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WOORDVOORAF
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SAMENVATTING

Sindsgeruime tijdstaanderecreatievormenwandelenenfietsen
inhetlandelijkgebiedbeleidsmatigsterkindebelangstelling.
Viadiverseplanvormenwordtgeprobeerdvraagenaanbodopelkaaraftestemmen,zodatknelpuntenwordenopgeheven.Doel
vanditonderzoekisomeenmethodeteontwikkelenomknelpuntenbijhetwandelenenfietseninhetlandelijkgebiedteanalyseren.
Voorafgaandaandemethode-ontwikkeling iseenliteratuurstudie
uitgevoerd.Onderzocht iswatbekendisoverdevraagnaarwandelenenfietseninhetlandelijkgebied,overhetaanbodvan
wandel-enfietsvoorzieningen,overdekoppelingtussenvraag
enaanbod,enovereventueleknelpunten.
Eenknelpuntkanomschrevenwordenalseensituatie ineen
gebied,waarbijdevraagnaarwandel-enfietsmogelijkheden
-nietleidttotgebruikvandatgebied;
-welleidttotgebruikvandatgebied,maarnietovereenkomstigdevoorkeuren.
Inbeidegevallenkomtditdoordat:
-devoorzieningenonvoldoende zijnofwordengeacht;
-demogelijkhedennietoptimaalkunnenwordenbenut.
Bijhetrecreatiefwandelenenfietseninhetlandelijkgebied
blijktereengrotevraagdifferentiatie tezijn.Hierdoorbestaanerverschillendecategorieënwandelaarsenfietsers.Deze
verschillenwordenveroorzaaktdoorverschilleninparticipatiebereidheid,persoonlijke kenmerkenenvoorkeuren.
Metparticipatiebereidheidwordtaangegevenofeenrecreantal
dannietpositiefstaattegenoverwandelenoffietsenalsrecreatievorm.Departicipatiebereidheidvoorwandelenenfietsen
isgroot.VandeNederlandsebevolkingzegt80%regelmatigof
weleenstewandelenoftefietsen.
Bijdepersoonlijke kenmerkenvandewandelaaroffietserblijkendeelementenleeftijd,samenstellinghuishouden,hethebben
vankleinekinderenendeaanwezigheidvanvervoermiddelenhet
meestbijtedragentoteenverschilindevraag.Wandelaars
zijnhetmeestvertegenwoordigd indeleeftijdsgroep30tot40
jaar.Fietsersbehorenvooraltotdeleeftijdsgroep tussen46
en65jaar.Landelijkgezienheefteenhuishoudengemiddeld
2,2fietsenterbeschikking.
Voorkeurenbijhetwandelenenfietsenkunnenindividueelsterk
verschillen.Debelangrijksteverschillenwordenveroorzaakt
dooreenvoorkeurvoorbepaaldeafstandenentijdsduur,enhet
soortvervoermiddel.Demeestewandel-enfietstochtenduren
nietlangerdantweeuur.Kleinschalige landschappenenafwisselinginhetlandschapgenieteneengrotevoorkeur,evenals
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defysiekegesteldheidvandewandel-enfietspaden.Eenveiligeverkeersomgevingiseveneenseenbelangrijkevereiste.De
aantrekkelijkheidvaneenroutewordtvergroot,wanneerlangs
deroute"ietstedoen"is(café-bezoek,picknicken enz.).
Eenreeksvanbeïnvloedende factoren,zoalsdebeschikbaarheid
vaninformatieendebeeldvorming (image)vaneenbepaaldgebied,bepalendebehoefteaaneenwandel-offietstochtende
werkelijkeuitvoering.
Informatieoverhetaanbodiseenzeerbelangrijke schakeltussenvraagenaanbod.Dezeinformatiemoettoegesnedenworden
opdevraagdifferentiatie.Kennisoverhetaanbodheefteen
relatiemetdewoonduur.Hoelangerdewandelaaroffietser
ergenswoont,hoemeerkennishijheeftoverhetaanbod.De
gebiedendietotdekeuze-setvandewandelaaroffietserbehoren,vormenhetinformatieveld.Defactorafstand.isvaninvloedophetinformatieveld.Hemelsbreedblijktdegemiddelde
afstand tussendewoonplaatsendeinformatievelden13,8kmte
bedragen.
Deinformatiebepaaltookhetimagevaneengebiedbijdewandelaaroffietser.Hetimagevaneengebiedisnietcompleet,
engekleurddoordeontvangeninformatie,dewoonplekende
eigenbelangstellingvandewandelaaroffietser.Deprovincie
Drentheheefteenimagealsfietsprovincie.
Belangrijke factorenbijhetaanbodvanwandel-enfietsvoorzieningenzijndegebiedskenmerken,debereikbaarheid,deinfrastructuur enaanvullendevoorzieningen.Indienhetaanbod
nietvoldoende is,zaldewandelaaroffietserzoekennaarconcurrerendegebieden.Eenslechtebereikbaarheid iseenbelangrijkmotiefomniettegaanwandelenoffietsen,evenalsde
verkeersonveiligheid enhetontbrekenvanvrijliggendewandelenfietspaden.
Deverschillende soortenknelpuntenwordenbepaalddoorde
vraagdifferentiatie,deinvloedvaninformatieenimage,en
hetverschilinaanbodvanwandel-enfietsvoorzieningen.Deze
knelpuntengeldenvoorverschillende soortencategorieënwandelaarsenfietsers.
Indestudiewordttevensaandachtgeschonkenaanonderzoek,
waarbijdeconfrontatie tussenvraagenaanbodcentraalstaat.
Voorhetanalyserenvanknelpuntenkanhetbestwordenaangehaaktbijdeconceptenvanindividuelebeslissingsmodellenen
demarketingtechnieken.Opbasisvandezetweebenaderingenis
eenconceptueelmodelgeconstrueerddatviatweepraktijksituatieswordtgetoetst.Deuitkomstenhiervanwordtindeel2gepubliceerd.
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1INLEIDING

1.1Globaleenvoorlopigeprobleemstelling
Dedoelstellingvanhetonderzoekluidt:
Hetontwikkelenvaneenmethodevoordeanalysevanknelpunten
bijhetwandelenenfietseninhetlandelijkgedeeltevaneen
regio.
Omknelpuntentekunnenopsporen,zaleerstbeschrevenmoeten
wordenwaaruitknelpuntenkunnenbestaanbijhetwandelenen
hetfietsen.
Deglobaleenvoorlopigeprobleemstellingluidt:
Watzijnknelpuntenbijhetwandelenenfietseninlandelijke
gebieden.
Dezevoorlopigeprobleemstellingmoetnogverderworden
aangescherpt.Eerstzalmeerkennisomtrentknelpuntenmoeten
wordenverkregen.Indeprobleemanalyse zalonderzochtworden
wie, waarenwaarom eengebiedaldannietgebruiktomte
wandelenoffietsen.

1.2Achtergrondvanhetonderzoek
Hetbegriprecreatiefmedegebruikwordtomschrevenals"die
vormenvanopenluchtrecreatie dieplaatshebbenineenomgeving
meteenniet-recreatievehoofdfunktie,waarbijhetmedegebruik
onder-ofnevengeschikt isaandehoofdfunktieenhet
hoofdgebruik" (MinisterievanCRM,MinisterievanVRO,1979).

HetbegripmedegebruikduiktheteerstopindeDerdeNotaover
deruimtelijkeordening,deel3Notalandelijkegebieden.In
dezenotawordtgestelddatbijeenverdereregionaleuitwerkingvanhetruimtelijkordeningsbeleid zalmoetenwordenaangegevenofhetaccentligtopspecifiekvoorrecreatieingerichteprojectenofopbevorderingvandemogelijkhedentotmedegebruik (MinisterievanVRO,1979).
KattelerenKropman (1977)hebbeneenaanzetgegevenvoorde
belangstellingnaarrecreatiefmedegebruikdooreenonderzoek
naarintensieveenextensieveopenluchtrecreatie.UitditonderzoekblijktdaterbijdeNederlandsebevolkingeenoverwegendevoorkeurbestaatvooreenextensievewijzevanrecreëren
(51%).Slechts12%heefteenvoorkeurvooreenintensievewijze
vanrecreëren.Bijeenextensievewijzevanrecreërengaathet
vooralomdebelevingvanhetlandschapofbepaaldeaspecten
daarvan.Erzijnrelatiefweinigmensenperoppervlakte-eenheid
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ineengebiedmetweinigofgeenrecreatievevoorzieningen.
Bijdezewijzewordtdanvooralgedachtaanrecreatievormen
zoalswandelen,fietsen,vissen,kamperenbijdeboerenz.Deze
recreatievormenvindenveelalplaatsinlandelijkegebieden
meteenanderehoofdfunctiedanrecreatie (meestallandbouwof
natuur).
Behalveeenaanleidingvanuitonderzoek isookdenoodzaakvan
debezuinigingenopdeoverheidsuitgaven eenredenvoordebeleidsmatigebelangstellingvoorhetrecreatiefmedegebruik.Zo
isalgemeendeverwachtingdathetaanleggenvanvoorzieningen
voorwandelen,fietsen,vissenenz.relatiefgoedkoopisin
vergelijkingtotdeaanlegvannieuwegroterecreatieprojecten. Zelfsbijeenverminderingvandefinanciëlemiddelenvoor
openluchtrecreatie kunnentochrelatiefveelrecreatievoorzieningenwordengerealiseerd,indieneenbeleidwordtontwikkeld
datmetnamegericht isophetrecreatiefmedegebruik.
Toenemendmilieubesef isookeenbelangrijke redenvoordebelangstellingvoorhetrecreatiefmedegebruik.Metnamede
recreatievormenwandelenenfietsenkunnengezienwordenals
milieuvriendelijk.Bijdenoodzaakdeautomobiliteit terugte
dringen,kandeaanlegvanfiets-enwandelpadeneenrolspelen.
Doorhetaanbodvanmeerwandel-enfietsmogelijkhedengaatde
recreantnaarverwachtingeerderwandelenofdefietsgebruiken
inplaatsvandeauto.
Invrijwelalleonderzoekennaaralgemeenrecreatiegedragkomt
naarvorendathetwandelenenfietsendemeestpopulairerecreatievormenzijnbijdeNederlandsebevolking.Uithetlaatste
structuuronderzoek naardag-enverblijfsrecreatievanhetCBS
(1985)indezomervan1985hebben36%resp.39%vandedagtochtenbetrekkingopwandelenenfietsen.OnderzoekvanAndersson
enDeJong (1985)naarrecreatie ineenveranderendemaatschappijtoontditeveneensaan.Ongeveer80%vandeNederlandse
bevolkingwandeltoffietstregelmatigofweleens.Hetmeer
recenteonderzoeknaarhetvariatie-zoekend ruimtelijkkeuzegedragvanopenluchtrecreanten inenrondEindhoventoontaan
daterinditopzichtnietveelisveranderd.Wandelenenfietsenzijndemeestpopulaire recreatieactiviteiten (Vander
HeijdenenTimmermans,1988).
Inditrapportishierdoorgekozenvoordeze tweevormenvan
recreatie.Recreatiefwandelen isinditrapport:hetzichin
devrijetijdvoorhetplezierverplaatsen tevoet.Recreatief
fietsen is:hetzichindevrijetijdvoorhetplezierverplaatsenperfiets.Vrijetijdiseenbelangrijkelementindeze
omschrijvingen.Inditrapportwordtgekozenvooreenpragmatischedefinitie,namelijkdetijddieoverblijftnadetijd
diebesteedwordtaanverplichte activiteitenzoalswerken,
boodschappendoen,slapen,eten,reistijdwoon-werk/school,
huishoudelijkwerk.
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Hetrecreatiefwandelenkomtzowelinhetstedelijke(bijv.
winkelen)alsinhetlandelijkgebiedvoor.Ditgeldteveneens
voorhetrecreatieffietsen.Ditrapportgaatoverhetwandelenenfietseninhetlandelijkgebied.Hetlandelijkgebied
dienttewordenopgevatalshetgebiedbuitendebebouwdekom.
Ditomvatnaastagrarischegebiedenooknatuurgebiedenen
recreatiegebieden.Inrecreatiegebieden kanechternietmeer
gesprokenwordenvanrecreatiefmedegebruik,maarisersprake
vanrecreatiefhoofdgebruik.
Inhetrecreatiebeleidwordtrelatiefveelaandachtgegeven
aanhetwandelenenfietsen.Ditblijktuitdevelewandel-en
fietsnota's,provinciale fietspadenplannenenz.
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Voorzieningenvoorhetwandelenenfietsenwordengerealiseerd
inhetkadervanverschillendeplanvormenzoalsstreekplannen,
fietspadenplannen (afb.1),landinrichtingsplannen,
recreatiebasisplannen.Alsproduktvandeonderlingeafstemming
vanvraagnaarenaanbodvanwandelenenfietsenkunnen
knelpuntenopgelostofverminderdworden.
Bijdevoorbereidingvandezeplanvormenbestaatbehoefteaan
systematischemethodenomknelpuntenvoorhetwandelenenfietseninhetlandelijkgebiedtekunnenopsporen.
Indemeesteprovinciale fietspadenplannenwordterminofmeer
vanuitgegaandathetvergrotenvanhetaanbodvanfietspaden
automatischzalleidentoteengroterevraag.Daarbijworden
opverschillendemanierenknelpuntenaangegevendoorhetaangevenvantekorteninhethuidigeaanbodvanfietspaden,maar
ookdoorhetaangevenvanverschillende soortenwensen.Nauwelijkswordtingegaanopderedenenwaaromeengebiednietwordt
gebruikt.
InhetIntegraalFietspadenplanvandeprovincieGroningen
(1982)wordtervanuitgegaandateenknelpuntaanwezigisals
eralleeneentekortbestaatinhetaanbodvanfietspaden.Op
basisvanbevolkingsconcentraties en/oflandschappelijke
aantrekkelijkhedenwordenstreefnormenvoordedichtheidaan
fietspadenineengebiedopgesteld.Vervolgenswordthethuidigeaanbodvanfietspadengeïnventariseerd.Voldoethethuidigeaanbodnietaandegesteldestreefnorm,danisersprake
vaneentekortofweleenknelpunt.Hetisnietduidelijkof
eengebiedaldannietwordtgebruiktomtefietsenenwaarom,
nochwelkevoorkeurenfietserskunnenhebben.Tevensishet
onduidelijkwaaropdestreefnormenzijngebaseerd.
InhetdeelplanRecreatieve FietspadenStreekgewestNoord-Brabant (1982)wordenknelpuntenomschrevenals"situatiesdiede
veiligheidvandefietserenhetoverigverkeer ingevaarkunnenbrengenofhetgenoegenvanhetmakenvaneenrecreatieve
fietstochttenietdoen".Metknelpuntenwordenhiergevaarlijkeoversteekplaatsen,tesmallefietspaden,onvoldoendeuitzicht,mengingmetanderevervoerssoortenbedoeld.
Blijkbaarkunnenverschillende soortenknelpuntenbestaan:
ineentekort,inde (on)veiligheidvanhetaanbod,ineen
"niet-gebruiken"vaneengebiedenz.Dezeverschillendesoortenknelpuntenkomenindehuidigeplanvormennietallemaal
totuitdrukking.
Eenknelpuntwordthieromschrevenalseensituatieineen
gebied,waarbijdevraagnaarwandel-enfietsmogelijkheden
-nietleidttotgebruikvandatgebied;
-welleidttotgebruikvandatgebiedmaarnietovereenkomstigdevoorkeuren.
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Inbeidegevallenkomtditdoordat:
-devoorzieningenonvoldoendezijnofwordengeacht;
-demogelijkhedennietoptimaalkunnenwordenbenut.
Meteenliteratuuronderzoek zalwordennagegaanwatbekendis
overdefactorendieeenrolspelenbijhetanalyserenvanknelpunten.Zoalsuitdebeschrijvingvanenkelefietspadenplannen
blijkt,isersprakevanverschillende soortenknelpunten.

1.3Werkwijze
1.3.1 Knelpuntelementen
Uitdevorigeparagraafkomtnaarvorendatdeliteratuurop
tweemanierenkanwordenbestudeerd.Deaandachtwordtgeconcentreerdopdeafzonderlijkeelementenuitdedefinitieofop
deafstemmingsproblematiekvanvraagenaanbodvanuiteenmethodische invalshoek.Indezeparagraafwordtdeaandachtgerichtopdeafzonderlijkeelementen.Indedefinitievaneen
knelpuntzijndrieelemententeonderscheidendieelkaaronderlingbeïnvloeden.
Allereerstishetvanbelangteonderzoekenwelkefactorenvan
invloedkunnenzijnopdevraagbijwandelenenfietsen.Inde
literatuurzalverkendwordenwatbekendisoverdezevraag
(hoofdstuk2).
Vervolgensiserdekoppelingvandevraagnaarwandel-en
fietsvoorzieningenmethetaanbod,dataldannietleidttot
eengebruikvaneengebied.VolgensAtzema,DietvorstenSpee
(1986)isdebeschikbaarheidvaninformatieeenwezenlijkefactorvoorderelatietussenvraagenaanbod.Opbasisvaninformatievormtderecreantzicheenbeeldvanderecreatiemogelijkheden.Hetgebiedheefthierdoorbijderecreanteenbepaald
image.Uitderecreatiemogelijkhedendiederecreantkenten
dievoorhemeenaantrekkelijk imagehebben,kiestderecreant
uiteindelijkzijnbestemming.Inhoofdstuk3zalnaderopde
begrippenwordeningegaan.
Tenslotte isonderzochtofhetprodukt"wandelen"en"fietsen"
aansluitbijdewensenvanderecreant.Tevenswordtingegaan
opdevraagoferonderdeleninhetproduktontbrekenofonvoldoendewordengeacht (hoofdstuk4 ) .
Hetisduidelijkdathetproduktsterkafhankelijk isvande
vraag.Hetisdanookmoeilijkomaspectenvandevraagenhet
produktintweeapartehoofdstukkengescheiden tebehandelen.
Inhetbelangvandesystematiek istochvoordezescheiding
gekozen.
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1.3.2Afstammingsproblematiek
Indeliteratuur isgezochtnaaronderzoekendiezowelingaan
opdevraagnaaralshetaanbodvanwandel-enfietsmogelijkheden,aldannietineenbepaaldgebiedenhoedeafstemmingsproblematiektussenvraagenaanbodwordtbehandeld.Hetgaat
hierbijmeeromwelkemethodenerwordentoegepast (hoofdstuk
5). Daarbijzalnietalleenaandachtwordengeschonkenaanmethodenenmodelleninhetrecreatieonderzoek.Detechnieken
vanmarketingblijkeneveneens toepasbaar tezijnopniet-opwinst-gerichteorganisaties.
Inhoofdstuk6wordteenconceptueelmodelbeschrevendat
voortbouwtopbestaandekenniseninzichten.Vervolgenswordt
dedefinitieveprobleemstellinggeformuleerdenwordendeonderzoeksvragenafgeleid.
Naastditliteratuuronderzoek zalmiddelseenthuisonderzoek
deafstemmingtussenvraagenaanbodwordenonderzochtvoor
tweegebieden.Deresultatenhiervanverschijnen ineenaparte
publikatie.
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2VRAAGNAARWANDELENENFIETSEN

2.1 Participatiebereidheid
Hetaldannietgaanwandelenoffietsenineengebiedis
afhankelijkvanverschillendevraag-enaanbodfactoren.Deaanbodkantkomtinhoofdstuk4aandeorde.Dithoofdstukisgerichtopdefactorendiehetwandel-danwelfietsgedragkunnen
beïnvloeden.
Hetaantalfactorendathetrecreatiegedragkanbeïnvloedenis
zeergroot.Kamphorst,ZornenTerHaar (1972)kwamenopeen
totaalvan130factorendieinvloedkunnenhebbenopdebeslissingvaneenindividuomopeenwillekeurigezomerzondagmiddag
aldannietnaarbuitentetrekken.Kamphorst (1988)heeftdezegeordendtotvijfgroepenvanverklarendevariabelen:
1gedragsvariabelenzoalshetgezelschapmetwiemenrecreërt;
2achterliggende,dieperedimensieszoalswaarde-oriëntaties,
voorkeuren,kenniselementen;
3persoonlijke factorenzoalsleeftijd,sexe,opleiding;
4biografischegegevenszoalswaariemandisopgegroeid,
recreatiefgedragvandeouders;
5maatschappelijke factorenzoalsvergrijzing,welvaart.
Uitdeliteratuurblijktdatvandezevijfgroepenhetmeest
bekendisoverhouding,persoonlijkekenmerkenenvoorkeuren.
Sociaal-economische factoren,waaronderpersoonlijkekenmerken
envoorkeuren,kunnenvanbelangzijnbijhetrecreatiegedrag.
Depersoonlijkekenmerkenwordeninpar.2.2behandeld.De
individuelevoorkeuren,dieaanleidingkunnengeventoteen
vraagdifferentiatiebijhetwandel-enfietsgedrag,wordenin
par. 2.3beschreven.
Ondanksdezefactorenzalhetbeslissingsmomentomtegaanwandelenoffietsenvooreengrootdeelafhangenvanfactorenwaar
beleidsmatignietsofweinigaantedoenvalt.Gedachtkanwordenaandeweersomstandigheden opdatmoment,welofgeenzin
oftijd.Uitonderzoek inZuid-Holland (ReubsaetenKropman,
1975)blijktdatredenenomgedurendehetweekend thuiste
blijvensituationeelvanaardzijn,zoalsgezinsomstandigheden
(21,1%), ziekte (23%),geentijd (20,3%)hetweer (3,9%).
Dezefactorenkunnenookaangeduidwordenalsmomentfactoren.
Hetzijnfactorendieophetmomentvanbeslissenvanbelang
zijnomweldanniettegaanwandelenen/offietsenineengebiedendienietstemakenhebbenmethetgebiedofdegebiedskenmerken.Omdezeredenzullendemomentfactorennietverder
uitgewerktworden.Vanuitdeplanvormingzijndezefactoren
namelijknietdirecttebeïnvloeden.
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Vangrootbelangiseenpositievehoudingtegenoverhetwandelenoffietsenalsrecreatievorm.Eennegatievehoudingzal
nietleidentoteenwandel-offietsgedrag.Indeliteratuur
wordtdezefactor ("het houdenvan")alséénvandeverklarendevariabelengenoemdvoorhetrecreatiegedrag.
Kamphorst (1988)pleitvoor invoeringvanhetconceptbasishoudingalsuiteindelijkeverklarendevariabelevoorverschilleninrecreatiegedrag.Mensenmeteenpositievebasishouding
hebbeneengrotebehoefte aanopenluchtrecreatie.Zeverzinnen
allerleimotievenenredenenomermaarzoveelmogelijkopuit
tekunnentrekken.Zehebbenvaakwatmeerontwikkeldeenscherperomlijndevoorkeurenvoorvormenvanopenluchtrecreatieen
zijnbetergeïnformeerdoverrecreatievemogelijkheden.Voor
mensenmeteennegatievebasishoudinggeldtprecieshetomgekeerde.

Afb. 2 Bij basishouding g e l d t i "jong geleerd* oud gedaan".

Inhetbegripbasishoudingzittenmeerelementenverborgendan
inhet"houdenvan".Debasishoudingwordtvooralgevormdin
deprillejeugd,meestalinhetverbandvanhetouderlijkgezin.
DebasishoudingveranderdvolgensKamphorst (1988)indeloop
derjarennietmeer (afb.2).Hetkanalleeneenandereinvullingkrijgendoorinvloedenvanvrienden,verenigingen,school.
Bijpartners,waardeéénweleenpositievebasishoudingheeft
endeanderniet,zalvolgensKamphorstviahetsluitenvan
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compromisseneenbepaalde invullingaanhetrecreatiegedrag
wordengegeven.
Kamphorstgeeftechternietaanwanneerersprake isvaneen
positievebasishouding.Isdatwanneeroudersregelmatigmet
hunkinderenrecreatiegedragvertonen,ofeenenkelekeer?
Kamphorst legtzeerdenadrukopdeinvloedvandeouders.De
vraagisofdatterechtis.Ondanksdeinteressantegedachte
zalnaderonderzoekmoetenuitwijzenofhetverschilin
openluchtrecreatiegedragwerkelijkaandezeene,enigzinsdeterministischevariabelekanwordentoegeschreven.Tegenwoordigiserookveelaandachtvoorhetbegrip "leefstijl"als
verklarende factorvoorgedrag.Inpar.2.2.wordtdaaraanmeer
aandachtgeschonken.
InhetonderzoekvanStaats (1985)komteenpositievehouding
ooknaarvorenalséénvandeverklarendevariabelen.Inzijn
onderzoekblijktdatervijfkenmerken teonderscheidenzijn
diedirectvaninvloedzijnopdefrequentievanrecreatief
gedrag:
-deattitude tenaanzienvanopenluchtrecreatie;
-hetpersoonlijkheidskenmerk activatiezoekend gedrag(het
steedsnaarnieuweactiviteiten zoeken);
-hetbezitvaneenauto;
-eendrietalbeperkingen,waarvangezinsfase,ofwelhetal
danniethebbenvankleinekinderendebelangrijksteis.
Hoeweldebegrippen "houdenvan",basishoudingenattitudeten
opzichtevanopenluchtrecreatie opelkaarlijken,zijner
verschillen.Debasishoudingbehandeltmeerdiepere,meer
psychologische dimensiesdanhetbegrip "houdenvan".
Doordatnognietbekendishoehetbegripbasishoudingprecies
werkt,zalinditonderzoekgesprokenwordenoverhetmeer
neutralebegrip "participatiebereidheid tenopzichtevanwandelenenfietsen".
Indebestaandeonderzoeken iseenenkelekeergevraagdofmen
vanwandelenen/offietsenhoudt.
Uiteenrecentconsumentenonderzoek isnaarvorengekomendat
slechts7%zegteenhekelaanfietsentehebben.VandeNederlanderszegt91%"ja"tegendefiets (Simons,1988).Indit
onderzoekheeftfietsenechtereenbrederebetekenisdanalleen
recreatieffietsen.
Inonderzoekennaarwandelenwordtmeestalnietspecifiekgevraagdnaardeparticipatiebereidheid ofdebasishoudingbij
hetrecreatiefwandelen.Uitdehogedeelnameaanhetrecreatiefwandelenmagechtergeconcludeerdwordendatdeze
participatiebereidheid hoogis.
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2.2Leefstijl
Inhetverledenwerdhetrecreatiegedragveelalverklaarddoor
verschilleninsociaal-economische kenmerkenvanindividuen,
zoalsdeopleiding,leeftijd,inkomen,sexe,beroep,woonsituatieenhuishoudingsamenstelling.Laterkwamdaarhetautobezit
bij,envervolgenshetbezitvanrecreatiegoederen.
VanWijngaarden (1986)concludeertinhaaronderzoeknaaropenluchtrecreatie inRotterdam/Rijnmond datdeeffectiviteitvan
dezeveelgebruikteindicatorenvoorhetverklarenvanrecreatiegedragnieterggrootlijkttezijn.Vandezefactorenzijn
leeftijdengezinsfasenogdebelangrijksteverklarendeindicatoren.Mensenbovende65jaarnemeninhetalgemeenminder
deelaanrecreatie.Hetwelofniethebbenvankindereniseen
bepalende factorvoordeactiviteiten indeopenlucht.
OokvanderHeijdenenTimmermans (1988)komeninhunonderzoek
onder1051respondentennaarvariatie-zoekend ruimtelijkkeuzegedragvanopenluchtrecreanten,wonendinenomEindhoven,
totdeconclusiedatmetnamedehuishoudingsamenstelling (vooraljongere kinderen),deleeftijd,enhetautobezitvaninvloedzijnopdeparticipatievanindividueninopenluchtrecreatie.Eenanderebelangrijkeconclusieuithunonderzoekis
datdekeuzetoteenbepaald recreatiegedragspecifiekgebiedsgebondenis.
VolgensStaats (1985)ishetprofielvandepersoondiehet
meestgaatrecreërenindeopenluchtdegenemeteenpositieve
houdingtenopzichtevanopenluchtrecreatie,dieopzoekis
naarnieuweervaringen,eenautoeneenfietsheeft,geenkleinekinderenheeftenvoorwiedebereikbaarheidendemogelijke
kostengeenbezwaarzijn.
Delaatstetijdiseraandachtvoorhetbegrip "leefstijl"als
verklarendevariabele.Leefstijliseenpsychologischensociologischconceptdathetgeheelvanactiviteiten,opinies,
interessesentijdsbestedingaangeeft (VanRaayenWierenga,
1987).
Ganzeboom (1988)verstaatondereenleefstijleensamenhangend
patroonvangedragskeuzesdieeensocialepositiesymboliseren
enherkenbaarmaken.Dezegedragskeuzeskunnenwaarneembaar
zijnindesocialeomgang.Eensamenhangendpatroonhoudtin
datindesocialeomganguitééngedragsvormmeteenzekere
matevanwaarschijnlijkheid anderegedragsvormen (bijv.recreatiegedrag)uithetbetreffende leefstijlpatroonvoorspeldkunnenworden.
Desocialepositiekenmerktzichdoorfactorenalsleeftijd,
geslacht,opleidingenz.Dezefactorenwordenbeschouwdals
startpuntvoordeanalysevansocialedifferentiatie.Afzonderlijkzijndezefactorenechternietbruikbaaromhetgedragte
verklaren.Derelatie tussensocialepositieendekeuzevan
leefstijlelementenkan,volgensGanzeboom (1988),wordenver-
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klaardalseenresultantevanvierkenmerkenwaaropindividuen
verschillen:
1.geld;
2.tijd;
3.cognitievevaardigheden;
4. statusoverwegingen.
Geldentijdfunctionerenalsbelangrijkevoorwaardescheppende
gedragsdeterminanten.Zijbepalenhettotalespectrumvan
mogelijkegedragskeuzes.
Daarnaastkunnendeverschillen invaardighedenwordengenoemd.
Nietiedereenhaalthetzelfdenutuitvaardighedenenkennis
(Ganzeboom,1988).Dekennisenvaardighedenzijnooknietgelijkverdeeldonder (potentiële)consumenten.
Tenslotte isbijeengedragskeuzehetmotiefvanstatusverwervingen-bevestiging.Dezestatusoverwegingen zietGanzeboom
(1988)alskernvandekeuzevoorleefstijlpatronen.
Ganzeboomvatvervolgensdezekenmerkensamenindriedimensies:deeconomische-,deculturele-endelevensfase-dimensie.
Eenleefstijlanalyseis(nog)geenvervangingvoordeanalyse
vandetotnutoeinonderzoekvaakgebruiktesociale
achtergrondvariabelen,alhoeweldevoorspellendewerkingvan
desocialeachtergrondvariabelengeringerwordt.
Hetindelenvanhetgedragopbasisvanleefstijlenisnogniet
vaaktoegepastinonderzoek,metuitzonderingvanmarketingonderzoek.
Bijmarketingisleefstijlsteedsbelangrijkergewordenals
segmentatievariabeleinhetconsumentengedrag (VanRaayenWierenga,1987).HieropheeftechterGanzeboom (1989a)kritiek
geuit,doordatconsumententeveel"ineenhokje"wordengeduwd
enteweinigrechtwordtgedaanaanhetdynamischevanhetgeheel.
Opditmomentzijnervoorderelatieleefstijlenwandelenof
fietsengeenresultatenuitempirischonderzoekbeschikbaar.

2.3Persoonlijkekenmerken
2.3.1Wandelen
Deconclusieuitdeliteratuur isdatdevolgendekenmerken
vanbelangzijnbijhetrecreëren:
-leeftijd;
-huishoudingsamenstelling (vooralhethebbenvankleine
kinderen);
-hetaldannietaanwezigzijnvanvervoermiddelen.

22

Wanneerdeliteratuuroverwandelenopdezekenmerkenwordt
onderzocht,danblijktuiteenonderzoeknaarhetgebruikvan
hetAmsterdamseBos (BüroO.B.V.,1989),datbijalleleeftijdsgroepenhetwandelendemeestvoorkomendeactiviteit isenbelangrijkerwordtnaarmatedeleeftijdhoger is.Tevenskomtin
ditonderzoeknaarvoren (zoalsinvrijwelalleonderzoeken
naarwandeleninbossen)datdeleeftijdsgroep30tot40jaar
hetmeestvertegenwoordigd is(BüroO.B.V.,1989).Ditheeft
waarschijnlijk temakenmethethebbenvankleinekinderen.
Inhetalgemeenzijngezinnenmetkleinekinderenindeleeftijdvan0tot6jaarnamelijk relatiefoververtegenwoordigd
tenopzichtevangezinnenmetkinderenindeleeftijdsgroep
van6tot12jaar (Visschedijk,1987,1988).
UitonderzoekvanCBS (1987)blijktdatvandewandelaars39%
deautogebruiktalsvervoermiddelomnaareenwandelgebied
toetegaan,4%gebruiktdefiets,2%debus,tramofmetroen
1%detrein.55%gebruiktgeenvervoermiddelengaatdusper
voet.Uitonderzoeknaarmensendiewandeleninzowelgrote
alskleinebossen,komtminstensdehelftmetdeautonaarhet
gebied.Ditaandeelautomobilistenneemtafnaarmateeenbos
dichterbijdebebouwinggelegenis(Visschedijk, 1987).

2.3.2 Fietsen
Vrijwelalleleeftijdscategorieënnemendeelaanhetrecreatieffietsen.Inverschillendeonderzoekenblijktweldatpersonenindeleeftijdvan12tot20jaaren65jaarenouder
minderfietsen.Personentussende46en65jaarfietsenhet
meest,leggengemiddelddegrootsteafstandafentrekkendaar
gemiddelddemeeste tijdvooruit (Kapoen,VanGinneken,1989).
UithetonderzoekvanhetITS (1973)blijktdatvooralgezinnenmetkleinekinderenhetongemakvandefietsalseenbelemmeringzienomvakertegaanfietsen.
Hetfietsbezitisvangrote invloedopdeparticipatie.De
Nederlandsebevolkingheeftin198611miljoenfietsen(MinisterievanLandbouwenVisserij, 1986).Ditisin1988opgelopen
tot13miljoenfietsen.Uitgaandevan14,7miljoenNederlanderseneengemiddeldehuishoudengroottevan2,49 (CBS,1988),
blijktdatperhuishoudengemiddeld2,2fietsenaanwezigzijn.
Nederlandheefthiermeedegrootstefietsdichtheidvandewereld.10%vandeNederlandersheeftzelfstweefietsenen1%
zelfsdriefietsen (Simons,1988).
Hetaantalsoortenfietsenisgroot (afb.3).Zoiserde"gewonefiets",desportfiets,deracefiets,dekinderfiets,de
bakfiets,detandemenrecentelijk isdeATB (AllTerrainBike,
ookwelmountainbike genoemd)opdemarktgekomen.
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In1988werdenéénmiljoenfietseninNederlandverkocht,waarbijdeATB6%voorzijnrekeningnam.DeRAIverwachtdatvoor
1989detotaleverkoopvanhetaantalfietsenslechtsmetenkeleprocentenzalstijgen.DeATBzalhierinechterwaarschijnlijk12tot15%vandetotaleomzetvoorzijnrekeningnemen.
Denieuwste soortfietsisdeSolo.Ditiseenluxeoverdekte
fiets.DeSolomoetmetnamedienstgaandoenbijhetwoon-werkverkeer (Volkskrant,1989).
Uiteenonderzoekonder1011huishoudensblijktdatermeer
dan3200fietsenaanwezigzijn.Ditkomtneeropeengemiddeldevan3,2 fietsenperhuishouden.Dedifferentiatienaarsoort
fietsisalsvolgt:53,2%gewonefiets (zonderversnelling),
23,6% sportfiets (metversnelling),13,4%kinderfiets,8,1%
racefietsen1,6%overigetypen,zoalsbakfiets,tandems
(OppedijkvanVeen,1982).
UithetonderzoeknaarhetgebruikvanhetGroeneHartblijkt,
datvande584mensenruim20%debeschikkingheeftovereen
sport-ofracefiets.Indemeestegevallenisdateentweede
fietsnaastdegewonefietswaarover70%vandemensenbeschikt
(Staats,1985).

2.4Voorkeuren
2.4.1Wandelen
Veelonderzoekenoverhetwandelenhebbenbetrekkingophet
wandelgedraginbossen,natuur-enrecreatiegebieden.Veelminderisbekendoverhetwandelgedraginagrarischegebieden.
Hetwandelenkanallereerstwordenverdeeldnaardevoorkeur
vooreenbepaaldetijdsduur.Uitdeliteratuurblijktdatdrie
categorieënonderscheidenkunnenworden.Hetbetreftliteratuur
overhetwandeleninzoweldewoonomgeving,bossen,duinen,
heidealsagrarischegebieden.Dezecategorieënzijn:
-hetmakenvaneen"ommetje";
-rondgaandewandeltochten;
-doorgaande (langeafstand)wandeltochten.
Hetmakenvaneen"ommetje"duurtmeestaleenhalfuur(maximaal1uur,afhankelijkvanhetgebied);erwordtdantussen
1.5kmen3,5kmafgelegd (VanKuijk,1983).Begin-eneindpunt
vanhet"ommetje"vallensamen.Ingebiedenbinnendebebouwde
komzalditmeestalbetekenendatdewandelingindedirekte
woonomgevinggemaaktzalworden (bijv.honduitlaten)enniet
inhetlandelijkgebied.Wanneerdewandelaar inofbijdestadsofdorpsrandwoont,isereenkansdatinhetlandelijkgebied
wordtgewandeld.Inalleanderegevallenzalderhalvevoor-en
natransportnodigzijn.
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UitonderzoekvanhetCBS (1987)blijktdat36%vandeNederlandsebevolkingindezomervan1985kiestvooreen
wandelingalsdagtochtbestemmingvanuitdewoning.Hierbijis
eendagtochtgedefinieerdalseentochtvanminimaal2uur.
Voormeerdandehelft (54%)vandewandelaarsduurtdedagtochtnietlangerdanmaximaaldrieuurenvoor22%nietlanger
dantussendedrieenvieruur.Bij23%duurtdetochtmeer
dan4uur.DeduurisbijhetCBSgedefinieerdalsdetotale
duurvandetocht,inclusiefheen-enterugreis.Hetisuit
hetCBS-materiaalniettehalenhoelangdewerkelijkgemaakte
wandeltocht isgeweest (dusnaaftrekvandeheen-enterugreis).Uitveelonderzoekennaarwandeleninbossen(Visschedijk1987,1988;PutsenKropman,1983;Linssen,1981)blijkt
dat, afhankelijkvandegroottevanhetbos,demeestewandelingennietlangerdantweeuurduren.
Eendoorgaande (lange)afstandwandeltocht onderscheidtzich
van deanderewandelvormen,doordathetbeginpuntnietsamenvaltmetheteindpunt.Tevenszijndezetochtenvaakmeerdaagse
tochten.Eenprobleem isoverigensweldatwandelaarsoplange
afstandwandelpadenditvaaknietbewustdoen.Ineenartikel
(Kok,1986)overeenonderzoekvanhetN.W.I.T.tijdenswandelevenementen indeDuinenvanNoordwijkerhout,deWaterleidingduinenOranjekom (Vogelenzang),OudAmelisweerd,Oostelbeers,
OrderbosApeldoorn,VlaardingenendeKennemerduinenblijkt
datslechts14,7%vande204geënquêteerdenooitdoelbewustop
eenlangeafstandwandelpad (LAW)heeftgewandeld.Vandeondervraagdenwist40,7%nietsvaneenNederlandsLAW-net.
Uitverschillendeonderzoekenkomenalgemenevoorkeurenbij
hetwandelennaarvoren.Dezevoorkeuren richtenzichvooral
opdefysiekegesteldheidvandewandelpadenenhetgebiedwaarindezeliggen.Afwisseling,slingerpaden,ononderbrokenroute
enbeschuttingwordenaantrekkelijkgevonden (VanKuijk,1983).
Uiteenonderzoeknaarwandel-enzitgewoontenineenstadspark
blijktdateenslingerpadeneengebogenpadmeergeprefereerd
wordendoorwandelaarszondereenbepaalddoelendateenrecht
padjuistmeergewaardeerdwordtdoorwandelaarsmeteenbepaald
doel (DeMaar,1968).Eenoverzichtelijkpadheeftbovendien
devoorkeur (Linssen,1981)inverbandmetdesocialeveiligheid.
Deaantrekkelijkheidvaneenwandelroute kanwordenverhoogd
doortezorgenvoorvariatiebijhetaanleggenofuitzetten
vanwandelroutesinvorm,ruimteenaangrenzendegrondgebruiksvormen.Ditgeldttevenswanneer langsderoutemogelijkheden
zijnomiets"tedoen"(zitten,café-bezoek,picknickenenz.).
Eenveiligeverkeersomgevingwordtvereist;waarschijnlijkis
ditzelfsbelangrijkerdanomgevingsvoorkeuren (VanKuijk,
1983).Dezevoorkeurenzijnechterzeeralgemeenenkunnenper
wandelaarverschillen.Eenvoorbeeldhiervanisdevraagof
eenonverhardewegaldannietonverharddientteblijven.Deze
vraagblijktnietmeteensimpeljaofneetebeantwoorden
doordegroteverscheidenheid aanwandelaars (Goossen,1986).
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Eenandervoorbeeldvanvoorkeur isdevraagofwandelroutes
moetenwordenuitgezet.63%vandewandelaarskiestlievereen
eigenroute,14%wandeltbijvoorkeurviaeenaangegevenroute
en22%heeftgeenvoorkeur (KattelerenKropman,1977).

2.4.2 Fietsen
Hetrecreatieffietsenisergpopulair.Jaarlijkswordtdoor
ca. 3,5miljoenNederlanders recreatiefgefietst.Ditzijnvooraldagtochten.Ongeveer 100000Nederlandersmakenmeerdaagse
fietstochten.Erzijnruim400fietsclubs,waarca.70000
Nederlanders lidvanzijn (Simons,1988).
VandeNederlandsebevolkingmaakt39%eendagtochtvanminimaal tweeuurmetdefietsvanuitdeeigenwoningindezomer
(CBS, 1987).Vandemensendieeenfietstochtmaken,gaan(niet
opvallend)demeestemetdefiets (97%)ombijdebestemming
tekomen.Deautowordtdoor2%alsvervoermiddelopgegeven.
Deafstandper tijdsduur isafhankelijkofperrace-ofsportfietsgefietstwordt.Ditblijktbijv.uiteenonderzoeknaar
deBaronie-enVijfeikenroute (Kapoen,Stohr,1986).Degemiddeldeafstandverschilt significant.Indrieuurwordtmeteen
gewonefietsgemiddeld33,4kmafgelegd (omgerekendgemiddeld
11kmperuur)enmeteen (semi)sportfietsgemiddeld48,7km.
Ditisgemiddeld16kmperuur (afb. 3).

Afb. ïGemiddelde snelheid van een rncefietser is 16km per uur.
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Uit het onderzoek naar het gebruik van de fiets in Nederland
(Katteler,DeHeer,Kropman, 1978)blijkt dat 33%van de 400
toerfietsers niet langer dan 1uur op de fietswil zitten;dit
isderhalve circa 10-15 kmvoor mensen met een gewone fiets en
15-25 kmmet een racefiets.35%wil tenhoogste 20 tot40km
afleggen.Demeerderheid, 68%,maakt tochtenvanmaximaal twee
uur. Ca. 17%wil een langer traject afleggen, nl. ongeveer
45-60 km.Van de 400 ondervraagden zegt tenslotte 16%verschillende afstanden af te leggen.
Aldus zijn de fietsers qua tijdsduur onder teverdelen naar:
- ommetje met toerfiets,maximaal 1uur;
- ommetje met racefiets,maximaal 1uur;
- rondgaande fietstochten met toerfiets,maximaal 2uur;
- rondgaande fietstochten met racefiets,maximaal 2uur;
- rond- endoorgaande fietstochten met toerfiets,minimaal 2
uur;
- rond- en doorgaande fietstochten met racefiets,minimaal 2
-•-''uur.
Bijhet recreatief fietsen iseen onderscheid temaken naar
recreatief toerend en recreatief doelgericht.Hetverschilis,
datbij de recreatief toerende fietser,de fietser geenspecifieke locatie in gedachte heeft.De recreatief doelgerichte
fietser heeft ditwel.De recreatief toerende fietser maakt
blijkens onderzoek inhet uitloopgebied vanGouda langere fietstochten dan de recreatief doelgerichte fietser dieveelal de
kortste route naar debestemming kiest (Klinkers, 1989). Voor
beide groepen fietsers geldt echter dat natuur- en landschapsbeleving zeerbelangrijk is als redenvoor de gemaakte route.
Dit laatste komt ook naarvoren inhet onderzoek van het ITS
uit 1973waarbij 54%van de fietsers te kennen geeft een landschapmet natuurschoon of eenmooie omgeving opprijs te stellen.
Inhet algemeen worden kleinschalige landschappen (afb.4)het
meest aantrekkelijk gevonden (Staats, 1988). Kleinschalige landschappen hebben een overwegend agrarisch grondgebruik en een
visueel besloten karakter.Het besloten coulissenachtige karakter ishet gevolg van een grote dichtheid aan kleine opgaande
begroeiingen (houtwallen),waardoor ze als "natuurlijker"worden ervaren dan grootschalige industriële agro-landschappen
(DeRegt, 1989). Daarnaast is evenwel afwisseling inhet landschap zeerbelangrijk bij de aantrekkelijkheid van eenfietsroute.Daarbij moet hetverschil in landschap voor de fietser
duidelijk zichtbaar zijn.Neelen (1987)heeft aan fietsers naar
de schaal/maat van landschappen gevraagd.Hieruit blijkt dat:
- massieve ruimten (bos)en ruimten met een zicht van 50meter
als kleinschalig worden ervaren;
- ruimten van 50-500meter alsmatig schalig worden ervaren;
- ruimten van 500-750meter alsmatig grootschalig worden ervaren;
- ruimtenmet 1000meter alsbovengrens als grootschalig
worden ervaren.
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Afb. 4Kleinschalige landschappen worden aantrekkelijk gevonden.

Zowelkleinschalige alsgrootschalige landschappenworden
aantrekkelijker gevondendandematigschaligelandschappen.
Uitonderzoeknaarveranderingen ineenkleinschaliglandschap
indeomgevingvanWinterswijkblijkteveneensdatderecreatievegebruikswaardevankleinschalige landschappenhooggewaardeerdwordt.Naarmatedeschaalvanhetlandschapgroter
wordt,wordthetlandschapmindergeschiktgevonden(Staats,
VandeWardt,1988).
Dekleinschalige landschappenvormenvaakhetgewenstedecor
voorvormenvanactieverecreatie.Ditheefttevenseenpositieveuitstralingopdedienstverlenende sector (VVV's,horeca,
museaenz.)enopderegionaleeconomiealsgeheel.Dewerkgelegenheidvandezesector isindekleinschalige landschappen
bijnaevengrootalsindelandbouwsector.VolgensCBS-gegevens
bedroegin1985dedirectewerkgelegenheid indeland-,tuin
enbosbouw in vijfgebiedenmeteenkleinschalig landschapin
Nederland4,8%vanhettotalearbeidsvolume,enindehoreca,
cultuur,recreatieensport3,1%(DeRegt,1989).
Eristevenseenvoorkeurvoor routesdiedoordorpenenkernen
voeren (Klinkers,1989).UithetonderzoekvanKlinkers (1989)
komtnaarvorendatwatereenaantrekkelijk elementblijktom
langstefietsen.Degekozenfietsroutesblijkenvoorallangs
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bochtige trajecten tevoerenenvoldoendemogelijkhedenbieden
omonderweg "ietstedoen" (ijseten,molenbezoekenenz.,afb.
5).

Afb. 5Belangrijk bij een fietstocht zijn demogelijkheden om onderweg een
terrasje "te pikken" of een museum te bezoeken.

Ditaspectkomtookinhetonderzoek indeLoonseenDrunense
Duinennaarvoren (Kapoen,VanGinneken, 1989).Hoewelfietsen
totdeextensieve recreatie-activiteitenbehoort,kanhetop
bepaalde tijdstippendrukzijnopdefietspaden.Inhoeverre
ditalshinderlijkwordtervarenwordtverschillendbeoordeeld.
UitonderzoekvanhetITS (1973)blijktdatslechts9%vande
fietsersrustenstiltewenst.Enigedruktewordtduswenselijk
geacht.
Uitonderzoek inZwollekomtnaarvorendatvande1100fietsers
slechts4%vandefietsershetaantalfietsersopdewegals
"teveel"beoordeelt.Tevensblijktdathoehogerdefietsverkeersintensiteit is,destemeer fietsershetaantalfietsers
opdewegals"tedruk"rapporteren.Ditiswelsterkafhankelijkvanleeftijd,geslachtengroepsgrootte.Hetblijktniet
mogelijk tezijnoméénalgemeneverkeersintensiteitvooralle
fietsersvasttestellendievoordebelevingvandrukteals
kritiekegrenswaardegeldt (KlinkersenVanHoorn,1989).
Erbestaatnauwelijkshinder tussenracefietsersen"gewone"
fietsersonderling,maardathangtvermoedelijk samenmetde
keuzevandeonderzoekslocatiemetplattelandswegenvan3,5
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meter.Inandereonderzoekenisermeestalwelenigehinder
tussenracefietsersen"gewonefietsers"(PasenVanWesterlaak,1973).
UitrecentonderzoekinMeijendelblijktdatracefietsersanderetijdenkiezenomte"racen"dan"gewone"fietsersomtetoeren. Opwerkdagenconcentreerthetracefietsverkeerzichinde
namiddagenopzaterdagenenzondagenjuistindeochtenduren.
Terwijlde"gewone"fietsersvooralrond14.00uurverschijnen
(Heijer,Samson,Thijs,1989). Inhoeverreditookinandere
gebiedengeldtisnognietduidelijk.
Verkeershinder doorauto'skanweleenbronvanergeniszijn.
Eenvrijliggendfietspadwordtdaaromdoorca.70%vandefietsersalseenwensgeuit (VanderKruis,Katteler,1984).
Evenalsbijwandelroutes,wordenookuitgezette fietsroutes
beperktgebruikt.UithetonderzoekbijGoudablijktdathooguit12%vandeondervraagdendeANWB-fietsroutezoveelmogelijkofgedeeltelijkvolgt.Indienfietserseenmaalovervoldoendegebiedskennisbeschikken,bestaatergeenbehoeftemeer
aanhetvolgenvaneenbewegwijzerde route (Klinkers,1989).
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3 IMAGEENINFORMATIE

3.1 Image
Eenvraagnaareenbepaaldeactiviteithoeftnietdirectte
leidentoteengebruik.Dithangtvooreenbelangrijkdeelaf
ofeenaanbodaanwezigis,waardoordezevraagkanwordenomgezetineengebruik.Maaralleeneenaanwezigaanbodisniet
voldoende.Kennishierover isvangrootbelang.
Bijindividuelebeslissingsmodellenwordtaandachtbesteedaan
debeeldvormingendekennis.Dekeuzevaneenindividuvoor
hetbezoekenvaneenrecreatieobject/gebied iseenfunctievan
debeeldvormingvandekeuze-omgeving,debeoordelingvandie
keuze-omgevingwaarmeehetindividubekendisendepreferentiestructuurvanhetindividu (VanderHeijden,Timmermans,
1987).
Elkerecreant/toeristheefteenbepaaldbeeldvandetoeristische-recreatievemogelijkheden ineenbepaaldgebied.Ditcognitievebeeldisechternietcompleetentevensgekleurddoor
deplekwaar iemandwoont,deontvangeninformatievananderen
envooraldeeigenbelangstellingendeeigenvorigeervaringen
(Dietvorst,1987).
Hetaspect"imagevanwandel-enfietsgebieden"komtinonderzoekennaarwandelenenfietsennietofnauwelijksvoor.Eris
welenigonderzoeknaarhetimagevanspecifiekerecreatiegebiedenennaarhetimagevanprovincies.
RecentonderzoekinhetRijkvanNijmegengeeftaandatdit
gebiedeenimageheeftvannatuurenlandschap,eenbeelddat
overeenkomtmethetaangebodene.Defactorafstandisvaninvloedophetimage.RespondentendievervanhetRijkvanNijmegenwonen (NoordenenRandstad)hebbenmeerdeassociatie
metnatuurenlandschapdanrespondentendierelatiefdichtbij
wonen.Voorhensprekendeattractiesvandestadenindeomgevingmeertotdeverbeelding (Atzema,Dietvorst,Spee,1986).
Ineenonderzoeknaarnon-participatie endeGeldersedagrecreatiegebiedenwordtgeconcludeerddatveeldagrecreatiegebiedeneenimagevaneenzwemplashebben.Opmerkelijkweinigmensendenkenbijeendagrecreatiegebied aaneenwandelpark.Het
imageisderhalveenigzinseenzijdig.Eenimagevaneengebied
kaneenlanglevenleiden,zoalsblijktuithetvolgendevoorbeeld.Eendagrecreatiegebied hadinhetverleden tekampen
meteenzwemplasmeteenwatminderezwemwaterkwaliteit.Dit
gebiedheefthetimagevanslechtzwemwaternogsteedsenwordt
daardoormindergebruikt,hoeweldewaterkwaliteitnugoedis
(STEC,1989).
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HetonderzoekvanMarkant (1987)naarhetimagevandeprovinciesgeeftookeniginzicht.Eénresultaatisdatdeprovincie
Drentheeenimageheeftvaneenbijuitstekgeschiktefietsprovincie.

3.2 Informatie
BijAldskogius (inAtzema,DietvorstenSpee,1986)isdebasis
vanzijnconceptueelmodeldeopvattingdateenbeslissingvan
eenindividuomeenbepaaldgebied tebezoekeneenkeuzeis
tussendeverschillendebekendegebieden.Dezekeuzekomtdoor
informatie totstand.Atzema,DietvorstenSpee (1986)stellen
dezeinformatiecentraalenhebbenopbasisvanhetmodelvan
Aldskogiuseenconceptueelmodelopgesteld (afb. 6).
Toeristisch-recreatief
produkt
- als leisure setting
-alsactivity place(s)

Dagtoerist

Keuze vanbestemmingen en •
1 activiteiten oponderzoeksdag |

ï

Activity space

Feedback

Afb. 6Conceptueel model van Atzema» Dietvorst en Spee.

Inditconceptueelmodelwordteenonderscheidgemaakttussen
deawarenessspaceendeactivityspace.
Deawarenessspaceisdeverzamelingvangebiedendietotde
keuze-setvanderecreantbehoort,omdatderecreantermee
bekendis.Ditwordtookwelfamiliarity space,spatialinformationfieldofinformatieveldgenoemd (VanderHeijden,Timmermans, 1987).Aldskogiusomschrijftditals"thepotential
opportunity setwithrespecttodestinationswhichtheindividualregardsasacceptable forthepursuitofspecificrecreationalactivities"(Dietvorst,1987).
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DeinformatiekanvolgensMathiesonenWallverdeeldwordenin
formele informatiebronnen (gidsen,reisliteratuur,bewegwijzering (afb.7),reclame,VVV's)eninformele informatiebronnen
(vrienden,kennissen,familie,medereizigers).

Afb. 7Bewegwijzering als formele informatiehron.

Het image,devoorkeurvoorbepaalde recreatieactiviteitenen
detoegankelijkheidvangebiedenbeïnvloedendeawarenessspace.VanderHeijdenenTimmermans (1988)hebbenonderzoekgedaannaarinformatievelden.Viaeenthuisonderzoek onder1051
respondenten inenrondEindhovenhebbenzegevraagdwelkerecreatie-ennatuurgebiedenderespondenten kennen.Dezegebiedenvormenhetinformatieveld.
Uitditonderzoekblijktdathemelsbreeddegemiddeldeafstand
tussendewoonplaatsendeinformatievelden,berekendoveralle
respondenten,13,8kmbedraagt.
Uiteenthuisonderzoekonderruim3200respondentennaarde
bekendheidvanrecreatiegebieden inhetgebied rondomhet
Amsterdam-Noordzeekanaal (Distel,1989),blijkteveneensdat
deonbekendheid sneltoeneemt,naarmateeenrecreatiegebied
verdervandewoonomgeving isgelegen.Op.15kmafstand isde
onbekendheidmetSpaarnwoude almeerdan 50%,methetTwiske
albijna70%enmethetHaarlemmermeerseBosruim80%.
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UithetonderzoekvanVanderHeijdenenTimmermans (1988)
blijkttevensdatophetvlakvandesociaal-economischepositie, derespondentenmeteenlagereberoepsstatus,eenlagere
opleiding,zonderautoenmetlagereinkomensgemiddeldminder
natuur-enrecreatiegebiedenkennendanrespondentenmeteen
hogereberoepsstatus,eenhogereopleiding,eenautoenhogere
inkomens.Ookeenverschilinwoonduur leidtduidelijktoteen
verschilinbekendheid.Respondentendielangerergenswonen,
kennenmeergebiedendanrespondentendienogmaarkortinhet
gebiedwonen.Tevenskennenjongerehuishoudensmindergebieden
danouderehuishoudens.
Deactivityspacewordtgevormddoordedaadwerkelijkbezochte
gebieden.Ditwordtookwelspatialusagefieldofbezoekveld
genoemd.Deactivity spaceleidttenslotteweertoteenfeedback
vandebekendheidenimagevanhettoeristisch-recreatiefprodukt.
Erbestaateenduidelijkerelatietussendebekendheidvanrecreatiegebiedenenhetbezoekendaaraan (VanderHeijden/Timmermans, 1988).Tevensblijktdatdeinformatievelden(awareness
space)endebezoekvelden (activityspace)vanrecreantenonderlingbelangrijkverschillen.Ditonderschrijfthunhypothesevandeimperfectebekendheidvanrecreantenmetdeobjectiefaanwezigerecreatiegebieden indewoonomgeving.Onderzoekennaardebekendheidvanfiets-enwandelpaden ingebieden
zijnvoorradig.Meestalzijnditonderzoekennaarwandelenen
fietseninbossen.ïnhetalgemeenisdebekendheidmetbossen
groot.Maarookhierisdebekendheidgrootonderbezoekers
diealeenlangetijdindedirekteomgevingvanbossenwonen.
Buitendedirektewoonomgevingneemtdeonbekendheid sneltoe.
Dekennisvanuitgezette routesisechterbeperkt.Ineen
onderzoek indeLoonseenDrunenseDuinenherkende89%vande
fietsersderoutenietalseenofficieeluitgezettefietsroute.
Deonbekendheidmetuitgezette fietsrouteskomtookinandere
gebiedennaarvoren.DeBaronieroute kent58%,deVijfeikenroutekent52%endeAaofWeerijsroute isslechtsbij27%vande
fietsersbekend (Kapoen,VanGinneken,1989).
Uitonderzoekonder204mensen tijdenswandelevenementen
blijktdat40,7%nietsvaneennetwerkvaneenNederlandsLange
Afstandwandelpadenwist (Kok,1986).
Gesteldkanwordendatdewandelaarenfietsergebruikvaneen
gebiedmaaktopbasisvandekennisoverhetgebiedenhetdaarinaanwezigeaanbodvanwandel-enfietspaden.
Eveneensvangrootbelangisdebeeldvormingvandatgebieden
degebiedskenmerken.Indewereldvandemarketingwordtsteeds
meeronderkenddathetbijdeaanschafvaneenproduktniet
alleengaatomdewaarde,maarookopdewijzewaaropditproduktbijdeconsumentoverkomt.Ditzelfdekangeldenvoorhet
produkt"wandel-enfietsvoorziening".Eenbeeldvormingvan
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eenwandel-enfietsgebiedmeteenpositiefoordeelzaleerder
toteengebruikleidendaneenbeeldvormingmeteennegatief
oordeel.
Dezekennisenimagevaneengebiedblijkeneenbelangrijk
koppelingsmechanisme tezijntussendevraagkantende
aanbodkant.
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4AANBODVANWANDEL-ENFIETSVOORZIENINGEN

4.1 Wandelvoorzieningen
Hetgebruikvaneengebiedwordtnietalleenbepaalddoorde
vraag,maartevensdoorhetaanbod,enhetimageendekennis
vandataanbod.Indithoofdstukzalbeschrevenwordenwatin
deliteratuurbekendisoverhetsoortgebiedenwaargewandeld
engefietstwordt,deinfrastructuur,aanvullendevoorzieningen,bereikbaarheidendetoegankelijkheidvangebieden.
Wandeleniséénvandebelangrijkstevormenvanopenluchtrecreatie.Ruim50%vandebevolkingwandeltgeregeldindeeigen
woonomgeving.55%vandemensendieaangevenwandelenalsdagtochttehebben,zijnnietverdergegaandanmaximaal5kmvanuithuneigenwoning (CBS,1987).23%heefteenafstandoverbrugdvan5tot10km.Vandezemensenblijft44%binnende
bebouwdekom,46%gaatnietverderdan10kmbuitendebebouwde
komen9%gaat10kmofverderbuitendebebouwdekom.
Wandeleninbos-ennatuurgebiedenishetmeestpopulair (Visschedijk,1986).Ongeveer3%vandebevolking (500000mensen)
wandeltopzondagtweeuuroflangerinbos,heide,duinenof
ophetstrand (Andersson,deJong,1985).Vooraljongereontginningen,veenweidegebieden,stadsrandgebiedenenkassengebiedenwordenminderaantrekkelijkgevondenomtewandelen
(afb. 8).Deredenisdatdezelandschappen tekaalzijn,te
rommeligofteonbeschutofgebrekaanafwisselinghebben(Van
Kuijk,1983).
Veelonderzoeknaarhetwandeleninagrarischegebiedeniser
niet.Uiteenonderzoekinhetweidegebied tenzuidoostenvan
deNieuwkoopsePlassenopzondag17juli1966blijktdat14%
vandemensenwandelendwerdaangetroffen.Vervoernaarhet
gebiedvonduitsluitendperautoof(brom)fietsplaats
(Kerstens,1971).Uiteenthuisonderzoek inMidden-Brabant
blijktdat5%vandeopenluchtrecreanteneenbezoekbrengtaan
hetlandelijkgebied,27%aanbosenheide,en68%aanrecreatieconcentratiepunten (VanAlderwegen,Bakker,1977).Uiteen
thuisonderzoek inhetAmsterdam-Noordzeekanaalgebiedblijkt
datca.40%vande3212ondervraagdenindeperiodeapril-augustus1984éénofmeermalenhetagrarischegebiedheeftbezocht.32%daarvangaatzonderhondwandelen,3%laatzijnhond
uiten2%gaatinhetagrarischgebiedjoggen(Distel,1989).
Uiteenonderzoekspecifiekgerichtoprecreatie inhetagrarischgebied (tennoordenvanZoetermeerentenzuid-oosten
vanDenBosch)blijktdat72%vande398ondervraagdenindeze
gebiedenheeftgewandeld (ITS,1984).Eengedifferentieerd,
kleinschaliglandschap leentzichoverhetalgemeengoedvoor
wandelen (BüroMaas, 1981).
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Afb. 8Aantrekkelijk on onaantrekkelijk landschap?

VoorwandelaarddiebehoeftehebbenaanuitgezettewandelroutesisereenheelscalaaanfoldersvanVVV'senANWB.
Voordelangeafstandwandelaar zijnerspecialelange
afstandwandelpaden.DezeVoorwandelaarsdiebehoeftehebben
aanuitgezettezijninboekjesbeschreven,maarookinhetland
metrood-witte streepjesoppaaltjes,hekjes,lantaarnpalen
enz.aangegeven.
Naastdelangeafstandwandelpadenwordterindeprovincie
Zuid-Holland gewerktaaneennetwerkvanmiddellangeafstandwandelroutes.
Insommigebossenennatuurgebiedenzijnspecialenatuurpaden.
Ditzijnmeestalonverhardepadendielangsspeciale floraen
faunagaanenvaakdooreenNatuurbeschermingsorganisatiewordenuitgezet.Daarnaast zijnindezegebiedenvaakuitgezette
wandelroutes,gemarkeerdmetpaaltjesmetgekleurdekoppen.

M&MMÙM
Afb. 9Symbool van de lange-afstand wandelroutes.
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4.2 Fietsvoorzieningen
Hetlandelijkgebiedneemtbijhetrecreatieffietseneenbelangrijkeplaats in.UitCBS-onderzoek (1987)blijktdatvan
fietsersdieeentochtmakenvanminimaaltweeuur,38%10km
ofverderbuitendebebouwdekomgaat,39%nietverdergaat
dan10kmbuitendebebouwde komen24%binnendebebouwdekom
blijft.
Uithetthuisonderzoek inhetAmsterdam-Noordzeekanaalgebied
blijktdatvande40%vande3200ondervraagdendiein1984
hetagrarischegebiedéénofmeermalenhebbenbezocht,demeerderheid (56%)eenfietstochtgemaaktheeft.46%gebruiktde
(brom)fietsalsvervoermiddelominhetlandelijkgebiedte
komen.10%heeftderhalveeenandervervoermiddelgebruikt.
Ditzalvooraldeautobetreffen (Distel,1989).

Afb. 10Een eigen fietstracrt wordt gewaardeerd.

Uithetonderzoek inhetagrarischgebiedtennoordenvan
Zoetermeerentenzuid-oostenvanDenBoschblijktdat80%van
de398ondervraagden indezegebiedenheeftgefietst(ITS,
1984).Uiteenonderzoek inhetGroeneHartblijktdatruim
eenkwart (28,6%)vande298mensenmetdegewone fietsofracefietseenfietstochtheeftgemaakt (Staats,1985).
Overhetalgemeenzijnfietserstevredenoverhetaanbodvan
fietsvoorzieningen,metname indienerveelfietspadenzijn
meteeneigentracé (afb.10).Voorzovereronvredeis,heeft
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dittemakenmetdeverkeershinderbijniet-vrijliggendefietspaden,veiligheid,onverharde fietspaden (daarentegenontbrekenechterookmooiezandwegenwaargoedoptefietsen is),de
fysiekegesteldheidvandefietspadenenslechteaanduiding
vanfietspadenomdestaduittekunnen (VanKuijk,1983).
Uitonderzoeknaarutilitairenrecreatieffietsenkomtechter
ooknaarvorendat27%vande989ondervraagdenontevredenis
overhetkwantitatieveaanbodvanfietspadeneninminderemate
overdeomgeving.Dezeontevredenheidgeldtvooralvoor65-plussersenniet-autobezitters (ITS,1978).
Tevenskomeninditonderzoekbelemmeringennaarvorendievoor
sommigerecreanteneenredenvormenommindertegaanfietsen
(zietabel1).
Tabel 1Het percentage mensen dat een aspect alg belemmering
of als bron van ergenia ervaart <N=989I.
Belemmering of bron

Eens A* C/.1 B

van ergenia

{/.)

Al A2

71 2
12 2
40 3
64 3
45 3
71 6

de fietser rijdt vaak inde stank van auto
fietsen buitenaf is gevaarlijk
als fietser heb je veel last van brommers
brommers verstoren de rust op fietspaden
brommers zijn gevaar op weg voor anderen
op de fiets ben je niet beschermd tegen regen en wind

3
2
3
4
3
18

29
3
19
31
19
13

het isniet gemakkelijk om met kleine kinderen tegaan
fietsen
omdat ergeen scheiding ismet snelverkeer

41 3 10

225

isfietsen gevaarlijk

53 4

6 20 23

ik weet nauwelijks waar er hier inde
omgeving fietspaden zijn

23 1

2

4 16

ook buiten de woonkern moeten fietsers
vaak gevaarlijke kruisingen oversteken
het is lastig om op de fiets vanuit de
buurt waar ikwoon buiten de bebouwde kom
tekomen
jemoet ver fietsen om op een
aantrekkelijke fietsroute tekomen

M

3

3 13 30

7 1 2
20 2

6

1 3
3 9

jemoet eerst langseen onaantrekkelijke
weg fietsent voordat je ineen mooi
gebied komt

22 1

4

5 12

er ishier inde omgeving weinig mooie
natuur of aantrekkelijk landschap om fijn
rond te fietsen

13 2

4

1 6

ikken weinig of geen uitgestippelde
fietsroute inde omgeving
* -A =ervaart aspect als belemmering» gaat daardoor
- Al = (bijna)nooit fietsen
- A2 =minder vaak fietsen
-B =bron van ergenia,maar fietst er niet minder om
- C =trekt zich er niets van aan
(Brom ITS,1978».

48 2

C

5

5 36

37
5
15
26
20
34
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Evenalsvoorwandelaarsiservoorfietsersmetbehoefteaan
uitgezette fietsrouteseenheelscalafoldersvanVVV'senANWB.
Behalvedefolderszijnerdefietsbewegwijzeringen,zoalsde
algemene fietsbewegwijzering(wegwijzersmetblauweachtergrond
enwitte letters),debewegwijzeringvantoeristischefietsroutes(wittebordenmetroodopschrift)enspeciaalvoordelange
afstandfietsersdebewegwijzeringvanlange-afstandfietsroutes.
DezerouteswordenaangegevenviadeANWB-paddestoelenenhandwijzers.Derouteszijnhieropteherkennendoorschuinegroene
letters.Derouteszijntevensinboekjesbeschreven.

t

"%

LF1
Noordzee
route

é$D&K&
Bernisse

V

FlCTSPLArrOBM

Afb. 11Verschillende soorten bewegwijzeringen.

4.3 Infrastructuurenaanvullendevoorzieningen
Bijhetaanbodaanwandel-enfietsvoorzieningengaathetniet
alleenomvoldoendewandel-enfietspaden.Minstenszobelangrijkisdekwaliteitvandepaden.Depadenmoetengoedonderhoudenzijn,breedgenoegomelkaartepasseren (vooreentweezijdigfietspadwordteenbreedtevan2,50meteraangehouden),
vrijliggend,zodatergeenhinderisvanoverigverkeer.
Sommigegroepenwandelaarsenfietserszullendevoorkeurgeven
aangeasfalteerdepaden.UitonderzoeknaardeBaronie-enVijf-
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eikenrouteblijktdathalfverharde fietspadendoor10%als
erg
hinderlijken20%alshinderlijkwordtervaren.Vooralracefietsersblijkenmeerhinderteondervindenvanhalfverhardefietspaden (Kapoen,Stohr,1986).
Buitendebebouwdekomligtintotaal58130
kmwegvoorgemengd
gebruikdatinprincipevoorwandelaarsenfietserstoegankelijk
is(tabel2).Detotalelengteaanfietspadenenfietsstroken
(tabel3)buitendebebouwdekombedraagt10422
km(CBS,1988).
Tabel 3Lengte fietspadenen
-stroken inkmbuiten
de bebouwdekom in
Nederland.

TabelZLengte wegen inkmvoor
gemengd gebruik buiten
de bebouwdekom in
Nederland.

longsonverhaioe weg
1?04
onveinntde wegen
14384

ddniqowidlov wrgl)
40?

kwaiUTite wegen
')50b5

vTytpgoendtov weg?)
60J8

siods enplanmand
?8691

1)fietspad parallelaanentot0,5mgescheidenvanrijbaan
2)fietspad tussen0,5en25mgescheiden vanrijbaan
3)voor fietsers bestemde gedeeltes langs rijbaan,metzelfde
verhardingalsrijbaanendaarvan gescheiden viaeenstreep.

UitonderzoekindeLoonseenDrunenseduinenblijktdatmet
nameoudere fietsershetaantalrustplaatsenonvoldoendevindt.
Wordthetaantalrustplaatsengerelateerdaan
delengtevande
fietstochten,danblijktdatvooraldemiddellangefietstochtrijdersmeerrustplaatsenwensen (VanDamme,VanDijk,1988).
Bijhetprodukt"wandel-enfietsvoorziening"ishetwandelenfietspadslechtseenonderdeelvanhettotalepakket.Een
recreantgaatnietnaareenwandelpadofeenfietspad.Derecreantgaateen"stukjewandelen"ofeen"stukjefietsen".Het
"p"foduktisdanbijvoorbeeldoms"eenfietstochtvanmaximaal
tweeuurtemaken,opeenveiligemanierdooreenafwisselend
landschaptefietsenenonderwegergensterustenomeenijsje
teetenofbijvoorbeeldeenmolentebekijken".Datmoetwordenaangeboden.
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Eenaanbod (produkt)bestaataltijduittweeelementen.Deobjectieveoftastbarekantendesubjectieveofbetekeniskant
(DeBoer,1989).Dezesubjectievekantzaldoorwerkeninhet
imagevaneengebiedenkanzelfsleidentothetnietgaan
wandelenoffietsen.
Inonderzoeknaarwandelenenfietsenwordtmeestalalleen
ingegaanopdefysiekeaanwezigheidvanbijv.rustplaatsen,
attractiepuntenofdefysiekegesteldheidvandepaden.Aande
subjectievebetekeniswordtminderaandachtgeschonken.Indien
ditwelhetgevalis,danwordendegegevensals"eengemiddelde" gepresenteerd.Hiermeegaatinformatieverlorenoverbepaaldegroepenwandelaarsoffietsers.Juistdezeinformatiekan
vanbelangzijnvoorhetopsporenvaneenknelpunt.
Dedifferentiatievandevraag (hoofdstuk2)betekentdateen
differentiatie inhettoeristisch-recreatiefproduktzalmoetenkomen.Daarbijisechterwelvanbelangdatervoldoende
belangstellingbestaatvoordeprodukten.Dittoeristisch-recreatiefproduktmoetineengroterruimtelijkgeheelworden
ingepast,ineentoeristisch-recreatief complex.Bijeentoeristisch-recreatief complexzijndeelementennietwillekeurig
overderuimteverspreid,maarvertoneneenonderlingsamenhang,behoeveneikaarsnabijheidenzijnalsgeheelaantrekkelijkerdanelkevoorzieningafzonderlijk.Deelementenvaneen
toeristisch-recreatiefcomplexnementenopzichtevanelkaar
bepaaldepositiesin,zoalsondergeschikt,nevengeschikt,trekker,versterkend,complementair (Dietvorst,1989).
Bijdeplanningvanfietsvoorzieningendienttewordenuitgegaan
vaneengeledingintweeschaalniveaus (Klinkers,1989).Ophet
eersteschaalniveau (macro)dientereennetwerkvanfietspadenenwegentezijndieeengoedeverbindingtussendorpenen
stedenvormenennietuitsluitenddoorhetlandelijkgebied
buitendebebouwdekomzijngetraceerd.Eendergelijknetwerk
dientlogisch,overzichtelijkenveiligtezijnvanuithet
oogpuntvandefietser.Ophettweedeschaalniveau (micro)
zijnvoorzieningenwenselijkdiehetmacroniveauondersteunen.
Ditbetekentdathetnetwerkmogelijkhedenmoetbiedenom
onderwegandereactiviteiten teverrichten,zoalsuitrusten,
cafébezoek,molenbekijkenenz.
HetbeleidsplanHetGroeneNetwerkvandeprovincieZuid-Holland (1989)kangezienwordenalseenuitwerkingvandetwee
schaalniveaus.Ophetmacro-niveauwordtingegaanopdebasis
vanhetgroenenetwerk,namelijkbestaandewandel-,fiets-,
ruiter-enkanoroutes,aangevuldmetnieuwteontwikkelenroutes.Ophetmicro-niveauwordendeondersteunendeelementen
behandeld,zoalsbestaanderustpunten,kastelenenz.Vervolgens
wordteennetwerkontworpenvanrecreatierouteswaarbijderouteszoveelmogelijk langsdeondersteunendeelementengetraceerdzijn.
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4.4 Bereikbaarheid
Eengoedebereikbaarheidvanhetgebiedvanuitdewoningis
vangrootbelangvooreenwandel-offietstocht.Inderegio
Eindhovenhangthetbezoekenvanrecreatiegebiedenvooreen
deelsamenmetdeattractiviteitvandiegebieden,terwijl
daarnaastdeafstandvandewoningvanrecreanten totdiegebiedeneenduidelijke rolspeelt (VanderHeijden,Timmermans,
1987).
Ditkomteveneensnaarvoreninhetthuisonderzoek inhet
Amsterdam-Noordzeekanaalgebied.Ookhierisdeafstandvan
grootbelangbijhetbezoekaanrecreatiegebieden enwelin
diematedatindiendeafstand totgebiedentoeneemt,hetafstandsbezwaar groterwordt (Distel,1989).
InhetonderzoeknaarhetgebruikvandefietsinNederland
vindt54%vande988ondervraagdendeafstandvandewoning
toteenmooifietsgebiedgering.Toclimoeteenvijfdedeelvan
deondervraagden eenheeleindfietsenom ineenmooieomgeving
ofopeenaantrekkelijke routetekomen.Welkeafstanderwordt
bedoeldmet"eenheeleindfietsen"wordtnietaangegeven.Bijnaeenkwartvanbewonersvanhetcentrumvandestad,geeft
aanhet lastigtevindenomvanuitdewoonbuurtbuitendebebouwdekomtekomen(ITS,1978).Vaakmoetenallerleibarrières,
zoalsspoorlijnen (afb.12),kanalenensnelwegenwordenoverbrugd.

Afb. \?-Een spoorlijn als oorza.ikvan een slechte bereikbaarheid.
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Bijonderzoeknaarwandelenwordteenslechtebereikbaarheid
alsbelangrijkstemotiefgegevenomergensniettekomen(Van
Kuijk,1983).
Viaeenthuisonderzoekbij584respondenten inAmsterdam,Rotterdam,DenHaagenUtrechtisonderzochtwatdebetekenisis
vanhetGroeneHartalsrecreatiegebied (Staats,1985).Het
recreatiegedragheeftbetrekkingopeendaagsebezoekenof
weekendbezoekgedurendedeperiodevan1apriltot1oktober
1984. 51%(298respondenten)isindieperiodevooropenluchtrecreatie inhetGroeneHartgeweest.Deze298respondenten
hebbengemiddeld16minutennodigomdestaduittekomen.Voor
eenkleineminderheid (16%)vormtditeenbezwaar.Hetmeest
gebruiktevervoermiddelisdeauto (62,6%).Meteengewone
fietsofracefietsgaat28,6%.Derestgaatmetdemotor,brommer, hetopenbaarvervoeroftevoet.Debereikbaarheid isvoor
10%vandetotaleonderzoekspopulatie (N=584)eenserieusprobleem.
Ineenonderzoek indestadsrandvanZwollewordtdesuggestie
gedaandatvoorhetmakenvaneenommetjeperfiets(reistijd
ca.45min.)dereistijddoordebebouwdekommaximaal15-25%
vandetotalereistijdmagbedragenenvooreenfietstocht
(reistijdca.1,5 à2uur)maximaal25-35%(Oranjewoud, 1978).
Uithetonderzoeknaarnon-participatie enGeldersedagrecreatiegebiedenblijkteengroepnon-participantenmomenteelniet
maarindetoekomstwellichtwelteparticiperen,wanneerde
bereikbaarheidvandiegebiedenverbetert (STEC,1989).
Uitonderzoek inagrarischgebiedentennoordenvanZoetermeer
entenzuidoostenvanDenBosch (VanderKruisenKatteler,
1984)wordtalsredenvoorhetnietbezoekenvooraldeafstand
(gebiedteverweg)genoemdendegewoonte.Derelatieveongeschiktheidvanhetgebiedvoorkinderenenhetgeringeaantal
wegenenpadeninhetgebiedwordenookwelgenoemd,maarzijn
tochvooralsecundaire redenenomhetgebiedniettebezoeken.
Uitdevergelijkingvanpersoonsgebonden kenmerkenblijktdat
debezoekersoverhetalgemeenopkorterereisafstandvanhet
gebiedwonendandeniet-bezoekers.Ookhetautobezitspeelt
eenrol,metnamevoorhetgebiedZoetermeer.Onderdenietbezoekerszijnnaarverhoudingopvallendmeerniet-autobezittersdanonderdebezoekers (VanderKruisenKatteler,1984).
Overigenshoefterbijbereikbaarheidnietalleenaandeafstandtewordengedacht.Ookhetopenbaarvervoeralsenigmiddelofalsalternatiefvoorhetautogebruikkanhierineenrol
spelen.Gegevenshieroverbijhetwandelenenfietsenzijnniet
beschikbaar.
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4.5 Toegankelijkheid
Hetisvanbelangdathetgebiedtoegankelijk is.Toegankelijkheidkanwordenonderverdeeld invrijtoegankelijk,
beperkttoegankelijkenniettoegankelijk.Indezegebieden
zullenanderebelangensterkerzijndanderecreatieve (bijv.
waardevollenatuurgebieden).
Invrijtoegankelijkegebiedenzijngeenbelemmeringen.Inbeperkttoegankelijkegebiedenkangedachtwordenaangebieden
diemeteentoegangskaartje ofeenlidmaatschapbetredenkunnen
worden.Tevenskangedachtwordenaanjuridische regelingen
zoalshetrechtvanoverpad.Indatgevaliskennisvandeze
regelingenbelangrijk.UithetrapportRecreatiefmedegebruik
vanStaatseigendommenvandeCoördinatiecommissieOpenluchtrecreatie (1988)blijktdatereenveelvormigheid isaantoegangsregelingen.DeopenstellingvaneenStaatseigendom isnieteenduidig.Debestaandemogelijkhedenvanrecreatiefmedegebruik
wordenooknognietvolledigbenut.Intabel4wordteenoverzichtgegevenvandetoegankelijkheidpertypeStaatseigendom.
Tabel 4Mats van toegankelijkheid van gebieden in Staatseigendom.
Toegarikelijkheid IX)

Gebied

Tot;îleopper- vlal <te (ha)

niet

vrij

beperkt

grotemeren en plassen

0
0
0
67
13
10
56
0
14
0
0
0

100
100
100
33
53
50
0
0
62
100
50
100

0
0
0
0
33
40
44
100
24
0
50
0

100
5
14
5
8
23
7
5
181
108
200
200

Totaal

4

77

19

856 000

waterwegen en oevers
dijken» waterkeringen
kustverdediging
speciedepots
kunstwerken
oefenterreinen
schietterreinen
vliegbasis en -kampen
bos- en natuurgebieden
Noordree
Waddenzee

i

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

Toegankelijkheid speelteenbelangrijk rolbijdeactionspace.
Hetwordtgezienalscruciaalvoordekeuzevaneenbestemming.
Deperceptiedaarvanisvanbelangbijhetsorterenvaninformatie (Atzema,Dietvorst,Spee,1986).
VanderVoetenHaak (1989)stellendathetbij toegankelijkheidnietalleengaatomderuimtelijkevoorwaardenmaarom:
-een fysiekruimtelijkaspect (hetkanofhetkanniet);
-eenjuridischaspect (hetmagofhetmagniet);
-eensociaal-psychologisch aspect (aantrekkelijkheid,hinder
barrièrewerking);
-eenvoorlichtingsaspect (demogelijkhedenzijnbekendof
niet).
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InhetAmsterdam-Noordzeekanaalgebiedwordtdetoegangsregeling
(kaartverkoopoflidmaatschap)relatiefweiniggenoemdalsredenomgebieden (landgoederenendeduinen)niet (vaker)tebezoeken (Distel,1989).
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5GESCHIKTHEIDVANBESTAANDEMETHODEN,MODELLENENTECHNIEKEN
BIJDEANALYSEVANKNELPUNTEN

5.1Methoden
5.1.1 DeGroeneSchil
Totnutoeisbeschrevenwatindeliteratuurbekendisoverde
afzonderlijkeelementenuitdedefinitievaneenknelpunt.Minstenszobelangrijk isomindeliteratuur tezoekennaarbenaderingen die zichop de afstemmingsproblematiek vanvraagen
aanbod richten.Onderzocht kanworden of er inde literatuur
methodenbeschikbaar zijndiezichspecifiekrichtenophetopsporenvanknelpuntenbijhetwandelenenfietsen.
Inhetrecreatieonderzoek (Oranjewoud,1978)indestadsrandzonevanZwollewordtdevraag-aanbodconfrontatiebijhetrecreatieffietsenonderzocht.Hierbijwordtdoordeonderzoekeren
opbasisvaneenfoto-interviewmetrecreantenvooralaandacht
besteedaanhetanalyserenvanknelpuntenindeaantrekkelijkheidendebereikbaarheidvandestadsrandzone.Hetonderzoek
naardebereikbaarheidperfietsomvathetopsporenvanknelpuntenopderoutesvandestadnaardestadsrandzone.Hierbijwordenverkeerstechnische enruimtelijkebarrièresgeïnventariseerd
indestadenindestadsrandzone.Tevenswordendefietsverbindingengeïnventariseerd.Deafstandenreistijdperfietsverbindingwordenvastgesteldenerwordendriesoortenroutesuitgezet, eenommetje (reistijdca.45min.), eenfietstocht(reistijdca.1,5-2 uur)eneenfietstochtnaareenrecreatieobject
(reistijdenkele reis15-30min.). Daarbijwordtdesuggestie
gedaandatdereistijddoordebebouwdekomvoorhetmakenvan
eenommetjemaximaal 15-25%vande totalereistijdmagbedragenenvoor de fietstochtmaximaal 25-35%.Dit resulteert in
knelpunten inbereikbaarheid perwoonwijk opbasis van reistijd,aantalensoortbarrièresenveiligheid.
Deaantrekkelijkheid wordtgemetenmeteenfoto-interview.28
personen (opgeroepenviaeenkrantenartikel)moetenopeenuitgezetteroutevan15km36foto'smakenvanopvallendeelementenof gebieden,positief ennegatief.Tijdens het interview
wordtgeprobeerd teachterhalenwatdemotivatieisgeweestom
defoto'stemaken.
Bijditonderzoekwordenmeteenvrijsystematischemethode
knelpuntennaardebereikbaarheidvanhetlandelijkgebiedopgespoordeniseraandachtvoorfietstochtenmeteenverschillendetijdsduur.Eennadeelvandezemethode isdatalleenknelpunten indebereikbaarheid wordenopgespoord enwel doorde
onderzoeker zelf.Hierdoor isergeen inzichtofde recreant
dergelijkeknelpuntenookzoervaart.

50

Eentweedebezwaarisdemaniervanselecterenvanproefpersonen. Mensenmeteennegatiefbeeldvaneengebiedzullenniet
zosnelreagerenopeenkrantenartikel.
Daarnaastkomternauwelijksinzichtinhetaldannietbezoekenvandestadsrandzone ende redenendaarvoor,aangeziende
omvangvandeonderzoekspopulatie tegeringis.

5.1.2 Deovergangszone tussenstadenplatteland
Het onderzoek van De Boer, Petres en Van Swaay (1982)richt
zichopdevraaghoebewonersvanAlkmaarderecreatievemogelijkheden inde overgangszone gebruiken enbeleven,enwelke
wensen zijdaarbijhebben.Om snel inzicht tekrijgen inhet
aanbodvanspecifiekgebiedsgebondenvoorzieningenendekwaliteitdaarvan,zijnsleutelfigurengeïnterviewd.
Erworden28bewonersviaeenopeninterview (metgesprekthema's)ondervraagd.Deinterviewswordenopgedeeld indrieronden. Indeeersterondewordenvooralkwaliteitenengebruiksmogelijkhedenopgespoorddoortevragennaarhetactuelerecreatiegedrag.Indetweederondewordtdehoudingvandebewoners
onderzocht tenopzichtevandedoordeonderzoekersgeselekteerdeenopfoto'svastgelegde situaties (waarondermogelijkeknelpunten).Dederderondebehandelteenecologischonderzoeksdoel,
Tevens wordt met één vereniging gesproken en één doelgroep
(schoolkinderen).
Dezemethode isvooralinteressantdoordateerstmetsleutelfiguren (uitverenigingen,gemeentambtenarenenz.diederecreatievesituatie inhetgebiedkennen)wordtgesproken,zodatde
interviewer snel opdehoogte isvan eventuele knelpunten en
daardoormeerspecifiekevragenkanstellenaanderespondent.
Deonderzoekspopulatie isechtertegeringominzichttekrijgeninhetdaadwerkelijk gebruik.Daarnaast iseennadeeldat
eensleutelfiguur deonderzoekspopulatie heeftgeselecteerddie
daardoornietrepresentatiefis.Erwordtdaarbijgezochtnaar
personendieallangere tijdinhetonderzoeksgebiedwonenen
veelgebruikmakenvanderecreatievemogelijkheden.
Niet-gebruikers zijnnietondervraagd.

5.1.3 Recreatieinagrarischgebied
HetonderzoekvanVanderKruisenKatteler (1984)gaatinop
deervaringenvanboeren enrecreantenmetrecreatiefmedegebruikintweegebieden,namelijk tennoordenvanZoetermeeren
tenzuid-oostenvanDenBosch.
Erwordteenvraaggesprekmet398recreanten (inelkgebiedca.
200)thuisgehouden.Zewordenopdriemanierenbenaderd.Door
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middelvaneenveldenquête zijnmensenondervraagddieopdat
momentindestudiegebiedenrecreëerden.Aandeze "bezoekersis
gevraagdofzebereidwarenmeetewerkenaaneenthuisenquête.
De"niet-bezoekers"zijnviaeenschriftelijk-eneenhuis-aanhuisenquêtebenaderd.
Erwordengegevensgeleverdoverdewaardering,hetgebruik,de
knelpuntenendewensenvoorhetagrarischgebied.Veelfactorendiehetgebruikkunnenbeïnvloeden,wordeninhetonderzoek
opgenomen.
Indeonderzoekspopulatiewordteenonderscheidgemaakttussen
bezoekersennietbezoekers.Niet-bezoekerswordenoorspronkelijkgedefinieerd alsmensendienietofnauwelijkshetagrarischgebiedbezoekendiegedurendedeafgelopen5jaarhetgebiednietbezochtofindieperiodenietvakerdan1keerper
jaarbezochthebben.Eendergelijkgroepbleeknauwelijksaanwezigtezijn.Daaromwerddeoperationalisatieveranderdin:
-nooitinhetstudiegebiedgerecreëerd,maaruitsluitendelders;
-voorslechtséénrecreatieactiviteit gemiddeldéénkeerper
maandofvakerinhetgebiedgeweest,daarnaastverrichtmen
geenenkeleandereaktiviteitinhetgebied,ofalleandere
aktiviteitenmindervaak;
-éénofmeerrecreatieactiviteiten inhetgebiedbeoefend,
waarvangeenenkeleactiviteitafzonderlijkmeerdanéénkeer
perweek.
Viadezeenigzinsgekunstelde selectiewordtbeoogdmensenop
tesporendiehetgebiedkennen,maarergeenofweiniggebruik
vanmaken.Uiteindelijkwerdenertotaalslechts43gevonden.
Demaniervansteekproeftrekkenzalhierdebetaangeweestzijn
(burenvandebezoekers).
Hoewelhetonderzoeknieteenmethodeoplevertvoorhet
opsporenvanknelpunten,leverthetveelinteressantmateriaal
op,zoalsdebereikbaarheid,bekendheidenhetgebruikvande
studiegebieden.Derecreatieactiviteiten blijvenglobaal.Het
isniet duidelijk ofervragen zijnopgenomen over fiets-of
wandelafstanden of de duur van de tocht en het soort fiets.
Hierdoorblijfthetfietsenalsééncategoriebestaan,evenals
hetwandelen.Aangezienergeenvragenlijstbijdepublikatie
aanwezigis,ishetnietmogelijkuitsprakentedoenofmeteen
secundaireanalyseeventueelknelpuntenteachterhalendievoor
specifiekewandelaarsoffietsersgelden.
De invloedvanhet imagevanhetgebied ophetbezoek vande
studiegebiedenisnietonderzocht.Knelpuntenwordennietonderverdeeldnaarbepaaldegroepenwandelaarsenfietsers (metuitzonderingvanbezoekersenniet-bezoekers).

52

5.1.4MethodeVanAlderwegen
DemethodevanVanAlderwegen (1982)omvathettegenelkaarafwegenvan:
-devraagnaaropenluchtrecreatievoorzieningen ineenbepaalde
regio(recreatieplaatsen);
-deomvang (capaciteit)vanreedsinhetgebiedaanwezige
voorzieningen;
-hetwerkelijkgebruikdatervanwordtgemaakt.
Dezeafwegingwordtgemaaktvoordeactuele situatie,voorde
autonome ontwikkeling en in de fase van het schetsontwerp,
voordeplansituatie(s).
Bijde toepassingvandemethodeVanAlderwegenwordtvrijwel
uitsluitend ingegaanopkwantitatieve aspectenvanrecreatieplanning (aantalrecreatieplaatsen)ennietofnauwelijksopde
kwaliteit ervan (recreatievoorzieningen vanwelkeaard,welke
diversiteitenverscheidenheid envoorwelke groepenmensen).
Vankwalitatieve aspecten (aantrekkelijkheid)isdekennisnauwelijksbeschikbaar.Eenanderbezwaar isdatdemethode inde
huidigevormuitgaatvaneeneindtoestandplanning.Bijdeaanlegvanrecreatievoorzieningen (onderandereinlandinrichtingsprojecten)beginttegenwoordigsteedsmeerhetideeposttevatten dat deplanning van uitsluitend een eindtoestand bijeen
projectvanzeker10jaargeengelukkigekeuzeis (OD205,1986).
Tenderdeiserhetbezwaardatfactorendievaninvloedkunnen
zijnophetgebruikvanrecreatievoorzieningen,zoalsdeinformatieenhetimagevanhetgebied,nietindemethodezijnopgenomen.Door dezebezwaren isdemethodeminder geschiktom
knelpuntenoptesporen.

5.2Modellen
5.2.1 Ruimtelijke interactiemodellen
Het ruimtelijk interactiemodel,oorspronkelijk ontwikkeld als
eenanalogie-model,gebaseerdopdezwaartekrachtwetvanNewton,
gaatuitvandevolgendeveronderstellingen (Timmermans,1985):
-dekansdateenindividueenbepaald recreatiegebiedof-objectkiest,isevenredigmetdeaantrekkelijkheidvandat
gebied/object;
-dekansdateenindividueenbepaaldrecreatiegebiedof-objectkiest,isomgekeerdevenredigmeteenfunctievande
afstand tussenzijnwoonzoneendatgebied/object;
-dekansdateenindividueenbepaald recreatiegebiedof-objectkiest,isgelijkaanhetnutsaandeelvandatgebied/
objectinhettotaalnutgeldendvoorallekeuzemogelijkheden
tezamen;
-hetnutdateenrecreantaaneenbezoekvaneenrecreatiemogelijkheidontleent,isgelijkaandevermenigvuldigingvan
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deaantrekkelijkheidvandiemogelijkheidendeafstandsfunctie.
Opditmodelisintoenemendematekritiekgeleverd,omdatde
methodologische onderbouwingvanhetmodelnogalzwakwasende
aantrekkelijkheid van een gebied/object apriori bekendwerd
verondersteld.Eenanderpuntvankritiekbetrofhetontbreken
vanaanhetgedragtengrondslagliggendevoorkeurenenoordelenvan individuen.Ruimtelijke interactiemodellenwerdengeschatdoorvertoondgedragterelateren aan"objectieve"kenmerkenvanbestemmingen.Daarbijwerdveronderstelddatrecreanten een rationeel keuzegedragbezitten.Ten derde gaathet
modeluitvannutmaximalisatie.Vanuit sociaal-wetenschappelijk
oogpunt isdateen tebeperkt vertrekpunt.Zeker voorvrijetijdsgedraggeldenookandereoverwegingen.Zolijkteerderhet
"satisfying"karakterkenmerkend tezijndanhet"optimizing"
karakter (Katteler,1988).
Ditmodelisvoorhetopsporenvanknelpuntennieterggeschikt,
doordat teveel ervan uit gegaan wordt dat het bezoeken aan
eenrecreatiegebiedafhankelijk isvandeafstandvandewoning
totdatgebied.Dezeafstandwordtmeestalalslineairbeschouwd.
Erwordtvoorbijgegaanaanhetfeitdatdesubjectiefervaren
afstand (bijv.hetmoetenomrijdenomdatergeenbrugovereen
rivier is)minstens zobelangrijk is (hoofdstuk 4).Eveneens
gaathetmodelvoorbijaanhetfeitdateenafstandweliswaar
grootkanzijn,maarkorter lijktindienderouteofhetdoel
aantrekkelijk is.Ookzijnmotievenenvoorkeurenmoeilijkin
hetmodelintepassen.

5.2.2 Individuelebeslissingsmodellen
Bijindividuelebeslissingsmodellenwordtalsdoelgesteldmeer
inzicht tekrijgeninderelatie tussenruimtelijke kenmerken
enmotieven,oordelen,keuze-enbeslissingsprocessenvanindividuen.Hetmodelverondersteltdatkeuze-alternatieven tebeschouwenzijnalsbundelsvankenmerkenendateenindividueen
bepaald oordeel heeft over deverschillende kenmerken entot
eeneindoordeelkomtdoordezedeeloordelen teintegreren
(Timmermans,1985).Ditoordeelisvooralgebaseerdopinformatieenbeeldvorming.Dezemodellen gevenveel inzicht inhet
koppelingsmechanisme tussenvraag-enaanbod (hoofdstuk3).
Onderzoeken met specifiek aandacht voor wandelen en fietsen
zijnerniet.
Metditmodelisechterwelonderzoekgedaannaardebekendheid
enhetgebruikvangeselecteerdenatuur-enrecreatiegebieden.
Ditonderzoek (VanderHeijden,Timmermans,1988)isuitgevoerd
inderegioEindhovenentelttweefasen.Infase1wordengegevensverzameldominzichttekrijgenwelkekenmerkenvannatuurenrecreatiegebiedenvaninvloedzijnopdebeslissingvanrecreantenwaar tegaanrecreëren.Viavieralternatieve
methodenzijnmensenthuisondervraagd.
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Infase2,hethoofdonderzoek,worden1500hoofdenvanhuishoudensinhetonderzoeksgebied telefonischgvraagdofzijrecreatiegedragvertonen.Aandepersonendiehierpositiefopreagerenwordt gevraagd ofzijbereid zijnommee tewerkenaan
eenthuisonderzoek.850mensenzijnthuisondervraagd.Eenaanvullendebenaderingvan225respondentenbrachthettotaalop
1051respondenten.
Hoewelditmodelnietspecifiekgerichtisophetopsporenvan
knelpuntenbijhetwandelen enfietsen,kunnenveel inzichten
uit dit onderzoek gebruikt worden voor het onderzoek naar
knelpuntenbijhetrecreatiefwandelenenfietseninhetlandelijk gebied. Door dit model is aangetoond dat hetbij het
ontwikkelen van een methode voor de analyse van knelpunten,
niet alleen gaat omuitsluitend het aanbod aanvoorzieningen
teinventariseren.Minstenszobelangrijk ishetoordeelover
ditaanbod.Alshetoordeelovereengebiedofbepaaldaspect
vanhetgebiednegatiefis,danzalditzijneffecthebbenop
devraag.Daarmee iseenknelpuntopgespoord.

5.3Marketingtechnieken
Marketingtechnieken zijnnietalleentoepasbaarvoorop-winstgerichte organisaties.Van derHart enLeeflang (1988)tonen
aandatookbijniet-op-winstgerichteorganisaties (derecreatiehoortdaarveelaltoe)demethoden,techniekenenmarktinstrumentendieinhetprobleemgebiedmarketingzijnontwikkeld,
hanteerbaarzijn.DitwordtookaangetoonddoordeuitgaveMarketingenPromotievanderecreatiesector vanDeBoer (1989).
Indezeparagraafzullenuitsluitenddieonderdelenvanmarketingtechniekenwordenbeschreven,diebruikbaar zijnvoorhet
opsporenvanknelpunten.
Bijonderzoeknaarconsumentengedragwordtonderzochtwelke
groepenconsumenteneenbepaalde "vraag"hebben,welkekenmerkendezegroepenhebben,hoehetproduktoverkomtbijdeconsumentenz.Dezeonderzoekengaanuitvanverschillende segmenten
indemarkt.Eensegmentbestaatuiteengroepconsumentenmet
overeenkomstige kenmerken.Viaeenmethodevanhetsegmenteren
vandemarkt kanonderzochtworden oferbijhetwandelenen
fietsenooksprakeisvanverschillendesegmenten.
Uiteenonderzoek inPennsylvania (Shoemaker,1989)blijktdat
dezesegmentenbinnenéénrecreatievormbestaan.Ditonderzoek
ondereengroepreizendeouderen (55-plussers)heeftuitgewezen
datdegroepniethomogeenis,maarbestaatuiteenverzameling
subgroepen,elkmeteigenwensen-enbehoeftepatroon.Doorde
segmentatie van demarkt blijkt het mogelijk reisprogramma's
voor specifieke doelgroepen te ontwerpen en te promoten in
plaatsvanreisprogramma'sdieafgestemdzijnopallemogelijke wensen. Philipsen (1989) onderscheidt in zijn onderzoek
naardeeffectenvanprivatiseringinhetMaasplassengebiedvan
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Limburgviertypenwatersporters.Zonneveld (1988)onderscheidt
verschillende typenkampeerdersbijdeboer.Dezewordenonderverdeeldnaarprincipiëlekeuzevoordezevormvankamperenen
dematevancomfort.Detypenwordenomschrevenals"hetprincipiële type","hetcomfortgerichtetype","hetcomplexetype"
en "het gelegenheidstype". De wandelaars en fietsers kunnen
eveneensworden samengevoegd opbepaalde overeenkomstigekenmerken.Dezesamenvoegingkanleidentotverschillendesoorten
wandelaarsenverschillende soortenfietsersmeteenbepaalde
"vraag".Opdezeverschillende "vragen"zaleen"verschillend"
aanbodmoetenwordenafgestemd.Isditaanbodnietaanwezigof
naarhet oordeelvan eenbepaalde groep onvoldoende,danbestaatereenknelpuntvoordiegroep.
Inenkeleonderzoekenzijnaanzettengegevenomdewandelaars
endefietsersinverschillendegroepenonderteverdelen.Linssen(1981)schrijftdaterverschillende soortenwandelaarste
onderscheidenzijndieallemaalweerandereomgevingspreferentieshebben.Zokaneenonderscheid gemaaktworden tussende
vrijewandelaar,deroutegebondenwandelaar,langeafstandswandelaar, boswandelaar, natuurwandelaar, landschapswandelaar,
enz. In een onderzoek naar wandelaars in de Noordzeeduinen
(Musters,Poppelaars,1984)isgeprobeerdomgroepenwandelaars
opgrondvanhungedragintypenteverdelen.MustersenPoppelaars(1984)onderscheidende "rustigewandelaar",de"drukke
wandelaar"ende"natuurgerichtewandelaar".Bijeenonderzoek
naarhetgebruikvandebossenbijAppelscha (Kroon,1979)zijn
wandelaarsverdeeld invierdeelgroepen,namelijklandschap-,
natuur-,rust-encomfortgerichtewandelaars.Bijdelandschapsgerichte wandelaars staat de afwisseling van bos met andere
landschapsvormenalsheide,merenenakkersopdevoorgrond.De
natuurwandelaars hechtenzeerveelwaardeaanfloraenfauna,
krommepadenenaanwandelmogelijkhedenvanuitstationairerecreatie.Derustgerichtewandelaarlegtvooraldenadrukopweinigverkeerslawaaienweinigmensenenvoordecomfortgerichte
wandelaar tenslottezijnoverzichtelijkehardepadenengemarkeerdewandelrouteszeerbelangrijk.
Inhetgroteonderzoek "hetgebruikvandefietsinNederland"
zijnverschillende typen fietsersonderscheiden (Katteler,De
Heer,Kropman, 1978). Inditonderzoek,waarniet alleenhet
recreatieve fietsen (hetvrijetijdsfietsen genoemd)wordtbehandeld,maarookhetwoon-werk(school)fietsverkeer,perfiets
boodschappendoenenz.(hetdagtaakfietsengenoemd),karakteriseert54%vande804fietsgebruikerszichzelfopeenéénduidigewijze,waarvan13%zichzelfeennoodzaak-fietservindt,28%
eenmooi-weer-fietseren13%eenprincipiële fietser.46%kan
zichzelf niet op een éénduidige wijze karakteriseren. Welke
overeenkomstendezeverschillende typenfietsersnogmeerhebben,wordtinhetonderzoeknietaangegeven.
Voorhetrecreatiebeleid kanhetvanbelangzijnomvoorelke
homogenesubgroep,ookwelmarktsegmentgenoemd,doelenteformulerenenterealiseren.Eendergelijkbeleidwordtaangeduid
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als eenmarktsegmentatiestrategie (Oppedijk vanVeen, 1982).
Hetvoerenvaneenmarktsegmentatiestrategie vooronderstelteen
segmentatievandemarkt.Doortesegmenterenkan:
-meerkennisoverhetgedragvanwandelaarsenfietsersverkregenworden,waarmee
-bepaaldkanwordenopwelksegmentofopwelkesegmentenhet
zichprimairgaatrichten:bepalingdoelgroep(en).
-bepaaldwordenopwelkewijzemarkt-enbeleidsinstrumenten
gehanteerdmoetenwordenomopbasisvandekennisvanhet
gedragvanwandelaarsenfietserszogoedmogelijk intespelenopdewensenenverlangensindedoelgroep.
-uiteindelijkdoormarktsegmentatiewordenbereiktdathet
aanbodvanwandel-enfietsvoorzieningenbeteraansluitopde
vraag.
Toegespitstopeenruimtelijke invalshoekkangesprokenworden
vangeografischemarketing.AshworthenVoogd (1987)omschrijvenditals"eenprocesomeenstedelijkeen/ofregionaleomgeving zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van
dienaangaandevangeselekteerdedoelgroepen teneindepermanentestimulansentescheppenvoordesocialeeneconomischefunctiesenactiviteitenvanhetbetreffendegebied".Zeonderscheidenindegeografischemarketingcyclusvierfasen:marktverkenning,beleidsbepaling, uitwerking en uitvoering. De fasevan
marktverkenning iszeerbelangrijk.Viaonderzoekkunnenmarktsegmentenwordenopgespoordenkanantwoordwordengegevenop
vragen als welke produkten voor welke doelgroepen aangeboden
kunnenwordeneninwelkevorm.
Hoegrootdezemarktsegmentenzijnvoorwandelenenfietsenis
uitdehuidige onderzoekennietdirekt tehalen.Duidelijkis
weldatwandelenenfietsennietalseenvoor iedereengelijk
verschijnsel kanwordenbeschouwd,maar dat het inzijnverscheidenheidmoetwordenonderzocht.

5.4Conclusies
Metdekennisuitdevoorgaandehoofdstukken,kunnendevolgendeconclusiesaldusluiden:
-Onderzoekennaarwandelenen/offietsenzijngrofweginte
delenintweecategorieën.Erzijnonderzoekennaarwandelen
enfietsenwaarbijdeonderzoekspopulatie grootgenoegisom
opbasisvanenkelesociaal-economische kenmerken segmenten
teformeren.Dezeonderzoekengaanmeestalnietinophetgebiedsspecifiekeaanbodaanwandel-en fietsvoorzieningen.Is
ditwelhetgeval,danwordthetoordeeloverhetgebiedsspecifiekeaanbodgepresenteerdalseengemiddelde.Onderzoeken
dienietuitgaanvaneengemiddelde,hebbenmeestaleentegeringeonderzoekspopulatie omsegmententeformeren.
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Uitbeidesoortenonderzoekenzijnwelbruikbare (onderdelen
van)methodentehalen,zoalsgesprekkenmetsleutelfiguren
(verenigingen,gemeentambtenarenenz.)enhetgebruikvanfoto'senkaarten.Beidesoortenonderzoekenhebbeneeneigenmaniervansteekproeftrekking.Onderzoekenmetgebiedspecifieke
kenmerkenbetreffenmeestaleenobjectonderzoek enonderzoeken
meteenomvangrijkeonderzoekspopulatiemeestaleenthuisonderzoek.Bijobjectonderzoek ishetactuelegebruikvaneengebiedgoedtemeten,evenalsdekwaliteitenvaneen
gebied.Daarentegen isergeeninzichtinhetniet-gebruik
vanhetgebiedenderedenenwaarom.Ditlaatsteisweerwel
mogelijkviaeenthuisonderzoek.Eennadeelhierbijisdater
geeninzichtisinhetactuelegebruikvaneengebiedendat
mensenopbasisvanhunherinneringenvragenmoetenbeantwoordenomtrentdekwaliteitvaneengebied.Indemeesteonderzoekenwordt aande factor "image"geenofnauwelijksaandachtbesteed.
Doordatknelpuntenperindividukunnenverschillen,zalbij
eenanalysevanknelpuntenhetbestkunnenwordenaangehaakt
bijdeconceptenvandeindividuelebeslissingsmodellen.
Metindividueleknelpuntenvaltechtergeenrecreatiebeleid
tevoeren.Samenvoegingvanvoorkeurenenknelpuntenisdan
noodzakelijk.Eenmarktsegmentatiestrategieblijktalstechniek hiervoor geschikt te zijn. In de huidige onderzoeken
naarwandelenenfietsenwordennauwelijks segmentenbehandeld.Tevaakwordthetwandelennogalsééncategoriegezien.
Ditzelfde geldt voorhet fietsen.Somswordter eenonderscheid gemaakt naar tijdsduur van de activiteit, die niet
wordtvertaaldnaareendaaropgerichtaanbod.Meestalwordt
vangemiddeldenuitgegaan.Ditdoetechtergeenrechtaande
bestaandeverschillendevoorkeuren.
Voordeanalysevanknelpunteniseencombinatiegewenstvan
deconceptendiebijindividuelebeslissingsmodellenworden
toegepastendewerkwijzevaneenmarktsegmentatiestrategie
via een constructie van typologieën. Inde literatuur zijn
geenmethodengevondendieopdezewijzetoegespitstzijnop
knelpunten.
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6 CONCEPTUEELMODELENDEFINITIEVEPROBLEEMSTELLING

6.1 Conceptueelmodel
Eenknelpuntisgedefinieerdalseensituatieineengebied,
waarbijdevraagnaarwandel-enfietsmogelijkheden:
-nietleidttotgebruikvandatgebied;
-welleidttotgebruikvandatgebiedmaarnietovereenkomstig
devoorkeuren.
Inbeidegevallenkomtditdoordat:
-devoorzieningenonvoldoendezijnofwordengeacht;
-demogelijkhedennietoptimaalkunnenwordenbenut.
Uit het resultaat van hoofdstuk 2 luidt de conclusie dat de
vraagnaarwandelenenfietsenzeerdiversis.Erkangesproken
wordenvaneengrotevraagdifferentiatie.Derecreatievormwandelenenderecreatievorm fietsenbestaannietuitééncategoriewandelaarsoffietsers,maaruitverschillendecategorieën,
uiteenlopendvanhet traditioneleommetjevaneenhalfuurop
zondagmiddag totmeerdaagsewandel-enfietstochten.
Deverwachting isdat dezevraagdifferentiatie onder invloed

van maatschappelijke ontwikkelingen, zoals individualisering,
vergrijzing (opkomst55+markt)enz.nogverderzaltoenemen.
Inmarketingtermenbetekentditeentoenamevanhetaantal
marktsegmenten,metuiteenlopende voorkeurenenverwachtingen
vandiversegebruikersgroepen.Wilhetaanbodvanwandel-en
fietsmogelijkheden rechtdoenaandezetoename,danzalookhet
aanbodeengroteverscheidenheidmoetenlatenzien.Ditaanbod
beperktzichdannietdooruitsluitend hetaanleggenvanconcretewandel-offietspaden,maarzaleengeheelvanmogelijkhedenmoetenbevattenomvoorverschillendemarktsegmentenop
eenaantrekkelijkewijzeineengebied"eenstukjetegaanwandelen"of"eenstukjetegaanfietsen".Inmarketingtermenbetekentdithetontwikkelenvanproduktmarktcombinaties.
Doordatdevoorkeurenenverwachtingenvandeindividuelefietser of wandelaar zeer verschillend kunnen zijn,kan er geen
sprakezijnvanéénknelpunt.Eenknelpuntissterkafhankelijk
vandegebruikers.Eenknelpuntmoetgezienwordenindegehele
contextvanvraag-enaanbodafstemming.Erbestaandiversesoortenknelpunten,uiteenlopendvaneengemisaaneencafélangs
eenverhardwandelpad toteengebrekaankennisomtrenthetaanwezigeaanbod,waardoornietgefietstofgewandeldwordtineen
gebied.
Hetrelaterenvandeverschillende soortenknelpuntenaan
marktsegmenten kan inzicht geven voorwie knelpunten gelden,
waarenwelke.Deonderzoekspopulatie dientdanwelvaneenbepaaldeomvangtezijnombruikbaremarktsegmententekunnenformeren.
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Afb. 13Conceptueel model voor knelpuntenanalyse bijhet wandelen en fietsen
in het landelijk gebied.

Nee
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Opbasisvandebestaandekenniseninzichtenisvoorditonderzoekeenconceptueelmodel (afb.13)opgestelddatvoortbouwt
op de concepten die ten grondslag liggen aan individuele
beslissingsmodellen endewerkwijzevaneenmarktsegmentatiestrategie.
Hetonderzoeksprobleem wordt afgebakenddoordevolgendecentralebegrippen:participatiebereidheid,beslismoment,latente
participatie,oordeel,knelpuntentypemarktsegment.
Allereerst isvanbelanghoedeparticipatiebereidheid isvoor
wandelen en fietsen. Is deze negatief, dan doet de recreant
blijkbaar lieverietsanders.Ookalwordthetproduktzeer
aantrekkelijkgemaakt,hetheeftopdezerecreantgeeneffect.
Hijzalergeengebruikvanmaken.Isdeparticipatiebereidheid
echterpositiefvoorwandelenoffietsen,danzaleenrecreant
opeenbepaaldmomentbeslissenomaldannietinhetgebiedte
gaanwandelenoffietsen.

Informatie

m

8
Imagegebieden
gebiedskenmerken

Toegankelijkheiden
bereikbaarheid

Persoonlijke kenmerken

Momentfactoren

''

1

<

' '

Rftïnv/lnorionrln fa^tnron

Afb.14Beïnvloedendefactoren.

Hetbeslismomentgeeftaanofdewandelaar offietserbesluit
inhetgebiedtegaanwandelenoffietsen.Ditbeslismomentis
afhankelijkvanverschillendebeïnvloedende factoren.Dezezijn
onder teverdelen inmomentfactoren, informatie over hetgebied,imagevanhetgebiedengebiedskenmerken,toegankelijkheid en bereikbaarheid en persoonlijke kenmerken (afb.14).
De momentfactoren zullen misschien wel de meeste invloed
hebben,maardoordaterbeleidsmatigweinig aantedoenvalt,
zullen deze factoren niet inbeschouwing worden genomen.De
informatie van de wandelaar of fietser over het gebied is
zeer belangrijk. Verondersteld wordt dat het ontbreken van
informatie vrijwel altijd zal leiden tot het niet gaan
wandelen of fietsen in een gebied. Uit de literatuur blijkt
datdewoonduur eengrote invloed heeftopdekennisvaneen
gebied. Informatie speelt tevens eenbelangrijke rolbijhet
imagevanhet gebied.Het imagevanhetgebiedheeft invloedopdekeuzeomtewandelenoffietseninhetgebied.Veronder-
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steldwordtdatde fysieke ruimtelijke omgevingnietvolledig
bekendisbijdewandelaaroffietser.Hetbeeldvandewandelaaroffietservanhetgebiedendegebiedskenmerkenzalhierdoor selectief zijn.Behalve ditbeeld heeft dewandelaar of
fietserookeenoordeeloverhetgebieddatdebeslissingbeinvloedt.Detoegankelijkheidendebereikbaarheidvaneengebied zijn tevens belangrijke beïnvloedende factoren, zoals
barrières en het openbaar vervoer voor mensen zonder eigen
vervoermiddel.Tenslotte kunnendepersoonlijke kenmerkenals
beïnvloedende factorenwordenverdeeldin:
-leeftijd;
-huishoudensamenstelling;
-typevervoermiddel;
-voorkeuren.
De beïnvloedende factoren kunnen allemaal zobelangrijk zijn
bijhetmomentvanbeslissen datniet inhetgebied gewandeld
ofgefietstwordt.
Latenteparticipatiehoudtindatdewandelaaroffietserniet
gaatwandelenoffietseninhetbetreffendegebied,hoewelhij
een positieve participatiebereidheid heeft voor wandelen of
fietsen.Binnenhetbegrip latenteparticipatiekannogeenonderscheidwordengemaakttussenvoormaligewandelaarsoffietsersdievroegerhetgebiedwelgebruikten,maarnunietmeer
endiehetgebiednognooitgebruikten.Eenbeïnvloedende
factorkanhiervoorverantwoordelijk zijn.Bijeenverandering
vandeze factorenkandewandelaaroffietserdeactiviteitin
hetgebiedwelgaanondernemen.Departicipatiebereidheid is
namelijkpositief.
Hetoordeeloverhetgebiedgeeftaaninhoeverredegebiedskenmerken (voorzieningenenkwaliteitvandevoorzieningen)overeenkomenmetdeindividuelepreferenties.Ditoordeelwordtgevormdnadatinhetgebiedisgewandeldofgefietst.Ditoordeel
achterafenevaluerend oordeelgeeftdekwaliteitaanvanhet
gebiedendegebiedskenmerken.Dewandelaaroffietserzalhet
gebiedvergelijkenmetandereconcurrerende gebiedendievanuit
dewoningbereikbaar zijn.Ditoordeelverschiltvandeoordeelsvormingbijhetimagealsonderdeelvandebeïnvloedendefactoren.De oordeelsvorming bijhet image iseen oordeelvooraf,
dattevensinvloedkanhebbenophetnietondernemenvandeactiviteitinhetgebied.Deoorzaakkanechterliggenindeoordeelsvormingvanhetgebied achterafwaarbijhetbesluitvalt
omeenvolgendekeerinhetconcurrerendegebiedtegaanwandelenoffietsen.
Een knelpunt in een regio wordt bepaald door omstandigheden
waarbijdevraagnaarwandel-enfietsmogelijkheden:
-nietleidttotgebruikvandatgebied;
-welleidt totgebruikvandatgebiedmaarniet
overeenkomstigdevoorkeuren.
Inbeidegevallenkomtditdoordat:
-devoorzieningenonvoldoende zijnofwordengeacht;
-demogelijkhedennietoptimaalkunnenwordenbenut.
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Eenknelpuntheefttemakenmetruimtelijkrelevanteaspecten,
zoalsinrichtingsaspecten dienietoptimaalzijn.Daarnaastis
ereenknelpuntalsdewandelaaroffietseronvoldoende opde
hoogte isvanhetaanbodofeenanderbeeldhiervanheeft.De
verschillendeknelpuntenzullenkortwordentoegelicht.
-Eenknelpuntbinnenlatenteparticipatie treedtopindieneen
beïnvloedende factorzosterkisdateenwandelaaroffietser
hetgebiednietbezoekt.Hijheeftvoorafeennegatiefoordeeloverhetgebieden/ofdegebiedskenmerken.Daarnaastis
hijmisschiennietopdehoogtevanhetaanbodofishetgebiedvoordewandelaaroffietserniettoegankelijken/ofbereikbaar.
-Vaneenknelpuntbijeennegatiefoordeelissprakeindien
eengebiedwelgebruiktwordt,maardegebiedskenmerkenniet
overeenkomstigdepreferentieszijn.Bijditoordeelachterafervaartdewandelaaroffietserditalsproblematisch.
-Een (latent)knelpuntbijeenpositiefoordeeltreedtopindiendewandelaaroffietserhetgebiedgebruiktheeftener
achteraf een redelijk positief oordeel over heeft. Degebiedskenmerkenkomenechternietvolledigovereenmetdepreferenties,maarditwordtnietalsproblematischervaren.In
eendergelijkgevalisersprakevaneenlatentknelpunt.Indiendegebiedskenmerkenzullenwordenaangepastaandepreferenties,kanersprakezijnvankwaliteitsverbetering.
Inhetconceptueelmodelzijnerooksituatieswaaringeensprake isvan eenknelpunt.De recreant houdt gewoonweg nietvan
wandelenoffietsenalsrecreatievorm.Ookalzijndevoorzieningenzeeraantrekkelijk,hetzalopdezerecreantgeeneffect
hebben.Bijonvoldoendeaanbodvanvoorzieningen isgeensprake
vaneenknelpunt indiendeoverhedennietdemogelijkhedenen
demiddelenhebbenomdezevoorzieningen terealiseren.Telkens
zaleenafwegingnodigzijnwatwelennietrealiseerbaaris.
De enigevoorwaarde voor een knelpunt isdat deoverheden in
staatmoetenwordengeachthetknelpuntmethethuidigebeleidsinstrumentarium tekunnenoplossenofverminderendoorhetaanleggenofverbeterenvanvoorzieningen,ofdoorvoorlichtingen
promotieoverdereedsaanwezigevoorzieningen,zodatdewandelaaroffietseropdehoogteisvanhetaanbodenereenpositiefbeeld van heeft.Onder dergelijke condities is de kans
grootdatdewandelaaroffietserookdaadwerkelijkgaatwandelenoffietseninderegio.
Bijhettypemarktsegmentwordtervanuitgegaandatdewandelaaroffietserpositieftegenoverdeactiviteitstaat.Degroepenwandelaarsenfietserszijnoptevattenalssegmenten.Elk
typesegmentisgebaseerdopkenmerkendiedewandelaarsofde
fietsersgemeenschappelijkhebben.Eénkenmerk ishetteonderscheidenknelpunt.Deze segmentenzijnhierdoor duidelijkvan
elkaarteonderscheiden.
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6.2Definitieveprobleemstelling
Nadezeliteratuurstudie kandeglobaleprobleemstellingverder
wordenaangescherpt.Dedefinitieveprobleemstellingluidt:
Welkesoortknelpuntenzijnteonderscheidenbijwelke
marktsegmentenbinnenhetwandelenenfietseninhetlandelijk
gebied?
Deprobleemstellingkanalsvolgtwordenuitgewerkt indevolgendeonderzoeksvragen:
-welkeknelpuntenzijnteonderscheiden;
-opbasisvanwelkeknelpuntenenanderekenmerkenkunnen
marktsegmentenwordengeformeerd;
-welkeomvanghebbendemarktsegmentenbinnenderecreatieactiviteitwandelen;
-welkeomvanghebbendemarktsegmentenbinnenderecreatieactiviteitfietsen;
-werktdeafstemmingsproblematiektussenvraagnaarenaanbod
vanwandel-enfietsvoorzieningenvooralviadebeïnvloedende
factorenimageenkennis;
-welkebeïnvloedende factorenzijnbijdezeafstemmingsproblematieknogmeervanbelang;
-zijndegebiedskenmerkenvaninvloedophetaldannietgebruikenvaneenlandelijkgebied.
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