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Samenvatting
Leisure is een breed begrip in de vastgoedwereld. Het omvat alles wat ook maar vermaak kan
bieden in een winkelcentrum. Met leisure kan een bioscoop, fontein evenals een
kinderparadijs worden bedoeld. In de vastgoedwereld wordt er vaak verondersteld dat leisure
in een winkelcentrum meerwaarde (synergie) oplevert. Door de uiteenlopende aard van de
verschillende leisure-elementen moeten de eventuele synergievoordelen van leisure per
element worden onderzocht.

In dit onderzoek is gekozen om de synergie tussen een bioscoop en een winkelcentrum te
onderzoeken. Uit andere onderzoeken bleek dat er een relatie is tussen de aanwezigheid van
een bioscoop in een winkelcentrum en het gedrag van consumenten.
Het is echter onduidelijk welke branches in het bijzonder voordeel kunnen ondervinden van
de bioscoopbezoekers en of de bioscooplocatie in het winkelcentrum van invloed is op de
combinatiebezoeken. Er is besloten om een beslissingsondersteunend model te ontwerpen
omdat de mate waarin er synergie is zal afhangen van de situatie. De volgende probleem- en
doelstelling zijn geformuleerd:
Probleemstelling
Bioscopen, een van de leisure-elementen, worden in winkelcentra ingepast met als doel de
prestatie/omzet van het winkelcentrum te verbeteren. Het is echter onduidelijk welke
synergievoordelen een bioscoop oplevert voor het winkelcentrum en voor welke detailhandel
in het bijzonder.
Doelstelling
Een beslissingsondersteunend model ontwerpen dat ondersteuning biedt bij de integratie van
een bioscoop in een winkelcentrum. Het model moet aangegeven welke synergievoordelen de
bioscoop kan opleveren en welke effecten de bioscoop op een bepaalde locatie met zich
meebrengt.

Het model bestaat uit drie delen. In deel een wordt het winkelcentrumtype, brancheverdeling,
verkoopvloeroppervlak, aantal winkels, aantal bezoekers, bioscooptype, aantal
bioscoopbezoekers en het aantal benodigde parkeerplaatsen voor de bioscoop en het
winkelcentrum van de potentiele locatie ingeschat. In het tweede deel worden de mogelijke
synergievoordelen bepaald. De informatie die benodigd is om de synergievoordelen te
bepalen is verkregen uit een consumentenonderzoek gehouden in Wijnegem Shopping Center
(WSC) . In het laatste deel van het model worden een aantal lay-out structuren gegenereerd
waarin wordt aangegeven waar de bioscoop eventueel zou passen. Het model stelt de
gebruiker in staat de te verwachten synergie effecten van verschillende locatiekeuzes van de
bioscoop en winkels ten opzichte van elkaar in te schatten.
Uit het onderzoek is gebleken dat er veelal sprake is van synergie tussen een bioscoop en een
winkelcentrum. De synergievoordelen verschillen per branche. Het is gebleken dat de afstand
en verdieping van een winkel/horecagelegenheid ten opzichte van de bioscoop hierbij van
invloed is.
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1 Inleiding
1.1

Inleiding
De ontwikkeling van (planmatig ontwikkelde) winkelcentra is na de Tweede Wereld Oorlog
goed op gang gekomen. Vooral in Amerika is, mede door het gebrek aan historische
binnensteden zoals we die in Europa kennen, een winkelcentrumcultuur ontstaan. De laatste
twee decennia lijkt het winkelen aan populariteit te verliezen. Een kleiner deel van het ink.omen
wordt besteed bij de detailhandel en de tijd die consumenten besteden aan winkelen wordt
minder (bron EIM). (Een groter deel van het ink.omen gaat naar bijvoorbeeld reizen en sparen.)
Om het tij te keren worden er daarom manieren gezocht om de verblijfsduur in winkelcentra te
verlengen en de bestedingen van de consumenten te vergroten. Met name in planmatig
ontwikkelde winkelcentra is het goed mogelijk verbeteringen aan te brengen, omdat deze
winkelcentra vaak in eigendom zijn bij een of slechts enkele eigenaren.
Een van de mogelijkheden is het inpassen van leisure. In Amerika is deze ontwikkeling
begonnen en wordt er al op grote schaal leisure ingepast in winkelcentra. Voorbeelden zijn de
Mall of America in Minneapolis met een overdekt themapark en 14 bioscoopzalen en de West
Edmonton Mall in Canada met onder andere een tropisch zwemparadijs, minigolfbaan en een
bioscoop. 1
Ook in Europese vastgoedwereld duikt het begrip leisure
regelmatig op. (zie bijvoorbeeld de themanummers van
de bladen Stedebouw & Architectuur (nr. 10 december
1999), Real Estate magazine (nummer 11, 2000) en
Recreatie & Toerisme (februari 1999)) Er wordt niet
slechts over gesproken; in recente ontwikkelingen zijn
verschillende leisure-elementen regelmatig ingepast. In
Bluewater,
een
winkelcentrum
met
een
verkoopvloeroppervlak (vvo) van 154.000 m2
(vergelijkbaar met het totale winkelaanbod van Utrecht)
nabij Londen, is er de mogelijkheid, naast
een
bioscoopbezoek, te gaan wandelen, vissen, klimmen of
roeien.2 In het winkelcentrum Vasco da Gama (nabij
Lissabon, vvo 46.000 m2) is een tien zalen tellende
bioscoop ge"integreerd en het winkelcentrum Colombo
(nabij Lissabon, vvo 120.000 m2) heeft zelfs een
minipretpark (van 12.000 m2) op het dak inclusief een
acht- en kartbaan. 3 Dichter bij huis zijn ook voorbeelden
te vinden zoals Centro, een planmatig ontwikkeld
Foto 1.1 centrum Vasco da Gama
2
winkelcentrum nabij Oberhausen van 70.000 m , waar
een uitgaansboulevard is gerealiseerd evenals een bioscoop en een food court4 •
In Nederland bevinden verschillende leisure-elementen (o. a. bioscoop) zich traditioneel wel in
de binnenstad maar van echte integratie is nauwelijks spraken. En grootschalige planmatig
ontwikkelde winkelcentra, gelegen buiten het centrum, kennen we in Nederland niet.

1

Zie internet: www.mallofamerica.com en www.westedmontonmall.com
www.bluewater.co.uk
3
www.sonae.pt
4
een aantal gespecialiseerde kiosken (die verschillende soorten maaltijden en dranken verkopen)
gegroepeerd rond een centraal terras
2
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1.1.1 Het begrip leisure
Alvorens door te gaan op leisure moet er eerst worden gedefinieerd wat leisure nu precies is.
In de literatuur zijn even zoveel definities te vinden als er auteurs zijn . Een daarvan is
bijvoorbeeld:
Leisure-elementen zi)n alle elementen die de aantrekkelijkheid van een winkelgebied kunnen
versterken, maar niet tot de kernactiviteit van de detailhandel warden gerekend. [Clement en
Gianotten, 1996)
Deze definitie is heel breed en niet eenduidig. Strikt genomen zijn parkeerplaatsen en
toiletten bij deze definitie ook leisure-elementen. Om het een en ander te verduidelijken staat
in tabel 1.1 een overzicht alle leisure-elementen. Opvallend is dat deze elementen heel
uiteenlopend van aard zijn, zowel het theater als de fontein zijn leisure-elementen. Dit is de
oorzaak waarom het lastig is een goede definitie te formuleren .
Tabel 1.1 Leisure-elementen [Clement en Gianotten, 1996]

Detailhandel
•
•
•

winkelaanbod
warenmarkten
winkelgeorienteerde horeca

Horeca
•
•
•
•
•

cafes
restaurants (thema restaurant, foodcourt, fast food)
terrassen
hotels
uitgaansmogeliikheden

Amusementsvoorzieningen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

live entertainment (straattheater, straatmuziek, modeshow)
bijzonder ambiance rond een bepaald thema (kerst, speciale feestweek)
kermis(attracties)
kinderparadijs
'mens en Iichaam' verzorging (zonnestudio, schoonheidssalon, fitnesscentrum, kuuroord,
sauna, kapsalon, lichaamsmassage)
sportvoorzieningen (zwembad, rolschaatsenbaan, ijsbaan, squash)
casino
amusementshal, automatenhal voor volwassenen of jongeren
spelvormen voor groepen (bowling, lasergames, paintballshooting, spannende vormen van
midgetgolf)
pretpark met spectaculaire attracties

Culturele voorzieningen
•
•
•
•
•
•

bioscoop, multiplex
musea, tentoonstellingen
evenementen (muziekfestival)
theater
bibliotheek
multiculturele elementen

Omgevingselementen
•

•
•

openbare ruimte (historische binnenstad, fysieke inrichting van het winkelgebied, vormgeving,
architectuur, verblijfsruimtes, horecapleinen, onoverzichtelijke straatjes waarbij je steeds bij
iets nieuws terechtkomt)
groenvoorzieningen
water
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Wanneer er over leisure wordt gesproken kunnen er dus uiteenlopende zaken worden
bedoeld. Dit schept veel onduidelijkheid. Het is belangrijk het exacte element te benoemen in
plaats van slechts het begrip leisure te gebruiken.

1.1.2 Het winkelcentrum en leisure
Leisure wordt aan een winkelcentrum toegevoegd omdat er verondersteld wordt dat er
synergie is tussen de detailhandel en leisure. Met synergie wordt hier bedoeld dat de
detailhandel en de leisure los van elkaar minder goed zouden presteren dan gecombineerd
(het geheel is meer dan de som der delen). Doordat de detailhandel beter "presteert" (hogere
omzet behaalt) kunnen er hoge(re) huren worden gevraagd en hierdoor plukt ook de eigenaar
van het winkelcentrum er de vruchten van.
Er zijn diverse redenen waarom leisure de prestatie van een winkelcentrum zou verhogen,
hieronder citeer ik zes pun ten zoals opgesteld door Johnson [ 1990]. Deze punten zijn
gebaseerd op meningen van specialisten in de vastgoedwereld.
1. een vergroting van het verzorgingsgebied
2. hogere bestedingen per bezoek
3. een verlenging van de verblijfsduur
4. de juiste doelgroep wordt aangetrokken
5. een verhoging van de bezoekfrequentie (de keuze voor het winkelcentrum wordt gestimuleerd)
6. een versterking van het imago

In hoeverre een leisure-element een of meerdere van deze punten tot gevolg heeft zal
afhangen van de omvang van de doelgroepen (van het winkelcentrum/leisure-element) en het
type winkelcentrum. Het mag duidelijk zijn dat de effecten van de verschillende leisureelementen heel verschillend kunnen zijn.
In een onderzoek, uitgevoerd in de Verenigde Staten in vier verschillende grote winkelcentra
met een (mini)pretpark (ongeveer 10.000m2), worden de bezoekers die (ook) het pretpark
bezochten vergeleken met bezoekers die alleen het winkelcentrum hadden bezocht. De
volgende constateringen zijn gedaan [Talpade en Haynes, 1997]:
• 75,6% van alle gezinnen die het winkelcentrum bezochten brachten ook een bezoek
aan het pretpark
• 57% van de respondenten die het pretpark hadden bezocht, brachten ook een bezoek
aan het food court, terwijl 34% van de overige respondenten (niet het pretpark
bezocht) een bezoek aan het food court brachten.
• Hoewel de gemiddelde tijd doorgebracht in het winkelcentrum bij de respondenten
die ook het pretpark bezochten hoger lag (163 tegen 113 minuten) was de netto tijd in
het winkelcentrum (exclusief de tijd in het pretpark) lager (96 minuten).
Dit onderzoek toont aan dat het pretpark een bepaalde doelgroep aantrekt en invloed heeft op
de tijd die bezoekers in het winkelcentrum besteden. Echter, het is op basis van de
beschikbare gegevens onmogelijk te concluderen dat de detailhandel voordeel ondervindt van
het pretpark.

In een onderzoek van Jones Lang LaSalle onder de bioscoopbezoekers van vier winkelcentra
in het Verenigd Koninkrijk bleek dat meer dan 70% van de bioscoopbezoekers hun bezoek
combineerden met een bezoek aan de winkels en/of horeca. 5 In dit onderzoek wordt het
volgende opgemerkt: " ... the relationship (between retail and leisure) is complex. It needs to
be carefully managed and planned in order to maximise the benefits of these pastimes, both

5

The relationship between retail and leisure, Property Management, 17 januari 1999
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in terms of what other leisure uses work best with retail and furthermore, in terms of which
retail works best with certain leisure activities".
Ching Chung [1997] concludeert in haar onderzoek naar de toegevoegde waarde van in of bij
winkelcentra gerealiseerde grootschalige bioscopen: "Voor veel bioscoopbezoekers blijkt de
bioscoop het hoofddoel van hun bezoek te zijn, maar een aanzienlijk aantal van deze
bioscoopbezoekers maakt ook combinatiebezoeken met winkels en horecagelegenheden.
Wordt er gekeken naar de winkels dan blijkt uit de resultaten van het onderzoek dat met de
komst van de grootschalige bioscoop de bezoekfrequentie aan winkels is toegenomen en dat
de bioscoop additioneel (nieuw) bezoek genereert voor de winkels"
Men kan stellen dat er een relatie bestaat tussen het gedrag van bezoekers en de aanwezigheid
van een pretpark of een bioscoop (de hier aangehaalde leisure-elementen). Het is echter
onduidelijk hoe deze relatie in elkaar zit.

1.1.3 Leisure: bioscoop
De soorten leisure-elementen !open zo uiteen dat ze onderling vaak niet te vergelijken zijn
(bijvoorbeeld een fontein en een bioscoop). Ook de synergievoordelen van de leisureelementen voor een winkelcentrum zullen sterk uiteen lopen. De synergie zal per leisureelement moeten worden onderzocht.
Er is gekozen om dit onderzoek te richten op de voordelen van een bioscoop voor een
winkelcentrum. Deze keuze is gemaakt om de volgende redenen:
• Actualiteit (de bioscoopmarkt zit in de lift [Hoes, 2000], bioscopen worden in het
buitenland al vaak ge'integreerd in winkelcentra)
• Toekomst (in de toekomst is te verwachten dat de openingstijden van bioscopen en
winkel elkaar meer gaan overlappen, waardoor de mogelijkheden voor synergie
groeien)
• Bouwtechnisch (een bioscoop is dermate groot en stelt dermate specifieke eisen dat
een wijziging in locatie of bestemrning zeer kostbaar is en onwenselijk)
• Onderzoek (er is weinig onderzoek gedaan naar bioscopen)
De volgende probleem- en doelstelling zijn geformuleerd.

1.2

Probleemstelling
Bioscopen, een van de leisure-elementen, worden in winkelcentra ingepast met als doel de
prestatie/omzet van het winkelcentrum te verbeteren. Het is echter onduidelijk welke
synergievoordelen een bioscoop oplevert voor het winkelcentrum en voor welke detailhandel
in het bijzonder.

1.3

Doelstelling
Een beslissingsondersteunend model ontwerpen dat ondersteuning biedt bij de integratie van
een bioscoop in een winkelcentrum. Het model moet aangegeven welke synergievoordelen de
bioscoop kan opleveren en welke effecten de bioscoop op een bepaalde locatie met zich
meebrengt.
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1.4

Afbakening
Allereerst zal bet onderzoek zich richten op bet ontwerpen van een beslissingsondersteunend
model te gebruiken bij de ontwikkeling van nieuwe winkelcentra. Bij nieuwe winkelcentra is
bet niet nodig rekening te houden met een bestaande situatie en kan dus een
beslissingsondersteunend model worden ontworpen dat algemeen toepasbaar is.
Ten tweede is er gekozen om bet onderzoek te richten op commerciele voordelen voor de
detailhandel en de horeca van een bioscoop ge"intrigeerd in een winkelcentrum. Het model
gaat hierbij niet in op de financiele gevolgen voor de exploitatie van bet winkelcentrum.

1.5

Onderzoekstappen en -vragen
De gegevens voor dit onderzoek zijn verkregen uit de literatuur, een consumentenonderzoek
en enkele interviews met deskundigen. De onderwerpen die tijdens de interviews aan de orde
zijn gekomen zijn te vinden in bijlage l_i. De verschillende onderzoeksvragen zijn
onderverdeeld in de volgende vier stappen:

Stap 1 Orientatie
• Wat is leisure?
• Wat zijn de ontwikkelingen?
• Wat is er onderzocht op bet gebied van leisure en winkelcentra?
• Welke aspecten zijn van belang bij de inpassing van leisure?
• Wat zijn de motivaties om leisure-elementen in te passen?
Stap 2 Ontwerpen van bet model
• Welke vragen gaat bet model beantwoorden?
• Welke stappen moeten worden doorlopen?
• Hoe komt bet model er ongeveer uit te zien?
Stap 3 Gegevensverzameling
• Hoe worden de potenties voor een winkelcentrum en een bioscoop bepaald?
• Wat is bet (synergie)voordeel (of nadeel) van een bioscoop in een winkelcentrum
voor een ontwikkelaar, beheerders en bioscoopexploitanten?
• Aan welke aspecten wordt belang gehecht bij de inpassing van een bioscoop?
• Wat is bet huidige gedrag van consumenten voor en na bet bioscoopbezoek (bioscoop
niet in een winkelcentrum gelegen)?
• Hoe gedragen consumenten zich in een winkelcentrum zonder bioscoop?
• Hoe zullen consumenten zich gaan gedragen in een winkelcentrum met bioscoop?
• Welke branches zullen voornamelijk voordeel van bioscoopbezoekers ondervinden?
Stap 4 Invullen van bet model
• Het bouwen van een concept beslissingsondersteunend model in Microsoft Excel
• Het implementeren van de gegevens verzameld in stap 3
• Definitieve versie van bet model

1.6

Leeswijzer
Hieronder volgt een korte toelichting over wat er m de bier volgende hoofdstukken zal
worden besproken.
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Hoofdstuk2
Dit hoofdstuk behandelt hoe het beslissingsondersteunend model is opgebouwd. Op elke stap
in het model wordt kort ingegaan. In de volgende hoofdstukken warden deze stappen van het
model uitgebreider toegelicht.
Hoofdstuk 3
Er wordt in hoofdstuk drie uitgelegd hoe de detailhandelspotentie van een locatie wordt
uitgerekend. Het zal duidelijk warden welke informatie van de gebruiker wordt gevraagd en
welke informatie in het model aanwezig is.
Hoofdstuk 4
Nadat in hoofdstuk 3 is behandeld hoe de detailhandelspotentie wordt nagegaan, wordt in dit
hoofdstuk beschreven hoeveel bioscoopstoelen er op de locatie kunnen warden gerealiseerd.
Daarnaast wordt er berekend hoeveel bioscoopzalen er ongeveer mogelijk zijn en hoeveel
bezoekers er te verwachten zijn.
Hoofdstuk 5
Nu de potentie van de locatie bekend is, moet er warden onderzocht wanneer er synergie is
tussen een bioscoop en een winkelcentrum. Dit hoofdstuk is een verslag van een
consumentenonderzoek naar het winkelgedrag, bioscoopgedrag en gedrag van consumenten
wanneer beide zijn gelntegreerd. Er wordt nagegaan of de bioscoop winkel- en horecabezoek
kan genereren en wat de invloed van afstanden en de verdieping hierbij is. Voor dit
consumentenonderzoek zijn rond de 400 interviews afgenomen in Wijnegem Shopping
Center.
Hoofdstuk 6
De verschillende voordelen van de bioscoop warden beschreven en er wordt toegelicht hoe
het beslissingsondersteunend model deze nagaat.
Hoofdstuk 7
De gevolgen voor de locatie van de bioscoop in het winkelcentrum warden in dit hoofdstuk
toegelicht. Het model is in staat een aantal lay-out structuren, gebaseerd op het aantal
trekkers, te genereren. Vervolgens bepaald het model een aantal geschikte locaties voor een
bioscoop. Tenslotte wordt er voor een aantal branches aangegeven waar deze het beste
kunnen warden geplaatst.
Hoofdstuk 8
Dit hoofdstuk behandelt de conceptversie van het model, gemaakt in Microsoft Excel. Er
wordt beschreven hoe het model moet warden gebruikt en hoe de resultaten warden
gepresenteerd. Ook de beperkingen van het beslissingsondersteunend model komen hier aan
bod.
Hoofdstuk 9
In dit hoofdstuk warden de conclusies behandeld samen met de aanbevelingen .
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2 Het beslissingsondersteunend model
2.1

Inleiding
Een bioscoop wordt, vooral in het buitenland, ingepast in een winkelcentrum omdat er wordt
verondersteld dat dit synergievoordelen oplevert voor het winkelcentrum. Beekers [2000]
schrijft: "... zijn er voorzieningen (leisure-elementen) die het (gebruiks)rendement van
bijvoorbeeld de parkeerplaatsen en de horeca sterk verhogen, waardoor ornzetten aldaar
ornhoog gaan en hogere vierkantemeterprijzen gehanteerd kunnen worden dan in een situatie
waarin alleen de detailhandel voor de ornzetten moet zorgen . Voorbeelden zijn de multiplex
(bioscoop met meer dan 7 zalen) en de food court; de multiplex benut de parkeerplaatsen van
de mall in de weekends en 's avonds en de food court kent een veel hoger rendement door de
stapeling van gebruikersgroepen." Tijdens de interviews bleek dat onder de ontwikkelaars en
de bioscoopexploitant de verhoging van de aantrekkingskracht van het winkelcentrum,
verlenging van de verblijfsduur in het winkelcentrum en verhoging van de bestedingen bij de
detailhandel en horeca als voordelen van een bioscoop in een winkelcentrum worden
onderkend. Daamaast zou een bioscoop ook bezoekersstromen op gang kunnen brengen.
Andere ge"interviewde specialisten waren echter van mening dat consumenten zich in een
andere "state-of-mind" bevinden bij een bioscoopbezoek vergeleken bij een
winkelcentrumbezoek en daardoor niet open staan voor aankopen bij de detailhandel.
Daamaast zouden door de kosten van de bewaking op momenten dat het winkelcentrum is
gesloten maar de bioscoop open is, de exploitatiekosten van het winkelcentrum de pan uit
rijzen. Het mag duidelijk zijn dat de beslissing om een bioscoop in een winkelcentrum in te
passen voomamelijk gebaseerd is op veronderstellingen.
Niet alleen de veronderstelling of er we! of geen sprake is van synergie tussen een bioscoop
en winkelcentrum zal
natuurlijk meespelen. In het speelveld
van een
winkelcentrumontwikkeling hebben vele partijen invloed (o.a. de gemeente, de ontwikkelaar,
de belegger, de detailhandellaar en de bioscoopexploitant). Iedere partij zal zijn eigen idee
hebben over een eventuele integratie en zijn eigen overwegingen. Dit onderzoek heeft tot
doe! de synergie en hoe die in zijn werk gaat boven water te krijgen.
Vooral de adviseur, de ontwikkelaar, belegger en bioscoopexploitant kunnen van het model
gebruik maken om (in een vroeg stadium) gefundeerde en concrete uitspraken te kunnen doen
over de synergie. Zij kunnen dit vervolgens laten meewegen in hun beslissing om een
bioscoop we! of niet te integreren in een winkelcentrum. Daamaast kunnen de resultaten
worden gebruikt bij het creeren van draagvlak voor de integratie bij overige partijen,
bijvoorbeeld de detaillisten.
Alvorens het beslissingsondersteunend model te ontwerpen wordt er ingegaan op wat een
beslissingsondersteunend model is, waarom het wordt toegepast en aan welke functionele
eisen het moet voldoen.

2.2

Deflnitie en eisen van een beslissingsondersteunend model
Een beslissingsondersteunend model is een "computer-based system, which helps decision
makers utilise data and models to solve unstructured problems" [Sprague 1989, ontleend aan
Arentze 1999]. Het is in staat informatie van de gebruiker te combineren met data
beschikbaar uit andere bronnen om vervolgens hieruit 'nieuwe' informatie te generen. De
gebruiker van het model krijgt deze 'nieuwe' informatie, benodigd om de beslissing te
maken, overzichtelijk gepresenteerd.
Arentze [1999] formuleert in zijn promotieonderzoek het doe! van een
beslissingsondersteunend model als volgt; "The goal of a Decision Support System is to
improve the effectiveness (and secondary the efficiency) of decision making rather than
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replacing the judgement of decision makers [Keen and Scott Morton, 1978].
Een beslissingsondersteunend model structureert het probleem en helpt de gebruiker
objectiever te beslissen. Het is uitermate geschikt om het probleem van de keuze, het wel of
niet integreren van een bioscoop in een winkelcentrum, te structureren en de uiteindelijke
beslissing meer te baseren op argumenten en minder op veronderstellingen.
Een model moet voldoen aan een aantal functionele eisen. Ik noem de volgende zoals
geformuleerd door Sprague [1989]; interactief gebruik, flexibiliteit, gebruiksvriendelijkheid
en overzichtelijke presentatie van de gegevens en resultaten. Voor verdere toelichting over
deze functionele eisen van een beslissingsondersteunend model wordt verwezen naar de
literatuur (o.a. Arentze, 1999, Sprague, 1989).

2.3

De structuur van bet beslissingsondersteunend model
Gebaseerd op de eerder genoemde literatuur is een structuur ontworpen zoals is weergegeven
in figuur 2.1. De driedeling in 'gebruikers interface', 'systeem' en 'data- en kennisbank' die
hier is toegepast, zal voor het hele model worden gebruikt. Het geeft een overzicht welke
informatie door de gebruiker moet worden aangeleverd en welke informatie in het systeem
aanwezig moet zijn .
..................................................................................

1 -~::i~b~k

gebruikers interface
input

I

data

systeem

·

I
:

:

,. . . . . .'f"

I

output

................................................................................;.

... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..!

Fig. 2.1 De structuur voor het beslissingsondersteunend model

Gebruikers interface
In de gebruikers interface kan de gebruiker bij "input" de gegevens invoeren. Het model
combineert deze gegevens met de informatie in de databank en kennisbank om de "output" te
generen. Het model kan in latere stappen deze "output'', eventueel aangepast door de
gebruiker, weer gebruiken als "input".
Systeem
In dit blokje vinden de daadwerkelijke berekeningen, matches of vergelijkingen plaats. Hier
worden de input-gegevens samen met de informatie uit de database verwerkt tot outputgegevens.
Data- en kennisbank
In het blokje database worden kengetallen opgeslagen evenals informatie over de synergie. In
het blokje kennis staat hoe de data en de inputgegevens van de gebruiker moeten worden
gelnterpreteerd of moeten worden gebruikt.

Het kan zijn dat de output van het systeem aanleiding is om de gegevens in de input aan te
passen of te veranderen. De gebruiker kan "al spelend" met het model de relatie tussen de
bioscoop en het winkelcentrum onderzoeken.
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2.4

Een eerste aanzet tot bet beslissingondersteunend model
In de volgende paragrafen wordt een eerste schematische invulling gegeven van het systeem.
In de volgende hoofdstukken wordt elke stap in het systeem verder toegelicht inclusief de

informatie die voorhanden moet zijn in de data- en kennisbase en welke mogelijkheden de
gebruiker heeft om gegevens aan te passen.

2.4.1 Het bepalen van de locatiepotenties
Het eerste proces dat het systeem zal ondersteunen is het bepalen van de potentie van de
locatie. Hiermee wordt niet bedoeld het onderzoeken van aspecten zoals voldoende
infrastructuur, maar puur het nagaan van de potenties gebaseerd op het verzorgingsgebied en,
voor zover mogelijk, aanwezige concurrentie.
Het is nodig te weten wat de potentie van de locatie is om te kunnen bepalen hoe groot het
winkelcentrum en hoe groot de bioscoop wordt (of kan worden). De grootte van het
winkelcentrum zegt iets over de functie van het winkelcentrum en dit heeft weer een
belangrijk effect op de brancheverdeling. Deze brancheverdeling heeft weer gevolgen voor de
synergiemogelijkheden.
GEBRUIKER

SYS TEEM

RETAIL
inwonerpotentieel
koopkrachtbinding
koopkrachttoevloeiing
huidige winkelaanbod
etc.

~
I

berekeningen

BIOSCOOP
inwonerpotentieel
bioscoopbinding
bezoektoevloeiing
bestaande # bioscoopstoelen
etc.

I

~

formules

I

RETAIL
kengetallen
referenties
BIOSCOOP
kengetallen
referenties
HORECA
gemidd bestedingen p.p.
bij de horeca tijdens
winkeltrips

HORECA
potentiele horecaornzet
gemiddelde m2 per
horecagelegenheid
POTENTIEEL
type winkelcentrum
# winkels
# parkeerplaatsen
type bioscoop
# stoelen/zalen

DATA- en KENNISBANK

~

....

Fig. 2.2 Het inschatten van de potenties van een locatie

In figuur 2.2 is schematisch aangegeven hoe de potenties van zowel detailhandel, horeca als
een bioscoop worden bepaald. Het is mogelijk dat de gebruiker niet tevreden is met de output
omdat de berekeningmethode in zijn opinie niet juist is of dat niet de juiste gegevens in de
database staan. De gebruiker kan dan echter of wel de output resultaten aanpassen (overrulen
van het systeem) of aanpassingen aanbrengen in de database.
Deze stap in het beslissingsondersteunend model is echter wel van belang om de gebruiker er
toe te zetten het potentieel gefundeerd te berekenen. Het vormt de basis voor de bepaling van
de synergie en lay-out structuren. Wanneer er in deze fase een foute schatting wordt gemaakt
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heeft dit gevolgen voor alle andere aannames en kunnen alle uitkomsten van het systeem
waardeloos worden.
Het is natuurlijk goed mogelijk dat de gebruiker al over gegevens beschikt omtrent de
potenties van de locatie op grond van andere (uitgebreidere) onderzoeken. Deze stap kan dan
natuurlijk worden overgeslagen en de potenties km1nen rechtstreeks worden ingevuld. Door
met deze stap in het beslissingsondersteunend model te beginnen kan het model ook in een
vroeg stadium of bij de beschikbaarheid van weinig gegevens worden toegepast.
In hoofdstuk drie zal worden toegelicht hoe het beslissingsondersteunend ·model de
detailhandelspotenties en daarbij horende horecapotenties nagaat. In hoofdstuk vier wordt dit
voor bioscopen toegelicht.
2.4.2 Het bepalen van de synergiepotenties
De volgende stap is het bepalen van de synergievoordelen. Om deze synergievoordelen te
bepalen is er een consumentenonderzoek uitgevoerd waarover in hoofdstuk vijf wordt
gerapporteerd.
Met behulp van gegevens uit dit en andere consumentenonderzoeken worden de
synergiepotenties van de detailhandels-, horeca en bioscooppotentieel nagegaan. Schematisch
is dit weergegeven in figuur 2.3 . In hoofdstuk zes wordt deze stap behandeld.
GEBRUIKER
E--1

;:i

~

SYS TEEM

detailhandelspotentieel
horecapotentieel
bioscooppotentieel

DATA- en KENNISBANK

data

match
E--1

;:i

~
;:i

0

trekkracht (intern, extern)
bioscoop is wel/geen trekker
# bezoekers die combineren
extra horecabezoeken
# bezoekers die winkelen
% parkeerpl. v. biosbez.
etc.

formules

Fig. 2.3 Het bepalen van de synergiepotenties

2.4.3 Het bepalen van bioscooplocatie
In hoofdstuk zeven wordt vervolgens nagegaan welke consequenties de synergie voor de layout van een winkelcentrum heeft. Daarbij zijn vooral van invloed het aantal trekkers en of
een bioscoop ook als trekker kan/moet worden gezien of niet. In figuur 2.4 wordt deze stap
weergegeven.
GEBRUIKER
E--1

;:i

=-..
~

E--1

;:i

=-..
~

E--1

;:i

=-..

E--1

;:i

0

SYSTEEM

RETAIL
#trekkers
# verdiepingen
BIOSCOOP
trekker j a/nee

DATA- en KENNISBANK
lay-out structuren

match

locatie eisen bioscoop
belang afstand en trap
van verschillende
branches

mogelijke lay-out(s)
mogelijke bioscooplocatie
branche afstand/trap advies

Fig. 2.4 Het generen van mogelijke lay-out structuren en advies over branchelocaties t.o.v. de bioscoop
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Tevens wordt een 'tool' beschreven waarmee kan worden nagegaan hoe dicht bepaalde
branches/winkels het beste bij de bioscoop kunnen liggen om de synergie maximaal te
benutten.
2.4.4 Het uiteindelijke resultaat
Het uiteindelijke resultaat is een model dat aangeeft waar de synergievoordelen tussen een
winkelcentrum en een bioscoop liggen en welke consequenties deze hebben voor de lay-out
. van het winkelcentrum. En op welke afstand branches/winkels het beste kunnen liggen om de
synergie maximaal te benutten.

In vogelvlucht doorloopt het model de volgende stappen:
• Inschatten van de detailhandels-, horeca en bioscooppotentie van de locatie
• Bepaling van de synergievoordelen
• Bepaling van de mogelijke lay-out structuren en de beste locatie van de bioscoop
daarin
• Tool om synergie maximaal te benutten aan de hand van de afstand tussen bioscoop
en branches/winkels.
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3 Het bepalen van de detailhandelspotentie
3.1

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt nagegaan wat de detailhandelspotentie van een locatie is. Vervolgens
is er gekeken welke winkelcentrurnfunctie hiermee overeen komt en welke
branchesamenstelling hiermee samenhangt. Tenslotte zullen ook nog het aantal benodigde
parkeerplaatsen en de eisen ten aanzien van de bereikbaarheid worden besproken.
Het is nodig deze stap in het model te maken omdat de synergiemogelijkheden tussen een
bioscoop en een buurtcentrum anders zullen zijn dan tussen een bioscoop en een binnenstad.
Om de synergie te bepalen is het dus van belang het type winkelcentrum te weten. Doordat
het beslissingsondersteunend model deze stap behandelt is het model toepasbaar in een vroeg
stadium van een winkelcentrumontwikkeling.

3.2

Potentieel aan verkoopvloeroppervlak
Het potentieel aan verkoopvloeroppervlak kan worden bepaald met behulp van een distributie
planologisch onderzoek (DPO). De volgende basisformule wordt daarbij gebruikt [Gianotten,
1999]:

Ewe=

100 + Twc
(Ix Bx ~)

Vwc

-A

waarbij:
- econornische ruimte in m2 verkoopvloeroppervlak
Ewe
- aantal inwoners in het verzorgingsgebied
I
B
- toonbankbestedingen, jaarlijks, per persoon, totaal of naar branche(groepen)
kwc
- koopkrachtbinding: mate waarin het winkelcentrum de koopkracht uit het
verzorgingsgebied weet te binden (k in % van B)
- toevloeiing van koopkracht van buiten het verzorgingsgebied
T we
Vwe
- vloerproductiviteit, de omzet per m2 vvo benodigd voor een rendabele
bedrijfsvoering (effectieve en normatieve vloerproductiviteit)
A
- aanwezige aantal m2 vvo in het winkelapparaat
Deze formule is iets aangepast. In het origineel (zie referentie) is de koopkrachttoevloeiing
uitgedrukt in een percentage van de koopkracht van binnen het verzorgingsgebied. Er is
echter geen argument waarom koopkrachttoevloeiing afhankelijk zou zijn van de koopkracht
in het verzorgingsgebied.
De aangepaste formule geeft inzicht in hoe groot het aanbod van winkelruimte in een gebied
zou kunnen zijn. Echter op deze formule is vanuit de vakwereld ook veel comrnentaar. Dit
comrnentaar richt zich voornamelijk op de koopkrachtbinding en -toevloeiing. Het is
namelijk zeer moeilijk deze te achterhalen. Deze getallen worden soms geschat en zijn soms
gebaseerd op consumentenonderzoek.
Een ander probleem is de vloerproductiviteit. Wil men een juist resultaat uit de formule
verkrijgen zal men eigenlijk de formule voor elke branche moeten invullen. Doet men dit niet
dan moet men een gewogen gerniddelde schatten van de vloerproductiviteit over de branches
heen. Dit schatten zal de betrouwbaarheid niet ten goede komen.
De vloerproductiviteit wordt meestal gegeven in guldens per vierkantemeter bvo (bedrijfs-
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vloeroppervlak). Dit is om te rekenen met de verhouding; verkoopvloeroppervlak is ongeveer
75% van het bedrijfsvloeroppervlak [Aalbers en Jansen, 2000]. In modeme, planmatig
opgezette winkelcentra is dit percentage dikwijls hoger en is veelal goedkope magazijnruimte
elders beschikbaar.
Hoewel deze formule absoluut niet volledig en 100% betrouwbaar is, is er toch besloten de
formule te gebruiken. Het altematief, uitgebreid onderzoek naar het potentieel van de locatie,
zou betekenen dat het model niet meer in een vroeg stadium en zonder een minimum aan
gegevens toepasbaar is. En dit is een van de doelstellingen van het beslissingsondersteunend
model.
Tenslotte bepaalt het model het aantal bezoekers aan de hand van de bezoekfrequentie die de
gebruiker aangeeft. Eventueel kan de gebruiker ook het gemiddeld aantal bezoekers per dag
invullen.

3.3

Verkoopvloeroppervlak per branche
Synergie tussen een bioscoop en detailhandel zal per branche verschillend zijn. De
mogelijkheid tot synergie zal dus afhangen van de aanwezige branches in het winkelcentrum
en de omvang waarin deze branches aanwezig zijn . De brancheverdeling hangt samen met de
functie van het winkelcentrum. Wanneer het een bestaand winkelcentrum betreft kan de
branchesamenstelling natuurlijk ter plaatse worden geinventariseerd.
In paragraaf 3.3.3 wordt behandeld hoe het aantal vierkantemeters horeca wordt berekend.
Ook hiervoor geld dat bij een bestaand centrum dit natuurlijk kan worden geinventariseerd.

3.3.1 Functie van bet winkelcentrum
De functie-indeling die hier gebruikt zal gaan worden moet aan een belangrijke voorwaarde
voldoen . Er moeten genoeg gegevens beschikbaar zijn over de brancheverdeling (voldoende
gedetailleerd) en hun oppervlaktes. Een indeling die voldoet aan deze eisen is de indeling van
Hoofd Bedrijfschap Detailhandel en D&P6 . Deze indeling maakt onderscheid in de volgende
functies:
• Binnensteden
• Hoofdwinkelcentra
• Kemverzorgende winkelgebieden
• Stadsdeelcentra
• Aanvullende centra
• Wijkwinkelcentra
• Buurtwinkelcentra
• Grootschalige concentraties (POV /GOV)
In bijlage 3_i is een uitgebreide beschrijving te vinden van deze functie-indeling. Hier wordt
tevens een indicatie gegeven van het aantal trekkers dat zich in een winkelcentrum bevindt
per functie. Een trekker is een winkel die bezoekers naar het winkelcentrum trekken en/of
bezoekersstromen in het winkelcentrum op gang brengen . Voorbeelden van trekkers zijn een
Bijenkorf, V &D, H&M, C&A en een HEMA.
Kemverzorgende winkelcentra kunnen dezelfde omvang hebben als een stadsdeelcentrum of
een grootschalige concentratie. De gebruiker wordt gevraagd aan te geven of het om een
centraal winkelgebied gaat en of het om een POV/GOV locatie (inclusief bijbehorende
branchemix) gaat.

6

D&P Onderzoek en Advies in samenwerking met Hoofdbedrijfsschap Detailhandel, Retail Handboek
1998/1999, Den Haag 1999
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3.3.2 Brancheverdeling
Het Hoofdbedrijfschapdetailhandel en D&P hanteren de volgende branche-indeling.
Allereerst wordt er een opdeling gemaakt tussen dagelijkse en niet-dagelijkse goederen. Bij
de dagelijkse goederen wordt een onderscheid gemaakt tussen:
• Levensmiddelen
• Persoonlijke verzorging
De niet dagelijkse goederen worden opgedeeld in:
• Warenhuizen
• Mode
• Luxe artikelen
• Vrije tijd
• Plant en dier
• In en om het huis
• Overige detailhandel
Per winkelcentrumtype is de gemiddelde brancheverdeling, inclusief gemiddelde vvo per
winkel, bekend. Met deze gegevens is het dus ook mogelijk een inschatting te maken van het
aantal winkels. Er is een structurele trend gaande van schaalvergroting in de detailhandel
[Aalbers en Jansen, 2000]. Dit betekent dat het gemiddelde oppervlakte per winkel toeneemt
(van 50 m2 in 1950 naar 170 m2 in 2000). Aangezien de gegevens in het
beslissingsondersteunend model het gemiddelde in Nederland betreft, zal het aangegeven
aantal winkels eerder naar beneden bijgesteld moeten worden dan naar boven.

In Bijlage 3_ii worden de verschillende branches kort toegelicht. Een probleem blijft bij
indelingen dat sommige winkels slecht in te delen zijn. Bijvoorbeeld een Kijkshop of een
Blokker, er zijn argumenten aan te voeren om ze in meerdere categorieen in te delen. De
categorieen moeten dan ook niet worden gezien als strakke richtlijnen maar aanwijzingen hoe
een binnenstad of stadsdeelcentrum is opgebouwd.

3.3.3 Horeca
In de brancheverdeling is de horeca niet opgenomen. In het kader van deze studie is het
echter wel een belangrijk onderdeel van een winkelcentrum. Het inpassen van horeca in een
winkelcentrum is een van de middelen die wordt toegepast om bezoekers langer vast te
houden, er wordt een "rustpunt" geboden tijdens het winkelen.
In 1993 werd er 1, 1 miljard gulden (van de 18, 1 miljard omzet) uitgegeven bij de horeca
tijdens het recreatief winkelen [Hazel, 1997]. Per persoon wordt er per jaar dus fl 71,70
uitgegeven bij de horeca tijdens het winkelen (in 1993 bestond de Nederlandse bevolking uit
15.341.600 personen 7). Met deze gegevens is het mogelijk na te gaan hoeveel de inwoners
van het verzorgingsgebied ongeveer zullen besteden bij de horeca tijdens het winkelen.
Vervolgens kan er samen met het gegeven dat de gemiddelde vloerproductiviteit in de horeca
(zoals dat is terug te vinden in winkelcentra; cafe's, lunchrooms etc) ongeveer 7.000 gulden
(per m2 vvo) is 8, worden berekend hoeveel vierkantemeters horeca er ongeveer kunnen
worden gerealiseerd.
De gebruiker kan vervolgens aangegeven welk percentage van deze vierkantemeters zal
toekomen aan het winkelcentrum en het aantal horecagelegenheden bepalen op basis van een
door de gebruiker te schatten gemiddelde verkoopvloeroppervlak van een horecagelegenheid.

7

8

www.cbs.nl
www.rabobank.nl
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3.4

Bereikbaarheid en parkeren
De bereikbaarheid per auto is voor hoofdwinkelcentra en binnensteden belangrijk evenals de
aanwezigheid van voldoende parkeervoorzieningen. Men kan de volgende stelregel hanteren;
per 100 m2 verkoopvloeroppervlak ongeveer 3 parkeerplaatsen (bron: interview) .
Een stadsdeelcentrum heeft meestal meer de functie van een boodschappencentrum dan een
hoofdwinkelcentrum of een binnenstad waardoor de bereikbaarheid en de parkeerfaciliteiten
belangrijker zijn. Voor deze categorie moet dan ook van de regel 6 parkeerplaatsen per 100
m2 bedrijfsvloeroppervlak [Aalbers en Jansen, 2000].
Een wijkwinkelcentrum heeft een iets lagere eis ten aanzien van parkeren (4 tot 6
parkeerplaatsen per 100 m2 bedrijfsvloeroppervlak) en de bereikbaarheid per fiets en te voet
wordt relatief belangrijker. Dit geldt ook voor een buurtcentrum. In een buurtcentrum neemt
de behoefte aan parkeerplaatsen iets af, 4 parkeerplaatsen per 100 m2 bedrijfsvloeroppervlak.
Uit buitenlandse bronnen [Gosling en Maitland, 1976; Maitland, 1990] blijkt dat planmatig
ontwikkelde winkelcentra vaak een hogere parkeereis hebben, bijvoorbeeld van 6 tot 9
parkeerplaatsen per 100 m2 (vvo). Dit komt omdat bij planmatig ontwikkelde winkelcentra
een veel hoger percentage met de auto bet winkelcentrum bezoekt. De gebruiker van het
model wordt in staat gesteld de parkeereis eventueel naar eigen inzicht aan te passen.

3.5

Samenvatting
In dit hoofdstuk is toegelicht hoe, zonder uitgebreid onderzoek, een inschatting gemaakt kan
worden van de detailhandels- en horecapotenties van een locatie. In figuur 3.1 is aan de
linkerzijde schematisch weergegeven welke gegevens de gebruiker daarvoor aanlevert. Zoals
toegelicht in hoofdstuk 2 staat aan de rechterzijde welke gegevens in de data- en kennisbank
van bet model zijn opgeslagen.
Uit paragraaf 3.3 .3 bleek dater bij een detailhandelsconcentratie ook mogelijkheden kunnen
zijn voor de horeca.
Het resultaat van dit dee! is dat er een schatting kan worden gemaakt van de
detailhandelspotentie van de locatie en wel ten aanzien van de volgende concrete punten:
• bet type winkelcentrum
• de brancheverdeling
• bet aantal winkels
• de verkoopvloeroppervlakte van de verschillende branches
• het aantal winkelcentrum bezoekers
• ongeveer bet aantal benodigde parkeerplaatsen
Het betreft bier een schatting die gemaakt is aan de hand van bet gemiddelden per
winkelcentrumfunctie in Nederland. De gebruiker van het model wordt dan ook in staat
gesteld om de uitkomsten aan te passen.
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Fig. 3.1 Het inschatten van de detailhandels- en horecapotentie
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4 Het bepalen van de bioscooppotentie
4.1

Inleiding
In de volgende paragrafen wordt besproken hoe er een inschatting kan worden gemaakt van
de locatie mogelijkheden voor een bioscoop. Daarnaast wordt er ingegaan op eisen die
worden gesteld aan de parkeermogelijkhden en de bereikbaarheid.
Evenals bij het bepalen van de potentie voor een winkelcentrum zal elke locatie en situatie
weer anders zijn. Een model <lat algemeen toepasbaar moet zijn zal daarom nooit volledig
zijn. Hier geldt weer <lat de gebruiker in staat wordt gesteld uitkomsten aan te passen.
De gegevens in <lit hoofdstuk zijn gebaseerd, voorzover niet anders vermeld, op interviews.

4.2

Potentieel aan stoelen en zalen
In deze paragraaf wordt toegelicht hoe het aantal bioscoopstoelen en -zalen kan worden
bepaald voor een locatie. De gegevens zijn gebaseerd op de interviews voorzover er geen
andere referentie staat vermeld.

4.2.1 Aantal stoelen
Het potentieel aan bioscoopstoelen kan worden bepaald met behulp van een formule die
overkomt met de DPO formule gebruikt in hoofdstuk drie. Deze formule komt er voor de
bepaling van de bioscooppotentie dan als volgt uit te zien:

(

kbios )
IxGxlOi)
+ Tbios

-A

vbios
waarbij:
Ebios
- econornische ruimte voor het aantal bioscoopstoelen
I
- aantal inwoners in het verzorgingsgebied
G
- aantal keer <lat de bewoners gerniddeld naar de bioscoop gaan per jaar.
kbios
- binding van de bioscoop (% van de keren <lat bewoners de betreffende bioscoop
gebruiken)
Tbios
- toevloeiing van bioscoopbezoeken door inwoners van buiten het
verzorgingsgebied
V bios
- benodigde aantal bioscoopbezoeken per bioscoopstoel per jaar
A
- aanwezige aantal bioscoopstoelen (in het verzorgingsgebied)
De parameters kbios en T bios zijn moeilijk te bepalen. Hier kan men dezelfde kritiek uiten als
bij de DPO formule voor het bepalen van het winkelpotentieel. Toch is het van belang deze
parameters goed in te schatten aangezien ze een grote invloed kunnen hebben. In Amsterdam
komt bijvoorbeeld een aanzienlijk aantal van de bioscoopbezoeken van de toeristen.
Het verzorgingsgebied kan worden bepaald door te kijken naar het aantal inwoners binnen
een half uur rijden. Een half uur rijden is een normale tijd die bioscoopbezoekers voor hun
bezoek over hebben. Voor een megaplex (zie latere uitleg type bioscoop) kan <lit zelfs
oplopen tot een uur.
In Nederland gaan mensen gerniddeld 1,1 keer per jaar naar de bioscoop (cijfer 1996).9

9
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Jongeren gaan echter veel vaker dan ouderen. 10 In het beslissingsondersteunend model wordt
daarom aan de gebruiker gevraagd wat het percentage jongeren tussen de 13 en de 29 is
zodat, wanneer dit afwijkt van het gerniddelde in Nederland, een correctie kan worden
gemaakt.
Het benodigd aantal bioscoopbezoeken per bioscoopstoel is ongeveer 365 bezoeken per jaar.
De stelregel is dat elke Stoel gerniddeld een keer per dag bezet moet zijn wil de bioscoop
rendabel kunnen functioneren . vbios is dus 365.

4.2.2 Aantal zalen
Een bioscoopzaal heeft rninimaal 100 stoelen. Er zijn meestal een aantal grote en kleinere
zalen. Gerniddeld heeft een bioscoopzaal ongeveer tussen de 200 en 250 stoelen. (in Belgie
heeft de gerniddelde bioscoopzaal 233 stoelen 11 , in Nederland 185 stoelen [Nozeman 1999])
Er is een trend gaande dat oude kleine bioscopen verdwijnen ten gunste van grote bioscopen.
Bioscooptype
Aan de hand van het aantal zalen is er een opdeling gemaakt naar type bioscoop. Een
bioscoop tot 8 zalen is een gewone bioscoop, 8 tot 16 zalen (1.500 tot 5.000 stoelen) wordt
een multiplex genoemd en een megaplex is een bioscoop met 16 of meer zalen (5.000 of meer
stoelen) [Beekers 1999]. Bioscopen met 2 tot en met 7 zalen worden ook wel rniniplexen
genoemd [Nozeman 1999].
Verschillen zijn er in de afstand die bezoekers overbruggen. Naarmate de bioscoop groter is
hebben bezoekers er meer reistijd voor over. Daarnaast is er een opvallend verschil in het
aantal bezoekers dat vooraf al weet naar welke film ze willen gaan. Naarmate de bioscoop
groter is, en de filrnkeus toeneemt, hebben minder mensen vooraf al in hun hoofd naar welke
film ze willen.
In de doelgroep van de verschillende bioscopen zit geen of nauwelijks verschil [Ching Chung
1999]. Door vooral de multi- en megaplexen op perifere locaties te ontwikkelen werd
gehoopt meer gezinnen aan te trekken die de binnenstad te onveilig en/of te slecht bereikbaar
vinden.

4.3

Bereikbaarheid en parkeren
De bereikbaarheid voor een bioscoop is zowel per openbaar vervoer als per auto belangrijk.
De verdeling over het gebruik van deze vervoersmethoden is ongeveer gelijk in een normale
Nederlandse situatie. Natuurlijk zal de locatie van grote invloed zijn op de keuze van vervoer
door bezoekers. De gebruiker van het model heeft de mogelijkheid het percentage
bioscoopbezoekers die met de auto komt naar eigen inzicht aan te passen.
Het aantal benodigde parkeerplaatsen wordt bepaald door de volgende stelregel; gerniddeld
zitten er drie mensen in een auto en komt dit dus neer op een parkeerplaats per 3
bioscoopstoelen maal het percentage (50%) dat met de auto komt (bij maximale bezetting van
de bioscoop).
Parkeerplaatsen worden vaak als synergie voordeel genoemd. De piek van het winkelen ligt
meestal 's rniddags en van de bioscoop ligt 's avonds. Voorzichtigheid is hier echter geboden.
De piek in het winkelbezoek, zeker wanneer de openingstijden verruimen, zal verschuiven.
Daarnaast is het tijdens koopavonden tegelijk druk bij de winkels en de bioscoop.

10
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Nationaal Instituut voor de Statistiek (Ministerie van Econornische Zaken, Belgie), Kerncijfers 2000,
URL: http://statbel.fgov.be/
11
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4.4

Samenvatting
Met de in dit hoofdstuk behandelde methode kunnen op een relatief eenvoudige wijze de
volgende punten worden berekend:
• aantal bioscoopstoelen
• aantal bioscoopzalen
• bioscooptype
• het aantal bioscoopbezoekers
• aantal benodigde parkeerplaatsen ten behoeve van de bioscoop
In figuur 4.1 staat schematisch weergegeven welke gegevens door de gebruiker moeten

worden ingevoerd en welke gegevens in het model zijn opgeslagen.
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Fig. 4.1 Het schatten van de bioscooppotentie
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5 Consumentenonderzoek naar synergie
5.1

Inleiding
In de vorige twee hoofdstukken is duidelijk geworden hoe kan worden ingeschat wat de
potenties zijn voor een bioscoop en voor een winkelcentrum. In dit hoofdstuk wordt het
consumentenonderzoek toegelicht dat is uitgevoerd om de synergie(mogelijkheden) tussen
het winkelcentrum en de bioscoop te achterhalen.

5.2

Opzet van bet consumentenonderzoek
In deze paragraaf wordt toegelicht welke probleemstelling en doelstelling voor dit
deelonderzoek gehanteerd is. In paragraaf 5.2.3 worden vervolgens de methode en de keuzes
die zijn gemaakt uitgelegd.

5.2.1 Probleemstelling
Het is onduidelijk hoe het gedrag van bioscoopbezoekers wordt belnvloed wanneer een
bioscoop is gelntegreerd in een winkelcentrum.
5.2.2 Doelstelling
Het onderzoeken van het winkelgedrag en gedrag voor en na een bioscoopbezoek. Daamaast
inzicht verkrijgen in het winkel/horecabezoek voor een bioscoopbezoek wanneer de bioscoop
gelntegreerd is in het winkelcentrum.
5.2.3 Methode
Er zijn meerdere methodes voorhanden om dit consumentenonderzoek aan te pakken. Er is
gekozen om consumenten te ondervragen en deze resultaten te gebruiken in de database van
het beslissingsondersteunend model. De reden hiervoor is dat er door een voldoende aantal
consumenten te interviewen er een objectief beeld verkregen kan worden over de effecten
van een bioscoop in een winkelcentrum.
Uit de vele mogelijke methodes om consumentengedrag te onderzoeken is gekozen om door
rniddel van gestructureerde interviews het publiek in een winkelcentrum te ondervragen.
Hieronder volgen de redenen waarom voor deze methode is gekozen in tegenstelling tot
andere methodes zoals het enqueteren bij mensen thuis, laten terugsturen van enquetes of
observeren van gedrag:
•
•
•
•
•

Er kan een hoge respons worden verkregen dat de betrouwbaarheid ten goede komt.
Er is direct inzicht in de mate van respons.
Weinig slecht of onvolledig ingevulde enquetes.
Het is mogelijk consumenten te assisteren bij vragen die niet goed worden begrepen.
Er kunnen vragen worden gesteld over fictieve bioscooplocaties in het
winkelcentrum (i.t.t. observeren)

Wijnegem Shopping Center
Er is gekozen om het onderzoek te houden onder bezoekers van Wijnegem Shopping Center
(WSC). WSC is een winkelcentrum gebouwd naar voorbeeld van de Amerikaanse Shopping
Mall en vijf kilometer buiten het centrum van Antwerpen gelegen . Het heeft een zeer
uitgebreid assortiment aan winkels waar men zowel voor de dagelijkse boodschappen als het
zogenaamde "vergelijkend winkelen" terecht kan. Jaarlijk komen er ongeveer acht rniljoen
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meer informatie over dit winkelcentrum zie bijlagen 5_i. De keuze voor Wijnegem Shopping
Center is genomen om de volgende redenen:
•

•

•

•

Bijna alle consumenten komen
puur om te winkelen, er zijn,
naast horeca, geen andere
functies in het winkelcentrum
aanwezig (ook geen bioscoop).
Het is een planmatig ontwikkeld
winkelcentrum met een groot
oppervlak (bijna 60.000 m2
verkoopvloeroppervlak).
.Het winkelcentrum heeft een
volledig
assortiment
(van
modewinkels tot supermarkt) en
is te vergelijken met het aanbod Foto 5.1 Wijnegem Shopping Center
van een middelgrote binnenstad
in Nederland.
Het is goed voor te stellen dat er aan dit winkelcentrum ook een bioscoop zou worden
gebouwd.

Figuur 5.1 Gelijkvloers van Wijnegem Shopping Center

Figuur 5.2 Verdieping van Wijnegem Shopping Center
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5.2.4 Populatie en steekproef
De populatie in dit onderzoek wordt gevormd door de bezoekers van Wijnegem Shopping
Center (WSC). De resultaten zijn dus strikt genomen alleen geldig voor een situatie
vergelijkbaar met de situatie in WSC (zelfde soort locatie, zelfde soort bezoeker enz.). Echter
WSC is goed vergelijkbaar met een Nederlandse binnenstad (qua branchesamenstelling en
mogelijkheid tot toevoegen bioscoop) en hoewel er zeker verschillen bestaan tussen het
gedrag van Belgen en Nederlanders zijn dit geen hemelsbrede verschillen. Er is geen
aanleiding om het microgedrag (gedrag in het winkelcentrum) van Belgen en Nederlanders
anders in te schatten. Er kan dus worden verondersteld dat de uitkomsten grote
overeenkomsten zullen vertonen met het gedrag van consumenten in andere winkelcentra.
Steekproef en betrouwbaarheid
De steekproef is genomen door bezoekers bij het verlaten van het winkelcentrum te vragen of
zij hun medewerking wilden verlenen aan het onderzoek. Het is dus een toevallige
steekproef. In september waren 558 consumenten (zonder 28 testenquetes) bereid mee te
werken.
Van deze steekproef viel 63, 1% in de doelgroep van het consumentenonderzoek (352 van de
558). Dat wil zeggen; zij gaan vaker dan maal per jaar 3 naar de bioscoop. Bezoekers die
minder vaak naar de bioscoop gaan zijn verder niet ondervraagd aangezien de gegevens
minder relevant zijn. Daarnaast wordt de betrouwbaarheid van hun ingeschatte gedrag laag
geacht.
De steekproef van 380 respondenten (regelmatige bioscoopbezoekers ondervraagd in WSC)
resulteert in een betrouwbaarheidsmarge van ongeveer 5% met zekerheid van 95%.

5.2.5 Vragenlijst
Het interview bestaat uit vragen over het huidige winkel- en bioscoopgedrag van de
winkelcentrumbezoekers. Daarnaast zijn er ook vragen gesteld over het gedrag voor en na het
bioscoopbezoek. Vervolgens is er aan de respondenten gevraagd zich voor te stellen dat er in
Wijnegem Shopping Center een grootschalige bioscoop (met ruime keuze aan films) zou
worden gelntegreerd en is gevraagd of ze hier gebruik van zouden maken. Ook waarom ze
van de bioscoop gebruik zouden gaan maken is gevraagd.
Tenslotte zijn er achtereenvolgends drie verschillende plattegronden van het winkelcentrum
met een bioscoop getoond waarbij de bioscoop zich telkens op een andere locatie bevond.
Respondenten moesten zich voorstellen minimaal een uur de tijd te hebben voorafgaand aan
hun bioscoopbezoek. Vervolgens is er gevraagd waar ze zouden parkeren en welke winkels
en/of horeca ze zouden denken te gaan bezoeken. De volledige vragenlijst is te vinden in
bijlage 5_ii.
De drie verschillende bioscooplocaties ZIJn gekozen met inachtneming van de volgende
overwegmgen:
• Bioscopen worden nagenoeg altijd op de verdieping gerealiseerd gegeven het
(normaal gesproken) lagere huurniveau op verdiepingen en constructieve
overwegingen.
• De afstand ten opzichte van de ho rec a
• De afstand ten opzichte van de ingangen
De consumenten zijn allereerst geselecteerd op het feit dat ze niet voor de eerste keer in het
winkelcentrum waren en dat ze ook klaar met winkelen waren. Ook buiten de doelgroep
vielen de mensen die de afgelopen drie maanden niet naar de bioscoop waren geweest (deze
mensen zijn slechts geturfd). Er is vanuit gegaan dat bezoekers die meer dan drie keer per
jaar naar de bioscoop gaan en Wijnegem Shopping Center goed kennen betrouwbare
gegevens opleveren.
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5.2.6 Analyse
De antwoorden zijn geanalyseerd door middel van het berekenen van de frequenties van de
antwoorden. Bij een aantal vragen is gebruik gemaakt van kruistabellen.
De vragen waarbij gebruik is gemaakt van de verschillende bioscooplocaties zijn geanalyseerd
met behulp van logistische regressie. Met behulp van deze analyse methode is bet mogelijk te
voorspellen wat de kans is dat een winkel of horecagelegenheid wel of niet wordt bezocht
vooraf aan een bioscoopvoorstelling. Een nadere uitleg volgt in paragraaf 5.3.5.

5.3

Resultaten
In deze paragraaf zullen de resultaten van bet
consumentenonderzoek worden gepresenteerd.
Allereerst wordt er ingegaan op de
persoonskenmerken en vervolgens wordt bet
winkel- en bioscoopgedrag besproken. Daarna
wordt de reactie van de respondenten besproken
op de mogelijkheid van een megabioscoop in
Wijnegem. De respondenten die daar positief op
reageerden hebben ook de vragen omtrent de
verschillende bioscooplocatie en winkel/horeca
bezoek beantwoord. De analyse wordt
behandeld in paragraaf 5.3.5.
Foto 5.2 Wijnegem Shopping Center
De consumenten zijn ondervraagd op bet
moment dat ze bet winkelcentrum gingen verlaten. Er is gewerkt met vijf interviewers. Op
vrijdag 26 augustus is de vragenlijst getest en op donderdag 7, vrijdag 8 en zaterdag 9
september is er geenqueteerd van ongeveer 10 uur 's ochtends tot sluitingstijd (normaal acht
uur, alleen op vrijdag tot negen uur). Ongeveer 42% van de interviews zijn afgenomen op
zaterdag 9 september.
De interviews zijn voornamelijk afgenomen bij de uitgangen aan de noord en west zijde
(uitgang 5,6 en 8). Een klein aandeel is afgenomen bij de uitgang aan de zuidzijde (uitgang 7)
en op bet dak (uitgang 3).

5.3.1 Persoonskenmerken
Geslacht
Er zijn in totaal 380 (352 + 28 testenquetes) mensen gei'nterviewd waarvan 40% man en 60%
vrouw. Het percentage vrouwen is iets hoger dan het percentage dat het management van
Wijngem Shopping Center (WSC) ondervond bij de bezoekersenquetes van 1999 (namelijk
54%). Echter het betreft bij de cijfers van Wijnegem Shopping Center jaargemiddelde, bet kan
natuurlijk zijn dat de verhoudingen over bet jaar been fluctueren. (bijv. als in vakantie periodes
meer mannen mee gaan winkelen)
Leeftijd
Zestig procent van de respondenten is jonger dan 29 jaar. 20% valt in de leeftijdscategorie 30
tot 39. Het percentage gei'nterviewden boven de 40 is ongeveer 15% en dus maar een zeer klein
percentage is ouder dan 50 (5 %).
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Ook deze gegevens wijken af van de gegevens die het management van Wijnegem Shopping
Center heeft verzameld. Het percentage jongeren is veel groter in dit consumentenonderzoek.
Dit komt doordat er is geselecteerd op regelmatige bioscoopbezoekers en jongeren gemiddeld
genomen vaker naar de bioscoop gaan. 12
5.3.2 Winkel- en horecagedrag

Frequentie van winkelcentrumbezoek
Op de vraag "Hoe vaak bent u de afgelopen drie maanden naar de Wijnegem Shopping Center
geweest?"gaf 64,4% aan meer dan een keer per maand WSC te bezoeken waarvan 26,3 %
aangeeft in ieder geval een keer per week te komen. 12,4% komt niet vaker dan acht keer
Jaar.
Geplande en bezochte winkels
De respondenten is gevraagd of ze vooraf al wisten welke winkels ze wilden gaan bezoeken.
73,7 % gaf hier een bevestigend antwoord op. 25,5 % heeft voordat ze naar WSC toe komen
geen · winkels gepland. 34,7% bezoekt niet meer winkels dan gepland. De overige
respondenten bezoeken over het algemeen meer winkels dan gepland (enkele uitzonderingen
daargelaten die minder winkels dan zij hadden gepland bezoeken).
Ruim eenderde van de respondenten koopt in niet meer dan een winkel iets. De overige
bezoekers deden hun aankopen in twee of meer winkels.
Van de geplande en bezochte winkels zijn ook de namen bekend. In de bijlage 5_iii is een
uitgebreide tabel te vinden. De hoogst scorende geplande winkels zijn opgenomen in tabel
5.1.
Tabel 5.2 Een selectie van het aandeel (%)van geplande en bezochte winkels.
Winkelnaam
gepland
bezocht
H&M
13,6
19,1
Free Record Shop
5,0
7,0
Kruidvat
8,3
14,6
Giacomelli
5,4
9,4
ESPRIT
6,6
12,4
17,0
Gbsuper
14,9
ZARA
7,0
13,5
C&A
5,0
10,8
HEMA
7,0
10,8
FNAC
21, 1
28,8

In hoeverre de winkels gepland zijn zegt iets over in hoeverre deze winkels bezoekers naar
het winkelcentrum trekken . Het aantal keren dat een winkel is genoemd op de vraag welke
winkels de respondent had bezocht, zegt bovendien iets over de aantrekkingskracht van de
winkel in het winkelcentrum. Winkels die hoog scoren warden in een winkelcentrum zo
ingepland dat ze bezoekersstromen op gang brengen en/of bezoekers naar het winkelcentrum
kunnen trekken. Deze winkels warden trekkers genoemd.
In het rijtje belangrijke trekkers van WSC worden, naast de in tabel 5.2 terug te vinden
winkels, bijvoorbeeld ook Marks & Spencer (resp. 1,7% en 5,7), P&C (resp. 2,1 % en 5,4%),
de Kijkshop (resp. 1,2% en 2,4%) en Kreymborg (resp. 0,4% en 2,7%) gerekend. Het is erg
opvallend dat deze winkels zo weinig warden genoemd. Men kan zich afvragen of deze
winkels dus wel als trekker kunnen warden beschouwd (van Kreymborg en P&C is bekend
dat ze moeite hebben met het aantrekken van consumenten). Gemiddeld worden er per
respondent 3,7 winkels bezocht.
12

www.cineview.nl
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Bezoekduur
Een groot deel van de bezoekers (iets meer dan 27%) blijft korter dan een uur winkelen. Dit
betekent vaak dat ze doelgerichte boodschappen zijn komen doen (winkels zoals de SuperGB
en kruidvat scoren hoog in deze groep). lets meer dan 30% blijft langer dan twee uur
winkelen. (zie voor de tabel, bijlage 5_iii tabel 9)
Hore ca
Bijna 46% van de respondenten heeft gebruik gemaakt van een horecagelegenheid. 4% van
de respondenten geeft aan twee horecagelegenheden te hebben bezocht. Ongeveer 54% heeft
geen horeca bezocht. (deze percentages zijn gecorrigeerd voor de non-respons)
5.3.3 Bioscoopgedrag
Frequentie van bioscoopbezoek
33,8% bezoekt de bioscoop vaker dan een keer per maand. De overige en grootste groep
(66,2%) komt tussen de vier en twaalf keer per jaar in de bioscoop. Bezoekers van WSC die
drie keer per jaar of minder naar de bioscoop gaan vielen niet in de doelgroep en zijn niet
ondervraagd.
Van de winkelcentrumbezoekers die zij n aangesproken en wilden meewerken vie! 63, 1% in
de doelgroep. Het betekent dat 63, 1% van de winkelcentrumbezoekers vaker dan drie keer
per jaar naar de bioscoop gaan. In Nederland gaat 17% van alle mensen van 18 jaar en ouder
vaker dan drie keer per jaar naar de bioscoop [Ching Chung, 1997]. Er is dus een groot
verschil. Ten eerste wordt dit veroorzaakt door bet verschil tussen Nederland en Belgie (in
Belgie gaan mensen gemiddeld 2,5 keer per jaar naar de bioscoop (cijfer 1998) 13 en in
Nederland 1,2 (bron: interview, cijfer 1998)) en ten tweede is bet verschil te verklaren
doordat in dit onderzoek jongeren vanaf 13 jaar zijn ondervraagd. Daarnaast is de populatie
die in Wijnegem Shopping Center komt geen juiste steekproef van de Belgische bevolking
(bijvoorbeeld; 75,5% van de winkelcentrumbezoekers zijn jonder dan 50 jaar, terwijl 67% 14
van de Belgische bevolking jonger dan 50 jaar is) .
Bioscoopdagen
Zaterdag is met 51,5% de grote bioscoopdag. Vrijdag komt op een goede tweede plaats
(36,6%) en ook zondag is met 24,4% redelijk populair. 15 Het weekend is dus duidelijk de tijd
om naar de bioscoop te gaan. Echter ook meer dan vijftig procent (54,3%) gaat ook wel eens
op een doordeweekse dag naar de bioscoop!
Dagdeel
Zoals vie! te verwachten gaat bet grootste deel 56, 1% tussen zes en negen uur 's avonds naar
de bioscoop. Het gaat dan meestal om de voorstelling van acht uur (alle films in Metropolis
beginnen om of rond acht uur). Echter, nog een behoorlijk percentage van bijna 15% heeft de
laatste keer de bioscoop 's middag bezocht.
Welke bioscoop
Bijna 80% geeft aan de megabioscoop in de haven van Antwerpen, Metroplis, te bezoeken
(met 24 zalen een van de grootste bioscopen van Europa) en daarmee is Metropolis onder de
respondenten duidelijk de marktleider. Ver daarachter komt Gaumont (17 zalen in bet
centrum van Antwerpen) met bijna 20% .
13

Nationaal Instituut voor de Statistiek (Ministerie van Economische Zaken, Belgie), Kerncijfers 2000,
URL: http://statbel.fgov.be/
14
idem
15
Aangezien respondenten een aantal dagen konden noemen komen de percentages opgeteld boven de
100%
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Vooraf/achteraf activiteiten
Veruit het grootste deel van de respondenten geeft aan voor het bioscoopbezoek niets te
hebben ondemomen, zij zijn rechtstreeks van huis naar de bioscoop gegaan (zie tabel 5.3).
37 ,7% van de respondenten geeft aan vooraf wel naar een cafe of restaurant te zijn geweest.
Opvallend is dat ruim eenderde van deze groep aangeeft slechts soms deze combinatie te
maken (cafe dan wel restaurant vooraf aan het bioscoopbezoek). Van de respondenten die
rechtstreeks van huis kwamen geeft ruim 85% aan meestal niets voor hun bioscoopbezoek te
ondememen.
Tabel 5.3 activiteit voor en na het bioscoopbezoek
combinatie vooraf

winkelen
restaurant
cafe (incl fast food)
niets
anders
non-respons
Totaal

freguentie
14
66
77
215
4
4
380

eercentage
3,7
17,4
20,3
56,6
1, 1
1, 1
100,0

combinatie achteraf

freguentie
2
15
231
126
3
3
380

eercentage
,5
3,9
60,8
33,2
,8
0,8
100,0

In vergelijking met andere onderzoeken zijn deze percentages laag. In het onderzoek van
Ching Chung [1997] bleek rond de 80% van de bioscoopbezoekers vooraf andere
voorzieningen te hebben bezocht (Doove [1996] en Hendriks en Verhorst [1993] komen ook
op soortgelijke percentages uit). 60% van de bioscoopbezoekers in Rotterdam hadden ervoor
winkels bezocht en in Scheveningen bedroeg dit percentage 34%. In de onderzoeken van
Doove [1996] en Hendriks en Verhorst [1993] warden voor de combinatie met winkels veel
lagere percentage gevonden. In dit onderzoek is ook het percentage horecabezoek vooraf laag
in vergelijking met andere (reeds genoemde) onderzoeken.
Een verklaring voor het lage percentage winkelbezoek vooraf is dat Metroplis ongeveer 10
rninuten uit het centrum ligt. Het combineren ligt daarom niet voor de hand.
Meer dan 60% van de bioscoopgangers geeft aan achteraf een cafe te hebben bezocht. Bijna
driekwart geeft aan deze combinatie nagenoeg altijd te maken. Een percentage van 33,2%
geeft aan gelijk naar huis te gaan. Deze gevonden percentages wijken niet significant af van
de percentages gevonden in de andere onderzoeken. De twee respondenten die achteraf
winkels hebben bezocht zijn 's rniddags naar de bioscoop geweest.
5.3.4 Een bioscoop in Wijnegem Shopping Center

Bioscoopgebruik
In tabel 5 .4 staat hoeveel van de winkelcentrumbezoekers denken gebruik te gaan maken van
de bioscoop, wanneer er een in Wijnegem zou zitten. Het blijkt om 71 % van de bezoekers te
gaan.
Tabel 5.4 Denkt u dat u van de bioscoop in WSC gebruik zou maken? (n=380)
freguentie
eercentage
ja
271
71,3
106
27,9
nee
Aan iedereen is gevraagd aan te geven waarom ze wel of niet van de bioscoop gebruik
denken te maken. Daarbij was het mogelijk meer dan een reden te geven. In tabel 5.5 en tabel
5.6 staan deze antwoorden opgesomd.
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Tabel 5.5 Reden om niet van de bioscoop gebruik te maken (n=106)
freguentie
locatie
51
Red en
minder steer
24
20
onvoldoende horeca (geen uitgaansmogelijkheden)
niet willen combineren
20
Te druk
12
10
andere reden

percentage
48,1
22,6
18,9
18,9
11,3
9,4

Tabel 5.6 Reden om wel van de bioscoop gebruik te maken (n=272)
freguentie
locatie
155
Reden
19
steer I drukte I gezelligheid
winkels nabij
121
horeca nabij
30
andere reden
43

percentage
57,0
7,0
44,5
11,0
17,6

Er kan warden geconcludeerd dat de locatie van het winkelcentrum zowel een belangrijke
reden is om wel als niet van de bioscoop gebruik te maken. Voor de horeca geldt hetzelfde.
Het is zowel een belangrijke reden om juist wel van de bioscoop gebruik te maken als niet.
Bijna 45% van de respondenten die van de bioscoop gebruik zouden willen maken geeft aan
dat de nabijheid van winkels een reden is. Dit terwijl maar een zeer klein percentage nu
winkelen combineert met hun bioscoop bezoek (zie paragraaf 5.3.3). Het kan dus goed zijn
dat er een latente behoefte is aan winkelen vooraf aan een bioscoopbezoek wanneer de
winkels zich in de directe omgeving bevinden van de bioscoop en natuurlijk open zouden zijn
op momenten dat consumenten naar de bioscoop willen gaan.

Combineren met winkel en/of horecabezoek
Bijna 81 % van de bezoekers die gebruik denken te maken van de bioscoop zouden ook eerder
komen om hun bioscoopbezoek te combineren met winkel- en/of horecabezoek.
Hoe Lang consumenten van tevoren willen komen
In tabel 5. 7 staan de antwoorden weergegeven van de respondenten op de vraag hoe lang zij
dachten voor de bioscoopvoorstelling te komen. Opvallend is dat meer dan 65% zelfs meer
dan een uur er vooruit willen trekken.
Tabel 5.7 Hoe lang van tevoren zou u komen?
frequentie
percentage
tot en met 60 min
61
28,1
ongeveer 90 min
33
15,2
71
32,7
ongeveer 120 min
!anger dan 150 min
41
18,9
non-res pons
11
5, 1
Totaal
100,0
217

De branche of horeca waar men het liefste rondkijkt of tijd spendeert
In tabel 5.8 staat aangegeven welke branche de respondenten het liefst zouden bezoeken
voordat de bioscoopvoorstelling zou beginnen. Er is een situatie geschetst dat ze slechts
ongeveer een halfuur de tijd hebben (een tijd die je vaak over hebt wanneer je op tijd de
bioscoopkaarten moet ophalen/kopen). Het was mogelijk meer dan een antwoord te geven.
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Tabel 5.8 Bij welke branche en/of horeca zou u het liefst rondkijken? (n=273)
percentage
freguentie
38,1
104
mode en accessoires
12
4,4
hardware
2,2
6
food
16,8
46
uit en thuis
52,0
142
cafe
9,5
26
restaurant
0,3
1
geen voorkeur
1,1
3
niets
7
2,6
non-respons

Met 52% is een bezoek aan een cafe duidelijk het populairst. Verder is het interessant om te
weten dat veel bezoekers ook graag even bij modewinkels zouden rondkijken. De groep die
de branche "uit en thuis" noemt is ook groat, 36 respondenten hebben dit verder
gespecificeerd, het gaat vooral om cd en/of boeken winkels.
Deze resultaten zijn erg opvallend wanneer men ze vergelijkt met het huidige gedrag voor en
na het bioscoopbezoek (tabel 5.3). Hier kan een aantal verklaringen voor worden gegeven.
Het kan zo zijn dat bioscoopbezoekers hun gedrag laten afhangen van de locatie. Irnmers bij
Metropolis is er niet of nauwelijks de mogelijkheid te gaan winkelen en ook het horeca
aanbod is beperkt. In andere onderzoeken [Doove, 1996; Ching Chung, 1997], waar de
locatie veel meer combinatie mogelijkheden biedt, werden dan ook veel hogere percentages
combinatiebezoeken gemeten. Het is een aanwijzing dat een bepaalde groep
bioscoopbezoekers alleen van andere voorzieningen gebruik maakt wanneer de locatie deze
andere voorzieningen biedt.

5.3.5 Winkelkeuze voor bet bioscoopbezoek
Respondenten die positief stonden tegenover een bioscoop in Wijnegem Shopping Center en
ook rninimaal vier keer per jaar in het winkelcentrum komen is gevraagd naar hun gedrag bij
drie verschillende opties voor de bioscooplocatie. Ze hebben aangegeven bij welke winkels
en/of horeca ze zouden gaan kijken/zitten.
De verschillende opties zijn telkens gerouleerd en de respondenten kregen de drie opties dus
niet allemaal in dezelfde volgorde te zien. Nietternin is optie een is iets vaker als eerste laten
zien, optie twee iets vaker als tweede en hetzelfde geldt voor optie drie. Niet alle
respondenten hebben bun mening gegeven over alle drie opties. Gerniddeld genomen noemde
de respondenten 2,08 winkels en 0,30 horecagelegenheden.
De gegevens zijn geanalyseerd met behulp van logistische regressie (zie bijlage 5_v). Met
behulp van deze analyse kan er worden nagegaan in hoeverre een bepaald resultaat (wel of
niet bezoek van winkel/horeca) afhangt van een of meer variabelen.
De kans dat een winkel wel of niet wordt bezocht zal onder andere afhangen van de afstand
tot de bioscoop, op welke verdieping de winkel/horecagelegenheid zich bevindt, de
aanwezigheid van concurrerende winkels, het aanbod van de winkel/horeca, de tijd die de
bezoeker heeft etc. Met behulp van logistische regressie is het mogelijk de kans te koppelen
aan deze verschillende variabelen. Voor dit onderzoek is er gekozen om te analyseren in
hoeverre de kans (wel/niet bezoek) afhangt van de afstand tussen winkel/horeca en de
bioscoop en op welke verdieping de winkel/horeca zich bevindt. Deze keuze is gemaakt
omdat deze twee aspecten een belangrijke invloed zullen hebben op de locatie van een
bioscoop in een winkelcentrum.
Door de consumenten te vragen naar hun gedrag bij drie verschillende bioscooplocaties
wordt voor elke winkel informatie verkregen met drie verschillende afstanden tot de
bioscoop. Aangezien de bioscoop zich in alle opties op de verdieping bevindt is het alleen
mogelijk het "trapeffect" te meten wanneer in een branche de winkels zijn verdeeld over de
twee verdiepingen.
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De verzamelde gegevens zouden oak andere analyses mogelijk maken. Het was oak mogelijk
geweest na te gaan in hoeverre er concurrentievoordeel tussen winkels zou ontstaan door de
afstand tussen winkel/horecagelegenheid en bioscoop. Gezien de tijd en de doelstelling van
bet onderzoek is er besloten hi er alleen bet "afstandseffect" en "trapeffect" na te gaan (en
niet bet concurrentie-effect).
Voor zowel bet niet bezoeken als bet wel bezoeken kan een forrnule warden opgesteld
[Borgers, 1995, zie bijlage 5_v]; Fwel en Fruet· In deze beschouwing kan Fwel warden gezien als
een maat voor bet nut dat wordt ontleend aan bet bezoek van de betreffende
winkel/horecagelegenheid. Hoe hoger bet getal, hoe hoger bet nut. Aangezien nut een relatief
begrip is kan de waarde voor bet nut van geen bezoek (Fnie1) arbitrair op 0 gezet warden. De
formule voor Fwel ziet er in dit geval als volgt uit:
Fwel

=Cbranche + B1 _branche * [afstand) + B2_branche * [trap)

waarbij:
Cbranche
B1 _branche
B2_branche

- een constante (specifiek voor de branche/winkel/horeca)
- de parameter voor de afstand (specifiek voor de branche/winkel/horeca)
- de parameter voor de trap (specifiek voor de branche/winkel/horeca)

Om de kans te berekenen dat een bepaalde winkel/horecagelegenheid wordt bezocht, wordt
de volgende formule gebruikt (voor een uitgebreidere toelichting, zie bijlage 5_v):
Pwe1 = exp(Fwe1) I (exp(Fwe1) + exp(Frue1))
Imme rs

= exp(Fwe1) I (exp(Fwe1) + 1)

exp(Fniei) = exp(O) = 1

In tabel 5.9 vindt men de verschillende gevonden constanten en beta's voor de verschillende
branches. Wanneer de beta voor de trap ontbreekt, betekent dit dater onvoldoende gegevens
waren om deze te bepalen (dat wil zeggen alle winkels in de branche bevonden zich op
dezelfde etage). Hoe lager de constante, des te lager is de bijdrage in de kans van bezoek door
bioscoopbezoekers. In andere woorden; hoe lager de constante, hoe minder de bioscoop voor
de desbetreffende branche bezoek stimuleert. De parameters be'invloeden deze constante
negatief.
In bijlage 5_vi is een tabel te vinden met alle winkels gesorteerd op de branche waarin ze zijn
ingedeeld. De groep modewarenhuizen is bijvoorbeeld opgebouwd uit zeven verschillende
warenhuizen (H&M, M&S Mode, Giacomelli Sport, C&A, Marks & Spencer Kreymborg en
P&C). De waarden voor de constanten en de beta's zijn gemiddelden voor deze branche.
Waamemingen gebaseerd op een winkel of wanneer alle winkels zich op dezelfde verdieping
bevinden zullen nooit een trapparameter opleveren. Dit is bet geval voor de Fnac, CD winkels
en boekenwinkels. De FNAC is als enige winkel apart onderzocht omdat tijdens bet afnemen
van de interviews al bleek dat dit een populaire winkel is onder bioscoopbezoekers.
Daamaast zijn de CDwinkels en boekenwinkels uit de branchegroep CD-, boeken en
audiowinkels gelicht. In paragraaf 5.3.4 bleek dat veel respondenten deze winkels noemden
als winkel waar ze voorafgaand aan een bioscoopbezoek graag been zouden gaan.
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Tabel 5.9 constanten en beta's van verschillende branches
Schoenen
Modewarenhuizen
Landelijke ketens
Boetiekjes
Horeca
Pers. Verzorging
Juweliers
CD, boeken en audio
Speelgoed
Fnac
CDwinkels
Boekenwinkels

nr. branche constante
sig.
B1 sig.
B2 sig.
1010
-5,271 0,000
-0,002 0,398 -1,883 0,011
-2,371 0,000
-0,003 0,002 -0,941 0,000
1020
1030
-3,268 0,000
-0,003 0,000 -0,594 0,000
-4,923 0,000
-0,002 0, 163 -0,617 0,048
1040
2000
-2,581 0,000 -0,00428 0,000 -1, 718 0,000
30xx
-3,500 0,000 -0,00045 0,679 -1,045 0,000
4010
-10,291 0,011 0,012483 0,37 4 -9,020 0,879
-3,645 0,000 -0,00237 0,004 -0,070 0,765
60xx
7010
-3,855 0,000 -0,00256 0,095 -0,819 0, 186
0, 765 0,000
-0,004 0,000
FNAC
6010
-2,627 0,000 -0,00448 0,025
-4,623 0,000 -0,00179 0,390
6020

De significantie geeft aan hoe waarschijnlijk het is dat de constante of beta inderdaad van nul
afwijkt (en dus van invloed is op de kans <lat een winkel/horecagelegenheid wordt bezocht).
Wanneer de significantie een waarde heeft minder dan 0,05 dan kan men stellen met meer
dan 95% zekerheid <lat de constante of beta van nul afwijkt.
De afstand blijkt bij de branches schoenenwinkels, boetiekjes, persoonlijke verzorging,
juweliers, speelgoedwinkels en boekenwinkels, gebaseerd op deze metingen, geen
significante invloed te hebben. Bij de juweliers, cd-, boeken- en audiowinkels en
speelgoedwinkels is de 62 (de trapparameter) niet significant. Wanneer de resultaten niet
significant zijn warden de beta's in de formule op nul gezet en heeft de afstand en/of trap dus
geen invloed op de bezoekkans door bioscoopbezoekers.
Tabel 5.10 De kans van bezoek
schoenenwinkels
modewarenhuizen
modeketens
boetiekjes
horeca
pers. verzorging
juweliers
cd, boeken, audio
speelgoedwinkels
Fnac
CD winkels
boekenwinkels

afstand trap
p we) afstand trap
p wel afstand trap
p wel p normaal
400
O 0,23%
200
O 0,34%
30
O 0,48% 1,3%
400
1 0,04%
200
1 0,05%
30
1 0,07%
400
0 2,74%
200
0 4,88%
30
0 7,86% 8,0%
200
1 1,09%
1,96%
30
1 3,22%
400
0 3,36% 2,8%
200
0 2,05%
0 1,13%
400
30
1 0,63%
400
200
30
1 1,89%
1,14%
0 0,72% 0,5%
0 0,72%
400
200
0 0,72%
30
0,39%
400
200
1 0,39%
30
1 0,39%
6,24% 2,2%
0
0 1,35%
400
200
0 3,11%
30
400
200
1 0,57%
1 0,24%
30
1 1,18%
0 2,66% 3,1%
400
0 2,66%
200
0 2,66%
30
400
200
1 0,95%
1 0,95%
30
1 0,95%
30
0,00% 0,5%
0,00%
200
0,00%
400
30
2,38% 5,6%
1,00%
400
200
1,60%
30
2,07% 1,1%
400
2,07%
200
2,07%
30
0 65,58% 28,8%
0 30,24%
400
200
0 49,11%
30
1 5,95% 4,3%
1 1,19%
200
2,87%
400
30
1 0,97% 4,6%
400
1 0,97%
200
1 0,97%

In tabel 5.10 is voor drie verschillende afstanden (ongeveer 400, 200 en 30 meter) met wel of
geen trap (1 is wel een trap, 0 is geen trap) aangegeven in welke kans van bezoek <lit
resulteert. De kansen zijn over het algemeen heel erg laag. Er zijn in WSC meer dan 200
winkels. De kans <lat een winkel wordt bezocht is daardoor laag (0,5% wanneer de kans van
bezoek voor alle winkels gelijk is). Daamaast is de kans van bezoek bij een winkel als Fnac
natuurlijk veel grater dan een klein boetiekje. De kansen kunnen warden opgeteld om na te
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gaan wat de kans is dat een van bijvoorbeeld vijf modewinkels wordt bezocht.
Vergelijking van verschillende bioscooplocaties
De bezoekkans is te gebruiken om een afweging te maken waar de bioscoop het beste in het
winkelcentrum zou passen of juist welke winkels het beste rond een bioscoop passen. In
voorbeeld 5 .1 is dit toegelicht. Er wordt hierbij aangenomen dat de integratie van de bioscoop
in het winkelcentrum de 'normale' winkelcentrumbezoekers niet belnvloedt. Wanneer een
bezoek voor de bioscoop een vervangend bezoek is van een bezoek tijdens een andere
winkeltrip gebeurt dit echter wel en zullen de kansen wijzigen.

Vergelijking huidige bezoekkans met invloed van bioscoop
Het is mogelijk de huidige bezoekkans te vergelijken met de kans dat een
winkel/horecagelegenheid wordt bezocht voor een bioscoopbezoek. Een winkel die een
relatief grote kans heeft om bezocht te worden door bioscoopbezoekers en een lage kans
onder winkelcentrumbezoekers zal meer aan de bioscoop hebben dan winkels met een !age
kans onder bioscoopbezoekers en hoge bezoekkans onder winkelcentrumbezoekers. Men
moet echter wel in de gaten houden dat het over verschillende groepen gaat, de ene groep
komt om te winkelen, de andere groep voor de bioscoop.
In kolom Pnormaal van tabel 5.10 staat de bezoekkans onder winkelcentrumbezoekers gegeven
(deze kans is het gemiddelde van de bezoekpercentages, zie paragraaf 5.3.2, een uitgebreide
tabel is in de bijlage te vinden) . In voorbeeld 5.2 wordt gelllustreerd hoe de bezoekkansen
onder bioscoop- en winkelcentrumbezoekers moet worden ge"interpreteerd.
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Branche gevoeligheid voor afstand en trap
In de figum 5 .1, 5. 2 en 5.3 staan grafieken waarin de kans van bezoek is uitgezet tegen
verschillende afstanden en wel of geen trap. Door te kijken hoe snel de bezoekkans toeneemt bij
bet afnemen van de afstand tot de bioscoop kan men de gevoeligheid van de branche nagaan.
Op dezelfde manier kan de gevoeligheid voor een trap worden ingeschat.

kansen met trap

kansen zonder trap
8,00%

8,00%
7,00%

7,00%

• modew arenhuizen

• modew arenhuizen

6,00%

6,00%
•horeca

5,00%

•horeca

5,00%
QI

QI

c: 4,00%
nl

c:
nl 4,00%

g modeketens

~

3,00%
2,00%

~

2,00%

ocd-, boeken- en
audiow inkels

1,00%

• CD.v inkels

3,00%

• modeketens

1,00%

0,00%

0,00%
400

200

30

400

200

30

ocd- , boeken- en
audiow inkels

afstand

afstand

Figuur 5.1 Bezoekkansen zonder trap, verschillende afstanden

Figuur 5.2 Bezoekk:ansen met trap, verschillende afstanden

kansen met en zonder trap
8,00%
7,00%
• modew arenhuizen

6,00%

•horeca

5,00%

• modeketens

QI

c: 4,00%

nl

D pers.verzorg

~

3,00%

D boetiekjes
2,00%

D schoenw inkels

1,00%
0,00%

0

trap

Figuur 5.3 Bezoekk:ans met en zonder trap (op 30 meter van de
bioscoop)

In de tabel 5.11 staan de conclusies samengevat die uit deze figuren en tabel 5.9 kunnen
worden getrokken. Ben + betekent nauwelijks gevoelig, ++ gevoelig en +++ betekent heel
gevoelig.
De meest gevoelige branches/winkels voor trap en/of afstand komen overeen met de
antwoorden van de respondenten op de vraag waar ze het liefst zouden rondkijken voorafgaand
aan een bioscoopbezoek. (zie tabel 5.8)
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Tabel 5.11 Gevoeligheid voor een trap en afstand per branche
gevoeligheid voor trap
gevoeligheid voor afstand
++
(niet significant)
schoenwinkels
+++
+++
modewarenhuizen
++
++
modeketens
(niet significant)
boetiekjes
+
+++
+++
horeca
(niet significant)
++
pers. verzorging
(niet significant)
(niet significant)
juweliers
(niet significant)
CD, boeken, audio
++
(niet significant)
(niet significant)
speelgoedwinkels
+++
(niet gemeten)
Fnac
+++
(niet gemeten)
CDwinkels
(niet significant)
(niet gemeten)
boekenwinkels

5.4

Samenvatting

5.4.1 Winkel- en bioscoopgedrag
Winkelgedrag
• Meer dan 70% van de respondenten 16 hebben een of meer winkels gepland. 35%
bezoekt oak niet meer winkels dan gepland.
• Gerniddeld warden er 3,7 winkels per respondent bezocht.
• De bezoekduur is heel wisselend, bijna 30% blijft niet !anger dan een uur maar oak
meer dan 30% blijft !anger dan twee uur winkelen.
• 46% maakt gebruik van de horeca in het winkelcentrum.
Bioscoopgedrag
• Bijna 34% komt rninimaal een keer in de maand in de bioscoop. De overige en
grootste groep (63%) komt tussen de vier en twaalf keer per jaar in de bioscoop.
• Het weekend is de populairste tijd om naar de bioscoop te gaan. Echter meer dan
50% geeft aan oak wel eens op een doordeweekse dag de bioscoop te bezoeken.
• 15% geeft aan de laatste keer naar de rniddagvoorstelling van de bioscoop te zijn
geweest.
• Het directe aanbod van de omgeving bei"nvloedt of consumenten hun bioscoopbezoek
combineren met winkelen of horecabezoek.

5.4.2 Bioscoop in Wijnegem Shopping Center
De volgende punten bleken uit de gehouden interviews onder de bezoekers van Wijnegem
Shopping Center (WSC):
• 71 % denk gebruik te zullen maken van een bioscoop in WSC.
• 81 % daarvan zou oak eerder komen om het bezoek met andere voorzieningen in het
winkelcentrum te combineren
• 45 % (van de 71 %) vindt de nabijheid van winkels een positief aspect en noemt dit al s
(een van de) reden(en) om van de bioscoop in WSC gebruik te gaan maken .
• 28% denkt tot een uur voor het bioscoopbezoek te komen om het te combineren met
winkel/horecabezoek, 50% trekt er twee uur of !anger voor uit.

16

De respondenten bestaan uit bezoekers van WSC die meer dan drie keer per jaar een bioscoop
bezoeken.
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Het bezoeken van een cafe is met 52% het populairst. Maar de winkels die
modeartikelen verkopen trekken met 38% ook erg aan gevolgd door de categorie "Uit
en Thuis" ( 17%, deze categorie omvat CD-, boeken- en audiowinkels evenals een
winkel zoals Casa)
Fnac heeft een grote kans om bezocht te worden voorafgaand aan een
bioscoopbezoek maar heeft tevens een hoge afstandgevoeligheid (afstand tot
bioscoop neemt toe, kans van bezoek neemt af) .
Modewarenhuizen, CDzaken en horeca hebben allemaal zowel een hoge kans van
bezoek als een grote afstandgevoeligheid. Van de modewarenhuizen en de horeca is
bekend dat ze zeer gevoelig zijn voor een trap.
Modeketens hebben ook een redelijke kans om bezocht te worden . De
afstandgevoeligheid is minder dan bij de hiervoor genoemde branches. Er is een
trapgevoeligheid gemeten hoewel dit veel minder is dan bij de horeca.
Schoenenwinkels en juweliers hebben geen voordeel van een bioscoop (er worden
geen bezoeken gegenereerd door de bioscoop).

5.4.3 Conclusies over de synergiepotenties
Het blijkt dat een aanzienlijk deel van de bioscoopbezoekers hun bezoek zouden combineren
met winkelen wanneer de bioscoop in het winkelcentrum is gelntegreerd. Niet alle
branches/winkels zullen echter evenveel van de door de bioscoop aangetrokken bezoekers
profiteren. De voordelen komen voomamelijk toe aan de horeca, modewinkels en
CDwinkels. Voor een eventueel aanwezige Fnac kan het voordeel aanzienlijk zijn.
Men kan dan volgende stellen. Wil een winkelcentrum kunnen profiteren van de
bioscoopbezoekers, dan moet;
• er voldoende horeca aanwezig zijn
• de modebranche vertegenwoordigd zijn
• er een CDwinkel. aanwezig zijn
Ook wanneer het winkelcentrum niet aan (al) deze voorwaarden voldoet kan het natuurlijk
profiteren van de aanwezigheid van een bioscoop, het zal echter in mindere mate zijn.
Het kan natuurlijk zijn dat de winkelbezoeken door bioscoopbezoekers een ander
winkelbezoek (tijdens een (pure) winkelcentrumtrip) vervangt. Op basis van dit onderzoek is
dat niet te achterhalen.
Met behulp van de bezoekkansen kan men voor Wijnegem Shopping Center (of vergelijkbare
winkelcentra) inschatten hoeveel extra bezoekers dit oplevert voor bepaalde winkels. De
detaillist zal willen weten hoeveel extra omzet deze extra bezoeken zullen opleveren.
De afstand tussen de bioscoop en de verschillende branches/winkels kan heel belangrijk voor
de winkel zijn bij het aantrekken van bioscoopbezoekers. Vooral de horeca, modewinkels en
CDwinkels zijn hier erg gevoelig voor. Daamaast bleek dat wanneer de horeca en
modewarenhuizen op dezelfde verdieping als de bioscoop zijn gelegen de bezoekkans
aanzienlijk toeneemt.
Aanbevelingen over de bioscooplocatie of locatie van winkels/branches moeten wel in
perspectief worden gezien. De grootste groep winkelcentrumbezoekers zal geen gebruik gaan
maken van de bioscoop. (Ter vergelijking: WSC heeft gemiddeld genomen 150.000
bezoekers per week, een grote bioscoop zal er gemiddeld ongeveer 10.500 hebben.) Bij het
kiezen van een winkellocatie in het winkelcentrum is dus altijd het gedrag van de
winkelcentrumbezoekers het belangrijkst. Er zijn genoeg situaties waarin er nog een heleboel
vrijheid is om de winkellocatie te kiezen. In die situaties kunnen de resultaten van dit
onderzoek worden gebruikt om de winkel/bioscooplocatie zo optimaal mogelijk te kiezen.
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6 Het bepalen van de synergiepotenties
6.1

Inleiding
In hoofdstuk 3 en 4 is de vraagzijde van winkelvierkantemeters en bioscoopstoelen aan de
orde geweest. In hoofdstuk vijf is duidelijk geworden, door rniddel van het
consumentenonderzoek, welke synergievoordelen een bioscoop in een winkelcentrum kan
hebben. In dit hoofdstuk zal het model met behulp van de resultaten uit hoofdstuk vijf verder
warden 'ingevuld'. Eerst wordt de invloed van de bioscoop op het verzorgingsgebied en de
bezoekersaantallen van het winkelcentrum geanalyseerd. In paragraaf 6.3 wordt een
inschatting gemaakt van het eventuele belang van de bioscoop als trekker. Nadat in paragraaf
6.4 is ingegaan op de combinatiebezoeken die bioscoopbezoekers maken wordt in paragraaf
6.5 het eventuele synergievoordeel van het dubbelgebruik van de parkeerplaatsen behandeld.
Er moet warden opgemerkt dat doordat alleen de gegevens beschikbaar zijn van slechts
enkele consumentenonderzoeken de databank van het model niet volledig gevuld kan warden.
Daardoor is het model niet in alle gevallen in staat zelf de juiste gegevens te genereren. Bij
gebrek aan gegevens zal soms de gebruiker van het model aannames moeten maken.

6.2

Verzorgingsgebied
In hoofdstuk 1 zijn de zes punten van Johnson aangehaald (zie paragraaf 1.1.2) Twee van
deze punten suggereren dat een leisure-element (en dus ook een bioscoop) het
verzorgingsgebied zou vergroten en de bezoekfrequentie zou verhogen. In deze paragraaf
wordt er gekeken in hoeverre een bioscoop deze effecten inderdaad teweeg kan brengen.

6.2.1 Maximaal extra bezoeken
Een bioscoop kan er voor zorgen dat consumenten het winkelcentrum vaker bezoeken.
Wanneer er wordt aangenomen dat consumenten die hun bioscoopbezoek combineren met
bezoek aan winkels en/of horeca, dit winkel- en/of horecabezoek geen ander bezoek vervangt
(of dat het een bezoek aan een ander winkelcentrum vervangt), dan is het maximaal aantal
extra bezoeken gelijk aan het aantal bioscoopbezoeken uit het verzorgingsgebied van het
winkelcentrum. Het wordt berekend door het gerniddeld aantal bioscoopbezoeken per
persoon te vermenigvuldigen met het aantal inwoners van het verzorgingsgebied (v.h.
winkelcentrum) en dit te corrigeren met het marktaandeel van de bioscoop. Het marktaandeel
wordt bepaald aan de hand van de verdeling van het aantal stoelen over de bioscopen.
In het beslissingsondersteunend model wordt dit aangeduid met "extra bezoeken aan het
winkelcentrum". Het percentage extra bezoeken als percentage van de 'normale'
winkelcentrumbezoekers (bezoekers zonder bioscoop), wordt uitgerekend per week.
6.2.2 Maximaal extra bezoekers
Wanneer het verzorgingsgebied van de bioscoop grater is dan van het winkelcentrum zal het
winkelcentrum hier voordeel van hebben. Er komen dan immers bezoekers uit gebieden die
normaal gezien niet het winkelcentrum zouden aandoen . Het aantal extra bezoekers kan
berekend warden door het inwonersverschil van de verzorgingsgebieden te vermenigvuldigen
met het gerniddeld aantal bioscoopbezoeken per persoon. Hierbij moeten het aantal bezoeken
door bezoektoevloeiing van de bioscoop nog warden opgeteld.
Een gedeelte van deze extra bezoekers zal overeenkomen met de bezoekers die ook de
koopkrachttoevloeiing (zie paragraaf 3.3.2) veroorzaken . Het is echter niet mogelijk dit
aantal vast te stellen aangezien het onbekend is of deze bezoekers hun aankopen doen in het
winkelcentrum van onderwerp of in andere, ook in hetzelfde gebied liggende,
detailhandelsconcentraties. Daamaast is het ook mogelijk dat deze bezoekers van gebieden
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buiten het verzorgingsgebied van de bioscoop komen. Ook bij extra bezoekers is het
voorvoegsel "maximaal" daarom op zijn plaats. Het model rekent de extra bezoeken uit als
percentage van het 'normale' aantal winkelcentrumbezoekers en corrigeert het met het
marktaandeel van de bioscoop.

6.3

Bioscoop versus trekker
Het belang van een bioscoop voor een winkelcentrum kan worden benaderd door een
vergelijking te maken met een trekker. Een trekker is, zoals eerder genoemd, een winkel die
een grote aantrekkingskracht op de omgeving uitoefent en/of die in staat is bezoekersstromen
op gang te brengen in het winkelcentrum. Van deze aangetrokken bezoekers wordt
geprofiteerd door de overige winkels.
Door het aantal bezoekers van de bioscoop te vergelijken met het aantal bezoekers van
belangrijke trekkers kan de gebruiker een oordeel geven of een bioscoop ook als trekker mag
worden beschouwd. Daartoe wordt in het model gevraagd om het aantal bezoekers van een
aantal belangrijke trekkers te geven die door de gebruiker kunnen worden benoemd.
Vervolgens worden de bezoekersaantallen weergegeven als percentage van alle
winkelcentrumbezoekers (inclusief bioscoopbezoekers).
In vergelijking met een trekker verschilt de bioscoop natuurlijk wel op een aantal wezenlijke
punten. Zo komen de bezoekers van een bioscoop met vlagen naar binnen en naar buiten en is
de bioscoop pas echt druk in de avonduren.

6.4

Combinatie met andere functies
Winkels en horeca hebben alleen iets aan de aangetrokken bioscoopbezoekers wanneer deze
hun bioscoopbezoek combineren met een bezoek aan een winkel of horecagelegenheid. Uit
het uitgevoerde consumentenonderzoek blijkt dat 41 % van de bezoekers van Metropolis
(megaplex nabij Antwerpen met nauwelijks andere functies) vooraf een bezoek brengt aan de
horeca of detailhandel (zie tabel 5.3). In Rotterdam en Scheveningen maakt rond de 80% van
de bezoekers vooraf een combinatiebezoek [Ching Chung, 1997]. In Wijnegem zeggen 81 %
van de potentiele bioscoopbezoekers eerder te komen om het bezoek te combineren met
winkelen en/of horeca (zie paragraaf 5.3.4.). Hieruit kan worden geconcludeerd dat wanneer
het aanbod rninimaal gelijk is aan Wijnegem of Scheveningen (Rotterdam heeft een veel
groter aanbod) mag men verwachten dat ongeveer 80% van de bioscoopbezoekers vooraf
andere functies bezoekt.
In het beslissingsondersteunend model wordt 80% als uitgangspunt genomen wanneer het
winkelaanbod gelijk of groter dan het aanbod van Wijnegem is. Vooral het aanbod van
horeca, mode en Uit & Thuis branche (voornamelijk de CDwinkel, boekenwinkel en
audiowinkels zijn van belang) moet rninimaal gelijk zijn aan het aanbod van Wijnegem
aangezien uit tabel 5.8 blijkt dat consumenten bij deze branches graag willen rondkijken
voorafgaand aan een bioscoopbezoek. Bij de vergelijking van het potentiele winkelcentrum
met Wijnegem zal een marge van -/- 10% worden aangehouden. Het potentiele
winkelcentrum wordt vegeleken met Wijnegem op de volgende punten; (1) totale
verkoopvloeroppervlak, (2) totaal aantal winkels, (3) totaal aantal modewinkels en
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warenhuizen, (4) verkoopvloeroppervlak van de modewinkels en warenhuizen en (5)
verkoopvloeroppervlak van de horeca. De branches mode en warenhuizen en de horeca zijn
de zaken waar bioscoopbezoekers het liefst vooraf rondkijken.
Aanvullend onderzoek is nodig om het percentage voor kleinere winkelcentra te achterhalen.
Het model zal, wanneer het aanbod minder is, het aan de gebruiker over laten een schatting te
maken van het percentage bezoekers dat zal combineren.

6.4.1 Horeca
Het is ook mogelijk na te gaan hoeveel bioscoopbezoekers voorafgaand aan hun bezoek de
horeca zullen aandoen. Uit de interviews, gehouden in Wijnegem, blijkt dat 38% van de
bioscoopbezoekers vooraf iets bij de horeca gebruikt (tabel 5.3). 79% van de bezoekers van
de Rembrandt bioscoop in Utrecht blijken voor en/of na de voorstelling de horeca te
bezoeken [Hendriks en Verhorst, 1993]. In Rotterdam en Scheveningen bezoekt 50%
respectievelijk 58% vooraf de horeca [Ching Chung, 1997]. De respondenten in Wijnegem
zeiden in 57% van de gevallen de horeca te bezoeken voorafgaand aan een bioscoopbezoek in
Wijnegem.
Ching Chung verklaarde het hogere percentage horecabezoeken in Scheveningen door de
aanwezigheid van horeca in het bioscoopcomplex. Dit is in overeenstemming met het feit dat
horeca gevoelig is voor afstand (zie tabel 5.11). Er is gekozen om, wanneer het aanbod
minimaal overeenkomt met Wijnegem, in het beslissingsondersteunend model er vanuit te
gaan dat 55% van de bioscoopbezoekers voorafgaand de horeca bezoekt. Aangezien voor
kleinere centra bier ook aanvullend onderzoek nodig is, zal de gebruiker van het model bij
winkelcentra kleiner dan Wijnegem zelf een aanname moeten maken .

6.4.2 Detailhandel
Op dezelfde manier als bij de horeca kan er ook voor de detailhandel bepaald worden hoeveel
bioscoopbezoekers ongeveer vooraf winkels zullen bezoeken. In tabel 5.3 staat dat 4% van de
bioscoopbezoekers, ge"interviewd in Wijnegem, vooraf heeft gewinkeld (het betreft bezoekers
van Metropolis, de megabioscoop nabij Antwerpen zonder detailhandel in de directe
omgeving). 36% van de bezoekers van de Rembrandt bioscoop in Utrecht gaat ook winkelen
[Hendriks en Verhorst, 1993] en Ching Chung [1997] vindt de percentages van 62% en 35%
in Rotterdam respectievelijk Scheveningen. Opgemerkt moet worden dat in Utrecht de
winkels niet op zondag geopend waren en in Rotterdam en Scheveningen wel. 45% van de
respondenten in Wijnegem vinden de aanwezigheid van het winkelaanbod een positief aspect
bij de keuze om in Wijnegem naar de bioscoop te gaan wanneer er een zou worden
gerealiseerd (zie tabel 5.6).
Deze resultaten geven de indruk dat het winkelaanbod heel belangrijk is bij de keuze van
consumenten hun bioscoopbezoek wel of niet te combineren met winkelbezoek(en). Er is
gekozen om in het beslissingsondersteunend model het percentage van 40% te gebruiken om
het aantal bioscoopbezoekers, dat vooraf gaat winkelen wanneer het aanbod minimaal
overeenkomt met Wijnegem, te bepalen.
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6.5

Parkeerplaatsen
Uit de literatuur en de interviews bleek dat bet dubbelgebruik van parkeerplaatsen vaak als
belangrijk synergievoordeel wordt beschouwd. Andere gelnterviewden waren bet bier juist
weer niet mee eens omdat de parkeerplaatsen van een winkelcentrum (zonder bioscoop) nu al
tot sluitingstijd van de winkels bezet zouden zijn . Aangezien in Nederland bijna altijd een
tekort aan parkeerplaatsen is wil iedereen dat de parkeerplaatsen voor zijn/haar eigen
bezoekers vrij blijven.
In bet beslissingsondersteunend model zal het totaal aantal benodigde parkeerplaatsen voor
bet winkelcentrum (zie hoofdstuk 3) en de bioscoop (zie hoofdstuk 4) worden gegeven. Op
basis van deze gegevens kan de gebruiker beslissen of er extra parkeerplaatsen gerealiseerd
moeten worden. De te behalen synergie door dubbelgebruik van parkeerplaatsen zal, nog
meer dan de voorgaande punten, heel afhankelijk zijn van de desbetreffende situatie.

6.6

Samenvatting
Met behulp van de in dit hoofdstuk gepresenteerde dee! van het model is de gebruiker in staat
na te gaan wat bet effect is van de bioscoop op basis van de volgende gegevens:
• vergroting van bet verzorgingsgebied, in zowel absoluut aantal extra bezoekers en
percentage van bet aantal winkelcentrumbezoekers
• bezoekfrequentie toename, in zowel absoluut aantal extra bezoeken als in percentage
van bet aantal winkelcentrumbezoeken
• vergelijking aantalbezoekers met die van een trekker
• aantal bioscoopbezoekers die enige tijd voor bet bioscoopbezoek zullen komen om
ook winkels en/of horecagelegenheden te bezoeken
• aantal bioscoopbezoekers die voorafgaand aan de voorstelling de horeca aan doen
• aantal bioscoopbezoekers die voorafgaand zullen winkelen
• bet aantal parkeerplaatsen dat wordt gerealiseerd voor bioscoopbezoekers

In figuur 6.1 is schematisch weergegeven welke input de vorige fases van bet model of de
gebruiker aan moet leveren. Door gebruik te maken van resultaten uit bet consumenten
onderzoek en van formules kan er vervolgens iets worden gezegd over de vergroting van bet
verzorgingsgebied, een vergelijking worden gemaakt tussen een trekker en de bioscoop en bet
effect van de bioscoop op de horeca en detailhandel. Aangezien sommige data alleen geldig
zijn voor winkelcentra met een vergelijkbaar of groter winkelaanbod dan Wijnegem
Shopping Center, zal er eerst worden gekeken of bet potentiele winkelcentrum hieraan
voldoet. Wanneer bet winkelcentrum niet voldoet zal de gebruiker zelf een paar aannames
moeten maken. (Voor kleinere centra moet het nog nader worden onderzocht.)
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Fig. 6.1 Het bepalen van de synergiepotenties
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7 De bioscooplocatie in bet winkelcentrum
7.1

Inleiding
In dit hoofdstuk zal er warden ingegaan op consequenties voor de bioscooplocatie van de

synergie tussen het winkelcentrum en de bioscoop. Gedeeltelijk kunnen hierbij de gegevens
warden gebruikt zoals ze uit de eerdere delen van het beslissingsondersteunend model zijn
gekomen. Met behulp van een aantal extra gegevens die door de gebruiker van het model
moeten warden aangeleverd en informatie uit hoofdstuk vijf (invloed van de afstand en trap)
is het mogelijk een aantal mogelijke bioscooplocatie aan te geven en de locatie van
verschillende branches ten opzichte van de bioscoop te onderzoeken.

7.2

De bioscooplocatie in een winkelcentrum

7.2.1 De lay-out van een winkelcentrum
De lay-out van een winkelcentrum wordt bepaald door een aantal primaire factoren . Voor
deze studie zijn van belang [Beddington, 1991]:
• het type winkelcentrum
• het aantal verdiepingen
• het aantal trekkers en hun vvo
• het aantal overige winkelunits en hun vvo
• het aantal in- en uitgangen
De gebruiker zal moeten aangeven hoeveel verdiepingen het winkelcentrum gaat tellen en het
aantal in- en uitgangen. Sams kan het nuttig zijn dat een trekker over verschillende
verdiepingen is verdeeld. Oak dit moet de gebruiker zelf bepalen. De andere factoren volgen
uit de eerdere delen van het beslissingsondersteunend model.
Vervolgens moeten deze gegevens warden "omgezet" naar een lay-out. Een belangrijke
overweging bij de lay-out zijn de stromen van bezoekers door het winkelcentrum. De trekkers
vervullen hierbij een belangrijke rol. In de afgelopen decennia is er veel ervaring opgedaan
met welke lay-out structuren wel goed werken, en welke niet. In figuur 7 .1 staan enkele
voorbeelden gegeven [Darlow, 1972]. In bijlage 7_i staan alle structuren die in het
beslissingsondersteunend zijn opgenomen. De mogelijke lay-out structuren warden
vervolgens aan de gebruiker gepresenteerd. Sommige lay-out structuren zullen niet mogelijk
zijn in verband met de ligging van bijvoorbeeld openbaar vervoer haltes en de
parkeerplaatsen. Deze aspecten, voortkomend uit de specifieke locatie, warden hier niet
meegenomen.

Fig. 7.1 Voorbeelden van structuren met een, twee, drie en vier trekkers zonder bioscoop (T =trekker)

Bij de bepaling van het aantal trekkers is het van belang te weten of de bioscoop oak als
trekker kan warden beschouwd. Naar aanleiding van de vergelijking tussen
bezoekersaantallen van de bioscoop en trekkers heeft de gebruiker zijn oordeel gegeven (zie
paragraaf 6.3).

INTEGRATIE VAN LEISURE-ELEMENTEN IN WINKELCENTRA

44

7.2.2 De locatie van de bioscoop
Wanneer de bioscoop voldoende bezoekers trekt kan het op de locatie van een trekker worden
gerealiseerd. Echter, er is een belangrijk verschil met een warenhuis of andere trekker; de
bezoekers van een bioscoop komen met vlagen en niet gespreid over de dag. Een bioscoop
kan in de ochtend een dode hoek vormen en ook 's middag is de aanloop niet groot. Met dit
feit moet rekening worden gehouden bij de integratie van de bioscoop in het winkelcentrum.
Daamaast zijn de volgende twee aspecten van groot belang:
• De bioscoop moet gemakkelijk bereikt kunnen worden bij een gesloten
winkelcentrum, dit wil zeggen; de route naar de uitgang moet kort zijn.
• De bioscoop moet altijd aan een buitengevel zitten in verband met de
brandveiligheid.

In figuur 7 .2 en 7 .3 staan lay-out structuren met bioscoop. In figuur 7 .2 wordt de bioscoop
niet op een trekkerslocatie gesitueerd en in 7 .3 wel.

B
B

Fig. 7.2 Voorbeelden van structuren met een, twee, drie en vier trekkers met bioscoop (T =trekker, B = bioscoop)

Fig. 7.3 Voorbeelden van structuren met een, twee en drie trekkers met bioscoop (op een trekkerslocatie)

7.3

Brancheafstanden
In paragraaf 5.3.5 (tabel 5.11) is gebleken dat vooral de horeca, modewarenhuizen (o.a.
C&A, P&C en H&M) en CDwinkels hun bezoekkans onder bioscoopbezoekers aanmerkelijk
vergroten wanneer zij op een korte afstand (minder dan ongeveer 75 meter) van en op
dezelfde verdieping als de bioscoop zijn gelegen. In mindere mate bleek dit ook te gelden
voor de modeketens (o.a. Mexx, ESPRIT, We, Amici, Matinique/InWear, Mango, Benneton
en Springfield).
Gezien de trekkersfunctie van een modewarenhuis geldt hier het volgende; in de eerste plaats
moet het warenhuis op een trekkerslocatie (paragraaf 7 .2) worden gesitueerd en op de tweede
plaats zo dicht mogelijk bij en op dezelfde verdieping als de bioscoop. Voor de horeca en
CDwinkels is het belang van een korte afstand tot de bioscoop het grootst. Een winkel
vergelijkbaar met Fnac kan zeer veel bioscoopbezoekers naar binnen trekken, ook de Fnac is
gevoelig voor de afstand tot de bioscoop.
In het beslissingsondersteunend model wordt een "tool" aangeboden waarmee maximaal drie
verschillende bioscooplocaties tegelijk tegen elkaar kunnen worden afgewogen. Deze "tool"
is gebaseerd op het principe zoals in voorbeeld 5.1 is toegelicht. De bezoekkansen zijn de
kansen dat in ieder geval een van de winkels wordt bezocht. Deze bezoekkansen (zie 5.3.5)
zijn alleen geldig voor Wijnegem of vergelijkbare winkelcentra maar niettemin kan de
gebruiker de "tool" gebruiken om verschillende "locatie-opties" tegen elkaar af te wegen.
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7.4

Samenvatting
Het model is in staat een aantal geschikte lay-out structuren te generen waarin de mogelijke
locatie van de bioscoop wordt aangegeven. Dit geeft de gebruiker een idee waar de bioscoop
in het winkelcentrum zou passen.
Vervolgens geeft het model de afstand- en verdiepingsgevoeligheid weer van de horeca en
modebranche en tevens van CDwinkels. Deze gevoeligheden zijn niet afhankelijk van het
potentiele winkelcentrum. In figuur 7.4 staat deze stap schematisch weergegeven.
GEBRUIKER

SYSTEEM

RETAIL
#trekkers

i

VVO

BIOSCOOP
trekker j a/nee

mogelijke lay-out(s) met
locatie opties bioscoop
branche afstand/trap advies

H

match

DATA- en KENNISBANK
lay-out structuren
(met/zonder bioscoop als
trekker)

L

I

belang afstand en trap
van verschillende
branches

....
....

Fig. 7.4 Het generen van mogelijke lay-out structuren en advies over branchelocaties t.o.v. de bioscoop

Tenslotte wordt er een "tool" aangeboden waarmee een afweging kan worden gemaakt tussen
de optimale afstand tussen verschillende winkels en de bioscoop. Met behulp van deze "tool"
kan de kans, dat een van de winkels/horeca wordt bezocht, worden gemaximaliseerd. Het is
mogelijk deze bezoekkans te berekenen voor maximaal drie situaties tegelijk. In figuur 7 .5 is
deze "tool" schematisch weergegeven.
GEBRUIKER
~

;J

=-...

~

SYS TEEM

DATA- en KENNISBANK
constante per branche
afstands B per branche
trap B per branche
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~
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Fig. 7.5 Bezoekkans berekeningstool voor de kans dat minimaal een winkel/horecagelegenheid wordt bezocht
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8 Het beslissingsondersteunend model
8.1

Inleiding
In dit hoofdstuk zal het beslissingsondersteunend model zoals het in Microsoft Excel is
gebouwd worden behandeld. Het is een concept versie om het model zoals besproken in
voorgaande hoofdstukken te visualiseren. Voor sommige delen ontbreekt er nog informatie en
zal de gebruiker noodgedwongen om een schatting gevraagd worden.

8.2

Gebruikers Interface
Er zijn in principe slechts vijf werkbladen (of sheets) waar de gebruiker mee te maken krijgt.
Dit zijn de volgende werkbladen; "INPUT, gegevens", "IN- en OUTPUT, potentieel", "IN- en
OUTPUT, synergie", "IN- en OUTPUT, locatie" en "DATA_lay-out". In de volgende
paragrafen zal er worden toegelicht hoe deze bladen eruit zien en moeten worden
gebruikt/ingevuld.

8.2.1 INPUT, gegevens
In dit werkblad worden de gegevens ingevoerd zoals besproken in hoofdstuk drie en vier. Alle
informatie die nodig is om de detailhandelspotentie, horecapotentie en bioscooppotentie wordt
bier aan de gebruiker gevraagd. In figuur 8.1 is het werkblad te zien.

l,;.,::;-;::-:;::-===c;::-:=====--:;:c=:==- - - -Wfll. is de (geschotte) koopkrochlbinding von de detoilhandel
voor de inwoners van de gemeente?

- - - - - - - - - - - - - - - - - -~ koopkracht van t:M inwoMrs in Mt v~rzorgif>!}*bied is o~~r
1.788,66 mi~n~rjaar.
Wt!I.. is de (geschatte) koopkrachttoevloeing van de inwoners
buien buiten het verzorgingsgebied? (in duizende guldens)

De tier verstrekle gegevens worden gebruikt om de
200.000'
- -- - - - leconooische ruimte voor verkoopvloeroppervtakte
schotten en het type wil<elcentrllTl le bepalen.
BO %
De gegevens worden daarnaast gebruikt om de

- --

- - - - - linvloed van de bioscoop op het verzorgingsgebied
van het wnketcertrum na te gaan.

fl 50.000 x 1 .000

Wf!I.. is de geschslte, gemiddelde bezoek1requertie per ma&nd van het
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nee
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ja klee

2
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w-
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Figuur 8.1 Het werkblad "INPUT, gegevens"
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Het bestaande verkoopvloeroppervlak kan rechtstreeks worden ingevoerd of er kan voor
worden gekozen het aantal andere winkelcentra in te voeren. De functies van deze centra
moeten dan wel bij de gebruiker bekend zijn. Het model gebruikt de gemiddelde
verkoopvloeroppervlaktes van deze centra in Nederland (zie bijlage 3_iii) om het bestaande
verkoopvloeroppervlak te bepalen.
De gebruiker kan in de gele kolom de waarde invoeren (in de zwart/wit versie is deze kolom
licht grijs). Wanneer een bepaalde invoer niet mogelijk is om redenen die later in het model
blijken krijgt de gebruiker dit in de kolom opmerkingen te zien. De gebruiker wordt dan
verzocht de waarde aan te passen. In de kolom opmerkingen wordt daarnaast aangegeven
waarvoor de gevraagde gegevens later in het model worden gebruikt.
Dit is bijvoorbeeld het geval bij de vraag of het om een centraal of decentraal winkelcentrum
gaat. Wanneer later in het model blijkt dat het verkoopvloeroppervlak zo groot is dat de functie
van het winkelcentrum gelijkwaardig kan worden beschouwd aan een centraal winkelcentrum
wordt de gebruiker verzocht de invoer te wijzigen.
Zoals reeds aangegeven in hoofdstuk twee is het mogelijk dit werkblad over te slaan en gelijk
naar het werkblad "IN- en OUTPUT, potentieel" te gaan waar de gegevens over het potentiele
winkelcentrum kunnen worden overruled.
8.2.2 IN- en OUTPUT, potentieel
In dit werkblad wordt het, door het model berekenende, potentieel aan detailhandel, horeca en
bioscoop gepresenteerd. Tevens wordt er aangegeven of het aanbod van het winkelcentrum
gelijkwaardig of groter is dan Wijnegem omdat dit gegeven later in het model nodig is. In
figuur 8.2 staat een voorbeeld van dit werkblad gegeven.
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Figuur 8.2 Het werkblad "IN- en OUTPUT, potentieel"
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Voor de rode lijn staan alle gegevens die het beslissingsondersteunend model heeft berekend en
bepaald. Aan de rechterzijde, in de gele kolom, is de gebruiker in staat aanpassingen te maken.
Met de gegevens uit de gele kolom wordt in de volgende delen van het model verder gewerkt.

8.2.3 OUTPUT, synergie
Dit werkblad geeft de eerste gegevens prijs over de eventuele synergie. Allereerst wordt er
aangegeven in hoeverre de bioscoop een verzorgingsgebied vergrotende werking heeft en
hoeveel de bezoekfrequentie maximaal toeneemt. Daarna heeft de gebruiker de mogelijkheid om
de trekkracht van de bioscoop te vergelijken met de belangrijkste trekkers. Vervolgens kan er
een aanname worden gemaakt of de bioscoop wel of geen trekker is. Standaard geeft het
beslissingsondersteunend model aan dat de bioscoop een trekker is wanneer in meer dan helft
van de gevallen de bioscoop meer bijdraagt aan de trekkracht dan de bijdrage, gemeten in
interne- en/of externe trekkracht, van de trekkers (gegevens hierover moeten door de gebruiker
worden ingevoerd).
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153.846 bezoekers per week.

bttl~ngrijkste

trdkttrs ttn schilt Mt 1111nt11I bttzotkttrs
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4.501

6,4"9

hCJ'ecabe2oeken per week extre:
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biosc

40%
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3.274

2, 1%

bioscoopbezoekers per w eek dte ook gaan vvlricelen .
meer winkdatJrs (den in de slue:tie zonder bloscoop)

6 .446
194

perkeerplaSsen voa de wtnketcerrtn.1nbezoekers nodlg.
pm-keerplamsen voa de bioscoopbezoekers nodtg.

v .d . bioscoopbezoekers die ook zullen gaon winkelen

Figuur 8.3 Het werkblad "OUTPUT, synergie"

Het model geeft er onder weer welk aantal bioscoopbezoekers combinatiebezoeken zullen gaan
maken. Dit wordt vervolgens opgesplitst naar bioscoopbezoekers die de horeca zullen bezoeken
en bioscoopbezoekers die ook zullen gaan winkelen. Wanneer het winkelaanbod niet groter dan
of overeenkomt met Wijnegem Shopping Center wordt de gebruiker gevraagd zelf een schatting
van deze percentages te maken. Hiervoor zijn vooralsnog onvoldoende gegevens beschikbaar en
aanvullend onderzoek is nodig. Het model geeft standaard de percentage weer die worden
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gebruikt wanneer het potentiele winkelcentrum gelijk of groter is dan Wijnegem Shopping
Center.
Tenslotte wordt er een idee gegeven hoeveel parkeerplaatsen moeten worden gerealiseerd en
welk gedeelte daarvan voor de bioscoopbezoekers.

8.2.4 OUTPUT, locatie
Op basis van een aanvullende gegevens worden er in dit werkblad tot maximaal drie lay-out
structureren gegenereerd waar is aangegeven waar de bioscoop zou kunnen worden
ge'integreerd. Vervolgens worden er algemene adviezen gegeven over de locatie van de bioscoop
ten opzichte van de horeca, de modewarenhuizen, de modeketens, een wink.el vergelijkbaar aan
Fnac en een CDwinkel.
Zoals in hoofdstuk zeven is beschreven wordt er een "tool" aangereikt waarmee voor maximaal
drie verschillende situaties tegelijk kan worden berekend wat de kans is dat rninimaal een van
de aangegeven wink.els wordt bezocht. Dit kan een waardevolle manier zijn om een afweging te
maken tussen bijvoorbeeld vijf horecagelegenheden dichtbij de bioscoop of een warenhuis. In
figuur 8.4 is een voorbeeld van dit werkblad gegeven.

Hoe-veel trekkers (Zan der bloscoop) zull en er In tlet wlnke lcentrum
ward en geve sti gd?
Hoe11eel in-luitgangen moet het winkelcentru m gaan tel len?
Hoe1i1 eel verdiepingen ward en er gerea lls ee rd ?
Op het werkb lad 'DATA_l ay-a u1' ziJn de, bij ti et nummer behOrende,
lay- out structutu ur le vl nd en.

Algemee n Kan men he1 vo lgen de stellen om de bezoekkans te maximaliseren:
_ De horeca kan het ba ste niet ve rder dan 75 meter van en op dezelfd e
verdleplng als de blo scoop worden gerea ll seerd.
_ Modewarentiuizen kunnen het zo d1cht mogeltjk bij en op deze lfd e
verdleplng als de bloscoo p warden gerall see rd.
_ Dve rige mode Is oak gevo elig voor de afstand en verd ieping maar In
mlndere ma1e
_ Een CDwinke l en een warenhuis vergelijkll aa r mel Fnac kunnen
aanzienliik voordeel ondervi nd en van de bioscoop en zijn zeer
arsta nds gevoellg

Kans dat minimaal een winkel wo rdt bezocht.
Situalia 1 Situatie 2 Siluatie J
6,8%
6,8%
7,9%
0,0%
0, 0%
0,0%
12.7%
23,6%
23,3%
9,5%
0,0 %
0,0%
0,0%
0,0 %
0,0%
18.7%
43.7%
12,5%
9,4%
0,0 %
14,1%
0,0%
0,0 %
0,0%
0,0%
0,0 %
0,0%
Fnac
0,0%
0,0 %
0,0%
CDwinkel
5 7%
55%
5 5%

modeware nhulzen
modewa renhuizen
modeketens
modeketens
modeketens
horec a
hore ca
horec a
horeca

totalBl<a

modewarenl'l utzen
modewarenhuizen
modeketens
mo deke1ens
modeketens
hore ca
horeca
horeca
horeca
Fnac
CD'W'lnkel

aa ntal
11'

0
4

SITUATIE 1
{g emid.) afstand tot tlios coop
80 m

0
50
150
0
30
100
0
0
0

O verd lep lng

0
0
0
0
0

so

-

Figuur 8.4 Het werkblad "OUTPUT, locatie"

8.2.5 DATA_lay-out
In het werkblad "OUTPUT, locatie" zijn alleen de nurnrners van de mogelijke lay-out
structuren gegeven. In het werkblad DAT A_lay-out kan de gebruiker de, bij het nurnrner
horende, structuur opzoeken. In de structuur is aangegeven waar de bioscoop zou passen.
Daarbij is rekening gehouden met aspecten zoals aangegeven in hoofdstuk 7 en of de bioscoop
wel of niet als trekker kan worden beschouwd.
Deze structuren zijn niet als strakke richtlijn bedoeld. Het heeft de intentie de gebruiker een
idee te geven van de mogelijkheden en de consequenties van de integratie van een bioscoop voor
de lay-out van een winkelcentrum.
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Figuur 8.5 Het werkblad "DATA_lay-out"

8.3

Opmerkingen bij gebruik

8.3.1 Gebruik bij bestaande centra
Het is mogelijk het beslissingsondersteunend model te gebruiken bij bestaande winkelcentra.
Men kan dan rechtstreeks de gegevens van het bestaande centrum invoeren in het werkblad
"IN- en OUTPUT, potentieel". Er moet niet worden vergeten wel de gevraagde gegevens over
het verzorgingsgebied van de bioscoop in te vullen in het werkblad "INPUT, gegevens".
Daarnaast heeft het model ook de gegevens over het verzorgingsgebied van het winkelcentrum
nodig om de invloed van de bioscoop op het verzorgingsgebied te kunnen achterhalen.
De lay-out structuren zullen in dit geval alleen relevant zijn voor de gebruiker om een indicatie
te krijgen welke locaties voor een bioscoop geschikt zijn.
8.3.2 Aannames
In het model zitten een aantal aannames. Hieronder worden deze genoemd. Het is belangrijk dat
de gebruiker van het model zich bewust is van deze aannames.
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•
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De winkelcentrumbezoekers die koopkrachttoevloeiing veroorzaken komen van
buiten het verzorgingsgebied van de bioscoop of, wanneer binnen het
verzorgingsgebied van de bioscoop komen, zijn de bioscoopbezoeken die zij maken
geen vervangende bezoeken aan het winkelcentrum.
De bioscoopbezoeken die inwoners uit het verzorgingsgebied van het winkelcentrum
maken, vervangen geen andere winkeltrips.
Er is aangenomen dat er geen spontane bioscoopbezoeken plaats vinden. (Dit zal
hoogst waarschijnlijk wel het geval zijn.)
Bij de combinatie van een horeca- en/of winkelbezoek met een bioscoopbezoek
wordt er aangenomen dat het bezoek geen andere bezoeken aan het winkelcentrum
vervangt.
De openingstijden van de winkels vormen geen obstakel om te combineren (de
winkels zijn open op momenten dat bioscoopbezoekers willen combineren)

8.3.3 Beperkingen van het model
De aannames in het model, zoals genoemd in de voorgaande paragraaf, geven ook een aantal
beperkingen van het model aan. Het model kan dan ook geen antwoord geven op de vraag of
er een bioscoop moet warden ingepast. Het geeft alleen enig inzicht in de invloed die een
bioscoop in een winkelcentrum kan hebben op de bezoekersaantallen en hoe de
bioscooplocatie in het winkelcentrum invloed kan hebben op het bezoek van de
winkels/horeca in het winkelcentrum. De bezoekersaantallen en percentages die het model
weergeeft zijn schattingen. Het is als indicatie bedoeld en biedt de gebruiker de mogelijkheid
verschillende opties te vergelijken.
Bij de uiteindelijke beslissing om een bioscoop te integreren in een winkelcentrum zullen nog
een heleboel andere, hier niet of nauwelijks belichte, zaken een rol spelen. Een voorbeeld
daarvan is de concurrentie met andere winkelcentra of bioscopen in het gebied. Deze
concurrentie wordt in het model niet meegenomen en de gebruiker zal zelf een inschatting
hiervan moeten maken op de invloed op het uiteindelijke resultaat. Daamaast is het onbekend
of bioscoopbezoekers uiteindelijk ook geld besteden bij de detailhandel of alleen maar
kijkers zijn. Het model is dan ook als hulprniddel bedoeld om een aantal gegevens boven tafel
te krijgen.

8.4

Voorbeeld: Wijnegem en Metropolis
In dit voorbeeld wordt er gekeken wat het effect zou zijn als Metropolis in Wijnegem
Shopping Center zou worden gevestigd. In de bijlage zijn de gegevens van WSC te vinden.
Metropolis is een bioscoop nabij Antwerpen met 24 zalen, per jaar 2.700.000 bezoekers en
8690 bioscoopstoelen. Wijnegem Shopping Center heeft per week ongeveer 150.000
bezoekers en 3.500 parkeerplaatsen. 46% van de bezoekers gebruikt oak iets bij de horeca.
Het model berekent het volgende:

De bioscoop heeft per week gerniddeld 52.000 bezoekers. Van hen maken 41.600
combinatiebezoeken. 28.600 bezoekers combineren hun bioscoopbezoek met een bezoek aan
de horeca voorafgaand aan de voorstelling. Dit zijn 43% meer horecabezoeken in Wijnegem
Shopping Center. 21.000 bezoekers zullen oak gaan winkelen en dit zijn in vergelijking met
de huidige situatie winkelcentrum zonder bioscoop 14% meer winkelaars door
bioscoopbezoekers die oak winkelen.
Voor de bioscoopbezoekers moeten ongeveer 1.500 parkeerplaatsen warden gerealiseerd. Dit
is 30% van het totaal aantal (dan benodigde) parkeerplaatsen.
Zoals beschreven in voorbeeld 5.1 kan vervolgens nog een afweging worden gemaakt van de
locatie van de bioscoop ten opzichte van andere winkels.
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9 Conclusies en Aanbevelingen
9.1

Inleiding
De doelstelling van het onderzoek was om een model te ontwerpen dat ondersteuning biedt
bij de inpassing van een bioscoop in een winkelcentrum. Het model geeft aan welke
synergievoordelen de bioscoop kan opleveren en welke effecten de bioscoop op een bepaalde
locatie met zich meebrengt.
De gegevens zijn verzameld uit de literatuur en interviews met deskundigen. Daarnaast is er
een consumentenonderzoek in Wijngem Shopping Center gehouden. Met de hieruit verkregen
gegevens is een beslissingsondersteunend model ontwikkeld dat in staat is een aantal
gegevens te verstrekken die een indicatie geven of er synergievoordelen tussen de bioscoop
en het winkelcentrum te verwachten zijn. Deze gegevens kunnen de gebruiker vervolgens
helpen bij het afwegen van verschillende opties.
In de volgende twee bladzijde worden de conclusies uit dit onderzoek behandeld. In paragraaf
9.3 worden een aantal aanbevelingen gedaan over delen die nader onderzoek behoeven.

9.2

Conclusies
Op basis van de in dit onderzoek gepresenteerde gegevens kan men concluderen dat er
inderdaad veelal sprake van synergie zal zijn. Met behulp van het in dit onderzoek
ontwikkelde beslissingsondersteunend model kan er een inschatting worden gemaakt van de
synergie. Bij een winkelcentrum met een gelijkwaardig aanbod aan Wijnegem Shopping
Center (WSC) en een gemiddelde bioscoop met ongeveer 10.000 bezoekers per week zal het
synergievoordeel enkele procenten meer bezoekers (aan winkelcentrum, horeca en de
winkels) bedragen. Dit lijkt niet veel maar in de detailhandel gaat het vaak om slechts enkele
procenten. Bovendien kunnen de effecten per branche enorm verschillen.
Het beslissingsondersteunend model is, onder bepaalde veronderstellingen, in staat de
synergiepotentie in te schatten. Dit wordt ingeschat aan de hand van het percentage bezoekers
(van alle winkelcentrumbezoekers) die voor de bioscoop komen. Vervolgens wordt
aangegeven welk dee! naar verwachting hun bioscoopbezoek zal combineren met een bezoek
aan de horeca dan wel de detailhandel. Tenslotte ondersteund het model de keuze van de
bioscooplocatie in het winkelcentrum en de locatie van winkels/branches ten opzichte van de
bioscoop.
De horeca profiteert van een bioscoop in een winkelcentrum door ornzet toename. De
detailhandel kan rekenen op bezoeken door bioscoopbezoekers voorafgaand aan het
bioscoopbezoek. Deze bezoeken zullen vooral ten goede komen aan de detailhandel in mode
en CDwinkels.
Indien het winkel- en horeca-aanbod groter dan of vergelijkbaar is met WSC, zal circa 80%
van de bioscoopbezoekers zullen combinatiebezoeken maken en daarvoor eerder naar het
winkelcentrum komen. 55% bezoekt voorafgaand aan de bioscoop de horeca en 40% zal ook
gaan winkelen.
Wanneer, in een winkelcentrum als WSC de horeca dichtbij (minder dan 75 meter) en op
dezelfde verdieping als de bioscoop is gesitueerd wordt de bezoekkans onder
bioscoopbezoekers aanmerkelijk verhoogd. Hetzelfde geldt voor modewarenhuizen zoals
C&A, P&C en H&M. Modeketens (zoals Mexx, ESPRIT, We, Amici, Matinique/InWear,
Mango, Benneton en Springfield) zijn enigszins gevoelig voor deze twee punten. Voor een
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CDwinkel en een Fnac is gebleken dat zij ongeveer een zelfde gevoeligheid voor afstand
kennen als de horeca.

9.3

Aanbevelingen
Aanvullend onderzoek is nodig om de nog ontbrekende gegevens voor kleinere winkelcentra
in te kunnen vullen. Het is interessant om te weten hoe snel het percentage bioscoopbezoeker
afneemt bij het minder worden van het horeca- en winkelaanbod. Op basis van de bij dit
onderzoek beschikbare gegevens kon dit niet worden bepaald. Het is we! gebleken dat het
aanbod van invloed is . Daarnaast zouden meerdere onderzoeken in andere winkelcentra met
een vergelijkbaar of groter aanbod dan WSC een beeld kunnen scheppen over de
betrouwbaarheid van de verzamelde gegevens.
Tijdens het ontwikkelen van het model bleek het lastig te definieren wanneer een winkel nu
als trekker mag worden beschouwd en wanneer niet. Deze vraag is nog moeilijker te
beantwoorden wanneer het een leisure-element betreft. Nader onderzoek naar de
"trekbetekenis" van winkels en leisure-elementen is gewenst.
Het beslissingsondersteunend model is voomamelijk gericht op de effecten van de bioscoop
op de bezoekersaantallen van het winkelcentrum en gedrag van de consumenten in het
winkelcentrum. Uit de interviews bleek dat ook zaken als bijvoorbeeld jointpromotie als
voordeel wordt onderkend. Een onderzoek naar andere effecten van de integratie van een
bioscoop in een winkelcentrum zouden een goede aanvulling zijn op dit onderzoek.
Als groot nadeel van een bioscoop in een winkelcentrum wordt het uit de hand !open van de
exploitatiekosten beschouwd. Doordat de bioscoop, over het algemeen, !anger is geopend
moet het winkelcentrum !anger worden bewaakt (en wellicht ook verwarmd) . Dit zou kosten
met zich meebrengen die niet opwegen tegen de baten. Een studie naar de extra kosten door
de integratie van de bioscoop is hiervoor noodzakelijk. Daarnaast moeten de
synergievoordelen dan in geld kunnen worden uitgedrukt.
Er is in dit onderzoek gekozen om het beslissingsondersteunend model te ontwikkelen voor
de integratie van een bioscoop in een winkelcentrum. Het blijkt dat met zo'n model concrete
uitspraken kunnen worden gedaan over de synergie bij verschillende winkelcentrumtypes en
bioscoopformaten. Het is wellicht mogelijk, wanneer de juiste gegevens worden verzameld,
het model ook voor andere leisure-elementen toe te passen .
Het model belicht niet het verschil in het bestedingspatroon van een winkelcentrumbezoeker
en een bioscoopbezoeker. Om hierin inzicht te krijgen en over de gevolgen voor de omzet van
de detailhandel en horeca is meer onderzoek nodig. In dit kader verdient het aanbeveling een
zogenaamd voor- en na-onderzoek te houden onder winkelcentrumbezoekers waarvan de
integratie van een bioscoop gepland is.
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www .canda.com
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Geraadpleegde Personen
De volgende personen zijn ten behoeve van dit onderzoek ge'interviewd:

De heer G.M. Beekers, adviseur en partner bij ZKA Markt en Beleid, ge'interviewd op 8
november 2000
De heer D. van Duinen, projectleider en marktonderzoeker bij Multi Vastgoed, gei:nterviewd
op 14 november 2000
De heer J.F Eijkemans, directeur bij ING Vastgoed, gei:nterviewd op 10 augustus 2000
De heer J. Hafkamp, manager Wijnegem Shopping Center, ge'interviewd op 4 augustus 2000
De heer L. Nielsen, directeur Pathe Nederland, gei:nterviewd op 24 augustus 2000
De heer J.P. ter Sluis, directeur Marketing & Research bij de WPM Groep, gei:nterviewd op
27 september 2000

Alle interviews zijn door de auteur afgenomen.
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