig
statistische interaktie met faktoren als sociaal-ekonomische positie, leeftijd
en fysieke gezondheidstoestand optreedt. In dat geval is OPENBAARVERVOER als
leefstijl-variabele bruikbaar te achten.

Een huishouden dat in 'politiek' opzicht betrokken is bij het lokale gebeuren
orianteert zich waarschijnlijk sterker op voorzieningen die aldaar gesitueerd
zijn dan andere huishoudens. Deze veronderstelling berust op de gedachte dat
iemand die meer geinformeerd is over en meer relatie heeft met de dingen die
aldaar gebeuren, daar tevens eerder gebruik van zal maken. In termen van ruimtegebruik resulteert een dergelijke betrokkenheid waarschijnlijk in voorkeur
voor de kortste afstand. De mate waarin een huishouden met de plaatselijke politiek geingageerd is, is bepaald aan de hand van een aantal plaatselijke aktiviteiten en het stemgedrag bij de gemeenteraadsverkiezingen. Wat genoemde aktiviteiten betreft is gevraagd naar het lidmaatschap van en eventuele funkties
in plaatselijk politieke partijen, of men zitting zou willen nemen in de gemeenteraad, of men met een bepaalde regelmaat bijeenkomsten van de gemeenteraad bijwoont en of men deel zou willen nemen aan een werkgroep die zich bezighoudt met de toekomst van zijn woongemeente. De variabele POLITIEKENGAGEMENT geeft de mate aan waarin het huishouden 'positief' op deze items skoort.
De vragen waarop deze variabele gebaseerd is, zijn zowel aan de man als aan
de vrouw gevraagd en beide sets skores zijn in de variabele verwerkt.
Privacy wordt wel omschreven als het bewust vermijden van (de) ontmoeting.
"Privacy veronderstelt een vrijheid waarbij de kern is gelegen in de mogelijkheid steeds zelf de grenzen te trekken waarbinnen men bemoeienis met zijn priva-leven duldt"

(Claessen 1978, p. 3) . De betekenis van deze faktor komt bij-

zonder goed tot uitdrukking in het boekje "De Paardenvleeseters" (Ruyslinck
1964). Wanneer men niet wil dat anderen weten of zien waar en welke boodschappen we halen, dan zal selektief een voorzieningenlokatie gekozen moeten worden. Een dergelijk streven kamt ook tot uitdrukking bij het bezoeken van een
kafe (er de voorkeur aan geven een kafe te bezoeken waar men geen bekenden
verwacht) en bij het onverwacht krijgen van bezoek ('als ik geweten had dat
je zou komen, had ik de loper uitgelegd'). In de enqu&te zijn op deze punten
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vragen gesteld waarvan de resultaten verwerkt zijn in de variabele PRIVACY,
welke de mate waarin een huishouden naar privacy streeft, aangeeft.
"Weerstand tegen verandering, gehechtheid aan een uitgangssituatie,... hebben
een vertragende werking op de ruimtelijke mobiliteit" (Bak 1976, p. 15) . Een

dergelijke houding kan als een aspekt van leefstijl worden opgevat (Lanfant
1972, p.88). We hebben dat meetbaar gemaakt aan de hand van meningen over een
reeks uitspraken. In de regio van onderzoek komen daarvoor, bijna per definitie, meningen over het mijngebeuren, de Limburgse taal en de steun die de
rijksoverheid aan het vroegere generaliteitsland Limburg in het algemeen en de
Mijnstreek in het bijzonder op allerlei, vooral ekonomisch gebied verstrekt,
in aanmerking. In dit verband is vervolgens de variabele REGIOWAARDENSOM gekonstrueerd door aan de antwoordkategoriean lopend van volkomen niet mee eens
tot zeer mee eens de waarden #an tot en met vier toe te kennen (geen mening
krijgt de waarde nul) en te sommeren.
Overwegingen als gezelligheid en dergelijke zijn waarschijnlijk van invloed op

het ruimtelijk gedrag van een huishouden. Naarmate een huishouden vaker zijn
aktiviteiten met anderen (gezinsleden en/of buren, kennissen en vrienden) ontplooit, kan dit gezelligheid tot uitdrukking brengen. De tien onderzochte aktiviteiten maken elk een derge lijke keuze mogelijk. Op grond van die aktiviteiten kan een variabele gekonstrueerd worden. De variabele REISGEZELSCHAPALGEMEEN geeft de mate weer waarin een huishouden in gezelschap van anderen deze voorzieningen regelmatig bezoekt.
Diverse onderzoekers (Lee 1962, 1970; Thompson 1969; Buursink 1975, p.8) wijzen erop dat de voorzieningengebruiker niet zozeer van een objektieve afstand
in meters of in minuten uitgaat maar van een subjektieve afstand. Het subjektief beleven van een te overbruggen afstand geeft waarschijnlijk uitdrukking
aan een bepaalde houding jegens de inspanningen die men zich moet getroosten
om zich uberhaupt te verplaatsen. Voor een deel is een dergelijke houding niet
los te zien van de wijze waarop men zich verplaatst. Aangenomen mag ons inziens
echter worden dat iemand een afstand die hij wil overbruggen beoordeelt in het
licht van de voor hem geldende kondities, waaronder diens vervoermiddel (zie
ook paragraaf 3.5.) Om die reden hebben wij over een tiental door de respondenten gerealiseerde afstandsoverbruggingen gevraagd een oordeel over de reistijd te geven. De variabele REISOORDEELALGEMEEN geeft per huishouden het percentage (zeer) positieve beoordelingen.

Een huishouden kan op verschillende wijzen inhoud geven aan diens participeren
in een sociaal netwerk. Een daarvan uit zich waarschijnlijk in de mate waarin
er evenwicht bestaat tussen de frekwentie waarmee het huishouden bezocht wordt
door andere participanten in het sociale netwerk en de frekwentie waarmee het
huishouden aan die anderen bezoeken af legt.

In de variabele SOCIAALNE'IWERK is

dit tot uitdrukking gebracht aan de hand van de diskrepanties tussen bezoekfrekwenties van het huishouden met een viertal bezoekkategorie6n, te weten:
buren, familieleden, vrienden en kennissen, en, kollega's. Het aantal diskrepanties (dat huishoudens bezoeken of bezocht worden) is daarin gesommeerd.

Op sportaktiviteiten en
meer tot uitdrukking in
dat men naar openluchtlijk groter als men wel
als men dat niet is. De
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lichamelijke ontwikkeling geori&nteerd zijn komt onder
het lid van een of meer sportverenigingen zijn. De kans
en/of overdekte sportakkommodaties gaat is waarschijnlid is van een of meer van dit soort verenigingen dan
variabele SPORTVERENIGINGSLID geeft aan of een huis-

houden van een of meer van dergelijke verenigingen lid is. In geval een huishouden van meer dan een vereniging lid is, mag worden aangenomen dat het deelnemen aan en het bedrijven van sport in meerdere mate mede inhoud geeft aan de
leefstijl van dat huishouden dan wanneer sprake is van Sdn lidmaatschap en uiteraard meer dan dat deze van geen enkele sportvereniging lid is.

Veel huishoudens beschikken over een telefoon. Tegenwoordig ontbreekt deze
waarschijnlijk bij een zeer klein gedeelte huishoudens om financiale redenen.
De variabele TELEFOON duidt op de aanwezigheid van een dergelijk apparaat.
De leefstijl van een huishouden komt ook tot uitdrukking in het daadwerkelijk
jaarlijks een of meerdere keren op vakantie gaan (vergelijk Zom 1977). Voor
de drie jaren voorafgaande aan het jaar waarin de enquote plaatsvond zijn hieromtrent vragen gesteld. Het gemiddeld aantal keren dat een huishouden over die
drie jaar met een maximum van twee keer per jaar op vakantie is geweest, is
weergegeven in de variabele VAKANTIEGEDRAG.

Huishoudens blijken voor het bezoeken van voorzieningen voor bepaalde dagen
van de week voorkeur te hebben (Daws 1974; Janz 1976). Ook impliciet wordt
hiervan in de onderzoeksliteratuur uitgegaan. Herhaaldelijk treffen we namelijk bepaalde dagen voor het meten van bezoekintensiteiten aan. De nadruk ligt
daarbij veelal enerzijds op een 'gemiddelde door de weekse dag' of 'gemiddelde werkdag'; anderzijds op (vlak voor) het weekend (Gantvoort 1977, p.73).
Overigens blijken de voorkeursdagen tevens samen te hangen met de wijze van
verplaatsing (Jaarsma 1972). Tenslotte wijst Buursink (1977, p.45) erop dat
"personen die niet elke dag komen winkelen, maar wel enkele keren per week,
op zaterdag meer onder de bezoekers aangetroffen worden dan op donderdag (als

door de weekse dag) ". Voor de leefsti jl-variabele VOORKEURSDAGALGEMEEN is van

deze gegevens ais het ware een samenvattende waarde bepaald. Per huishouden is
een percentage berekend. Dit geeft de mate aan waarin het huishouden over de
door haar ondernomen aktiviteiten (niet elk huishouden neemt immers aan alle
aktiviteiten deel) specifiek het weekend of de dagen van het weekend als voorkeursdagen heeft aangemerkt.
"De hoeveelheid beschikbare tijd van een individu om een bepaalde (...) activiteit te gaan verrichten, bepaalt of beperkt in de eerste plaats de keuzemogelijkheden ten aanzien van die aktiviteiten en in de tweede plaats de keuzevrijheid ten aanzien van de plaats waar men die activiteiten kan verrichten,
en dat in onderlinge afhankelijkheid" (Klerks 1973, p.368). Wat vrijetijd is
of kan zijn heeft vele onderzoekers beziggehouden. Talloze definities en omschrijvingen zijn daaruit voortgevloeid, zonder dat thans sprake is van een
eensluidende en algemeen geaksepteerde begripsomschrijving ( Havighurst 1959;
Gijswijt 1969, pp. 1 en 2; Chapin 1969, p.310). Een betrekkelijk recent overzicht van verschillende soorten vrijetijdsonderzoeken, verricht in de periode
1935-1975, is gepubliceerd door het SWIDOC (Sociaal Wetenschappelijk Instituut
voor Informatie, Documentatie en Onderzoek). In deze studie definieert Kamphorst (1976, p.XII) vrijetijd als "het totaal van de tijdsperioden waarin ge-

drag plaatsvindt waaraan een keuzemoment ten grondslag kan liggen en dat gekenmerkt wordt door een ervaring van zelfbepaling". Welke perioden van de dag
daarvoor in aanmerking komen, is voortdurend punt van diskussie (Blaas 1976) .
Vast staat dat om van de vrijetijd die iemand heeft (of overhoudt) een indruk
te krijgen naar diens dagindeling, zijn tijdsbudgettering, gevraagd dient te
worden

(Hagerstrand 1970, 1973). "A time budget is a log or diary of the se-

quence and duration of activities engaged in by an individual over a specified
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period, most typically the 24-hour day. Time budget research involves the collection of numerous such protocols from members of a population to analyze mair

trends and sub-groups differences in the allocation of time"......
" . . . . the
term 'time budget' is generally reserved for an exhaustive accounting of a
slice of time in individual experience" (Converse 1968, p.42; zie ook Anderson
1971). Tijds-budgettering kan gebeuren in het kader van een enqujte en/of interview. Als verfijning op deze 'home-interviews' wordt de 'diary', het tijdsbudgetteringsboekje dat door de respondent zelf over een bepaald tijdvak met
een bepaalde regelmaat wordt ingevuld, toegepast (Vidakovic 1970). Soms levert
een dergelijk type inventarisatie ook voor de planning adekwate data op. "A
'diary' survey undertaken for the city planning department in Cedar Rapids, Iowa, in 1947 (Berry 1959), subsequently became a major data source for testing
various central place theory postulates in America for more than two decades"
(Davies 1976, p.17).

Voor de konstruktie van leefstijl kozen wij voor een mini-diary. Deze minidiary bevat voor de man en/of vrouw van een huishouden een serie vragen over
wanneer en deels hoe lang zij zich gedurende de dag met bepaalde dagelijkse
aangelegenheden bezighouden. Het omvat vragen over opstaan, ontbijten, lunchen,
avondeten, middagdutje en slapen gaan. Deze 'methodiek' werd overigens met een
grimas op het gezicht bij de respondent ontvangen. Aan de hand van deze gegevens zijn een viertal variabelen gekonstrueerd, waarvan VRIJETIJD er een is.
Voor de konstruktie van deze laatste is van de zg. negatieve definitie van
vrijetijd uitgegaan, dat wil zeggen dat aan de hand van die aangelegenheden de
resterende tijd per dag voor man en/of vrouw berekend zijn. Tevens is rekening
gehouden met de hoeveelheid tijd die men aan beroeps- en/of huishoudelijke arbeid per dag besteedt.
"Het is evident", schrijft Den Draak (1974, p.7) , "dat de trend naar de 'homecentered society' gevolgen heeft voor het bezoek aan (dikwijls veraf gelegen)
ontspanningsgelegenheden en voor de participatie in het verenigingsleven dat
aanvankelijk een deel van de recreatieve functie aan het gezin onttrokken
heeft". Deze oriantatie op de woning hebben wij geoperationaliseerd aan de hand

van een drietal gegevenheden, namelijk de tijd die men aan hobby's besteedt,
het aantal hobby's dat men er op na houdt en de frekwentie waarmee men op het
balkon of in de tuin van zijn woning zit. Voor de man en de vrouw van het huishouden tesamen is nagegaan of zij op die items gelijk skoorden. Het aantal keren dat dit niet het geval was, is opgenomen in de variabele VRIJETIJDSGEDRAG.

8.6. Relaties tussen variabelen

Op dit punt van het onderzoek aangekomen is het niet ongebruikelijk om de afhankelijke en onafhankelijke variabelen met elkaar tekstueel in verband te
brengen. Dit geldt ook voor de onafhankelijke variabelen onderling. Deze aktiviteit, die aangeduid wordt als het opstellen van een nomologisch netwerk
(Swanborn 1973, p.123) zorgt ervoor dat voorafgaand aan de rekentechnische
analyse, een beeld over verbanden en kausaliteiten bestaat. Daarnaast geeft het
netwerk een idee over variabelen die eventueel storend op bepaalde verbanden
inwerken. Wij wijzen bijvoorbeeld op de variabele DAGVERSCHIL2 die een sterke
'korrelatie' vertoonde met VRIJETIJD.
In het kader van onze studie achten wij de opstelling van een nomologisch netwerk te pretentieus. Er is veeleer sprake van een aftasten of bepaalde variabelen, in dit geval meestal konstrukties, in redelijke statistische mate verband houden met de betreffende te verklaren variabele. Het gaat met andere
woorden om de empirische plausibiliteit van variabelen. De inhoudelijke plau100
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sibiliteit is vooral in hoofdstuk 6 en dit hoofdstuk aan de orde geweest. De
keuze en konstruktie van de variabelen hangt ermee samen. De afhankelijke variabelen verschillen naar voorzieningensoort waarop ze betrekking hebben. Dit
heeft in de eerste plaats konsekwenties voor de samenstelling van onafhankelijke variabelen die in de verschillende analyses van ruimtelijk gedrag van voorzieningenbezoekers worden opgenomen. Zo is bijvoorbeeld het lidmaatschap van
een sportvereniging weinig relevant voor het bezoeken van de kruidenier.
In de tweede plaats bestaan er bepaalde verwachtingen omtrent welke onafhankelijke variabelen sterker verband dan andere zullen vertonen met bepaalde operationalisatie-aspekten van het ruimtelijk gedrag.
Hoewel wij dus een nomologisch netwerk 'overdone' achten, lijkt een verwerking
van beide punten in een tabel zinvol en verhelderend. Voor het wel/niet bezoeken van de dichtstbij gesitueerde voorzieningenlokaties is een tabel opgesteld.
Deze tabel geeft per kolom een voorzieningensoort. De rijen worden ingenomen
door de onafhankelijke variabelen; deze zijn in alfabetische volgorde geplaatst.
In de twee onderste rijen zijn BEZOEKFREKWENTIE en VERVOERSWIJZE aan de reeks

onafhankelijke variabelen toegevoegd. Evenals DEELNAME9 variaren deze variabelen naar voorzieningensoort (zie bijlagen 8 en 9).
Elke cel in een dergelijke tabel refereert dan aan de relatie tussen de te verklaren en de onafhankelijke variabelen. De relaties die niet kunnen voorkomen
(bijvoorbeeld doordat de betreffende onafhankelijke variabelen in dat geval
niet in de analyse zijn opgenomen) zijn met een 'o' aangegeven. Met behulp van
symbolen (asteriks) is in een kolom zichtbaar gemaakt welke onafhankelijke variabelen waarschijnlijk van grote betekenis, van betekenis, en van ondergeschikte betekenis zijn voor de verklaring van het betreffende ruimtelijke gedrag.

De tabel geeft enerzijds ali het ware kategoriean voorzieningengebruikers op
basis van hun karakteristieken weer. Anderzijds treden die onafhankelijke variabelen door middel van asteriksen naar voren, waarvan wij statistisch signifikante verbanden met de betreffende variabele ruimtelijk gedrag verwachten.
Zo zijn bijvoorbeeld bij het bezoeken van kruidenier en groentewinkel waarschijnlijk BEZOEKADRESBINDING, KOOPWIJZE, SOCIAALEKONOMISCHESTATUS, WOONGEMEENTE en VERVOERSWIJZE (elk van twee asteriksen voorzien) van relatief groot
belang. Enkele andere variabelen zoals BEWEGINGSBEPERKING, BROMFIETSMOBILITEIT,
en dergelijke (elk van 6dn asteriks voorzien) duiden eveneens op verwachte signifikante verbanden maar deze variabelen zijn waarschijnlijk ter verklaring van
de betreffende te verklaren variabele van sekundair belang.
Bij de andere voorzieningensoorten geldt hetzelfde procede.
Het beeld van de relaties tussen de operationalisatie AKTIVITEITDEELNAME en de
onafhankelijke variabelen verschilt op verschillende punten van dat van AKTIVITEITDICHTBIJ. In de eerste plaats zijn de relaties met BEZOEKFREKWENTIE en
VERVOERSWIJZE irre#el. In de tweede plaats menen wij dat de plausibiliteit van
deze operationalisatie vooral gezocht moet worden in de sfeer van 'aktief' gedrag. Dit houdt in dat wij vooral van betekenis achten de onafhankelijke variabelen DEELNAME9, LIDMAATSCHAPVERENIGINGEN, REISGEZELSCHAPALGEMEEN en VAKANTIEGEDRAG. Ten aanzien van sportvoorzieningen zal waarschijnlijk ook SPORTVERENIGINGSLID van belang zijn. In de derde plaats is een aantal relaties niet
plausibel; bijvoorbeeld geldt dat voor BEZOEKADRESBINDING, KOOPWIJZE, etc. De
dan nog resterende tekstueel plausibiliseerbare relaties zijn waarschijnlijk
in dit verband zwak of niet signifikant.
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9.

ANALYSE: DE VERKLARENDE VARIABELEN

"Perhaps this is one of the problems of
trying to think in terms of dichotomies
without allowing for a joining continuum...."
(Mann 1965, p.207)

9.1. Algemeen

Bij dit deel van de analyse gekomen lijkt een korte rekapitulatie van het voorgaande nuttig.
Vanuit de praktijk van de ruimtelijke planning zijn vraagtekens geplaatst (voorwoord en hoofdstuk 1) achter bepaalde benaderingswijzen in de ruimtelijke planning. Deze punten zijn nader bekeken aan de hand van wat genoemd zijn normatieve benaderingen (hoofdstuk 2). In die benaderingen stond het reduceren van
af te leggen afstanden centraal, waarbij aangetekend is dat in geval van graviteitsbenaderingen het in feite gaat om de wisselwerking van attraktiviteit
van en afstand tot bezoekzones vanuit herkomstzones.
Aangezien over het konsekwent en strikt reduceren van afstand --we spreken dan
van afstandsminimalisatie-- bij voorbaat twijfels bestonden, zijn twee 'wegen'
bewandeld. De ene gaat na in hoeverre huishoudens voor het bezoeken van verschillende voorzieningensoorten de meest nabije mogelijkheden bezoeken (hoofdstuk 6) en in hoeverre een graviteitsmodel een bruikbare beschrijving van gemeten gedrag in de ruimte voor die voorzieningensoorten geeft (hoofdstuk 7).
Dit trajekt is bedoeld om de eventuele betrekkelijkheid van afstandsminimalisatie en de onbruikbaarheid van het graviteitsmodel op intra-stedelijk niveau
zichtbaar te maken.
De andere weg die bewandeld wordt, start vanuit de gedachte dat een deel der
huishoudens een bepaald ruimtelijk gedrag ten toon spreidt (hoofdstuk 3), terwijl een ander deel een andersoortig gedrag vertoont.
Ruimtelijk gedrag met betrekking tot het bezoeken van voorzieningen is op verschillende manieren geoperationaliseerd (hoofdstuk 6). In al die gevallen willen wij weten waardoor die verschillen in ruimtelijk gedrag ontstaan. Met andere woorden, welke kenmerken van voorzieningengebruikers die verschillen (hoofdstuk 3) verklaren. Om verschillende redenen beperken we ons wat die kenmerken
betreft niet tot de gebruikelijke, maar betrekken ook zg. leefstijl-variabelen
(hoofdstuk 4) in de exploratie. We zijn nu aangekomen bij de vraag: welke variabelen dragen bij in de verklaring van de ruimtelijke gedragingen van voorzieningengebruikers. Ten behoeve van deze analyse wordt gebruik gemaakt van de
techniek van de 'kontrastgroepen-analyse'. Op deze techniek zal in de volgende
paragraaf uitgebreid worden ingegaan. Vervolgens wordt het domein aangegeven
waarbinnen de techniek toegepast kan worden.
De keuze voor deze analysetechniek berust op een drietal overwegingen welke in

hun algemeenheid nog in de volgende paragraaf aan de orde komen. Die overwegingen zijn in de eerste plaats de aard van het datamateriaal dat overwegend
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nominaal en ordinaal is. De techniek kan in de tweede plaats een aanzienlijke
datareduktie opleveren doordat een variabele die meer tot de proportie verklaarde variantie bijdraagt meer naar voren zal treden en andere afvallen. Tenslotte levert de techniek een dichotomisering van de klassen van elke variabele op, daar waar het sterkste omslagpunt ligt. Naast de kontrastgroepen-analyse
wordt van de overbekende X2-toets gebruik gemaakt. Op basis van genoemd domein
vindt een eerste 'uitdunning' van te analyseren operationalisaties plaats. Een
tweede eventuele inperking houdt verband met de rol die de woongemeente op de
operationalisaties van ruimtelijk gedrag speelt. Vervolgens komen de resultaten van de analyses met deze beide statistische technieken aan de orde. Dit
gebeurt per operationeel aspekt van ruimtelijk gedrag van voorzieningengebruikers. De X2-toetsen zijn mede gericht op de relaties tussen verklarende variabelen die niet bovenaan in de kontrastgroepenbomen terecht gekomen zijn en de
te verklaren variabelen.

Vervolgens wordt ook stilgestaan bij de 'van het toneel verdwenen' verklarende
variabelen, in het bijzonder de verdwenen leefstijlvariabelen. Daarna vatten
we de analyseresultaten samen. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk zal
de betekenis van de resultaten van dit verkennende onderzoek voor de ruimtelijke planning benoemd en bekommentarieerd worden.

9.2. Kontrastgroepen-analyse

De analysemethode die in Nederland bekend staat als de 'kontrastgroepen-analyse' en in principe gelijk is aan de 'Automatic Interaction Detection'-tech-

niek (A.I.D.), wordt in Nederland in feite betrekkelijk weinig (door sociale
wetenschappers) toegepast. Voorbeelden van recente toepassingen zijn Van Heesewijk Bureau (1978) en Verdonk (1979). Toepassing op grote schaal vindt vooral in de Verenigde Staten van Amerika (Universiteit van Michigan) plaats.
Beschrijving van de methode geschiedde alhier voor het eerst in het begin van
de zestiger jaren (Segers 1963). De methode kan gerekend worden tot de kategorie van multivariate statistische analyse-technieken. Doel van deze technieken is in het algemeen gelijkluidend.
Voor de kontrastgroepen-analyse geldt dat "het doel van de methode de analyse
van de samenhangen tussen een groot aantal faktoren is, waarbij aan 66n daarvan de positie van afhankeli jke variabele kan worden toegekend" (Se ers 1964,
p. 194). De methode wijkt echter sterk af van multivariate-technieken zoals re-

gressie-, variantie- en faktoranalyse vooral op het punt van wiskundige eisen
die aan de onderzoeksdata (de input) verbonden worden. Het gaat daarbij om eisen omtrent het meetniveau van de grootheden, de lineariteit van de statistische verbanden en de homogeniteit van de varianties (Segers 1963, p.222; Doyle 1973, p. 467) . Overigens "the AID algorithm offers a simple clustering alternative to lineair regression" (Hartigan 1975, p. 340) . Een tweetal andere
problemen zijn het gevolg van eventuele interkorrelaties en interaktie-effekten tussen onafhankelijke variabelen. Vanwege het vaak nominaal/ordinaal statische meetniveau van sociaal-wetenschappelijke data in het algemeen vormen de
associatiematen een voortdurend probleem. "Since many of the variables are
really classifications, rather than continuous variables, the task is compounded since the problems of assessing, the intercorrelations of variables of this
type are much more difficult to handle statistically than are relationships
between continuous variables" (Sonquist 1975, p.6) . Nadrukkelijker nog vormen
de interaktie-effekten een struikelblok (Segers 1963, p.222; Moellering 1974,
p. 1; Sonquist 1975, p. 7).
"Particularly in the social

sciences, there are two powerful reasons for believing that it is a mistake to assume that the various influences are addi-
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tive. In the first place, there are already many instances known of powerful
interaction effects ... Second, the measured classifications are only proxy
variables for other things and are frequently proxies for more than one con-

struct" (Morgan 1963, p.416) . Teneinde dergelijke beperkingen te overbruggen
is de techniek van de kontrastgroepen-analyse ontwikkeld "which predict not by

functions but by patterns of predictor variables" (Gillo 1974, p.646).
Het voorspellend model kan in de volgende vergelijking worden uitgedrukt:
Y = f(Xl ' x2 ' X)

xn) + e,

waarin Y de te verklaren variabele, X1 ..... X n de verklarende variabelen en
e een schattingsfout voorstellen. Sedert 1963 (Morgan 1963; Segers 1963) zijn
hiervoor komputerprogramma's ontwikkeld. Opgemerkt dient te worden dat alleen
de kategorie A.I.D. in een zg. hogere programmeertaal (Fortran, Algol) is omgezet.
"The essence of the algorithm is the sequential application of a one-way ana-

lysis of variance model. The objective is to partition the sample into a series of non-overlapping subgroups whose means explain more of the variance
than any other competing partition at that stage.... The program computes oneway analysis of variance statistics for every predictor over the whole sample.
Then it selects that variable which does the most good in reducing the error
sum of squares and uses it as a basis for deviding the sample into two parts
so as to maximize predictive power. Then each part is treated separately in
the same fashion and is further subdivided. The process continues until the
groups are too small to subdivide or predictive power is not increased sufficiently to warrant further subdivision"

(Sonquist 1969, pp.

85 en 86) .

Het kriterium voor de minimum-omvang waarna niet verder gesplitst wordt, wordt
in principe door de onderzoeker bepaald.

"For typical survey data a minimum

group size of 25 seems reasonable, since one hardly ever puts much credence in
two subgroups whose combined N's add to 25 or less, however different their
means" (Sonquist 1974, p.119) . Segers (1964, p.210) noemt een getal van 50 als
minimum.
Als minimum-kriterium voor de voorspellende werking van het model noemt Segers
(1964, p.210) een percentage van 5 8 2 procent, Sonquist (1974, p.119) vermeldt: "a reducibility criterion of .005 of the original total sum of squares,
an eligibility limit of .015", het kriterium voor signifikantie. Een laatste
argument om de splitsings-procedure te beaindigen is het maximum aantal splitsingen. Opgemerkt dient te worden dat dit kriterium in het bijzonder bij de
A.I.D.-procedures eerder een technische kwestie is dan een konseptuele.
Wordt het kriterium hoog gesteld dan levert dat 'alleen maar' een omvangrijke
boom van kontrasterende groepen op. Konseptueel ligt de zaak ingewikkelder en
hangt de keuze meer af van het doel dat ermee wordt nagestreefd. Vooral wanneer men geinteresseerd is of bepaalde grootheden uberhaupt, desnoods zeer gering, bijdragen in de verklaring van de afhankelijke variabele kan een hoog
kriterium wenselijk zijn. Echter, we dienen ons dan wel te bedenken dat het
rekentuig, zolang als aan de in de procedure gestelde beperkende voorwaarden
voldaan wordt, met splitsen doorgaat ' tot die (on-) waarschijnlijk een ons

weegt'. De zin van dergelijke splitsingen mag dus in het algemeen in twijfel
getrokken worden. Een achterliggend theoretisch model zal enerzijds dus uitgangspunt bij de interpretatie van het resultaat van de kontrastgroepen-analyse moeten zijn. Anderzijds zullen alleen prediktoren die in --redelijke-mate reduktie in de totale kwadratensom opleveren, als akseptabele verklarende variabelen opgevat kunnen worden. Dit betekent dat vooral de eerste split105

singen, boven/voorin in het trunkogram, voor verklaring van de afhankelijke
grootheid interessant zijn. Het trunkogram is de weergave van het analyseresultaat.

De vorm is die van een boom met takken. De strukturen van opsplitsin-

gen,de takken, duiden op de berekende dichotomiseringen van onafhankelijke variabelen. Elke opsplitsing levert een aantal getallen en/of waarden op met betrekking tot onder andere aantal waarnemingseenheden, proporties van een kategorie binnen de te verklaren variabele en percentages verklaarde variantie.
In het schema is een toelichting gegeven over plaats en betekenis van die getallen en waarden in het trunkogram.

totaal aantal aangebrachte splitsingen onder de gestelde kondities
,

percentage verklaarde variantie bij
dat aantal splitsingen

omvang van de (deel-)steekproefpopulatie met betrekking tot de analyse

[73]

naam van de afhankelijke variabele

/-ill

proportie van de

afhankelijke varia-

het bet:reffende kenme
percentage verklaarde variantie

bele met

-.
..1.1

-il.1

omvang van de gesplitste subgroepen
naam van de onafhankelijke variabele
kategoriein van de onafhankelijke variabele die in een kontragterende
groep bijeen genomen zijn

.- -

-

zoveelste stap van de splitsingen in
kontrasterende groepen van een onafhankelijke variabele

1

ha-

van.en onafhankelijke variabele

Schema 6 : Toelichting bij de indeling van en getallen en waarden in een
trunkogram.

Afhankelijk van het meetniveau van de variabelen kunnen twee wijzen van split-

sen van een groeD onderkend warden. "A 'monotonic' predictor has ordered categories so that one subgroup must have category members that are all less than
those defining the other subgroup. On the other hand, a free' predictor is
'
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nominal - that is, its categories do not imply ordering. Thus any categories
may be juxtaposed to define a subgroup"

(Kass 1975, p. 178) .

In samenhang hiermee rest de problematiek van de signifikantie die met name in
de A.I.D.-techniek getoetst wordt door middel van een standaard t-toets voor
het verschil tussen elke twee nieuwe groepen. Kass merkt terecht op dat door
de aard van de techniek (splitsingen worden immers d&dr gegenereerd waar de
BSS/TSS-waarde* het grootst is) dergelijke signifikanties vrijwel automatisch
bewerkstelligt. "We can certainly agree that if the t-test is not significant

than the split performed by the analysis is also not significant. However,
the t-test must be treated with extreme caution, since AID by
its nature maximizes the value of the between-group t-statistic" (Kass 1975,
p.179; Scott 1976).
Tenslotte dient opgemerkt te worden dat ook deze techniek niet zonder haken en
ogen ('pitfalls') is. Zo stellen Doyle en Fenwick (Doyle 1975, p.408) dat de
techniek "is both misleading and unreliable to an unexpected degree. Further,
even when used correctly at a preliminary stage of data analysis it is subject
to considerable bias and its use without validation test can never be justified". Beiden zien overigens meer in regressie-analyse (Doyle 1975, p.410 e.v.) .
Vermoedelijk vormt de publikatie van Sonquist (1975) waarin de 'validation of
a search strategy' centraal staat op deze kritische opstelling een nuttige re-

significance of

aktie.

9.3. Het domein van de analysetechnieken
In deze studie wordt gebruik gemaakt van de kontrastgroepen-analyse A.I.D.,

een standaardprogramma uit het pakket BASIS/BASIS van Burroughs. Dit betekent
dat ter bepaling van het domein waarbinnen de techniek funktioneert, een viertaZ beperkingen aan het verloop van dat programma kunnen worden opgelegd. Wanneer bij een volgende splitsing het percentage verklaarde variantie beneden
een bepaald arbitrair vast te stellen minimum komt, stopt de analyse. Dit gebeurt ook wanneer een bepaald van tevoren vastgelegd maximum aantal splitsingen overschreden wordt. In de derde plaats kan een eveneens arbitrair minimum
aantal waarnemingseenheden in dan cel van een dichotomie verdere uitsplitsing
van die cel ongewenst doen zijn. In de navolgende kontrastgroepen-analyse zijn
deze domeingrenzen respektievelijk op .01, 50 en 25 gesteld. In de vierde
plaats kan op grond van overwegingen of een va4iabele nominaal, ordinaal of
van een hoger meetniveau is, het kriterium wel/niet monotoon worden meegegeven.
Dit kriterium heeft daarop aansluitend konsekwenties voor de wijze waarop verklarende variabelen per splitsing in klassen worden opgedeeld. In geval van
niet monotoon hoeven namelijk niet opvolgende klassen bij elkaar genomen te
worden. Dan kan bijvoorbeeld ook de eerste en de vijfde klasse bijeen genomen
worden.
Er is nog een vijfde domeingrens van belang die in feite aan de toepassing van

de techniek vooraf gaat. Het gaat hier om de verdeling in proporties van de te
verklaren variabele. Dit is in het bijzonder van belang wanneer die in dichotome vorm aan de analysetechniek wordt aangeboden. Bij onze operationalisaties
is dat het geval. De techniek werkt alleen zinvol wanneer deze properties liggen tussen cirka .30 en .70.

*

BSS = between sum of squares; TSS = total sum of squares; het deeltal geeft
de proportie verklaarde variantie weer.
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9.4. Konsekwenties van

de

domeinstelling

De eerste drie domeingrenzen zijn op standaard-waarden gehouden. Voor het vierde kriterium zijn de leefstijlvariabelen KOOPWIJZE en KINDEROPVOEDING als nietmonotone variabelen in de analyse opgenomen. In beide gevallen kan geen monotoon of ordinaal verloop verondersteld worden.
Het vijfde kriterium van de domeinstelling heeft belangrijke konsekwenties. Een
aantal voorzieningensoorten vertoont namelijk proporties die of lager dan .30
of hoger dan .70 zijn. De volgende tabel geeft hiervan een overzicht en geeft
tevens middels kursivering die ruimtelijke gedragsoperationalisaties aan, die
van de verdere analyse op grond van dat kriterium worden uitgesloten (althans
wat betreft de toepassing van de kontrastgroepen-analyse).

Tabel 10 : Overzicht van de proporties van voorzieningengebruikers die wat betreft hun ruimtelijk gedrag respektievelijk aan de betreffende aktiviteit deelnemen en daarvan niet de dichtstbij gesitueerde lokatie bezoeken

Voorzieningensoort/
bezoek aan:

AKTIVITEITDEELNAME

AKTIVITEITDICHTBIJ

kruidenier

.40

groentewinkel

.37

kledingzaak

.52

geschenkenwinkel

.34

kafe

.50

restaurant

.43

.55

openlucht sport akkommodatie

.40

.17

overdekte sport akkommodatie

.34

.7

rekreatiegebied/-objekt

.67

.21

.34

Zoals uit de tabel blijkt, heeft het vijfde kriterium konsekwenties voor het
wel/niet bezoeken van de dichtstbij gesitueerde openlucht sport, overdekte
sport en rekreatievoorziening.

9.5. Woongemeente en operationalisatie van ruimtelijk gedrag van voorzieningen-

gebrui kers

Met betrekking tot de operationalisatie AKTIVITEITDEELNAME staat de hypothese
centraal dat de woongemeente van de voorzieningengebruikers geen invloed uitoefent op het gebruik maken van bepaalde voorzieningensoorten.
Nadat tussen de gedragsvariabelen en WOONGEMEENTE kruistabellen zijn 'gedraaid',
blijkt die hypothese op grond van daarbij berekende X2-waarden bevestigd te
worden. De volgende tabel geeft onder meer die waarden weer. Aangezien die X2-

waarden bij een waarschijnlijkheidsniveau van 95% niet signifikant zijn, kan
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dus geen verschil in deelname aan een voorziening verondersteld worden naar
gelang de voorzieningengebruiker uit de ene of de andere gemeente afkomstig is.
Waarschijnlijk kan hieruit tevens worden afgeleid dat het aanbod van een betreffende voorziening in de woongemeente van de voorzieningengebruiker geen invloed uitoefent op het wel/niet gebruik van die voorziening op zich.

Tabel

11

:

2

-waarden tussen operationalisaties van
het ruimtelijk gedrag van voorzieningengebruikers ten aanzien van
negen onderzochte voorzieningensoorten en de woongemeenten van de
gebruikers (df=2)
Overzicht van de berekende x

Voorzieningensoort

AKTIVITEITDEELNAME

AKTIVITEITDICHTBIJ

22.54

kruidenier

8.96

groentewinkel

28.42

kledingzaak

14.94

geschenkenwinkel
1.41

18.35

.50

5.86

openlucht sport

3.24

3.06

overdekte sport

1.57

3.29

rekreatiegebied/-objekt

1.86

8.64

kafe
restaurant

Bij de andere operationalisatie, AKTIVITEITDICHTBIJ, hebben we reeds gezien
(paragraaf 9.4.) dat menige voorzieningengebruiker lokaties in dat verband
bezoekt die verderweg liggen dan nodig is. In het konseptueel model (paragraaf 3.5. en 8.6.) hebben we verondersteld dat de WOONGEMEENTE van de voorzieningengebruikers daarop invloed uitoefent. Deze veronderstelling berust
onder meer op de gedachte dat bewoners van kleine gemeenten in sterkere mate op hun woongemeente betrokken zijn dan bewoners van grotere gemeenten, hetgeen zich onder meer zou uiten in de voorzieningenlokaties die men in hoofdzaak bezoekt.
We hebben in het voorgaande reeds qewezen op het probleem dat het voorzieningenaanbod van elke gemeente afzonderlijk bepalend voor het al of niet bezoeken van een verderweg gesitueerde voorzieningenlokatie kan zijn. In dat geval
zou niet voldaan zijn aan de definitie van ruimtelijk gedrag (zie paragraaf
5.3.). Uit de berekende X2-waarden die voor deze operationalisatie eveneens
in bovenstaande tabel vermeld zijn, blijkt dat --met uitzondering van het bezoek aan restaurant, openlucht sport en overdekte sport-- de invloed op het
ruimtelijk gedrag van voorzieningengebruikers op 95% waarschijnlijkheidsniveau
signifikant is bij de onderzochte voorzieningensoorten (X 2> 5.99; df=2) .
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Tabel 12

:

Overzicht van percentages van huishoudens per woongemeente die
dichtstbij gesitueerde voorzieningenlokaties bezoeken

Bezoek aan:

Woongemeente:

Merkelbeek

Schinveld

Brunssum

73

53

kruidenier

48

groentewinkel

54

72

61

kledingzaak

74

38

48

71

geschenkenwinkel

63

55

kafe

83

79

58

restaurant

65

47

71

openlucht sport

85

89

80

overdekte sport

96

88

94

rekreatiegebied

74

88

76

Gaan wi j deze

verbanden stuk voor stuk na ( zie tabel 12) dan kunnen de volgen-

de opmerkingen gemaakt worden:

* kruidenierbezoek: bewoners van Merkelbeek bezoeken in iets sterkere mate de
verderweg gesitueerde lokaties; bewoners van Schinveld en Brunssum in sterkere mate dichtstbij gelegen lokaties

* groentewinkelbezoek: het merendeel van de bewoners uit alle drie gemeenten
bezoekt dichtstbij gesitueerde lokaties
2 kledingzaakbezoek: bewoners van Merkelbeek bezoeken in meerderheid dichtstbi j gesitueerde lokaties; bewoners· van Schinveld gaan juist in hoofdzaak
verderweg; voor Brunssum zijn beide kategorieSn min of meer gelijk

* geschenkenwinkelbezoek: voor alle drie de gemeenten geldt dat de meerderheid
van de bewoners naar dichtstbij gesitueerde lokaties gaat; het sterkst geldt
dit voor bewoners van Brunssum
1 kafebezoek: in dit geval geldt hetzelfde als bij het bezoek aan geschenkenwinkels, zij het dat nu het grootste deel van de bewoners van Merkelbeek
dichtstbij gelegen lokaties bezoekt

* rekreatiebezoek: ook hier zien we hetzelfde beeld als bij het bezoek van geschenkenwinkels, maar nu zijn het de bewoners van Schinveld die in grote
mate dichtstbij gelegen lokatie bezoeken.

Konkluderend kunnen we dus stellen dat de signifikante verschillen het gevolg
zijn van gradaties waarin voorzieningengebruikers van de drie onderzoekgemeenten verderweg gesitueerde lokaties bezoeken. Met andere woorden, er bestaat op
grond van deze resultaten geen aanleiding om aan te nemen dat niet aan de definitie van ruimtelijk gedrag zou zijn voldaan.
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9.6. Analyseresultaten

Het ruimtelijk gedrag van voorzieningengebruikers is aan de hand van beide
operationalisaties van het bezoeken van negen onderzochte voorzieningensoorten
in relatie tot de in hoofdstuk 8 genoemde 46 onafhankelijke variabelen geanalyseerd.

Deze analyse betreft in de eerste plaats toepassing van de kontrastgroepenanalyse. Hierdoor wordt een beeld verkregen welke van die onafhankelijke variabelen van belang zijn ter profilering van kategoriein huishoudens naar getoond ruimtelijk gedrag.
Tevens worden in de analyse de onafhankelijke variabelen zodanig in klassen
opgedeeld, dat zij het ruimtelijk gedrag van voorzieningengebruikers zo sterk
mogelijk verklaren.
In de tweede plaats worden kruistabellen opgesteld waarin het ruimtelijk gedrag afgezet wordt tegen elk van de onafhankelijke variabelen afzonderlijk.

9.6.1. Deel name aan aktiviteiten: het gebruik van voorzieningen
Ruimtelijk gedrag in de vorm van inaktiviteit (vergelijk Segers 1975, p.145)
is eveneens ruimtelijk gedrag. Van de voorzieningensoort in kwestie geen gebruik maken heeft bij vijf aktiviteiten betekenis. De proporties niet-deelname zijn van dien aard dat het zinvol is na te gaan of de subpopulaties welen niet-deelname met betrekking tot de verklarende variabelen verschillend van
samenstelling zijn. Met andere woorden: wie gaan wel en wie gaan niet.
Operationalisaties van het ruimtelijk gedrag met betrekking tot de onderzochte

voorzieningensoorten levert bij toepassing van de kontrastgroepen-analyse een
vrij aanzienlijk aantal trunkogrammen op.
Om te voorkomen dat door de trunken het bos niet meer gezien wordt, zullen we
enerzijds spaarzaam van deze presentatievorm gebruik maken; anderzijds zullen
wij

slechts de

' kruin'

daarvan tonen. Voor AICTIVITEITDEELNAME volstaan we met

een overzicht zonder trunkogrammen van de vier belangrijkste uit de analyse

naar voren getreden onafhankelijke variabelen. Het overzicht in tabel 13 vermeldt voor die variabelen tevens de uitgesplitste ( samengetrokken) klassen, het
bij de gestelde domein-waarden totaal aantal aangebrachte splitsingen en het
bij de totale trunk berekende percentage verklaarde variantie.
Bij de vier koop-aktiviteiten is een analyse van het wel of niet aan deze aktiviteiten deelnemen weinig relevant. Uiteraard zijn er 'altijd' enkele huishoudens die opgeven niet(s) te kopen van dergelijke produkten. Het aantal per
koop-aktiviteit is evenwel zo gering dat een beschrijving van deze huishoudens
niet 'de moeite waard' is. Het gaat om uitzonderingen die (waarschijnlijk) de

regel bevestigen. Om met een voorbeeld te volstaan: een zelfstandig wonende

geestelijke wiens verzorging elders plaatsvindt en waaraan hij letterlijk niet
deelneemt.
Uit de kontrastgroepen-analyses met ARTIVITEITDEELNAME als afhankelijke varia-

bele en de 46 vermelde onafhankelijke variabelen blijkt dus dat bij het bezoeken van restaurant en overdekte sport de variabele DEELNAME9, zoals werd verwacht, op de voorgrond staat. Boewel dat bij rekreatiebezoek niet DEELNAME9 is,
staat wel een op aktief-zijn duidende variabele hoog in de kruin van de trunk,
namelijk VAKANTIEGEDRAG. Bij openlucht sport bezoek blijkt het lid zijn van een
of meer sportverenigingen van belang. Alleen blijkt dat niet het geval bij het
bezoeken van het kafe; hier zien we dat de faktor LEEFTIJD in die zin de belangrijkste rol speelt.
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Tabel 13

Overzicht van de vier belangrijkste onafhankelijke variabelen voor
de verklaring van het deelnemen van voorzieningengebruikers aan een
vijftal voorzieningensoorten op grond van de kontrastgroepen-analyse

:

Afhankelijke
variabele
:

KAFEDEELNAME

totaal
aantal
splitsingen

8

% verklaarde
varian-

onafhankelijke
variabelen

tie

23

1. LEEFTIJD
2. PRIVACY

(1.a)

OPENLUCHTSPORT-

15

5

40

23

DEEINAME

11

33

(1-5)

(6-9)
(3)

(0)

(1-9)

1.DEELNAME9
2.VAKANTIEGEDRAG (1.a)
3.SOCIAALEKONOMISCHESTATUS
(1.b)

(2-6)
(0)

(7-9)
(1-6)

(0-1)

(2-3)

4. DEELNAME9

(7-8)

(9)

(2.a)
(1.b)

XX

3<X

(2.b)

1.SPORTVERENIGINGSLID
2.DEELNAME9 K
(1.a)
3.VOORKEURSDAG
ALGEMEEN
(2.a)
4.VOORKEURSDAG
ALGEMEEN
(2.b)

OVE RDEKTE SPORT-

DEELNAME

X

(0-2)

3.VOORKEURSDAG
ALGEMEEN
4.DEELNAME9XX
RESTAURANTDEELNAME

gedichotomiseerde klassen

(0)

(1-2)

(2-6)

(7-9)

(0)

(1-9)

(0-3)

(4-9)

(2-6)
(7-8)

(7-9)

(0)

(1-2)

(0)

(1-2)

KX

DEEINAME9
XX
2.DEELNAME9
1.

(1.b)

(9)

3.SPORI'VERENIGINGSLID

(1.a)

4.SPORrVERENIGINGSLID
(2.a)

REKREATIEDEELNAME

13

23

1.REISGEZELSCHAPALGEMEEN

(0-3)

2.VAKANTIEGEDRAG (1.a)

(0)

3.REISGEZELSCHAP
ALGEMEEN
(1.b)
4.WOONPERIODE
(3.a)

(4-8)

(9)

(1)

(2-9)

(4-9)

(1-6)

X

refereert aan dichotomie-deel van een vorige variabele van waaruit de betrokken variabele wordt uitgesplitst (a=laagste waarde, b=hoogste waarde).
*X

exklusief gebruik dat van de afhankelijke variabele in kwestie gemaakt wordt.
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In de tweede plaats valt het op dat bij de vier eerste splitsingen ter verkla-

ring van het bezoeken van deze vijf aktiviteiten de profielen van huishoudens

grotendeels bepaald worden door variabelen die wij beschreven hebben als leefstijl-variabelen. Dit betekent dat het gebruik maken van/deelnemen aan bepaalde aktiviteiten voor een groot deel beschreven kan worden in de vorm van zg.
leefstijl-typen. Gelet op de als zodanig belangrijke verklarende variabelen
refereren die typen aan de mate waarin huishoudens aktief zijn, dat wil zeggen
de mate waarin huishoudens aan verschillende aktiviteiten in het algemeen deelnemen. Deze 'aktieve' leefstijl is dus van toepassing op het bezoeken van restaurant en overdekte sport. Bij kafebezoek treedt zoals reeds gesteld in de
eerste plaats een opdeling naar gemiddelde leeftijd der huishoudens bij 45 jaar
op. Sekundair blijkt de jongste leeftijdskategorie in termen van privacy-behoefte nader profileerbaar. Vervolgens blijkt dat voor de kategorie huishoudens
die een beperkte privacy-behoefte hebben mogelijk. Dan is het enigermate voorkeur hebben voor het verrichten van aktiviteiten in het weekend van belang.

Bij bezoek aan akkommodaties voor openlucht sport blijkt primair de mate waarin huishoudens lid van sportverenigingen-zijn doorslaggevend voor een profilering van die huishoudens. Bij rekreatiebezoek blijkt een driedeling mogelijk
aan de hand van de mate waarin huishoudens in het algemeen voorzieningen in
gezelschap van anderen bezoeken. Sekundair speelt de variabele VAKANTIEGEDRAG
een rol. Deze variabele vatten wij, zoals reeds gesteld is, eveneens op als
een uitdrukking van de mate waarin een huishouden 'aktief' is (zie hoofdst. 8).
We hebben in de paragraaf over de werking van de kontrastgroepen-analyse opgemerkt, dat variabelen met een bepaalde BSS/TSS-waarde andere variabelen met
een iets kleinere BSS/TSS-waarde verdringen, ofschoon die laatste vrijwel even

belangrijk ter verklaring van de afhankelijke variabele in kwestie zijn. In
tabel 14 staan per afhankelijke variabele die verdrongen variabelen vermeld.
Uit de tabel blijkt dat het deelnemen aan een van de vijf aktiviteiten verklaard kan worden aan de hand van een vijftal variabelen dat vrijwel telkens
tevoorschijn komt. Het betreft de variabelen DEELNAME9, LEEFTIJD, REISGEZELSCHAPALGEMEEN, VAKANTIEGEDRAG en VOORKEURSDAGALGEMEEN. Daarnaast blijkt SPORTVERENIGINGSLID voor de beide sport-aktiviteiten bijzonder relevant.
we moeten in dit verband bedenken dat dit de variabelen zijn die (bij de eerste splitsing van de kontrastgroepen-analyse) de grootste redukties van de
totale kwadratensom kunnen opleveren.

Dat ook andere variabelen signifikante verbanden met de afhankelijke variabelen kunnen geven, blijkt uit tabel 15. De 46 onafhankelijke variabelen zijn
alfabetisch aangegeven. Ze zijn met de variabele AKTIVITEITDEELNAME gekonfronteerd, in feite door het opstellen van kruistabellen en het berekenen van de
daarbij behorende x2-waarden. In bijlage 11 worden deze verbanden elk afzonderlijk voor zover die statistisch signifikant (p <.05) zijn inhoudelijk behandeld; ook daar gebeurt dat alfabetisch.

Uit die konfrontatie blijkt dat --met betrekking tot de ene voorzieningensoort
nadrukkelijker dan de andere-- huishoudens die weZ van de onderzochte voorzieningensoorten gebruik maken, beknopt weergegeven, als volgt gekarakteriseerd
kunnen worden: de huishoudens bezitten een auto; op weekse dagen kan de vrouw
des huizes over een auto beschikken, dit betekent niet alleen dat er een of
twee rijbewijzen zijn, maar tevens dat deze huishoudens tot de hogere sociaalekonomische strata gerekend moeten worden, er is ook geen sprake van andere
bewegingsbeperkingen; man en vrouw lunchen meestal samen thuis; nemen aan relatief veel aktiviteiten deel; er zijn nog kleine kinderen, hetgeen samengaat
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Tabel 14

:

Overzicht van als gevolg van de werking van de kontrastgroepenanalyse bij de eerste splitsing verdrongen onafhankelijke varia-

belen per afhankelijke variabele AKTIVITEITDEELNAME

afhankelijke
variabele/
bezoeken van:

verdrongen onafhankelijke variabelen:

KAFEDEELNAME

0.
1.

2.
3.

4.

LEEFFIJD
VOORKEURSDAGALGEMEEN
DEELNAME9 **/
PRIVACY
WOONPERIODE

**
(.0836)
(.0757)
(.0674)
(.0567)
(.0405)

RESTAURANT-

0.

DEELNAME9

DEELNAME

1.

SOCIAALEKONOMISCHESTA'I'US

(.0894)

2.

VAKANTIEGEDRAG
DUURZAMEGOEDERENSOM
TELEFOON

(.0678)
(.0514)
(.0495
(.1259)
(.0972)
(.0529)

3.

4.

*/*

(. 1688)

OPENLUCHTSPORT-

0.

DEEINAME

1.

SPORTVERENIGINGSLID
DEELNAME9 22*

2.

VOORKEURSDAGALGEMEEN

3.

LIDMAATSCHAPVERENIGINGEN (.0389)
LEEFTIJD
(.0316)

4.

OVERDEKTE SPORTDEEINAME

Mxx

0.

DEEL,NAME9

1.

SPORTVERENIGINGSLID
(.1179)
LEEFTIJD
(.0434)
LIDMAATSCHAPVERENIGINGEN (.0418)
VAKANTIEGEDRAG
(.0398)

2.

3.
4.

REKREATIEOBJEKT-

0.

DEELNAME

1.
2.
3.

4.

RE ISGEZELSCHAPALGEMEEN
DEELNAME9 xxx
VAKANTIEGEDRAG
VOORKEURSDAGALGEMEEN
POLITIEKENGAGEMENT

(.1297)

(.0706)
(.0373)
(.0305)
(.0269)
(.0267)

X

0=variabele op grond waarvan de eerste splitsing is doorgevoerd
KM

tussen haakjes is BSS/TSS-waarde vermeld zoals die gedurende de eerste
splitsing geldt; de TSS-waarden zijn opgenomen in bijlage 10
*** exklusief gebruik dat van de afhankelijke variabele in kwestie gemaakt
wordt.
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met de relatief jonge leeftijd der beide ouders; men is lid van een of meer
verenigingen, waaronder sportverenigingen; ook op lokaal-politiek gebied is
men zeer aktief; ze gaan relatief vaak per
jear op vakantie; de huishoudens maken bil voorkeur in het weekend van allerlei voorzieningensoorten gebruik; en,
al met al, beschikken ze over betrekkelijk weinig vrije tijd.

9.6.2. Bezoeken van de meest nabij gesitueerde lokaties
Van de trunkogrammen voor de zes aktiviteiten waarop de kontrastg
roepen-analyse verantwoord kan worden toegepast, zijn alleen de 'kruinen
' afgebeeld. Dit
betekent dat enerzijds slechts de eerste vijf stappen
van het splitsingsproces
en anderzijds maximaal drie stappen per uitgesplitste tak voor elke
te verklaren variabele zijn afgebeeld.
Beschouwen we de trunkogrammen (pagina's 117 en 118) dan blijkt:

1. Kruidenierbezoek: zoals te verwachten is, gaan zij
die de dichtstbij gesitueerde kruidenier bezoeken in hoofdzaak te voet (68%); daarbij blijkt van
belang te zijn of men in het algemeen voorzieningenlokaties vooral
in gezelschap bezoekt. Zij die opgaven verderweg gelegen adressen
te bezoeken,
deden dat voor een klein deel (22%) te voet, doch in hoofdzaa
(43%); bezoekfrekwentie speelt daarbij een rol en of men zeerk per auto
frekwent gaat
hangt op zijn beurt weer samen met de gemeente waarin men woont.
Dat
ste is niet bevreemdend omdat wanneer men uit Merkelbeek of Schinveldlaatnaar
verder weg gesitueerde adressen gaat, het niet voor de hand ligt dat te
voet te doen. De kombinatie kruidenier/afstand/frekwentie is daar in het algemeen niet geschikt voor.
2. Groentewinkelbezoek: Zij die de dichtstbij gesitueerde
groentewinkel bezoeken doen dat in hoofdzaak te voet (60%); van belang daarbij
blijkt de mate
waarin zij in het algemeen de door hun afgelegde reistijden vaker
niet positief beoordelen.
Zij die verderweg gaan dan nodig is om dit type voorzieni
ng te bezoeken doen
dat voor 36% per fiets/bromfiets en voor 39% per auto; bij deze
kategorie
niet-te-voet-gaande huishoudens blijkt de frekwentie waarmee groentewi
nkels
bezocht worden en de periode waarin het huishouden in de betreffen
de gemeente woont, van belang. Hoge bezoekfrekwentie gaat ook in dit geval
samen met
het bezoeken van de dichtstbij gelegen groentewinkels.
3. Kledingzaakbezoek: Gemiddeld liggen kledingzaken en dergelijk
e verder weg
dan voorzieningen voor dagelijkse benodigdheden, waarschijnlijk hangt daarmee samen dat voor het bezoeken van kledingzaken de kontrasterende
groepen
gevormd worden door enerzijds huishoudens die te voet, met de fiets
of met
de bromfiets deze voorziening bezoeken; anderzijds betreft dat
huishoudens
die per auto of openbaar vervoer gaan.
De eerstgenoemde kategorie bezocht in hoofdzaak de dichtstbij gesitueer
de
mogelijkheid. De andere kategorie die dus in hoofdzaak (66%) in dit verband verder weg gelegen lokaties
bezocht, blijkt verder geprofileerd te
worden door de woongemeente en de sociaal-ekonomische status van
de ertoe
behorende huishoudens.
Huishoudens uit Merkelbeek blijken vooral (74%) dichtstbij gesitueer
de kledingzaken te bezoeken; voor huishoudens uit Schinveld geldt ongeveer
het
omgekeerde, want vandaar gaan de meeste (62%) huishoudens naar
verderweg
gelegen kledingzaken. Voor Brunssum zijn beide subpopulaties vrijwel gelijk (52% gaat verder weg dan strikt nodig).
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11/351

KRUIDENIER DICHTBIJ

735
p=40

|

1

19.2

*

365

-39

kruideniervervoer

2.8

1.5

3

7

/43

reisqezelschanalgemeen

0-1

224

222

-3

2-9

bezoekfrekwentie kruidenier

2.8

1.3
5

4

80

-3

|

8/231

kruidenier
vervoer

48

144
-5

woongemeente

-2

GROENTEWINKEL DICHTBIJ

6,9
P=37

1

146

98

1

13.1

366

313

groentewinke lvervoer

-5

1

1.4

2.0

4

55
-2

2

reisoordeelalgemeen

209

258
-9

1-3

.

bezoekfrekwentie groentewinkel

157

1.4

43

woonperlode

720

9/36%

166

3-9

1-2

KLEDINGZAAK DICHTBIJ

22.7

180

-,

540

kledingzaakvervoer
4.7

62

478
2-3

woongemeente

1.0

104

0

Schema 7: Overzicht van trunkogra, men met betrekking tot het bezoeken van een zestal soorten

sociaaleko- 374
nomische
-3
status

voorzieningen

117

691
GESCHENKENWINKEL DICHTBIJ

P=34

22.4

368

323

geschenkenwinkelvervoer

-3

4-5
1.7

288

35

leeftijd

1-7

-

1.4

164

bezoek
adresbinding

124

3-4

367

1- 1.-1

KAFE DICHTBIJ

P=34

I

16.6

241

126

kafevervoer

2-5
1.3

3.9

2

24

4

woongemeente

1

217
2-3

woonperiode

62
-

64

5-9

1.0

105

0-3

openbaar
vervoer

[TI |

112

4-7

„8

|

P=

RKSTAUWAR DICH,p,J

I

7.6

60

258

restaurantvervoer

2.7

26

232
-

privacy

0

3.0

27
1

* loolien toelichting op deze
klasse-indeling,
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woongemeelle

zie klasse-nummeringen bij de variabelen in bijlagen 7,8 en 9
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4. Geschenkenwinkelbezoek: De ene kategorie waarvan 80% de dichtstbijzijnde
winkel bezoekt omvat opnieuw de huishoudens die zich te voet, per fiets of

per bromfiets verplaatsen naar de geschenkenwinkel. De andere kategorie die
in meerderheid (58%) verderweg gesitueerde geschenkenwinkels bezoekt gaat
per auto of openbaar vervoer. Voor deze laatste kategorie zijn verder van
belang leeftijd en de mate waarin een huishouden steeds van dezelfde winkeladressen gebruik maakt.
5. Kafebezoek: De kategorie die te voet naar het kafe gaat, bezoekt in hoofdzaak (80%) het dichtstbij gesitueerde kafe; dit geldt vooral voor Merkelbeek en in iets mindere mate ook voor Schinveldse kafe's. De mate waarin
in het algemeen van openbaar vervoer gebruik gemaakt wordt, blijkt daarbij
van belang.
Het blijkt dat de duur van huisvesting in het studiegebied verband houdt met
het bezoeken van verderweg gesitueerde kafe's.

6. Restaurantbezoek: De ene kategorie (to voet, fiets of bromfiets) bezoekt
vocral (73%) dichtstbij gesitueerde restaurants.
De andere kategorie die vooral (61%) verderweg gesitueerde restaurants bezoekt, kan dus blijkens de trunk nader uitgesplitst worden aan de hand van
de mate waarin een huishouden privacy nastreeft en in welke gemeente het
woont. Vooral (58%) huishoudens uit Brunssum blijken verderweg gesitueerde
restaurants te bezoeken, terwijl dit voor Merkelbeek andersom (65) het geval is.

In hoeverre de analysetechniek ook in deze gevallen een aantal relevante onafhankelijke variabelen heeft verdrongen, blijkt uit tabel 16. In die tabel
geven we ook voor deze operationalisatie een overzicht van de eerste vier verdrongen variabelen.
Uit de tussen haakjes geplaatste BSS/TSS-waarden blijkt met betrekking tot AKTIVITEITDICHTBIJ weinig sprake van verdringing. De BSS/TSS-waarde voor de onafhankelijke variabelen op grond waarvan door de kontrastgroepen-analyse eerste
splitsingen zijn aangebracht, zijn aanzienlijk hoger dan de eerstvolgende hoogste BSS/TSS-waarden. De variabele VERVOERSWIJZE blijkt dus bijzonder relevant
in de zin van het bezoeken van de meest nabij gesitueerde voorzieningenlokaties. Alleen bij de huishoudens die per auto de verschillende voorzieningen
bezoeken, hangt de beschikbaarheid van de auto zoals te verwachten was met het
gebruik ervan samen; voor de andere vervoermiddelen blijken die verbanden niet.
Ook met betrekking tot het gebruiken van verderaf gelegen voorzieningen lijkt
het bezit van een auto voorwaarde, maar leidt er dus niet dwingend toe.

Het opstellen van kruistabellen stelt minder harde eisen aan de verdeling van
de aantallen huishoudens over de te analyseren klassen der variabelen dan de
kontrastgroepen-analyse. Dit betekent dat bij konfrontatie van de afhankelijke variabele AKTIVITEITDICHTBIJ en de 46 onafhankelijke variabelen ook de operationele aspekten bezoek aan openlucht en overdekte sportakkammodaties en rekreatiegebieden/-objekten geanalyseerd kunnen worden. Ook in tabel 17 zijn de
variabelen in alfabetische volgorde geplaatst. In bij lage 12 worden ze inhoudelijk behandeld. Opnieuw wordt daar niet ingegaan op de verbanden die statistisch niet-signifikant blijken. Wij zijn er ons overigens van bewust dat wanneer niet-signifikante verbanden min of meer systematisch in de analyse-resultaten terugkeren (vergelijk de opmerkingen die Molenaar (1977, p.70) in dit
kader plaatste) wel degelijk met theoretisch relevante verbanden rekening moet
worden gehouden.
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Tabel 16 : Overzicht van als gevolg van de werking van de kontrastgroepenanalyse bij de eerste splitsing verdrongen onafhankelijke variabelen per afhankelijke variabele AKTIVITEITDICHTBIJ
afhankelijke
variabele/
bezoeken van:

verdrongen onafhankelijke variabelen

KRUIDENIERDICHTBIJ

0:KRUIDENIERVERVOERSWIJZE
1.KRUIDENIERBEZOEKFREKWENTIE
2.REISGEZELSCHAPALGEMEEN
3.WOONGEMEENTE
4.BEZOEKADRESBINDING

GROENTEWINKELDICHTBIJ

0.GROENTEWINKELVERVOERSWIJZE
(.1309)
1.GROENTEWINKELBEZOEKFREKWENTIE(.0506)
2.MEERDOELENTRIP
(.0185)
3.BEZOEKADRESBINDING
(.0154)
4.WOONPERIODE
(.0150)

KLEDINGZAAKDICHTBIJ

0.KLEDINGZAAKVERVOERSWIJZE
1.WOONGEMEENTE
2.DEELNAME9 ***
3.BEZOEKADRESBINDING
4.KINDEROPVOEDING

GESCHENKENWINKELDICHTBIJ

0.GESCHENKENWINKELVERVOERSWIJZE
1.LEEFTIJD
2.BEZOEKADRESBINDING
3. WOONGEMEENTE

4.DEELNAME9

*3:*

(.1921)
(.0449)
(.0359)
(.0193)
(.0174)

(.2272)
(.0287)
(.0170)
(.0148)
(.0123)

(.2237)
(.0289)
(.0214)
(.0185)
(.0184)

KAFEDICHTBIJ

0.KAFEVERVOERSWIJZE
1.WOONPERIODE
2.WOONGEMEENTE
3.VOORKEURSDAGALGEMEEN
4.LEEFTIJD

(.1663)
(.0569)
(.0480)
(.0247)
(.0242)

RESTAURANTDICHTBIJ

O.RESTAURANTVERVOERSWIJZE
1.PRIVACY
2.HUISHOUDEN
3.KINDEROPVOEDING
4.WOONGEMEENTE

(.0756)
(.0220)
(.0195)
(.0153)
(.0167)

*
**

**

0=variabele op grond waarvan de eerste splitsing is doorgevoerd

tussen haakjes is BSS/TSS-waarde vermeld zoals die gedurende de eerste splitsing geldt; deze TSS-waarden zijn opgenomen in bijlage 10.

11* exklusief gebruik dat van de afhankelijke variabele in kwestie gemaakt
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In het kort komen die verbanden erop neer dat --afgezien van graduele verschillen-- de diehtstbij gesitueerde voorzieningenlokaties vooral bezocht worden
door huishoudens te voet, per fiets of bromfiets, die niet over een rijbewijs
en (dus) niet over een auto beschikken, hetgeen overigens een kwestie van sociaal-ekonomische omstandigheden blijkt te zijn; deze huishoudens blijken hun
eenmaal bezochte voorzieningenlokaties trouw te bezoeken; een vergelijkbare
binding tonen deze huishoudens eveneens met hun woonplek; ze zijn afkomstig
uit een kleine gemeente (Merkelbeek of Schinveld) ; ze maken in het algemeen

van relatief weinig voorzieningen gebruik; deze huishoudens maken geen gebruik
van betaalcheques, ook noteren ze hun financi le uitgaven niet; gemiddelde
leeftijd van deze huishoudens ligt hoger, hetgeen ook tot uitdrukking komt in
het feit dat het om huishoudens zonder of met grotere kinderen gaat en zij reeds
langere tijd aldaar woonachtig zijn; ze hebben weinig behoefte aan privacy en

gaan bij voorkeur in gezelschap en bij voorkeur in het weekend naar allerlei
voorzieningen toe; en, deze huishoudens beoordelen hun reistijden in hoofdzaak
positief.

9.6.3. Verklarende variabelen die van 'het toneel verdwenen' zijn
Geheel van het toneel verdwenen zijn de variabelen HUURLAST(17) en KOOPLAST(20),
zij het dat zij in HUUROFKOOP(16) in gekomprimeerde en komplementaire vorm
vertegenwoordigd zijn.
Ook van het toneel verdween de variabele SOCIAALNETWERK(35).

Van weinig relevantie blijken verder nog de variabelen BAND(2), BEWEGINGSBEPERKING(3) , FIETSMOBILITEIT(12)

,

HUISHOUDELIJKEROLLENVERDELING(14) ,

KERKBE-

ZOEK(18), OPENBAARVERVOER(27), VRIJETIJDSGEDRAG(41) en WONINGTYPE(42) .

9.6.4. De analyseresultaten

Bij de in paragraaf 9.6.3. genoemde variabelen zullen we niet verder stilstaan.
In plaats daarvan geven we hierna de resultaten van de analyses weer, waarbij
telkens ook op de beide operationalisaties van het ruimtelijk gedrag van de
voorzieningengebruikers apart wordt ingegaan. Tevens wordt apart aandacht ge-

wijd aan de betekenis van de onafhankelijke variabelen op basis van het onderscheid wel/niet leefstijl-variabelen.

De tabellen 15 en 17 geven zoals gesteld een overzicht van de signifikantieniveaus van de onderzochte verbanden tussen respektievelijk AKTIVITEITDEELNAME en AKTIVITEITDICHTBIJ enerzijds en de 46 onafhankelijke variabelen an-

derzijds. Vergelijken we deze tabellen, dan valt op dat de eerste operationalisatie van het ruimtelijk gedrag van voorzieningengebruikers verhoudingsgewijs zeer veel statistisch signifikante verbanden met die reeks onafhankelijke variabelen oplevert, terwijl de andere operationalisatie dat niet doet.
AKTIVITEITDICHTBIJ blijkt namelijk vooral samen te hangen met de niet-leef-

still-variabelen: RIJBEWIJS(33)*, WOONGEMEENTE(43), WOONPERIODE(44), BEZOEKFREKWENTIE(45) en VERVOERSWIJZE(46). Daarnaast spelen nog enkele leefstijlvariabelen een duidelijk nevengeschikte rol: BEZOEKADRESBINDING(4), FINANCIEELGEDRAG(13) , KOOPWIJZE(21) , PRIVACY(29)

*
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en REISGEZELSCHAPALGEMEEN(31) .

het nummer tussen de haakjes verwijst naar de betreffende variabelen in de
overzichtstabellen 14 en 16.

Mede ge Zet op de uitkoms ten van de kontrastgroepen-anaZyses blijkt de wijze,

waarop een huishouden de voorziening in kwestie bezoekt van doorslaggevende
betekenis. Daarbij dient onderscheid gemaakt te moeten worden naar:
te voet Of anderszins bij het bezoeken van kruidenier, groentewinkel en kafe, en
te voet, per (brom-)fiets Of anderszins bij het bezoeken van de overige on.

.

derzochte voorzieningen.

De beide eerstgenoemde kategoriean huishoudens die zich verplaatsen door middel van 'langzamere' vervoerswijzen, bezoeken voornamelijk de dichtstbij gesitueerde voorzieningen; de andere kategorie gaat naar voorzieningenlokaties
die verder weg liggen. Ten dele omvat deze laatste kategorie de huishoudens,
die een of meer rijbewijzen bezitten en over een auto beschikken.
Met betrekking tot de leefstijl-variabelen blijkt in feite alleen BEZOEKADRESBINDING van belang; zij het dat deze variabele op de manier waarop deze door
ons geoperationaliseerd is, alleen relevant is voor koopaktiviteiten. In die
gevallen gaat een grote mate van adres-trouw gepaard met het minimaliseren van
afstand bij het bezoeken van voorzieningenlokaties.

Met betrekking tot AKTIVITEITDICHTBIJ moeten we dus vaststeZZen, dat de overige ZeefstidZ-variabeZen uita Zuitend ondergeschikte bet:ekenis hebben.
Geheel anders moet de betekenis van de leefstijl-variabelen ingeschat worden
voor wat betreft de operationalisatie AKTIVITEITDEELNAME. Voor deze operationalisatie is een aantal niet-leefstijl-variabelen niet relevant. Dit geldt met
name voor BEZOEKADRESBIND ING, BRANDWONING, MEERDOELENTRIP, BEZOEKFREKWENTIE en

VERVOERSWIJZE. Van de dan resterende niet-leefstijl-variabelen blijkt, mede
gelet op de resultaten van de kontrastgroepen-analyse, in feite alleen LEEFTIJD(23)* relevant. In tweede instantie moet op SOCIAALEKONOMISCHESTATUS gewezen worden. Daarnaast heeft nog een aantal niet-leefstijl-variabelen met die
afhankelijke variabelen signifikante verbanden opgeleverd. In dit verband kunnen genoemd worden: AUTOMOBILITEIT(1), FIETSMOBILITEIT(12)

,

HUISHOUDEN(15) en

HUUROFKOOP(16). Ondanks dit signifikant-zijn, zijn deze variabelen ter verklaring van AKTrVITEITDEELNAME van ondergeschikte betekenis.
Van de leefstijl-variabelen blijken met name relevant: DEELNAME9(10), LIDMAATSCHAPVERENIGING(24) --zij het alleen voor sportaktiviteiten-- SPORTVERENIGINGSLID(36), VAKANTIEGEDRAG (38) en VOORKEURSDAGALGEMEEN (39). RE ISGEZELSCHAPALGEMEEN blijkt alleen voor rekreatiegedrag van doorslaggevende betekenis.
Op basis van deze variabelen kunnen de huishoudens nader geprofileerd worden.
Voor vrijwel alle onderzochte voorzieningensoorten kan dat gebeuren aan de
hand van leefstijl-variabelen die een indruk geven omtrent de mate waarin de
betreffende huishoudens aktief op allerlei gebied zijn. Dit geldt met name
voor de variabelen DEELNAME9 en VAKANTIEGEDRAG. Voorts kan dat worden afgeleid
uit de variabelen die duiden op lidmaatschappen van bepaalde verenigingen, zoals LIDMAATSCHAPVERENIGING en SPORTVERENIGINGSLID.
'
Het komt er daarbij op neer dat de 'ninder aktieve huishoudens ook vaker niet
'
deelnemen aan de onderzochte aktiviteiten; de 'aktieve huishoudens daarentegen nemen vaker we t aan die aktiviteiten deel.
Niet-aktief zijn komt bij die variabelen in principe op hetzelfde neer. Bij
DEELNAME9 betreft dat aan een klein aantal aktiviteiten in het algemeen deelnemen; bij LIDMAATSCHAPVERENIGING betreft het van geen enkele vereniging lid

zijn; bij SPORTVERENIGINGSLID is dat ook zo, maar nu gaat het om een sport*

het nummer tussen de haakjes verwijst naar de betreffende variabelen in de
overzichtstabellen 15 en 17.
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vereniging; en, bij VAKANTIEGEDRAG gaat het er om dat men in de afgelopen drie
jaar niet op vakantie is gegaan.
Profilering van huishoudens met betrekking tot rekreatiebezoek op grond van de
variabele REISGEZELSCHAPALGEMEEN duidt kennelijk op het gezelschapskarakter

van dit type voorziening. Ook de variabele VOORKEURSDAGALGEMEEN is in dit verband mogelijk van belang. Het verband tussen deze variabele en het gebruik maken van rekreatievoorzieningen geeft aan dat huishoudens die bij voorkeur allerlei aktiviteiten in het weekend doen tot de rekreatiebezoekers gerekend
moeten worden. Een leefstijl-profiel op grond van de kombinatie gezelschap en
weekend ligt dan voor de hand. Voorkeur voor het weekend speelt mogelijk een
zelfde rol bij de beide sportaktiviteiten.

KonkZuderend kunnen we dus ate ZZen dat het bezoeken van voorzieningen ala operationa Zisatie van ruimte Zijk gedrag van voorzieningengebruikers duidelijk
verband houdt met bepaaZde aspekten van de teefatij Z van die gebruikers; niet-

teefstijt-variabe Zen zijn in dat verband --met uitzondering van LEEFTIJD- Ul t-

8Zuitend van ondergesehikte betekenis.
Vergelijken we tenslotte de vermoede en de uit de analyse gebleken verbanden
en de betekenis daarvan tussen enerzijds AKTIVITEITDEELNAME en ATTIVITEITDICHTBIJ, dan blijken in de eerste plaats vrijwel alle veronderstelde relaties
tussen AKTIVITEITDICHTBIJ en de leefstijl-variabelen niet bevestigd. Daarentegen blijkt de betekenis van de niet-leefstijl-variabelen wel bevestigd te
worden; ook relatief blijken deze variabelen van grotere relevantie dan in de
paragrafen 3.5. en 8.6. was aangeduid.
In tegenstelling hiermee staat het beeld dat een dergelijke vergelijking met
betrekking tot AKTIVITEITDEELNAME oplevert. In dat geval zijn de verwachtingen

overtroffen; veel meer verbanden waarvan wel een theoretische relevantie verondersteld was maar dan alleen van ondergeschikte betekenis, blijken achteraf
in belangrijke mate het bezoeken van de voorzieningen in kwestie te verklaren.
Dat dit voornamelijk leefstijl-variabelen betreft sluit volledig aan bij de geuite vermoedens omtrent de betekenis van deze variabelen. Van de niet-leefstijlvariabelen blijkt LEEFTIJD voor het gebruik van bepaalde voorzieningensoorten
(met name bij kafebezoek) van meer belang dan in paragraaf 8.6. was aangegeven.

9.7. Betekenis van de analyseresultaten voor de ruimtelijke olanning
In grote trekken hebben de analyseresultaten betrekking op:
1. operationele aspekten van ruimtelijk gedrag, te weten:
1.a. AKTIVITEITDEELNAME

1.b. AKTIVITEITDICHTBIJ

2. de verklarende variabelen, te weten:
2.a. niet-leefstijl-variabelen
2.b. leefstijl-variabelen

3. de relaties tussen de onder 1. en 2. genoemde afhankelijke en onafhankelijke variabelen.
De betekenis die deze analyseresultaten voor de ruimtelijke planning hebben,
zullen we hierna in dezelfde volgorde behandelen.

Niet alle huishoudens zullen van elke te onderscheiden voorzieningensoort gebruik maken. Dit impliceert dat bepaalde voorzieningen slechts door een --zij

het variarend-- deel der huishoudens bezocht wordt. Dat deze konstatering dui-
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delijk kwantitatieve konsekwenties heeft voor de ruimtelijke planning behoeft
ons inziens geen verder kommentaar.
Niet alle huishoudens bezoeken de dichtstbij gesitueerde lokaties wanneer zij
een bepaalde soort voorziening bezoeken. Dit impliceert in de eerste plaats
dat planningskonsepten die in theoretische zin op afstandsminimalisatie gebaseerd zijn, geheel of gedeeltelijk onhoudbaar zijn. Vatten we die plannings-

konsepten als planningsdoelstellingen op dan is het wel of niet houdbaar zijn
ervan niet aan de orde. In dat geval moet de ruimtelijke planner zich realiseren dat er subpopulaties van huishoudens zijn die een ruimtelijk gedrag manifesteren dat deviant is ten aanzien van het normatieve element afstandsminimalisatie in die doelstellingen. De planner zal zich een beeld van die subpopulaties willen vormen. Dit is nodig omdat de planner zal moeten stilstaan
bij de sociaal-ruimtelijke haalbaarheid van geformuleerde planningsdoelstellingen. Bedoeld beeld zal de ruimtelijke planner ook willen hebben van de
huishoudens die van de voorzieningensoorten in kwestie gebruik maken.
Gebruikelijk is om een dergelijke beeldvorming te baseren op sociaal-strukturele variabelen en variabelen die de mobiliteit en woonsituatie van huishoudens beschrijven. Het voordeel van het grootste deel van deze niet-leefstijlvariabelen is vaak dat daarover ambtelijk-statistisch materiaal bestaat. Heeft
de planner zich eenmaal een beeld van het ruimtelijk gedrag en allerlei daarop betrekking hebbende verbanden gevormd, dan kan deze in een latere instantie van dat ambtelijk-statistisch materiaal gebruik maken. Hernieuwd onderzoek
waarbij informatie bij de huishoudens zelf gehaald wordt, is dan eventueel niet
nodig. Het ligt voor de hand dat een dergelijk voordeel niet van toepassing is
op de andere kategorie variabelen. De data die voor leefstijl-variabelen nodig zijn, zullen in het algemeen --en telkens opnieuw-- bij de respondenten
(huishoudens in dit geval) verzameld moeten worden. Dit is alleen redelijk verantwoord wanneer dat de ruimtelijke planner een beter inzicht in het verschijnsel in kwestie geeft en daardoor een meer verantwoorde ruimtelijke inrichting
tot stand kan komen.
Op grond van de analyseresultaten menen wij te mogen konkluderen dat tussen
het bezoeken van de dichtstbij gesitueerde lokaties alwaar bepaalde voorzieningensoorten aanwezig zijn en bepaalde niet-leefstijl-variabelen theoretisch
relevante verbanden (met name de wijze waarop die lokaties bezocht worden) bestaan. Wij moeten daarbij vanuit onze studie waarschijnlijk een tweetal beperkingen aangeven: de resultaten hebben betrekking op de Oostelijke Mijnstreek
en zijn alleen geldig op intra-stedelijk niveau.
Ondanks die beperkingen zijn de gekonstateerde theoretisch relevante en statistisch signifikante verbanden voldoende aanleiding om de inzichten omtrent
het ruimtelijk gedrag van voorzieningengebruikers bij de ruimtelijke planner
te vergroten.
De mate waarin leefstijl-variabelen relevant blijken voor de verklaring van
het gebruik maken van bepaalde voorzieningensoorten, geeft naar onze mening
eveneens in het kader van de ruimtelijke planning te denken. Voor zover met
dit aspekt van het ruimtelijk gedrag Oberhaupt bij de ruimtelijke inrichting

rekening gehouden is, zijn de verklaringen ervoor in het algemeen bij sociaalstrukturele kenmerken van de voorzieningengebruikers gezocht.
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10.

SLOT

"Stedebouwkundigen, architecten en planologen dienen zich te realiseren dat
hun scheppende arbeid een dienend karakter heeft"
(Kok 1972, p.580)

"De consument wenst zich niet te gedragen volgens een door planologen op norm-

getallen gebaseerde conceptie" (NEI 1979, p. 1) .
Ons onderzoek toont aan dat deze bewering op verschillende soorten voorzieninvoorgen van toepassing is. Enerzijds blijkt niet elk huishouden van bepaalde
s die
huishouden
alle
niet
blijken
anderzijds
maken;
te
gebruik
oorten
zieningens
g
daarvan wel gebruik maken, tevens naar de dichtstbij gesitueerde voorzienin
in kwestie te gaan.
worden en
Planningskonsepten die door de empirie niet of onvoldoende bevestigd
als
worden
aangemerkt
moeten
,
beginselen
normatieve
op
zijn
gebaseerd
die dus
wat
doelstellingen. Een dergelijke werkwijze ondersteunt ons inziens datgene
ke)
Van der Cammen (1979, pp.70 ev.) het intentionele karakter van de (ruimtelij
planning noemt.
verklaVoor bovengenoemde operationele aspekten van ruimtelijk gedrag kunnen
belangringen aangevoerd worden. In onze studie is dat als verkenning voor een

rijk deel gebeurd aan de hand van leefstijl-variabelen.
ers hebben
Leefstijl is voor Wilensky (1970) een vaag begrip; andere onderzoek
In de
moeite.
geen
zin
le
operatione
in
als
abstrakte
in
zowel
begrip
met het
sfeer van de ruimtelijke planning schijnt leefstijlonderzoek een hachelijke
onderneming. We vermeldden reeds de opmerking van Schonk (zie paragraaf 4.3.).
In die zelfde strekking past het verloop van het rapport van Van Heesewijk
Bureau (1978).
jk
Terugblikkend naar de resultaten van onze analyses wijzen wij deze betrekkeli
van leefstijlonderzoek in het kader
negatieve inschatting van de mogelijkheden

ons ondervan de ruimtelijke planning van de hand. In ieder geval blijkt uit
tot het

zoek waarin als verkenning een aantal aspekten van leefstijl in relatie
beerd" zijn,
ruimtelijk gedrag van voorzieningengebruikers als het ware "uitgepro

bijzonder redat voor een bepaald aspekt van dat gedrag die leefstijl-aspekten
iabelevant zijn. Meer relevant zelfs in dat geval dan de niet-leefstijl-var
len die in het onderzoek zijn opgenomen.
voor
En zoals de meeste planningsrapporten eindigen zorgen de laatste regels
resultaten
kontinuiteit: voortgezet onderzoek zal moeten leren in hoeverre de
gevan dit onderzoek generaliseerbaar zijn tot buiten ons studiegebied (de
andere
voor
zijn
geldig
evenzo
en
Schinveld)
en
Merkelbeek
Brunssum,
meenten
voorzieningensoorten dan die welke in deze studie onderzocht zijn.
met
In dat verband willen wij op een tweetal aanpassingen c.q. verbeteringen
een minder
betrekking tot onze aanpak wijzen. Dat betreft in de eerste plaats
ngenlokastrikte defini6ring van het begrip 'dichtstbij gesitueerde voorzieni
mdt de
tie'. Zo kan bijvoorbeeld overwogen worden of bepaalde andere lokaties
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betreffende voorziening die op korte afstand (of binnen zeer beperkte reistijd)
van bedoelde voorzieningenlokatie gelegen zijn, aan deze dichtstbij gesitueerde
lokatie gelijk gesteld kunnen worden. In dat geval kunnen meerdere lokaties

voor een bepaald huishouden als 'dichtstbij gesitueerde voorzieningenlokatie'
opgevat worden.

In de tweede plaats lijkt met betrekking tot leefstijl enerzijds een beperkter
gebruik van gekonstrueerde variabelen ter beschrijving van aspekten van leefstijl wenselijk; anderzijds zullen variabelen die een beeld geven van de mate
waarin een huishouden aktief is, verder uitgebouwd moeten worden in de strekking zoals dat in onze studie gedaan is.
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SAMENVATTING

De ruimtelijke planner is in de praktijk vaak genoodzaakt om met normen en normatieve benaderingen of planningskonsepten te werken. Deze konsepten zijn in
het algemeen gebaseerd op een theorie, althans als zodanig worden de plannings
konsepten naar voren gebracht. Met name geldt dit voor de funktionele hiararchie en het zg. konsentratieprincipe; beide gaan ervan uit dat voorzieningengebruikers de dichtstbij gesitueerde voorzieningen bezoeken. Dit in strikte zin
reduceren van af te leggen afstand heet afstandsminimalisatie.

en atBij het graviteitsmodel qaat het om een kombinatie van afstandsreduktie
traktiviteit van bezoeklokaties. Daarbij wordt verondersteld dat de graviteitsformule een redelijke beschrijving van de ruimtelijke verplaatsingen geeft.
Om de hypothese van afstandsminimalisatie en de bruikbaarheid van een graviteitsmodel op intra-stedelijk niveau met betrekking tot het ruimtelijk gedrag
van voorzieningengebruikers te toetsen, is een onderzoek gestart in een gebied
dat gelegen is in de Oostelijke Mijnstreek en de aan elkaar grenzende gemeenten Brunssum, Merkelbeek en Schinveld omvat. De toetsing gebeurt op grond van
s vergegevens die met behulp van een enquate bij aldaar woonachtige huishouden
negental
een
tot
betrekking
met
gegevens
zijn
onderzoek
het
In
zameld zijn.
voorzieningensoorten uitgewerkt, te weten: kruidenier, groentewinkel, kledingen
zaak, geschenkenwinkel, kafe, restaurant, openlucht sport, overdekte sport,
overige rekreatie.
Met uitzondering van overdekte sport bezoekt cirka 20 tot 50 procent van de
voorzieningengebruikers deze voorzieningen in hoofdzaak op grotere afstanden
dan nodig is. Deze percentages zijn gebaseerd op uitspraken van de voorziening
engebruikers (huishoudens) zelf.
Wordt via berekening bepaald of huishoudens afstandsminimalisatie realiseren
dan blijken die percentages aanzienlijk (boven 80 procent) hoger. Waarschijnlijk is hier een definitie-probleem in operationele zin aan de orde; huishoudens betrekken kennelijk niet alle voorzieningenlokaties in kwestie in de beantwoording of zij wel/niet van een bepaalde voorziening de dichtstbij gesitueerde lokatie bezoeken. In verband hiermee leverden ook de berekeningen van afstandsminimalisatie in het kader van het konsentratieprincipe geen bruikbare
resultaten.

geAls toepassing van een graviteitsmodel is van een Hyman-benadering gebruik
een
van
dat
zodanige
resultaten
geeft
formule
rde
graviteits
gekalibree
De
maakt.
rede lijke beschrilving van de gemeten werkelijkheid door het model geen sprake
beis. Kalibratie aan de hand van vogelvlucht afstanden levert overigens iets
tere resultaten op dan vervanging daarvan door reistijd.
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Voor de ruimtelijke planning hoeft falsifikatie van de afstandsminimalisatiehypothese geen beletsel te zijn om dit beginsel toch na te streven. Er is dan
echter geen sprake van een theoretisch planningskonsept. In onze terminologie
wordt konsept namelijk verbonden aan hypothesen en theorievorming. In plaats
van een planningskonsept is een planningsdoelstelling in het geding.
Bij afstandsminimalisatie als planningsdoelstelling zal de ruimtelijke planner
willen weten wie de subpopulaties zijn die zich wel/niet aan deze doelstelling
konformeren. Niet elk huishouden maakt evenwel van elke voorzieningensoort gebruik. De planner zal dus ook daaromtrent inzicht willen hebben.
Beide gegevenheden vormen aspekten van het ruimtelijk gedrag van voorzieningengebruikers. Het tweede aspekt, het wel/niet van een bepaalde voorzieningensoort
gebruik maken, is in de literatuur van de ruimtelijke planning onderbelicht gebleven.
Voor zover van beide aspekten verklaringen naar voren komen, hebben die in het
algemeen betrekking op sociaal-strukturele variabelen (leeftijd, huishouden
samenstelling), de mobiliteit (beschikbare vervoermiddelen, bewegingsbeperkingen) en de woonsituatie (woningtype, woonperiode) van de voorzieningengebruikers. In andersoortige literatuur (bijvoorbeeld marketing research, sociologie
van bouwen en wonen) wordt ook aandacht besteed aan de verklarende betekenis
van de faktor leefstijl. voor zover deze verklarende faktor in de literatuur
van de ruimtelijke planning aan de orde komt, betreft dat in de eerste plaats
rechtvaardiging van onbevredigende onderzoeksresultaten met andere variabelen.
In de tweede plaats wordt in enkele onderzoeken gestart met de bedoeling de
verklarende betekenis van de faktor leefstijl na te gaan; deze onderzoeken worden af als zodanig voortijdig afgesloten Of ze worden beaindigd met de mededeling dat leefstijl-onderzoek in het kader van de ruimtelijke planning geen zin
heeft. In dat licht gezien moet KONSUBRUNS opgevat worden als een onderzoek
waarin als verkenning nagegaan wordt in hoeverre aspekten van leefstijl mede
een bijdrage kunnen leveren in de verklaring (beschrijving) van het ruimtelijk
gedrag van voorzieningengebruikers. Leefstijl vatten wij op als een verzameling
van uitingen waarmee een huishouden inhoud geeft aan zijn bestaan en funktioneren; voor een deel gaat het om materiale, voor een ander deel om immateriale
aangelegenheden.
Met behulp van kontrastgroepen-analyse en kruistabellez is voor beide aspekten
van het ruimtelijk gedrag van voorzieningengebruikers nagegaan of met een aantal theoretisch bepaalde leefstijl en niet-leefstijl variabelen inderdaad relevante verbanden worden verkregen; aan de hand van de X2-toets is tevens vast-

gesteld of die verbanden ook statistisch signifikant zijn.
Uit die analyses is gebleken dat het wel/niet bezoeken van de dichtstbij gesitueerde lokaties van bepaalde voorzieningen vooral samenhangt met nietleefstijl variabelen, in het bijzonder met de wijze waarop de voorzieningengebruikers zich verplaatsen om de voorzieningen in kwestie te bezoeken.
Daarentegen blijkt het wel/niet gebruik maken van bepaalde voorzieningen vooral samenhang te vertonen met leefstijl-variabelen, te weten die leefstijl-variabelen die de mate waarin een huishouden in algemene zin aktief is, tot uitdrukking brengen. In dat verband achten wij dan ook leefstijl-onderzoek relevant voor de ruimtelijke planning.
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SUMMARY.

The practising physical planner often has to work with norms and normative
approaches or planning-concepts.
These concepts are generally based on a theory , which means that planners
put forward these planning-concepts as if they had a theoretical point of
'
the
reference, especially with regard to the functional hierarchy' and
of concentration ' ; both start from the notion that users of

'principle
of redusupplies visit the nearest locations for supplies. This strict way
cing travel-distances is called distance-minimalization.
to travel
The gravity-model concerns a combination of reducing the distance
suppose
we
whereby
visited,
are
that
locations
of
and the attractiveness
that the formula for a gravity-model gives a description of the spatial
interactions as accurately as possible.
An investigation has been started in a region from the so-called Eastern

in order to test the hypoMining District in the South o f the Netherlands,
el on
thesis about distance-minimalization and the utility of a gravity-mod

an intra-urban spatial level in reference to the users of supplies.
The region embroces the communities Brunssum, Merkelbeek and Schinveld.
interThe tests were carried out on the basis of data gathered by randomly
viewing members of households living in that region.
In this research-report data are used in reference to nine kinds of supply,
namely: grocery shop, greengrocer' s shop, clothes shop,

gift shop,

cafa,

restaurant, outdoor sport, indoor sport, and outdoor recreation.
With the exception of indoor sport about 20 to 50 percent of the users of
percensupplies hardly visit these supplies at the nearest location. These
themtages are based on information obtained from the users (households)
selves.

ion it
In case of calculating if households do realize distance-minimalizat
percent)
appears that the mentioned percentages are considerably (above 80
higher. Probably there is a problem of definition in operational terms;
obviously, households do not involve every location with the kind of supply
at issue in their answers about the question if they visit the nearest
location. For the same reason other calculations with reference to distanceminimalization in connexion with the principle of concentration did not
produce any useful results.
ernative. The
As an application of the gravity-model we have used a Hyman-alt
imcalibrated formulae of the gravity-model give such results that it was

in
possible to speak about a reasonable description of the interactions
reality by the model. After all calibration from distances measured by
me.
bird's-eye view gives better results than replacement from it by travel-ti
necessanot
does
Falsification of the hypothesis of distance-minimalization
rily mean that the principle cannot be wielded by the physical planner.
But in that case there is not a bit of a theoretical planningconception, for
is closely bound to hypothesis
our nomenclature the notion of a concept
there is a planning-goal.
conception
planning
a
of
Instead
and theory.
he
If the physical planner uses distance-minimalization as a planning-goal,
the
visiting
by
goal
that
conforming
subpopulation
the
how
know
wants to
every kind
nearest locations of supply is composed. Not every household uses
wants to get insight into this
of supply and therefore the physical planner

131

phenomenon as well.
Both subjects are aspects of the spatial behaviour of users of supplies.
The second one (using or not using a certain kind of supply) has remained
under-exposed in the literature of physical planning.
As far as explanations o f both aspects come to the fore, they generally refer
to socio-structural variables

(age, composition of the household), mobility

(available means of transport, movement limitations), and the situation of
living (type of the house, period of living) of the user of supplies.

In other literature

(for instance marketing research, sociology of building

and living) attention is paid to the explanatory meaning of the conception

of life-style. As far as literature has dealt with this factor it is meant
in the fi,rst place as a justification for unsatisfactory results in such

cases of research. Secondly, some studies start with the intention to check
the explanatory meaning of the factor life-style; these researches were formerly stopped as such or they were put to an end with the information that

life-style research is senseless within the framework of physical planning.
Seen in chis light KONSUBRUNS has to be understood as a exploratory research
in which it is tried to trace the explanatory meaning of aspects of lifeStyle in relation to the spatial behaviour of users of supplies. We
define
life-style as a composition of expressions with which a household gives contents to living and functioning; for one part it deals with material for an
other with immaterial matters.
Both aspects of the spatial behaviour of users of supplies have been investigated with the aid of the technique of automatic interaction detection
and cross-tabulation if they give theoretically relevant connections with an
amount of theoretically ascertained life-style and other variables; at the
same time the statistical significance of those connections is determined.
From the analysis it is now evident that visiting the nearest locations with
a certain kind of supply is connected mostly with the other variables,
especially with the used means of transport in visiting that location.
On the other hand it has become evident that using or not using certain
kinds of supply is above all things a matter of life-style; especially it
concerns life-style variables that give attention to the measure of active
behaviour in general. In relation to. this result the conclusion has made
that life-style research is relevant to physical planning.

132

LITERATUUR

ABERCROMBIE 1974

Abercrombie, N. a.0. (ed.) : "The university in an

ACADEMISCHE RAAD 1972

tre for Environmental Studies, London 1974
Acad.Raad sektie Planologie en Stedebouwkunde i.0.:

urban ent,€ronment.Astudy of activity patterns
from a p lanning viewpoint", sponsored by the Cen"Advies inzake

de

taakverde Zing

bij

petijk onderwids in de pLanoZogie';
ANDERSON 1971

he t

wetenschap-

z.p.mrt. 1972

J.Anderson: "Space-time budgets-potentialities

and limitations", in: Environment and PZ.anning
ANDREASEN 1967

ANTHONY 1970

1971, Volume 3, Nr.4
A.R.Andreasen: "Leisure, mobility and life style
patterns",in: American Marketing Association Conference Proceedings, Winter 1967, pp.55-62
Data

J.Anthony: "Urban Systems:

on

HousehoLd

In-

come and Socio-Econorric Group ". Working Paper 37.
Cambridge: Land Use and Built Form Studies, University of Cambridge 1970

BAK 1971

BAK 1976

BANZ 1976

BARRAS 1971

L.Bak:

"Hoofct,inke Lcentrum.

Struktuur

en

fwictie

van het kernwinke Z.apparaat", Alphen aan de Rijn,
1971
L.Bak:

"Gewogen beweging", oratie Vrije Universiteit, Amsterdam, 13-2-1976
G.Banz: "Life style mapping - a new planning and
programming tool", in: Urban EcoZogy (2), 1976,
pp. 109-118
R.Barras, T.A.Broadbent, M.Cordey-Hayes, D.B.
Massey, K.Robinson and J.Willis: "An operational

urban development for Cheshire", in: Environment
BASKIN 1966

BATTY 1971

and PLanning, volume 3, 1971, pp. 115-234
C.W.Baskin: "Centrai pLaces in southern Germany ",
engelse vertaling van klassiek werk van Christaller (1933)
M.Batty: "Exploratory calibration of a retail 10cation model using search by golden section", in:

Environment and Pianning,

nr.4, Volume 3, 1971,

pp. 411-432

133

BATTY 1972

BATTY 1975

M.Batty and A.Saether: "A note on the design of
shopping models", in: JournaZ of the RoyaZ Town
PLanning Institute, vol.58, 1972, pp.303-306
M.Batty and I.Masser: "Spatial decompositions and
partitions in urban modelling" in: E.L.Cripps

(ed.) : "New concepts and old problems", in: London
Papers in RegionaL Science 5, London 1975, pp.188206

BATTY 1976
BATTY 1978

M.Batty: "Urban mode Z Zing", Cambridge University
Press 1976
M.Batty: "Reilly's challenge: new laws of retail
gravitation which define systems of central places"

in: Environment and PLanning, vol.10, 1978,

pp. 185-219

BAXTER 1976

R.S.Baxter: "Computer and statisticat techniques
London 1976
K.S.O.Beavon: "A procedure for constructing L6sch' s
regional system of markets", in: South African
JournaZ of Science 69, 1973, pp.377-379
K.S.O.Beavon: "Christaller's central place theory:
reviewed, revealed, revised", in: EnvironmentaZ
Studies, University of the Witwatersrand Occasional paper no. 15, Johannesburg 1975
K.S:0.Beavon: "The I,6sch intra-urban model under
conditions of changing cost functions", in: South

for p Zanners",
BEAVON 1973

BEAVON 1975

BEAVON 1976

African GeographicaL JournaZ 58, 1976, pp.36-39
BEAVON 1977

BEAVON 1978

BELL 1958

K.S.O.Beavon and A.Hay: "Consumer choice of shopping centre; a hypergeometric model", in:Environment and PLanning Vol.9, no. 12, 1977, pp.1375-1379
K.S.O.Beavon: "Ldschian regions of homogeneous
structure: an expository note", in: TESG 69, nr.3,
1978, pp.172-176
W.Bell: "Social choice, life styles and suburban

residence", in: W.M.Dobriner (ed.) : The suburban

community·",
BELL 1968

BENNER 1976

BERG 1973

New York 1958, pp.225-247
W.Bell: "The city, the suburb and a theory of
social choice", in: S.Greer, D.L.McElzath, D.W.
Minar and P.Orleans (eds.): "The new urbanization "
New York 1968, pp.132-168
R.Benner, J.J.Kroon en Sj.Stienstra: "Nieuberkerk
aan den IJsse Z. Een kant aan de rand", CIMK,
Amsterdam, juli 1976
B.J.van den Berg: "Capaciteitanormen voor open Lueht
recreatie gebieden", Instituut voor Cultuurtechniek
en Waterhuishouding (nota 763), Wageningen, sept.

1973

BERRY 19588

BE RRY

1958b

B.J.L.Berry and W.L.Garrison: "The functional base
of central place hierarchy", in: Economic Geography 34, 1958
B.J.L.Berry and W.L.Garrison: "A note on central

place theory and the range of a good", in:
Economic Geography 34, 1958
BERRY 1958c

134

B.J.L.Berry and W.L.Garrison: "Recent developments
of central place theory", in: Papers and Proeee-

dings of the RegionaL Science Association,

1958

BERRY 1959

B.J.L.Berry: "Ribbon developments in the urban

BERRY 1962

B.J.L.Berry: "Comparative studies of centra Z pZace

business pattern", in: AnnaLs of the Association
of American Geographers, 49, 1959, pp.145-155
systems", US office of Naval Research, Geography

BERRY 1967
BERRY 1968

Branch, Washington D.C.1962
B.J.L.Berry: "The geography of market centres and
retai Z distribution", Englewood Cliffs 1967
"Spatial anaB.J.L.Berry and D.F.Marble (eds.)
:

Lysis. A reader 91 statisticaL geography ",
BERRY 1969

Englewood Cliffs 1968
B.J.L.Berry and W.L.Garrison: "The functional
basis of the central place hierarchy", in: P.J.

Ambrose (ed.)

:

"Analytical human geography. An

collection and interpretation of some recent work",

BERRY 1970

in: Concepts in Geography, vol.2, 1969. p. 148-160
„
Geographic perspec-

B.J.L.Berry and F.E.Horton:

tives on urban systems. With integrated readings",

BERRY 1972

BLAAS

1976

Englewood Cliffs 1970
B.J.L.Berry, H.G.Barum and R.J.Tennant: "Retail
location and consumer behaviour", in: Sonderdruck
aus ZentraLittitsforsehung, Darmstadt 1972,
pp.331-381
H.Blaas en W.F.Heinemeijer: "Stedelijke activiteiten- en interactiepatronen. Een bijdrage met be-

BLOK 1976

BLOK 1977

hulp van tijd-ruimte onderzoek", in: J.Overeem
(red.) : "Stedelijk verkeer en vervoer langs nieuwe
banen? Praeadviezen voor het symposium 5 okt. 1976",
in: ToekomstbeeZd der techniek, nr. 21, 1976,
pp.29-46
J.Blok:
"Groningen-binnenstad, winkelfunkbe voor
'stad en ormielanden' "S CIMK, Amsterdam 1976
J.Blok, R.Benner en J.M.van der Zwan: "Hoofdlijnen en toekomstvisie m. b. t. het RoosendaaLse

Winke Zapparaat", CIMK, Amsterdam 1977
Boer d'Ancona: "De bewoners
zoek", in: Geografisch Tijds chrift

in het woononder-

BOER d'ANCONA 1971

H. de

BOLT 1972

4, (De Vries Reilingnummer), pp.422-436
"Rood of groen sein poor de urijstaande inket-

Nloe

Reeks,

v,

voorziening (vrijstaand ze Zfbedieningswarenhuis,
town centre) ", CIMK, Amsterdam jan. 1972

out of
BOSMAN 1975a

A.Bosman en A.R.van Goor: "De keuze van een vestigingsplaats (I) . Toetsing in een noordelijke

regio", in: Kroniek van het ambacht-/RTein- en

middenbedri j f. jaargang 29, nr.1, jan./febr.1975,
BOSMAN 1976

pp.56-68
A.Bosman en A.R.van Goor: "Distributie-planologisch onderzoek als onderdeel van een streekplan",

in: Stedebouw en Votkshuisvesting, febr.1976,

BOT (z.j.)
BOVY 1972

pp.49-58
E.J.Bot: "Roe rmond. Koopcentrum
Midden-Limburg",
CIMK, Amsterdam
P.H.L.Bovy: "Over doe ts te Izingen in het vervoers135

BRINK 1976

pLanningsproces en imptikaties uoor het vraags tuk
vet de ruimte Zijke abstraktie", Technische Hogeschool Delft, Instituut voor Stedebouwkundig Onderzoek, Delft 1972
A.Brink: "Onderzoek met betrekking tot de open-

Luchtrekreatie ", wageningen juli 1976
BROADBENT 1969
BROADBENT 1970

T.A.Broadbent: "Zone Size and SpatiaL Interaction"
London: Centre for Environmental Studies
T.A.Broadbent: "Notes on the design of operatio-

nal models", in: Environment and PZanning, Vol.2,
BROADBENT 1971

pp. 469-476
T.A.Broadbent: "A hierarchical interaction-allocation model for a two level spatial system", in:

BRONFENBRENNER 1958

BRONFENBRENNER 1970

BRUNNER 1968

RegionaL Studies, vol.5, 1971,

pp.23-27
U.Bronfenbrenner: "The study of identification
through interpersonal perception", in: R.Taguiri

and L.Petrullo (eds.) : "Person perception and
interpersona Z behat,£or", Stanford, Calif. 1958

U.Bronfenbrenner: "Reaction to social pressure
from adults versus peers aming Soviet day school
and boarding school pupils in the perspective

of an American sample", in: Journaz of personazity
and sociaL psycho Zogy, 15(3), 1970, pp.179-189
J.A.Brunner and J.L.Mason: "The influence of dri-

ving time upon shopping center preference", in:

BUIT 1973

BUIT 1976

Journal of Marketing, Vol.32, april 1968,pp.57-61
J.Buit: "De

parkeerbehoefte in moderne

winke Zcen-

tra: resuZtaten van een verkenning van de buitenZandse Literatuur", 1973
J.Buit en E.F.Nozeman: "De gewenste spatiaring

van het voorzieningenapparaat: samenvatting en
beZeicissuggesties ", Amsterdam 1976, Geografisch
BUIT 1977

BUIT 1978

en Planologisch Instituut der Vrije Universiteit
J.Buit: "Over de betekenis van doelstellingen in
de planologie, een inventarisatie van argumentaties", in: Stedebouw en
Volkshuisuesting,
maart
1977, pp.91-106
J.Buit: 'Doe LsteZZingen en ru€mtelijke voorste 2-

Zen. PLano Zogische beschouwingen over een ongemakke
BUNGE

1962

BURIE 1972

BURO GOUDAPPEL 1974

T i jke

re Latie", Assen 1978

W.Bunge: "Theoretical geography", in: Lund Studies
in Geography, Series C, General and Mathematical
Geography, 1, 1962
J.B.Burie: "Wonen en woongedrag. verkenningen in
de socio Zogie van bouwen en wonen", Meppel 1972
Buro Goudappel en Coffeng, and Camebridge Systematics, Inc.: "Disaggregate and simliZ taneous traveL demand modeLs: a dutch case study", Deventer
1974

BURO GOUDAPPEL 1976

BUURSINK 197la

Buro Goudappel en Coffeng: "Overdraagbaarheid en
aggregatieproblemen van niet-geaggregeerde mode ZZen, Deventer 1976
J.Buursink: CentraLite€t en h€Xmarchie", Assen
1971

136

BUURSINK 1971b

BUURSINK 1973

J.Buursink: "De nederlandse hierarchie der regionale centra; een institutionele wijze van hiararchisering", in: Tijdschrift voor Economische en
Socia Ze Geografie 1971
J.Buursink: "De funktionele hi6rarchie", in:

Stedebow en VoLkshuisvesting, december 1973,
BUURSINK 1974

BUURSINK 1975

BUURSINK 1976

pp. 447-456
J.Buursink en A.Heins: "De hierarchie van winkelcentra. Onderzoek naar het gebruik van het hiararchisch opgezette winkelapparaat in enkele stadsDee trapport 1: De hierarchie van winke Zdelen,
cent:ra in Groningen-Noord", Groningen augustus 1974
J.Buursink: "Hierarchy: a concept between theoretical and applied geography", in: TESG, 66, 1975, 4,
pp.194-203
J.Buursink en A.Heins: "De hiararchie van winkelcentra. Onderzoak naar het qebruik van het hidrarchisch
opqezette winkelapparaat in enkele stadsdelen, Dee Z-

papport 4.
BUURSINK 1977

Le hidparchie

foort-oost",

van winke Leentra

in

Amers-

Groningen maart 1976

J.Buursink: "De

hiammhie

van

winke Zeentra.

On-

derzoek van het mimte Zijk koopgedrag in stadsdeten me t een bep Zand winke Lapparaa t . Eindrapport ",
BUURSINK 1979

Geografisch Instituut Rijksuniversiteit Groningen
maart 1977
J.Buursink: "Voorbij de stad", oratie Katholieke
Universiteit te Nijmegen, 16 november 1979, Assen

BUWALDA 1974

G.Buwalda: "Dagrekpeatie in de opentucht in de

1979

provincie Utrecht. Een warning van de capaciteit
CAMMEN 1979
CARROTHE RS

1956

CBS 1975
CBS 1976
CBS 1977
CESARIO 1974

in 1973 en 1980", ppo
H.van der cammen: "De
gie", Muiderberg 1979
G.A.P.Carrothers: "An
gravity and potential

Utrecht, januari 1974
binnenkant van de pZ.ano Zo-

historical review of the

concepts of human interaction",in: Journa Z of the American Insti tute of
PLanners, XXII, May 1956, pp.94-102
"Statistisch zakboek 1975", 's-Gravenhage 1975
"Statistisch zakboek 1976", 's-Gravenhage 1976
"Statistiseh zakboek 1977", s-Gravenhage 1977
'

F.J.Cesario: "The interpretation and calculation

of gravity model zone-to-zone adjustment factors",

in: Entronment and Planning B, vol.6, 1974,

CHAPIN 1965

pp. 247-257
F.S.Chapin Jr. and H.C.Hightower: "Household activity patterns and land use", in: AIP-Journa Z 31
(1965) nr. 3, pp.222-231

CHAPIN 1969

CHISHOLM 1971
CHORLEY 1969

F.S.Chapin and T.H.Logan: "Patterns of time and
space use", in: H.S.Perloff (ed.) : "The qua Z€ ty
of the urban environment", Baltimore 1969
M.Chisholm, A.C. Frey en P.Haggett (eds.): "Regiona Z forecasting", London 1971
R.J.Chorley and P.Haggett(eds.): "Integrated modeLs in geography", London 1969
137

CHRISTALLER 1933

W.Christaller:

"Die

zentra Le

Orte

in

Suddeutsch-

Land. Eine Wkonomisch-geographisehe Untersuchung
Uber die Gesetzmdssigkeit der Verbreitung und
Entwiek Z.ung der SiedZungen mit stddtische Funktionen", Jena 1933; voor engelse vertaling zie Baskin
1966

CIMK 1971

CIMK 1973
CIMK 1974
CIMK 1976
CIMK 1977

CIMK en ETI-Zuid-Holland: "FZissingen en zijn winkels", Amsterdam/Middelburg, februari 1971
"Winke Ls
op
Teze Z. DetaiZZist en Conskment", Amsterdam 1973
"VaZkenswaard. AnaN/se en toekoms tvisie van het
(hoofd-)winke Zapparaat", Amsterdam 1974
"Groningen-binnenstad;
winke Zfunetie voor stad
en omne Zanden", Amsterdam 1976
"Ondernemers

in

de

Oosterparkbuurt

&

Weespers€j-

destrook", Amsterdam 1977
CLAESSEN 1978

CLARK 1966

P.D.A.Claessen en L.T.A.Rutges: "De psychologische
test voor sollicitanten. Een inbreuk op de privacy", in: Int:ermediair 14(37) , 15 sept.1978
W.A.V.Clark: "Consumer travel patterns and the

concept of range", in: AnnaZa of the Association
of American Geographers, vol.58(1), 1966, pp.

CLARK 1968

386-396
W.A.V.Clark: "Consumer travel patterns and concept

CLARK 1970

of

range", in: AnnaZs of the Association of

American Geographers 58, 1968, pp.386-396

W.A.V.Clark and G.Rushton: "Models of intra-urban
consumer behavior and their implications for
central place theory", in:

CLIFF 1974

COCHRANE 1976

CONSTANDSE 1960

CONSUMENTENGIDS 1978
CONVERSE 1943

Economic Geography, 49,

1970, pp.486-497
A.D.Cliff, R.L.Martin and J.K.Ord: "Evaluating
the friction of distance parameter in gravity models", in: Regional Studies, Vol.8, 1974, pp.
281-286
R.A.Cochrane:
"A more general form of the gravity
model", in: Traffic Engineering and Control 11
(1976), nr.7, July, pp.311-313
A.K.Constandse: "Het dorp in de IJsselmeerpolders",
Zwolle 1960
"Onze mening. Wonen en leven", in: Conawnentengicis
juli 1978, jaarg.26, nr.7, p.323
P.D.Converse: "A study of retail trade areas in
East Central Illinois", Univ. of Illinois,

CONVERSE 1948

Business Studies 2, 1943
P.D.Converse: "Consumer buying habits in selected

South Central Illinois", Univ.of Illinois,

Business Studies 6, 1948
CONVERSE 1949

P.D.Converse:

laws of retail gravitation",
pp. 379-384
"Time budgets", in: D.L.Sills (ed.):

"New

in: JournaL of Mbrketing 14, 1949,
CONVERSE 1968

P.E.Converse:

"Internationat Encye Zopedia of the SociaL Scien-

ces", vol. 16,
CORDEY HAYES 1971

138

MacMillan 1968
M.Cordey Hayes and A.G.Wilson: "Spatial interaction", in: Socio-Economic Planning Sciences,

COX 1972

vol.5, pp.73-95
K.R.Cox: "Man, Zocation, and behavior: an intro-

duet:ion to human geography", New York 1972
CURRY 1972

L.Curry: "A spatial analysis of gravity flows",

DACEY 1965

M. F. Dacey:

in : RegionaL Studies, Vol .6, 1972, pp.131-147

"The geometry of central place theory",

in: Geografiska AnnaZer, 478, 1965, pp.111-124
DACEY 1968

DARKE 1969

DAVIES 1969

DAVIES 1970

DAVIES 1973

DAVIES 1974

DAVIES 1976
DAWS 1974

M.F.Dacey: "A review on measures of contiguity
for two and k-color maps", in: B.J.K.Berry and
D. F.Marble (eds.): Spatia Z anatysis, a reader
in statisticaZ geography", Englewood Cliffs, 1968
pp. 479-495
J.Darke and R.Darke: "Psychological and social
factors in neighbour relations", in: Working Paper,
Centre for Environmental Studies, London 1969
R.L.Davies: "Effects of consumer income differences on shopping movement behaviour", in: TESG 60,
1969, pp. 111-121
R. L. Davies: "Variable relationships in central
place and retail potential models", in: RegionaZ
Studies, Vol.4, 1970, pp.49-61
R.L.Davies: "Pattern and profiles of consumer behavior", University of Newcastle, Department of
Geography, Research Series 10, 1973
R.L.Davies: "Comments on the problems of calibrating shopping models", in: RegionaZ Studies, vol.8,
1974, pp. 307-309
R.L.Davies: "Marketing geography - With speciaZ
reference to re taiting", London 1976
L.F.Daws and M. McCulloch: "Shopping activity
patterns: a trave Z diary study
Watford", Building Research Establishment, Department of the
Environment, CP 31/74, February 1974
J.A.Dawson and D.A.Kirby: "Consumer behavior

of

DAWSON 1974

in a.,mbran New Town", Vo Z .1: The shopping centre
Lampeter 1974
J.A.Dawson and D.A.Kirby: "Outshopping from a
British new town: the case of Cwbran", in:
Geojournal, 1, 1977, pp.57-70
R.A.Day: "Consumer shopping intension in a planned
urban environment", in: TESG 64(2), 1973, pp.77185
M.Dekker: "Wet overheidsbeteid ten aanzien van de
open:uchtrekreatie in eigen woonkernen", eindexamenscriptie, Nederlands Wetenschappelijk Insti-

Slirvey ",

DAWSON 1977

DAY 1973

DEKKER 1977

tuut voor Toerisme en Rekreatie te Breda, Tilburg,

DEMBY 1974

mei 1977 (uitgave: Provinciaal Opbouworgaan
N-Brabant)
E. Demby: "Psychographics and from whence
it came",
in: W.D.Wells (ed.): "Life style and psychogra-

phies",
DICKENSON 1974
DIELEMAN 197la

Chicago 1974, pp.9-30
R.E.Dickenson: "City, iwgion and regionaZism", 1947
F.M.Dieleman: "De centrale plaatsen theorie van
Christaller", in: Geografisch Tijdschrift, dec.
1971, NR, deel V, nr.5, pp.543-563
139

DI ELEMAN

197lb

F.M.Dieleman en J.J.F.Heins:

"Winkelapparaat en

ruimtelijk koopgedrag in Uithoorn", in: Bijdragen

tot de sociaZe geografie,

nr.2, van het Geogra-

fisch en Planologisch Instituut van de Vrije UniDIELEMAN 1972

DIELEMAN 1975

DOWNS 1967

DOYLE

1973

versiteit, Amsterdam 1971
F.M. Dieleman en R.B.Jobse:

"Vrijetijdsbesteding
in de openlucht: een onderzoek in drie Amsterdamtot
de
Sociale
Geograse wijken", in: Bijdragen
fie, nr. 5, Amsterdam 1972
F.M. Dieleman, R.B.Jobse, G.A.Hoekveld en J.van
Weesep: "Geografie van staci en pLatte Land in de
westerse Zanden", Bussum 1975
R. M. Downs: "Approaches
to and problems
in
the
measurement of geographic space perception", in:
Dept. of Geography, Bristol University, Seminar
Paper, nr.9, 1967
P.Doyle: "The use of automatic interaction detec-

tor

DOYLE 1975

DRAAK 1974
DROR 1956

DROR 1963

EIM 1964

EIM 1970
EIM 1979

and

similar search procedures", in: Operatio-

naL Research QuarterZy, vol.24, nr.3, 1973,
pp.465-467
P.Doyle and I.Fenwick: "The pitfalls of AID analysis", in: JournaZ of Marketing Researeh, vol.
XII (November 1975) , pp.408-413
J.den Draak: "Veranderingen in ons woonpatroon",
in: Int;ermed€air, loe Jaarg., 43, 25 oktober 1974
Y.Dror: "Dimensions 6f planning", in: yearbook of
the Graduate Schoo L of PubLic Administration,
Harvard University, Vol.III, 1956
Y.Dror: "Introdliction to a generaZ theory of PZanning", Comprehensive Planning Course, Institute
of Social Studies, Den Haag 1963
" De
binnenstad van Deventer ats koopeentrum Qoor
stad en streek", 's-Gravenhage december 1964
"De consument en de detai Z.handeZ in ZevensmiadeLen",
's-Gravenhage februari 1970
"Consument en detaithandeL in Den Haag en omgeving",
Het Economisch Instituut voor het midden- en kleinbedrijf, i.s.m. Stad en Landschap 1979, delen 1,2,
3,4,5 a,5b, en 6

EMPEO 1968

"Ams te Z.veen-centrum.

Programmaste ZZing voor de

toekonstige ontwikketing", Utrecht 1968
EMPEO 1972
ENGBERTS 1970

"De binnenstad van Nijmegen; ana Zyse van de toe1972
komstige ontwikke Zing",
G.E.Engberts: "Twee interessante publikaties van

FALUDI 1973a
FALUDI 1973b

Deense zijde (II) ", in: T.V.0. nr. 1139, Jaarg.26,
1970, pp. 112-115
A. Faludi: "PZanning theory ", Oxford 1973
A.Faludi: "A reader in pLanning theory ", Oxford
1973

FALUDI 1978

FRANSEN 1978

A.Faludi: "Planologie en wetenschapsbeoefening",
in: Roo€Zijn, tle Jaarg., extra nummer, okt.1978
A.G.Fransen: "Distributieve voorzieningen en konsumentenbelang", in: Cons wnent
Consumei, tenbond, april 1978

140

en distributie.

GANS 1962a

H.J.Gans: "The urban viZZagers. Group and ctass

GANS 1962b

H.J.Gans: "Urbanism and suburbanism as ways of

in

the

Zife of ItaLian-Americans"., New York

1962

life: a re-evaluation of definitions", in: A.M.
Rose

(ed.)

:

"Human behavior and socia Z processes.
approach", London 1962, pp.

An interactionist

GANTVOORT 1971
GANTVOORT 1977

GARNER 1970

GEEN 1974

625-648
J.Th.Gantvoort: "WinkeZeentrwn versus stadscentrum"
Delft 1971
J.Th.Gantvoort: 'Yerkeersproduktie winkelcentra en
hypermarkten", in: Verkeerskuncie, 1977 nr.2,
pp. 72-75
B.J.Garner: "Towards a better understanding of
shopping patterns", in: GeographicaZ Essays in
Honour of K. C.Ed,ards, University of Nottingham
1970, pp.179-186
V.M.C.van Geen: "De Zeefbaarheid van pZatteZands-

kernen. Een verkenning van de probZematiek", puGEERTS 1978

blikatie 48, Provinciaal Opbouworgaan Zuid-Holland,
's-Gravenhage, november 1974
C.Geerts, G.H.J.Kramps en M.F.M.Bovens: "Venio.

Binnenstads-winke Zfunktie . Ana Zyse-perspektief",
CIMK, Amsterdam november 1978

GEMEENTE BREDA 1967

"De

winke Zfunktie

van

de

Bredase

binnenstad",

Empeo-rapport, 1967
GEMEENTE BREDA 1977

"Distributie-ptanologisch

onderzoek

binnenstad

Breda", deel 1 en 2, Breda 1977
GEMEENTE BRUNSSUM 1974
GEMEENTE EINDHOVEN 1973
GEMEENTE EINDHOVEN 1974

"Ontwerp-struktukrp Zan ", Brunssum
1974
"Bouwstenen voor de p lanning van winkeZvoorzieningen in Eindhoven", Eindhoven, september 1973
"VOORTGANGERSONDERZOEK

1974.

Winkelcentrum

binmn-

stad - winke Zeentrum Woense Z", niet-gepubliceerd
GEMEENTE GAASPERDAM 1977

"Voorzieningen Gaasperdam. Uitgewerkt programma

van het eentrum Reigersbos gebaseerd op het door
de Commissie Ruimte Lijke Voorzieningen Bij Imer

GEMEENTE HORST 1976

GEMEENTE SCHINNEN 1973
GILLO 1974

GOEDMAN 1978

GOLDSTEIN 1966

GOLLEDGE

1967

opgestelde startprogramma C.R.V., nr.1065, 3e
concept",14 juni 1977
"Horst centrum.
L#
eers te
stap;
ter
diskussie ",
Horst 1976
"Ontwerp-struktuurp Zan Gemeente Schinnen",
Schinnen 1973
M.W.Gillo and M.W.Shelly: "Predictive modeling of
multivariable and multivariate data", in: JozenaZ
of the American Statisticai Association (69, nr.
347), September 1974, pp.646-653
J.C.Goedman: "Naar een maatachappe Zijke pLano Zogie
en ptanning. Per'spectieven Door een ruimte Zijke
theopie en poM tick van de arbeid", proefschrift
Technische Hogeschool Eindhoven, Amsterdam 1978
S.Goldstein: "Urban and rural differentials in
consumer patterns of the Aged", in: Rural SocioLogy 160-161 (31), pp.333-345
R.G.Golledge: "Conceptualizing the market decision

process", in : JournaL of RegionaL Science, 7,

141

GOLLEDGE

1976

1967, pp.239-258
R.G.Golledge and G.Rushton: "SpatiaL choice and

spatiaL behavior. Geographic essays on the analysis
of p fezenees and perceptions ", Ohio State UniGOOSSENS 1963

GOUDAPPEL 1970

versity Press, Columbus 1976
M.Goossens: "Hi rarchie en hinterlanden

der

cen-

tra", in: Acta Geographica Lovaniensia, Vol.2,1963
H.M.Goudappel: "Verkeers- en vervoersstudies. Verkeersonderzoek en -analyse in het kader van de
integrale ve rkeers- en vervoersplanologie", in:
ANWB, Serie Verkeerskunde en Verkeerstechniek,

GOUDAPPEL 1973
GOUDAPPEL 1974

GOUDAPPEL 1976

GOUDAPPEL 1979

nr.9, 1970
H.M.Goudappel: "Hande Zen in onzekerheid", oratie
TH-Eindhoven, 1973
H.M. Goudappel: "Communicatie als bestaansvoorwaarde (stedelijk verkeer en vervoer) ", in:
F. Grunfeld: "De grote stad. Bedreigd systeem?"
Alphen a/d Rijn, pp.84-110
H.M.Goudappel: "Urbanistiek; een ander perspectief
voor planologie en stedebouwkunde", in: TNO-projekt nr.12, 1976
H. M.Goudappel: "Een verruimd infrastructuurbegrip
als denkkader voor de integratie en koardinatie
van ruimtelijke planning en beleid",in: PDOBsyllabus van de leergang "In»aetructuurbe leid in

maatechappeZ€ike kontekst; naar een integra Ze benadering van ruimte Zijke p Zanning en be Zeid",

GOUDAPPEL 1980

Eindhoven 16 en 17 oktober 1979
H.M.Goudappel: "50 jaar 'planologie'. Een halve
eeuw spanningen tussen inhoud en vorm",

in:

Stedebouw en Votkshuisvesting 60 Jubileum (nummer),
GOULD 1966

61e Jaarg., januari 1980, pp.45-60
P.R.Gould: "on mental maps", in:MEchigan Inter-

university Con,nunity of mathematica Z Geographers
Discussion Paper, nr.9,

1966

GREER 1962

S.Greer: "The emerging city: myth and reaZity",
New York 1962

GROEN 1979

M.W.Groen: IDe winke Zvoorzieningen
in
de
gemeente
Huizen", CIMK, Amsterdam, januari 1979
Sj.Groenman: "Het discontinue wereldbeeld", in:

GROENMAN 1960

M#ns en maatschappij,
GROENMAN 1973

GROFFEN 1967
GRUNFELD 1957

1960

sj.Groenman: "SociaaZ gedrag en omgeving. Een inLe €ding to t de socio Logie ", Assen 1973
W.Groffen: "Keuzeprocessen in de oride ti j d", 1967
F. Grunfeld:

"Veenzieht.

Leven

in

een

na-oorZogee

woomaijk", Rotterdam, 1957
GRUNFELD 1967

F. Grunfeld :

"Mens

en

buurt.

Een onderzoek

naar

de achtergronden van buurtwaarderingen in Hil.LeGRUNFELD 1970

GRUNFELD 1972

gersberg en Zuidbijk", Dienst van Stadsontwikkeling en Wederopbouw, Rotterdam 1967
F. Grunfeld: "Habitat and habitation", Alphen aan
den Rijn 1970
F. Grunfeld: "Sociologisch onderzoek
op het gebied
van het wonen; poging tot een nieuwe benadering",

142

GRUNFELD 1974a
GRUNFELD 1974b

GIJSWIJT 1969

HAGERSTRAND 1970

HAGERSTRAND 1973

HAGGETT 1965
HALEY 1968

HANSEN 1959

in: SociaZe Wet:enschappen 1972, 15e Jaarg., nr.2
F.Grunfeld (ed.)
"De grote stad. Bedreigd
systeem", Alphen aan de Rijn 1974
"Differentiatie in woon- en leefstijF. Grullfeld
", in: BOUW r,r.
len en de ontwikkeling daarin",
33/34, 17/24.9.1974, pp.751-753
A.Gijswijt en G.J.Reinink: "OpenZuehtrecreatie in
:

:

woonkernen. Voorgeste Lde inventay*£satie-categoriean", SISWO, Amsterdam 1969
T.Hagerstrand: "What about people in regional science?", in: Papers and.Proceedings of the Regional
Science Association, vol.24, 1970, pp.7-21
T.HAgerstrand: "The domain of human geography", "
in: R.J.Choriey (ed.) : "Directions in geography
1973, pp.67-86
P.Haggett: "LocationaL anaZysis in hwnan geograPhy", London ·1965
R.L.Haley: "Benefit segmentation: a decisionoriented research tool", in: Journaz of Marketing
32, July 1968, pp.30-35

W.G.Hansen: "How accessibility shapes land use ',

in: Journal of American Institute of Planners,
HARTENSTEIN 1967

HARTIGAN 1975
HARVEY 1969

HAUER 1973

HAVIGHURST 1959

HEALD 1973

vol.25, pp.73-76
W.Hartenstein and H.R.Iblher:"Visiter' s records:
a method for analyzing the flow of people in the
C.B.D.", in: "Urban core and inner city. Proceedings of the internationaZ study week Amsterdam
11-17 September 1966" Leiden 1967
J.A.Hartigan: "CZustering at.gorithms", New York
1975
D.Harvey: "Conseptual and measurement problems
in the cognitive-behavioural approach to location
theory", in: K.R.Cox and R.G.Golledge (eds.) :
"Behavioural problems in geography: a sympos ium"
Northwestern University, Studies in Geography,
nr.17, 1969
J.Hauer en G.A.van der Knaap: "Sociate geografie
en ruimte Zijk onderzoek. Kwantitatieve methoden",
Rotterdam 1973
R.Havighurst: "Leisure and life style",in:
American Journal of Sociology , 64, January 1959,
pp. 396-404
G.I.Heald: "New developments in the assessment
o f store per formance and site selection", in:

Seminar proceedings, PZanning & Transport Research
& Computation Co: "Reta€Zing and Zocat PZanning",
HEESEWIJK BUREAU 1978

8-10 January 1973
W.C.A.van Heesewijk, Bureau voor Ruimtelijke Ordening B.V.: "Hiararchie van kernen. Theorie en

werke Zijkheid", november 1978
HEIDE 1973

H.ter Heide: "Doelstellingen van bevolkingsspreidingsbeleid in Westeuropese landen", in: Pubzikatie '73-2 van de Rijksplanologische Dienst,
's-Gravenhage 1973
143

HEIDE 1976

HEINEMEIJER 1967

H.ter Heide: "Planning en onderzoek in beweging.
Consequenties van ontwikkelingen in de ruimtelijke planning voor het planologisch onderzoek", in:
PubZ€katie '76-2 van de Rijksplanologische Dienst,
's-Gravenhage 1976
A.Heimans: "Loopafstanden en struktuur van woonbuurten", in: Stedebouw en VoZkshuisvesting, 1968,
pp. 305-308
W.F.Heinemeijer: "The urban core as a centre of

HEINEMEIJER 1968

core and urban city. Proceedings of the internationaL study week Amsterdam, 11-17 September 1966",
Leiden 1967
W.F.Heinemeijer:"De Amsterdamse binnenstad als

HEIMANS 1968

attractiveness. A preliminary report", in:

Urban

centrum van attractie", in: W.F.Heinemei jer,

M.H.M.van Hulten en H.D.de Vries Reilingh:

"Het centrum van Amsterdam. Een sociograf€sehe
studie ", Amsterdam 1968, pp.9-68
HEINEMEIJER 1970

W.F.Heinemeijer: "Kunnen wij Christaller met zijn
centrale plaatsen theorie wel vergeten?", in:

Tijds chrift voor Economische en Sociale

Geografie,

1970

HEIJDEN 1977

HERRMANN 1968

Th.A.v. d.Heijden: "Rivierentand. Struktuur van
Adviesrapport afdeling Planode de tai Lhancie Z
logie van het Centraal Instituut Midden- en Kleinbedrijf, Amsterdam april 1977
R.O.Herrmann and L.L.Beik: "Shoppers' movements
outside their local retail area", in: Jo·urnal of

",

Marketing 32, 1968, pp.45-51
HESS 1965

HESSELS 1962
HESSELS 1977

S.W.Hess et.allies: "Non partisan political redistributing by computer", in: Operat€ons Research
13, pp.998-1006
A.Hessels: "Mensen op zondag", Rijksdienst voor
het Nationale Plan, publikatie nr.14 (z.pl.) ,1962
A.Hessels: "stede Zijke rekreatie; aLgemeen overzicht", kollegediktaat Stedelijke Rekreatie T.H.
Delft, Afd.Bouwkunde, Werkgroep Openluchtrekrea-

HOEKVELD 1974

HOLLY 1972

HOOGELAND 1974

HOUTEN 1974

tie 1976/1977, Delft 1977
G.A.Hoekveld: "Onze 'habitat' en de ruimtelijke
ordening", in: TESG (65), nr.4, 1974, pp.314-329
B.P.Holly and J.O.Wheeler: "Patterns of retail
locations and the shopping trips of low-income
households", in: Urban Studies 1972, pp.215-220
G. D.Hoogeland: "De parkeerbehoefte in moderne
winkelcentra", in: Stedeboze en Volkehuisuesting,
februari 1974, pp.66-68
D.van Houten: "Toekomstplanning. Planning als veranderingsstrategie in de welvaartsstaat", Meppel
1974

HUDSON 1967

HUFF 1960

J.C.Hudson: "An algebraic relation between the
Lasch and Christaller place networks", in: ProfessionaL Geographer, 19, 1967, pp. 133-135
D.L.Huff: "A topographical model of consumer space

preferences", in: Papers and Proceedings of the
144

HUFF 1962a

HUFF 1962b

HUFF 1963

HUFF 1969

RegionaZ Science Association,7, 1960, pp.159-173
D.L.Huff: "A note on the limitations of the intraurban gravity model", in: Land Economics, vol.38,
1962, pp.64-66
D.L.Huff: "Deternination of intra-urban retaiZ
trade areas". University of California, Real Estate Research Programm 1962
D.L.Huff: "A probabilistic analysis of shopping
centre trading areas", in: Land Economics 39, 1963
pp.81-90
D.L.Huff: "Defining and estimating a trading area",
in: P.J.Ambrose (ed.) : "Analytical human geography.
An collection and interpretation of some recent

work", in: Concepts in Geography, Volume 2, 1969,
pp. 161-171

HULTEN 1969

M.H.M.van Hulten: "Plan and reality in the IJsselmeerpolders", in: TESG 1969, pp.67-76

HUSTAD 1974

HYMAN 1969

IMBERT 1965

T.P.Hustad: "The developments and application of
psychographics, life-style and associated activity and attide measures", in: W.D.Wells(ed.):
"Life styte and psychographics'L Chicago 1974,
pp. 31-70
M.Hyman: "The calibration of trip distribution

models", in: Environment and PLanning A, 1969,

pp. 105-112
M.Imbert: "Aspects compards de la vie de loisir
A Paris et en banlieue", in: C.Cornuau, M.Imbert,
B.Lamy, P.Rendu en I.O.Retel:

Paris sur sa banZieue.
INTERKRUIS 1977
JAARSMA 1972

JAGER 1975
JAKMA 1977
JANSEN 1969

JANSEN 1976

JANZ 1976

Etude

"L'Attraction de

soc€o Logique ", paris

1965, pp. 117-196
"Leefstijl". affiche
C.F.Jaarsma en J.L.M. van der Voet: "Rekreatieverkeer en rekreatiewegen", WIRO (=Werkgroep Inrichting Rekreatieobjecten in de Open Lucht), Wageningen 1972
H.de Jager en A.L.Mok: "Grondbeginse Len der socio-

Logie. Gezichtspanten en begrippen", Leiden 1975
L.Jakma: "Hoe zit het met de winkel in de kleine
kern?", in: N-N1917, nr.12, pp.27-29
G.H.Jansen: "Het cafd; uitkomsten van een SOCioLogiseh onderzoek naar gebruik en be Zeving van het
cafs"' Amsterdam 1969
Hoofds tukken uit de
G.H.Jansen: "De eeuwige kroeg.
gesehiedenis van het openbare Lokaa Z ", proefschrift
Utrecht, Meppel 1976
K.Janz:

"VerkehrsabZauf

an

Einkaufszentren

wid

Ferbrauchermitrkten", Dissertation, Darmstadt 1976
JOBSE 1970

R.B.Jobse: "Activiteitenpatronen van een groep
bewoners van Westeli jk Amsterdam en Badhoevedorp",

in: Bijdragen tot de sociaZe geografie van het
Geografisch en Ptano Zogisch Instituat van de

JOHNSTON 1967

Vr€je

Universiteit, Amsterdam 1970
R.T.Johnston and P.J.Rimmer: "A note on consumer
behaviour in an urban hierarchy", in: Journal of
145

JOHNSTON 1973

JOHNSTON 1975

JOHNSTON 1976

JONGE 1969

JONGE 1976

RegionaL Sciences, 7, 1967, pp. 161-166
R.J.Johnston: "On frictions of distance and regression coefficients", in: Area, vol.5, 1973,
pp 187-191
R.J.Jonhston: "Map pattern and friction of distance parameters", in: RegionaZ Studies, Vol.9,
1975, pp.281-283
R.J. Johnston: "On regression coefficients in comparative studies of the friction of distance", in:
TESG (67), 1976, pp. 15-28
D.de Jonge:
"Het bos als rekreatiegebied; uitkomsten van gedragsstudies", in: Nederlands Bosbow

Tijdschrift, 41 (1969), juni, nr.6, pp.162-167

D.de Jonge: "Aspecten van levensstijl en woonwij-

ze", in:
KAMPHORST 1971

architect, 7(1976), april pp.30-32

De

T.J.Kamphorst en L.J.M.van Besouw: "De avondbe-

steding van de Utrechtse bevoZking", utrecht 1971
KAMPHORST 1976

T.J.Kan:phorst en J.C.M.Withagen: "Register van

vr€je tijdsonderzoek. Beredeneerde bib Z€ografie ",

KASS 1975

KATTELER 1975

SWIDOC (Sociaal Wetenschappeli jk In formatie en
Documentatiecentrum) , Arnste rdam 1976
G.V.Kass: "Significance testing in Automatic In-

teraction Detection (A.I.D.)", in: AppZied Statisties (24), nr.2, 1975, pp. 178-189
H.A.Katteler en J.A.Kropman: "OpenLuchtrekreatie
binnen en buiten de woonkern: kompensatie of kom-

p Zement.

Een onderzoek naar de samenhang tussen

aanbod en gebruik van voorzieningen voor openZuchtrekreatie ", Instituut voor Toegepaste Sociologie,
KATTELER 1976
KERR 1962

KERSTENS 1975

KEUNI NG 1971

KE UNI NG 1 9 7 3

KING 1969
KING 1971
KIRBY 1978

Nijmegen, augustus 1975
H.A.Katteler: "Selektiviteit van openluchtrekreatieve activiteiten", in: Rekreatie 1976/2
L.W.Kerr: "Determination of 0-D zones by means of
Research
Board
BEZZeland use data", in: HighsaM
tin, 347, pp.182-185
A.P.C.Kerstens: "Recreatieverkeersonderzoek",in:
ANWB-Recreatiestudiedag: "Verkeer en recreatie in
natuur en landschap ",
ANWB Recreatiebrochure,
nr. 17, 19 november 1975, pp.50-54
H.J.Keuning:

"Spreiding en hiararchie van de Ne-

derlandse verzorgingscentra op de grondslag van
hun wikkelapparaat", in: TESG 1971, pp. 3-17
H.J.Keuning: "Van de consument naar de centraliteit. De andere weg naar Christaller", in: TESG
64, nr.2, 1973, pp.68-76
L.J.King: "StatisticaZ anaLysis in geography",
Englewood Cliffs 1969
"Attitude research
C.W.King and D.J.Tigert (eds.)
reaches new heights", Chicago 1971
:

H.R.Kirby:

"Hierarchical trip distribution models

and the design of accounting systems", in: I.Masser and P.J.B.Brown: "Spatial representation and
spatial interaction", in: Studies in app Zied regiona Z science, Vol. 10, Leiden 1978, pp.173-204
146

KLAASSEN 1971

L.H.Klaassen en J.H.P.Paelinck: "Modellen in de
planologie", in: Stedebow en VoLkshuisvesting
1971, pp. 508-513

KLAASSEN 1974

L.H.Klaassen:

KLERKS 1973

G.J.Klerks en G.J.Bruins: "Het verband tussen gebruik van recreatieve voorzieningen en de beschikbare tijd en reistijd", in: Recreatievoorzieningen

KLOOSTER 1974

P.L.Klooster: "De funktionele hierarchie. Een min
of meer autocratisch model voor winkelplanning",

"A

shopping

mode L", september

1974

1973, nr. 10

in: Stedebouw en VoZkshuisvesting, mei 1974, pp.
KOHN 1969
KOK 1964

195-199
M.L.Kohn: "CZass and conformity. A study in va11(es", Homewood Illinois 1969
R.Kok: "Het minimum aantal inwoners van een dorp",

in: Tijdschrift voor Economische en SociaZe Geo-

grafte, december
KOK 1972

R.Kok:

1964
"Evaluatie van hoofdstuk 8, paragraaf

3

van het boek 'Hoofdwinkelcentrum' door dr.L.Bak",

in: Stedebouw en Voikshuisvesting 1972, pp.580-582
KOK 1974

R.Kok: "Kwalitatieve winkelplanning",

in:

"Winke Za.' Hoeveel: Enige beschouwingen over de
methodiek van de kwatitatieve winke Zp Zanning en
haar toepassing", Stad en Landschap, Rotterdam
KORTEWEG 1975

november 1974, pp.3-19
P.J.Korteweg en J.van Weesep: "De band met Amsterdam. Een onderzoek in een deel van het Amsterdamse

overloopgebied", in: Bijdragen tot de sociaZe

geografie,nr.9,van het Geografisch en Planologisch
Instituut van de Vrije Universiteit, Amsterdam
1975

KORTHALS 1978

KRUEKEBERG 1974

M.Korthals: "Normatieve aspecten van de milieuproblematiek", in: Intermediair, 14e jaarg. , 45,
10 november 1978, pp.41-47
D.A.Kruekeberg and A.L.Silvers: "Urban p Zanning

anaLysis-me thods and mode Ls",
KUYPERS

1973

LAAR 1973

1974
G.Kuypers: "Grondbegrippen van politiek",

AULA, nr.490, Antwerpen 1973
Th.W.L.v.d.Laar: "TiZburg, Niele-west.

advisering winke Zvoorzieningen",

in:

Gtoba Le

CIMK. Amsterdam

1973

LAKSHMANAN 1965

T.R.Lakshmanan and W.G.Hansen: "A retail market
potential model", in: JournaL of American Insti-

LAMBOOY 1975
LANFANT 1972

J. G. Lambooy: "Ekonomie en ruimte ", Assen 1975
M. F.Lanfant: "Sociologie van de uride tijd",

tute of PLanners, vol.31,

LANGEWEG 1977

LAZER 1963

1965, pp. 134-143

Utrecht 1972
P.H.R.Langeweg: "DoeLsteLLingen: Begrippenkader
en toepassing", Planologisch Studiecentrum TNO,
Werkstuk 8, Delft november 1977
W.Lazer: "Life style concepts and marketing",
in:
Towards Scientific Marketing, Proceedings of the
American Marketing Association, December 1963,
pp. 130-139
147

LEE 1962
LEE 1962

LEE 1973a

T.Lee: "Brennan's law of shopping behaviour", in:
PsychoLog€caL Reports II, 1962, p.662
T.Lee: "Perceived distance as a function of direction in the city", in: Etivironment & Behagior,
Vol.2, nr.1, 1070, 1962, pp.40-51
T.Lee: "Mode Ls in pZanning. An introduction to the
we of

LEE 1973b

LINHART 1972

LOSCH 1941
LOUVIERE 1976

quantative modeLs in pLanning", Oxford 1973

"Psychology and Living Space", in: R.H.
Dawns and D.Stea (eds.) : "Image and Environment.
Cogni tive mapping and spatiaZ behav or", Chicago
1973
J.Linhart and R.Eosko: "Differentiation among
certain life style aspects in Czechoslovakia", in:
T.Lee:

society and Leisure (Czech.) 1972 (3), pp.139-158
A.Losch. "Die rawnliche Ordnwig der Wirtschaft",
Jena 1941
J.L.Louvidre: "Information-processing theory and
functional form in spatial behavior" , in: R.G.Golledge and G.Rushton (eds.): "SpatiaL choice and

spatia Z behavior.

Geognaphic essays on

sis of preference and perceptions",
LOWRY

1964

LUYTEN 1968

the analy-

Columbus 1976,

pp.211-246

I.Lowry: "A mocieZ of metropoZis", Santa Monica

1964
J.L.Luyten en V.A.M.Verberk:

"De verzorgings-

struktuur in he t Benelux-Middengebied",

in:

Stedebouw en VoLkshuisvesting 1968, pp.393
LYNCH 1969

K.Lynch: "The

image

of

the city", Cambridge USA

1969

LYND 1939

MACIVER 1929
MANN 1965
MANNHEIM 1946

R.S.Lynd: "Know"Ledge for what7 The p Zace of socia Z

science in American cuZture", Princeton 1939

R.M.MacIver: "Commnity", New York 1929
P.H.Mann: "An approach to urban socioZogy", London 1965
K.Mannheim: Man and society,
in an age of recon-

st:ruction. Studies in modern socia Z structure",
MARBLE 1968

London 1946
D.F.Marble & S.R.Bowlby: "Shopping alternatives
and recurrent travel patterns", in: F.E.Horton:

"Geographic studies of urban transportation and

network analysis", Evanston III, 1968
MARSHALL 1977

MARTIN 1974

J. U.Marshall: "T'he construction of the Laschian
landscape", in: GeographicaL Ana Zysis, vol.Ix,

1977, pp.1-14
"A new life style", in: L.H.Masotti and J.K.Had-

den (eds.)
MASSER 1972
MASSER 1975a

MASSER 1975b

148

:

"Suburbia in transition", New York

1974, pp.14-21
I. Masser: "AnalyticaZ models for urban and regionaL pLanning", Newton Abbott, 1972
I.Masser and P.J.B.Brown: "Hierarchical aggregation procedures for interaction data", in: Envi-

ronment and PZanning A, Vol.7, 1975, pp.509-523

I.Masser, P.W.J.Batey and P.J.B.Brown:"The design
of zoning systems for interaction models", in:

MASSER 1976

MASSER 1977

MASSER 1978

McLOUGHLIN 1969
MERCER

1971

MEULEN 1976

MEULEN 1979

E.L.Cripps (ed.): "New concepts and old problems",
London Papers in RegionaL Science 5, London 1975,
pp. 166-187
I.Masser en J.Scheurwater: "Spatial interaction
in the Amersfoort region: a systems analysis", in:

Working Paper 4. Instituut voor Planologie, Rijksuniversiteit Utrecht 1976
I.Masser: "Een vergelijking van ruimtelijke systemen toegepast bij interaktiemodellen", in: G.R.M.
Jansen en anderen (red.): Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 1977, "Veranderingen in en om
vervoers-pZanologisch onderzoek", verslag, 's-Gravenhage 17 en 18 februari 1977, pp.157-179
I.Masser en P.J.B.Brown: "Spatial representation
and spatial interaction", in: Studies in app Z€ed
regionaZ science, Vol.10, Leiden 1978
J.B.McLoughlin: "Urban and regional. planning: a
systems approach", London 1968
D.Mercer: "Discretionary travel behaviour and the
urban mental m a p" ,i n: Aus traL€an GeographicaZ
Studies, vol.Ix, nr. 2 October 1971, pp.133-143
G.G.van der Meulen: "Horst-Centrum: een distribu-

tie-planologische benadering of het model van de
11 rammelaars", in: Medede Zingen van het Pzanozogisch en Demografisch Instituut van de Universiteit
van Amsterdam, 9e Jaarg. februari 1976, pp.8-11.
"De distributieG. G.van der Meulen en R.Heskes:
planologische vraag. Een aanzet tot strukturering
van distributie-planologisch onderzoek",

in:

Planning; methodiek en onderzoek 9, 1979, pp.2-10
MICHELSON 1970

W.H.M i chelson

and

P.

Reed:

"The theoret·ZoaZ status

and operationaZ usage of Zife sty Ze in environmen-

MIDDENDORP 1975

taZ research", Centre for Urban and Community
Studies, University of Toronto 1970
L.Th.Middendorp: "Perspectief van het postorder-

bedrijf", in: Dynaniek in de distributie, deel 2
1975

MIK 1977

MILLER 1964

"De stad als geografisch studiegebied", in:
J.A.van Ginkel e.a.: "Zicht op de stad. Sociaalgeografische beschouwingen over steden en stedengroei", in: "De wereZd in stukken",Bussum 1977
S.M. Miller: "The american lower classes: a typoG. Mik:

logical approach", in: A.B.Shostak and W.Gomberg
(eds.): "BZue-col.Zar worTd: studies of the Ameri-

can worker", Englewood Cliffs 1964, pp.9-23
MILLS 1967

MOELLERING 1974

MOLENAAR 1977

G. Mills: "The determination of local government
electoral boundaries", in: Operat€one Research
Quarterty 18, pp.243-255
H.Moellering: "AID anaZysis a:nd spatiaZ movement",
Discussion Paper nr.43, Ohio State University,
March 1974
W.Molenaar: "Ik wordt ziek van de statistiek, of:
er van weten zonder ernaar te handelen", in:Mens

en Maatschappij 1977, nr. 1, pp.58-71
149

MOLENDIJK 1967

H.Molendijk:

"Open Zteh treereatie.

Een

nieug

sociaaz fenomeen", Utrecht 1967
MORGAN 1963

MORRILL 1970
MURDIE 1965

NADER 1969

NEDO

1970

J.N.Morgan and J.A.Sonquist: "Problems in the
analysis of survey data, and a proposal", in:
American StatisticaZ Association Journal , June
1963, pp. 415-434
R.L.Morrill: 'SpatiaZ organisation of society",
Wadsworth, California 1970
R.Murdie: "Cultural differences and consumer travel", in: Economic geography, 41, 1965,
pp. 211-233
G.A.Nader: "Socio-economic status and consumer
behaviour", in Urban Studies 6, June 1969, nr.2
pp. 235-245

"Urban mode Zs in shopping studies ", London September 1970 (NEDO=National Economic Department Office,

Economic Development Committee for the Distribution Trades)
NEI 1976
NEI 1979

"De effecten van de Maris-Muiden", mei 1976
"Distributie-:pt.ano Zogisch

onderzoek

Ooste Zijk

Miin-

gebied. winketen nu en in de toekomst", Rotterdam
NORDBECK 1964

mei 1970
S.Nordbeck: "Computing distances

in

road

nets", in

Papers of the RegionaZ Science Association ( 12),
NIJHOFF 1976
OPENSHAW 1977

OPENSHAW 1978

PACIONE 1975

PALM 1976
PERLOFF 1973
PEURSEN 1971

1964, pp. 207-220
P.Nijhoff (red.) "PZanoZogisehe kengetal.Zen",
Alphen aan de Rijn 1976
S.Openshaw: "Optimal zoning systems for spatial
interaction models", in: Ehvironment and PZanning
A, vol.9, 1977, pp. 169-184
S.Openshaw: "An empirical study of some zone-design cri te ri a", in: Environment and PZanning, 1978
Vol.10, pp.781-794
M.Pacione: "Preference and perception. An analysis of consumer behaviour", in: TESG 66(2), 1975
pp.84-92
R.Palm: "An index of household diversity", in:
TESG 67(4), 1976, pp. 194-201
H.S.Perloff: "Life styles and environment", in:
Planning 39(5), pp. 19-23
W.L.van Peursen: "De winkelvoorzieningen in de
ruimtelijke ordening", in: NIROV-pubZikatie, nr.76
:

1971

PEURSEN 1975

PIERSMA 1974

PLUMMER 1971

150

W.L. van Peursen: "Winkelvoorzieningen", in:
"Compendiwm 'Basisgegevens voorzieningen in woon-

gebieden"'. hoofdstuk 7, Bouwcentrum Rotterdam 1975,
pp. 1-48
A.Piersma: "Ruimte, ruimtelijk gedrag, gedrag in
de ruimte", in: '9e keur voor Keuning", speciale
uitgave Sociaal-Geografische Reeks, Groningen
1974, pp.77-86
J.T.Plummer: "Life style patterns and commercial
bank credit card use", in: JournaZ of Marketing,
April 1971, 37, pp.35-41

PLUMMER 1971/72

PLUMMER 1974

POTTER 1977

PPD-FRIESLAND 1966
PPD-NOORD-BRABANT 1967

J.T.Plummer: "Life style patterns: a new constraint
for mass communications research", in: JournaL Of
Broadcasting 16 (Winter 1971/1972), pp.79-89
J.T.Plummer: "The theory and uses of life style
segmentation", in: Journal of Marketing 38,
January 1974, pp. 33-37
R.B.Potter: "The nature of consumer usage fields
in an urban environment: theoretical and empirical
perspectives", in: TESG 68(3),1977, pp. 168-176
"De mimte Lijke on twikke Zing van he t Friese pZatte Zand", Leeuwarden 1966
"KLeine kernen in Noord-Brabant", 'sHe rtogenbosch
1967

PPD-ZUID-HOLLAND 1975
PRED 1967

PRED 1969

PROKOPP 1967

PROUDFOOT 1969

"Strk:twursehets

Zuid-HoZLand",

Den

Haag

1975

A.Pred: "Behavior and location", Part I,in:
Lund Studies in Geography, Serie B, nr.27,
Lund 1967
A.Pred: "Behavior and location", Part II, in:
Lund Studies in Geography, Serie B, nr.28,
Lund 1969
D.Prokopp: "Image and functions o f the city", in:
"urban core and Inner City ", Leiden 1967
M.Proudfoot: "City retail structure", in:
H.M.Mayer en C.F.Kohn: "Readings in urban geography" Chicago 1969, pp.395-398
"Ruimte Foor we Zzijnsuoorzieningen. Een verkenning
,

PROVINCIAAL OPBOUWORGAAN
NOORD HOLLAND 1970

naar

de

behoefte

op

maatschappe Lijk

kuL turee L

en

rekreatief terrein. Gedachten, vuistrege Ls en
riehtZidnen met betrekking tot de benodigde ruimten voor een aantaL weZzijnsvoorzieningen, samen-

geste Ld door de Provincia Ze Opbouworganen ten
behoeve van de mimte Hjke ordening", Zaandam 1970

RISSEEUW 1978

W.J.Reilly: "Methods for study of retail relationships", University of Texas, Research Monographs
4, 1929
T. Rhodes and R.Whitaker: "Forecasting shopping
demand", in: JournaZ of the Town Pjanning Institute
53, May 1967, pp. 188-192
R.U.Rich and S.C.Jain: "Social class and life
cycle as predictors o f shopping behaviour", in:
JournaZ of Marke ting Research 5, 1968, pp.41-49
R.J.Risseeuw: "Maarssenbroek, de planning van een

RODGE RS

H.B. Rodgers:

REILLY 1929

RHODES 1967

RICH 1968

verblijfsgebied", in: Stichting Weg BuZZetin, 1978,
nr.6, jaargang 12, pp

1959

ROMPMODEL

RPD 1973

1964

.

7826.5-7826.9

"Employment and journey to work in

an overspill community", in: Sociotogical Review,
7, 1959, pp.213-229
"Rompmodel distributie-planologisch onderzoek

perifere detailhandelsvestigingen", Rapport uan
de Werkgroep rompmode Z distributie-p tanoZogisch
ondemoek, 26 juni 1974
"Planning en onderzoek op het gebied van de ruim-

telijke ordening", in:PubZikatie '73-4

RijkspLanoLogische Dienst,

'

Dan de

s-Gravenhage 1973
151

RPD 1975
RPD 1976
RUYSLINCK 1964
RIJKSDIENST NATIONALE
PLAN 1962
SAMMONS 1978

SCHEURWATER 1976

SCHILLER 1972

SCHMID 1977

SCHMIDT-REHLENBERG 1968

RPD: "JaarversZag 1974",

's

RPD:

's

Gravenhage 1973
Gravenhage 1976
W.Ruyslinck: "De paardeolees€ters", Brussel 1964

"Jaarverslag

1975",

"Mensen op zondag", pubZ€katie nr. 14, 's Gravenhage 1962 (zie Hessels 1962)
R. Sammons: "A simplistic approach to the redistricting problem", in: I Masser and P.J.B.Brown
"Spatial representation and spatial interaction",
Vol.10,
in: Studies in app Zied regionaL science,
Leiden 1978, pp.71-94
J.Scheurwater en I.Masser: "HandLeiding bij het
kaL€breren van interukt€emodeLZen", Instituut voor
Planologie van de Rijksuniversiteit Utrecht,
december 1976
R.K.Schiller: "The measurement of the attractiveness of shopping centres to middle class luxury
consumers", in: ReginaZ Studies Vol.6, 1972
B.Schmid: "Mathematik in der Planung-Maglichkeiten und Grenzen", in: L»kumente und Informationen
zur Schweizerischen Orts-, RegionaL- und Landesp Zanung (DISP), nr.47, september 1977,pp.26-31
N.Schmidt-Rehlenberg: "Sozio Zogie und Stditebaw.

Versuch einer systematischen GrundZegung" ,
SCHONK 1976

Stuttgart/Bern 1968
M.K.A.Schonk: "Onderzoek naar de tijd- en ruimtebesteding in Lelystad", Ftevober€cht nr.125, Lelystad november 1976

SCOTT 1976

SEGERS

1963

SEGERS

1964

SEGERS

1975

A.J.Scott and M.Knott: "An approximate test for
use with AID", in: AppLied Statistics (25,nr,2),
1976, pp.103-106
J.H.G.Segers en Ph.V.Stouthard: "Analyse door
middel van opeenvolgende contrasterende groepen"

in:

SociaZe Wetensehappen (6) , 1963, pp.221-241

J.H.G.Segers: "De contrastgroepen-methode. Nadere
uitwerking en een tweetal toepassingen", in:
SociaZe Wetensehappen (7) , 1964, pp. 194-225
J.H.G.Segers: "SocioLogisehe onderzoeksme thoden.

Inieiding tot de structukr van het onderzoeksproces en tot de methoden van dataversame Zing",
SILLITOE 1969

Amsterdam 1975
K.K.Sillitoe: "Planning for leisure. An inquiry

into the present pattern of participation in outdoor and

physica Z

recreation

and

the

frequency

and

manner of use of pub zic open spaces. among peopLe
Zi ving in the urban areas of Eng Zand and Waks".
SIMONSON 1974

London 1969
K.Simonson: "Studies of household activity patterns
and urban structure", in:

SLATER 1976

SOCIAAL EN KULTUREEL
FLANBUREAU 1975
152

Geografisk Tidsskrift

73. bind 1974, pp.26-35
P.B.Slater: "A hierarchical regionalization of
Japanese prefectures using 1972 interprefectural
migration flows", in: Regional Studies 10,pp.123-133
"Soc€aal en kuLtureeL rapport 74 ",
Den Haag 1975
'

SONQUIST 1969

SONQUIST 1974

SONQUIST 1975

STADSGEWEST OOSTELIJK
MIJNGEBIED 1970

STEIGENGA 1964
STYLES 1968
SULC 1972

SWAN 1975

SWANBORN 1973

J.A.Sonquist: "Finding variables that work", in:
PubLie Opinion QuarZerZy, Vol.33, 1969, pp.83-95
J.A.Sonquist and J.N.Morgan: "The detection of
interaction e ffects. A report on a computer program for the selection of optimal combinations
of explanatory variables", Monograph no.35,
Survey Research Center, Institute for Social Research, University of Michigan, 1974
The
J.A.Sonquist: "MuLtivariate mode Z bu€ Zding.
vaZidation of search strategy", Michigan 1975
"Ontwerp-struktuurpZan Oostelijk mijngebied",
Heerlen 1970
w. steigenga : "itbderne p Lano Iogie ", Utrecht 1964
B.J.Styles

(ed.)

:

"Gravity

modets

in

townpLanning",

Lanchester Polytechnic
O. Sulc: "A contribution to the methodology of
forecasting life styles", in: Society and Leisure
(Chech.), 1972(3)
R.T.Swan: "Operational research in planning",
in:
RoyaL AustruZian PLanning Institute JournaL, April
1975, pp. 65-67
P.G.Swanborn: "Variabe

Zen

en

hun

me ting.

Een

on-

derzoek naar 'variate Zanguage ' in de socio Zogie
en naar de aard van de meting van variabe len",
TAKES 1948

TARRANT 1973

Meppel 1973
Ch.A.P.Takes: "BevoLkingseentra in het oude en
nieuwe Land", Alphen a/d Rijn 1948
J.R.Tarrant: "Comments on the Ldsch central place

TAYLOR 1968

system", in: GeographicaL AnaZysis, 5, 1973,
pp. 113-122
M.A.Taylor: "Studies of travel in Gloucester,
Northampton and Reading", in: Road Research
Laboratory. Rept.LR. 141, 1968

THEIL 1971

H.Theil:

"PrincipZes

of

econometrics",

New

York,

1971

THOMAS 1962

THOMPSON 1969

THOMPSON 1971

TIDEMAN 1975

E.N.Thomas, R.A.Mitchell and D.A.Blome : "The
spatial behaviour of a dispersed non-farm population", in: Papers and Proceedings of the Regional
Science Association, 9, 1962, pp. 106-133
"
Store impressions affect estimates
D.L.Thompson :
of travel time", in: P.J.Ambrose (ed.): "Analytical human geography. An collection and interpretation of some recent work", in: Concepts in Geography, Volume 2, 1969, pp. 197-203
J. R.Thompson: "Characteristics and behaviour af
outshopping consumers", in: Journal of Reta€Zing,
47(1) 1971, pp.70-80
De sociaaLM.C.Tideman: "Recreatie en economic.

economische betekenis van de openZwhtrecreatie

in NederLand", Den Haag 1975, uitgave Stichting
Recreatie

TONCKENS 1957

N.A.Tonckens en E.Abma: "Verdwijnende dorpen op
het Groninger Hoogeland", in: BuLIetin 8 van de
Afdeling Soe€o Zogie en Sociografie van de Land153

TROMMELS 1978

bouwhogesehoo Z, Wageningen 1957
W.M.A.Trommels, D.J.Walen en J.Hartman:

TRUM 1979

rapport Riinland, Dee Z I, AnaZyse van de winke tfunktie", CIMK, Amsterdam, mei 1978
H.M.G.J.Trum: "Over het nombegrip in de bouwkwide",
proefschrift, Eindhoven 1979
K.J.Veldhuisen en L.L.Kapoen: "Recreatiegedrag in

VELDHUISEN 1976

"Struktuur-

de agg Z.omemtie", Eindhoven 1976
VERDONK 1979

B.Verdonk: "Stadsbuurten: de ene is de andere niet.

VERKOOIJEN 1978

goriean van deviantie
en kenmerken van gebieden.·
een sociologische st:udie", Deventer 1979
H.J.M.Verkooijen: "BZaricum, deta€Zhande Z en bereikbaarheid", CIMK, Amsterdam november 1978.
R.W.Vickerman: "Accessibility, attraction, and

Re taties tussen psychiatrische

VICKERMAN 1974

op·name, wide re

cate-

potential: a review of some concepts and their

VIDAKOVIC 1970
VOOGD

1975

use in determining mobility", in: Divironment and
PLanning A, 6, 1974, pp.675-691
V.Vidakovic: "Kenmerken van de stedeZijke verkeersstruktuur", proefschrift, Delft 1970
J.H.Voogd: "Planevaluatie. Een noodzakelijke voorwaarde bij het werken met alternatieven", in:
Stedeboug en Vo Zkshuisveating, juli/augustus 1975,

VOSTER 1967

WADE 1972

pp. 287-298
W.voster: "De cuLtuur-geografische indeling van
NederZand. Een beredeneerde hiararchie van culture Ze gebieden en centra", Rotterdam
B.wade: "HieparchicaZ shopping mode Z with inter-

act€ng market areas: technicaL description", in:

WARD 1963

WEBBER 1964

Seminar proceedings, Plannings & Transport
Research & Computation Co. : IRe ta€Zing and LoeaL
PZanning", 8-10 January 1973, paper November 1972
J.H.Ward: "Hierarchical grouping to optimize an
objective function", in: JournaZ of the American
StatiaticaL Association, 58, 1963, pp.236-243
"ExpLorations into the zirban
M.M.Webber a.0.
:

struetwre",

WEBER 1922
WEESEP 1974

M.Weber:

Philadelphia 1964
"Wirtachaft und GeseLIschaft",

Tubingen 1922
J.van Weesep: Vrijetijd in suburbaan gebied. Een
onderzoek naar het vrijetijdsgedrag van verschillende deelpopulaties in Purmerend en Weesp", in:

Bijdragen tot de SociaLe Geografie uan het Geografisch en PLanoLogisch Instituut van de Vrije UniWELLS 1968

versiteit, Amsterdam 1974
W.D.Wells: "Segmentation by attitude type", in:

WELLS 1975

Association, 1968, pp.124-126
W.D.Wells: "Psychographics: a critical review",

Proceedings, FaZZ Conference, American Marketing

in: JournaL of Marketing Research, Vol.xII, May

WENTHOLT 1968

WESTELIJKE MIJNSTREEK 1972
154

1975, pp.196-213
R.Wentholt: "De binnens tadsbe Ze ling in Rotterdam",
Rotterdam 1968
"Westelijke Mijnstreek. Voor-ontwerp Intergemeen-

WHYTE 1943
WHYTE 1957
WILENSKY 1970

WILLIAMS 1979

WILSON 1966

telijk Struktuurplan", Partners SaZemans-Toonen,
Maastricht september 1972
W.F.Whyte: "Street corner society", Chicago 1943
W.H.Whyte: "The organization mcm", New York 1957
H.L.Wilensky: "Emerging Leisure styLes. a microscopic prediction about the fate of the organization man" , 7th World Congress of
18 september 1970
Sociology, Varna
N.J.Williams: "The definition of shopper types as
an aid in the analysis of spatial consumer behaviour", in: TESG 70 (1979), nr.3, pp.157-163
C.L.Wilson: "Homemaker living patterns and marketplace behavior - psychometric approach", in:
J.S.Wright and J.L.Goldstucker (eds.): New £deas
for successfuz marketing", Chicago 1966, pp.30511

347

WILSON 1968

WILSON 1969

WILSON 1970

A.G.Wilson: "Models in urban planning: A synoptic
review of recent literature", in: Urban Studies,
Vol.5, pp.249-267
A.G.Wilson: "Developments of some elementary Residential location models ", in: Journal of Regional
Science, Vol.9, pp.377-385
A.G.Wilson: "Entropy in urban and regionaL mode Z-

Ling", London 1970

WIND 1972

WIND 1974

WIPPLER 1966
WIPPLER 1968
WIRTH 1938

WOESTIJNE 1970

J.Wind: "Life-style analysis - a new approach",
in: F.C.Alline (ed.): "Reve Lance in marketing",
Chicago 1972
Y.Wind and P.E.Green: "Some conceptual, measurement, and analytical problems in life style
research", in: W.D.Wells (ed.): "Life 8 ty Ze and
psychographies", Chicago 1974, pp.97-126
Groningen
1966
R.Wippler: "Vy'l j e tijd buiten",
R.Wippler: "Sociale de term€nanten van het urijetijdsgedrag", Assen 1968
L.Wirth: "Urbanism as a way of life", in:
The Journal of Sociology, 1938
W.J.van de Woestijne: "InZeiding in het economisch

denken", Utrecht 1970
WOLK 1975

E.van der Wolk: "Moderne Marskramers", in:

Dynaniek in de distributie, deel 2 , 1975

WIJNBERG 1977

J.Wolpert: "The decision process in a spatial
context", in: AnnaZs of the Association of
American eographers, Vol.54, 1964. pp.537-558
L.J.Wood: "Perception studies in geography", in:
Transactions of the Institute Of British
G eogyriphers, 48, 1970, pp.129-141
L.Wi jnberg: "Winkels in de ruimtelijke ordening",

WYNN 1960

F.H.Wynn and C.E.Erie: "Tests of interactance

WOLPERT 1964

WOOD 1970

in: De Europese G€meente, nr.7, 1977, pp.28-35

formulas derived from 0-D data", in:

HRB

But Le tin

253, Washington 1960, pp.62-85

YULE 1950

G.U.Yule and M.G.Kendall: "Introduction to the
theory of statistics",
London 1950
155

ZEEUW 1977

ZIPF 1949

ZOM 1977

156

J.G.de Zeeuw: "Normen voor stede Zidke rekmatievooraieningen", Bijlage 1 bij de 'Nota Stedelijke
rekreatie' van de Provinciaal Planologische
Dienst in Zuid-Holland, september 1977
G.K.Zipf: "Hunnn behavior and the princip Ze of
Least e ffort: an introduction to human ecology",
Cambridge (Mass.) 1949
J.A.M.Zom en W.Mom: "Nederlanders en hun vakantiegedrag", in: Intermed€air, 13e jaargang (28) ,
15 juli 1977 , pp.23-29

Z
L.LI

E
.-D

CIO

Bijlage 1.

TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN
POSTBUS 513 - TEL (040)479111 (Doorkismogellikheid

4

UW BRIEF

47

.) - GIROREKENING 107 63 26

-

BANKIER:

LETTER EN NUMMER

BO/GvdM/MM-75.1169

F

VAN LANSCHOT · EINDHOVEN

EINDHOVEN. INSULINDELAAN 2

2 mei 1975.

ONDERWERP

Mijnheer/Mevrouw,

Ten behoeve van het onderwijs in de Urbanistiek en
Ruimtelijke Organisatie zijn wij bezig met een onderzoek
naar het gebruik van voorzieningen als winkels, bioscopen,
restaurants, en dergelijke in stedelijke gebieden.
Als gebied voor onderzoek is gekozen voor een drietal
gemeenten in de Oostelijke Mijnstreek: Brunssum, Merkelbeek
en Schinveld.
Uit de bevolkingsregisters van deze gemeenten hebben wij
een steekproef van adressen getrokken. Iedere trekking uit
die registers berust op zuiver toeval. Een van die toevallige adressen betreft U.
Vandaar dat wij thans Uw medewerking vragen om in
de periode van 3 juni t/m 15 juni a.s. een van onze enqueteurs te willen ontvangen en een aantal vragen te beantwoorden. De door U verstrekte gegevens blijven strikt
anoniem.

In het algemeen zullen de enqueteurs U aan het begin van
de avond bezoeken.
U bij voorbaat dankend voor Uw bereidwilligheid,
Hoogachtend,

Drs.G.G.van der Meulen
Technische Hogeschool Eindhoven,
Afdeling Bouwkunde
Urbanistiek en Ruimtelijke
Organisatie,
Hoofdgebouw kamer 10.88
Tel. 040-472866 of 472431
Insulindelaan,
Eindhoven.

VERZOEKE EEN ONDERWERP PER BRIEF TE BEHANDELEN EN BIJ BEANTWOORDING LETTER. NUMMER EN DATUM

TE

VERMELDEN

Bijlage 2.

Uit: "De Nieuwsbron", 40e jaargang, no.2, 29 mei 1975:

Enquete over consumentengedrag
en gebruik van voorzieningen in
Brunssum, Merkelbeek
en Schinveld
In de komende week zal onder de bewoners van de gemeenten Brunssum,
Merkelbeek en Schinveld een onderzoek plaats vinden naar het gebruik van

voorzieningen als winkels, restaurants,
sporthallen e.d.
Het onderzoek vindt plaats onder auspicien van de studierichting Urbanistiek en Ruimtelijke Organisatie van de
Technische Hogeschool in Eindhoven.

Ten behoeve van het verzamelen van
de be-'odigde gegever- zal aan de
bewoners van deze genieenten gevraagd worden een vrage,·lijst (enquete)
te beantwoorden. Omdat het niet mogelijk is iedere bewoner te bereiken zijn
uit de bevolkingsregisters van de ge-

meente Brunssum. Merkelbeek en
Schinveld volgens zuiver toeval (steekproeven) een aantal namen en adressen van huishoudingen verzameld. Het
is goed mogelijk dat uw naam en adres
daarbij zit. Voor het onderzoek is het
van grote waarde ook van u te weten
waar u winkelt, waar u gaat eten, waar
u heen gaat als u er 's zondags op uittrekt, enz.

Vandaar dat wij nu vooraf langs deze

weg u. bewone, van een van de drie
genoemde gemeenten, om uw medewerking vragen.
Tenslotte zeggen wij bij voorbaat voor
uw bereidwilligheid dank!
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Bijlage 3.

Enquete-nummer:

Naam enquateur:

Enqudte over :

CONSUMENTENGEDRAG VAN BEWONERS VAN

- BRUNSSUM
- MERKELBEEK, EN
- SCHINVELD

Als voorbeelden hebben wij voor U de eerste drie vragen
beantwoord :
Adres van de huishouding :
a)

gemeente

- Brunssum

4,

- Merkelbeek W
- Schinveld
b) naam van de straat

c) naam van de dichtsbijgelegen straat

Dus: - bij

&2

....................

....................

het juiste vakje zwart maken of
¤ er een kruisje in plaatsen
- bij .... (bijvoorbeeld) de straatnaam invullen.
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1. Hoe is Uw huishouding samengesteld ?

- man
- vrouw
- 6&n kind
- twee kinderen
- drie kinderen
- meer dan drie kinde- £1
ren

- kostganger
(een van de) ouders
- andere inwonenden,
namelijk ...................

2. Indien gehuwd, in welk jaar bent
U gehuwd ?
-Of bent U:

-

3. Zoudt U thans zowel voor Uzelf als
voor Uw echtgenoot/echtgenote de
volgende vragen willen beantwoorden ?
a) hoe oud bent U ?
- 18 - 25 jaar
- 26 - 30 jaar
- 31 - 35 jaar
- 36 - 40 jaar
- 41 - 45 jaar
- 46 - 50 jaar
- 51 - 55 jaar
- 56 - 64 jaar
- 65 jaar en ouder

jaar ........
niet gehuwd
gescheiden
weduwe/weduwnaar

Vrouw

Man

b) In welke gemeente bent U geboren ?

c) Oefent U een beroep uit 7

1

81

8

Zo ja, welk beroep 2

d) Oefent U Uw beroep als zelfstandige of in loondienst uit ?

1„110„"di.gat

B

e) in welke gemeente ligt Uw vaste
werkadres 7
............
(indien geen vast werkadres :
waar is Uw vaste meldingspunt ?)

B

...........
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Man

Vrniiw

f) hoeveel uur werkt U daar per
week ?
- 40 of meer
uur
- 30 - 40 uur
- 20 - 30 uur
- 10 - 20 uur
- minder dan 10 uur
g) wat is Uw taak daar

?

..........

..........

h) hoe liggen Uw werktijden ?
- vaste werktijden
- niet-vaste werktijden
- continu dienst
i) indien U geen beroep uitoefent,
waarom niet ?
- werkloos
- (vervroegd) pensioen
- volgt (nog) onderwijs
- overig, namelijk.........

j) welke opleiding hebt U genoten ?
en welke diploma's hebt U daarbij gehaald ?

..........

opleiding

.........

diploma's

opleidina

diploma's

1,gli„nb„,0«ps«.4«Cti, tbily. 8 8 8 B

lagere technische school, lagere huishoudsch
- ulo, mulo, mavo ool)
- middelbaar beroepsonderwijs
(bijv. middelbaar huishouden nijverheidsonderwijs, mts)
- hbs, mms, atheneum, havo,
gymnasium
-

hogere beroepsopleiding (hts,

01

0

¤]

heao)

- universiteit,
m.o-akte, lerarenopleiding
hogeschool
- andere, namelijk............

91

81

·····

·····

20
El
·····

61
·····

k) volgt U thans nog een opleiding,
cursus, enz. 7

1
Zo ja, welke

8

B

?

.........

Op welk adres volgt U deze ?
gemeente
- straat

.........

...........

...........
...........

1) hebt U een rijbewijs?

j a
- nee
n
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ril

2

L:1

0

4. Zoudt U van elk kind dat nog thuis
woont, willen aangeven hoe oud het
is ?

Leeftijd

Verder gaan met vraag 7
geen
1

.............

2

.............

3

.............

4

.............

5

.............

6
7

.............
.............

8

.............

5. Indien daaronder nog schoolgaande
kinderen zijn, naar welke school
of scholen gaan deze dan ?
-

kleuteronderwijs
lager onderwijs
middelbare school
hoger onderwijs

6. In welke gemeente(n) ligt (liggen)
die school (scholen) ?

7. Beperkt Uw gezondheidstoestand (of
die van een van de andere leden van
Uw huishouden) U op enigerlei wijze in Uw bewegingsvrijheid ?

- ja
- neen

IEB

8. Hoe bent U voor dokters- en ziekenhulp verzekerd ?

- vrijwillig
verplicht ziekenfonds
ziekenfonds
- niet
verzekerdverzekerd
partikulier

9. Zoudt U willen aangeven in welke
klasse het netto-inkomen van het
gezin/huishouden per maand ligt ?
(exclusief kinder- en vakantietoeslag)

- tot 750 gulden
- 750
- 1000 gulden
- 1000 - 1250 gulden
- 1250 - 1500 gulden
- 1500 - 1750 gulden
- 1750 - 2000 gulden
- 2000 - 2500 gulden
-(meer daN 2500 gulden
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10. Welke vervoersmiddelen zijn in Uw
gezin/huishouden aanwezig 7
En over welke kan de vrouw des
huizes ten behoeve van het huishouden beschikken ?
vervoermiddel

aanwezig

aantal

ter beschikking van de huisvrouw
in de week
op zaterdag/zondag

fiets

bromfiets

motor/
SCOO-

ter

auto

11. Hebt U een telefoonaansluiting 7

-ja
- nee

83

-ja

83

12. Indien U (kleine) kinderen hebt:
belemmeren Uw kinderen U in Uw
bewegingsvrijheid als U eens weg
wilt ?
- nee

13. Kunt U gemakkelijk een oppas voor
Uw kinderen krijgen als U eens weg
wilt gaan 7
-

met grote moeite
met moeite
vrij gemakkelijk
gemakkelijk
altijd
maakt geen gebruik
van een oppas
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14. Zoudt U willen aankruisen over
welke van de volgende duurzame gebruiksgoederen Uw gezin/huishouden
- caravan
beschikt ?

- met de hand voortbewogen grasmachine

- elektrische of motorgrasmachine
- zwart/wit t.v.
- kleuren t.v.
- stereo muziekinstallatie

K

- quadrafonische muziekinstallatie
- diaprojector
- filmcamera
- elektrische mixer

elektrische fruitpers
- elektrische keukenhulp/
groentesnijder/vleesmolen
- infraphil/rode lamp
- hoogtezon
- elektrische broodrooster
- elektrische haardroger/fohn/droogkap
- vaat/afwasmachine
(moderne) amerikaanse
inbouwkeukeh
- koelkast
koelkast met diepvriesvak
- diepvrieskast/kist
- (losse) centrifuge
- gewone wasmachine
(zonder centrifuge)
- (half-)volautomatische wasmachine
15. Hoe lang woont U reeds op dit
adres ?

CI

- minder dan e&n jaar

-1-2
-2-3
-3-4
-4-6
-6-8

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

- 8 -10 jaar
-10 -15 jaar
- meer dan 15 jaar
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16

In welke gemeente(n) hebt U zoal
gewoond 7
man
gemeente aantal jaren

vrouw
gemeente aantal jaren

1

2
3
4

5

17. Wat was de reden van Uw laatste
verhuizing 7

- verandering in gezinsgrootte

- slechte kwaliteit van
vorige woning

- vorige woning te klein/
te groot

- ontevreden over de
buurt

verandering van werkadres
huwelijk
aankoop van huidige
woning
andere,namelijk..........

18. a) Wanneer U Uw huidige woning
door brand of anderzins kwijt zou
raken, waar zoudt U dan willen
- nieuw huis op dezelfde
gaan wonen ?
plek als de huidige woning

- ander huis in dezelfde
buurt

ander huis in deze ge-

meente
in andere gemeente,
namelijk.........................

b) Waarom juist daar

?

........................

19. In welk type woning woont U op
dit moment ?

flat
- eengezin
swoning - in
rijtje

- vrijst
aande-eentwee-onder
gewone
kapwoning
woning/herenhuis
- patio-bungalow
- bungalow
- boerderij
- ander type, namelijk.............
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20

a) Bent U of Uw partner hoofdbewoner van deze woning ?

b) Zo ja, hebt U deze woning gehuurd of gekocht 7

ja
- neen
- gehuurd
- gekocht
- in welk jaar?........

21. a) Indien U deze woning gehuurd
hebt, zoudt U willen aangeven
hoeveel per maand de huur bedraagt 7

- minder dan 50 gulden
- 50
- 100 gulden
- 100 - 200 gulden
- 200 - 300 gulden
- 300 - 400 gulden
- 400 gulden of meer

b) Zijn in dit bedrag de servicekosten opgenomen ?
-ja
- neen
c) Zijn in dit bedrag de verwarmingskosten opgenomen ?

- j.

- neen

83

22. Indien deze woning een koopwoning
-ja
is, hebt U een rijkspremie ont- neen
vangen 7
23. Zoudt U willen aangeven hoeveel
de koopsom bedroeg ?

24

Wie doet bij U 's avonds de
vaat/afwas ?

25. Wat gebeurt er met het binnenkomende salaris 7

- tot 50.000 gulden
- 50.000 - 100.000 gld.
-100.000 - 150.000 gld.
-150.000 - 200.000 gld.
- meer dan 200.000 gld.
-

vrouw
man
man en vrouw samen
vrouw met dochter of
zoon
- overig, namelijk .............

- gaat geheel naar de

vrouw en de man kriigt
zakgeld

- gaat geheel naar de

man en de vrouw krijgt
huishoudgeld en zakgeld

- man en vrouw beschikken
er beide over

26. Schrijft U Uw uitgaven meestal op?
-

nooit
wel eens
vaak
altijd
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27

28

Betaalt U wel eens in de winkel
met betaalcheques van bank of
giro ?

-

nooit
wel eens
vaak
altijd

a) Bestelt U wel eens telefonisch
goederen ?
-

nooit
wel eens
vaak
altijd

b) Om wat voor goederen gaat het
dan ?
................

29

a) Hebt U wel eens goederen gekocht via een postorderbedrijf?b) Wat voor goederen

30

?

nooit
wel eens
vaak
altijd

.......................

Zoudt U van de volgende uitspraken
willen aangeven in hoeverre U het
daarmee eens of niet eens bent ? volkomen mee
mee
eens

eens

niet
mee
eens

helemaal weet niet/
niet mee geen
menina
eens

a) de mijnen hadden open moeten
blijven;

b) gebouwen, schachtblokken, e.d.
van de mijnen die gesloten zijn
moeten afgebroken worden;
c) de spreiding van rijksdiensten
moet gestimuleerd worden;
d) de Limburgse taal moet gehandhaafd blijven;
e) het Limburgs zou op Limburgse
scholen ingevoerd moeten worden;

f) de centrale Nederlandse overheid
(Den Haag) doet voldoende voor
de provincie Limburg in het algemeen en de mijnstreek in het
bijzonder.

31

Zoudt U het prettig vinden samen
met Uw buren, kennissen of vrien- - ja
- neen
den boodschappen te doen ?
- geen mening

32

Wanneer U er op een mooie zonnige
dag op uittrekt, zoekt U dan een

- volledige rust en stilte

plek in de natuur op met volledige rust en stilte, of gaat U juist- waar wat te beleven is
daarheen waar wat te beleven valt?
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33. Hier volgen een vijftal beweringen over hoe kinderen behoren
te zijn. Zoudt U willen aangeven
welke uitspraak U het meest belangrijk vindt door achter die
uitspraak een 1 te zetten. De uitspraak die U iets minder belangrijk vindt te voorzien van een 2.
Enz.(De minst belangrijke krijgt
dus het getal 5).
a) dat kinderen proper en netjes zijn;
b) dat kinderen hun ouders gehoorzamen;
c) dat kinderen belangstelling hebben voor
het hoe en waarom van de dingen om hen
heen;

d) dat ze op school goed hun best doen;
e) dat kinderen goed op kunnen schieten
met andere kinderen;
34. Kweekt U zelf aardappelen en/of
groenten ?

- ja, in eigen tuin
- ja, op lapje grond
neen, geen tuin aanwezig

- neen, geen lapje
grond
35. Geeft U er de woorkeur aan wanneer
U naar een caf6 gaat, een caf& te - ja
bezoeken waar U zo min mogelijk
- neen
kennissen, collega's van het werk - geen mening
en buren aantreft ?

36. Vindt U het prettig wanneer
vrienden/kennissen onverwachts bij- ja
- neen
U op visite komen ?

ng
- geen meni
37. Maakt U wel eens van de volgende
vervoersmiddelen gebruik 7
trein

man

vrouw

bus

man

taxi

vrouw

man

vrouw

nooit
wel eens
vaak
altijd

Man

Vrouw

38. Bent U lid van een politieke partij 7

2-

E

B

B

8

39. Vervult U een funktie in die par-

..' 2

-ja
-neen
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40. Zoudt U in de gemeenteraad willen
zitten ?

Man

2-

81

Vrouw

8

41. Woont U wel eens raadsvergaderingen bij 7

-nooit
-wel eens
-vaak
-altijd
42. Hebt U bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen gestemd 7

-i
-neen
a
43. Zoudt U in een werkgroep willen
zitten die zich bezig houdt met
de toekomst van Uw woonplaats 7

-neen
-geen mening
44. a) Gaat U geregeld naar de kerk (of
plaats van religieuze bijeenkomst) 7
- nooit
- wel eens
- een keer per maand
- een keer per week
- meerdere keren per week

b) Waarheen gaat U dan ?
-gemeente
-straat

..................

45. a) Bent U lid van een vereniging 7

Ijae.
b) Zo ja, van welke vereniging ?
- harmonievereniging
- zangvereniging
- muziekvereniging
- toneelvereniging
- carnavalsvereniging
- sportvereniging
- gymnastiekvereniging
- schutterij
- hobby-vereniging
- andere, namelijk

E

46. a) Gaat U naar de bijeenkomsten
van die vereniging(en) ?

Ijae. 8 8
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Man

46. b) Waar vinden die bijeenkomsten
plaats ?
- 1. gemeente
straat
- 2. gemeente
straat
- 3. gemeente
straat
- 4. gemeente
straat

Vrouw

.........
.................

.........
..................

.........
..................

.........
·········

.........

47. a) Bent U lid van een vakorganisatie of werkgeversbond ?
- van vakorganisatie (bond)
- van werkgeversbond
iden
- van geen van be

b) Indien U wel eens naar bijeenkomsten van die organisaties gaat,
waar hebben die dan plaats ?
gemeente

..................

48. a) Hebt U liefhebberijen/hobby's
thuis ?

Zen

B

B

b) Zo ja, welke ?
- lezen
- knutselen
- verzorgen van planten
- verzorgen van dieren
- duiven
- muziekbeoefening/beluisteren
- andere, namelijk

c) Hoeveel tijd vergen die hobby's
U gemiddeld per week 7
- 1 uur
-1-2 uur

-2-3 uur
-3-4 uur
-4-8 uur

8 uur of

langer

49. Zit U wel eens in Uw tuin of op Uw
balkon ?
-nooit
-wel eens
-vaak

-zeer vaak
50. Werkt U wel eens in Uw tuin ?
- nooit, geen tuin aanwezig
- nooit, maar wel tuin aanwezig
- wel eens
- vaak
- zeer vaak
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51. Hoe vaak komen Uw buren bij U binnen ?
52. Hoe vaak komt U bij Uw buren aan
huis ?

-

53.'In welke gemeente(n) wonen in
hoofdzaak uw familieleden en die
van Uw echtgenoot/echtgenote
(partner) ?
54. Hoe vaak bezoekt U hen

meerdere keren per week
een keer per week
een keer per maand
wel eens
nooit
meerdere keren per week
een keer per week
een keer per maand
wel eens
nooit

......................

?

-

meerdere keren per week
een keer per week
een keer per maand
wel eens
nooit

55. Hoe vaak komen Uw familieleden en
die van Uw partner bij
- meerdere keren per week
U op visite ?
- een keer per week
- een keer per maand
- wel eens
- nooit

56. In welke gemeente(n) wonen in
hoofdzaak Uw vrienden en kennissen
en die van Uw partner ?
57. Hoe vaak bezoekt U hen

?

......................
......................

-

meerdere keren per week
een keer per week
een keer per maand
wel eens
nooit

58. Hoe vaak ontvangt U vrienden en
kennissen van U of Uw partner bij - meerdere keren per week
U thuis 7
- een keer per week
- een keer per maand
- wel eens
- nooit

59. Hoe vaak bezoekt U collega's uit
Uw werkkring of die van Uw
partner ?
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-

meerdere keren per week
een keer per week
een keer per maand
wel eens
nooit

60. In welke gemeente(n) wonen die
collega's in hoofdzaak ?

61. Hoe vaak ontvangt U collega's uit
Uw werkkring of die van Uw part- - meerdere keren per 8eek
- een keer per week
ner bij U thuis ?
- een keer per maand
- wel eens
- nooit
62. Waar bent U de afgelopen drie
jaar op vakantie naar toe geweest?63. Hoeveel keer gaat U per jaar gemiddeld op vakantie ?

-

1972 ................
1973 ................
1974 ................
niet op vakantie geweest

01

nooit
een keer
twee keer
drie keer

64. a) Hoe hebt U in 1974 Uw vakantie
doorgebracht ?
-

gekampeerd
in een appartement
in een hotel
bij kennissen of familie gelogeerd
- thuis gebleven en dagC|
tochtjes gemaakt
- anders, namelijk................

b) Met welk vervoermiddel bent U
naar dat vakantieadres gereisd?-

fiets
bromfiets
motor/scooter
auto
autobus
trein
boot
vliegtuig
gelift

173

65. a) Welke van de hier genoemde leveranciers komen bij U in de
straat en/of aan de deur langs? -

geen
bakker
kruidenier
slager
groenteman
zuivelprodukten

- Vis

- frisdranken
- stomerij
- andere, namelijk..............

b) Van welke maakt U gebruik

?

-

bakker
kruidenier
slager
groenteman
zuivelprodukten
Vis
frisdranken
stomerij
amdere, namelijk.........
geen

-

nooit
wel eens
vaak
zeer vaak
altijd

c) Hoe vaak maakt U daarvan gebruik

174

?

...

66. Zoudt U voor de hiernaast aanaeaeven produkten de
volqende vragen willen beantwoorden ?

Kruideniers- Groenten en
fruit
waren

a) Waar koopt U die in het algemeen (adres) ?
- gemeente :
- Straat
:

b) Hoeveel tijd bent U aemiddeld onderweg van
Uw huis naar dat adres (in minuten) ?
c) Vindt U die reistijd :
- zeer gering
- gering
- matig
- veel
- zeer veel

d) Met welk vervoermiddel gaat U naar de winkels
die deze produkten verkopen ?
- te voet
- fiets
- bromfiets
- motor/scooter
- auto
- openbaar vervoer
- taxi

e) Hoe vaak doet U gemiddeld die aankopen ?
- nooit
- (minder dan) 1x per kwartaal
- 1 x per maand
- 1 x per week

- 2x per week
- meerdere keren per week

f) Op welke dag(en) doet U dat bij voorkeur ?
g) Gaat U naar die winkels in het alqemeen :

_ ill,"el schap van 9.zinsleden
- in qezelschap van buren
-

h) Als U die produkten gaat kopen, gaat U dan :
- alleen voor dat produkt
- tegelijk om andere .dingen" te doen

..........

Kledina (zoals;
kostuums, jassen
japonnen, overhemden)

Geschenken
(voor naaste
familieleden)

Kruidenierswaren

./
\1
MI

Groenten en
fruit

Kledina (zoals;
Geschenken
kostuums, jassen, (voor naaste
familieleden)
japonnen, overhemden)

i) Kunt U voor die produkten ook dichterbij terecht ?

I n.

6

8

8

8

j) Zo ja, waar ?
- gemeente
- straat

k) Zo ja, waarom qaat U dan toch naar een verder aelegen adres ?

.........

1) Koopt U thans altijd op dezelfde adressen, of is
dat niet het geval ?

.:':sh':l:.d:s:«„sse.

B

B

B

B

8

8

8

m) Bent U zolang als U hier woont ooit rea.elmatic naar
een ander adres gegaan dan thans ?

-1.

n) Zo ja, waar ?
- gemeente
- straat

0) Zo ja, waarom gaat U daar thans niet meer naar toe ?

8
............

·········

.....

........

...........

.........

p) Bent U over de huidiae adressen tevreden ?

- »e n
q) Indien niet, waarom niet ?

8
........

8
.......

8

8

..........

.........

67. Zoudt U deze serie vragen op dezelfde wijze als hiervoor
willen beantwoorden ten aanzien van bezoek aan bioscoop,
cafd, enz. (van u of Uw partner)?

Bioscoop
schouwbura
Theater

Cafd

Restaurant
(uit eten qaan)

a) Als U deze gelegenheden wel eens bezoekt, waar qaat U
dan in het algemeen naar toe ?
- qemeente
- straat

b) Hoeveel tijd bent U gemiddeld onderwea van Uw huis
naar dat adres (in minuten) ?

............

c) Vindt U die reistijd :
- zeer gering
- gering
- matig
- veel
- zeer veel

d) Met welk vervoermiddel gaat U naar die gelegenheden ?
te voet
bromfiets
- fiet
s
- motor/scooter

f

- auto
- openbaar vervoer
-

3
...

taxi

e) Hoe vaak gaat U aemiddeld naar die gelegenheden ?
- nooit
- (minder dan) 1x per kwartaal
- 1 x per maand
- 1 x per week

- 2x per week
- meerdere keren per week

f) Op welke dag(en) doet U dat bij voorkeur

?

g) Gaat U naar die qeleaenheden in het alaemeen :

- alleen
- in gezelschap van qezinsleden
- in aezelschap van vrienden/kennissen

P

./

.........

....................

NR

I.

Bioscoop

Cafd

Restaurant
(uit eten aaan)

Schouwbura
Theater

h) Kunt U voor die gelegenheden ook dichterbij terecht ?

-2-

6

i) Zo ja, waar ?
- gemeente
- straat

j) Zo ja, waarom gaat U dan toch naar een verder gelerlen
gelegenheid 7

8

..............

8
...............

k) Ging U vroeger naar een andere aeleaenheid dan nu ?

11

8

8

8

8

8

1) Zo ja, waar ?
- qemeente
- straat

m) Zo ja, waarom gaat U daar thans niet meer naar toe ?
n) Bent u tevreden met de huidige gelegenheden ?

: 11.
0) Indien niet, waarom niet

8
?

..........

..................

68. Zoudt U nu noq eens dezelfde vraaen willen beantwoorden
omtrent Uw aktiviteiten op het gebied van sport en recreatie

?

Sportaeleaenheid
in de open lucht

(van U of Uw partner)

Sportaeleaenheid
in overdekte
ruimte

Erop uittrekken/
de natuur
intrekken (naam van
rekreatieobject)

a) Als U deze gelegenheden wel eens bezoekt, waar gaat U dan
in het algemeen naar toe ?
- gemeente
- straat
..............

b) Hoeveel tijd bent U gemiddeld onderwea van Uw huis naar
dat adres (in minuten) 7
c) Vindt U die reistijd :
- zeer gering
-

gering
matig
veel
zeer veel

d) Met welk vervoermiddel gaat U naar die geleaenheden ?
- te voet
-

.<

H

fiets
- bromfiets
- motor/scooter
- auto
- openbaar vervoer
- taxi

,+
,%
,<

,<
..<

-.=it

e) Hoe vaak gaat U qemiddeld naar die gelegenheden ?

E

(minder dan)
per kwartaal
1x
- 1 x per maand

-

- 1x per week
- 2x per week
- meerdere keren per veek

4

f

f) Op welke dag(en) doet U dat bij voorkeur ?

g) Gaat U naar die aeleaenheden in het algemeen :

%
lo

SEelschap v

iindl

knnmisse.

Sportaeleaenheid
in de open lucht

Sportaelegenheid
in overdekte
ruimte

Erop uittrekken/
de natuur
intrekken (naam van
rekreatieobject)

h) Kunt U voor die gelegenheden ook dichterbij terecht ?

:1

8

8

8

i) Zo ja, waar ?
- gemeente
- straat

j) Zo ja, waarom caat U dan toch naar een verder qeleaen
qelegenheid ?

.............

..............

...............

k) Ging U vroeger naar een andere aeleaenheid dan nu ?

1

8

8

8

1) Zo ja, waar ?
- gemeente
- straat

m) Zo ja, waarom gaat U daar thans niet meer naar toe
n) Bent U tevreden met de huidige aelecenheden ?

1

0) Indien niet, waarom niet ?

?

...........................................

8
..............

8
..............

8
...............

69. Tot slot zouden wij noq iets willen weten
over Uw dagindeling. Zoudt U bij de volgende activiteiten willen aangeven hoe
laat en eventueel hoe lang en waar ?

MAN

Opstaan 's morgens

- tussen ..... uur en ..... uur

Ontbijt

- tussen ..... uur en ..... uur
- hoe lana: ..... minuten

Lunch

- tussen ..... uur en ..... uur
- waar :

- thuis
- op het werk
- in cafetaria/restaurant

Avondmaaltijd

- tussen ..... uur en ..... uur

- hoe lang: ..... minuten
Indien middagrust/avonddutje

- hoe lang: ..... minuten

Naar bed/nachtrust

- tussen ..... uur en ..... uur

70. ret slot zouden wij noq iets willen weten
over Uw dagindeling. Zoudt U bij de volconle activiteiten willen aangeven hoe
laas en eventueel hoe lang en waar ?

VROUW

09staan 's morgens

- tussen ..... uur en ..... uur

O:itbijt

- tussen ..... uur en ..... uur
- hoe lana: ..... minuten

Lunch

-- tussen.....

uur e n. . . . .

uur

- waar :

- thuis
- op het werk
- in cafetaria/restauran:

Avondmaaltijd

- tussen ..... uur en ..... uur

- hoe lang: ..... minuten
Indien middagrust/avonddutje

- hoe lang: ..... minuten

Naar ted/nachtrust

- tussen ..... vur en ..... uur
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Bijlage 4

I.

Afbeelding van het onderzoeksqebied
met onderscheiden subgebieden ten
behoeve van de toepassing van een
graviteitsmodel
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Bijlaqe 5

:

Residuematrices (afstand)

Bijlage 5.1.: Matrix van relatieve afwijkingen voor openlucht sport bezoek op basis van berekende vogelvlucht
afstanden

Bestemmings zones

Herkomstzones

1

2

3

4

8

9

10

11

5

6

7

0.565

-0.011

-0.033

-0.038

-n.006

-0.006

0.117
0.050

1

0.050

-0-021

-0.523

-0.091

2

0.135

0.444

-2.423

-0.122

1.627

0.531

-0.116

-0.107

-0.010

-0.010

3

0.078

0.123

-0.890

-0.099

0.570

0.168

-0.045

-0.045

-0.001

-0.002

0.145

4

0.059

0.079

-0.743

-0.230

1.060

0.077

-0.025

-0.027

-0.002

-0.003

-0.245

5

0.023

-0.004

-0.250

-0.056

0.246

0.222

-0.013

-0.024

-0.001

-0.001

-0.142

6

-0.145

-0.162

1.038

1.247

-0.972

-0.483

-0.344

-0.663

-0.023

-0.026

0.534

7

-0.069

-0.044

O.055

-0.088

-0.191

-0.054

0.967

-1.062

-0.014

-0.014

0.514

8

-0.037

-0.562

-0.406

-0.353

-1.739

-0.334

0.344

2.620

-0.008

-0.077

0.553

9

-0.080

-0.079

1.054

-0.171

-0.356

-0.043

-0.300

-0.328

-0.009

I.029

-0.716

10

-0.013

0.227

3.095

-0.08

-0.808

-0.071

-0.436

-0.330

0.0.3

-0.890

-0.813

Billaqe 5.2.: Matrix van relatieve afwijkingen voor overdekte sport bezoek op basis van berekende vogelvlucht
afstanden

Bestemmingszones

He rkomstzones
2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0-220

-0.068

-0.025

-0.004

-0.018

-0.022

-0.003

-0.003

-0.026

0.048

0.419

-0.120

0.038

-0.019

-0.086

-0.085

-0.006

-0.007

-0.241

0.076

-0.002

-0.092

0.064

-0.010

-0.031

-0.034

-0.001

-0.001

0.038

-0.020

0.121

-0.012

-0.160

0.019

-0.008

-0.018

-0.022

-0.001

-0.002

0.104

5

-0.018

0.083

0.085

0.062

-0-119

-0.005

-0.Oll

.0.023

-0.001

-0.001

-0.052

6

-0.044

0.0/5

-1.322

1.139

0.228

0.380

-0.294

-0.639

-0.016

-0.021

0-574

7

-0.042

-0.033

-0.255

-0.096

0.034

-0.034

0.938

-1.085

-0.0,0

-0.011

0.594

8

0.162

-0.460

-2.426

-0.475

-0.228

-0.219

0.231

2.513

0.097

-0.064

0.868

9

-0.061

-0.070

0.809

-0.Us

0.088

-0.030

-0.301

-0.269

-0.143

1.160

-0..56

10

0.012

0.231

2.492

0.035

-0.100

-0.047

-0.412

-0.339

().084

-1.050

-0.905

-0.040

-0.010

2

0.058

3

-0.008

4

1

Bijlage 5.3.: Matrix van relatieve afwijkingen voor kafebezoek op basis van berekende vogelvlucht afstanden

Be stenwi ngszones

Herkomstzones

9

10

0.089

-0.003

-0.017

-0.023

-0.003

-0.002

0.046

0.124

0.441

-0.015

-0.053

-0.054

-0.007

-0.006

0.120

-0.028

-0.030

-0.006

-0.027

-0.031

-0.001

-0.001

0.049

0.048

0.108

-0.005

-0.016

-0.020

-0.001

-0.001

0.053

0.119

0.450

-0.006

-0.016

-0.03

-0.001

-0.001

-0.175

-0.869

1.238

-0.246

0.195

-0.153

-0.526

-0.011

-0.010

0.601

0.154

-0.131

-0.053

-0.016

0.767

-1.264

-0.007

-0.005

0.652

-0.466

-1./55

-0.762

-0.403

-0.107

0.071

2.547

0.046

-0.032

0.692

-0.074

-0.064

1.059

-0.322

-0.135

-0.013

-0.221

-0.274

-0.146

1.065

-0.875

-O.101

O.191

2.936

-O.134

-O.220

-O.023

-O.337

-O.321

0.132

-1.007

-1.165

1

2

3

0.347

0.040

-0.323

2

0.325

0.407

-1.282

3

-0.011

0.041

0.045

4

0.172

-0.011

-0.327

5

-0.043

-0.006

-0.283

6

-0.116

-0.102

7

-0.067

-0.030

8

-0.431

9
10

1

4
-0.151

5

6

7

8

11
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Bijlage

6

Residuermatrices (reistijd)

Bijlage 6.1.: Matrix van relatieve afwijkingen voor openlucht sport bezoek op basis van afgelegde reistijden
Herkomstzones

......ming...nes

1
1

0.110

2

3

4

-0.017

-0.812

-0.016

5

6

0.609

-0.021

7

8

-0.020

-0.068

9

10

-O.032

-0.021

11

0.289

2

0.082

0.517

-1.906

-0.237

1.601

0.524

-0.041

-0.136

-0.065

-0.042

-0.298

3

0.055

-0.168

-0.602

-0.007

0.647

0.179

-O.008

-0.028

-0.013

-0.009

-0.046

4

0.075

0.086

-0.369

-0.102

0.668

0.081

-0.011

-0.035

-0.017

-0.011

-0.365

5

0.014

-0.001

-0.234

-0.290

0.352

0.225

-0.005

-0.017

-0.008

-0.005

-0.030

6

-0.799

0.083

2.733

0.740

-0.460

-0.450

-2.002

-0.437

-0.209

-0.135

0.937

7

0.000

-0.022

-0.401

-0.066

-0.551

-0.086

-0.344

0.422

-0.131

-0.085

1.264

8

0.389

-0.029

-1.414

0.036

-2.075

-0.301

2.574

0.720

-0.362

-0.294

0.755

9

-0.008

-0.018

-0.052

-0.042

-0.279

-0.069

-0.066

-0.217

0.741

-0.700

0.709

10

0.082

-O.430

3.058

-0.015

-0.511

-0.082

-O.078

-.0210

0.096

1.304

-3.214

Bijlage 6.2.: Matrix van relatieve afwijkinqen voor overdekte
Herkomstzones

sport bezoek op basis van afgelegde reistijden

Besterimingszones

1 2 3 4 5 6 7 8
1

-O.011

-0.008

0.040

-0.010

-0.018

-0.008

-O.010

-0.038

9
-O.017

10

Il

-O.011

0.092

2

0.027

0.098

0.923

-0.239

0.031

-0.025

-0.032

-0.118

-0.053

-0.035

-0.576

3

-0.021

-0.134

0.260

-0.006

0.076

-0.005

-0.006

-0.023

-O.010

-0.007

-0.125

4

-O.013

0.125

0.234

-0.048

-0.097

-0.008

-0.011

-0.039

-O.017

-0.012

-0.114

5

-0.020

0.086

0.147

-0.180

-0.067

-0.003

-0.004

-0.0 5

-0.007

-0.004

0.068

6

-0.503

0.213

0.847

0.544

0.328

0.403

-1.933

-0.438

-0.196

-0.130

0.865

7

0.004

-0.017

-0.896

-0.072

-O.041

-0.057

-0.378

0.413

-0.121

-O.080

1.245

8

0.464

-0.014

-3.594

-0.001

-0.292

-0.197

2.502

0.603

-0.247

-0.279

1.055

9

-0.005

-0.014

-0.502

-0.049

0.114

-0.046

-0.059

-0.134

0.579

-0.691

0.807

10

0.080

-0.335

2.542

0.062

-0.033

-0.054

-0.070

-0.216

0.090

1.250

-3.316

Bijlage 6.3.: Matrix van relatieve afwijkingen voor kafebezoek op basis van afgelegde reistijden
Herkomstzones

Bestemmings zones

1
1

184

0.410

2

3

4

O.044

-0.638

-0.017

5
0.098

6
-0.006

7
-0.010

8
-0.043

9

10

-0.024

-0.011

11

0.197

2

0.261

0.526

-0.467

-0.124

0.423

-0.020

0.019

-0.097

-0.084

-0.039

-0.397

3

-0.032

-0.261

0.339

0.149

-0.014

-0.003

-O.005

-0.020

-0.01,

-O.005

-0.137

4

0.186

-0.005

-0.058

0.)46

-0.136

-0.005

-0.009

-0.039

-0.022

-0.010

-0.246

5

-0.037

-0.001

-0.103

-0.596

0.672

-0.003

-0.005

-0.020

-0.011

-O.005

0.108

6

-0.749

0.113

1.402

0.442

-0.129

0.214

-1.633

-0.332

-0.184

-0.085

0.942

7

-0.006

-0.013

-0.569

-0.086

-0.153

-0.030

-0.633

0.412

-0.122

-0.056

1.255

8

-0.021

0.011

-2.689

0.015

-0.509

-0,099

2.357

0.455

-0.302

-0.186

O.910

9

-0.005

-0.010

-0.341

-0.052

-0.115

-0.022

-0.038

-0.164

0.623

-0.741

0.864

10

-0.006

-0.403

3.105

-0.076

-0.136

-0.026

-0.045

-0.195

0.137

1.139

-3.494

Bijlage 7.: Frekwentie-verdelingen van de in dit onderzoek gebruikte en in de
tekst beschreven variabelen (voor zover niet reeds als frekwentieverdeling in de tekst vermeld).

AUTOMOBILITEIT
0 het huishouden beschikt niet over een auto
1 het huishouden beschikt over een auto
2 idem, tevens voor huisvrouw in de week beschikbaar

absoluut
248

%
33

334
161

45
22

1

384

52

2

330

44

29

4

541

73

197

26

5

1

149

20

57

8

211

28

98

12

228

31

359
102

48

BAND
zw ak
sterk
3 zeer sterk

BEWEGINGSBEPERKING
0 geen bewegingsbeperkingen ten gevolge van de fysieke
gezondheidstoestand van de leden van het huishouden
en/of aanwezige kleine kinderen
1 wel bewegingsbeperkingen als gevolq van 6dn van
beide faktoren
2 bewegingsieperkingen als gevolg van beide genoemde
faktoren
BEZOEKADRESBINDING
0 huishouden bezoekt (vrijwel) nooit hetzelfde adres
om goederen te kopen
1 huishouden bezoekt in 75 procent van zijn koopaktiviteiten ook andere adressen
2 huishouden bezoekt in 50 procent van zijn koopaktiviteiten ook andere adressen
3 huishouden bezoekt in 25 procent van zijn koopaktiviteiten ook andere adressen
4 huishouden bezoekt in al zijn koopaktiviteiten
(altijd)

dezelfde adressen

BRANDWONING
1

huishouden kiest in geval diens woning door brand of
anderszins onbewoonbaar wordt voor een ander (nieuw)

huis op dezelfde plek als de huidige woning
2 kiest voor een ande r huis in dezelfde buurt

14

185

absoluut

3 kiest voor een ander huis in dezelfde gemeente
4 kiest voor een ander huis in een andere gemeente
in dezelfde regio
5 kiest voor een ander huis in een gemeente buiten
de huidige regio
BROMFIETSMOBILITEIT
0 het huishouden beschikt niet over een bromfiets
1 het huishouden beschikt over een bromfiets
2 het huishouden beschikt over twee of meer bromfietsen

%

204

28

35

5

43

6

438
166
139

59
22

19

DAGVERSCHILl
0 er bestaan geen verschillen tussen de tijdstippen en/

of perioden van opstaan, ontbijten, duur van het ontbijt, avondmaaltijd, de duur van de avondmaaltijd en
naar bed gaan van man en vrouw
1 er bestaat op een punt verschil
2 er bestaan op twee punten verschillen
3
4
5
6

er bestaan
er bestaan
er bestaan
er bestaan

op
op
op
op

drie punten verschillen
vier punten verschillen
vijf punten verschillen
zes punten verschillen

DAGVERSCHIL2
0 er zijn geen tijdsverschillen tussen man en vrouw wat
betreft min of meer vaste dagelijkse bezigheden
1 er is een klein aantal verschillen
2 er is een groot aantal verschillen

DACVERSCHIL3
0 man en vrouw gebruiken niet samen thuis de lunch
1 man en vrouw gebruiken wel samen thuis de lunch

340

46

100

14

135

18

112
39
3
14

15
5
2

368
204

50
27

171

23

465
278

63
37

DEELNAME 10

1
2
3
4
5
6
7
8

huishouden
huishouden
huishouden
huishouden
huishouden
huishouden
huishouden
huishouden

bezoekt een voorzieningensoort
bezoekt twee soorten voorzieningen
bezoekt drie soorten voorzieningen
bezoekt vier soorten voorzieningen
bezoekt vijf soorten voorzieningen
bezoekt zes soorten voorzieningen
bezoekt zeven soorten voorzieningen
bezoekt acht soorten voorzieningen
9 huishouden bezoekt negen soorten voorzieningen
10 huishouden bezoekt (alle) tien soorten voorzieningen

6
6

1
1

73
127
162
126

10

115

15

64
64

9
9

17

22
17

DUURZAMEGOEDERENSOM

1
2
3
4

tot en met twee
drie en vier
vijf en zes
zeven en acht

186

7

1

53

7

124

17

205

28

5
6
7
8
9

negen en tien
elf en twaalf
dertien en veertien
vijftien tot en met negentien
twintig en meer

FINANCIEELGEDRAG
0 huishouden noteert zijn uitgaven niet en maakt geen
gebruik van betaalcheques, en dergelijke
1 huishouden doet een van beide
2 huishouden doet beide

HUISHOUDELIJKEROLLENVERDELING
0 de afwas en het beheer van het huishoudbudget worden
Of door de man Of door de vrouw verzorgd
1 een van beide aktiviteiten wordt gezamenlijk verzorgd
2 beide aktiviteiten worden gezamenlijk verzorgd

met
met
met
met

potentieel
potentieel
potentieel
potentieel

%
25

104

14

47
13

6
2

41

FIETSMOBILITEIT
0 het huishouden beschikt over geen enkele fiets
1 het huishouden beschikt over een fiets
2 het huishouden beschikt over twee of meer fietsen

HUISHOUDEN
0 samenstelling
1 samenstelling
2 samenstelling
3 samenstelling

absoluut
186

grootste mobiliteit
grote mobiliteit
kleine mobiliteit
kleinste mobiliteit

161

17

457

62

309
325
109

42
43
15

326
328

44
44

89

12

360
161

48
22

213
9

29
1

3
37

1
11

HUURLAST

1
2
3
4
5
6

minder dan 50 gulden per maand
50 tot 100 gulden per maand
100 tot 200 gulden per maand
200 tot 300 gulden per maand
300 tot 400 gulden per maand
400 of meer gulden per maand

HUUROFKOOP
1 woont in gehuurde woning
2 woont in gekochte woning

KERKBEZOEK
0 geen bezoek
1 gemiddeld een keer per maand
maand
2 gemiddeld vaker dan een keer per

KINDOPVOEDING
0 geen mening
is
1 vindt belangrijkste dat kind proper
2 vindt belangrijkste dat kind gehoorzaam is

22

125

190

56

76
33

22
10

31

348

46

395

54

401
11
311

54
2
44

179

24

65

9

157

21

187

absoluut

3 vindt belangrijkste
dingen om zich heen
4 vindt belangrijkste
doet
5 vindt belangrijkste
andere kinderen
KOOPLAST
1 koopsom
2 koopsom
3 koopsom
4 koopsom
5 koopsom

dat kind belangstelling voor de
heeft
dat kind op school goed zijn best

%

224

30

48

7

70

9

dat kind goed kan opschieten met

tot 50.000 gulden
tussen 50.000 en 100.000 gulden
tussen 100.000 en 150.000 gulden
tussen 150.000 en 200.000 gulden
van 200.000 of meer gulden

KOOPWIJZE
0 huishouden bestelt zowel geen goederen telefonisch als
via een postorderbedrijf
1 huishouden bestelt wel (eens) telefonisch
2 huishouden bestelt wel (eens) via een postorder
3 huishouden bestelt zowel op de ene als de andere wijze
wel eens goederen

75

19

259

65

6
39
16

2
10
4

368
307

50
41

55

7

13

2

125

17

69
76
178
48

9
10
24
7

246

33

LANGSKOMENDELEVERANCIERS

0
1
2
3
4
5

er komen geen leveranciers aan de deur
huishouden maakt daarvan nooit gebruik
huishouden maakt daarvan wel eens gebruik
huishouden maakt daarvan vaak gebruik
huishouden maakt daarvan zeer vaak gebruik
huishouden maakt daarvan altijd gebruik

LEE Pr I JD

1 18-25 jaar
26-30 jaar
3 31-35 jaar
4 36-40 jaar
5 41-45 jaar
6 46-50 jaar
7 51-55 jaar
8 56-64 jaar
9 65 jaar en ouder

110

15

108
104
75
47

15
14
10
6

LIDMAATSCHAPVERENIGINGEN
0 huishouden is van geen vereniging lid
1 huishouden is van een vereniging lid
2 huishouden is van twee of meer verenigingen lid

338
355

45

50

7

162

22

64

9

2

39

5

79
87

11
12

94

13

48

MEERDOELENTRIP

0 huishouden bezoekt niet tegelijk andere aktiviteitenplaatsen tijdens een winkelbezoek

1 huishouden bezoekt in een geval ook andere aktiviteitenplaatsen

188

absoluut

2 huishouden bezoekt in twee gevallen ook andere aktiviteitenplaatsen
3 huishouden bezoekt in drie gevallen ook andere aktiviteitenplaatsen
4 huishouden bezoekt in (alle) vier gevallen ook andere aktiviteitenplaatsen

NATUUR
1 voorkeur voor volledige rust en stilte
2 voorkeur voor waar wat te beleven valt
OPENBAARVERVOER
0 door man en/of vrouw wordt (vrijwel) nooit van enige
vorm van openbaar vervoer gebruik gemaakt
1 man of vrouw maakt van een vorm van openbaar vervoer
geb ruik
2 man en vrouw tesamen maken van twee vormen of beiden
van dezelfde vorm van openbaar vervoer (regelmatig)
gebruik
3 tesamen maken zij van drie soorten openbaar vervoer
gebruik (eventueel hetzelfde vervoermiddel voor een
deel)

4
5
6
7

van
van
van
van

vier soorten tesamen
vijf soorten tesamen
zes soorten tesamen
zeven soorten tesamen

POLITIEKENGAGEMENT
0 geen lokaal-politieke betrokkenheid
1 uiterst zwakke lokaal-politieke betrokkenheid
2 zeer zwakke lokaal-politieke betrokkenheid
3 zwakke lokaal-politieke betrokkenheid
4 matig zwakke lokaal-politieke betrokkenheid
5

matige lokaal-politieke betrokkenheid

6 matig sterke lokaal-politieke betrokkenheid

sterke lokaal-politieke betrokkenheid
8 zeer sterke lokaal-politieke betrokkenheid
9 uiterst sterke lokaal-politieke betrokkenheid
7

%

137

18

122

16

258

35

562
181

76
24

121

16

91

12

138

19

76

10

136

18

51

7

87

12

43

6

57

8

67

9

296

40

114
116

15
15

44

6

28

4

11
5
5

1
1
1

P RI VACY

0 bij voorkeur worden geen boodschappen in gezelschap
gedaan, worden geen kafe's bezocht waar bekenden verwacht worden, en wordt het niet als prettig ervaren
onverwacht bezoek te krijgen (i.e. sterkste privacydrang)
1 sterke privacy-drang
2 geringe privacy-drang
3 geringste behoefte aan privacy, of, grootste behoefte
aan gezelligheid en sociaal kontakt

71

10

287
264

39
35

121

16

189

absoluut

RIJBEWIJS

%

0 man en vrouw hebben beiden geen rijbewijs
1 een van beiden heeft een rijbewijs
2 beiden hebben een rijbewijs

204
322
217

28
43
29

SOCIAAINETWERK
0 huishouden gaat en ontvangt in gelijke mate (bij) buren,
familie, vrienden en kennissen, en, kollega's op bezoek
1 in een geval niet in gelijke mate
2 in twee gevallen niet in gelijke mate
3 in drie gevallen niet in gelijke mate
4 in alle vier gevallen niet in gelijke mate

364

49

256

35

86
35

12
5

2

-

SOCIAALEKONOMISCHESTATUS

0 laagste niveau
1 laag niveau
2 hoog niveau
3 hoogste niveau

SPORrVERENIGING
0 huishouden is van geen enkele sportvereniging lid
1 huishouden is van een sportvereniging lid
2 huishouden is van twee of meer sportverenigingen lid

TELEFOON
0 telefoon aanwezig
1 geen telefoon aanwezig
VAKANTIEGEDRAG
0 in afgelopen
1 in afgelopen
2 in afgelopen
3 in afgelopen
4 in afgelopen
5 in afgelopen
6 in afgelopen

drie
drie
drie
drie
drie
drie
drie

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

niet op vakantie gegaan
een keer op vakantie
twee keer op vakantie
drie keer op vakantie
ca. vier keer op vakantie
ca. vijf keer op vakantie
ca. zes keer op vakantie

VOORKEURSDAGALGEMEEN
0 0-9 procent van de voorzieningen worden door het huishouden bij voorkeur in het weekend bezocht
1 10-19 procent
2 20-29 procent
3 30-39 procent
4 40-49 procent
5 50-59 procent
6 60-69 procent
7 70-79 procent
8 80-89 procent
9 90 en meer procent

190

155

21

404

54

156

21

28

4

573
122
48

16
7

77

364

49

379

51

286

38

80

11

116

16

207
5
49

28
1

135
77

18
10

7

112

15

80
66
71
52

11
9
10
7

61

8

25

3

64

9

absoluut

VRIJETIJD
1 ca. 1 uur
2 ca. 2 uur
3 ca. 3 uur
4 ca. 4 uur
5 ca. 5 uur
6 ca. 6 uur
7 ca. 7 uur
8 ca. 8 uur

%

per dag
per dag

71

10

dag
dag
dag
dag
dag

388
184
39
6
55

52
25
5
1
7

per
per
per
per
per

-

per dag (of meer)

VRIJETIJDSGEDRAG
0 geen verschillen in vrijetijdsbesteding tussen man en
vrouw
1 op een item bestaat verschil
2 op twee items bestaan verschillen
3 op (alle) drie items bestaan verschillen

356
186

48
25

163
38

22
5

WONINGTYPE
0 het huishouden bewoont een flatwoning
1 het huishouden bewoont een eengezinswoning

79
664

11
89

77
185
481

10
25
65

60
66
55
50

8
9
7
7

WOONGEMEENTE

1 Merkelbeek
2
3

Schinveld
Brunssum

WOONPERIODE (op huidig adres)
1 minder dan een jaar
2 een jaar
3 twee jaar
4 drie jaar
5 vier tot zes jaar
6 zes tot acht jaar
7 acht tot tien jaar
8 tien tot vijftien jaar
9 vijftien en meer jaar

68

9

73

10

62

8

89

12

220

30

191

-

;8 Bijlaqe 8.. Bezoekfrekwentie

van huishoudens per

kruidenier

frekwentie

groentewinkel

aktiviteit(= het bezoeken van) in procenten

kledingzaak

geschenkenwinkel

kafe

restaurant

openl.
sport

overd. rekreatiesport objekt/gebied

-

(minder dan)

1 x per kwartaal

1

-

-

54

58

28

56

14

1 x per maand

2

4

2

38

34

30

38

31

23

34

3

43

42

6

6

28

6

36

38

33

2 x per week

4

23

25

1

1

8

-

9

14

7

meerdere keren
per week

5
30

31

-

1

6

-

10

6

11

1 x per week

totaal

19

15

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

N=

739

733

737

700

371

321

299

253

500

in procenten
Bijlage 9.: Vervoermiddel waarmee huishoudens*voorzieningenadressen bezocht hebben per aktiviteit

vervoermiddel:

te voet

1

fiets

2

bromfiets
auto

4

openbaar
vervoer
totaal

%

N=

*

3

5

kruide- groente- kleding- geschenken- kafe restau- openlucht overdekte rekreatierant
winkel
objekt/gebied
zaak
sport
winkel
sport
nier

47

46

14

31

66

15

37

37

41

21

22

8

17

3

2

12

15

10

3

6

1

2

5

3

1

5
25

6
24

51

-

26

72

44

45

-

1

2

2

24

10

4

9

2

100
735

100

100
720

100

100

100

100

691

100
367

100

679

318

299

253

500

exklusief huishoudens

met

leverancier in kwestie aan de deur

geen informatie verstrekt hebben.

8

36

47

en huishoudens

die

omtrent het gebruikte

vervoermiddel

Bijlage 10: Overzicht van TSS-waarden met betrekking tot de uitgevoerde kontrastgroepen-analyses ten behoeve van AKTIVITEITDEELNAME en
AKTIVITEITDICHTBIJ

voorzieningensoort/bezoeken van:
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TSS-waarden t.a.v.:

AKTIVITEITDEELNAME

AKTIVITEITDICHTBIJ

kruidenier

176.79

groentewinkel

158.47

kledingzaak

179.77

geschenkenwinkel

154.43

kafe

179.75

82.74

restaurant

176.74

78.70

openlucht sport

178.32

overdekte sport

166.42

rekreatiegebied/-objekt

157.50

46 onafhankelijke
riabelen (voor zover die relevant geacht worden).

Bijlage 11.: Konfrontatie van AKTIVITEITDEELNAME met de

'va-

*

AUTOMOBILITEIT(1)
de beschikbaarheid van een auto blijkt voor het deelnemen aan alle onderzochte aktiviteiten van belang. Naarmate een huishouden
meer mobiel is neemt het eerder deel aan kafe- en restaurantbezoek.
:

Tabel B 1: Relatie tussen de variabelen SOCIAALEKONOMISCHE STATUS, REKREATIEDEELNAME en AUTOMOBILITEIT.

SOCIAALEKONOMISCHESTATUS **

hoog

laag

AUTOMOBILITEIT:
1)

REKREATIEDEELNAME

1

2

neen

95

82

22

ja

140

158

totaal

235

240

2

X =5.85

1)

p >.05

3

totaal

1

2

3

totaal

199

6

19

19

44

62

360

7

15

58

140

84

559

13

94

77

184

df=2

2

X =4.27

p >.05

df=2

1=geen auto; 2-auto aanwezig; 3=auto ter beschikking van de huisvrouw in de
week

Hoewel het verband tussen AUTOMOBILITEIT en SOCIAALEKONOMISCHESTATUS

C

zoals te

verwachten is) signifikant is, blijkt het niet zo te zijn dat in het verband
tussen AKTIVITEITDEELNAME en de beschikbaarheid van een auto de richting van
het laatste in feite veroorzaakt wordt door de sociaalekonomische omstandigheden van de huishoudens; dit blijkt bijvoorbeeld voor rekreatiebezoek uit tabel Bl.

*

**

de tussen haakjes qeplaatste getallen verwilzen
stukken vermelde tabellen, te weten: tabel 1 en
De Romeinse cijfers refereren aan het overzicht
teit van leefstijl-variabelen; de andere aan de
kelijke en onafhankelijke variabele

naar in voorafgaande hoofdtabel 9.
betreffende de plausibilirelaties tussen de afhan-

voor zover ten behoeve van de hier volgende tabellen-interpretaties aan variabelen nieuwe klassenindelingen (door bijeenvoeging van opeenvolgende klassen bijvoorbeeld) zijn gegeven, dan betreft dat die zoals aangegeven in bijlage 13. In hoofdzaak zijn dat dichotomiean, gebaseerd op analoge splitsingsmogelijkheden (BSS/TSS-waarden) die gedurende de kontrastgroepen-analyse gegenereerd worden (in feite grondslag voor beslissing waar de beste splitsing
kan worden aangebracht).
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Bij het bezoeken van openlucht en overdekte sport neemt weliswaar de meerderheid der huishoudens niet deel, maar de huishoudens zonder auto en die waarbij
gedurende de weekse dagen voor de huisvrouw geen auto ter beschikking staat
(voor een deel is dat als gevolg van het niet hebben van een rijbewijs uiteraard niet relevant) blijken in sterkere mate van deze beide soorten sportvoorzieningen geen gebruik te maken. De meerderheid der huishoudens bezoekt rekreatiegebieden/-objekten; de automobiele huishoudens doen dat evenwel in sterkere
mate.
*

BAND(I,2) : Behalve met kafebezoek levert deze variabele geen signifikante
verbanden op. Bij kafebezoek blijkt dat de bezoekers vooral aangetroffen worden onder de huishoudens die een sterke lokale binding met hun woongemeente
hebben, terwijl ook omgekeerd zij die deze binding niet of in mindere mate hebben geen kafebezoekers blijken.

BEWEGINGSBEPERKING(3) : De verbanden tussen deze variabele en het bezoeken van
restaurants en rekreatieobjekten zijn niet-signifikant.
Zowel bij huishoudens waarin sprake is van bewegingsbeperking als bij die waarin dat niet het geval is, neemt de meerderheid niet deel aan het bezoeken van
openlucht en overdekte sportakkommodaties; huishoudens die in hun bewegingsvrijheid beperkt zijn gaan in sterkere mate niet naar die akkommodaties. Wat
betreft het bezoeken van een kafe blijkt dat de huishoudens zonder bewegingsbeperkingen in meerderheid wel, huishoudens met bewegingsbeperkingen in meerderheid niet aan deze aktiviteit deelnemen. Bij alle drie voorzieningensoorten
kon alleen bij huishoudens die gemiddeld ouder dan 51 jaar zijn een signifikant verband met de variabele BEWEGINGSBEPERKING gekonstateerd worden in de te
verwachten richting; op hogere leeftijd wordt de kans op deelname geringer.

BROMFIETSMOBILITEIT(6) : Niet-signifikante verbanden blijken te bestaan tussen
deze variabele en het bezoeken van restaurants en rekreatieobjekten. Met betrekking tot het bezoeken van openlucht en overdekte sport blijkt dat de meerderheid der huishoudens niet aan beide aktiviteiten deelnemen; dit geldt het
meest uitgesproken voor de huishoudens zonder bedoeld vervoermiddel.
Bij kafebezoek blijkt dat de meerderheid van de huishoudens zonder bromfiets
geen kafe bezoekt, terwijl de andere kategorie dat juist wel in meerderheid
doet.

DAGVERSCHILl(III,7) : Alleen de verbanden met bezoek aan kafe en openlucht
sport blijken signifikant.
De variabele geeft de mate aan waarin man en vrouw bepaalde aktiviteiten gedurende de dag op hetzelfde tijdstip doen, zoals: opstaan, ontbijten, etc. Nu
blijkt dat het kafe in meerderheid door huishoudens bezocht wordt waarvoor het
aantal diskrepanties relatief groot is. Openlucht sport wordt in meerderheid
niet bezocht.

DAGVERSCHIL3(V,9) : Huishoudens waarvan man en vrouw niet samen de lunch gebruiken, blijken in lichte mate niet deel te nemen aan het bezoeken van openlucht en overdekte sportakkommodaties, en in iets sterkere mate niet naar restaurants te gaan. Voor kafe- en rekreatiebezoek geldt dat huishoudens die niet
samen de lunch gebruiken eveneens tot de niet-deelnemers behoren.

*

daar waar van niet-signifikant verband gesproken wordt, gebeurt dat op basis
van berekende X2-waarden; in de vorm van asteriksen is voor alle onderzochte
verbanden in tabel 15 het signifikantieniveau aangegeven
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DEELNAME9(VI,10) : Met uitzondering van rekreatiebezoek geldt voor alle verbanden van AKTIVITEITDEELNAME dat huishoudens die in het algemeen aan een beperkt aantal aktiviteiten deelnemen* in meerderheid niet van de betreffende
voorzieningensoort gebruik maken; huishoudens daarentegen die aan alle of een
groot aantal aktiviteiten deelnemen maken in meerderheid ook van de betreffende voorzieningensoort gebruik. Bij rekreatiebezoek blijkt dat huishoudens in
meerderheid van deze aktiviteit gebruik maken, zij het dat huishoudens die aan
een groot aantal voorzieningensoorten deelnemen dat in sterkere mate doen; het
gaat hier dus om een gradueel verschil.
Tabel B 2: Relatie tussen DEELNAME9 en LEEFTIJD (in aantallen)

DEELNAME9 /
het aantal aktiviteiten
waarvan huishouden in
het algemeen gebruik
maakt

LEEFTIJD:
18-35
jaar

36-50
jaar

51 jaar
en ouder

totaal

2 - 3

10

26

48

84

4 - 6

91

185

140

416

7-9

104

101

38

243

totaal

205

312

226

743

x2=74.45

p <.01

df=4

Ten aanzien van de variabele DEELNAME9 (waarvan als voorbeeld de variant exklusief kruidenierbezoek is genomen) moeten we bedenken (zie tabel B 2) dat in
het algemeen door huishoudens aan meer aktiviteiten wordt deelgenomen naarmate
de gemiddelde leeftijd van man en vrouw van die huishoudens lager ligt.

Niet-signifikant blijkt het verband met kafebeDUURZAMEGOEDERENSOM(VII,11):
zoek; de overige blijken signifikant. De meerderheid der huishoudens brengt
dit blijkt in
geen bezoek aan openlucht en overdekte sportakkommodaties, doch
van de onderdeel
beperkt
een
over
die
huishoudens
bij
geval
het
mate
sterkere
zochte duurzame gebruiksgoederen beschikken. Bij rekreatiebezoek is dat andersom; de meerderheid gaat wel naar rekreatieobjekten, maar nu vooral de
huishoudens die in ruimere mate over bedoelde goederen beschikken.
Restaurantbezoek blijkt toe te nemen naarmate het aantal bij het huishouden
laatste blijkt (zie tabel
aanwezige duurzame gebruiksgoederen toeneemt; dit
B 3 op de volgende pagina) overigens geen kwestie van sociaalekonomisch niveau
te zijn.

*

ter voorkoming van misverstand: 'deelnemen' heeft hier betrekking op de variabele DEELNAME9. Het deelnemen aan de betreffende voorzieningensoort wordt hier
aangeduid als gebruik maken van.
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Tabel 8 3: Relatie tussen de variabelen SOCIAALEKONOMISCHESTATUS, KAFEDEELNA-

in aantallen)

ME en DUURZAMEGOEDERENSOM (

SOCLAALEKONOMISCHESTATUS

laag

hoog

DUURZAMEGOEDERENSOM:
KAFEDEELNAME

laag midden hoog

totaal

laag midden hoog

totaal

neen

88

152

42

282

14

29

47

90

ja

70

168

39

277

12

42

40

94

158

320

81

559

26

71

87

184

totaal

x2=2.92 p >.05

df=2

x2=3.01 p >.05

df-2

FIETSMOBILITEIT(12) : Behalve die met het bezoeken van overdekte sportakkommodaties en rekreatieobjekten, zijn alle verbanden tussen deze variabele en AKTIVITEITDEELNAME niet-signifikant. Bij overdekte sport neemt de meerderheid
der huishoudens niet deel, bij rekreatiebezoek neemt de meerderheid wel deel;
zij het dat in het eerste geval huishoudens zonde r fiets dat in sterkere mate
niet doen, terwijl in het tweede geval de andere kategorie in sterkere mate
wel deelneemt.
FINANCIEELGEDRAG(VIII, 13) : Alleen het verband tussen deze variabele en restaurantbezoek is signifikant. Daarbij blijken huishoudens die zowel betalen
met betaalcheques als hun financiale uitgave noteren, vooral de restaurantbezoekers. De sociaalekonomische strata verschillen overigens slechts gradueel

wat betreft het gebruik van betaalcheques en de andere vorm van financieel gedrag.

HUISHOUDELIJKEROLLENVERDELING ( IX, 14) : Deze variabele geeft geen signifkante

verbanden met AErIVITEITDEELNAME.

HUISHOUDEN(15) : Met uitzondering van restaurantbezoek waarbij sprake is van
een niet-signifikant verband, zien we dat huishoudens met (kleine) kinderen
vooral onder de kategorie deelnemers aan de verschillende aktiviteiten worden
aangetroffen. De niet-deelnemende huishoudens blijken vooral de huishoudens
zonder of met grote kinderen te zijn, alsmede alleenstaanden.
De tegenstelling kleine-grote kinderen kan wijzen op interaktie van de faktor
leeftijd van de gezinshoofden der huishoudens. Dit blijkt voor kafe- en restaurantbezoek inderdaad het geval; bij bezoek aan openlucht en overdekte sportakkommodaties en rekrea tieobjekten blijkt die interaktie niet voor huishoudens
waarvan betreffende gezinshoofden gemiddeld jonger dan 55 jaar zijn.
HUUROFKOOP(16) : Huishoudingen gaan in meerderheid niet naar een restaurant.
Bij rekreatiebezoek is het beeld andersom, zij het dat huishoudingen die hun

huis gekocht hebben in sterkere mate wel deelnemen.
Bij kafebezoek blijkt van de hurende kategorie de meerderheid wel naar het ka198

fe te gaan, terwijl de meerderheid van de andere kategorie het kafe nooit (dat
wil zeggen minder dan een keer per jaar) bezoekt.
De verbanden met het bezoeken van openlucht en overdekte sportakkommodaties
blijken niet signifikant.

HUURLAST(17) : Er blijken geen signifikante verbanden met AKTIVITEITDEELNAME
(zie in dit verband de variabele HUUROFKOOP).
KERKBEZOEK(X, 18) : Signifikante verbanden blijken alleen met kafe- en rekreatiebezoek. In het eerste geval blijken de zeer frekwente kerkbezoekers in meerderheid geen kafe te bezoeken. Bij rekreatiebezoek gaat het om een gradueel
verschil; de frekwentere kerkbezoekers bezoeken in iets sterkere mate rekreatieobjekten dan de kategorie huishoudens die nooit of weinig frekwent een kerk
bezoeken. De mate waarin huishoudens in het algemeen aktief zijn (DEELNAME9)

blijkt hierbij niet van belang.
KINDEROPVOEDING(XI, 19) : Deze variabele werkt anders dan in de opzet werd verondersteld. Niet bepaalde meningen over hoe kinderen zouden moeten zijn blijken van belang, maar of het huishouden daarover wel of niet uberhaupt een mening uitspreekt.
Dan blijkt dat huishoudens die over dit aspekt geen mening uitspreken vooral
de niet-deelnemers zijn en zij die wel een mening hebben vooral de wel-deelnemers zijn.
Nu komt de vraag naar voren in hoeverre dit met leeftijd en/of met de samen-

stelling van het huishouden te maken heeft.

Tabel B 4: Verbanden tussen een mening die huishoudens gegeven hebben over de
vraagpunten met betrekking tot de variabele KINDEROPVOEDING en de
variabelen LEEFTIJD en HUISHOUDEN

mening met betrekking tot
KINDEROPVOEDING

HUISHOUDEN:

LEEFTIJD:

tot

55 jr.

55 jr.

of
ouder

totaal

totaal
met kleine zonder of
kinderen
met grote
kinderen
en alleenst.

niet uitgesproken

138

41

179

140

39

179

wel uitgesproken

483

81

564

381

183

564

totaal

621

122

743

521

222

743

X2=7.22 p<.01

df=1

2

X =7.36

p <.01

df=1

Inderdaad blijkt dan (tabel B 4) dat vocral huishoudens die kinderen hebben
met betrekking tot KINDEROPVOEDING een mening hebben geformuleerd
KOOPLAST(20) : Er blijken geen signifikante verbanden met ATTIVITEIDEELNAME

(zie in dit verband de variabel HUUROFKDOP).
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LEEFTIJD(23) : Bij alle vijf aktiviteiten ligt het aksent van de niet-deelne-

mers bij de huishoudens waarvan de gemiddelde leeftijd van de hoofden van die
huishoudens hoog ligt; de deelnemers blijken vooral de jongere huishoudens te
zijn.

De aktiviteiten kunnen in dat opzicht in drie kategoriein worden onderverdeeld.
Bij de eerste, welke bezoek aan restaurant, openlucht en overdekte sportakkom-

modaties omvat, neemt de meerderheid der huishoudens niet aan de betreffende
aktiviteiten deel maar de andere huishoudens doen dat in sterkere mate niet.
De tweede kategorie waaronder rekreatiebezoek valt, toont het omgekeerde. De
meerderheid der huishoudens neemt eraan deel, maar de jongere huishoudens doen
dat in sterkere mate. Gaat het bij deze beide kategoriean om graduele verschillen, in geval van de derde kategorie blijkt dat naarmate de gemiddelde leeftijd
van het huishouden hoger ligt, het gedeelte van de huishoudens dat niet aan de
betreffende aktiviteiten deelneemt groter wordt.
LIDMAATSCHAPVERENIGING(XIV, 24)

:

Niet-signifikant blijken de verbanden met res-

taurant- en rekreatiebezoek. Zij die van geen vereniging lid zijn, blijken tevens in sterkere mate dan zij die dat wel zijn niet naar openlucht en overdekte

sportakkommodaties te gaan. Dat geldt ook voor kafebezoek, maar daar blijkt dat

de huishoudens die lid zijn van een of meer verenigingen, in meerderheid wel
min of meer regelmatig naar het kafe gaan.
NATUUR(XVI,26) : Deze variabele geeft geen signifikante verbanden met bezoek
aan openlucht en overdekte sport.
De kafegangers blijken vooral de huishoudens die graag daarheen gaan waar wat
te beleven valt, terwijl de rust en stilte zoekers in meerderheid geen kafe bezoeken. De restaurantbezoekers komen overwegend voort uit de kategorie die de
drukte opzoekt, hoewel de meerderheid van beide kategorieen huishoudens geen
restaurant bezoekt. De meerderheid van beide kategorie6n huishoudens gaat wel
naar rekreatieoorden, doch zij die voor rust en stilte voorkeur hebben, nemen
aan deze aktiviteit in sterkere mate deel.

OPENBAARVERVOER(XVII,27) : Alleen in geval van kafebezoek blijkt een signifikant verband; zij die regelmatig van een aantal vormen van openbaar vervoer
gebruik maken blijken tevens in meerderheid kafebezoekers.
POLITIEKENGAGEMENT(XVIII,28) : Bij alle verbanden blijkt dat een gering politiek engagement samengaat met niet-deelnemen aan de betreffende voorzieningensoorten, terwijl bij een groter lokaal politieke betrokkenheid vooral sprake
is van wel-deelname.

Ook deze variabele geeft in feite een bepaalde graad van aktief-zijn aan van
een huishouden, maar nu ten aanzien van een aspekt dat wij hebben aangeduid
als lokaal politieke betrokkenheid.
PRIVACY(XIX,29) : Deze variabele blijkt alleen van belang bij kafebezoek. Huishoudens die minder naar privacy streven, zijn vooral de kafebezoekers.

REGIOWAARDENSOM(xx,30) : Slechts met kafebezoek levert deze variabele een signifikant verband. Dit verband komt neer op een toenemende deelname aan kafebezoek naarmate de regiowaardensom hoger is; met andere woorden, naarmate huishoudens meer bij het regionale en/of Limburgse gebeuren betrokken zijn, zullen
zij eerder tot de kategorie kafegangers behoren. De faktor LEEFTIJD blijkt op
dit verband geen invloed uit te oefenen.
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REISGEZELSCHAPALGEMEEN(XXI,31) : Behalve voor kafebezoek (niet-signifikant Verband) blijkt dat naarmate huishoudens vaker voorzieningen in gezelschap van anderen bezoeken, hun aandeel in geval van restaurantbezoek en bezoek aan openlucht en overdekte sportakkommodaties afneemt. Hun aandeel neemt evenwel toe
in geval van rekreatiebezoek. Laatstgenoemde aktiviteit blijkt dus een typische
gezelschapsaangelegenheid.
REISOORDEELALGEMEEN(XXII,32) : Niet-signifikant blijken de verbanden tussen deze variabele en restaurant- en rekreatiebezoek.
Huishoudens die in hoofdzaak door hun afgelegde reistijden niet-positief beoordeeld hebben, blijken tevens in sterkere mate dan de andere kategorie geen
openlucht en overdekte sportakkommodaties te bezoeken. Daarbij moet worden opgemerkt dat ook bij deze beide aktiviteiten de meerderheid er geen gebruik van
maakt. Bij kafebezoek blijken de huishoudens die verhoudingsgewijs vaker een
niet-positief oordeel over hun reistijden gaven tevens vooral degenen die geen
kafe's bezochten. Kafe's blijken regelmatig bezocht te worden door de meerderheid van de huishoudens die vaker een positief oordeel gaven.
RIJBEWIJS(33) : Bij kafebezoek gaan de huishoudens waarvan man en/of vrouw over
een rijbewijs beschikken in meerderheid wel naar het kafe, terwijl zij die niet
over een rijbewijs beschikken dat in meerderheid niet doen.
Bij rekreatiebezoek blijkt de scheiding te liggen tussen huishoudens met geen
of een rijbewijs enerzijds en twee rijbewijzen anderzijds. De eerste kategorie
gaat in meerderheid niet, de tweede daarentegen in meerderheid wel min of meer
regelmatig naar een restaurant.

Openlucht en overdekte sport wordt door alle drie kategoriean in meerderheid
niet bezocht, doch het sterkst niet door de huishoudens zonder rijbewijs. Dit
hangt samen met het feit dat huishoudens zonder rijbewijs vooral huishoudens
zijn die tot de lagere sociaalekonomische strata behoren.
Bij rekreatiebezoek neemt het aandeel dat een rekreatiegebied/-objekt bezoekt
toe met het aantal rijbewijzen waarover het huishouden beschikt.
SOC IAALEKONOMISCHESrATUS(34)

: Het verband met rekreatiebezoek

is niet signifi-

kant; de overige wel. Restaurant, openlucht en overdekte sport worden door de
meerderheid der huishoudens niet bezocht, door de lage sociaalekonomische statusgroepen in sterkere mate niet. Voor kafebezoek blijkt dat naarmate de sociaalekonomische status van de huishoudens hoger wordt, deelname aan kafebezoek
toeneemt.

SOCIAALNETWERK(XXIII,35) : Alleen met kafebezoek is sprake van een signifikant
verband. Daaruit blijkt dat huishoudens met een of meer diskrepanties met betrekking tot het wederzijds zijn van hun sociale kontakten, vooral de kafebezoekers zijn. Waarschijnlijk kunnen we dit als volgt opvatten: naarmate een
huishouden meer aktief in het algemeen is en in het bijzonder met betrekking
tot het onderhouden van sociale kontakten, neemt de kans op diskrepanties in
bedoelde zin toe.
SPORTVERENIGINGSLID (XXIV,36) :In dit verband zi jn alleen de beide sportaktivi-

teiten relevant beoordeeld; deze geven tevens beide sterk signifikante verbanden. Uit deze verbanden blijkt dat zowel voor openlucht als overdekte sport lidmaatschap van een of meerdere sportverenigingen samengaat met deelname aan die
aktiviteiten.
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Tabel B 5: Verbanden tussen enerzijds deelname aan of het bezoeken van
openlucht
en overdekte sport en anderzijds het lid zijn van een of meer sportverenigingen (in aantallen)

deelname:

openlucht sport:

overdekte sport:

aantal lidmaatschappen van sportverenigingen:

0

1

neen

397

35

12

ja

176

87

totaal

573 122

x2-94.71

2 of meer

totaal

0

1

2 of meer

444

429

53

8

490

36

299

144

69

40

253

48

743

573

122

48

743

p <.01

df=2

p<.01

df=2

x2=99.74

totaal

TELEFOON(XXV, 37) : Alleen de verbanden met het bezoeken van restaurants en overdekte sportakkommodaties blijken signifikant. Bij laatstgenoemde aktiviteit betreft het een gradueel verschil: huishoudens zonder telefoon blijken in iets
sterkere mate geen overdekte sportakkommodaties te bezoeken.
Bij restaurantbezoek blijkt de meerderheid zonder telefoon niet, de meerderheid
met een telefoon wel min of meer regelmatig een restaurant te bezoeken.

VAKANTIEGEDRAG(XXVI,38) : Of huishoudens de laatste drie jaar wel of niet op
vakantie zijn geweest, in meerderheid nemen zij niet deel aan bezoek van openlucht en overdekte sportakkammodaties. Dit geldt in sterkste mate voor de huishoudens die niet op vakantie waren gegaan.
Bij rekreatiebezoek, waaraan beide kategoriean in meerderheid deelnemen, ligt
het aksent bij de huishoudens die in die jaren wel op vakantie gegaan ziin.
In geval van kafe- en restaurantbezoek blijkt de kategorie niet-op-vakantiegeweest geen kafe's en restaurants bezocht te hebben, terwijl zij die wel op
vakantie in die jaren gingen in meerderheid tot de kafe- en restaurantbezoekers gerekend moeten worden.
VOORKEURSDAGALGEMEEN(XXVII,39) : Huishoudens die in algemeen geen voorkeur voor
het weekend hebben voor het bezoeken van voorzieningen, blijken tevens vooral
geen openlucht en overdekte sport en restaurant te bezoeken.
Bij kafe- en rekreatiebezoek blijkt dat huishoudens naarmate zij meer voorkeur
voor het weekend tonen, in meerderheid tot de bezoekers van beide aktiviteiten
behoren. Huishoudens die die voorkeur niet of nauwelijks hebben, blijken vooral de niet-deelnemers op te leveren.

VRIJETIJD(XXVIII,40) : Huishoudens die op grond van onze berekeningen veel

vrijetijd (=vrije resttijd) ter beschikking hebben, blijken in sterkere mate
geen openlucht en overdekte sport te bezoeken. Deelnemers aan rekreatiebezoek

blijken vooral de huishoudens die relatief weinig vrijetijd hebben.
Voor kafe- en restaurantbezoek geldt dat zij die veel
vrijetijd over hebben er
in meerderheid geen gebruik van maken, terwijl de huishoudens wier vrijetijd
relatief gering is, dat wel doen.
Dit resultaat lijkt op het eerste gezicht opmerkelijk en strijdig met de veronderstelling dat aan een aantal van dit soort aktiviteiten eerder zal worden
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deelgenomen als een huishouden nog 'wat' vrijetijd over heeft. Langer bij het
resultaat stilstaande kan ook een interpretatie in het kader van ons verwachtingsbeeld 'aktief zijn' geformuleerd worden. Want, naarmate men in het algemeen met meer en meer tijdvergende dingen bezig is, het dus drukker heeft, is
men in feite meer aktief. Huishoudens met minder vrijetijd blijken, zoals hiervoor reeds is aangegeven, in meerderheid aan de betreffende aktiviteiten wel
deel te nemen.
VRIJETIJDSGEDRAG(XXIX,41) : Niet-signifikant blijken de verbanden met bezoek
aan overdekte sportakkommodaties, restaurant en rekreatieobjekten. Bij kafebezoek en bezoek aan openlucht sportakkommodaties is dat wel het geval. Deze
onafhankelijke variabele duidt op het bestaan van diskrepanties in de vrijetijdsbesteding tussen die van de man en die van de vrouw van een huishouden.
De meerderheid van deze beide kategoriean neemt niet deel aan het bezoek van
openlucht sport; tussen beide is een gradueel verschil in die zin dat huishoudens zonder diskrepanties in hun vrijetijdsbesteding nog iets minder aan
deze aktiviteit deelnemen.
Met betrekking tot kafebezoek blijkt wel verschil te bestaan. Zo blijkt de kategorie zonder diskrepanties in meerderheid niet naar een kafe te gaan, terwijl de andere kategorie dat in meerderheid juist wel doet.
WONINGTYPE(42) : Er blijkt alleen een signifikant verband met betrekking tot
kafebezoek. Daarbij gaat het om een gradueel verschil. Flatbewoners bezoeken
in iets sterkere mate het kafe dan bewoners van eengezinswoningen. In dit verband moeten we wel bedenken dat de meerderheid der huishoudens (89%) in ons
onderzoeksgebied in eengezinswoningen gehuisvest is. Er blijkt overigens geen
verband tussen WONINGTYPE en SOCIAALEKONOMISCHESTATUS.
WOONPERIODE(43)

: Alleen de verbanden met kafe- en restaurantbezoek blijken

signifikant. Uit die verbanden blijkt dat naarmate huishoudens langer op hetzelfde adres woonachtig waren, zij minder naar kafe en/of restaurant gaan.

Langer op hetzelfde adres woonachtig zijn, kan samengaan met het toenemen van

de leeftijd. Dat blijkt inderdaad het geval. Daartoe zijn zg. driedimensionale

tabellen opgesteld. Hieronder is de tabel voor kafebezoek weergegeven; zij het
in ingedikte vorm. De tabel toont dat de faktor leeftijd alleen relevant is
voor huishoudens met een gemiddelde leeftijd tot 55 jaar.

Tabel B 6: Relatie tussen de variabelen LEEFTIJD, KAFEDEELNAME en WOONPERIODE

WOONPERIODE

55 jaar en ouder

18-55 jaar

LEEFTIJD
tot 4 jr.

4 jr. of

tot 4 jr.

totaal

langer

KAFEBEZOEK
neen
ja

totaal

78

204

10

282

4 jr. of
langer

80

totaal

90

138

201

339

5

27

32

216

405

621

15

107

122

p <.01

df=1

x2=11.55

X2=.44

p >.05

df=1

2

Voor huishoudens boven gemiddeld 55 jaar is de x -waarde zo laag dat niet van
een akseptabel, zelfs niet van een zeer zwak signifikantie-niveau gesproken
kan worden.
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Bijlaqe 12.: Konfrontatie van AKTIVITEITDICHTBIJ met de 46 onafhankelijke variabelen (voor zover die relevant geacht worden).

K

AUTOMOBILITEIT (1) : Signi fikante verbanden
geeft deze variabele met het wel/
niet bezoeken van de dichtstbij gesitueerde kledingzaken en geschenkenwinkels.

Deze verbanden tonen dat wanneer een huishouden over een auto beschikt en deze tevens voor de vrouw des huizes gedurende de week ter beschikking staat, in
sterkere mate verderweg gesitueerde lokaties van die voorzieningensoorten bezocht worden.
Overigens blijkt bij alle onderzochte aktiviteiten de beschikbaarheid van een

auto sterk met het gebruik ervan samen te hanger.
:
Alleen met kruidenierbezoek is sprake van een signifikant verband.
Daaruit blijkt dat huishoudens die in grote mate allerlei aktiviteiten in het
algemeen in hun woonplaats effektueren ook verhoudingsgewijs in sterkere mate

BAND(I,2)

de dichtstbij gesitueerde kruideniers bezoeken dan de huishoudens wier band
met hurt woonplaats zwakker is. Overigens bezoeken beide kategorie6n in meer-

derheid de dichtstbij gesitueerde kruideniers.

BEZOEKADRESBINDING(II,4) : Deze variabele geeft signifikante verbanden met het
wel/niet bezoeken van de dichtstbij gelegen winkelvoorzieningen.
Uit die verbanden, met uitzondering van kledingzaakbezoek, blijkt dat huishoudens die het meest adres-trouw zijn in sterkere mate dan de andere huishoudens
naar de dichtstbij gesitueerde voorzieningen in kwestie gaan; beide kategorie6n
gaan overigens in meerderheid naar de meest nabij gelegen winkels. In het geval van het bezoeken van kledingzaken gaan de huishoudens die het meest adrestrouw zijn eveneens in meerderheid naar de dichtstbijzijnde kledingzaak maar
de andere kategorie huishouden gaat vooral naar verderweg gelegen kledingzaken.

BRANDWONING(5) : Deze variabele blijkt signifikante verbanden te geven met bezoek aan kledingzaken, restaurants en openlucht sport.

*
daar waar van niet-signifikante verbanden gesproken wordt, gebeurt dat op
basis van berekende XZ-waarden; in de vorm van asteriksen is voor alle onderzochte verbanden in tabel 17 het signifikantieniveau aangegeven.
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Wat de eerste twee aktiviteiten betreft blijkt dat huishoudens die nadrukke-

lijk aan hun huidige woonplek gebonden zijn vooral de dichtstbij gesitueerde
lokaties bezoeken, terwijl zij die een dergelijke binding niet of minder nadrukkelijk hebben, in meerderheid naar verderweg gelegen kledingzaken en restaurants gaan.

In het geval van openlucht sportbezoek betreft het een gradu-

eel verschil: de meerderheid der huishoudens voor alle onderscheiden kategoriedn binding aan de woonplek/woonomgeving bezoeken de dichtstbij gelegen mogelijkheid; de kategorie die nadrukkelijk aan de huidige woonplek gebonden is
doet dat evenwel in sterkere mate dan de overige kategoriedn.
Huishoudens onderscheiden naar de mate van binding aan hurt huidige woonplek
c.a. blijken verhoudingsgewijs over de drie onderzoekgemeenten te verschillen.

Tabel B 7: Relatie tussen BRANDWONING en WOONGEMEENTE

WOONGEMEENTE
huidige
plek

BRANDWONING: huishouden kiest voor:
andere
andere
dezelfde
dezelfde
buurt
gemeente
gemeente
gemeente
buiten
in regio
regio

44

9

Schinveld

100

15

43

Brunssum

215

78

147

13

28

481

Totaal

359

102

204

35

43

743

Merkelbeek

x2=27.58

14

p <.01

6
16

4

totaal

11

77
185

df=8

In bovenstaande tabel is die relatie weergegeven. Uit de tabel blijkt dat vooral de huishoudens in de beide kleinere gemeenten, Merkelbeek en Schinveld, het
sterkst aan hun huidige woonplek gebonden zijn. Wat Brunssum betreft blijkt dat
die kategorie in de minderheid is.

varia, DAGVERSCHILI (III,7) en DAGVERSCHIL3 (V,9) : Deze
belen geven geen signifikante verbanden met de afhankelijke variabele AKTIVITEITDICHTBIJ.
BROMFIETSMOBILITEIT (6)

DEEINAME9 (VI, 10)

:

Signifikant blijken de verbanden tussen deze variabele en

het wel/niet bezoek van de dichtstbij gelegen kledingzaak en geschenkenwinkel.
Bij het eerste verband blijkt dat huishoudens die aan relatief weinig aktiviteiten in het algemeen deelnemen vooral de dichtstbij gelegen kledingzaak bezoeken, terwij 1 de huishoudens die aan relatief veel aktiviteiten in het alge-

meen deelnemen vooral naar de verderweg gesitueerde kiedingzaken gaan.
Bij het bezoeken van geschenkenwinkels gaan de huishoudens die aan relatief
weinig aktiviteiten in het algemeen deelnemen in sterkere mate naar de dichtstbij gesitueerde geschenkenwinkels dan de andere huishoudens.
DUURZAMEGOEDERENSOM(VII,11) : Deze

variabele

geeft twee signifikante verbanden,
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namelijk met bezoek aan kruidenier en geschenkenwinkel.
In beide gevallen gaan verhoudingsgewijs iets meer huishoudens met een beperkt
aantal duurzame goederen naar de beide respektievelijk dichtstbij gesitueerde
voorzieningensoorten dan de andere huishoudens.
FIETSMOBILITEIT (12) :

Deze variabele laat geen signifikante verbanden zien met

de afhankelijke variabele.

FINANCIEELGEDRAG(VIII,13) : Deze variabele blijkt signifikante verbanden op te

leveren met het wel/niet bezoeken van de dichtstbij gesitueerde kruidenier,

kledingzaak en geschenkenwinkel.

Daarbij blijkt dat huishoudens die zowel gebruik maken van betaalcheques als
hurl uitgaven noteren, vooral de verderweg gesitueerde kruideniers bezoeken. De
an de re huishoudens bezoeken vooral de meest nabije kruideniers.
Huishoudens die een van beide of beide vormen van financidle handelingen toepassen, bezoeken in meerderheid verderweg gesitueerde kledingzaken; de andere
huishoudens --in dit geval zijn dat dus de huishoudens die geen van beide vormen van financieel gedrag vertonen-- gaan vooral naar de dichtstbij gesitueerde kledingzaken.
Bij het bezoek van geschenkenwinkels geldt voor alle drie onderscheiden kategorie&n dat de meerderheid der huishoudens naar de meest nabij gesitueerde geschenkenwinkels gaat, zij het dat de kategorie die geen van beide financille
handelingen toepast dat in de sterkste mate doet.
HUISHOUDELIJKEROLLENVERDELING(IX, 14)

:

Signifikante verbanden bestaan met res-

taurant- en rekreatiebezoek. Daaruit blijkt dat huishoudens alwaar een aantal

huishoudelijke taken door man en vrouw gezamenlijk worden verzorgd, vooral de
dichtstbij gelegen voorzieningenlokaties bezoeken. In geval van restaurantbezoek gaan de andere kategorie in meerderheid naar verderweg gelegen adressen,
terwijl bij rekreatiebezoek sprake is van een gradueel verschil. Beide kategoriejn bezoeken namelijk in meerderheid de dichtstbij gesitueerde rekreatiegebieden/-objekten.
HUISHOUDEN (15)

:

Signifikante verbanden komen naar voren tussen deze variabe- -

le, en het wel/niet bezoeken van de dichtstbij gesitueerde geschenkenwinkels

en restaurants. Opgemerkt moet warden dat leeftijd bij deze verbanden van belang is.

Bij het bezoek van geschenkenwinkels betreft het een gradueel verschil: huishoudens zonder kinderen of met grote kinderen (dus de huishoudens met poten-

tieel de grootste mobiliteit) gaan in sterkere mate naar de dichtstbij gesitueerde winkel dan de andere huishoudens. Overigens bezoeken beide kategoriedn
in meerderheid de dichtstbij gesitueerde geschenkenwinkels.
Bij restaurantbezoek ligt de richting van het verband andersom. Huishoudens
met kleine kinderen gaan vooral naar de dichtstbij gesitueerde restaurants; de
andere kategorie huishoudens bezoeken daarentegen in hoofdzaak de verderaf liggende restaurants.
HUUROFKOOP(16), HUURLAST(17), KERKBEZOEK(X,18),

KOOPKINDEROPVOEDING(XI, 19) en
LAST(29) : Ook voor deze variabelen kunnen geen statistische verbanden met het
wel/niet bezoeken van de dichtstbij gesitueerde voorzieningenlokaties gekonstateerd worden.

(XII,21) : Het bestellen van gebruiksgoederen via de telefoon en/of
via een postorderbedrijf blijkt relevant voor de vier koopaktiviteiten. Uit de

KOOPWIJZE
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signifikante verbanden tussen deze variabele en dat winkelbezoek blijkt dat

huishoudens die op beide wijzen goederen bestellen verhoudingsgewijs in sterkere mate de meest nabij gesitueerde lokaties van de vier koopaktiviteiten
bezoeken.
LEEFTIJD(23) : Deze variabele blijkt in termen van signifikantie alleen van
belang voor het bezoeken van geschenkenwinkels. De gemiddeld oudere (boven

55 jaar) huishoudens blijken namelijk in sterkere mate de dichtstbij gesitueerde winkels te bezoeken dan de andere huishoudens. Overigens bezoeken beide
kategoriedn in meerderheid de dichtstbij gesitueerde geschenkenwinkels.
LIDMAATSCHAPVERENIGINGEN (XIV,24) : Deze variabele gee ft geen signifikante verbanden te zien met betrekking tot de te verklaren variabele AKTIVITEITDICHTBIJ.

MEERDOELENTRIP (XV,25) : Met betrekking tot deze variabele blijkt alleen het
wel/niet bezoeken van de meest nabije kledingzaak statistisch signifikant.
Huishoudens die bij meer trips tegelijk nog an de re dingen afhandelen, blijken
in meerderheid naar de verderweg gelegen kledingzaken te gaan; de andere ka-

tegorie daarentegen gaat in meerderheid naar de dichtstbij gesitueerde mogelijkheid van dit type voorziening.

NATUUR(XVI,26) en OPENBAARVERVOER(XVII,27) : Geven geen signifikante verbanden met het wel of niet bezoeken van de dichtstbij gesitueerde respektievelijke voorzieningensoorten. De verbanden tussen OPENBAARVERVOER enerzijds en BEWEGINGSBEPERKING, LEEFTIJD en SOCIAALEKONOMISCHESTATUS blijken eveneens niet-

signifikant.
POLITIEKENGAGEMENT (XVIII, 28)

:

Alleen het verband met het bezoek aan geschen-

kenwinkels blijkt signifikant. In dat geval bezoekt de meerderheid der huishoudens de dichtstbij gesitueerde lokaties, zij het dat huishoudens die het
minst op het lokale politieke gebeuren betrokken zijn in sterkere mate de
dichtstbij gelegen geschenkenwinkels bezoeken.
Deze variabele geeft signifikante verbanden te zien met het
bezoeken van kruidenier, groentewinkel, kledingzaak, kafe en restaurant.
In al die gevallen blijkt dat huishoudens die weinig behoefte aan privacy heb-

PRIVACY(XIX,29) :

ben vooral naar de dichtstbij gesitueerde voorzieningenlokaties gaan.
Met betrekking tot de an de re kategorie huishoudens, namelijk de huishoudens
met een grote privacybehoefte kan bij geen van die voorzieningensoorten een

voorkeur voor verderweg gesitueerde lokaties gekonstateerd worden. Bij elk van
die voorzieningen gaat de meerderheid der huishoudens met een grote privacybehoefte namelijk naar de dichtstbije mogelijkheden.

variabele vertoont met betrekking tot de te verAKTIVITEITDICHTBIJ geen statistisch signifikante verbanden.

REGIOWAARDENSOM(XX, 30) : Deze

klaren variabele

REISGEZELSCHAPALGEMEEN (XXI, 31) : Signifikant zijn alleen de verbanden tussen
deze variabele en het bezoek aan kruidenier, kledingzaak en geschenkenwinkel.

Bij die verbanden blijkt het te gaan om graduele verschillen. Huishoudens namelijk die in het algemeen in gezelschap voorzieningen bezoeken gaan verhoudingsgewijs in grotere mate naar de dichtstbij gesitueerde lokaties van die
drie voorzieningensoorten dan huishoudens die dat in het algemeen niet of zelden in gezelschap doen.
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REISOORDEELALGEMEEN (XXII, 32) :

De verbanden tussen deze variabele en het be-

zoek aan kruidenier en groentewinkel blijken signifikant; de overige verbanden niet.

Bij kruideniersbezoek blijkt dat het aandeel huishoudens dat de dichtstbij gesitueerde winkels bezoekt toeneemt naarmate vaker positief over door die huishoudens afgelegde reistijden in het algemeen geoordeeld wordt.
Bij bezoek aan groentewinkels, waarvan door de beide kategoriean huishoudens
in meerderheid de dichtstbij gesitueerde winkels bezocht worden, blijkt sprake
van een gradueel verschil. Huishoudens die vaker een positief oordeel over hun
reistijden hebben, bezoeken namelijk in sterkere mate de dichtstbijzijnde winkel dan huishoudens die dat minder vaak doen.
Het gebruikte vervoermiddel blijkt op deze verbanden geen invloed uit te oefenen. Opgemerkt zij wel dat verhoudingsgewijs huishoudens die voorzieningen per
bromfiets of per auto bezoeken hun reistijden vaker positief beoordelen. Er
blijkt alleen met betrekking tot de huishoudens die verderweg gelegen adressen
bezoeken sprake var·t een signifikant verband tussen het daarbij gebruikte vervoermiddel en de mate waarin reistijden positief beoordeeld worden; vooral zij
die per auto gaan blijken in die gevallen hun reistijden zeer positief te beoordelen.

RIJBEWIJS(33) :De verbanden tussen deze variabele en het bezoeken van kruidenier, groentewinkel, kafe, openlucht sport, overdekte sport en rekreatie blijken niet signifikant.
Huishoudens zonder rijbewijs bezoeken vooral de dichtstbij gesitueerde kledingzaken, terwij 1 huishoudens waarvan man en/of vrouw een rijbewijs hebben in
meerderheid naar verderweg gelegen kledingzaken gaan.
Bij het bezoeken van geschenkenwinkels gaat zawel de meerderheid der huishoudens mdt als die z6nder rijbewijs naar de dichtstbij gesitueerde winkel; het
is daarbij wel zo dat de eerste kategorie verhoudingsgewijs drie keer zoveel
naar de dichtstbij gesitueerde geschenkenwinkel gaat.
Bij restaurantbezoek neemt het aandeel der huishoudens die verderweg gesitueerde restaurants bezoekt toe met het aantal aanwezige rijbewijzen in het huishouden.

Tabe 1 B 8:

Verband tussen RIJBEWIJS en SOCIAALEKONOMISCHESTATUS van de huishoudens

aantal rijbewijzen per
huishouden:

sociaalekonomisch niveau
laag

geen

midden

hoog

79

117

dan

62

186

twee

14

101

155

404

156

totaal

7

208

totaal

1

204

71

3

322

78

24

217

28

743

2

X =153.21

zeer hoog

p <.01

df=6

De betekenis die het sociaal-ekonomisch niveau van de huishoudens heeft voor
het in bepaalde mate (dat wil zeggen man en/of vrouw van het huishouden) beschikken over een rijbewijs blijkt duidelijk uit bovenstaande tabel.

SOCIAALEKONOMISCHESTATUS(34), SOCIAALNETWERK(XXIII,35), SPORTVERENIGINGSLID
(XXIV, 36) ,' TELEFOON(XXV,37) en VAKANTIEGEDRAG(XXVI,38) : Geen van deze variabelen toont signifikante verbanden met de te verklaren variabele ruimtelijk gedrag, het wel/niet bezoeken van de dichtstbij gesitueerde respektievelijke
voorzieningen.
VOORKEURSDAGALGEMEEN (XXVII,39)

:

Alleen het verband tussen deze variabele en

het wel/niet bezoeken van de meest nabije geschenkenwinkel blijkt signifikant.
Het betreft een gradueel verschil. Zowel huishoudens die in sterke mate als
die in beperkte mate voorzieningen i n het algemeen bi j voorkeur in het weekend
gaan in meerderheid naar de dichtstbij gesitueerde mogelijkheid.

bezoeken,

De

tweede kategorie bezoekt evenwel die lokaties in sterkere mate.
VRIJETIJD(XXVIII, 40) : Ook deze variabele levert geen signifikante verbanden
op met AKTIVITEITDICHTBIJ.
VRIJETIJDSGEDRAG(XXIX,41)

Alleen het verband tussen deze variabele en rekre-

atiebezoek blijkt signifikant. De variabele geeft het aantal diskrepanties in

de vrijetijdsbesteding van de man en de vrouw van een huishouden weer. Uit dat
verband blijkt dat verhoudingsgewijs de huishoudens met een of meer diskrepan-

ties in de vrijetijdsbesteding van man en vrouw in sterkere mate de dichtstbij gelegen rekreatiegebieden/-objekten bezoeken dan de huishoudens zonder
dergelijke diskrepanties.
WONINGTYPE (42)

Alleen het verband tussen deze variabele en het wel/niet be-

:

zoeken van het dichtstbij gelegen kafe blijkt signifikant.

Tabel B9

:

Relatie tussen KAFEDICHTBIJ en WONINGTYPE

woningtype
bezocht wordt dichtstbij gesitueerde kafe

flat

eengezinswoning

totaal

ja

24

220

244

neen

25

101

126

totaal

49

321

370

2

x =7.24

p <.01

df=1

Uit bovenstaande tabel blijkt dat huishoudens die in eengezinswoningen gehuisvest zijn in grotere mate de dichtstbije kafelokaties bezoeken; vrijwel evenveel flatbewoners gaan naar de dichtstbij gesitueerde als de verderaf gelegen
kafe's.
WOONPERIODE (44)

:

Bezoek aan kafe's, openlucht en overdekte sportakkommodaties
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tonen signifikante verbanden. Uit die verbanden blijkt dat de huishoudens die
langer op hun huidig adres gehuisvest zijn verhoudingsgewijs in sterkere mate
de dichtstbij gesitueerde lokaties van deze drie voorzieningensoorten bezoeken.
BEZOEKFREKWENTIE (45)

: Tussen deze variabele en de variabelen bezoek van
dichtstbij gesitueerde kruidenier, groentewinkel en rekreatiegebied/-objekt

bestaan statistisch sign i fikante verbanden.

Uit deze verbanden blijkt dat huishoudens die meer frekwent kruidenier en/of
groentewinkel bezoeken daarvoor naar de dichtstbij gelegen winkels

gaan.

Met betrekking tot rekreatiebezoek blijkt dat huishoudens die meer frekwent
rekreatiegebieden bezoeken in meerderheid naar verderweg gesitueerde gebieden
gaan.

VERVOERSWIJZE (46) : Deze variabele levert signi fikante verbanden met het be-

zoek aan dichtstbij gelegen lokaties van alle onderzochte voorzieningensoorten.
Voor het grootste deel bleek dit reeds uit de resultaten van de kontrastgroepen-analyses. Nu blijkt dit ook voor het bezoek aan openlucht en overdekte
sport en rekreatiebezoek; dit zijn de variabelen die op grond van de domeinbepaling voor de kontrastgroepen-analyse (zie paragrafen 9.3. en 9.4.) niet
aan die analysetechniek onderworpen zijn. Wat niet zal verbazen is dat huis-

houdens die de dichtstbij gesitueerde voorzieningen bezoeken dat vooral te
voet, per fiets of per bromfiets doen; de verderweg gesitueerde voorzieningen-

lokaties worden daarentegen vooral per auto bezocht. Overigens blijken niet
alle huishoudens die over een auto beschikken daarvan voor het bezoeken van de
verschillende voorzieningensoorten gebruik te maken.
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Bijlage 13.: Nieuwe klasse-indelingen van de onafhankelijke variabelen
bijeengenomen klassen tussen haakjes
vormen de nieuwe klasse

variabele

BAND
BEZOEKADRESBINDING
DAGVERSCHILl

(0-3) (8-9)
(0-3) (4)
(0-2) (3-6)

DEEINAME9

(2-6) (7-8) (9)

DUURZAMEGOEDERENSOM

(1-4) (5-9)

HUISHOUDELIJKEROLLENVERDELING

(0-1) (2-3)

LEEPTIJD

(1-7) (8-9)

LIDMAATSCHAPVERENIGINGEN
NATUUR
OPENBAARVERVOER
POLITIEKENGAGEMENT

(0-2) (3-7)
(0-3) (4-9)

P RI VACY

(0-1) (2-3)

REISGEZELSCHAPALGEMEEN

(0-1) (2-9)

REISOORDEELALGEMEEN

(0-2) (3-9)

(0) (1-2)
(0) (1-2)

en

(0) (1-3)

en

(0) (1-6)

(0) (1-3)

VAKANTIEGEDRAG

(0-2) (3-6)

VOORKEURSDAGALGEMEEN

(0-3) (4-9)

(0) (1-3)

VRIJETIJDSGEDRAG

(1-4) (5-9)

WOONPERIODE

BEZOEKFREKWENTIE KRUIDENIER
"

GROENTEWINKEL

"

"

"

"

"

"
"

(1-3) (4)

(1-3) (4)

KLEDINGZAAK

(1) (2-4)

GESCHENKENWINKEL

(1) (2-4)

VERVOERSWIJZE NAAR KRUIDENIER
"

(0-2)(3-4)

(0) (1-2)

HUISHOUDEN

SOCIAALEKONOMISCHESTATUS

en

GROENTEWINKEL

KLEDINGZAAK
GESCHENKENWINKE L

KAFE
RESTAURANT

"

"

"

"

OPENLUCHTSPORT

"

"

"

"

OVERDEKTESPORT
REKREATIE

(1) (2-5)

(1) (2-5)
(1-3) (4-5)

(1-3) (4-5)
(1) (2-5)

(1-3) (4-5)
(1-3) (4-5)

(1-3) (4-5)
(1-3)(4-5)
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werkwijze 57, 74, 79 eu.
wervend woonmilieu 44
West-Europa 55
Wet op de Ruimtelijke Ordening
1 eu., 5
winkel 4, 16, 21, 34 eu., 47, 66,
60
winkelapparaat 1, 15
winkelbezoeker 81
winkelcentrum 26, 30
winkeldistributie vw., 5, 22, 76
winkelen 46
winkelkeuze 47
winkelkonsentratie 14, 56
winkellokatie 78
winkelruimte 10, 24
winkelstraat 84
winkeltrip 47
winkelverdichting 65
winkelvestiging 3, 56
winkelvoorziening 5, 11, 22, 56
winst 14 ev.
winstmaximalisatieprincipe 12
Woensels winkelcentrum 4
woning 33 eu., 44, 53 ev.
woningbouwbeleid 44
woningtype 55, 88, 91, 122
woonadres 34, 53 ev.
woongebied 44, 65
woongemeente 34, 46, 48, 88, 91,
101 eu., 109, 123
woonlokatie

19,

30 eu.,

34,

36,

59 eu., 71, 73 ev., 79
woonomgeving 34, 46, 49
woonperiode 91, 112 ev., 123
woonsituatie 34,eu., 87, 91 eu.
woonzone 24, 44
wijk 51, 53, 55
wijkcentrum 30, 76
ijle ruimte 74

46,

Zaandam 34
zone 14 22., "1 er.

zoneren .._ .,•
zonegrens 84
zone-indeling ,€
zonering bl er.
zonerings-systeem 82
Zuid-Limburg 1, 68

zwaartekrachtsmodel 24 82

zwaartepunt 26, 77 ev., 84
zijstraat 56, 60
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