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I. INLEIDING 

In de aanbiedingsnota bij het in november 1967 aan de 

Raad van de gemeente uitgebrachte rapport "Enige voor

lopige verkenningen met betrekking tot de werkgelegen

heidssituatie in Eindhoven" is aangekondigd, dat in het 

kader van de bestudering van de economische ontwikke

ling van de gemeente periodiek detailstudies zouden wor

den gepubliceerd. 

De eerste detailstudie betrof een onderzoek naar de 

winkelfunctie van de Eindhovense binnenstad . Voor dit 

onderzoek is op donderdag 12 en zaterdag 14 oktober 1967 
een enquête gehouden onder het vrouwelijk publiek, dat 

de Eindhovense binnenstad op deze dagen bezocht. In de 

inleiding van het naar aanleiding van dit onderzoek ver
schenen rapport stellen Burgemeester en Wethouders het 

van groot belang te achten, dat een dergelijk onderzoek 

enige tijd na ves tiging van het warenhuis De Bijenkorf 

zal worden herhaald. Dit onder meer om een inzicht t e 

verkrijgen in een mogelijk door deze belangrij ke nieuwe 

vestiging teweeggebrachte vergroting en intens ivering 

van het verzorgingsgebied van de Eindhovense city

winkels. Dit tweede onderzoek is gebaseerd op een op 

16 en 18 oktober 1969 gehouden enquête, precies twee 

jaar na de eerste enquête en circa een half jaar na 

opening van het warenhuis De Bijenkorf. 

De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in het 

voorliggende rapport. 
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II. METHODE 

Doel van het onderzoek van oktober 1967 was, naast een 

analyse van het verzorgingsgebied van de in het centrum 

van Eindhoven gevestigd e winkels, het verzamelen van 

gegevens voor een verantwoorde raming van de tot 1980 

benodigde uitbreiding van het totale winkeloppervlak in 

de Eindhovense binnenstad. 

Het onderzoek van oktober 1969 is in eerste instantie op

gezet ter analysering van een mogelijke ve r ande ring van 

het in 1967 vastgestelde verzorgingsgebied van de city

winkels. 

Gezien deze van elkaar afwijkende probleemstellingen 

zijn in de in 1967 gehanteerde vragenlijst enige wijzi
gingen aangebracht. In de bi j lagen I en 11 zijn beide 

vragenlijsten (1967 ~n 1969) opgenomen . De belangrijkste 

onderlinge verschillen zijn terug te voeren tot de vol
gende twee punten. 

Op de eerste plaats is, gezien de verschi llende probleem

stelling bij het nieuwe onderzoek en het beperkte rende

ment dat de vragen over de besteding in 1967 opleverden, 

besloten deze vrage n in het huidige onderzoek niet meer 

op te nemen. Hierdoor is het tevens mogelij k een meer 

eenvoudige me thode toe te passen voor het a fnemen van de 

enquêtes. Het opnemen van vragen naar de besteding h oudt 

namelijk in, dat men gedwongen is de bezoekers aan de 

Eindhovense binnens tad te enquêteren als ze het centrum 

verlaten. Dit leidt tot de toepassing van de Z. g . "cordon

methode", hetgeen nu geen dwingende eis is geweest . 

Een tweede vers chilpunt is, dat nu - in tegenstelling tot 

in 1967 , toen alleen vrouwelij ke binnenst adsbezoekers zi jn 

ondervraagd - zowe l mannen als vrouwen, ouder dan onge

veer veertien j aar, in het onderzoek zijn betrokken. 

De reden voor deze wijziging is, dat er behoefte bestaat 
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aan meer inzicht in de samenstelling van het totale 

voetgangerspubliek in de Eindhovense binnenstad. Door 
toevoeging van vragen naa r de leeftijd en de reden van 

aanwezigheid is dit doel nagestre efd . Bovendien kan 

door deze gewijzigde vraagstelling meer inzicht worden 

verkregen in de eigenlijke winkelfunctie van de binnen
stad. 

Ten aanzien van het aantal afgenomen enquêtes en de 

verdeling van de enquête-punten het volgende. 

In oktober 1967 bedroeg het aantal afgenomen enquêtes 

ongeveer 5.000. Bij het onderhavige onderzoek is vol

staan met ca. 3.500 enquêtes, voldoende om statistisch 

betrouwbare conclusies te kunnen trekken. 

De verdeling der enquête-punten over de binnenstad is 

gebaseerd op de feitelijke spreiding van de passanten

stromen over de diverse winkelstraten, bekend uit de 

gegevens van vijf voetgangerstellingen, waarvan de laat

ste plaats vond op 7 juni 1969. Dit heeft voor de don

derdag geleid tot ± 1.430 enquêtes, verdeeld over acht 

enquête-punten, en voor de zaterdag tot 2.150 enquêtes, 

verdeeld over 12 plaatsen (zie bijlage 111). 

De enquêtes zijn afgenomen met de instructie per tijds

periode waarin de enquêtedagen war~n verdeeld, doorlopend 

en zonder onderscheid des persoons, na het afnemen van 

een enquête, elke eerstvolgende voetganger ouder dan 

veertien jaar te enquêteren. 

Bij het verwerken van de gegevens heeft een herweging 

plaats gevonden voor het feit, dat het bezoekersaantal 

in de tijd nogal varieert. Basis voor deze correctie 

waren de resultaten van de reeds eerder genoemde voet

gangerstellingen. Het lig t in de bedoeling bij een vol

gend onderzoek reeds tijdens het enquêteren met deze 

per tijdseenheid sterk variërende bezoekersstroom reke

ning te houden. Tijdens de enquê tedagen is op de uit

voering van de hierboven genoemde instructie rege lma tig 

contrale uitgeoefend. Een van deze contrales bestond 

uit het op verschillende punten te llen van het aantal 
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passerende mannen en vrouwen. De resultaten hiervan 
kwamen nagenoeg overeen met de verdeling resulterend 
uit de e'nquête, n.l. 49% mannen en 51% vrouwen. 

Voor wat betreft de vraagstelling naar herkomst en 

gebruikt vervoermiddel zijn ten opzichte van 1967 geen 
veranderingen aangebracht. 

Bij de verwerking van de herkomstgegevens is dezelfde 
indeling toegepast als in 1967. Voor de duidelijkheid 
zijn de onderscheiden zones van herkomst (zie verder 
bijlage IV) hieronder vermeld: 

zone 0 de binnenstad 
zone 1 Eindhoven binnen de rondweg 
zone 2 Eindhoven buiten de rondweg 

zone 3 zone 5 tot 10 km van het centrum 

zone 4 zone 10 tot 20 km van het centrum 

zone 5 zone 20 tot 40 km van het centrum 
zone 6 zone 40 tot 60 km van het centrum 
zone 7 zone 60 km en meer van het centrum. 

Het onderzoek is geheel overeenkomstig de opzet verlopen. 

Evenals in 1967 was het tijdens de enquêtedagen fraai 
en zonnig najaarsweer met middagtempera'turen van 18 à 20 

graden Celsius. 
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II 1. RESULTATEN 

Bij de bespreking van de resultaten van het gehouden 
onderzoek wordt ' in eerste instantie aandacht geschonken 
aan de gegevens inzake herkomst van de bezoekers aan de 

Eindhovense binnenstad. Met behulp van op basis van de
ze gegevens berekende ori~ntatiescores per zone van her

komst, wordt vervolgens nagegaan of en in hoeverre het 
verzorgingsgebied van de Eindhovense binnenstad geduren
de de periode 1967 - 1969 is gewijzigd. In paragraaf 2 
van dit hoofdstuk worden de overige bij de thans gehou
den enquête ter beschikking gekomen gegevens besproken. 

1. De herkomst van de binnenstad&ezoeker - de verdeling 
naar zone. 

De herkomstgegevens van de enqu~te 1969 , zijn voor 

een deel, n.l. voor zover het de vrouwelijke ge
enquêteerden betreft, vergelijkbaar met de gegevens 
van de in 1967 gehouden enquête, toen alleen vrouwen 
in het onderzoek betrokken zijn. De in bijlage 1 en 2 
gegeven totaal verdelingen van de bezoekers naar her

komst zijn dan ook niet geheel vergelijkbaar. 

Tabel 1 geeft in procenten de indeling van de ge
enquêteerden naar gebied van herkomst voor 1967 en 
1969, waarbij voor 1969 nog is onderscheiden naar 

de dag van de enquête en het geslacht. 
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Tabel 1 

Verdeling bezo eke rs Eindhovense binnenstad 
naar zone van herkomst . (in procenten) 

vrouwen 
do. za. totaal do. za. 
1969 1969 1969 1969 1969 

ZOne 0 3 2 3 3 2 

Zone 1 22 19 20 23 20 
ZOne 2 30 36 33 33 35 

~indhoven 55 57 56 59 57 

Zone 3 13 13 13 1 5 16 

Zone 4 8 7 8 7 8 

Zone 5 8 7 7 7 6 
Zone 6 5 4 4 5 4 
Zon e 7 1 1 12 12 7 9 

Totaal 100 100 100 100 100 

1967 

2 
2 1 

40 

63 

15 
8 

7 

3 

4 

· 100 
- - -- .. _ . . 
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totaal 
vrouwe:r: 

1969 

2 

21 

34 

57 

16 

8 

6 

5 
, 

8 

100 

Zoal s gesteld moet een vergelijking tus sen de jaren 
1967 en 1969 beperkt blijven tot de vrouwe l ijke bezoekers 

Voor deze groep ge ldt, dat in 1967 ongeveer 37% afkoms

tig was van buiten Eindhoven (zone 3 t/m 7) en in 1969 

ongeveer 43%. Het ligt voor de hand om op grond van 
deze relatieve verschuiving ten gunste van de bezoekers 

van buiten Eindhoven te concluderen, dat de betrokken

heid van de bevolking van het gebied r ond Eindhoven 

op de Eindhovense binnenstad van 1967 op 1969 is toege
nomen. Theoretisch moet echter een voorbehoud worden 

gemaakt. Het is namelijk goed mogelijk, dat b.v. door 

het beschikbaar komen van meer wijk-winkelcentra in 

Eindhoven en a ls gevolg van een mogelijk verbeterde 

uitrusting van deze centra, ingezetenen van Eindhoven 

mee r van hun inkopen in plaats van in het centrum in 

de wijkcentra doen. Dit betekent, dat bij een gelijk

bl ijvende betrokkenheid van de bevolking rond Eindhoven 
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op de binnenstad, het relatieve aandeel van de cate

gorie niet-ingezetenen onder de binnenstadsbezoekers 

zou toenemen. 

De hier uiteengezette restrictie is, gezien de periode 

waarover de vergelijking zich uitstrekt, echter min 

of mee r academisch en er is alle reden op grond van 

de gesignaleerde relatieve verschuiving te veronder

stellen, dat van 1967 op 1969 de betrokkenheid van de 

bevolking in het gebied rond Eindhoven op de Eindhovense 

binnenstad en het daar gevestigde winkelapparaat is 

versterkt. Een toegenomen (relatieve) betrokkenheid 

dan in die zin dat in 1969 vergeleken met 1967 met 

name vanuit een wijdere omgeving de Eindhovense binnen

stad wordt bezocht. Tabel 1 laat namelijk zien, dat 

het aandeel van de vrouwelijke binnenstadsbezoekers 

uit de z6nes 6 en 7 (dus verder dan 40 km) van 7% in 

1967 is opgelopen tot 13% in 1969. Voor het totaal in 
1969 (dus mannen en vrouwen tesamen) was dit percentage 

zelfs 16. 

Zoekend naar een verklaring voor deze in zo'n kort 

bestek opvallende s tijging gaat meteen de gedachte 

naar het effect van de vestiging van de Bijenkorf in 

Eindhoven. De waarschijnlijkheid van deze verklaring 

wordt ondersteund wanneer naast de hier gegeven uit

komst het resultaat vaneen onderzo ek van de Bijenkorf 

zelf in juni 1969 wordt gesteld. Dit l eerde n.l., dat 

ongeveer 54% van de bezoekers van dit warenhuis van 
buiten Eindhoven afkomstig was. 

Oriëntatiescores 

Geeft de wijziging in de relatieve verdeling van de 

vrouwelijke bezoekers naar z6ne van herkomst van 1967 
op 1969 reeds enige grond aan de mening , dat in deze 

periode het verzorgingsgebied van de Eindhovense bin

nenstad groter geworden is, een ander hulpmiddel is in 

dit opzicht een vergelijking van de z.g. oriëntatie-

scores, te berekenen uit de herkomstgegevensvan 1967 
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en 1969. Deze oriëntatiescores geven de mate van be

trokkenheid van de verschillende herkomstzones op de 

binnenstad aan. Ze worden berekend door de bezoekers

aantallen uit de verschillende herkomstzo~es te rela

teren aan de bevolking van deze zones. De màte van be

trokkenheid van de onderscheiden herkomstzones op de 

binnenstad wordt daardoor onderling iets beter verge

lijkbaar. Niettemin moet er voor worden gewaakt al te 

grote betekenis te hechten aan deze oriëntatiescores, 

omdat er een aantal bezwaren aan is verbonden. 

In tabel 2 zijn deze oriëntatiescores opgenomen voor 

de zones ° t/m 5. De vermelde scores voor 1967 wi jken 
af van die gegeven in het eerste winkelfunctierapport. 

De thans vermelde scores zijn berekend op basis van de 

bezoekersaantallen per herkomstgebied, terwi j l in 1967 

het aantal besteders als basis is genomen. Voor zones 

6 en 7 is een berekening niet goed mogelijk. 

Tabel 2 

Oriëntatiescores zones ° t/m 5 ( 1967 en 1969). 

!Herkomst 1967 1969 1969 
vrouwen vrouwen totaal 

Zone ° 30, 1 39,7 38,4 
Zone 1 14,4 14,5 13,7 
Zone 2 10,9 9,3 9,2 
Zone 3 4,8 4,9 4,3 
Zone 4 1 ,8 1 ,8 1 ,8 
Zone 5 0, 4 0,4 0,4 

In 1967 bleek, dat voor het gebi"ed gevormd door de 

zones ° t/m 4 (Ei ndhoven en het gebied tot 20 km daar
omheen) de betrokkenheid op de Eindhovense binnenstad, 

gemeten aan de hand van deze oriëntatiescores, duide

lijk hoger was dan voor het verderaf gelegen gebied. 
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Dit gebied (de z6nes 0 t/m 4) is aangeduid als het 
verzorgingsgebied van de binnenstad. Opvallend is ook, 
dat dit verzorgingsgebied van de Eindhovense city
winkels ongeveer samenvalt met dat van het Eindhovens 
Dagblad (zie bijlage V). 

Uit een vergelijking van de oriëntatiescores voor 1967 

en 1969 zou kunnen blijken of en in hoeverre dit ver
zorgingsgebied mogelijk in sterkere mate op de Eind

hovense binnenstad betrokken is geraakt. 

Hierbij doet zich, naast de betrekkelijke waarde van 
deze oriëntatiescores, nog een statistisch probleem 
voor. De oriëntatiescores voor 1967 en 1969 zijn, ook 
wanneer ze voor 1969 worden berekend , uitsluitend op 

basis van de vrouwelijke bezoekersaantallen, niet 
zonder meer vergelijkbaar. Oorzaak hiervan is het ver
schil in grootte der steekproef in de te vergelijken 
jaren, alsmede een mogelijk verschil in groei tempo van 
de bevolking in de onderscheiden herkomstgebieden ge

durende de periode 1967 - 1969. Aan dit bezwaar is ge
tracht zo goed mogelijk tegemoet te komen door de steek

proefgrootte van 1969 te herleiden tot die van 1967 en 
de bezoekersaantallen uit de verschillende herkomst
gebieden voor beide jaren te relateren aan de bevolkings 
omvang van 1967. De vergelijkbaarheid is verder nog 

bevorderd door de voor Eindhoven als totaal berekende 
scores voor beide jaren op 100 te stellen en die van de 

overige herkomstz6nes op basis hiervan te indexeren. 
Tabel 3 geeft deze indexcijfers, zowel voor 1967 als 
voor 1969, waarbij voor 1969 nog een onderscheid is 
gemaakt tussen het totaal aantal bezoekers en het 
vrouwelijk gedeelte daarvan. Dit laatste weer om de 
vergelijkbaarheid met 1967 zo goed mogelijk te maken. 



10. 

Tabel 3 

Index oriëntatiescores (Eindhovense betrokkenheid = 100) 

vrouwen vrouwen totaal 
1967 1969 1969 

zIJne 1 en 2 100,0 100,0 100,0 
zIJne 3 39,7 43,8 39,5 
zIJne 4 14,9 16,1 16,5 
zone 5 3,3 3,6 3, 7 

Aan de hand van de hierboven gegeven cijfers valt te 

conc l uderen, dat tussen 1967 en 1969 de betrokkenheid 
van de z6nes 3, 4 en 5 op de binnens tad van Eindhoven 
enigszins i s toegenomen. 
Gelet op de breuk in het verval van de index der 
ori ëntatiescores tussen zone 4 en 5, zowel in 1967 
als in 1969 is de conclusie gewettigd, dat het eigen
lijk verzorgingsgebied van de Eindhovense city-winke l s 

zich in de periode 1967 - 1969 niet belangrijk heeft 
gewijzigd • . Globaal genomen wordt dit dan nog steeds ge

vormd door de z6nes 0 t/m 4. Niettemin is het relatieve 
aandeel van de bezoekers uit dit gebied evenwel gedaald 

van 86% in 1967 tot 8 1% in 1969, zoals hlijkt uit tabe l 
1. Op zijn minst duidt dit erop, dat de betrokkenheid 
van de zIJnes 5, 6 en 7 iets groter is geworden. 

Interessant is ook eens te ki jken naar het relatieve 
aantal van de buitenlanders die i n de binnenstad 
werden aangetroffen. 

In tabel 4 zijn hieromtrent enkele ci j fers opgenomen. 
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Tabel 4 

Relatief aantal buitenlanders aanwezig in de 
binnenstad in 1969 

donderdag zaterdag totaal 

m. vr. m. vr. m. vr. 

België (1) 0,6 0,4 0,8 0,4 0,7 0,4 
België (2) 0,7 0,5 0,3 0,7 0 ,5 0,7 
Duitsland 0,4 0,0 1 ,3 0,5 0,9 0,2 
Overige 0,9 0,3 0,7 0,0 0,8 0, 1 
-

(1) grensstreek (tot 40 km) (2) overig België 

Gezien de geringe omvang van de percentages en het 
niet bekend zijn van de cijfers over 1967 wordt hier
aan verder geen aandacht geschonken . 

Het voorafgaande samengevat kan worden gesteld, dat: 

de omvang van het eigenlijke verzorgingsgebied van 
de Eindhovense binnenstad, bepaald door het ver
lo op en de omvang van de oriëntatie scores van 

herkomstz6nes ° t/m 4 in de periode. 1967 - 1969, 
niet belangrijk is gewijzigd. 

de mate van betrokkenheid van de bevolking uit het 
gebied rond Eindhoven op de Eindhovense binnenstad 

is toegenomen. Voor de zones 3, 4 en 5 kan dit 
worden afgeleid uit de ten opzichte van 1967 te 
constateren stijging van de voor dez e z6nes bereken

de oriëntatiescores. Voor de zones 6 en 7 is in dit 
opzicht de stijging van het relat ieve aandee l van de 
bezoekers indicatief. 
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2. De overige ter beschikking gekomen gegevens. 

a. Reden van aanwezigheid 

Zoals re eds vermeld geeft de thans gehouden enqu~te 
onder de binnenstadsbezoekers, in tegenstelling tot 
die van 1967, ook nog enige informatie omtrent de 
reden van aanwezigheid in de Eindhovense binnenstad. 

Bijlage 2 l aa t zien, dat de vraagstelling naar de 
reden van aanwezigheid een keuze uit drie mogelijk
heden openliet. Tevens bestond bij de beantwoording 
de mogelijkheid meerdere redenen op te geven. De 

verdeling van de resultaten over de zeven mogelijk-
heden is voor de beide dagen: 

do. za. 

1. vanwege werk, vergadering of 
congres 27% 7% 

2. om te winkelen 51% 69% 
3. vanwege ontspanning, bezoek 

biosco op of horecabedrijf 12% 14% 
4. combinatie 1 en 2 3% 1% 
5 . combinatie 1 en 3 2% 0% 
6. combinat i e 2 en 3 5% 9% 
7 . oombinatie 1 en 2 en 3 0% 0% 

100% 100% 
- -- - ----

Uitgaande van de v oornaamste reden van aanwezigheid 

zijn de bezoekers als volgt te hergroeperen: 

do. za. 

werk, vergadering of congres 32% 8% 
winkelen 56% 78% 
ontspanning, bezoe k bioscoop 
of horeca 12% 14% 

100% 100% 

- "-- - ----
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De verdeling naar reden van aanwezigheid wijkt, 

pe r enqu€tedag bezien, vrij sterk van elkaar a f. 

Deze ver schillen houden vanzelfsprekend verband 
met de ove rwegend a nde r s gericht e activiteiten op 

beide dagen . 
Is het r elatieve aandeel van het aantal mensen , dat 

de birmenstad bezoekt va nwege het werk enz. op don

derdag 32%, op zaterdag is dit sle chts 8%. Op don

derdag is ruim de hel f t in de binnenstad om te 

winke len en op zate rdag i s dit meer dan dr i ekwar t . 

Relatief ge zi en is he t aanta l mensen in de binnen

s t ad aanwezig vanwege ontspanning op beide dagen 

ongeveer ge lijk. 

b. Tijd s tip va n aanwezigheid . 

Tabe l 5 l aa t zien , op welk tijdstip van de dag de 
mens en me t dezelfde r eden van a anwezigheid relatief 
het meest i n de binnenstad werd aanget roffen. 

Tabel 5 

Verdeling naar tijdstip van aanwezigheid van be

zoekers met dezelfde reden van aanwezigheid ( i n %) 
Red en: Reden: Reden: Totaa l 

Uur werk winke l e n ontspanning 

do . za. do. za . do. za. do. za. 

9-10 4 4 5 11 4 4 2 1 
10- 11 6 8 6 7 7 8 5 4 
1 1- 12 7 10 6 5 7 11 6 7 
12- 13 7 10 9 16 5 1 1 8 6 
13-14 1) 10 17 18 10 9 17 9 i 

14- 15 12 14 13 15 11 14 9 14 
15- 16 17 16 8 9 22 16 18 24 
16- 17 17 16 17 10 17 16 19 19 
17- 18 17 12 19 9 17 12 15 16 

totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 
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De bezoekers die vanwege hun werk in de binnenstad 

aanwezig zijn, z i,jn op beide dagen oververtegenwoor

digd gedurende de uren waarin de middagpauze s val

len (globaa l van 12.00 tot 15.00 uur), op dond e r 

dag ook in h e t laa tste middaguur (17. 00- 18 .00 uur) 

en op zaterdag ook in de vr~ege uren (9. 00-10 . 00 

uur) . 

Het verloop i n de ti jd van de winkelende binnen

stadsbezo e k e r steint nagenoeg overeen me t het verloop 

van de g e zamenlijke birmenstadsbEZoekers . 

De mensen die zich ontspannen zijn oververtegenwoor

digd in de l a te middaguren (na 15.00 uur) en op 

donderdag ook gedurende de middagpauz e (1 3 .00-14.00 

uur) • 

Interessant i s het ook om eens t e bez i en op welk 

tijdstip van de dag de bezoekers uit de verschillen

de herkomstzanes de birmenstad van Eindhoven be

zoeken. In tabel 6 (op blz.15) is zowel voor de 

donderdag als d e zaterdag de relati e v e v eT.'deling 

in de . ti ;jd van he t aantal bezoekers uiteen bepaald 

gebied opgenomen . 

Over het algemeen verloopt de verdeling naa r de 

tijd per h erkomst zone ongeveer ge lijk aan die v a n 

het totaal. To ch z ijn er enkele verschill en . 

Opvallend is n.l. dat uit zone 0 (de binnenstad) 

een relatief groot aantal mensen gecon centree rd 

is in de late middaguren. Op donderdag vooral 

na 17. 00 uur en op zaterdag voorna me lijk na 

16.00 uur. Gezi en de geringe afstand is dit een 

begrijpelijk verschi;jnsel. Voor de boods chappen 

die normaa l in de woonwi;jk zelf worden ge daan, 

zijn deze mensen aangewezen op h et city-winke l

apparaat. Waarschi j nlijk doen ze deze mees tal 

in de hi e rb ov e n genoemde uren. Dit wordt n oe 

eens bewe zen door het feit, da t ui1. dit gebi ed 

op dond e rdag tussen 17.00 en 18 .00 LI LU' 7% van 



Tabel 6 

Procentuele verdeling bezoekers per herkomstgebied naar tijdstip van aanwezigheid 

totaal donderdag zaterdag 
Uur 

do. za. 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 

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

12 - 13 7 10 7 4 9 8 5 5 2 9 8 9 10 17 1 1 7 11 9 
13 - 14 13 10 8 9 13 13 25 1 5 12 7 7 9 9 10 12 12 11 10 

14 - 15 12 14 7 1 1 1 1 12 10 9 13 14 6 13 14 12 14 17 17 18 

15 - 16 17 16 1 1 23 16 24 15 20 13 13 10 16 18 15 9 18 19 17 

16 - 17 17 16 13 19 17 15 10 20 15 21 26 18 16 10 19 14 16 15 

17 - 18 17 12 38 16 16 12 19 18 33 18 22 14 1 1 1 1 9 9 10 14 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



16. 

het totaal aantal bezoekers komt, terwijl dit 

voor de overige uren slechts 2 à 3% is . Ook op 

zaterdag is dit.zelfde verschijnsel waarneem

baar. 

De verdeling van zone 1, 2 en 3 is nagenoeg 

gelijk aan die voor het totaal . 

Bij de bezoekers uit zone 4 (dus 10 tot 20 km 

van het centrum wonend) valt op, dat deze don

derdags vooral in het middaguur de binnenstad 

bezoeken. Opmerkelijk is dit niet, omdat waar

schijnlijk een groot gedeelte hiervan in Eind

hoven werkzaam is en van de middagpauze gebruik 

maakt om óf te gaan winkelen óf zich te ont

spannen. 

De bezoekers uit' de zones 5, 6 en 7 (verder 

dan 20 km) komen vooral in de namiddag naar 

het centrum. 

c. ~eeftijdsverdeling. 

In bijlage 2 is opgenomen de leeftijdsverdeling 

van de geënquêteerde binnenstadsbezoeker naar 

leeftijdscategorie. We zouden deze leeftijdsopbouw 

e igenlijk moeten vergelijken met die van de bevol

king van het gehe l e re cruteringsgebied. Dit is ech

ter een onmogelijke zaak, omdat die leeftijdsver

deling onbekend is. Volstaan is daarom met een 

vergelijking dj,e zich beperkt tot de Eindhovense 

binnenstadsbezoeker, gebaseerd op de cijfers ver

meld in tabel 7 . 
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Tabel 7 

Leeftijdsverdeling naar geslacht van de Ej.ndhovense 

binnenstadsbezoeker en van de Eindhovense bevolking 

(in procenten) 

mannen vrouwen mannen en 
v'ouwen leeftijd 

do. za. Ehv. do. za. Ehv. do. za. Ehv. 

14 tlm 25 36 42 31 29 37 29 33 39 30 

26 tlm 40 24 26 28 25 26 27 24 26 27 

41 tlm 64 26 26 32 38 33 34 32 30 33 
65 jr. e. o. 14 6 9 8 4 10 11 5 10 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 
----

Een verge l ijking doet zien, dat e r wat betreft de 

Eindhovenaren naar verhouding méér jeugdigen ( 14 tlm 
25 jaar) en op de zaterdag minder bejaarden (6 5 jaar 
en ouder) dan overeenkomt met het aandeel van deze 

categorieën binnen de Eindhovense bevolking, in de 
binnenstad worden aangetroffen. Ook is te zien, dat 

de binnenstadsbezoeker op zaterdag gemiddeld jonger 

is dan die op donderdag. 

d. Vervoermiddel. 

Belangrijk is het ook te weten met welk vervoer

middel de binnenstadsbezoekers zijn ge,komen. 

In t abe l 8 is de verdeling naar gebruikt vervoer

middel gegeven voor beide jaren. 

Ter vergelijking met de verdeling in 196 7 is voor 

1969 tevens de verdeling voor de vrouwen afzonder
lijk gegeven. 
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Tabel 8 

Verdeling naar gebruikt vervoermiddel (in procenten) 

1967 1969 
vrouwen vrouwen m. en vr. 

te voet 9 9 9 
~iets of bromfiets 28 27 28 
per auto 34 33 38 
per trein 5 8 8 

per bus 24 23 17 

100 100 100 
--

Het enige verschilpunt met 1967 is, dat het relatieve aan 
deel van de bezoeksters dat van de trein gebruik maakt 
is toegenomen. Uit het ter beschikking staande, doch 
hier niet gepresenteerde meer gedetailleerde cijfer
materiaal, valt op te maken, dat vooral het toegenomen 
bezoek uit de z6nes 6 en 7 hiervoor verantwoordelijk is. 
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IV. CONCLUSIES 

1. Tegenover 38% in 1967 bleek in 1969 43% van de 
vrouwelijke bezoekers aan de Eindhovense binnenstad 

afkomstig van buiten Eindhoven. 

2. Gelet op het overeenkomstig afnemend verloop van 
de oriëntatie scores per onderscheiden zone van 
herkomst is de omvang van het eigenlijke verzor
gingsgebied van de Eindhovense binnenstad in de 

periode 1967 - 1969 niet gewijzigd. 

3. Daar uit de gegevens blijkt, dat de mate van be
trokkenheid van de bevolking in het gebied rond 
Eindhoven op 'de Eindhovense binnenstad is toege
nomen kan worden gesteld, dat de centrumfunctie 

van Eindhoven a ls winkelcentrum is vergroot. 

4. Op de donderdag is 32% in de binnenstad aanwezig 
om bero epsmatige redenen, 56% om te winkelen en 
12% om zich te ontspannen. Voor de zaterdag is dit 

respectievelijk 8%, 78% en 14%. 

5. Met de reden van aanwezigheid der binnenstads
bezoekers varieert ook de verdeling naar tijdstip 
van aanwezigheid. Hetzelfde geldt voor de bezoekers 
uit de verschillende zones van herkomst. 

6. Uit de leeftijdsve rdeling van de bezoekers blijkt, 

dat er naar verhouding op beide dagen méér jeug
digen (14 tlm 25 jaar) de binnenstad bezoekt dan 
overeenstemt met het aandeel van deze categorie 

binnen de Eindhovense bevolking boven de 14 jaar. 

7. De binnenstadsbezoeker op de zaterdag is relatief 
jonger dan die op de donderdag. 
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8. De beroepsmatig aanwezigen wordt het meest frequent 

aangetroffen in de vroege morgenuren, in de middag

pauze en donderdags bovendien in de l ate namiddag. 

Gedurende de middagpauze op donderdag is het aantal 

winkelende personen duidelijk minder dan op de overige 

tijdstippen van de dag. Het ontspanningsbezoek is het 

meest frequent tijdens de middagpauze op donderdag en 

gedurende de zaterdagmiddag. 



BIJLAGE 1 

Enquête-formulier, met resultaten, gebruikt bij het ei ty-winkelonderzoek 1967 

Tijdstip enquête 

Plaats enquête 

Dag 

VRAGEN 

1. Heeft U vandaag in 
de binnenstad iets 
gekocht of hes·teed? 

2. Zo ja, kunt U bij 
benadering zeggen 
woor welk bedrag? 

3. Waar woont U? 

4 . Met welk vervoer
middel bent U 
hier gekomen? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 
I I I I I I I I 'I 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 i 

12:% 11:% 11:% 11% 11% l.l% 11% 11% 11% i 
- -- - ------

1 2 3 4 5 6 7 8 

28% 17% 18% 2% 17% 5% l~:% 1% 

1 I donderdag . - ~-- 140rU 
2 zaterdag 60:% 

A N T W OOR DEN 

1 ja 75% 
2 neen 25% 

f. 30,-- (do.) en f. 52, -- (za.) 

Eindhoven 
stadsdeel 

binnen/bui ten 
rondweg , 

63:% 

Buiten woonplaats 
Eindhoven 

37% 

te voet 1 9% 
per fiets 2 19:% 

per brom.fiets 3 9:% 

per motor / scooter 4 -
per auto 5 34:% 

per trei n 6 5% 
per bus 7 24% 



EIJLAGE 2 

Enquête-formulier, met resulta ten, gebr uikt bij het city-winkelonderzoek 1969 

Dag 

Tijdstip 

Geslacht 

Leeftijd 

VRAGEN 

1. Waar woont U? 

2. Met welk vervoer
middel bent U 
gekomen? 

1 1 donde~ag 1
40% I 

2 zaterdag 60% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 10 11 12 13 14 15 1.6 17 
I I I I I I I I I 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

12% ll~~ 11% 11% 11% 11% 11% ll% ll% 

RT::uw -------- ..... I ::~ I 
do. za. 

1 14 - 25 j,aar 33% 39% 
2 26 - 40 jaar 24% 26% 
3 4! - 64 jaar 32% 30% 

4 65 jaar en ouder 11% 5% 

A N T W OOR DEN 
~ -- -- - - - ----- - - - --- --- - - ---- - ----- - - - - - - -- -- - ------- - - ---

do. za. 

Eindhoven 55% 57% 

Bui ten Eindhoven 45% 43% 

I. te voet 9,5% 
2. per fiets 17 % 
3. per bromfiets 10 % 
4. per mo tor jscooter 0,5% 
5 . per au to 38 % 
6. per trein 8 % 
7. per bus 17 % 

---------------- - -------------- - - --------- -- ------------ --
Ik ben in de binnenstad: do. aa. 

I. vanwege mijn werk,vergadering of congres 27% 7% 
2. om te winkelen 51% 69% 
3. vanwege ontspanning , bezoek bioscoop of 12% 14% horecabedrijf 

4· 1 + 2 3% 1% 

5· 1 + 3 2% -
6. 2 + 3 5% 9% 

7. 1 + 2 + 3 - -
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BIJLAGE 4 

SPECIFICATIE ZONE-INDELING 

Z6ne 0: de binnenstad. Het gebied binnen de kleine ring. 

Z6ne 1: tot circa 2t km van het centrum. Het gebied bin
nen de rondweg. 

Z6ne 2 : van 2t - 5 km. Overig Eindhoven buiten de rond
weg, inclusief Acht en Tivoli. De bezoekers uit 
Eindhoven worden dus verkregen door combinatie 
van de z6nes 0, 1 en 2. 

Z6ne 3 : van 5 - 10 km. Omvat de kernen Best, Son, Nuenen, 
Geldrop, Waalre, Valkenswaard en Veldhoven . 

Z6ne 4: van 10 - 20 km . Omvat het gebied met als buiten
ste begrenzir~ de gemeenten Hoogeloon, Oost- , 
West - en Middelbeers, Oirschot, Boxtel, St.Oeden
rode, Beek en Donk, Aarle Rixtel, Helmond, Mierlo, 
Heeze en voorts het Belgisch grensgebied. 

Z6ne 5: van 20 - 40 km . Omvat onder meer Tilburg, 

's- Hertogenbosch, Deurne, Weert, Bree (B.), 
Lommel (B.) en Postel (B.). 

Z6ne 6: van 40 - 60 km. Omvat onder meer Noord- Limburg, 

een deel van België, Breda en heeft in het noor
den de Maas als grens. 

Z6ne 7: meer dan 60 km verwijderd van de binnenstad. 
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