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Voorwoord 
 

Voor u ligt mijn bachelorthesis. Een onderzoek dat af is na ongeveer een half jaar hard werken. Het is een 

product geworden waar ik trots op ben. Ik heb namelijk niet geaarzeld om op zoveel mogelijk verschillende 

manieren informatie te vergaren. De afgelopen maanden ben ik bezig geweest met het afnemen en 

verwerken van interviews, het afnemen van ruim 500 enquêtes en het uitvoeren van menig GIS-analyse. Ik 

heb mezelf zoveel mogelijk uitgedaagd om dit onderzoek tot een interessant project te maken. 

Tijdens dit onderzoek ben ik mezelf ook vaak genoeg tegengekomen. Het is niet gemakkelijk om geheel 

zelfstandig een onderzoek op poten te zetten en tot een goed einde te brengen. Zeker voor een ‘doener’ 

zoals ik was het een uitdaging om na het verkrijgen van alle data en de toetsing daarvan over te gaan op 

het schrijven van een écht wetenschappelijk rapport. Hier heb ik veel van geleerd. 

In dit proces ben ik begeleid door dr. Ton van Rietbergen. Mijn dank gaat dan ook ten eerste naar hem uit. 

Zijn kritische kanttekeningen en tips hebben mij de juiste richting in gestuurd. Daarnaast gaat mijn dank uit 

naar medewerkers van beide bioscopen waar ik dit onderzoek mocht uitvoeren: het Heerenstraat Theater 

in Wageningen en CineMec in Ede. Tom de Bont en Frederique Josemans hebben mij namens de twee 

bioscopen alle medewerking verleend om de enquêtemomenten tot een succes te maken. Ook Jorien 

Scholtens, projectleider bij Stichting Filmonderzoek, is van grote waarde geweest voor dit onderzoek. Zij 

heeft verschillende rapporten van Stichting Filmonderzoek in bruikleen gegeven en mij verschillende 

datasets laten inzien, die een belangrijke basis vormen voor dit onderzoek. 

Zonder onderzoeksassistenten zou het enquêteren in de bioscopen niet zo soepel zijn verlopen. Daarom wil 

ik Henk van Hees, Jane Rose en Daan Zijlstra bedanken voor hun hulp. Ook de Universiteit Utrecht heeft 

meegewerkt, door het uitlenen van de herkenbare felgroene polo’s. Verder wil ik iedereen bedanken die 

mij geholpen heeft met tips, correcties en een dosis gezonde afleiding op zijn tijd. 

Ik hoop dat dit onderzoek een eerste stap zal zijn in de richting van nog veel meer onderzoek naar dit 

interessante onderwerp. Zelf zou ik in de toekomst zeker meer onderzoek willen doen op dit gebied. 

Ik ga u niet langer ophouden. Hopelijk weet mijn rapport u te boeien. 

 

Rick van Hees 

Utrecht, 3 april 2015 
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Samenvatting 
 

Probleemstelling 

Het doel van dit onderzoek is om na te gaan wat het mogelijke verband is tussen de bouw van nieuwe 

multiplexen en de groeiende bezoekersaantallen van Nederlandse bioscopen vanaf 1995. Dit verband 

wordt onderzocht vanuit het perspectief van de bioscoopbezoeker. Centraal staat het beslissingsproces; 

het nagaan waarom de bezoeker kiest voor een multiplex of een conventionele bioscoop. 

Theorie 

Volgens de theorie is er een verband tussen de bouw van nieuwe multiplexen en de groeiende 

bezoekersaantallen. De oorzaak van dit verband zit in het feit dat multiplexen een beleving kunnen bieden 

die beter dan conventionele bioscopen voldoet aan de eisen die sommige consumenten stellen aan het 

bioscoopbezoek. Dit zorgt mogelijk voor een tweedeling in kenmerken van de bezoekersgroepen. Deze 

onderscheiden zich op basis van leeftijd, opleiding, huishoudenstype en vervoermiddel. Ook de 

reisbereidheid van multiplexbezoekers zou kunnen verschillen van die van bezoekers van een 

conventionele bioscoop. 

Methoden 

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden zijn interviews afgenomen, datasets geanalyseerd en enquêtes 

afgenomen. Om de bevindingen vanuit de theorie en de interviews te toetsen, zijn een multiplex en een 

conventionele bioscoop in de regio Ede-Wageningen met elkaar vergeleken. In deze bioscopen zijn 514 

enquêtes afgenomen onder de bezoekers, om zo de verschillen tussen de twee bezoekersgroepen duidelijk 

te krijgen.  

 

Resultaten analyse 

Er zijn duidelijke verschillen gevonden tussen de twee bezoekersgroepen. Multiplexbezoekers kiezen hun 

bioscoop vanwege de kwaliteit van de apparatuur en de parkeergelegenheid. Bezoekers van conventionele 

bioscopen kiezen dit type bioscoop juist vanwege de goede sfeer en de horeca. Deze verschillende wensen 

gaan gepaard met nog meer verschillen tussen de twee bezoekersgroepen. Zo gaan bezoekers van een 

multiplex vaker naar de bioscoop. Daarnaast zijn ze jonger, lager opgeleid, vaker lid van een 

meerpersoonshuishouden, hebben ze een hoger inkomen en nemen ze vaker de auto. Daarnaast zijn ze ook 

bereid om verder te reizen voor een multiplex, in vergelijking met bezoekers van een conventionele 

bioscoop. 

 

Niet alleen de bouw van nieuwe multiplexen heeft invloed op de bezoekersaantallen. Er is gevonden dat 

moderne substituten de bezoekersaantallen op dit moment met ongeveer 5 procent drukken. Daarnaast 

zijn de bezoekersaantallen ook afhankelijk van het filmaanbod, de leeftijdsopbouw van de bevolking en 

sportevenementen.  

Conclusie 

De groei wat betreft bezoekersaantallen sinds 1995 is in verband te brengen met de bouw van nieuwe 

multiplexen in Nederland. In navolging van de theorie is met dit onderzoek vastgesteld dat het multiplex 

een ander publiek trekt dan de conventionele bioscoop, en dat dit kan leiden tot additioneel bezoek. Dit 

betekent niet het einde van de conventionele bioscoop. Als beide typen bioscoop zich richten op hun eigen 

soort beleving, trekken beide bioscopen hun eigen bezoekers. Dit zorgt ervoor dat beide naast elkaar 

kunnen blijven bestaan: productdifferentiatie pur sang.  
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1. Inleiding  

1.1 Aanleiding 
Op woensdag 5 november 2014 kopte het Algemeen Dagblad over de Utrechtse bioscopen: “Utrechtse 

bioscopen maken inhaalslag. Bezoekersaantal kachelt al jaren achteruit, nieuwe zalen moeten nieuw elan 

brengen (Algemeen Dagblad, 2014).” De meest opvallende ontwikkeling op de Utrechtse bioscoopmarkt is 

de geplande bouw van de grootste bioscoop van Nederland op het Jaarbeursterrein. Deze bioscoop moet 

uiteindelijk vijftien zalen krijgen. De gemeente Utrecht geeft 

aan dat men met de bouw van deze grote bioscoop de 

bezoekersaantallen van de bioscoopbranche in de stad wil 

laten stijgen (Gemeente Utrecht, 2014). Deze zijn namelijk laag 

vergeleken met andere steden in Nederland. Utrecht staat op 

de zevende plaats met 822.000 bezoekers per jaar. Dit staat in 

schril contrast met kleinere steden als Tilburg, Eindhoven en 

Groningen (plaats 4, 5 en 6) die rond de miljoen bezoekers per 

jaar trekken (tabel 1.1) 

Deze steden, met minder inwoners, maar meer 

bioscoopbezoekers in vergelijking met Utrecht, zijn allemaal 

voorzien van nieuwe bioscoopcomplexen met veel zalen, de 

zogeheten multiplexen (zie hieronder). Er lijkt dus een verband 

te zijn tussen stijgende bezoekersaantallen en de bouw van 

multiplexen (Gemeente Utrecht, 2014). Dit ogenschijnlijke 

verband zal de leidraad zijn van dit onderzoek.  

1.2 Het onderwerp: het multiplex 
Het onderwerp dat centraal staat in dit onderzoek is het multiplex. De belangrijkste eigenschap van dit type 

bioscoop is zijn grootte. Een kenmerkende multiplex heeft acht zalen tot zestien zalen. In het theoretisch 

kader zal er dieper op deze definitie worden ingegaan. Grotere bioscopen worden megaplexen genoemd. 

Deze bestaan niet in Nederland, dus gaat het in dit onderzoek alleen over multiplexen. In bijlage I en figuur 

1.1 is de verspreiding van multiplexen in Nederland te zien. 

Multiplexen worden volgens Hubbard (2002) gekenmerkt door ‘surround-sound’ systemen, grote 

schermen, veel keuze in eten, drinken en snoep, ruime opzet, airconditioning en gratis en ruime 

parkeerplaatsen. Qua bereikbaarheid verschilt de Nederlandse multiplex soms van die in het buitenland. 

Het verschil is namelijk dat de multiplexen in bijvoorbeeld de VS en in Groot-Brittannië vaak buiten steden 

worden gebouwd. Deze locaties liggen vaak langs snelwegen, en zijn goed bereikbaar (Hubbard, 2002). In 

Nederland is dit niet altijd het geval; veel multiplexen zijn in het centrum gevestigd. Andere daarentegen 

zijn aan de stadsrand gevestigd, op met de auto beter bereikbare locaties (zie bijlage I). 

 

Tabel 1.1: Aantal bioscoopbezoekers  

Rang Stad Bezoek (x1000) 

1 Amsterdam 4.422 

2 Rotterdam 3.171 

3 Den Haag 2.210 

4 Tilburg 1.176 

5 Eindhoven 1.086 

6 Groningen 990 

7 Utrecht 822 

8 Amersfoort 769 

9 Haarlem 756 

10 Enschede 734 

Bron: NVB/NVF, 2014 
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1.3 Perspectief 
Vanuit het perspectief van de bioscoopbezoeker worden in dit onderzoek de ontwikkelingen op de 

bioscoopmarkt onderzocht. De opkomst van het multiplex wordt bestudeerd door de motieven, wensen en 

kenmerken van bezoekers van multiplexen, en conventionele bioscopen met elkaar te vergelijken. Vanuit 

geografisch perspectief worden de ruimtelijke invloeden van de twee soorten bioscopen vergeleken, om zo 

tot een conclusie te komen over de mogelijke kracht van het multiplex. Dit allemaal vanuit het perspectief 

van de bioscoopbezoeker: waarom kiest deze voor een bezoek aan een multiplex, of een conventionele 

bioscoop? 

 

  

Figuur 1.1: Multiplexen in Nederland in 2014 
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1.4 Probleemstelling  

1.4.1 Doelstelling  

Het doel van dit onderzoek is om na te gaan wat het veronderstelde verband is tussen de opkomst van de 

multiplexen en de toename van de bezoekersaantallen in de Nederlandse bioscopen sinds de bouw van de 

eerste multiplex in Nederland in 1995 (bijlage I). Dit onderzoek beantwoordt de vraag of deze groei 

bestendig is, en of het multiplexconcept dus echt een fundamenteel nieuw concept is dat meer bezoekers 

trekt. Om inzicht hierin te krijgen zullen mogelijke factoren worden onderzocht die multiplexen 

succesvoller maken dan conventionele bioscopen. Er is weinig onderzoek gedaan naar het gedrag van 

bioscoopbezoekers en hun voorkeur voor conventionele bioscopen of multiplexen, zeker in Nederland. Wel 

zijn er veel aannames gedaan over voordelen van het multiplex, zoals het uitgebreide filmaanbod, het 

comfort, de bereikbaarheid (Collins e.a., 2005; Hubbard, 2002) en de bezoekersgroep die dit type bioscoop 

aantrekt (Hubbard, 2003). Deze factoren zijn getoetst in dit onderzoek en er is gekeken naar mogelijke 

verschillen tussen de bezoekersgroepen. Daarnaast is dit onderzoek ook in grote mate explorerend, 

vanwege de beperkte hoeveelheid onderzoek die specifiek is gedaan naar multiplexen in Nederland. 

1.4.2 Wetenschappelijke relevantie 

In 2008 heeft R.M. Lahaut onderzoek gedaan naar de voorkeuren van Nederlandse bioscoopbezoekers. Hij 

maakte hierbij onderscheid tussen multiplexen en conventionele bioscopen (zie paragraaf 2.1). Dit 

onderzoek is echter gedaan onder bioscoopbezoekers in verschillende regio’s. Bioscoopbezoekers van 

conventionele bioscopen in de regio Utrecht, en multiplexbezoekers in de regio Enschede werden met 

elkaar vergeleken. Dit doet afbreuk aan de bruikbaarheid van zijn onderzoek, omdat de onderzochte 

variabelen mogelijk verstoord zijn door regionale verschillen. Een voorbeeld van een variabele die duidelijk 

per regio verschilt, is de bezoekfrequentie (zie figuur 1.2). Het is dan ook een verbetering om onderzoek te 

doen naar één regio om daar zowel een conventionele bioscoop, als een multiplex met elkaar te vergelijken 

(Lahaut, 2008). De uitkomsten zijn zo bruikbaarder, omdat geografische afwijking de vergelijking in mindere 

mate vertroebelt. In aansluiting hierop richt dit onderzoek zich op bezoekers van een multiplex en een 

conventionele bioscoop in één regio. 

 

 

 

 

 

 

  

Bron: Stichting Filmonderzoek, 2014, p.24 (Leeftijd 16+) 
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1.4.3 Maatschappelijke relevantie 

Sinds 1995 heeft zich een onafgebroken groei voorgedaan van het aantal multiplexen in Nederland 

(Opdam, 2014). Het einde van de groei is zeker nog niet in zicht, nu de bouw van de grootste bioscoop op 

het Jaarbeursterrein in Utrecht nog moet beginnen (DUIC, 2014). Het is echter de vraag of deze groei wel 

bestendig is, en of deze doorzet bij de bouw van nog meer multiplexen. In de Verenigde Staten en het 

Verenigd Koninkrijk is de groei van het aantal bioscoopbezoekers de afgelopen 5 jaar gestokt, ondanks de 

bouw van meer multiplexen in deze landen (CinemaUK, 2013; MPAA, 2013). De concurrentie met andere 

mogelijkheden om films te kijken wordt namelijk steeds groter. Diensten die films ‘on demand’ aanbieden 

zoals Netflix, maar ook illegaal downloaden hebben een negatieve invloed op de aantallen 

bioscoopbezoekers (Tryon, 2013). De Nederlandse groei van het aantal multiplexen is niet oneindig. Er 

worden nu al conventionele bioscopen gesloten, omdat er te weinig vraag naar is. Het is voor 

bioscoopexploitanten, filmdistributeurs en beleidsmakers van overheden van belang om een beeld te 

krijgen van de (eindige) groeimogelijkheden van het multiplex, om zo een situatie van overaanbod te 

vermijden. Bioscopen die het best kunnen voldoen aan de voorkeuren van de bezoekers zullen het meest 

succesvol zijn, en ook overleven als het aantal multiplexen verder toeneemt. Daarom is het voor 

bioscoopexploitanten, maar bijvoorbeeld ook voor beleidsmakers, nuttig om meer inzicht te krijgen in de 

voorkeuren van bioscoopbezoekers. 

1.4.4 Vraagstelling 

Bovenstaande doelstellingen leiden tot de volgende centrale vraag:  

In hoeverre is de opkomst van het multiplex verantwoordelijk voor de stijging van de bezoekersaantallen 

binnen de Nederlandse bioscoopsector sinds 1995? 

Deze vraag zal verder in het onderzoek nog worden uitgesplitst in onderzoekbare deelvragen (pagina 21). 

1.5 Leeswijzer 
In het volgende hoofdstuk, het theoretisch kader, worden alle belangrijke empirische onderzoeken en 

theorieën besproken die de basis voor dit onderzoek hebben gelegd. Vervolgens wordt het conceptueel 

model gepresenteerd, dat gevormd is op basis van deze onderzoeken en theorieën. In het volgende 

hoofdstuk zal besproken worden welke methoden er zijn gebruikt om de centrale vraag te beantwoorden, 

en hoe deze methoden zijn geoperationaliseerd. Hierna volgt de analyse, die bestaat uit twee delen. Het 

eerste gedeelte toont de ontwikkeling van het multiplex in cijfers, en het tweede gedeelte zal de 

uitkomsten van de toetsing analyseren. Vervolgens zijn de resultaten op een rij gezet. Dit onderzoek sluit af 

met een conclusie, reflectie, discussie en aanbevelingen. 
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2. Theoretisch kader  
In deze paragraaf zal een beeld worden gegeven van de literatuur die rond het onderzoeksonderwerp is 

verschenen, en een verband worden gelegd tussen de literatuur en het onderwerp. Informatie uit 

afgenomen interviews (paragraaf 3.2) wordt gebruikt om de literatuur aan te vullen. Ten eerste zal er 

worden ingegaan op de definiëring van het onderwerp, om vervolgens meer inzicht te geven in de relatie 

tussen de opkomst van het multiplex en de stijgende bezoekersaantallen. Ook wordt er aandacht besteed 

aan de keuzefactoren die belangrijk zijn voor de bezoekersgroepen van multiplexen en conventionele 

bioscopen. Hierna worden de sociaaleconomische kenmerken van de bezoekersgroepen en de verschillen 

in reisbereidheid behandeld. De paragraaf eindigt met een analyse die de waarde van de gevonden theorie 

voor dit onderzoek duidelijk zal maken, en het conceptueel model.  

2.1 Definiëring 
Er zijn verschillende definities in omloop voor multiplexen. Deze definities spreken elkaar gedeeltelijk 

tegen; hieronder zijn twee voorbeelden:  

Een multiplex is: “een groot, luxueus uitgevoerd bioscoopcomplex, dat met andere recreatiemogelijkheden 

is gecombineerd. Dit betekent in concreto: goede parkeermogelijkheden, hetgeen in de binnensteden alleen 

met parkeergarages mogelijk is, optimaal beeld en geluid, zeer goed zitcomfort met voldoende 

hoogteverschil, goede luchtbehandeling, computerkassa’s, en foyers met complementaire faciliteiten (Wolff, 

1993)”. 

Hubbard (2002) geeft een andere definitie: 

“Multiplexen zijn doelbewust gebouwde bioscopen die een breed aanbod aan film bieden op ten minste vijf 

schermen (kenmerkend vijf tot tien), De meeste bieden surround-sound systems (360° digitaal geluid), brede 

schermen, ruime keuze aan eten en snoep, meer ruimte, airconditioning en gemakkelijk en gratis parkeren”.  

Het “doelbewust” in bovenstaande definitie doelt op het feit dat multiplexen geen bioscopen zijn waarbij in 

eerste instantie grotere ouderwetse bioscoopzalen zijn opgedeeld in kleinere zalen (Opdam, 2014).  

Er is dus niet één duidelijke definitie van een multiplex. Omdat dit onderzoek de Nederlandse situatie 

betreft, zal de gehanteerde definitie van de Nederlandse Vereniging van bioscoopexploitanten (NVB) 

gebruikt worden in dit onderzoek. Deze luidt als volgt: 

Een multiplex is een bioscoop met acht tot zestien zalen. Kenmerkende eigenschappen van het multiplex 

zijn een goede parkeergelegenheid en bereikbaarheid en een hoge kwaliteit van apparatuur en comfort. 

Multiplexen kunnen zowel in het centrum, of buiten de stad gevestigd zijn (zie bijlage I), en zijn gebouwd 

tussen 1995 en nu. 

De definitie van een conventionele bioscoop, die in dit onderzoek gehanteerd zal worden, is de volgende: 

Een conventionele bioscoop telt minder dan acht zalen. Deze bioscopen worden vaak gekenmerkt door 

verouderde apparatuur en minder comfort. Ze zijn vaak gevestigd in het centrum van binnensteden 

(Hubbard, 2002), en daarom relatief slecht bereikbaar met de auto. 

2.2 Relatie opkomst multiplex en bezoekersaantallen 
De heropleving van de bioscoopbranche in Nederland, maar ook in de rest van West-Europa wordt 

grotendeels toegeschreven aan de opkomst van het multiplex (Jones & Hillier, 2000). De groei in 
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bezoekersaantallen die de opkomst van het multiplex in gang heeft gezet, bestaat uit twee componenten, 

die hieronder kort zullen worden beschreven. 

De eerste component is de kwantitatieve groei. Er zou een tekort zijn aan bioscoopzalen op bepaalde 

plekken in Nederland. De gemeente Utrecht draagt dit argument bijvoorbeeld aan bij de bouw van het 

multiplex op het Jaarbeursterrein, en andere ontwikkelingen op bioscoopgebied in de stad (Algemeen 

Dagblad, 2014; Gemeente Utrecht 2014). Het aanbieden van meer zalen met meer films zou zo volgens 

Collins e.a. (2005) kunnen leiden tot meer bezoekers. Youry Bredewold, directeur Communicatie en 

Marketing van Pathé beaamt dit: “Wij begonnen als eerste met het bouwen van multiplexen in Nederland. 

Het enige wat toen gebeurde, was dat de ondercapaciteit in die gebieden gecompenseerd werd. Dat had 

dus niks te maken met een hele goede marketingcampagne of iets anders. Wij hebben eindelijk vraag en 

aanbod met elkaar in balans gebracht (Bredewold, 2015).” 

De tweede verklaring is een meer kwalitatieve verklaring. Die gaat uit van het feit dat de nieuwe 

multiplexen beter voldoen aan de wensen van de huidige bioscoopbezoeker, en dat ze voor een multiplex 

bijvoorbeeld langer zouden willen reizen dan voor een conventionele bioscoop (Lahaut, 2008). De nieuwe 

multiplexen zouden beter, mooier en moderner zijn, en daarom additioneel bezoek trekken (Wolff, 1993). 

Volgens Scholtens (2015), projectleider bij Stichting Filmonderzoek, is er sprake van een systematische 

verbetering, en zullen de bezoekersaantallen niet teruglopen als de nieuwigheid ervan af is: “het 

stabiliseert natuurlijk wel een beetje, maar het loopt nooit terug. Het blijft wel op een veel hoger niveau.” 

Seckel (2000) stelt dat een toename van tien procent van het aantal doeken in de Nederlandse multiplexen 

ten opzichte van het totaal, het bioscoopbezoek met 0,25 per persoon per jaar kan laten stijgen. Deze 

redenering is volgens hem geldig tot het moment dat het aantal doeken dat zich in een multiplex bevindt, 

uitstijgt boven 40 procent van het landelijke totaal. “Meer doeken leiden wel tot meer bezoek, maar niet tot 

een recht evenredige toename ervan. Het aantal doeken in een land mag daarom zeker niet te sterk 

toenemen (Seckel, 2000)!” 

2.3 Concurrentie in de filmsector 
De opkomst van het multiplex zorgt voor een toenemende concurrentie in het bioscooplandschap. De 

analyse zal hier nog dieper op ingaan, en laten zien dat de toename van het aantal multiplexen ten koste 

gaat van vele conventionele bioscopen. Volgens Ron Sterk (2015), algemeen directeur JT bioscopen, kan 

het multiplex zich ten opzichte van de conventionele bioscoop, maar ook ten opzichte van substituten zoals 

Netflix onderscheiden op het gebied van beleving: “De beleving is in multiplexen veel extremer. Daarvoor 

zijn nieuwe bioscopen nodig, want zoals jouw vrienden ook zeggen: ik ga niet naar de Camera (Wolff 

Utrecht) om daar op een postzegel met slecht geluid opgevouwen naar een film te kijken. Maar als je dat 

kunt zien in onze nieuwe bioscoop in Hilversum met laserprojectie en Atmosgeluid, dat is het grote verschil.” 

Bioscoopbezoekers zoeken dus een bepaalde beleving, waaraan multiplexen volgens Sterk beter voldoen 

dan conventionele bioscopen. 

Deze bewering sluit aan bij de theorie van de beleveniseconomie van Pine & Gilmore (1998). Consumenten 

van een belevenis zijn volgens hen op zoek naar een memorabele ervaring, die aan hen wordt gegeven over 

een periode van langere tijd; ze zijn op zoek naar sensatie. Ook in de beleveniseconomie concurreren de 

verschillende aanbieders van belevenissen met elkaar. Dit zijn niet alleen bioscopen, maar ook bijvoorbeeld 

theaters, museums, zwembaden, speelhallen, pubs, clubs en muziekpodia (Torkildsen, 2005, p.5). 

Er is een continue concurrentieslag om bezoekers gaande. Bioscopen moeten het in de strijd om bezoekers 

opnemen tegen substituten en andere vrijetijdsbestedingen. Maar ook onderling is er concurrentie tussen 
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Figuur 2.1: Het concurrentiemodel van Porter 

Bron: Porter (1985) 

multiplexen en conventionele bioscopen. Conventionele bioscopen worden relatief veel gesloten, en 

multiplexen worden steeds meer bijgebouwd (zie paragraaf 4.1). Om meer inzicht te krijgen in de 

concurrentie binnen de bioscoopwereld wordt deze beschreven aan de hand van het concurrentiemodel 

van Porter (zie figuur 2.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het concurrentiemodel van Porter beschrijft vijf factoren die de mate van concurrentie in een bedrijfstak 

kunnen bepalen. Hieronder worden deze toegepast op de bioscoopsector: 

Substituten kunnen een deel van de omzet van een bedrijfstak wegnemen, omdat de consument voor een 

ander vervangbaar product kiest. In het geval van de bioscoopmarkt kan hierbij worden gedacht aan 

televisie (Silver & McDonnell, 2007), maar ook ‘video on demand’ via bijvoorbeeld Netflix (Tryon, 2013). 

Een film kan tegenwoordig overal gekeken worden: op een smartphone, tablet of laptop, en ook nog eens 

illegaal worden gedownload. Volgens Sterk kan de bioscoop hiermee zeker concurreren, want: “substituten 

blijven een zwak aftreksel (Sterk, 2015).” Hij doelt hiermee vooral op het verschil in beleving. 

Potentiële toetreders kunnen de concurrentie binnen een bedrijfstak versterken, doordat er meer 

bedrijven wedijveren om een deel van de markt. In het geval van de bioscoopsector is dit vooral op lokale 

schaal van belang. Het openen van een multiplex in een stad kan de marktverdeling tussen bedrijven 

veranderen (Knaapen, 1995). Op nationale schaal is de toetreding van internationale bioscoopexploitanten 

van belang, zoals de terugkeer van Kinepolis op de Nederlandse markt. Zowel JT, Pathé als Kinepolis 

openen binnenkort nieuwe bioscopen. “De kaarten worden opnieuw geschud op dit moment. De posities 

worden bepaald. Dat heeft te maken met de internationalisering die er nu plaatsvindt (Sterk, 2015).” 

Afnemers zijn de bezoekers van de bioscopen. Zij maken of breken een film (Knaapen, 1995), en daarmee 

ook het succes van een bioscoop. De hoeveelheden bezoekers verschillen per stad. Hoe meer inwoners een 

stad heeft, hoe hoger ook het bioscoopbezoek per hoofd (Stichting Filmonderzoek, 2014). Maar 

bezoekersaantallen worden ook beïnvloed door het feit of het wel of niet een multiplex is (CNC, 2000). Dit 

onderzoek focust op het beslissingsproces vanuit de bioscoopbezoeker. Verschillende factoren bepalen de 

keuze voor een multiplex of een conventionele bioscoop. Deze zullen verder in paragraaf 2.4 worden 

toegelicht. Potentiële bezoekers kunnen ook voor een substituut of een andere vrijheidsbesteding kiezen, 

als de bioscoopbeleving voor hen minder belangrijk is. In figuur 2.2 is het keuzemodel voor de individuele 

bezoeker schematisch weergegeven. 
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Leveranciers zijn in dit geval de filmdistributeurs. Zij onderhandelen met de verschillende boekingsgroepen 

(NVB, 2014) over het af te dragen percentage per verkocht kaartje voor een desbetreffende film. Dit 

percentage start gemiddeld op ongeveer 60 procent, en daalt geleidelijk naar 25 procent. Dit werkt als een 

positieve prikkel voor bioscoopexploitanten om een film langer te laten draaien, wat de distributeur meer 

oplevert. In theorie zouden multiplexen dus gemiddeld een lager percentage afdragen, omdat die meer 

zalen hebben om een film langer te kunnen laten doordraaien. Ron Sterk geeft echter aan dat dit niet het 

geval is: “Er is evenwicht. De distributeur heeft de zaal nodig, maar de exploitant de film. Uiteindelijk heb ik 

in die 25 jaar dat ik in dit vak zit het percentage (dat van de totale omzet afgedragen moest worden aan 

filmdistributeurs, red.) rond de 40 procent zien blijven (Sterk, 2015).” 

Interne bedrijfstakconcurrentie betekent in de bioscoopsector de directe concurrentie tussen bioscopen 

en bioscoopketens. Innovatie is hierbij belangrijk (Boschma e.a., 2012; Knaapen, 1995). De opening van 

moderne multiplexen op bepaalde plekken kan het faillissement voor een andere bestaande bioscoop 

betekenen. In sommige plaatsen, zoals Amersfoort en Groningen zijn twee multiplexen geopend, die met 

elkaar concurreren. Sterk, de exploitant van de oudere multiplex in Amersfoort, omschrijft de concurrentie 

als volgt: “Dit is het vergelijken van een paardentram met een TGV (Sterk, 2015).” Bioscopen kunnen zich 

ook van elkaar proberen te onderscheiden door gebruik te maken van productdifferentiatie, om zo een 

ander gedeelte van de markt te trekken dan een concurrent (Porter, 1985).  

 

De hierboven beschreven factoren zullen terugkomen in dit onderzoek. Vooral het belang van bezoekers zal 

centraal staan. In figuur 2.2 zijn de bepalende factoren getoond. Dit zijn de waardering van keuzefactoren, 

sociaaleconomische kenmerken en de reisbereidheid. Deze bepalende factoren onderscheiden in theorie 

de bezoekersgroepen van het multiplex en de conventionele bioscoop, en spelen een belangrijke rol in het 

beslissingsproces van de twee bezoekersgroepen. Deze drie factoren zullen nu verder worden besproken. 

  

Figuur 2.2: Beslissingsprocessen van afnemers 
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2.4 Keuzefactoren  
Deze paragraaf geeft een overzicht betreffende de literatuur van de verschillende factoren die de keuze 

voor een multiplex of conventionele bioscoop kunnen bepalen. Paragraaf 4.2 toont in hoeverre deze 

factoren een belangrijke rol spelen bij de beslissing om naar een multiplex of een conventionele bioscoop 

te gaan. 

Voor het benoemen van deze factoren zijn zeven verschillende bronnen gebruikt. Deze bronnen zijn in 

bijlage II weergegeven. Per bron is te zien welke keuzefactoren daarin worden vermeld. Hieronder wordt 

voor de negen keuzefactoren een korte verduidelijking gegeven: 

1. Meer zalen in een bioscoop betekent een grotere keuze in films. Meer verschillende films betekent 

vaak voor ieder wat wils. Als een film niet in de dichtstbijzijnde bioscoop draait, maar wel in een 

verder gelegen bioscoop, kan dit een reden zijn om verder te rijden (CNC, 2000). Het spreekt voor 

zich dat bij multiplexen de filmkeuze groter is. 

 

2. Met voorzieningen in de buurt worden hier andere ‘leisure-voorzieningen’ bedoeld. Dit kunnen 

bijvoorbeeld restaurants, cafés, speeltuinen, bowlingbanen of winkelcentra zijn. Het combineren 

van een bioscoopbezoek met een andere activiteit kan zo de keuze beïnvloeden. Het feit dat er 

voor de consument genoeg voorzieningen zijn in de buurt van een bioscoop, kan de keuze van 

bezoekers die een combinatie willen maken, beïnvloeden (Hubbard, 2002). Een bioscoop in de 

binnenstad heeft vaak meer voorzieningen in de buurt dan een bioscoop aan de rand van een stad. 

 

3. Meer filmzalen, betekent ook meer mogelijkheden tot spreiding in aanvangstijden. De variatie in 

verschillende aanvangstijden kan het bekijken van een film bijvoorbeeld mogelijk maken in 

combinatie met nog een andere activiteit op de dag. Deze factor gaat dus om ‘time management’. 

Het geeft meer flexibiliteit om een bioscoopbezoek in te passen in een dagplanning. Meer 

keuzevrijheid zorgt voor minder beperkingen voor klanten, de zogenaamde ‘coupling constraints’ 

(Hägerstrand, 1970). Een afname van deze beperkingen, doordat er op meerdere momenten per 

dag films gekeken kunnen worden, kan dus leiden tot een relatieve toename van bezoekers. Deze 

flexibiliteit in aanvangstijden zou in theorie ook kunnen leiden tot meer bezoekers die pas in de 

bioscoop een film kiezen. Scholtens (2015) verklaart: “Ik weet uit eigen ervaring dat bij Pathé Arena 

zoveel zalen zijn, dat er elk moment wel een film begint. Mensen lopen daar dus naar binnen; die 

kijken of er wat leuks voor ze bij zit. Die kans is natuurlijk veel groter als er veel zalen zijn”. 30 

procent van de multiplexbezoekers in Frankrijk koos de film pas in de bioscoop (CNC, 2000). In 

Nederland lag het landelijke percentage in 2007 op 10 procent (Stichting Filmonderzoek, 2009). 

 
4. De reistijd van een bezoeker naar een bioscoop kan van invloed zijn op de keuze voor een bioscoop 

(Verhoeff, 1993). Dichterbij betekent niet altijd sneller te bereiken; een snelweglocatie kan zo een 

verschil maken in reistijd. De bereikbaarheid kan verschillen per modus van vervoer (Verhoeff, 

1993). Zo zal de ene bioscoop beter te bereiken zijn met de auto, terwijl de andere makkelijker te 

bereiken is met het openbaar vervoer of de fiets. Bezoekers zullen over het algemeen voor de best 

bereikbare bioscoop kiezen (CNC, 2000). De bereikbaarheid van een multiplex wordt sterk bepaald 

door zijn locatie aan de rand van een stad, of in de binnenstad. Bij de bouw van nieuwe multiplexen 

is een bereikbare locatie een belangrijke factor (Sterk, 2015). 

 

5. Ruime en vooral gratis parkeergelegenheid kan voor automobilisten een verschil maken in de 

keuze voor een bioscoop. Een bioscoop met parkeerterrein kan een extra service bieden aan de 
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klant doordat de auto dichtbij en gratis kan worden geparkeerd, wat de reis naar de bioscoop 

vergemakkelijkt (Hubbard, 2002; CNC, 2000).  

 

6. De algehele sfeer kan per bioscoop verschillen. Deze factor kan worden beïnvloed door onder 

andere de volgende sub-factoren: drukte, vriendelijkheid personeel, type bezoeker en een 

smaakvolle omgeving (Stichting Filmonderzoek, 2014). Sommige bezoekers zullen de voorkeur 

hebben voor het intieme van een conventionele bioscoop, terwijl anderen voorkeur kunnen 

hebben voor het grootse en moderne van een multiplex. 

 

7. Bij comfort gaat het vooral om het zitcomfort, de beenruimte en de hoogteverschillen die rijen 

onderling hebben (Stichting Filmonderzoek, 2015). Dit kan de algehele ervaring van het filmkijken 

beïnvloeden. Dit is volgens CNC (2000) de belangrijkste factor om te kiezen voor een multiplex, en 

niet voor een conventionele bioscoop. 

 

8. De faciliteiten van bioscopen verschillen op verschillende vlakken. Het gaat hier vooral om de 

grootte van het scherm, maar ook om de beeld- en geluidskwaliteit. Ook de mogelijkheid om 3D of 

IMAX-films te draaien kan de ene bioscoop onderscheiden van de ander. Daarnaast is ook het 

onderhoud van de faciliteiten van belang voor de bioscoopervaring. De kwaliteit en de mate van 

onderhoud van apparatuur zijn vaak een reden om voor een multiplex te kiezen (Cuadrado & 

Frasquet, 1999). 

 

9. De kwaliteit van de horeca in een bioscoop kan een reden zijn om de ene bioscoop te verkiezen 

boven een ander (Stichting Filmonderzoek, 2014). Een ruimer assortiment of betere bediening kan 

hierbij ook een rol spelen. Hoe groter de bioscoop, hoe ruimer vaak het assortiment dat wordt 

aangeboden. 

 

2.5 Sociaaleconomische kenmerken 
In deze paragraaf worden de kenmerken van bezoekers van multiplexen en conventionele bioscopen 

besproken. Ook de invloed van leeftijd op bezoekfrequentie komt aan bod. 

 

2.5.1 Kenmerken van ‘de multiplexbezoeker’ 

Er is weinig onderzoek gedaan naar verschillen in kenmerken tussen multiplexbezoekers en bezoekers van 

conventionele bioscopen in Nederland. Een Frans onderzoek van CNC (2000) doet hier wel uitspraken over 

en verklaart dat in de Franse situatie de bezoekers van multiplexen vooral jonger zijn dan de gemiddelde 

bioscoopbezoeker en ook vaak lager opgeleid. De empirische studie naar theaterbezoek van Verhoeff 

(1993) laat zien dat woongebieden verder van de stadscentra worden gekenmerkt door een hoger 

percentage meerpersoonshuishoudens. Multiplexen die goed bereikbaar zijn voor deze bezoekers, zouden 

dus ook relatief meer gezinnen kunnen trekken.  

 

Sterk beaamt dat dit ook in Nederland het geval zou kunnen zijn: “Traditioneel gezien … zijn 

multiplexbezoekers jonger, lager opgeleid en vaker gezinnen … Dat is wat ook naar MacDonalds toegaat 

(Sterk, 2015).” Er is echter geen consensus over dit onderwerp binnen de Nederlandse bioscoopbranche. Zo 

verklaart Bredewold (2015): “Ik heb wel onderzoeken gezien waarin mensen aangaven dat multiplexen per 

definitie een jonger publiek trekken dan kleinere bioscopen, maar ik denk dat ze dan niet alle variabelen 

goed mee hebben gewogen, en dat de uitspraak dan niet correct is.”  
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Bezoekers van multiplexen gebruikten in Frankrijk ook relatief vaker de auto (CNC, 2000). Een goede 

bereikbaarheid met de auto en goede parkeerfaciliteiten zijn dan ook een vereiste voor een multiplex, en 

maken het concept geschikt voor de automobilist (Collins et al., 2005). Volgens Scholtens houdt dit verband 

met de theorie dat veel gezinnen kiezen voor het multiplex: ”Het werkt drempelverlagend om je gezin in 

een auto te stoppen, en vervolgens zo de bioscoop in te kunnen lopen. Dat is natuurlijk veel makkelijker dan 

een drukke stad, en in de drukte proberen je kinderen bij elkaar te houden. Dit zou mensen wel veel eerder 

over de streep kunnen trekken om naar de bioscoop te gaan (Scholtens, 2015).” 

 

Er is dus geen duidelijk beeld op te maken uit de literatuur en de interviews wat betreft typische 

kenmerken van de multiplexbezoeker. Dit onderzoek heeft daarom onderzocht of de hierboven besproken 

variabelen daadwerkelijk verschillen voor beide type bioscopen. 

2.5.2 Invloed van leeftijd op bezoekfrequentie 

Door de bouw van extra multiplexen zou in theorie de gemiddelde bezoekfrequentie van de 

bioscoopbezoeker kunnen zijn gestegen. Een belangrijk kenmerk van deze de bioscoopbezoeker is de 

relatief lage leeftijd.  

 

Figuur 2.3 laat de gestegen 

bezoekfrequentie zien per 

leeftijdscategorie. De blauwe balk 

laat de absolute bezoekfrequentie 

zien van het gemiddelde over de 

jaren 2005 tot en met 2008, de rode 

balk de absolute bezoekfrequentie 

over de jaren 2011 tot en met 2013. 

Er is gekozen voor gemiddelden van 

de hiervoor genoemde periodes, 

omdat de fluctuatie van de 

bezoekfrequentie per jaar een 

vertekend beeld kan geven. In deze 

figuur is te zien dat in de categorieën 18 tot 23 en 24 tot 29 jaar de grootste absolute stijging van 

bezoekersaantallen heeft plaatsgevonden. Dit sluit aan bij de theorie dat vooral de bezoekfrequentie van 

de jongere bezoekers is gestegen, volgens CNC (2000) de bezoekersgroep van het multiplex. 

Wat uit figuur 2.3 ook duidelijk naar voren komt, is dat de jongere bezoeker, en dan vooral de categorie van 

18 tot 23 jaar, de belangrijkste bezoekersgroep is voor de bioscoopbranche. Youry Bredewold, directeur bij 

Pathé verklaart: “We weten dat de bevolking tussen 18 en 25/30 jaar de ‘heavy users’ zijn van de 

bioscoopbezoekers; die gaan het vaakst. Als dat in volume afneemt, dan zal de potentie van bioscoopbezoek 

vanuit die doelgroep ook afnemen. We hebben een decennium achter de rug waarin er minder kinderen 

werden geboren. Die kinderen zullen binnenkort een leeftijd bereiken waarop ze zelfstandig naar de 

bioscoop kunnen, zonder ouders, en zij moeten onze nieuwe ‘heavy users’ worden (Bredewold, 2015)”. 

Figuur 2.4 laat zien dat er de afgelopen jaren een sterke daling heeft plaatsgevonden van het aantal 

geboren kinderen.  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

16-17 18-23 24-29 30-39 40-54 55-64 65+

Gem. 2005-2008

Gem. 2011-2013

Bron: Bioscoopmonitor 2008 en 2013 (Stichting Filmonderzoek 2009, 2014) 

Figuur 2.3: Bezoekfrequentie per jaar per leeftijdscategorie 
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Deze daling zet de stijgende lijn van 

bezoekersaantallen waarschijnlijk de komende 

jaren onder druk, “tenzij je het compenseert 

door oudere bezoekers. Daar is iedereen dan nu 

ook heel erg druk mee bezig. Daarom zijn er 

bijvoorbeeld opera- en balletvoorstellingen in 

veel bioscopen (Bredewold, 2015)”. Deze 

ontwikkeling zou de gestegen 

bezoekfrequentie onder de categorieën 55 tot 

64 jaar en 65+ kunnen verklaren (zie figuur 

2.3). Nog steeds bezoeken jongeren bioscopen 

gemiddeld drie keer zo vaak als oudere 

bezoekers. Hier liggen dus nog kansen voor bioscoopexploitanten (Stichting Filmonderzoek, 2014; Wolff, 

1993). 

2.6 Reisbereidheid 
In theorie kan de mate van reisbereidheid verschillen tussen de bezoekersgroepen van multiplexen en 

conventionele bioscopen. Als een multiplex beter kan voldoen aan bepaalde eisen die de bezoeker stelt aan 

zijn bioscoopbelevenis, dan zou de reisbereidheid van de bezoekersgroep groter kunnen zijn.  

 

Scholtens (2015) zei hierover: “Als je bijvoorbeeld ziet dat mensen in Utrecht de trein pakken naar Pathé 

Arena, terwijl ze op de fiets misschien zo bij Wolff Camera zijn, dan geeft dat toch wel aan dat ze bereid zijn 

om verder te reizen, meer moeite te doen voor een betere zaal, een betere bioscoop”. 

2.6.1 Geld, tijd en moeite 

De locatie van een multiplex is van belang voor de doelgroep bezoekers die bereikt kan worden (Hubbard, 

2003; Jones & Hillier, 2000; Wolff 1993). Een goed bereikbare multiplex is in staat om bezoekers uit 

randgemeenten van een stad te trekken, waar volgens Verhoeff (1993) relatief veel gezinnen wonen. 

Verhoeff (1993) heeft empirisch onderzoek gedaan naar de invloed van afstand op de bezoekersaantallen 

van podia in Nederland. Dit onderzoek is niet specifiek uitgevoerd op het gebied van bioscopen, maar kan 

met enige voorzichtigheid ook gebruikt worden om de werking van afstandsverval bij bioscoopbezoek in 

Nederland te beschrijven. 

 

Volgens Verhoeff (1993) toont het effect 

van afstand op podiumbezoek een 

kromlijnig stijgend verloop (figuur 2.5). 

Dit betekent dat in de eerste kilometers 

de kans op bezoek het snelste afloopt. 

Dit komt volgens hem omdat de 

reiskosten op eenzelfde manier stijgen. 

Reiskosten zijn variabele kosten, deze 

zijn de som van kosten van geld, tijd en 

moeite. Op korte afstanden nemen deze 

relatief snel toe, terwijl de verschillen op 

lange afstand min of meer stabiel blijven. 

Figuur 2.6 laat het verschil per 

vervoermiddel zien.  

Figuur 2.5: Minimale reiskosten 

Bron: Verhoeff (1993) 
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Figuur 2.4: Aantal levendgeborenen in NL 2004-2013 

Bron: CBS (2015) 
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Hieronder de verklaring van figuur 2.6 per vervoermiddel volgens Verhoeff (1993, p. 75): 

 Reizen te voet of met de fiets kost geen geld. Tijdskosten daarentegen zullen door de relatief lage 

snelheid snel toenemen (zie figuur 2.6). Hoe groter de afstand, hoe meer moeite het kost, dus 

nemen de kosten meer dan evenredig toe. Bezoekers die erg gericht zijn op reizen per fiets of 

voetganger zijn, zullen dus een relatief korte afstand willen afleggen. 

 Reizen met de auto kost meer geld dan lopen of fietsen; brandstof en parkeerkosten zijn hiervoor 

verantwoordelijk. Wat betreft tijd zijn er extra kosten, omdat men altijd de afstand van en naar een 

parkeerplaats moet afleggen. Op korte routes kan door oponthoud door stoplichten en drukte vaak 

nauwelijks meer snelheid gemaakt worden dan te voet of te fiets. Op lange afstanden neemt de 

snelheid van vervoer toe, en zijn ook de extra kosten in moeite gering. Daarom vlakt deze curve af, 

vergeleken met de curve van voetgangers en fietsers. Automobilisten zijn dus vaak bereid relatief 

langere afstanden af te leggen dan fietsers of voetgangers. 

 Het openbaar vervoer kent gemak, omdat men niet zelf hoeft te rijden, maar wachttijden zijn weer 

een nadeel. Kosten lopen stapsgewijs op met de afstand. Kosten van een kaartje zijn ook hoger dan 

benzinekosten voor een auto. In theorie zou men gebruik maken van het openbaar vervoer 

wanneer men daarmee tijd of moeite bespaart. Ook voor het openbaar vervoer geldt vaak dat men 

bereid is een langere afstand af te leggen dan fietsers of voetgangers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit bovenstaande kan worden afgeleid dat de bereikbaarheid van een bioscoop mede bepaalt welk 

vervoermiddel gekozen zal worden door de bezoekers. Een slecht bereikbare bioscoop in de binnenstad, 

die moeilijk bereikbaar is met de auto, zal relatief meer bezoekers trekken die te voet of met de fiets 

komen. Deze zullen relatief minder afstand afleggen dan bezoekers van een voor auto’s goed bereikbare 

bioscoop. De verklaring hiervoor is de steil toenemende curve voor fietsers en voetgangers, terwijl de 

kosten voor automobilisten minder snel stijgen voor toenemende afstand. Op deze manier zou de locatie 

ook invloed kunnen hebben op de reisbereidheid van bezoekers. De bezoekersgroep van het multiplex is 

sterk autogericht (CNC,2000), en zal dus in theorie een hogere reisbereidheid hebben dan die van een 

conventionele bioscoop. 

 

 

 

Figuur 2.6: Reiskosten per vervoermiddel 

Bron: Verhoeff (1993) 
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2.6.2 Reikwijdte en drempelwaarde 

Het ruimtelijk spreidingspatroon van bioscopen kan 

worden bekeken vanuit de centrale plaatsentheorie 

van Walter Christaller uit 1933. Begrippen als 

reikwijdte en drempelwaarde uit zijn theorie zijn 

belangrijk in dit onderzoek. Het is van belang de 

vooronderstellingen van Christaller in acht te 

nemen (tabel 2.1). 

 

De empirische studie van Verhoeff (1993) gaf al aan 

dat reisbereidheid afneemt met afstand door 

toenemende reiskosten. Christaller (1968) beweert 

in zijn centrale plaatsentheorie ook dat 

consumenten de afstand tussen woning en de 

plaats waar een product of voorziening beschikbaar 

is, willen minimaliseren.  

Het is van belang te begrijpen dat geen van de 

vooronderstellingen van Christaller opgaat voor de werkelijke wereld van de bioscoopbranche. Het 

belangrijkste verschil is dat er geen sprake is van een homogeen product. Een multiplex biedt immers een 

andere beleving dan een conventionele bioscoop. Er is duidelijk sprake van productdifferentiatie (Porter, 

1985), waarmee multiplex-exploitanten een nieuwe bezoekersgroep hebben aangesproken.  

Consumenten gaan dus in theorie naar de dichtstbijzijnde plaats waar de gewenste goederen of diensten 

beschikbaar zijn. In een markt waar productdifferentiatie heeft plaatsgevonden, kunnen consumenten 

bereid zijn om verder te reizen voor een gedeeltelijk ander product (Hotelling, 1929). De reikwijdte van een 

voorziening is de afstand die een consument voor een product wil afleggen. Deze kan dus verschillen voor 

de bezoekersgroepen van beide soorten bioscopen. In het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk ligt de 

gemiddelde reistijd die bezoekers overhebben voor een bezoek aan een multiplex op ongeveer 20 minuten 

(Collins e.a., 2005; CNC, 2000). Het Nederlandse gemiddelde voor alle bioscopen ligt op 18,7 minuten 

(Stichting Filmonderzoek, 2014). Dit is inclusief conventionele bioscopen. De gemiddelde reistijd van 

conventionele bioscopen zal naar verwachting onder deze 18,7 liggen, want de vuistregel is: “hoe groter de 

bioscoop, hoe groter de reikwijdte (Sterk, 2015).” Gemiddeld zou de reikwijdte van een multiplex dus groter 

zijn dan de reikwijdte van een conventionele bioscoop. 

Tegenover de consumenten staan de aanbieders. Om rendabel bepaalde goederen of diensten te verkopen 

is een minimum aantal klanten nodig. Dit minimum aantal klanten wordt de drempelwaarde genoemd. De 

drempelwaarde van een multiplex is met ongeveer 300 bezoeken per stoel per jaar hoger dan die van de 

conventionele bioscoop, die een drempelwaarde heeft van ongeveer 160 bezoekers per stoel per jaar. Dit 

verschil wordt veroorzaakt door het feit dat nieuwe multiplexen duur zijn in verband met grote 

investeringen in comfort en techniek. De kosten van deze nieuwbouw zijn voor de meeste multiplexen nog 

lang niet afgeschreven, terwijl dit bij de meeste conventionele bioscopen wel het geval is (Seckel, 2000).  

De combinatie van reikwijdte aan de vraagzijde, en de drempelwaarde aan de aanbodzijde zorgt bij elk 

product voor een verschillend verspreidingspatroon in een regio. Dit onderzoek zal verder ingaan op de 

verschillen tussen conventionele bioscopen en multiplexen op het gebied van reikwijdte en 

drempelwaarde, om zo de link te leggen tussen mogelijke extra reisbereidheid van bezoekers en 

geografische spreiding van bioscopen. 

Tabel 2.1: Vooronderstellingen Centrale 

Plaatsentheorie van Walter Christaller  

 

1 Er is sprake van een isotrope vlakte. Dit is een 
ruimte zonder transportbelemmeringen, 

waardoor afstand de transportkosten bepaalt. 

2 De bevolking is gelijk over het gebied verspreid, 
en de verzorgende functies bevinden zich in de 

centraal gelegen plaatsen. 

3 Er heerst volledige mededinging, en er is geen 
concurrentievoordeel. Er is sprake van een 
homogeen product, dus alleen de prijs is 

bepalend. 

4 Aanbieders en vragers handelen rationeel en zijn 
volledig geïnformeerd (homo economicus). 

5 Er zijn zo min mogelijk verkooppunten. 

6 Om transportkosten te beperken gaan 
consumenten naar de dichtstbijzijnde aanbieder. 

Bron: Christaller (1968) 
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2.7 Analyse 
De belangrijkste conclusie van de beschreven theorie, is dat beide soorten bioscopen verschillende 

kenmerken hebben, die een ander soort bezoeker zouden kunnen trekken. Bioscopen concurreren met 

elkaar in de beleveniseconomie, en volgens de theorie voldoet het multiplex beter aan de wensen van de 

consument dan de conventionele bioscoop.  

De belevenis die aangeboden wordt door het multiplex, trekt daarnaast misschien een ander soort 

bezoekersgroep dan die van de conventionele bioscoop. Het zou mogelijk zijn dat de Nederlandse 

multiplexbezoeker relatief jonger, lager opgeleid en vaker onderdeel van een meerpersoonshuishouden is 

dan een bezoeker van een conventionele bioscoop. Daarnaast gebruikt hij waarschijnlijk vaker de auto, en 

heeft ook een hogere reisbereidheid.  

Volgens de theorie zou de toestroom van deze nieuwe bezoekers ook leiden tot de stijging van 

bezoekersaantallen, die sinds 1995 is waargenomen. Toch zijn er ook andere factoren die hierin een rol 

spelen, zoals substituten of de leeftijdsopbouw van de Nederlandse bevolking. 

2.8 Conceptueel model 
Figuur 2.7 is het conceptueel model van dit onderzoek. Dit is gebaseerd op de gevonden theorieën die in dit 

theoretisch kader zijn besproken. De hoofdlijn die hierin wordt weergegeven, is het positieve verband 

tussen de toename van het aantal multiplexen, en de bezoekersaantallen in Nederland. Het model gaat uit 

van de opening van een nieuwe multiplex, die nieuw bezoek gaat trekken, terwijl de bestaande 

conventionele bioscopen 40 procent aan bezoek verliezen (Sterk, 2015, zie paragraaf 4.1). Dit model laat 

zien op welke vlakken bezoekers van multiplexen kunnen verschillen van die van conventionele bioscopen. 

Bezoekers kunnen andere eisen stellen aan de beleving, en dus voorkeur hebben voor bepaalde factoren 

waar een bioscoop aan kan voldoen. Ook op sociaaleconomische kenmerken en reisbereidheid kunnen de 

groepen verschillen. Het aantrekken van een nieuwe bezoekersgroep, die misschien ook vaker gaat, zou zo 

kunnen leiden tot een toename van de bezoekersaantallen. Daarnaast kunnen ook andere factoren de 

groei in bezoekersaantallen beïnvloeden, zoals het gebruik van substituten.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 2.7: Conceptueel Model 
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2.9 Deelvragen  
Om het conceptueel model uit te voeren, is het onderzoek opgedeeld in de volgende deelvragen, die 

opgesteld zijn op basis van de besproken literatuur: 

1. In hoeverre is er in cijfers een link te leggen tussen de opkomst van het multiplex in Nederland en de 

stijgende bezoekersaantallen sinds 1995? 

2. Welke factoren spelen een rol bij de keuze voor een bioscoop? 

3. Aan welke keuzefactoren voldoet het multiplex beter dan een conventionele bioscoop?  

4. In hoeverre leiden deze mogelijke verschillen in keuzefactoren tussen multiplexen en conventionele 

bioscopen tot een hogere bezoekfrequentie bij bezoekersgroepen met specifieke kenmerken? 

5. In hoeverre leiden deze mogelijke verschillen in keuzefactoren tussen multiplexen en conventionele 

bioscopen tot een grotere reisbereidheid onder multiplexbezoekers? 

6. Welke overige factoren spelen een rol in de verandering van de bezoekersaantallen sinds 1995? 

7. Wat betekent het mogelijk gevonden positieve verband tussen de bouw van nieuwe multiplexen en 

de groei van het aantal bezoekers voor de bestendigheid van deze groei? 

Er zijn veel toetsbare hypothesen afgeleid van deze deelvragen. De hypothesen en de toetsing daarvan zijn 

terug te vinden in bijlage V. 
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Figuur 3.1: Onderzoeksgebied 

3. Methoden en operationalisering  
Dit hoofdstuk beschrijft de methoden die voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen zijn gebruikt. 

Daarnaast worden het steekproefplan en de operationalisering van de enquêtes besproken. Voordat de 

methoden besproken kunnen worden, is het van belang een goed beeld te krijgen van het gekozen 

onderzoeksgebied van de casestudy.  

3.1 De casestudy: regio Ede-Wageningen 
In navolging van het onderzoek van R.M. Lahaut uit 2008 zal het onderzoek zich richten op één 

geografische regio. Het is immers representatiever om twee bioscopen in dezelfde regio te onderzoeken, 

omdat hierdoor de geografische afwijking wordt geminimaliseerd (Lahaut, 2008; Stichting Filmonderzoek, 

2014). Dat is de reden waarom er gekozen is voor de regio Ede-Wageningen (figuur 3.1). Op een relatief 

korte afstand van 7,7 kilometer van elkaar liggen hier twee voor dit onderzoek geschikte bioscopen, zonder 

veel andere bioscopen in de directe omgeving. CineMec in Ede is het multiplex dat onderzocht wordt, en 

het Heerenstraat Theater in Wageningen vertegenwoordigt de conventionele bioscoop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 CineMec Ede (afgekort CM) 

Deze bioscoop bestaat uit 9 zalen, met een totaal stoelenaantal van 2399 (NVB, 2014). CineMec is geopend 

in 1999 door de huidige CEO Gerben Kuipers, maar bestond toen nog maar uit vier zalen. In de loop van de 

jaren is de bioscoop uitgebouwd tot de huidige omvang, met als hoogtepunt de opening van het 

ExpoTheater in 2009: een zaal met 1040 stoelen en een oppervlakte van ongeveer 1000 m2. De zalen 

hebben niet alleen een bioscoopfunctie, maar worden ook gebruikt voor zo’n 100 congressen op jaarbasis. 
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Figuur 3.2 CineMec gezien vanaf de A12  

CineMec noemt zichzelf hierom ook wel een ‘multitainmentcentrum’. De bioscoop trekt op het moment 

zo’n 500.000 bioscoopbezoekers op jaarbasis (Josemans, 2015). Sinds september 2014 is het CineMec-label 

eigendom van Pathé (CineMec.nl, 2015a). 

De bioscoop is gebouwd in een geluidswal langs de A12, en het pand lijkt als verschillende losse dozen door 

deze geluidswal heen te steken (figuur 3.2). Het geluidsdichte ontwerp van de bioscoopzalen versterkt de 

geluiddempende werking van de geluidswal.  

       

 

 

3.1.2 Het Heerenstraat Theater, Wageningen (afgekort HT) 

De conventionele bioscoop in dit onderzoek is het Heerenstraat Theater in Wageningen. Deze bioscoop is 

gelegen in het oude centrum van Wageningen (figuur 3.1) en bestaat uit drie zalen, met in totaal 258 

stoelen (NVB, 2014). De oorspronkelijke eigenaar Gerben Kuipers heeft in 2004 het Heerenstraat Theater 

verkocht, om dit geld te steken in de verdere ontwikkeling van CineMec, waar hij nu CEO is. De reden 

hiervoor was volgens hem het versmallende draagvlak van het uitgaansleven in Wageningen (VNO-NCW, 

2009). In 2004 is het pand overgenomen door drie Wageningse ondernemers. Sindsdien liggen de 

bezoekersaantallen rond de 70.000 per jaar (De Bont, 2015). 

De bioscoop is gevestigd in een historisch pand; een oude houtzagerij. Lange, smalle hoge trappen leiden 

naar zaal twee en drie. Er is ook een ruime horecagelegenheid bij de bioscoop, die deels gevestigd is in een 

nieuwe aanbouw die de vorm van twee schuine kubussen heeft (figuur 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 
Bron: heerenstraattheater.nl (2015) 

 
Bron: heerenstraattheater.nl (2015) 

Bron: th-fotografie.nl (2015) 

Figuur 3.3: Zijkant Heerenstraat Theater Figuur 3.4: Ingang Heerenstraat Theater 
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3.1.3 Kenmerken regio Ede-Wageningen 

Het is van belang om de regio van deze bioscopen nader te bestuderen. De twee gemeenten in het gebied 

(figuur 3.1) zijn Ede (110.779 inwoners), en Wageningen (37.434 inwoners) (CBS, 2015). Deze 

bevolkingscijfers zijn van het jaar 2014. 

Omdat de twee bioscopen slechts 7,7 kilometer van elkaar verwijderd liggen, zijn beide bioscopen binnen 

het bereik van de meeste inwoners van deze regio. Het is echter belangrijk om in het achterhoofd te 

houden dat bereikbaarheid één van de belangrijkste keuzefactoren is van bezoekers, en dat dus verschillen 

in kenmerken van de bevolking op gemeentelijk niveau een rol kunnen spelen in de uitkomsten van de 

analyse. 

Leeftijdsopbouw 
De leeftijdsopbouw van de bevolking is van belang, omdat jongere bezoekers vaker naar de bioscoop gaan 

dan oudere (Stichting Filmonderzoek, 2014). Uit figuur 3.5 blijkt dat Wageningen relatief veel inwoners 

heeft tussen de 20 en 25 jaar en tussen de 25 en 45 jaar in vergelijking met de gemeente Ede. Dit verschil is 

te verklaren doordat Wageningen een universiteitsstad is, en daardoor relatief veel jonge studenten trekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Huishoudenstype 
Het huishoudenstype speelt een belangrijke rol bij de kenmerken van de twee bezoekersgroepen. Een 

belangrijk verschil is dat het percentage éénpersoonshuishoudens in Wageningen veel groter is dan in Ede 

(figuur 3.6 en 3.7, cijfers uit 2014). Ook dit heeft te maken met het feit dat Wageningen een studentenstad 

is; studentensteden hebben immers relatief meer éénpersoonshuishoudens dan andere steden (CBS, 

2015). 

 

 

 

   

 

  

Bron: CBS (2015) 

Bron: CBS (2015) 

Ede Wageningen 

Figuur 3.6 en 3.7: Huishoudenstype per gemeente 
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Figuur 3.5: Leeftijdsopbouw Ede en Wageningen in 2014: % inwoners per leeftijdscategorie 
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Filmhuis Movie W 
In Wageningen is er naast het Heerenstraat Theater ook een filmhuis genaamd Movie W. Dit filmhuis ligt 

net buiten het centrum, draait geheel op vrijwilligers, heeft één zaal en 78 stoelen. Gemiddeld vertoont dit 

filmhuis één arthousefilm per avond. Het bezoek per jaar ligt net onder de 7000 (Bolt, 2014). Vanwege het 

geringe aantal bezoekers en de andere programmering is dit filmhuis geen grote concurrent van de twee 

onderzochte bioscopen. Dit onderzoek focust op commerciële bioscopen, en daarom is dit filmhuis niet 

meegenomen in het onderzoek.  

3.2 Methoden 
Om de hoofd- en deelvragen te beantwoorden is er zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek gedaan. 

Het kwalitatieve onderzoek is ervoor bedoeld om het kwantitatieve onderzoek een zo goed mogelijke basis 

te geven. Deze aanpak van onderzoek wordt ook wel ‘mixed-methodes’ genoemd.  

Deze aanpak is gekozen, omdat er in de literatuur tot dusver weinig te vinden is over verschillen in 

bezoekersgroepen van conventionele bioscopen en multiplexen. Ook is er nog weinig onderzoek gedaan 

naar de verschillende voorkeuren van die groepen, zeker in Nederland. Door middel van interviews is meer 

informatie vergaard onder specialisten op dit gebied. Naast de interviews zijn de ontwikkelingen in de 

bioscoopbranche door middel van een GIS-analyse in kaart gebracht. Vervolgens is er gekozen voor 

kwantitatief onderzoek om de verschillen tussen de twee bezoekersgroepen te onderzoeken. Er is gekozen 

voor enquêtering omdat er nog geen vergelijkend onderzoek is gedaan naar de keuzemotieven van de 

bezoekers van deze twee bioscopen. Kwantitatief onderzoek op dit gebied maakt het mogelijk om relatief 

veel mensen te bereiken in korte tijd. Figuur 3.8 laat de onderzoeksmethoden in relatie tot elkaar zien. 

 

3.2.1 Dataonderzoek 

Databestanden worden in dit onderzoek gebruikt om meer geografisch inzicht te geven in de opkomst van 

het multiplex in Nederland, en het geschetste verband met de toename van de bezoekersaantallen sinds 

1995. De benodigde gegevens over het aantal multiplexen en conventionele bioscopen zijn te verkrijgen via 

het jaarverslag van de NVB en NVF (Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten en Nederlandse 

Vereniging van Filmdistributeurs). De cijfers betreffende het bioscoopbezoek in Nederland van 1955 tot 

2013 zijn toegestuurd door de NVB; deze geven een overzicht van de dynamiek van het bioscoopbezoek in 

Figuur 3.8: Onderzoeksopzet 
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Nederland. Ook heeft de NVB bestanden met adressen, aantallen stoelen en doeken van elke bioscoop in 

Nederland. Gecombineerd met de gegevens van bioscopen uit het LISA-bestand, en historische gegevens 

van bioscopen van de website CinemaContext.nl is hiermee een GIS-analyse uitgevoerd, die te vinden is als 

evolutionaire analyse in paragraaf 4.1. 

Tenslotte heeft Stichting Filmonderzoek haar SPSS database van de Bioscoopmonitor 2013-2014 (Stichting 

Filmonderzoek, 2014) ter beschikking gesteld. Deze bevat gegevens over bioscoopbezoek in Nederland en 

is gebruikt om de gevonden gegevens in de casestudy te vergelijken met de landelijke gemiddelden. 

3.2.2 Interviews 

Samen met de gevonden literatuur geven de interviews inzicht in de verschillende keuzefactoren en 

kenmerken van bezoekers van het multiplex en de conventionele bioscoop. De personen die hiervoor 

benaderd zijn, staan bekend als specialisten in de bioscoopbranche of contactpersonen bij bioscopen in de 

casestudy. Hieronder is een overzicht te vinden van de personen die geïnterviewd zijn. De eerste drie zijn 

specialisten die niet specifiek in het kader van de casestudy zijn gevraagd. De resultaten van deze 

interviews zijn bijvoorbeeld gebruikt om het theoretisch kader te verrijken. De laatste drie personen zijn 

met betrekking tot de casestudy geïnterviewd.  

Algemeen 

 Ron Sterk: Algemeen Directeur bij JT en voormalig directeur NVB 

 Youry Bredewold: Directeur Marketing en Communicatie bij Pathé 

 Jorien Scholtens: Projectleider bij Stichting Filmonderzoek 

 

Casestudy 

 Frederique Josemans: Manager Communicatie bij Cinemec Ede 

 Tom de Bont: Manager bij het Heerenstraat Theater Wageningen 

 Adri Bolt: Algemeen bestuurslid bij Filmhuis Movie W in Wageningen 

 

Bovenstaande specialisten hebben meegewerkt aan semi-gestructureerde interviews. Dit  betekent dat er 

vooraf een vragenlijst is opgesteld, maar dat de vragenlijst niet altijd leidend is geweest. Er was ook ruimte 

voor eigen invulling van de specialisten en de onderzoeker. Alle interviews zijn opgenomen en 

getranscribeerd (bijlage VI). De transcripties van de interviews zijn alleen beschikbaar voor de Universiteit 

Utrecht. Voor het belangrijkste deel dienden de interviews om een duidelijker beeld te krijgen van de 

Nederlandse bioscoopbranche. Belangrijke informatie betreffende dit onderzoek komt terug in 

verschillende quotaties.  

3.2.3 Enquête 

Om de verwachtingen naar aanleiding van de literatuur en de interviews te toetsen, zijn de bezoekers van 

CineMec en het Heerenstraat Theater geënquêteerd. De enquête is te vinden in bijlage III. Hieronder zal 

uitgelegd worden wie, wanneer en hoe is geënquêteerd. De uitwerking van de algemene kenmerken van de 

enquête is terug te vinden in bijlage IV. 

Wie? 
In totaal zijn er 514 bezoekers van beide bioscopen geënquêteerd; daarvan waren er 280 bezoekers van 

CineMec, en 234 van het Heerenstraat Theater. Een selectie van de bezoekers werd geënquêteerd: alleen 

bezoekers die naar een film gingen die die week in beide bioscopen draaide. Door de variabele filmaanbod 

gelijk te houden heeft dit geen invloed gehad op de uitkomst van de analyse. Ter illustratie: ongeveer 84 

procent van de filmvertoningen in 2014 in het Heerenstraat Theater betrof films die ook in CineMec 
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draaiden in 2014 (Stichting Filmonderzoek, 2015). De films die vertoond worden in het Heerenstraat 

Theater wijken dus niet sterk af van die in CineMec. In bijlage IV is een overzicht te vinden van de 

respondenten per film. 

Daarnaast is er rekening gehouden met de verhouding familiefilms ten opzichte van films behorend tot een 

ander genre. Het genre speelt namelijk een belangrijke rol, waar het gaat om de kenmerken van de 

bezoekersgroep, die door de film getrokken wordt. CineMec vertoonde van 9 tot en met 15 februari 27 

procent familiefilms, en het Heerenstraat Theater 20 procent familiefilms. Deze verhoudingen zijn 

aangehouden bij de enquêtering bij CineMec (5/18) en het Heerenstraat Theater (3/15). De genres zijn niet 

verder uitgesplitst omdat dit het onderzoek te complex zou maken. Het onderscheid familiefilms en overig 

wordt ook gescheiden aangeboden in de ticketshop van CineMec (CineMec, 2015b). In bijlage IV is een 

overzicht van de verhoudingen tussen de genres te vinden. 

Wanneer? 
De enquêtes zijn tussen 16 februari en 21 februari 2015 afgenomen. Bij beide bioscopen is twee dagen 

geënquêteerd; één dag doordeweeks en één dag in het weekend. Dit om het onderzoek zo representatief 

mogelijk te maken. Bij CineMec is er geënquêteerd op maandag 16 februari en vrijdag 20 februari. Bij het 

Heerenstraat Theater was dit het geval op woensdag 18 februari en zaterdag 21 februari. Er is bij beide 

bioscopen zowel ’s middags als ’s avonds geënquêteerd (bijlage IV).  

Hoe? 
Bij binnenkomst in de bioscoop kregen alle bezoekers van beide bioscopen die hoorden bij de operationele 

populatie een enquête aangeboden. De enquête werd meegegeven aan de respondent om zelfstandig in te 

vullen. Hierdoor bleef de invloed van de onderzoeker beperkt. De volgende stimuli hebben ervoor gezorgd 

dat bijna iedereen mee wilde werken aan het onderzoek, en dat door de geringe non-respons van 3 procent 

er geen type bezoeker systematisch is uitgesloten: 

 De enquête was binnen vijf minuten in te vullen, en bestond slechts uit één A4. Het kostte dus niet 

veel tijd om mee te werken aan het onderzoek. 

 Er zijn door beide bioscopen twee vrijkaartjes ter beschikking gesteld om te verloten onder de 

respondenten. Respondenten die hun enquête volledig hebben ingevuld mochten mee loten om 

deze vrijkaartjes. De winkans op deze prijs deed veel mensen besluiten om mee te werken. 

 Bij beide bioscopen hield de floormanager een introductiepraatje voorafgaand aan de film. De 

operationele populatie is tijdens dit introductiepraatje door de floormanager gevraagd om mee te 

werken aan dit onderzoek.  

 Bij het verlaten van de bioscoop werd aan alle bezoekers gevraagd of ze de enquête hadden 

ingeleverd. Sommige bezoekers hebben voor het verlaten van de bioscoop alsnog de enquête 

ingevuld. 

 De auteur is samen met zijn onderzoeksassistenten herkenbaar geweest aan felgroene polo’s van 

de Universiteit Utrecht. Dit om de herkenbaarheid te vergroten, en te laten zien dat het een 

universitair onderzoek betrof. 

3.3 Operationalisering variabelen 
In deze paragraaf wordt van elke variabele getoond hoe deze concreet meetbaar is gemaakt in dit 

onderzoek. De factoren die behandeld worden zijn gevraagd in de enquête, die te vinden is in bijlage III. Per 

variabele wordt de meetschaal ook genoemd. In bijlage V is te vinden welke variabelen worden gebruikt in 

de toetsing van welke hypothesen. 
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3.3.1 Keuzefactoren 

De variabele keuzefactor (ratio) wordt gemeten door bij de respondenten de 

keuzefactoren uit figuur 3.9 stuk voor stuk te laten langskomen in vraag 10 van de 

enquête. Deze voorkeursfactoren zijn geselecteerd uit verschillende bronnen, die 

zijn weergegeven in bijlage II. Per voorkeursfactor kan de respondent aangeven in 

hoeverre de factor heeft bijgedragen aan de keuze voor een bioscoopbezoek bij de 

desbetreffende bioscoop. De respondent heeft de keuze uit ‘zeer mee oneens’, 

‘mee oneens’, ‘neutraal’, ‘mee eens’ en ‘zeer mee eens’. De waarden van de 

antwoorden vormen op deze manier een schaal van -1 tot +1. Uiteindelijk zijn deze 

scores gemiddeld, om zo een gemiddelde score per keuzefactor te kunnen vergelijken voor de twee 

bioscopen.  

 

De variabele filmkeuze in de bioscoop (dichotoom) toetst in hoeverre bezoekers pas in de bioscoop hun 

film hebben gekozen. Dit gaat dus echt om bezoekers die pas na binnenkomst de beslissing nemen. De 

variabele wordt gemeten door de bezoekers een ja/nee vraag (vraag 11) te laten beantwoorden.  

 

De variabele waardering (ratio) wordt bepaald door de bezoekers hun bezoek aan de desbetreffende 

bioscoop te laten becijferen met een cijfer op de schaal van 1 tot 10. Dit gaat niet per se om het bezoek 

waarbij de enquête is afgenomen, maar geldt ook voor eerdere bezoeken. Het gaat om een gemiddelde 

indruk (vraag 12). 

3.3.2 Kenmerken bezoekersgroep 

De variabele bezoekfrequentie (ratio) wordt op twee verschillende manieren getoetst. Ten eerste wordt 

aan de respondenten gevraagd hoe vaak ze gemiddeld per jaar in totaal naar de bioscoop gaan (vraag 2). 

Deze totale bezoekfrequentie is gebruikt om het verband met het gebruik van substituten te onderzoeken. 

Daarnaast wordt ook gevraagd hoe vaak de respondenten per jaar naar de twee onderzochte bioscopen 

gaan (vraag 3 en 4). Deze bezoekfrequentie is gebruikt om de bezoekfrequenties van beide bioscopen te 

vergelijken.  

 

De variabele geslacht (nominaal) is ingedeeld in de categorieën man/vrouw (vraag 12). 

 

De variabele leeftijd (ratio) wordt gevraagd in jaren (vraag 13), en niet in klassen, om er zo op een 

ratioschaal mee te kunnen rekenen. Vervolgens is het opnieuw ingedeeld in klassen om zo een vergelijking 

in leeftijdsgroepen te kunnen maken. Deze classificatie is gebaseerd op de indeling van Stichting 

Filmonderzoek (2014), om de gemiddelden van de casestudy zo makkelijk te kunnen vergelijken met het 

Nederlands gemiddelde. 

 

De variabele huishoudenstype (nominaal) wordt gevraagd in klassen (vraag 15). De volgende klassen 

worden onderscheiden: ‘alleenstaand (inclusief kamerhuurders)’, ‘alleenstaand met kinderen’, 

‘samenwonend zonder kinderen’ en ‘samenwonend met kinderen’. Alle typen behalve de alleenstaanden 

(inclusief kamerhuurders) zijn uiteindelijk samengevoegd, om zo meerpersoonshuishoudens te kunnen 

vergelijken met éénpersoonshuishoudens.  

 

De variabele primaire bezigheid (nominaal) gaat om de dagelijkse bezigheid van de respondent. Het gaat 

om de volgende categorieën: studeren, werken, gepensioneerd, werkloos/werkzoekend, 

huisvrouw/huisman (vraag 16). 

 

Figuur 3.9: Keuzefactoren 
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De variabele opleiding (ordinaal) is getoetst voor 

de hoogst genoten opleiding, en in klassen 

ingedeeld volgens CBS-indeling. De klassen zijn te 

zien in tabel 3.1. Hier is te zien hoe ze worden 

gevraagd in de enquête (vraag 17), en daarna 

worden gehercodeerd voor gebruik in de analyse. 

Uiteindelijk zijn de klassen ‘laagst’ en ‘laag’ 

samengevoegd voor de toetsing. 

 

De variabele inkomen (ordinaal) geeft het netto inkomen per maand van het huishouden van de bezoeker 

weer. De laagste categorie is die van 1000 euro of minder, en de hoogste 3000 euro of meer. Hier tussenin 

hebben alle categorie een breedte van 500 euro (vraag 18). 

 

De variabele vervoermiddel (nominaal) geeft het vervoermiddel weer waarmee de bezoeker deze keer 

naar de bioscoop is gegaan. Het gaat om het vervoermiddel waarmee de respondent de grootste afstand 

tijdens de reis heeft afgelegd. De respondent kan kiezen uit de volgende klassen: te voet, per fiets, 

openbaar vervoer, auto en de klasse overig (vraag 7). 

3.3.3 Reisbereidheid 

De variabele reistijd (ratio) is de tijd in minuten die een bezoeker heeft afgelegd tijdens zijn reis van 

huisdeur tot de ingang van de bioscoop. De respondent kan het getal op het enquêteformulier noteren in 

minuten (vraag 8) . 

De variabele afgelegde afstand (ratio) is de afstand in kilometers die een bezoeker heeft afgelegd tijdens 

zijn reis van huisdeur tot de ingang van de bioscoop. Deze variabele is niet direct gevraagd aan de 

respondent, omdat er ook al gevraagd werd om reistijd en het voor respondenten lastig in te schatten is 

hoever ze daadwerkelijk hebben gereisd. Daarom is de viercijferige postcode (vraag 19) gebruikt om met 

Google Maps de gemiddelde reisafstand in kilometers te berekenen vanaf het centrum van het 

postcodegebied naar de desbetreffende bioscoop. 

 

De variabele overslaan bioscoop dichterbij (dichotoom) wordt in dit onderzoek gedefinieerd als het 

overslaan van de bioscoop met de minste reistijd vanaf de woonlocatie. Het wordt gevraagd aan de 

geënquêteerden in de vorm van een ja/nee vraag over de voor hen snelst bereikbare bioscoop (vraag 9). 

3.3.4 Overige factoren 

De variabele gebruik substituut (dichotoom) geeft weer of bezoekers gebruik maken van moderne 

substituten als tv, downloaden, maar ook van ‘video on demand’ services zoals Netflix. In de enquête wordt 

een ja/nee vraag (vraag 5) gebruikt om de bezoekers te vragen of zij één van deze producten gebruiken.  

 

De variabele invloed substituut (dichotoom) geeft weer in hoeverre gebruikers van substituten denken dat 

hun substituutgebruik een negatieve invloed heeft op hun bezoekfrequentie van bioscopen (vraag 6). Deze 

vraag hoeft alleen beantwoord te worden door respondenten die hebben aangegeven dat ze gebruikmaken 

van een modern substituut. 

  

Tabel 3.1: Indeling opleidingsniveaus 

 In enquête In analyse 

Niveaus Basisschool Laagst 

 VMBO, MAVO, MBO 1 Laag 

 HAVO, VWO, MBO 2-4 Middelbaar 

 HBO, WO Hoog 

Bron: CBS (2015) 
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4. Analyse 
Dit hoofdstuk begint met een data-analyse, die de opkomst van het multiplex in cijfers weergeeft. 

Vervolgens worden de uitkomsten van de steekproef besproken, om zo een beter beeld te geven van de 

bezoekersgroepen van het multiplex en de conventionele bioscoop. Soms is ter verduidelijking informatie 

uit de interviews toegevoegd. 

4.1 Evolutionaire analyse: de ontwikkeling van het multiplex in cijfers 
Deze paragraaf geeft meer inzicht in de historische ontwikkeling van het multiplex in cijfers. Vervolgens zal 

er ook gekeken worden naar de groeimogelijkheden in de toekomst. 

 

4.1.1 Ontwikkelingen in het verleden 

Deze analyse zal meer duidelijkheid in cijfers geven over de opkomst van het multiplex in Nederland. Het 

mogelijke verband tussen de stijgende bezoekersaantallen en de nieuw gebouwde multiplexen zal in deze 

paragraaf worden geïllustreerd door gevonden data zichtbaar te maken in grafieken, tabellen en kaarten. 

Voor het grootste deel zijn data van de Vereniging van Nederlandse Bioscoopexploitanten gebruikt. De 

kaarten in deze paragraaf zijn na een GIS-analyse geproduceerd met data van het LISA-bestand, die inzicht 

geven in de opening en sluiting van Nederlandse bioscopen. 

 

Voordat er gekeken kan worden naar de invloed van het multiplex is het van belang om de ontwikkelingen 

in de bezoekersaantallen van de Nederlandse bioscoopsector te begrijpen. Onderstaande figuur 4.1 laat de 

bezoekersaantallen tussen 1955 en 2013 zien: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is duidelijk dat de aantallen bezoekers van de Nederlandse bioscopen sinds 1960 zijn gedaald van 

ongeveer 70 miljoen naar ongeveer 25 miljoen in 1970, en na een kleine opleving rond 1980 nog verder zijn 

gezakt tot ongeveer 15 miljoen in 1990. De verklaring voor deze afname is de komst van de televisie (Silver 

& McDonnell, 2007). Men wisselde na 1960 steeds meer de bioscoop in voor de televisie thuis. Er was dus 

sprake van een technologische verschuiving op het gebied van films bekijken. Dit zorgde voor een ‘shake-

out’ van bioscopen in de jaren na 1960. 

Bron: NVB (2013) 
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Zeker met de komst van nog meer substituten zoals dvd’s, films ‘on 

demand’ en illegale downloadmogelijkheden via internet zou een 

verdere daling van het bioscoopbezoek sinds de jaren ’90 niet onlogisch 

zijn geweest (Silver & McDonnell, 2007).  

Toch is dit niet het geval en is er sprake van een nieuwe fase van groei 

sinds de jaren ’90. Volgens een aantal wetenschappers (Wolff, 1993; 

Jones & Hillier, 2000) is deze groei toe te schrijven aan de opkomst van 

het multiplex. Ron Sterk verklaart in een interview zelfs dat: “Als je die 

zaken met elkaar verbindt in een tijdslijn, en je zet bezoek en bouw 

naast elkaar, dan is het wiskundig niet te weerleggen dat die zaken met 

elkaar te maken hebben. Zeker als je dat op stedelijk niveau gaat 

bekijken. Een sprekend voorbeeld is Tilburg (Sterk, 2015)”, zie kader 1. 

Volgens de respondenten van de interviews zijn multiplexen zelfs nodig 

om groei te genereren in de bezoekersaantallen: “Wil je het 

bioscoopbezoek laten groeien, dan heb je daar de multiplexen voor 

nodig. … Een aantal steden is hierin achtergebleven, zoals Utrecht 

(Sterk, 2015)”. 

In figuur 4.2 is inderdaad te zien dat de groeicijfers gelijklopen met de opening van multiplexen in 

Nederland.  

                   Bron: NVB (2013); Opdam (2014) 

Volgens Boschma (2012) is het mogelijk dat een radicale innovatie een nieuwe productlevenscyclus (PLC) in 

gang kan zetten. Misschien gaat de PLC van de bioscopen wel een nieuwe groeifase in. Deze radicale 

innovatie zou het multiplex kunnen zijn. Er is in ieder geval sprake van expansie van het concept van het 

multiplex, die nog niet is beëindigd. Er staan nog grote bouwprojecten op stapel zoals het multiplex op het 

Jaarbeursterrein in Utrecht (DUIC, 2014). Figuur 4.3 laat de expansie van de multiplexen zien in vergelijking 

met de conventionele bioscopen. 

 

Kader 1: Tilburg 

In Tilburg waren twee oude bioscopen 

en een arthouse die in totaal ongeveer 

tien zalen hadden. De oude bioscopen 

zijn daar gesloten, en vervangen door 

twee multiplexen. Eén buiten de stad 

met zeven schermen, en één aan de 

rand van de stad met 14 schermen. Het 

bezoekersaantal, dat rond de 350.000 

per jaar lag, explodeerde vervolgens 

naar 1.100.000 per jaar. Dit is een 

voorbeeld van een groeimogelijkheid. 

Dit soort ontwikkelingen hebben zich 

volgens Sterk (2015) niet alleen in 

Tilburg afgespeeld, maar ook in Breda, 

Haarlem, Zaandam en Amersfoort. 

Figuur 4.2: Bezoek en multiplexen 
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Bron: NVB/NVF (2014); Opdam (2014); NFC (2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit geeft echter een vertekend beeld van de capaciteit. Figuur 4.4 laat namelijk het aantal stoelen in totaal 

zien van multiplexen en conventionele bioscopen. Hier is het nog veel duidelijker hoe sterk de 

capaciteitstoename is van het multiplex in de afgelopen 20 jaar. 

 

 

Bron: NVB/NVF (2014); Opdam (2014); NFC (2003) 

De opkomst van het multiplex heeft ertoe geleid dat bioscopen in Nederland een steeds grotere capaciteit 

hebben gekregen. Dit betekent gemiddeld meer schermen en stoelen. Dit is af te lezen uit onderstaande 

tabel 4.1. 
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Figuur 4.3: Aantal multiplexen en conventionele bioscopen 1994-2013 

Figuur 4.4: Aantal stoelen multiplexen en conventionele bioscopen 1994-2013 

Tabel 4.1: Ontwikkeling aantal doeken en stoelen per bioscoop 1994-2013 

Jaar Gem. aantal doeken per bioscoop Gem. aantal stoelen per bioscoop 

1994 2,5 540 

2003 3,8 719 

2013 4,6 824 

Bron: NVB/NVF (2014); NFC (2003) 
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Dat deze stijging mede toe te schrijven is aan de 

opening van verschillende multiplexen is te zien in 

tabel 4.2. Deze tabel laat duidelijk zien dat 

multiplexen gemiddeld meer doeken en stoelen 

per bioscoop hebben dan conventionele 

bioscopen. In figuur 4.5 is ook te zien dat er 

relatief meer bezoekers per bioscoop zijn gekomen tussen 1994 en 2012 dan bezoekers per stoel of doek. 

Dit geeft ook aan dat er dus minder bioscopen zijn gekomen, maar dat de bioscopen die ervoor 

terugkwamen wel gemiddeld meer stoelen en doeken hadden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: NVB/NVF (2014); NFC (2003) 

 

Tabel 4.3 op de volgende pagina laat een aantal voorbeelden zien van steden met en zonder 

multiplexontwikkeling. Uit de tabel komt naar voren dat steden met multiplexontwikkeling gemiddeld 37,5 

procent meer stoelen per inwoner hebben, het bezoek per stoel 47,4 procent hoger is, en het bezoek per 

inwoner 97,7 procent hoger is dan voor steden zonder multiplexontwikkeling. Wat opvalt is dat ondanks 

het feit dat er gemiddeld meer stoelen per persoon zijn, het bezoek per stoel toch hoger is bij steden met 

multiplexontwikkelingen. Het meest opvallende cijfer is het bezoek per persoon. Inwoners van een stad 

met een multiplex gaan gemiddeld bijna twee keer zo vaak naar de bioscoop als inwoners van een stad 

zonder een multiplex. 

 

 

 

 

Tabel 4.2: Verhoudingen beide type bioscopen 

 %bioscopen %doeken %stoelen 

Multiplex 12,8 26,4 32,5 

Conventioneel 87,2 73,6 67,5 

Bron: NVB/NVF (2014) 
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De cijfers die voor tabel 4.3 zijn gebruikt, zijn afkomstig uit 2013. Een blik op de tabel laat zien dat er veel 

lokale variaties zijn, maar dat er een duidelijke algemene tendens te onderscheiden is in de verschillen 

tussen steden zonder en met multiplexontwikkeling. Om het bezoek per hoofd te berekenen is ervoor 

gekozen om het aantal inwoners binnen de gemeente van het multiplex te gebruiken. Dit is de methode die 

Stichting Filmonderzoek ook gebruikt (Scholtens, 2015).  

Schuingedrukt in tabel 4.3 zijn de gegevens voor de steden van de casestudy. Wat opvalt is dat het bezoek 

per stoel lager ligt in Ede dan in Wageningen. Ede komt met 212 nauwelijks in de buurt van de benodigde 

drempelwaarde van 300 bezoekers per stoel per jaar die gesteld is door Seckel (2000). Dit kan verklaard 

worden door het feit dat Ede één zaal heeft met 1000 stoelen, die relatief moeilijk is om geheel te vullen 

met bezoekers als er geen erg populaire films draaien. Dit is een probleem voor CineMec: “De 

stoelbezetting moet omhoog (Josemans, 2015).” De waarde in tabel 4.3 geeft echter een vertekend beeld. 

Er worden jaarlijks namelijk ongeveer honderd congressen in CineMec gehouden, die zorgen voor 

alternatieve stoelbezetting overdag. “Daar halen we ook onze omzet uit (Josemans, 2015)”.  

Het bezoek per stoel per jaar voor het Heerenstraat Theater ligt op ongeveer 270. Het Wageningse cijfer 

van 223,2 in tabel 4.3 wordt negatief beïnvloed door Filmhuis Movie W, dat per stoel ongeveer 90 

bezoekers per jaar trekt. Het Heerenstraat Theater ligt dus boven de norm van 160 die is gesteld door 

Seckel (2000). Dit sluit aan bij het commentaar van De Bont (2015): “We maken in ieder geval geen verlies.” 

Het bezoek per hoofd in Ede is wel meer dan twee keer zo groot dan in Wageningen. Dit wordt deels ook 

veroorzaakt door bezoekers van buiten de gemeentes Ede en Wageningen, wat zal blijken in paragraaf 4.2. 

Tabel 4.3: Stoelen, bezoek en inwonertal per stad in 2013 

 Stad Stoelen per hoofd Bezoek per stoel Bezoek per hoofd 

Wel multiplex Amsterdam 0,013 417,0 5,5 

 Rotterdam 0,012 418,3 5,1 

 Den Haag 0,012 359,8 4,4 

 Eindhoven 0,015 337,8 5,0 

 Groningen 0,021 236,7 5,1 

 Tilburg 0,019 298,0 5,6 

 Enschede 0,021 221,2 4,6 

 Amersfoort 0,022 234,6 5,1 

 Ede 0,022 211,8 4,6 

 Gemiddeld 0,017 303,9 5,0 

     

Geen multiplex Utrecht 0,011 237,6 2,6 

 Nijmegen 0,012 201,5 2,4 

 Zwolle 0,010 275,0 2,6 

 Leeuwarden 0,016 175,6 2,9 

 Den Bosch 0,019 152,6 2,8 

 Leiden 0,013 199,5 2,7 

 Maastricht 0,014 189,0 2,6 

 Assen 0,011 201,3 2,2 

 Wageningen 0,009 223,2 2,0 

 Gemiddeld 0,013 206,1 2,5 

Bronnen: NVB/NVF (2014), CBS (2015) 



36 
 

De opkomst van het multiplex heeft dus tot nu toe duidelijk zijn sporen nagelaten in het Nederlandse 

bioscooplandschap. Er is een trend ingezet van sluiting van conventionele bioscopen en opening van 

multiplexen. Deze trend is terug te zien in de volgende figuur 4.6, die een afname van het totale aantal 

bioscopen laat zien, maar een toename van het aantal stoelen.  

 

Figuur 4.7 laat de evolutie van de Nederlandse bioscoopbranche zien tussen 1996 en 2012. In de kaart zijn 

alle geopende (groen) en gesloten (rood) bioscopen in die periode weergegeven. De hoeveelheid stoelen in 

de bioscoop geeft de grootte aan. Uit de kaart valt op te maken dat er in veruit de meeste steden waar een 

bioscoop is geopend, de geopende bioscoop groter is dan de gesloten bioscoop of bioscopen. Ook is er te 

zien dat de opening van grote bioscopen en de sluiting van kleinere gaande is in het hele land. In de 

Randstad springen Amsterdam, Rotterdam en Den Haag eruit, en buiten de Randstad Groningen, 

Eindhoven, Breda, Tilburg, Enschede, Sittard en Roermond. Opvallend is dat grote steden waar geen 

multiplexen zijn geopend, zoals Utrecht, Nijmegen, Arnhem, Zwolle en Den Bosch worden gekenmerkt door 

weinig openingen en sluitingen tussen 1996 en 2012. Deze gegevens lijken erop te wijzen dat er een lokaal 

verband kan worden gelegd tussen de opening van grotere bioscopen, en de sluiting van kleinere. 

 

 

 

Figuur 4.6: Aantal stoelen en bioscopen 1994-2013 

Tabel 4.4: Stoelen en bioscopen geopend en gesloten tussen 1996 en 2012 

 # bioscopen #stoelen Gem. # stoelen per bioscoop 

Gesloten 74 33207 449 

Open 48 54199 1129 

Totaal -26 +20992 +680 

Bron: CinemaContext (2014); NVB (2014); LISA (2012) 

Bron: NVB/NVF (2014); NFC (2003) 
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Tabel 4.4 geeft de cijfers weer achter figuur 4.7. Er zijn dus duidelijk meer bioscopen gesloten dan geopend 

in deze periode. Ook hebben deze gesloten bioscopen duidelijk minder stoelen. Dit is zowel in figuur 4.7 als 

tabel 4.4 te zien. Verspreid over heel Nederland is hetzelfde patroon zichtbaar. Grotere bioscopen 

overleven en kleinere sluiten de deuren. Een mooi voorbeeld dat in onderstaand figuur te zien is, is de 

opening van Wolff Cinestar aan de rand van de stad Enschede in 2000. Er is te zien dat vele kleinere 

bioscopen in de stad zijn gesloten. Ook in omliggende steden zoals Hengelo en Borne moesten 

conventionele bioscopen hun deuren sluiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.7: Opening en sluiting van bioscopen in Nederland tussen 1996 en 2012 
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De invloed van de opening van een nieuwe multiplex op een bestaande conventionele bioscoop in de buurt 

is groot. Ron Sterk (2015) stelt de volgende vuistregel: 

 

“Als er een nieuwe bioscoop opengaat, dan levert de oude bioscoop heel snel 40 procent van zijn 

bezoekersaantal in, deze halveert bijna. En dan gaat het vervolgens elk jaar een stukje minder.” 

 

Dit sluit aan bij de gebeurtenissen in Ede-Wageningen. Na de opening van CineMec in 1999 liepen de 

bezoekersaantallen van het Heerenstraat Theater namelijk terug van ruim 100.000 per jaar naar rond de 

70.000 per jaar (De Bont, 2015). CineMec trekt nu rond de 500.000 bezoekers op jaarbasis (Josemans, 

2015). 

 

 

 

  

Figuur 4.8: Bestaande en gesloten bioscopen tussen 1996 en 2012 

Stoelen 
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Kijkend naar figuur 4.8, kan de in figuur 4.7 vertoonde situatie in perspectief worden geplaatst. Deze figuur 

toont de bestaande bioscopen op 1 juli 2014 in groen, en de gesloten bioscopen tussen 1996 en 2012 in 

rood. Het verschil met figuur 4.7 is dat deze figuur ook bioscopen van voor 1996 laat zien, en dus ook in 

beeld brengt of sommige steden in Nederland hun enige bioscoop verloren zijn. Hoe groter de stip, hoe 

meer stoelen de bioscoop heeft of had. Op enkele plekken in Nederland, zoals in Zeeland, is zichtbaar dat 

kleinere bioscopen buiten de grote steden gesloten worden, en dat er geen nieuwe bioscoop voor 

terugkomt. Ook in Noord-Brabant en Zuid-Holland zijn er een aantal van deze situaties zichtbaar. Ook laat 

deze kaart zien dat het vaak de kleinere bioscopen zijn die in Nederland het onderspit delven. 

Conclusie 

Uit deze paragraaf is naar voren gekomen dat er een duidelijke trend gaande is in Nederland. Bioscopen 

worden groter. Er is sprake van innovatie, omdat er een nieuw concept wordt verspreid, namelijk het 

multiplex. Daarnaast is er sprake van schaalvergroting. Er komen immers steeds minder bioscopen, maar de 

nieuwe bioscopen zijn groter dan de bioscopen die gesloten worden, waardoor de totale capaciteit wel 

stijgt. Die stijging is ook terug te zien in de bezoekersaantallen. De uitkomsten van de steekproef, verderop 

in dit onderzoek, verklaren wat de relatie is tussen deze stijgende bezoekersaantallen, en de opkomst van 

het multiplex. 
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4.1.2 Ontwikkelingen in de toekomst 

Nu de historische ontwikkeling van het multiplex duidelijk is geschetst in het eerste gedeelte van dit 

hoofdstuk zal deze paragraaf aan de hand van de interviews met de specialisten een beeld geven van de 

toekomstige groeimogelijkheden voor nieuwe multiplexen. 

 
Witte vlekken 
Op de eerste plaats zijn er nog steden waar geen multiplexontwikkelingen hebben plaatsgevonden (tabel 

4.3). Hier liggen kansen voor extra groei: “Nog steeds staan er in Nederland verhoudingsgewijs weinig 

stoelen en weinig schermen per 10.000 inwoners. Dus er is nog ruimte, maar die ruimte is natuurlijk ook niet 

oneindig. Dus met name om die witte vlekken te pakken te krijgen die er nog zijn, dat is de eerste winst 

(Sterk, 2015).” Bredewold (2015) geeft de volgende voorbeelden: ”Den Bosch, Leiden en Leeuwarden, op 

deze steden zit iedereen te azen.” 

Verouderde multiplexen 
De tweede mogelijkheid tot groei zit in het vernieuwen van verouderde multiplexen, of het bouwen van 

een nieuw complex in steden met verouderde multiplexen. Sterk (2015): “De tweede kans die er is, is het 

feit dat de eerste bouwexplosie van multiplexen is geweest tussen 1995 en 2000 (bijlage I). Die bioscopen 

zijn inmiddels wat verouderd, krijgen slijtage, kunnen niet meer mee met de meest moderne technieken en 

het comfort dat je de mensen kunt bieden. Dus de tweede mogelijkheid van groei in de bioscoopwereld, dat 

is vervanging.”  

 

Bredewold (2015) is het hiermee eens: “Pathé Arena (geopend in 2000) was voor mij ook altijd een doorn in 

het oog, totdat we twee jaar geleden het hele entreegebied gerenoveerd hebben, en de trap gerestaureerd 

hebben. Ook daar zag je dat als je niet één keer in de tien jaar wat doet, het heel snel achteruit gaat. Dan 

kun je op een gegeven moment ook zien dat de bezoekersaantallen gaan afnemen.”  

 
Een limiet aan de groei 
Volgens de specialisten is er een limiet aan de groei, maar is deze nog niet bereikt: ”Ik denk dat die limiet in 

Nederland nog niet gehaald is. Ik denk niet dat je mensen die nooit gaan (46/47 procent van de bevolking), 

nu opeens wel naar de bioscoop kunt krijgen. Je kunt huidige bioscoopbezoekers natuurlijk wel vaker laten 

gaan, maar daar is ook wel echt een limiet aan (Scholtens, 2015).” Sterk (2015): Op basis van internationale 

cijfers is 2,5 keer per hoofd per jaar een reële mogelijkheid om te halen.“ Dat is een stijging van 38,8 procent 

ten opzichte van de huidige gemiddelde bezoekfrequentie van 1,8 (Stichting Filmonderzoek, 2014).  

 

Angst voor een afname van de bezoekersaantallen is niet nodig, mits de bestaande multiplexen goed 

onderhouden blijven: “De groei stabiliseert natuurlijk wel een beetje, maar het loopt nooit terug. Het blijft 

wel op een veel hoger niveau. Dat zorgt er ook voor dat het totale bezoek in Nederland hoger blijft 

(Scholtens, 2015).”  

 

‘Overscreening’ 

In sommige Nederlandse steden zijn op dit moment meerdere bioscoopexploitanten bezig met het 

ontwikkelen van multiplexen. Utrecht en Nijmegen zijn hier voorbeelden van. In Utrecht plant Kinepolis de 

bouw van een multiplex op het Jaarbeursterrein, en CineMec een multiplex langs de A2 bij Leidsche Rijn 

(Cinema.nl, 2014). In Nijmegen bouwt JT een multiplex in het stadscentrum, en CineMec plant in Nijmegen 

een bioscoop te bouwen in de Waalsprong (De Gelderlander, 2014). Er dreigt een teveel aan doeken in 

deze steden. Als er sprake is van een te groot aanbod aan bioscoopdoeken is er sprake van ‘overscreening’, 

een situatie die al is ontstaan in de Verenigde Staten (Collins, Hand & Ryder, 2005). 



41 
 

Josemans (2015) doet haar beklag over de mogelijke toekomstige situatie in Utrecht, waar door de 

nieuwbouw van de twee bioscopen en nog een nieuw filmhuis (Cinema.nl, 2014) de hoeveelheid stoelen in 

de stad nog groter lijkt te worden dan in Rotterdam: “Dat is buiten proporties. De vraag is waar de grens 

ligt. Wat Kinepolis wil in Utrecht, misschien wel 20 zalen, daar hebben nu verschillende mensen protest 

tegen aangetekend, waaronder wij, omdat we denken dat dat niet meer te behappen is.” Een andere bron 

(Wouterdeheus.nl, 2015) beweert dat Kinepolis andersom ook bezwaar heeft aangetekend tegen de bouw 

van CineMec. De vrees voor ‘overscreening’ in de Domstad is dus zeker aanwezig. 

Over Nijmegen is JT-directeur Ron Sterk een stuk positiever. Hij verwacht met zijn nieuwe multiplex in de 

binnenstad de strijd aan te kunnen gaan met CineMec dat buiten de binnenstad in de Waalsprong ligt en 

een ander verzorgingsgebied heeft: ”Nu wordt dat buitengebied voor de gezinnen ‘geserviced’ door de 

bioscopen in Malden, Wijchen en Beuningen, waar kleinere bioscopen, servicebioscopen staan. Heel erg 

gericht op families en gezinnen. Die gaan daar de grote klap van krijgen als CineMec aan de rand gaat 

zitten. Of CineMec krijgt weinig omdat zij er blijven zitten (Sterk, 2015).” Er dreigt dus ‘overscreening’ voor 

het buitengebied van Nijmegen. 

Volgens Sterk (2015) kan een situatie van ‘overscreening’ voorkomen worden, door goed te kijken naar de 

regionale markten: “Dan ga je uitrekenen wat de potentie is van een stad, en hoeveel bezoek gaat komen. 

Kan ik daarmee exploiteren en het pand neerzetten? Als die rekensom klopt, dan bouw ik hem.” Een goede 

analyse vooraf per regio kan dus in kaart brengen of er nog ruimte is voor het bouwen van een nieuwe 

bioscoop, volgens Sterk. Wat opviel tijdens de interviews met Bredewold, Sterk en Josemans was dat het 

moeilijk is om daar een nauwkeurige inschatting van te maken. Een stad als Tilburg vertoonde bijvoorbeeld 

een sterke stijging van 200 procent na de opening van twee nieuwe multiplexen, terwijl dit niet uit 

bestaande modellen naar voren kwam. De genoemde drie respondenten gaven ook aan dat het uiteindelijk 

gaat om de inschatting die de ondernemer maakt, en dat het toch elke keer weer afwachten is hoeveel 

bezoekers een bioscoop uiteindelijk gaat trekken. Als het aanbod in de toekomst verzadigd raakt, kan dit 

gebrek aan betrouwbare modellen wel een probleem worden. 

Conclusie 

Er liggen zeker nog groeimogelijkheden voor de bezoekersaantallen in Nederland. Deze kunnen behaald 

worden door multiplexen te bouwen in steden waar deze nog niet zijn gebouwd, maar ook door oude 

multiplexen te vervangen of te vernieuwen. Aan deze groei zit wel een limiet, volgens Ron Sterk rond de 2,5 

bezoeken per persoon per jaar. Er moet wel opgelet worden dat de bouw van multiplexen in Nederland 

niet doorschiet. In bijvoorbeeld Nijmegen en Utrecht is er een dreiging van ‘overscreening’. Het is dus zaak 

dat de bioscoopexploitanten goed berekenen of er in steden nog behoefte is aan een extra bioscoop, om 

‘overscreening’ te voorkomen. Dit blijkt nog een lastig karwei. 
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Figuur 4.17: Keuzefactoren 

4.2 Analyse Steekproef 

Deze paragraaf toont de uitkomsten van de steekproef die is afgenomen bij CineMec in Ede, en het 

Heerenstraat Theater in Wageningen. Uitkomsten van de toetsing worden aangevuld met quotaties uit de 

verschillende afgenomen interviews (bijlage VI). Daarnaast worden de uitkomsten vergeleken met de 

besproken literatuur. De beschrijvende statistiek van de persoonlijke kenmerken is verwerkt in paragraaf 

4.2.2 Kenmerken bezoekersgroep. De steekproef geeft een goed beeld van de bezoekersgroepen van beide 

bioscopen. Er zijn namelijk geen groepen bezoekers systematisch buiten de toetsing gevallen, omdat 

iedereen die de bioscoop binnenkwam direct gevraagd werd, en de non-respons slechts drie procent was. 

Algemene kenmerken van de steekproef zijn te vinden in bijlage IV. 

Deze paragraaf toont welke significante verschillen er zijn gevonden tussen de groepen, en hoe deze te 

verklaren zijn. De meer technische uitvoering van de toetsing is te vinden in bijlage V. Eerst zal de rol van de 

keuzefactoren in het beslissingsproces worden besproken, en vervolgens de verschillen in kenmerken 

tussen de bezoekersgroepen. Daarnaast worden ook de verschillen in reisbereidheid besproken. Deze 

paragraaf sluit af met het bestuderen van de rol van het substituut in deze steekproef. 

4.2.1 Keuzefactoren 

In deze deelparagraaf wordt besproken welke factoren de bezoekers 

van de twee bioscopen het belangrijkst vinden bij de keuze voor een 

bioscoop. De keuzefactoren die zijn onderzocht zijn nogmaals 

weergegeven in figuur 4.9. 

Voor elke factor zal in deze paragraaf worden toegelicht in hoeverre 

deze een rol heeft gespeeld bij de keuze voor één van de twee 

bioscopen. Hoe hoger de score voor een factor, hoe vaker bezoekers 

deze factor hebben aangekruist als reden voor de keuze van de 

desbetreffende bioscoop. De scores voor de verschillende factoren 

zijn per bioscoop in tabel 4.5 en 4.6 op volgorde van een hoge naar een lage score gezet. Alleen de factor 

‘combinatie met een andere activiteit’ heeft in het geval van CineMec negatief gescoord. Dit betekent dat 

het de keuze van bezoekers voor CineMec negatief heeft beïnvloed. 

 

  

Figuur 4.9: Keuzefactoren 

Tabel 4.5: Rangorde factoren CM 

Rang Factor Gemiddelde 

1 Kwaliteit Apparatuur 0,47 

2 Bereikbaarheid 0,46 

3 Filmaanbod 0,41 

4 Comfort 0,40 

5 Sfeer 0,35 

6 Parkeergelegenheid 0,28 

7 Aanvangstijd 0,20 

8 Horeca 0,13 

9 Combinatie -0,19 

 

Tabel 4.6: Rangorde factoren HT 

Rang Factor Gemiddelde 

1 Sfeer 0,65 

2 Bereikbaarheid 0,44 

3 Horeca 0,33 

4 Comfort 0,28 

5 Filmaanbod 0,25 

6 Kwaliteit Apparatuur 0,24 

7 Aanvangstijd 0,21 

8 Combinatie 0,13 

9 Parkeergelegenheid 0,03 
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Er zijn verschillen te zien in de scores van factoren als je beide bioscopen vergelijkt. Zo is de factor ‘kwaliteit 

apparatuur’ de belangrijkste bij CineMec (0,47), en scoort deze beduidend hoger dan bij het Heerenstraat 

Theater (0,24). Ook de factoren filmaanbod en parkeergelegenheid scoren hoger bij CineMec dan bij het 

Heerenstraat Theater. Vergeleken met CineMec gaan er meer bezoekers voor de sfeer en de horeca naar 

het Heerenstraat Theater. Voor bezoekers van beide bioscopen komt de bereikbaarheid als op één na 

belangrijkste factor. De factor combinatie met een andere activiteit in de buurt is belangrijker voor 

bezoekers van het Heerenstraat Theater. 

 

De uitkomsten van de toetsing van de factoren zijn terug te lezen in tabel 4.7. In deze tabel staat het 

verschil in de gemiddelde score per factor van de twee bioscopen weergegeven. Daarnaast wordt er 

getoond of dit verschil significant 

is en of deze verschillen op basis 

van de literatuur volgens de 

verwachting zijn. Een rode kleur 

betekent geen significantie of 

een uitkomst die niet verwacht 

werd in de lijn van de literatuur. 

Groen betekent wel significantie 

of een bevestigde verwachting. 

Deze uitkomsten worden 

hieronder één voor één 

besproken. 

Filmaanbod 

In vergelijking met het Heerenstraat Theater geven CineMec-bezoekers significant vaker aan dat men kiest 

voor deze bioscoop vanwege het aanbod in films. Deze uitkomst is in lijn met de verwachting: “Er is 

behoefte aan een enorme variëteit (in filmaanbod), iedereen gaat nog steeds naar James Bond, maar 

daarnaast gaat men ook naar een brede variëteit van films, dus er is ook gewoon ruimte nodig voor die 

titels (Scholtens, 2015)”. Het grotere aanbod in films van CineMec in vergelijking met het Heerenstraat 

Theater zal hier de doorslag hebben gegeven. 

Combinatie met een andere activiteit 
Dit is de enige factor waarvan verwacht werd dat het Heerenstraat Theater significant hoger zou scoren 

dan CineMec, vanwege het feit dat er in de nabijheid van CineMec weinig mogelijkheden zijn voor andere 

recreatieve activiteiten zoals winkelen of uit eten gaan (Josemans, 2015). Bij het Heerenstraat Theater zijn 

deze mogelijkheden er wel, omdat de bioscoop gelegen is in de binnenstad van Wageningen: “Mensen 

kiezen bewust om een avondje uit te gaan: ze gaan uit eten, naar de film, en misschien daarna nog wat 

drinken bij het café aan de overkant. Het heeft absoluut zijn voordelen om midden in het centrum te zitten 

(De Bont, 2015). De verwachting blijkt juist, want het Heerenstraat Theater scoort significant hoger dan 

CineMec. 

 

‘Time management’ 

De factor aanvangstijd is even belangrijk voor bezoekers van CineMec als voor bezoekers van het 

Heerenstraat Theater. Dit is wel onverwacht, gezien het feit dan CineMec meer verschillende 

aanvangstijden aanbiedt. Toch scoort de factor relatief laag, ongeveer een 0,2 (tabellen 4.5 en 4.6). Een 

mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat beide bioscopen ongeveer dezelfde tijdsloten hebben waarin de 

films ’s avonds ongeveer beginnen. Deze liggen bij beide bioscopen rond 18.30 en 21.15 uur. 

Tabel 4.7: Significantie van toetsing factoren 

Factor Verschil 
Gem. CM-HT 

Significantie Verwachting 
bevestigd? 

Filmaanbod 0,15 0,003 Ja 

Combinatie -0,32 0,000 Ja 

Aanvangstijd -0,01 0,858 Nee 

Bereikbaarheid 0,03 0,600 Nee 

Parkeergelegenheid 0,25 0,000 Ja 

Sfeer -0,30 0,000 Nee 

Comfort 0,12 0,078 Nee 

Kwaliteit Apparatuur 0,23 0,000 Ja 

Horeca -0,19 0,000 Nee 
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Ook is er gevraagd in hoeverre de keuze voor een film pas in de bioscoop werd gemaakt. Volgens de 

Bioscoopmonitor doet 10 procent van de bioscoopbezoekers dit (Stichting Filmonderzoek, 2009). Meer 

verschillende aanvangstijden kunnen namelijk leiden tot een flexibeler gedrag van bezoekers qua planning 

van hun filmkeuze. Uit de literatuur komt dus naar voren dat multiplexbezoekers vaker de film in de 

bioscoop zouden kiezen, maar dat is niet het geval in deze steekproef. In tabel 4.8 zijn de frequenties van 

de bezoekers te zien. Slecht 3,2 procent van de bezoekers heeft de film in de bioscoop uitgekozen. Dit ligt 

ook ver onder de 10 procent die Stichting Filmonderzoek (2009) aangeeft.  

 

De oorzaak van deze terugloop ligt volgens 

Bredewold bij de mobiele apps: “Omdat mobiele 

apps de informatie makkelijk beschikbaar maken, 

heeft dit een negatieve invloed op het op de 

bonnefooi naar de bioscoop gaan. Omdat de 

informatie laagdrempeliger bij de mensen wordt 

gebracht, zorgt dat er ook voor dat er meer gebruik van wordt gemaakt (Bredewold, 2015).”  

Bereikbaarheid 

Bereikbaarheid is voor beide bezoekersgroepen ongeveer even belangrijk; deze factor staat namelijk bij 

beide bioscopen op plek twee van de ranglijst (tabellen 4.5 en 4.6). Het is dus waar dat het een belangrijke 

factor is in het beslissingsproces van de bioscoopkeuze. Het kleine verschil (0,02) is niet significant. De 

factor bereikbaarheid wordt blijkbaar wel anders ingevuld door de twee bezoekersgroepen. Voor bezoekers 

van het Heerenstraat Theater, die volgens de theorie meer geneigd zijn om te voet of met de fiets naar de 

bioscoop te gaan, is een qua afstand dichtstbij gelegen bioscoop in de binnenstad goed bereikbaar. Voor de 

bezoekersgroep van CineMec, die meer op de auto gericht is en langere afstanden wil afleggen, is CineMec 

echter weer beter bereikbaar vanwege de ligging langs de snelweg en de parkeergelegenheid. Op deze 

manier is bereikbaarheid voor beide bezoekersgroepen van groot belang bij de bioscoopkeuze, maar wel 

om verschillende redenen. 

Parkeergelegenheid 

Parkeergelegenheid is significant belangrijker voor bezoekers van CineMec dan voor bezoekers van het 

Heerenstraat Theater. Dit ligt in lijn met de literatuur. Deze uitkomst is niet vreemd, gezien het feit dat 

CineMec een eigen parkeergelegenheid heeft, met vele parkeerplaatsen naast de deur. Het Heerenstraat 

Theater heeft geen eigen parkeerfaciliteiten; men moet gebruik maken van de parkeerplaatsen en garages 

voor de binnenstad: “Parkeren is bij ons minder makkelijk dan bij CineMec (De Bont, 2015).” 

Qua parkeerkosten ontlopen de twee bioscopen elkaar niet veel. Voor het parkeren in de binnenstad van 

Wageningen geldt een tarief van 1,60 euro per uur. Voor CineMec moet men een parkeerkaart van 4 euro 

kopen, wat door veel respondenten werd beschreven als te duur. CineMec zou waarschijnlijk nog hoger 

scoren op de factor parkeergelegenheid als er geen kosten verbonden zouden zijn aan het parkeren.  

Sfeer 

Sfeer is significant belangrijker voor bezoekers van het Heerenstraat Theater dan voor bezoekers van 

CineMec. Deze factor is zelfs de belangrijkste keuzefactor voor bezoekers van het Heerenstraat Theater. 

Veel respondenten gaven tijdens de enquêtemomenten aan dat ze bij CineMec de gezelligheid en intimiteit 

misten, en dat ze daardoor voor het Heerenstraat Theater hebben gekozen. De Bont (2015) had deze 

uitkomst al voorspeld: “Ik weet dat uit jouw enquête gaat komen dat mensen ons gaan noemen op 

gezelligheid en op sfeer.”  

Tabel 4.8: Moment filmkeuze per bioscoop 

  CM HT Totaal 

Voor vertrek % 97,4% 96,1% 96,8% 

In de bioscoop % 2,6% 3,9% 3,2% 

Totaal % 100,0% 100,0% 100,0% 
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Een voorbeeld van het verschil in sfeer is de muziek die gedraaid werd toen dit onderzoek werd afgenomen 

in beide bioscopen. CineMec draait vooral hedendaagse dancemuziek in de centrale hal, terwijl het 

Heerenstraat Theater rustigere muziek draait overdag, en ’s avonds meer 80’s en 90’s hits. Dit voorbeeld 

laat zien dat beide bioscopen duidelijk een andere sfeer neer willen zetten.  

De leeftijd van de respondenten speelt een kleine rol bij de beoordeling van de factor sfeer. Er is namelijk 

een zwak positief verband gevonden tussen deze twee variabelen. Met andere woorden, hoe ouder de 

respondent, hoe belangrijker hij of zij de sfeer in de bioscoop vindt. Het Heerenstraat Theater trekt 

gemiddeld een ouder bezoek dan CineMec (figuur 4.10). De factor sfeer speelt hierin dus een rol. 

Comfort 

Comfort is niet significant belangrijker voor bezoekers van CineMec in vergelijking met het Heerenstraat 

Theater. Wel is er in tabel 4.7 te zien dat comfort gemiddeld 0,12 beter beoordeeld wordt door bezoekers 

van CineMec, maar dit verschil is net niet significant. Dit resultaat gaat in tegen de literatuur (CNC, 2000), 

maar er is wel een verklaring voor. Het Heerenstraat Theater heeft namelijk recentelijk zijn zalen 

opgeknapt: “We zijn juist bewust teruggegaan in het aantal zitplaatsen; we hadden meer dan 300 

zitplaatsen en we zijn teruggegaan naar 250. Dat merk je in beenruimte. Zeker in zaal 3 staan er nu 58 

stoelen ten opzichte van 81, dus dat is een flinke teruggang. Betekent dat er eerst acht rijen waren, dit zijn 

er nu zes, dus extra beenruimte, extra brede stoelen, alle stoelen zijn helemaal nieuw in alle zalen. Dus wat 

dat betreft denk ik dat er veel comfort is (De Bont, 2015).” Bij CineMec werd er daarentegen door de 

respondenten soms geklaagd over doorgezakte stoelen. 

Kwaliteit apparatuur 
De kwaliteit van de apparatuur is belangrijker voor bezoekers van CineMec dan voor bezoekers van het 

Heerenstraat Theater, zoals uit de literatuur ook naar voren kwam. Het is ook de belangrijkste keuzefactor 

voor bezoekers van CineMec (tabel 4.5). Niet zonder reden volgens Josemans (2015): “Onze schermen zijn 

groter en het geluid is beter.” 

 

Horeca 

Opvallend genoeg heeft het Heerenstraat Theater significant hoger gescoord voor de factor horeca. Deze 

factor heeft dus een belangrijkere rol gespeeld bij de keuze voor het Heerenstraat Theater dan bij CineMec. 

Dit was geen verwachting op basis van de literatuur.  

 

De Bont (2015) antwoordde als volgt op de vraag of de horeca in zijn bioscoop beter is dan bij CineMec: 

“Wat is beter? Kijk als ik CineMec zou zijn dan zou ik het op dezelfde manier doen. Want zij hebben een hele 

goede horeca voor wat zij doen. Het is wel anders. Op het moment dat je zulke massa moet gaan 

produceren, dan ga je andere producten kiezen. Cinemec heeft ook gebak van Mekking (lokaal goed 

bekendstaande bakker), en hun eigen wijn, wat prima wijn is. Het gaat erom hoe het wordt geserveerd, en 

in wat voor setting. CineMec is ook een congrescentrum. Een gemiddelde multiplex is gewoon een ruimte 

waar mensen wachten tot de film begint. Ik denk dat je juist moet proberen om het tot een onderdeel van 

het avondje uit te maken.”  

 

Tijdens het enquêteren vertelden verschillende respondenten dat zij de horeca van het Heerenstraat 

Theater hoger waardeerden, omdat het niet zo massaal was, en sfeervoller. De visie van De Bont lijkt dus 

overeen te komen met de respondenten.  
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Gemiddelde voorkeursfactoren 
Gemiddeld gezien voldoet CineMec niet aan meer voorkeursfactoren dan het Heerenstraat Theater. Het 

gemiddelde van alle voorkeursfactoren bij elkaar opgeteld verschilt nauwelijks voor beide bioscopen, en er 

is geen significant verschil te vinden. De gemiddelde score van bezoekers van CineMec op alle gemiddelde 

voorkeursfactoren is 0,271, en die van het Heerenstraat Theater 0,273. Deze uitkomsten laten zien dat 

beide bezoekersgroepen verschillende factoren belangrijk vinden bij de keuze voor een bioscoop. 

 

Algemeen cijfer 
Naast de waardering per factor is de respondenten ook gevraagd om een oordeel te geven over de 

algemene bioscoopervaring in beide onderzochte bioscopen. Ze werden gevraagd om een cijfer op de 

schaal van 1 tot 10 te geven. Gemiddeld scoorde CineMec hier een 8,23, en het Heerenstraat Theater een 

8,06. Wat opvalt, is dus dat beide bioscopen goed scoren; er werden vooral veel achten en negens gegeven. 

Dit zou verklaard kunnen worden uit het feit dat bioscoopbezoek een recreatieve activiteit is en mensen 

het dus vaak ook doen omdat ze het leuk vinden, zodat ze niet zo snel een negatieve beoordeling geven 

aan een bioscoop (Jara-Díaz e.a., 2008). De beoordeling van CineMec is ongeveer hetzelfde als de 8,26 die 

is gevonden tijdens eigen onderzoek van vorig jaar (Soussan, 2014), en dus betrouwbaar. 

 

Het verschil in becijfering tussen beide bioscopen is echter wel significant, ondanks het kleine verschil. 

CineMec wordt dus significant hoger beoordeeld dan het Heerenstraat Theater. Tussen de variabele 

‘gemiddelde van de voorkeursfactoren’ en ‘waardering’ in cijfers is een matig sterk positief verband 

gevonden. Dit wil zeggen dat hoe beter een bioscoop voldoet aan de voorkeursfactoren van een bezoeker, 

hoe hoger deze bezoeker deze bioscoop becijfert.  

Conclusie  
De conclusie die kan worden getrokken, is dat de bioscopen een bezoekerspubliek hebben dat waarde 

hecht aan verschillende factoren. Beide bioscopen hebben sterke punten die worden gewaardeerd door 

verschillende groepen bezoekers, die om die reden naar die bioscoop gaan. CineMec scoort significant 

beter op de factoren ‘ kwaliteit apparatuur’, ‘ filmaanbod’ en ‘parkeergelegenheid’. Daarentegen scoort het 

Heerenstraat Theater significant beter op de factoren ‘sfeer’, ‘horeca’ en ‘combinatie activiteit’. Voor de 

factoren ‘bereikbaarheid’, ‘aanvangstijd’ en ‘comfort’ zijn geen significante verschillen gevonden tussen de 

twee bioscopen. Gemiddeld behalen beide bioscopen ongeveer een score van 0,27 voor de 

voorkeursfactoren. Dit betekent dat CineMec over het algemeen niet beter aan de voorkeursfactoren 

voldoet. Wel scoort CineMec een significant hoger cijfer voor de gehele bioscoopervaring. Een 

conventionele bioscoop hoeft dus niet slechter te voldoen aan de voorkeursfactoren dan een multiplex. Dit 

hangt af van de voorkeuren van de verschillende soorten bezoekers. Hier zal in de volgende paragraaf meer 

aandacht aan worden besteed. 

4.2.2 Kenmerken bezoekersgroepen 

In de enquête is gevraagd naar de persoonlijke kenmerken van de bioscoopbezoekers. Hiermee kan een 

beeld worden verkregen van de kenmerken van de twee steekproefpopulaties. Deze persoonlijke 

kenmerken zijn weergegeven in deze paragraaf. Van sommige kenmerken zijn landelijke gegevens uit 2013, 

die verkregen zijn via de Bioscoopmonitor 2014 (Stichting Filmonderzoek, 2014). Deze worden vergeleken 

met de gevonden waarden uit de steekproef. In deze paragraaf wordt naast de beschrijvende statistiek 

getoond of er voor de sociaaleconomische variabelen significante verschillen zijn gevonden. Eerst wordt er 

echter ingegaan op de bezoekfrequentie van de bezoekersgroepen. 
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Bezoekfrequentie 

Bezoekers van CineMec bezoeken vaker de bioscoop dan bezoekers van het Heerenstraat Theater. 

Bezoekers van CineMec gaven aan dat zij gemiddeld 5,2 keer per jaar deze bioscoop bezochten, terwijl 

bezoekers van het Heerenstraat Theater 4,1 keer naar het Heerenstraat Theater gingen. Dit is dus een 

verschil van 1,1 in het voordeel van CineMec. Dit verschil is significant.  

Dit verschil in bezoekfrequentie kan in verband worden gebracht met de gemiddeld hogere waardering van 

CineMec in vergelijking met het Heerenstraat Theater. Er is namelijk een zwak positief verband gevonden 

tussen de variabele ‘bezoekfrequentie’ en ‘waardering’. Dit betekent dat bezoekers die een bioscoop hoger 

waarderen, ook vaker naar die bioscoop gaan. Het is echter maar een zwak verband, dus er spelen ook 

andere factoren een rol. Een verklaring voor het feit dat de bezoekfrequentie niet een sterker verband 

heeft met waardering kan zijn dat respondenten ook andere recreatieve activiteiten kunnen verkiezen die 

goed gewaardeerd worden, zoals het gaan naar een theater, café of muziekpodium (Torkildsen, 2005). 

Zoals blijkt uit figuur 4.10, zijn de bezoekers van CineMec gemiddeld jonger dan de bezoekers van het 

Heerenstraat Theater. Zoals naar voren is gekomen in het theoretisch kader gaan jongere bezoekers 

gemiddeld vaker naar de bioscoop. In theorie zou de hogere bezoekfrequentie van CineMec dus 

veroorzaakt kunnen worden door het verschil in leeftijd. Dit is echter niet het geval. Er is voor CineMec 

geen significant verband gevonden tussen de variabelen leeftijd en bezoekfrequentie. Voor het 

Heerenstraat Theater is dit wel het geval, maar is er sprake van een positief verband. Dit betekent dus dat 

hoe ouder de bezoeker van het Heerenstraat Theater is, hoe vaker deze gemiddeld naar de bioscoop gaat. 

De hogere bezoekfrequentie van CineMec kan dus niet verklaard worden aan de hand van de variabele 

leeftijd. Ook het opleidingsniveau en het inkomen van de bezoeker houden in deze steekproef geen 

verband met de hoogte van de bezoekfrequentie. 

Sociaaleconomische kenmerken 
Beide bezoekersgroepen zijn getoetst op significante verschillen tussen sociaaleconomische kenmerken. De 

relevante kenmerken uit de literatuur die in de vorige paragraaf zijn weergegeven, worden in deze 

paragraaf getoetst op significantie. Het gaat om de volgende kenmerken: leeftijd, opleiding en 

huishoudenstype. Naast deze kenmerken worden ook de verschillen in inkomen, primaire activiteit en 

geslacht vergeleken, die niet in de literatuur worden genoemd. 

 
Leeftijd 
De gemiddelde leeftijd van bezoekers van 

CineMec was 40,6 jaar, die van bezoekers 

van het Heerenstraat Theater 43,9. 

Hiermee zijn bezoekers van CineMec 

gemiddeld dus 3,3 jaar jonger. Dit verschil 

is significant. Dit is opmerkelijk, omdat het 

Heerenstraat Theater zich bevindt in 

Wageningen, waar relatief veel jonge 

studenten wonen (zie figuur 3.5). De 

leeftijdsopbouw van de bevolking van 

Wageningen heeft dus geen grote invloed 

op de bezoekersgroep. CineMec wordt 

relatief meer bezocht door mensen in de leeftijd van 40 tot 54, terwijl het Heerenstraat Theater relatief 

meer bezoekers boven de 54 trekt (figuur 4.10). Ook is te zien dat beide bioscopen relatief ouder publiek 

trekken vergeleken met Nederland (tabel 4.9). 
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Figuur 4.10: Leeftijdsklassen in % 
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Bredewold (2015) geeft aan dat niet alleen het type bioscoop invloed heeft op de leeftijdsopbouw: “Ik denk 

wel dat er verschillen zijn (in leeftijd tussen multiplexen en conventionele bioscopen), maar dat deze meer 

beïnvloed worden door programmering. Toon je alleen blockbusters, of toon je ook meer serieuze films. Doe 

je dat laatste, dan gaat de leeftijd ook automatisch stijgen.” Om deze vertekening te voorkomen zijn er 

alleen respondenten ondervraagd die naar films zijn gegaan die in beide bioscopen draaiden. De gevonden 

leeftijdsverdeling van de twee bezoekersgroepen is dus bruikbaar. 

Opleidingsniveau 

Er is een duidelijk verschil te zien in opleidingsniveau tussen beide steekproeven. CineMec trekt relatief 

gezien meer lager opgeleide bezoekers dan het Heerenstraat Theater (figuur 4.11). Met 64 procent is de 

groep hoogopgeleiden van het Heerenstraat 

Theater 18,2 procent groter dan de groep 

hoogopgeleiden van het CineMec (tabel 4.9). 

Bezoekers van CineMec zijn significant lager 

opgeleid dan bezoekers van het Heerenstraat 

Theater. Er is een zwak verband gevonden 

tussen de variabele opleiding en 

bioscoopkeuze. Ook bij deze uitkomst moet in 

het achterhoofd worden gehouden dat 

Wageningen een universiteitsstad is. De 

betekenissen van de opleidingsklassen zijn 

terug te vinden in de operationalisering. 

 

 

 
 

 

 

 

Tabel 4.9: Leeftijd 

 CineMec Heerenstraat Theater Nederland 

 # % Cum. % # % Cum. % % Cum. % 

t/m 17 15 5.4 5.4 7 3.0 3.0 3 3 

18-23 32 11.4 16.8 31 13.2 16.2 21 24 

24-29 29 10.4 27.1 22 9.4 25.6 14 38 

30-39 43 15.4 42.5 32 13.7 39.3 14 52 

40-54 96 34.3 76.8 74 31.6 70.9 25 77 

55-64 27 9.6 86.4 34 14.5 85.5 11 88 

65+ 38 13.6 100 34 14.5 100 12 100 

Totaal 280 100  234 100.0  100  

 

Tabel 4.10: Opleidingsniveau 

 CineMec Heerenstraat Theater 

 # % Cum. % # % Cum. % 

Laagst 5 1.9 1.9 0 0 0 

Laag 61 23.5 25.4 28 12.3 12.3 

Middelbaar 75 28.8 54.2 54 23.7 36.0 

Hoog 119 45.8 100.0 146 64.0 100.0 

Totaal 260 100.0  228 100.0  

Missing 20   6   

Totaal 280   234   
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Figuur 4.13 en 4.14: Huishoudenstype beide bioscopen 

Huishoudenstype 
Er is een duidelijke scheiding te zien 

tussen de twee steekproeven, waar het 

gaat om het type huishouden. CineMec 

trekt vooral veel bezoekers die als 

huishoudenstype ‘samenwonend met 

kinderen’ hebben: 55,3 procent ten 

opzichte van 27,6 procent van de 

bezoekers van het Heerenstraat Theater 

(figuur 4.12 en tabel 4.11). Wat betreft de 

andere klassen scoort het Heerenstraat 

Theater gemiddeld hoger. Voor de typen 

‘alleenstaand’, ‘samenwonend’ en 

‘samenwonend met kinderen’ zit het 

Nederlands gemiddelde tussen dat van het 

CineMec en het Heerenstraat Theater in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit onderzoek heeft gefocust op de verschillen tussen éénpersoonshuishoudens en 

meerpersoonshuishoudens. Met deze reden zijn de klassen ‘ alleenstaand met kinderen’, ‘samenwonend’ 

en ‘samenwonend met kinderen’ samengevoegd tot de klasse ‘ meerpersoonshuishouden’ (zie figuren 4.13 

en 4.14). Het aantal bezoekers van het Heerenstraat Theater, dat afkomstig is uit een 

éénpersoonshuishouden ligt 13 procent hoger vergeleken met CineMec. Dit verschil is significant, en er is 

een zwak verband aangetoond. Bezoekers van CineMec komen dus significant vaker uit een 

meerpersoonshuishouden dan bezoekers van het Heerenstraat Theater. Het is wel van belang om bij deze 

uitkomst in acht te nemen dat Wageningen als studentenstad relatief veel éénpersoonshuishoudens kent, 

in vergelijking met Ede (zie figuur 3.6 en 3.7); dit zou deze uitkomsten kunnen hebben beïnvloed. 
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Figuur 4.12: Huishoudenstype in % 

Tabel 4.11: Huishoudenstype 

 CineMec Heerenstraat 
Theater 

Nederland 

 # % # % % 

Alleenstaand 37 14.5 64 28.1 25 

Alleenstaand met kinderen 14 5.5 24 10.5 5 

Samenwonend 63 24.7 77 33.8 28 

Samenwonend met kinderen 141 55.3 63 27.6 40 

Totaal 255 100 228 100 100 

Missing 25  6   

Totaal 280  234   
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Naast deze drie kenmerken zijn ook de kenmerken inkomen, geslacht en primaire bezigheid getoetst op 

significante verschillen tussen beide bezoekersgroepen. Deze kenmerken zijn in de literatuur en tijdens de 

interviews niet naar voren gekomen.  

Inkomen 
Het gemiddeld netto inkomen van de 

CineMec bezoeker (2630,5) ligt hoger dan 

dat van bezoekers van het Heerenstraat 

Theater (2475,25). Dit is ook te zien in 

tabel 4.12 en figuur 4.15. De groep met 

het inkomen boven de 3000 euro is 12,1 

procent groter bij CineMec, terwijl het 

Heerenstraat Theater bij alle andere 

klassen hoger scoort, met uitzondering van 

de klasse van 1000 tot 1500 euro. 

 

Toetsing wijst uit dat het bovenstaande verschil significant is. Dit betekent dat bezoekers van CineMec 

significant meer verdienen dan bezoekers van het Heerenstraat Theater (tabel 4.10). Dit kan mede 

verklaard worden door het feit dat in de enquête is gevraagd naar het inkomen per huishouden. Bezoekers 

van CineMec zijn vaker afkomstig uit meerpersoonshuishoudens (figuur 4.13 en 4.14) en bezoekers uit dit 

type huishouden verdienen significant meer dan bezoekers uit éénpersoonshuishoudens in deze 

steekproef. Dit heeft ook te maken met het feit dat 

een meerpersoonshuishouden uit meerdere personen 

met een inkomen kan bestaan.  

Primaire activiteit 
Relatief gezien liggen de percentages van de beide 

steekproeven bij elkaar in de buurt (tabel 4.13). Er 

gaan naar het Heerentraat Theater relatief meer 

gepensioneerden en studenten, terwijl CineMec meer 

werkend publiek trekt. De groep werkenden is bij 

beide bioscopen veruit de grootste klasse. Toetsing 

Tabel 4.12: Inkomensklasse 

 CineMec Heerenstraat Theater 

 # % Cum. % # % Cum. % 

<1000 28 12.6 12.6 40 19.8 19.8 

1000-1500 21 9.4 22.0 9 4.5 24.3 

1500-2000 30 13.5 35.4 28 13.9 38.1 

2000-2500 21 9.4 44.8 27 13.4 51.5 

2500-3000 32 14.3 59.2 40 19.8 71.3 

>3000 91 40.8 100.0 58 28.7 100.0 

Totaal 223 100.0  202 100.0  

Missing 57   32   

Totaal 280   234   
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Tabel 4.13: Primaire activiteit 

 CineMec Heerenstraat 
Theater 

 # % # % 

Studeren 32 13.0 35 16.1 

Werken 165 66.8 133 61.3 

Gepensioneerd 22 8.9 30 13.8 

Werkloos 9 3.6 6 2.8 

Huisvrouw/man 19 7.7 13 6.0 

Totaal 247 100.0 217 100.0 

Missing 33  17  

Totaal 280  34  
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wijst uit dat beide bezoekersgroepen niet significant verschillen op dit kenmerk. Wat hierbij opvallend is, is 

dat het Heerenstraat Theater niet significant meer studenten trekt dan het CineMec, terwijl de laatste toch 

in universiteitsstad Wageningen is gesitueerd. 

Geslacht 
Beide steekproeven kennen een 

meerderheid aan vrouwelijke 

respondenten. Ongeveer 

tweederde van alle 

respondenten bij de twee 

steekproeven was vrouw (tabel 

4.14). De landelijke cijfers laten 

zien dat dit verschil normaal 

gesproken acht procent is in het 

voordeel van de vrouwen. Een 

verklaring voor dit onevenredig hoge percentage vrouwen bij de steekproef is het succes van de film ‘ Fifty 

Shades of Grey’. Deze film trok voor 90,4 procent vrouwen tijdens de steekproef, en heeft hierdoor het 

gemiddelde beïnvloed. Daarnaast zijn er relatief ook meer vrouwen naar familiefilms gegaan (zie bijlage IV). 

De kleine verschillen die gevonden zijn tussen de twee bezoekersgroepen zijn niet significant. 

Vervoermiddel 
Relatief gezien gaan er meer 

bezoekers van CineMec met de auto 

naar de bioscoop (90,5%), in 

vergelijking met het Heerenstraat 

Theater (61,3%) (figuren 4.16 en 

4.17). Het verschil zit vooral in de 

voetgangers en fietsers; deze vormen 

van verplaatsen worden vaker 

gebruikt door bezoekers van het 

Heerenstraat Theater. Beide groepen 

bioscoopbezoekers maken relatief 

weinig gebruik van het openbaar 

vervoer; dit wordt in beide gevallen 

door minder dan twee procent van de bezoekers gebruikt. Vergeleken met het Nederlands gemiddelde 

gebruiken bezoekers van beide onderzochte bioscopen relatief vaak de auto. Tabel 4.15 laat de absolute en 

relatieve cijfers zien.  

 

 

 

 

   

 

Tabel 4.14: Geslacht 

 CineMec Heerenstraat 
Theater 

Nederland 

 # % # % % 

Man 94 35.2 76 32.9 46 

Vrouw 173 64.8 155 67.1 54 

Totaal 267 100 231 100 100 

Missing 13  3   

Totaal 280  234   

 

Tabel 4.15: Vervoermiddel per bioscoop 

 CineMec Heerenstraat 
Theater 

Nederland 

 # % # % % 

Te voet 4 1,5 31 13,5 7,5 

Fiets 16 5,8 53 23,0 30,8 

OV 5 1,8 4 1,7 10,3 

Auto 248 90,5 141 61,3 50,0 

Anders 1 0,4 1 0,4 1,4 

Totaal 274 100,0 230 100,0 100,0 

Missing 6  4   

Totaal 280  234   
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Uitgesplitst voor de twee bezoekersgroepen komen er significant meer bezoekers van CineMec met de 

auto naar de bioscoop. Er is een matig sterk significant verband geconstateerd. De locatie van de twee 

bioscopen, en de parkeergelegenheden die bij deze bioscopen aanwezig zijn, zijn van groot belang bij deze 

uitkomsten. Omdat er veel parkeerplaatsen zijn naast de deur en de bioscoop langs de snelweg is 

gevestigd, is het niet vreemd dat het percentage automobilisten bij CineMec Ede hoger ligt. Wat ook kan 

meespelen, is het feit dat inwoners van Ede relatief vaker een auto bezitten (470 op de 1000) dan inwoners 

van Wageningen (337 op de 1000) (CBS, 2015). Dit is een verschil van 28 procent, dus dit kan niet het 

gehele gevonden verschil in de steekproef van 33 procent verklaren, maar misschien wel een gedeelte.  

Conclusie  
Er is een duidelijk verschil gevonden tussen de kenmerken van beide bezoekersgroepen. De 

bezoekersgroep van CineMec is significant jonger, lager opgeleid, leeft vaker in een 

meerpersoonshuishouden, heeft een hoger inkomen en gaat vaker met de auto naar de bioscoop. De 

bezoekersgroep van het Heerenstraat Theater is daarvan het tegenovergestelde. De bezoekers van deze 

bioscoop zijn ouder, hoger opgeleid, leven vaker in een éénpersoonshuishouden, verdienen minder en 

gaan relatief vaker lopend of met de fiets naar de bioscoop dan bezoekers van CineMec. Daarnaast gaat de 

bezoekersgroep van CineMec ook vaker naar de eigen bioscoop. 

Deze uitkomsten liggen in lijn met de uitkomsten van het van het Franse onderzoek (CNC,2000). Wel moet 

er rekening gehouden worden met beïnvloeding van de kenmerken van de bevolking van Ede en 

Wageningen (pagina 25). Deze kenmerken zouden mogelijk een rol kunnen spelen in de getoonde 

uitkomsten van vooral opleiding en huishoudenstype. Naar verwachting is de invloed van de lokale 

bevolking beperkt, omdat de spreiding van bezoekers van beide bioscopen in de regio groot is (figuur 4.18 

en 4.19). Daarnaast wordt het verschil in inkomen niet verklaard in de literatuur, maar wordt deze wel 

gevonden in dit onderzoek.  
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4.2.3 Reisbereidheid 

Volgens de theorie zou de bezoekersgroep van een multiplex een grotere reisbereidheid kunnen hebben 

dan de bezoekersgroep van een conventionele bioscoop. Sterk (2015) beaamt dit: “Hoe groter de bioscoop 

hoe groter de reikwijdte. Voordat er nieuwe bioscopen in Brabant, zoals in Breda en Tilburg, werden 

neergezet, gingen de mensen in Antwerpen naar de bioscoop. Want daar stond Metropolis met 18 zalen, 

waar iedereen naartoe ging. Omdat die zo groot was, trok die ook een groot gebied, zeker omdat er in dat 

gebied verder geen goede voorzieningen waren.”  Deze paragraaf vergelijkt de reisbereidheid van beide 

bezoekersgroepen. Om dit te onderzoeken is er gefocust op de verschillen in woonplaats, reistijd, 

reisafstand en het feit of men een dichterbij gelegen bioscoop heeft overgeslagen.  

Woonplaats 
In de tabellen 4.16 en 4.17 wordt weergegeven uit welke plaatsen de grootste bezoekersstromen van de 

beide bioscopen komen. Het is duidelijk dat CineMec vooral bezoekers trekt uit Ede en Veenendaal, en dat 

het Heerenstraat Theater vooral bezoekers trekt uit Wageningen. Wat daarnaast opvalt, is dat de spreiding 

van de postcodes van bezoekers voor CineMec groter is dan die van het Heerenstraat Theater. CineMec 

trekt bezoekers uit meer postcodegebieden, die ook op grotere afstand liggen. Dit is na te gaan door figuur 

4.18 en 4.19 met elkaar te vergelijken. Er is bij CineMec een grotere spreiding aan rode bollen waar te 

nemen dan bij het Heerenstraat Theater. De cirkel in beide figuren geeft de gemiddelde reisafstand weer. 

Deze ligt met 19 kilometer gemiddeld hoger bij CineMec dan de 12 kilometer bij het Heerenstraat Theater. 

De reisafstand is gecorrigeerd met een detour-index van 1,3 (Boscoe e.a., 2012). De berekende afstand 

geeft namelijk de afstand over de weg weer, en niet de hemelsbrede afstand. Deze correctie zorgt ervoor 

dat de hemelsbrede afstand van de cirkel vergelijkbaar is met de gemiddeld afgelegde afstand over de weg 

van de respondenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabel 4.16: Top 10 Woonplaatsen CM 

 Woonplaats Aantal Percentage 

1 Ede 49 18.8 

2 Veenendaal 40 15.3 

3 Arnhem 12 4.6 

4 Bennekom 10 3.8 

5 Wageningen 10 3.8 

6 Rhenen 9 3.4 

7 Renkum 8 3.1 

8 Doorwerth 6 2.3 

9 Lunteren 6 2.3 

10 Zetten 6 2.3 

 

Tabel 4.17: Top 10 Woonplaatsen HT 

 Woonplaats Aantal Percentage 

1 Wageningen 92 42.2 

2 Rhenen 13 6.0 

3 Veenendaal 12 5.5 

4 Renkum 9 4.1 

5 Bennekom 8 3.7 

6 Heteren 7 3.2 

7 Oosterbeek 7 3.2 

8 Arnhem 6 2.8 

9 Ede 6 2.8 

10 Doorwerth/Zetten 5 2.3 
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Figuur 4.18 

Figuur 4.19 
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Reistijd 

De reisbereidheid van bezoekers van beide bioscopen is ten eerste gemeten door de gemiddelden in 

reistijd te vergelijken. Hieruit blijkt dat bezoekers van CineMec gemiddeld langer reizen (22,8 minuten) dan 

bezoekers van het Heerenstraat Theater (16,4 minuten). Bezoekers van CineMec reizen gemiddeld dus 6,4 

minuten langer. Dit is een significant verschil. 

De Bioscoopmonitor (Stichting Filmonderzoek, 2014), geeft aan dat het landelijk gemiddelde qua reistijd 

18,7 minuten bedraagt. Dit bevestigt de verwachting dat bezoekers langer willen reizen voor een multiplex 

dan voor een conventionele bioscoop. Immers, de gemiddelde reistijd van CineMec ligt 4,1 minuten boven 

het landelijk gemiddelde, terwijl de gemiddelde reistijd van het Heerenstraat Theater hier 2,3 minuten 

onder ligt. 

Afgelegde afstand 
Daarnaast is de reisbereidheid gemeten door de gemiddeld afgelegde afstand te berekenen. Het kan 

immers zo zijn dat de reistijd naar een bioscoop hetzelfde is, maar doordat bezoekers van een multiplex 

relatief vaker de auto gebruiken, zij wel relatief langere afstanden afleggen. 

 

Volgens verwachting leggen bezoekers van CineMec een grotere afstand af dan bezoekers van het 

Heerenstaat Theater. Bezoekers van het Heerenstraat Theater legden gemiddeld 12,7 kilometer af om bij 

de bioscoop te komen, terwijl bezoekers van CineMec 19,3 kilometer aflegden. Dit is een significant verschil 

van 6,6 kilometer. Dit kan gekoppeld worden aan het autogebruik, zoals Verhoeff (1993) ook beschreef.  

 

De reikwijdte van CineMec was vroeger aan de noordoostkant van hun verzorginsgebied nog groter volgens 

Josemans (2015): “Bezoekers uit de regio Utrechtse Heuvelrug, die hebben nu de keus tussen twee 

multiplexen, en veel gaan er uiteindelijk ook naar Amersfoort.” Door de toegenomen concurrentie 

vermindert dus de reisbereidheid van de bezoekersgroep, omdat er elders ook vergelijkbare kwaliteit wordt 

geboden.  

Er komt uit de figuren 4.16 en 4.17 duidelijk naar voren dat voor bezoekers van CineMec de auto veruit het 

belangrijkste vervoermiddel is om naar de bioscoop te gaan. Deze groep is volgens Verhoeff (1993) ook 

bereid verder te reizen. Volgens Bredewold (2015) heeft dit te maken met de cultuur van de bevolking die 

niet in de ‘grote stad’ woont: Hij zegt hier het volgende over: “het heeft te maken met de attitude van de 

consument daar. Omdat er minder voorzieningen in de nabije omgeving zijn, zijn ze van nature eigenlijk al 

gewend dat je in de auto of trein moet stappen om ergens naartoe te komen. Hoe dichter je bij de Randstad 

komt, hoe minder die reisbereidheid is. Sommige mensen die in hartje Amsterdam wonen, zullen niet naar 

Pathé Arena gaan, omdat dit buiten de A10 ligt, en alles wat buiten de A10 ligt, is voor hen echt te ver.”  

In figuur 4.20 is te zien wat het verschil in reisbereidheid betekent voor de ruimtelijke spreiding van 

bezoekers van CineMec en het Heerenstraat Theater. De cirkels om de bioscopen laten de gemiddelde 

reisafstand zien, gecorrigeerd met dezelfde detour-index van 1,3 als in figuur 4.18 en 4.19. De gele vlakken 

zijn postcodegebieden waar respondenten uit beide bezoekersgroepen wonen. Beige vlakken zijn 

postcodegebieden van bezoekers van CineMec, en de groene van bezoekers van het Heerenstraat Theater. 

Het is duidelijk te zien dat het verzorgingsgebied van CineMec veel groter is dan dat van het Heerenstraat 

Theater. De gemiddelde reikwijdte van het Heerenstraat Theater valt geheel binnen die van CineMec. 

Vooral ten noorden en oosten van Ede heeft CineMec veel postcodegebieden waar alleen bezoekers van 

hen vandaan komen. De absolute aantallen per postcodegebied zijn terug te vinden in figuur 4.18 en 4.19. 

Hoofdzaak is dat het duidelijk is dat de gemiddelde reikwijdte van CineMec groter is dan die van het 

Heerenstraat Theater. 
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Dichtstbijzijnde bioscoop 
Om nog iets dieper op het geografische vraagstuk in te gaan is er niet alleen gevraagd naar reistijd en 

afgelegde afstand, maar ook of bezoekers gekozen hebben voor de dichtstbijzijnde bioscoop of niet. Dit zou 

namelijk kunnen laten zien dat bezoekers om bepaalde redenen de voorkeur hebben voor een verder weg 

gelegen bioscoop, omdat die iets extra’s biedt, of een ander soort beleving. Oftewel, stijgt naast de 

reisbereidheid ook het percentage bezoekers dat bereid is om een dichterbij gelegen bioscoop over te slaan 

voor een andere bioscoop? Een bioscoop die dus extra reiskosten en tijd waard is voor de bezoeker. 

 

Het blijkt dat bezoekers van CineMec vaker een dichterbij gelegen bioscoop overslaan dan bezoekers van 

het Heerenstraat Theater. Dit ligt in lijn met de verwachtingen betreffende de grotere reisbereidheid van 

multiplexbezoekers. De steekproef laat zien dat van de bezoekers van CineMec 54 procent de 

dichtstbijzijnde bioscoop heeft gekozen. In het geval van het Heerenstraat Theater is dit 70 procent (figuur 

4.21 en 4.22). Dit betekent dat 16 procent meer bezoekers van het Heerenstraat Theater kiezen voor de 

dichtstbijzijnde bioscoop, in vergelijking met bezoekers van CineMec. Dit verschil is significant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatie keuzefactoren en dichtstbijzijnde bioscoop 
Het is nu duidelijk dat de reisbereidheid groter is voor multiplexbezoekers dan voor bezoekers van een 

conventionele bioscoop. Deze paragraaf vergelijkt het verschil in score voor de keuzefactoren van 

respondenten die wel en niet een dichterbij gelegen bioscoop hebben overgeslagen. Op deze manier kan 

inzicht worden verkregen omtrent de vraag welke factoren van belang zijn om bezoekers verder te laten 

reizen. 

 

In tabel 4.18 staat de rangorde van de keuzefactoren weergegeven voor de bezoekersgroep die voor de 

dichtstbijzijnde bioscoop heeft gekozen, vergeleken met de groep die voor een verder weg gelegen 

bioscoop heeft gekozen. Veel factoren scoren significant lager. Diegene die niet lager scoorden zijn groen 

aangegeven in tabel 4.18. 

Wat opvalt, is dat de factor filmaanbod het belangrijkst is voor bezoekers die voor een verder weg gelegen 

bioscoop hebben gekozen, terwijl deze factor voor bezoekers die het wel dichtbij zoeken op de vijfde plaats 

staat. Dit komt overeen met eerder onderzoek van Stichting Filmonderzoek (2014), waarbij het filmaanbod 

voor gemiddeld 55 procent van de respondenten ook de belangrijkste factor is om een dichterbij gelegen 

bioscoop over te slaan. Ook kwaliteit van de apparatuur en comfort zijn volgens dit onderzoek belangrijke 

redenen om een verder weg gelegen bioscoop te kiezen, wat ook overeenkomt met de weergave in tabel 

4.5 en 4.6. 

70% 

30% 

Heerenstraat Theater 

Dichtstbijzijnd

Verder weg
54% 

46% 

CineMec 

Dichtstbijzijnd

Verder weg

Figuur 4.21 en 4.22: Keuze voor dichtbij gelegen bioscoop of niet 
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Daarnaast valt het op dat de factor bereikbaarheid van beduidend minder belang is voor bezoekers die voor 

een verder weg gelegen bioscoop kiezen. Dit is niet onverwacht; een verder gelegen bioscoop is immers 

minder snel te bereiken dan een bioscoop dichterbij. Daarnaast blijken ook de factoren comfort en horeca 

van minder belang te worden. 

De factoren filmaanbod, kwaliteit apparatuur, aanvangstijd, parkeergelegenheid en de combinatie met een 

andere activiteit zijn even belangrijk voor bezoekers, of ze nu een dichterbij gelegen bioscoop overslaan of 

niet. De andere factoren vertonen een significant lager verschil, en zijn dus van minder belang voor 

bezoekers die een dichterbij gelegen bioscoop overslaan. 

 

Het uitsplitsen van bovenstaande uitkomsten naar de twee bezoekersgroepen van de bioscopen brengt één 

belangrijk verschil. De factor sfeer is voor bezoekers van het Heerenstraat Theater een grotere motivatie 

om een dichterbij gelegen bioscoop over te slaan dan de factor filmaanbod, in vergelijking met de 

bezoekersgroep van CineMec (zie bijlage V). Dit sluit aan bij de gevonden verschillen in scores van factoren 

die eerder in deze analyse zijn genoemd. 

 
Conclusie  
De belangrijkste conclusie van deze paragraaf is dat de reisbereidheid onder bezoekers van CineMec groter 

is dan onder bezoekers van het Heerenstraat Theater. Dit is volgens de verwachtingen die in het 

theoretisch kader zijn geschetst. Dit geldt voor zowel reistijd als afgelegde afstand. Ook slaan bezoekers van 

CineMec vaker een dichterbij gelegen bioscoop over. Factoren als bereikbaarheid, sfeer, comfort en horeca 

worden van minder belang als men een dichterbij gelegen bioscoop overslaat, terwijl de factor filmaanbod 

de belangrijkste reden blijkt om een dichterbij gelegen bioscoop over te slaan. 

 

 

  

Tabel 4.18: Rangorde van factoren 

Rang Dichtstbijzijnd Rang Verder weg 

1 Bereikbaarheid 0,582 1 Filmaanbod 0,383 

2 Sfeer 0,565 2 Sfeer 0,366 

3 Comfort 0,408 3 Kwaliteit Apparatuur 0,306 

4 Kwaliteit Apparatuur 0,395 4 Comfort 0,244 

5 Filmaanbod 0,308 5 Bereikbaarheid 0,227 

6 Horeca 0,291 6 Aanvangstijd 0,210 

7 Aanvangstijd 0,195 7 Parkeergelegenheid 0,128 

8 Parkeergelegenheid 0,192 8 Horeca 0,112 

9 Combinatie -0,142 9 Combinatie -0,096 

 Gemiddeld 0,310  Gemiddeld 0,209 
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4.2.4 Overige factoren 

Deze paragraaf bespreekt de invloed van substituten op de respondenten in de steekproef. Daarnaast 

worden er ook nog enkele andere factoren besproken die de bezoekfrequentie van bioscopen kunnen 

beïnvloeden. Deze informatie is afkomstig uit de interviews. 

Moderne substituten 

Er is geen significant verschil in het substituutgebruik van beide bezoekersgroepen. Daarom worden de 

gegevens ook niet uitgesplitst in deze paragraaf. Gemiddeld gebruikt 58,8 procent van de bezoekers een 

modern substituut. Van de bezoekers die hebben aangegeven dat ze gebruik maken van een substituut 

geeft gemiddeld 34,4 procent aan dat ze hierdoor ook 

minder vaak naar de bioscoop gaan. 

 

Dit betekent dat 106 van de 514 respondenten 

aangeven dat ze minder vaak naar de bioscoop gaan 

doordat ze gebruik maken van substituten. Dit is 21 

procent van het totaal aantal respondenten (figuur 

4.23). Deze groep gaat ook daadwerkelijk significant 

minder vaak naar de bioscoop: gemiddeld 5,8 keer per 

jaar, terwijl de groep die zegt niet beïnvloed te worden 

door substituten gemiddeld 7,5 keer per jaar naar de 

bioscoop gaat. Dit is gemiddeld 1,7 keer per jaar meer. 

De conclusie is dus dat moderne substituten een 

negatieve invloed hebben op de bezoekfrequentie van bioscopen. Voor 21 procent van de bezoekers 

betekent de invloed van substituten een daling van 1,7 keer per jaar (23 procent) ten opzichte van 

bezoekers die aangeven niet minder vaak naar de bioscoop te gaan. Voor het totale plaatje betekent dit 

een terugloop van 4,7 procent van de bezoekersaantallen. 

Dit is geen enorme terugloop, maar wel één om rekening mee te houden. Sterk (2015) verklaart de 

beperkte invloed van het substituut als volgt: “Ik ben gelukkig dat het (substituten en bioscoopbezoek) 

naast elkaar lijkt te blijven bestaan. Vroeger hadden we de exclusiviteit op het product; die zijn we 

kwijtgeraakt door de televisie. Door de opkomst van de televisie is het bioscoopbezoek echt waanzinnig in 

elkaar gedonderd. In de jaren ’80 nog een keertje door de video. Vanaf dat moment zijn we weer in de 

stijgende lijn gekomen, omdat er onderscheid is tussen wat wij bieden en wat je thuis kunt kijken, op je 

mobieltje, tablet of tv. De beleving is hier veel extremer.” Het feit dat bioscopen een betere beleving 

kunnen produceren dan substituten zorgt er dus voor dat de bezoekfrequentie van bioscoopbezoekers 

slechts in beperkte mate negatief wordt beïnvloed door moderne substituten. 

Nederland is internationaal gezien wel voorloper op het gebied van modern substituutgebruik: “Nederland 

heeft ongeveer de hoogste internetpenetratiegraad ter wereld. Dat betekent dat er dus erg gemakkelijk 

toegang tot ‘content’ gemaakt kan worden, legaal of illegaal, online. Dat zorgt ervoor dat er een heel groot 

deel van de films op internet geconsumeerd wordt, het ‘device’ maakt verder niet uit. Dat heeft altijd een 

belemmerende werking (Bredewold, 2015)”. Ook het percentage aangesloten smart tv’s op internet 

(ongeveer 50 procent) is het hoogst ter wereld (Bredewold, 2015). Op internationale schaal hebben 

moderne substituten dus een relatief grote invloed op de Nederlandse bioscoopmarkt. 

  

21% 

79% 

Beïnvloed

Niet beïnvloed

Figuur 4.23: Invloed van substituten 



60 
 

De Bont (2015) denkt dat de invloed van substituten op de bezoekfrequentie in de regio Ede-Wageningen 

relatief groot is: “Zeker in een studentenstad wordt veel gedownload, en op zolderkamertjes film gekeken. 

Dat is een stuk goedkoper. Bij studenten is prijs toch echt een doorslaggevende factor om iets wel of niet te 

doen. Natuurlijk is ‘De Hobbit’ hier op groot scherm kijken een heel andere ervaring dan thuis op je laptop. 

Maar heb je daar dan als student zeven euro voor over? Ik denk echt wel dat er een grote doelgroep is die 

dat niet doet.” Josemans 92015) sluit zich hierbij aan.  

Uit de steekproef is ook naar voren gekomen dat substituutgebruikers relatief jonger zijn (36 jaar) dan 

bezoekers die geen gebruik maken van een substituut (51 jaar), en significant vaker student zijn. Het is dus 

belangrijk om in het achterhoofd te houden dat in een regio met relatief veel jonge inwoners en studenten 

de invloed van substituten hoger ligt dan in relatief meer vergrijsde gebieden. 

Filmaanbod 

Naast moderne substituten zijn er nog een aantal andere factoren die invloed uitoefenen op de 

bezoekfrequentie. Het filmaanbod is hier een voorbeeld van. Populaire films zorgen voor hogere 

bezoekersaantallen. De kwaliteit van de Nederlandse films is hierbij ook van belang: ”In de topjaren kun je 

wel 25% van je nationale boxoffice (omzet) realiseren uit Nederlandse titels (Bredewold, 2015).” 

De gevolgen van het filmaanbod zijn ook in de casestudy merkbaar: “Met Avatar hadden we in drie 

maanden tijd zo’n 75.000 bezoekers. Dat is gigantisch geweest (Josemans, 2015).” Eén film zorgde zo al 

voor ongeveer 15 procent van het huidige totaal aantal bezoekers van CineMec. Daarnaast is de bredere 

programmering van het Heerenstraat Theater volgens De Bont (2015) de oorzaak van de stijgende lijn in de 

bezoekersaantallen. Ook proberen beide bioscopen oudere bezoekers aan te trekken door ‘alternative 

content’ te bieden. 

De financiering van films staat echter onder druk, wat mogelijk ook de kwaliteit van films in de toekomst 

kan schaden: “Als gevolg van de komst van het illegaal downloaden, en het feit dat mensen toch blijkbaar 

moeite hebben om ‘pay per view downloads’ te betalen verandert de verdienketen. Vroeger verdiende je als 

filmproducent 30% van je omzet in de bioscoop, en 70% in het traject erna. Dat is ‘video on demand’, dvd, 

‘pay tv’, televisie etc. Dat hele stuk van dvd/videoverkoop is eruit gevallen. Daardoor is er minder geld om 

George Lucas aan het werk te zetten om de nieuwe Star Wars te maken, lijkt het. Dat is toch wel een 

bedreiging (Sterk, 2015).” 

Overige factoren 
Er zijn nog meer factoren die een rol spelen. De leeftijdsopbouw van de bevolking speelt bijvoorbeeld een 

belangrijke rol. Minder kinderen betekent op den duur minder jongeren, die de ‘heavy users’ onder de 

bioscoopbezoekers zijn (paragraaf 2.5). De teruglopende geboortecijfers in Nederland bedreigen dus zo de 

bezoekersaantallen. 

Grote sportevenementen zoals WK’s en EK’s voetbal zijn ook slecht voor de bezoekcijfers: “Historisch kun je 

zien dat even jaren altijd slechter zijn dan oneven jaren. Je kunt de hele lijn doortrekken. Grote 

sportevenementen kosten ons geld. Dat is wel in te calculeren (Sterk, 2015). 

 

De laatste factor die de bezoekfrequentie beïnvloedt, is de opkomst van het bioscoopabonnement: “Als 

gevolg van Pathé Unlimited en CineView zijn mensen nog vaker naar de bioscoop gegaan. Dat heeft voor 

een deel van de groei gezorgd de afgelopen jaren (Sterk, 2015). 
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Conclusie 

Het gebruik van moderne substituten heeft in beperkte mate negatieve invloed op de bezoekfrequentie 

van de bioscopen die zijn meegenomen in de casestudy. De beleving die een bioscoop kan bieden lijkt de 

concurrentie aan te kunnen met de verschillende substituten in de markt. Naast substituten beïnvloeden 

de factoren filmaanbod, leeftijdsopbouw, sportevenementen en bioscoopabonnementen ook de 

bezoekfrequentie van bioscoopbezoekers. 

4.3 Resultaten 
Onderstaande tabel 4.19 laat de belangrijkste resultaten uit deze analyse zien. De uitkomsten van beide 

typen bioscoop zijn naast elkaar gezet, om deze gemakkelijk met elkaar te kunnen vergelijken. De 

resultaten zijn gesorteerd per onderwerp. Tabel 4.19: Overzicht resultaten in cijfers 

 

 

  

Tabel 4.19: Overzicht resultaten analyse 

 Multiplex Conventionele bioscoop Eenheid 

Evolutionaire analyse    

Bezoek per gemeente 5,0  2,5 Per persoon per jaar 

Stoelbezetting per 
gemeente 

303,9 206,1 Per stoel per jaar 

    

Keuzefactoren    

Belangrijkste factor Kwaliteit apparatuur Sfeer  

Eén na belangrijkste factor Bereikbaarheid Bereikbaarheid  

Rapportcijfer 8,23 8,06 Schaal van 1 tot 10 

    

Kenmerken     

Bezoekfrequentie 5,2 4,1 Per persoon per jaar 

Leeftijd 40,7 43,9 In jaren 

Hoogopgeleid 46 64 % hoogopgeleiden 

Huishoudenstype 15 28 % éénpersoons-
huishoudens 

Inkomen 41 29 % netto inkomen 
boven de 3000 euro  

Vervoermiddel 91 61 % automobilisten 

    

Reisbereidheid    

Reistijd 22,8 16,4 In minuten 

Afgelegde afstand 19,3 12,7 In kilometers 

Overslaan dichtstbijzijnde 
bioscoop 

46 30 % bezoekers dat niet 
heeft gekozen voor 

de snelst bereikbare 
bioscoop 

Belangrijkste factor om 
verder te reizen 

Filmaanbod Sfeer  

    

Gebruik substituut    

Beïnvloed door substituut 33 36 % bezoekers 
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5. Conclusie 
Dit laatste hoofdstuk geeft antwoord op de hoofd- en deelvragen. Daarnaast worden de uitkomsten van 

het onderzoek bediscussieerd en wordt hierop gereflecteerd. Verder zullen er nog aanbevelingen worden 

gegeven voor nader onderzoek. 

5.1 Conclusie 
De resultaten van de analyse zijn verwerkt in deze conclusie, die het antwoord geeft op de hoofd- en 

deelvragen van dit onderzoek. Het gaat dus om de vraag in hoeverre er een verband is tussen de toename 

van het aantal multiplexen en de groeiende bezoekersaantallen van de Nederlandse bioscopen sinds 1995. 

 

Er is duidelijk sprake van schaalvergroting in de bioscoopbranche. De opkomst van het multiplex zorgt 

ervoor dat er steeds meer stoelen en doeken komen op de Nederlandse markt, maar dat de totale 

hoeveelheid bioscopen afneemt, omdat veel conventionele bioscopen de deuren moeten sluiten. De 

toename van het aantal multiplexen is gepaard gegaan met een sterke groei van de bezoekersaantallen. 

Het succes van het multiplex is toe te schrijven aan het feit dat dit type bioscoop erin slaagt om een andere 

bezoekersgroep te trekken dan de conventionele bioscoop. Deze bezoekers stellen andere eisen en hebben 

andere kenmerken dan bezoekers van conventionele bioscopen. De volgende verschillen kwamen in dit 

onderzoek naar voren: 

 Voor bezoekers van een multiplex speelt de kwaliteit van de apparatuur de belangrijkste rol bij de 

bioscoopkeuze. Ook filmaanbod en parkeergelegenheid spelen een belangrijke rol. Bezoekers van 

een conventionele bioscoop kiezen deze vanwege de sfeer en de horeca. Voor beide 

bezoekersgroepen is bereikbaarheid ook erg belangrijk, maar om verschillende redenen. 

 Multiplexbezoekers geven hun bioscoop een hoger cijfer dan bezoekers van een conventionele 

bioscoop, maar beide krijgen een goed rapportcijfer van boven de acht. 

 Bezoekers van een multiplex gaan vaker naar de bioscoop, zijn jonger, lager opgeleid, vaker 

onderdeel van een meerpersoonshuishouden, verdienen meer en gebruiken vaker de auto in 

vergelijking met bezoekers van een conventionele bioscoop. 

 Multiplexbezoekers zijn bereid om verder en langer te reizen om naar de bioscoop te gaan. De 

belangrijkste reden om een dichterbij gelegen bioscoop over te slaan is het filmaanbod van een 

bioscoop. 

Doordat het multiplex een andere bezoekersgroep trekt dan de conventionele bioscoop, die vaker gaat en 

verder reist, kan de opening van een multiplex zorgen voor additioneel bezoek. Dit betekent ook dat een 

deel van de bezoekers in plaats van naar de conventionele bioscoop naar het multiplex zal gaan. Dit 

betekent echter niet het einde van de conventionele bioscoop. Dit onderzoek heeft namelijk uitgewezen 

dat een goed onderhouden conventionele bioscoop met een intieme sfeer en goede horeca goed kan 

bestaan naast een multiplex, omdat zo’n bioscoop een andere bezoekersgroep trekt. 

De bouw van nieuwe multiplexen kan dus bijdragen aan de groei van de Nederlandse bezoekersaantallen, 

omdat ze een nieuwe bezoekersgroep trekken. Het bouwen van een nieuwe multiplex is echter geen 

garantie voor groeiende bezoekersaantallen. Er moet goed gekeken worden of er nog ruimte is voor een 

nieuwe bioscoop naast het bestaande aanbod. 

In de toekomst liggen er nog genoeg groeimogelijkheden. Er zijn namelijk nog steden waar geen 

multiplexontwikkeling heeft plaatsgevonden. Er zijn ook steden waar verouderde multiplexen een 
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opknapbeurt nodig hebben. Het benutten van deze mogelijkheden kan leiden tot een hogere gemiddelde 

bezoekfrequentie per persoon. Deze groei is niet oneindig, en zal waarschijnlijk rond de 2,5 bezoeken per 

persoon per jaar blijven steken. Een grondige calculatie qua mogelijkheden voor additioneel bezoek is 

noodzakelijk bij de bouw van nieuwe multiplexen om ‘overscreening’ in de toekomst te voorkomen. 

De groeimogelijkheden wat betreft de bezoekfrequentie per persoon worden niet alleen beïnvloed door de 

bouw van nieuwe multiplexen. De opkomst van moderne substituten heeft bijvoorbeeld een drukkende 

werking. In de steekproef drukte de invloed van moderne substituten de bezoekersaantallen met 4,7 

procent. Deze worden nu vooral gebruikt door de jongere bezoeker. Het is de vraag of deze groep de 

substituten blijft gebruiken bij het ouder worden. Als dit het geval is, zouden substituten nog sterker de 

bezoekersaantallen kunnen gaan beïnvloeden.  

Daarnaast zorgt het dalend geboortecijfer in Nederland er op den duur voor dat het aantal jongeren dat 

naar de film gaat, afneemt. Deze groep gaat het vaakst, dus een verkleining van deze groep heeft een sterk 

negatief effect op de bezoekersaantallen. Daarnaast is het van belang dat de kwaliteit van het filmaanbod 

op hoog niveau blijft. Het is de vraag of dit mogelijk is. De inkomsten uit het traject na de vertoning in de 

bioscoop dalen namelijk sterk. 

5.2 Discussie en reflectie 
Dit onderzoek heeft slechts twee bioscopen in één regio onderzocht. De uitkomsten van dit onderzoek 

geven veel informatie, maar kunnen alleen met voorzichtigheid geprojecteerd worden op alle multiplexen 

en conventionele bioscopen in Nederland. Kenmerken van bezoekers wisselen namelijk per regio, en zijn 

daarom moeilijk om één op één te vergelijken.  

Daarnaast bevonden de twee bioscopen zich wel dicht bij elkaar (7,7 kilometer), maar waren ze gevestigd 

in twee verschillende steden. De verschillen in sociaaleconomische kenmerken tussen de bevolking van de 

twee steden kunnen dus ook de uitkomsten gedeeltelijk hebben beïnvloed. Toch zijn veel verschillen niet te 

weerleggen als deze worden gecontroleerd voor de verschillen tussen de steden; de variabele leeftijd is 

hier een voorbeeld van. 

Een ander belangrijk punt is het moment van enquêteren. Vanwege de beperkte tijd is er in één week 

geënquêteerd. Het genre film dat er wordt vertoond, beïnvloedt het soort bezoeker dat naar de bioscoop 

komt. Zo werden dus ook de uitkomsten van dit onderzoek beïnvloed. Het hoge percentage vrouwen dat 

op de film ‘Fifty Shades of Grey’ afkwam, is hier een voorbeeld van. Ook is er een groot verschil tussen 

bezoekersgroepen die naar de bioscoop gaan in een reguliere week, of in een week waarin schoolvakanties 

vallen. Er is nu alleen in een reguliere week geënquêteerd.  

Het belang van de locatie is ook in dit onderzoek naar voren gekomen. Multiplexen worden zowel aan de 

stadsrand als in de binnenstad gebouwd (bijlage I). CineMec Ede is gevestigd aan de stadsrand; deze locatie 

bepaalt ook mede de kenmerken van bezoekers.  

Dankzij de hoge respons geeft dit onderzoek een goed beeld van de bezoekersgroepen van de twee 

bioscopen. Het is echter wel van belang om bovengenoemde beperkingen van het onderzoek in het 

achterhoofd te houden.  

5.3 Suggesties voor verder onderzoek 
Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de verschillen tussen bezoekers van multiplexen en conventionele 

bioscopen, zeker in Nederland. Daarom kunnen de uitkomsten van dit onderzoek gebruikt worden bij nader 

onderzoek. Zo kan een nog duidelijker beeld verkregen worden van de verschillen tussen de beide 
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bezoekersgroepen. Voortbordurend op de punten die besproken zijn in de discussie zijn hier enkele 

suggesties voor verder onderzoek: 

 

 Het ideale vervolgonderzoek zou de bezoekersgroepen van multiplexen en conventionele 

bioscopen met elkaar vergelijken in verschillende Nederlandse steden. Op deze manier kan er een 

landelijk beeld van de verschillen gevonden worden. Ook zullen zo de regionale verschillen duidelijk 

meetbaar en vergelijkbaar worden. Dit betekent dat dit onderzoek ook uitgevoerd zou moeten 

worden in andere onderzoeksgebieden.  

 Daarnaast zou vervolgonderzoek over een langere periode moeten worden uitgevoerd. Zo 

beïnvloedt de filmprogrammering van het moment minder de onderzoeksuitkomsten. 

 Het verschil in kenmerken van bezoekers tussen multiplexen aan de rand van de stad en 

multiplexen in de binnenstad is ook nog nauwelijks onderzocht. In Amsterdam zouden bijvoorbeeld 

de bezoekersgroepen van multiplexen Pathé Arena en Pathé De Munt met elkaar vergeleken 

kunnen worden. 

5.4 Aanbevelingen 
Dit onderzoek heeft aangetoond dat zowel conventionele bioscopen als multiplexen succesvol kunnen zijn. 

Het is duidelijk dat veel conventionele bioscopen gesloten zijn sinds de komst van multiplexen, maar dit 

betekent niet het einde van de conventionele bioscoop. Deze bioscopen kunnen naast elkaar blijven 

bestaan. De belangrijkste aanbeveling aan de bioscoopexploitant is dus: weet waar je sterke kant ligt, en 

focus daarop. Productdifferentiatie tussen het multiplex en de conventionele bioscoop zorgt voor 

verschillende bezoekersgroepen, en het voortbestaan van beide typen bioscoop. 

Bezoekers van multiplexen kiezen dit type bioscoop vooral vanwege de kwaliteit van de apparatuur, het 

filmaanbod en de parkeergelegenheid. Het is dus voor exploitanten van multiplexen van belang om de 

kwaliteit van apparatuur op hoog niveau te houden, en te zorgen voor een gevarieerd filmaanbod. 

Daarnaast ligt ook een uitdaging in de parkeergelegenheid. De overgrote meerderheid van de 

multiplexbezoekers gaat met de auto. Voor hen is het belangrijk om een goede en goedkope 

parkeergelegenheid te hebben. In dit onderzoek zou CineMec bijvoorbeeld nog aantrekkelijker worden 

voor zijn bezoekers als het management de parkeerkosten lager zou maken dan de kosten, die bezoekers in 

Wageningen moeten betalen.  

Conventionele bioscopen kunnen vooral bezoekers trekken door te zorgen voor een goede sfeer in de 

bioscoop en een goede horecagelegenheid. Het aanbieden van een gezellige, intieme beleving kan een 

tegenwicht geven aan de meer massale en commerciële beleving van het multiplex. Met andere woorden: 

conventionele bioscopen kunnen van hun relatief kleine capaciteit juist hun sterke kant maken. De 

overzichtelijkheid en kleinschaligheid in combinatie met een persoonlijke benadering is voor de relatief 

oudere en hoger opgeleide bezoekersgroep een reden om het multiplex links te laten liggen.  

Voor de grotere bioscoopexploitanten als Pathé, JT en Kinepolis is het van belang dat er meer kennis komt 

van te verwachten bezoekersaantallen na de bouw van een nieuwe bioscoop. Er zijn wel modellen, maar de 

beslissingen worden vooral gebaseerd op grove schattingen. Dit heeft tot nu toe nog niet geleid tot een 

overaanbod van schermen, oftewel ‘overscreening’, maar dit is geen garantie voor de toekomst. Uit tabel 

4.3 blijkt dat het aantal bioscoopbezoeken per persoon per jaar ongeveer rond 5 keer kan liggen in steden 

met multiplexen. Het is dus niet waarschijnlijk dat er ruimte is voor meer bioscopen in plaatsen waar dit 

getal al gehaald is. Er moet gewaakt worden voor het creëren van extra aanbod, omdat de vraag niet altijd 

evenredig toeneemt (Seckel, 2000).  
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Bijlage I: Multiplexen in Nederland 
 

 

 

 Plaats Naam Doeken Stoelen Centrum/Rand Geopend 

 Amsterdam Pathé Arena 14 3250 Rand 2000 

 Rotterdam Pathé de Kuip 14 2746 Rand 2002 

 Amsterdam Pathé De Munt 13 2415 Centrum 2000 

 Tilburg Euroscoop Tilburg 12 2515 Rand 2008 

 Enschede Wolff CineStar 10 2750 Rand 2000 

 Groningen Wolff Groningen 10 1884 Rand 2006 

 Ede CineMec 9 2399 Rand 1999 

 Den Haag Pathé Spuimarkt 9 2201 Centrum 2008 

 Groningen Pathé Groningen 9 1669 Centrum 1995 

 Almere Utopolis Almere 8 2244 Centrum 2004 

 Den Haag 
(Scheveningen)   

Pathé Scheveningen 8 2164 Rand 1995 

 Kerkrade JT Parkstad 8 2062 Rand 2014 

 Eindhoven Pathé Eindhoven 8 1957 Centrum 1998 

 Sittard Foroxity Filmarena 
Sittard 

8 1936 Rand 2002 

 Amersfoort Pathé Amersfoort 8 1717 Rand 2012 

 Eindhoven JT Eindhoven 8 1537 Centrum 2014 

 Haarlem Pathé Haarlem 8 1277 Centrum 2011 

 Zoetermeer Utopolis Zoetermeer 8 1248 Centrum 1998 

 Hoofddorp CineMeerse 8 1117 Centrum 2012 

Totaal   180 39088   

Bron: NVB (2014); NVB/NVF (2014), Opdam (2014) 
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Bijlage II: Bronnen keuzefactoren 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Keuzefactor Stichting 
Filmonderzoek 

(2014) 

Lahaut 
(2008) 

Collins e.a., 
(2005) 

Hubbard 
(2003) 

CNC 
(2000) 

Cuadrado & 
Frasquet 

(1999) 

Wolff 
(1993) 

Filmaanbod x x x  x x x 

Voorzieningen in de 
buurt 

x x  x    

Timemanagement x x   x   

Bereikbaarheid x  x x x x  

Parkeergelegenheid   x x x x  

Sfeer x   x   x 

Comfort x  x  x x x 

Kwaliteit 
apparatuur 

x    x x x 

Horeca   x    x 
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Bijlage III: Enquêtes 
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Bijlage IV:  Algemene kenmerken enquêtering 
1. Aantal enquêtes 

 

 

 

 

 

2. Week of weekend 

 

 

 

 

 

 

3. Middag of avond 

 

 

4. Genre Film 

 

 

 

 

 

 

Tabel IV.1: Enquêtes per bioscoop 

 CM HT 

Aantal 280 234 

 

54% 46% 

CineMec

Heerenstraat
Theater

Figuur IV.1 : Enquêtes per bioscoop 

Tabel IV.2: Verdeling week/weekend 

  CM HT Totaal 

Week # 84 84 168 

 % 30,0% 35,9% 32,7% 

Weekend # 196 150 346 

 % 70,0% 64,1% 67,3% 

Totaal # 280 234 514 

 % 100,0% 100,0% 100,0% 

 

30% 36% 

70% 64% 

CineMec Heerenstraat Theater

Week Weekend

Figuur IV.2: % week/weekend 

Tabel IV.3: Middag/avond 

Middag  CM HT Totaal 

 # 66 41 107 

Avond % 23,6% 17,5% 20,8% 

 # 214 193 407 

Totaal % 76,4% 82,5% 79,2% 

 # 280 234 514 

    100,0% 

 

24% 18% 

76% 83% 

CineMec Heerenstraat Theater

Middag Avond

Figuur IV.3: % middag/avond 

Tabel IV.4: Genre film 

  CineMec Heerenstraat 
Theater 

  Films Bezoekers Films Bezoekers 

Familiefilm # 5 56 3 74 

 % 27% 20% 20% 8% 

Overig # 13 224 12 438 

 % 73% 80% 80% 92% 
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5. Films 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27% 20% 20% 8% 

73% 80% 80% 92% 

Films Bezoekers Films Bezoekers

CineMec Heerenstraat Theater

Familiefilm Overig

Figuur IV.4: % films en bezoekers per genre 

41% 

28% 
4% 

20% 

3% 

4% 

Michiel de Ruyter

50 Shades of Grey

Birdman

The Imitation Game

Paddington

Spongebob

Jack bestelt een broertje

Big Hero

Anders

34% 

29% 
2% 

12% 

4% 
6% 

10% 

3% Michiel de Ruyter

50 Shades of Grey

Birdman

The Imitation Game

Paddington

Spongebob

Jack bestelt een broertje

Big Hero

Anders

Figuur IV. 5: Bezoekers per film CM 

Figuur IV.6: Bezoekers per film HT 

Tabel IV.5: Bezoekers per film en bioscoop 

Films  CM HT Totaal 

Michiel de Ruyter # 96 95 191 

 % 34,4% 40,9% 37,4% 

50 Shades of Grey # 80 64 144 

 % 28,7% 27,6% 28,2% 

Birdman # 6 9 15 

 % 2,2% 3,9% 2,9% 

The Imitation Game # 33 46 79 

 % 11,8% 19,8% 15,5% 

Paddington # 11 7 18 

 % 3,9% 3,0% 3,5% 

Spongebob # 17 1 18 

 % 6,1% 0,4% 3,5% 

Jack bestelt een broertje # 0 10 10 

 % 0,0% 4,3% 2,0% 

Big Hero 6 # 29 0 29 

 % 10,4% 0,0% 5,7% 

Anders # 7 0 7 

 % 2,5% 0,0% 1,4% 

Totaal # 279 232 511 

 % 100,0% 100,0% 100,0% 
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Bijlage V:  Uitwerking Statistische Analyse  
Deze bijlage licht de statistische toetsing toe.  De uitkomsten van de toetsing zullen worden beschreven, 

met toelichting van beschrijvende statistiek. De toetsen zijn uitgevoerd op basis van hypothesen, die 

afgeleid zijn van deelvragen van dit onderzoek. Van elke hypothese wordt beschreven of deze wordt 

bevestigd of ontkracht na toetsing. 

Hypothese 3: Multiplexen voldoen beter aan de voorkeursfactoren voor bezoekers 

dan conventionele bioscopen, en worden daardoor hoger gewaardeerd  

3.1:  Bioscoopbezoekers kiezen eerder voor een multiplex dan voor een conventionele bioscoop vanwege 

de grotere keuze in films. 
3.2:  Bioscoopbezoekers kiezen eerder voor een conventionele bioscoop dan voor een multiplex vanwege 

de voorzieningen in de buurt. 

3.3:  Bioscoopbezoekers kiezen eerder voor een multiplex dan voor een conventionele bioscoop  

vanwege de grote keus in aanvangstijden.  

3.4:  Bioscoopbezoekers kiezen eerder voor een multiplex dan voor een conventionele bioscoop  

vanwege de bereikbaarheid. 

3.5: Bioscoopbezoekers kiezen eerder voor een multiplex dan voor een conventionele bioscoop vanwege 

de parkeergelegenheid. 

3.6:  Bioscoopbezoekers kiezen eerder voor een multiplex dan voor een conventionele bioscoop vanwege 

de sfeer. 

3.7:  Bioscoopbezoekers kiezen eerder voor een multiplex dan voor een conventionele bioscoop vanwege 

het comfort. 

3.8:  Bioscoopbezoekers kiezen eerder voor een multiplex dan voor een conventionele bioscoop  

vanwege de kwaliteit van de apparatuur. 

3.9:  Bioscoopbezoekers kiezen eerder voor een multiplex dan voor een conventionele bioscoop  

vanwege de horeca. 

 

Toets 

Er wordt getoetst of de gemiddelden van de voorkeursfactoren van de twee bioscopen significant 

verschillen. De Student’s t-toets op het verschil van twee onafhankelijke populatiegemiddelden is hiervoor 

gebruikt. 

 
Vooronderstellingen: 

- Dichotome variabele 
- Twee onafhankelijke aselecte steekproeven 
- H0: π1 = π2  
- HA: π1 ≠ π2 

 

Beschrijvende statistiek 

Onderstaande tabellen V.1 en V.2 laten de rangorde van de factoren zien, die in de hypothesen 

geformuleerd zijn. De respondenten konden de factoren beoordelen om zo aan te geven in hoeverre deze 

hebben bijgedragen aan de keuze voor de betreffende bioscoop. De waarden liggen tussen de -1 en +1, en 

de gemiddelden zijn hieronder te zien. Bijna alle factoren hebben bij beide bioscopen in verschillende mate 

gemiddeld positief bijgedragen aan de bioscoopkeuze, alleen is dit voor bezoekers van CineMec niet het 

geval bij de factor combinatie met een andere activiteit. 
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Er zijn echter ook verschillen te zien in de beslissingswaarden van factoren. Zo is de factor kwaliteit 

apparatuur de belangrijkste bij CineMec (0,47), en scoort deze beduidend hoger dan bij het Heerenstraat 

Theater (0,24). Ook de factoren filmaanbod en parkeergelegenheid scoren hoger dan bij het Heerenstraat 

Theater. Bezoekers gaan echter vooral naar het Heerenstraat Theater voor de sfeer en de horeca 

vergeleken met CineMec. Voor bezoekers van beide bioscopen komt de bereikbaarheid als op één na 

belangrijkste factor. De factor combinatie met een andere activiteit in de buurt is belangrijker voor 

bezoekers van het Heerenstraat Theater. 

 

Conclusie 

In onderstaande tabel V.3 is te zien in hoeverre de gestelde hypothesen significant zijn in de toetsing, en of 

hiermee de hypothese is bevestigd. Hieronder zal per hypothese een korte toelichting op de significantie en 

de relatie tot de hypothesen worden gegeven. 

 

3.1 Filmaanbod 

De nulhypothese wordt verworpen met 95% betrouwbaarheid, omdat de significantie 0,003 is, dus lager 

dan 0,05. De groepsgemiddelden verschillen dus significant, wat betekent dat filmaanbod voor bezoekers 

van CineMec belangrijker is dan voor bezoekers van het Heerenstraat Theater bij het kiezen van de 

bioscoop. De hypothese is dus bevestigd. 

 

  

Tabel V.1: Rangorde factoren CM 

Rang Factor Gemiddelde 

1 Kwaliteit Apparatuur 0,47 

2 Bereikbaarheid 0,46 

3 Filmaanbod 0,41 

4 Comfort 0,40 

5 Sfeer 0,35 

6 Parkeergelegenheid 0,28 

7 Aanvangstijd 0,20 

8 Horeca 0,13 

9 Combinatie -0,19 

 

Tabel V.2: Rangorde factoren HT 

Rang Factor Gemiddelde 

1 Sfeer 0,65 

2 Bereikbaarheid 0,44 

3 Horeca 0,33 

4 Comfort 0,28 

5 Filmaanbod 0,25 

6 Kwaliteit Apparatuur 0,24 

7 Aanvangstijd 0,21 

8 Combinatie 0,13 

9 Parkeergelegenheid 0,03 

 

Tabel V.3: Significantie van toetsing hypothesen factoren 

Factor Verschil 
Gem. CM-HT 

Significant? Verwachting 
bevestigd? 

Filmaanbod 0,15 0,003 Ja 

Combinatie -0,32 0,000 Ja 

Aanvangstijd -0,01 0,858 Nee 

Bereikbaarheid 0,03 0,600 Nee 

Parkeergelegenheid 0,25 0,000 Ja 

Sfeer -0,30 0,000 Nee 

Comfort 0,12 0,078 Nee 

Kwaliteit Apparatuur 0,23 0,000 Ja 

Horeca -0,19 0,000 Nee 
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3.2 Combinatie met een andere activiteit 

De nulhypothese wordt verworpen met 95% betrouwbaarheid, omdat de significantie 0,000 is, dus lager 

dan 0,05. De groepsgemiddelden verschillen dus significant, wat betekent dat bij het kiezen van de 

bioscoop een combinatie met andere activiteiten voor bezoekers van het Heerenstraat Theater  

belangrijker is dan voor bezoekers van CineMec. De hypothese is dus bevestigd. 

 

3.3 Aanvangstijd 

De nulhypothese wordt niet verworpen, met 95% betrouwbaarheid, omdat de significantie 0,858 is, ver 

boven de 0,05. De groepsgemiddelden verschillen dus niet significant. De hypothese wordt ontkracht; dit 

betekent dat de factor aanvangstijd niet belangrijker is voor bezoekers van CineMec dan voor bezoekers 

van het Heerenstraat Theater. Dit is wel onverwacht, gezien het feit dat CineMec wel meer verschillende 

aanvangstijden aanbiedt. 

 

3.4 Bereikbaarheid 

De nulhypothese wordt niet verworpen, met 95% betrouwbaarheid, omdat de significantie 0,6 is, wat 

boven de 0,05 ligt. De groepsgemiddelden verschillen dus niet significant. De hypothese wordt ontkracht; 

dit betekent dat de factor bereikbaarheid niet belangrijker is voor bezoekers van CineMec dan voor 

bezoekers van het Heerenstraat Theater.  

 

Bij beide bioscopen staat deze factor wel hoog op de ranglijst, namelijk op plek 2. Het is dus waar dat het 

een belangrijke factor is in het beslissingsproces van de bioscoopkeuze. CineMec heeft een goede 

bereikbaarheid door zijn ligging langs de snelweg aan de rand van de stad, maar voor bezoekers van het 

Heerenstraat Theater kan deze bioscoop toch minder goed bereikbaar zijn dan het Heerenstraat Theater, 

omdat deze dichterbij is voor bijvoorbeeld inwoners van Wageningen. Hier zal dieper op in worden gegaan 

bij hypothese 5. 

 

3.5 Parkeergelegenheid 

De nulhypothese wordt verworpen met 95% betrouwbaarheid, omdat de significantie 0,000 is, dus lager 

dan 0,05. De groepsgemiddelden verschillen dus significant. De hypothese wordt bevestigd; dit betekent 

dat de factor parkeergelegenheid belangrijker is voor bezoekers van CineMec dan voor bezoekers van het 

Heerenstraat Theater.  

 

3.6 Sfeer 

De nulhypothese wordt verworpen met 95% betrouwbaarheid, omdat de significantie 0,000 is, dus lager 

dan 0,05. De groepsgemiddelden verschillen dus significant. De hypothese wordt niet bevestigd, omdat de 

factor sfeer bij het Heerenstraat Theater hoger werd gewaardeerd dan bij CineMec. Dit betekent dat de 

factor sfeer significant hoger wordt gewaardeerd door bezoekers van het Heerenstraat Theater. Veel 

respondenten gaven tijdens de enquêtemomenten aan dat ze bij CineMec de gezelligheid en intimiteit 

misten, en dat ze daardoor voor het Heerenstraat Theater hebben gekozen.  

 

3.7 Comfort 

De nulhypothese wordt niet verworpen met 95% betrouwbaarheid, omdat de significantie 0,078 is, dus 

hoger dan 0,05. Als er gerekend zou worden met 90% betrouwbaarheid zou deze waarde dus wel 

significant uitvallen. Het is een grensgeval.  In de beschrijvende statistiek is wel te zien dat CineMec op deze 

factor 0,12 hoger gewaardeerd wordt dan het Heerenstraat Theater. De hypothese wordt niet bevestigd, 

wat betekent dat comfort niet significant hoger wordt beoordeeld door bezoekers van CineMec. 
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3.8 Kwaliteit apparatuur 

De nulhypothese wordt verworpen met 95% betrouwbaarheid, omdat de significantie 0,000 is, dus lager 

dan 0,05. De groepsgemiddelden verschillen dus significant. De hypothese wordt bevestigd. Dit betekent 

dat de kwaliteit van de apparatuur als motivatie voor bioscoopkeuze belangrijker was bij CineMec dan bij 

het Heerenstraat Theater.  

 

3.9 Horeca 

De nulhypothese wordt verworpen met 95% betrouwbaarheid, omdat de significantie 0,000 is, dus lager 

dan 0,05. De groepsgemiddelden verschillen dus significant. De hypothese wordt echter niet bevestigd, 

omdat het Heerenstraat Theater significant hoger heeft gescoord dan CineMec. De horeca heeft dus een 

belangrijkere rol gespeeld bij de keuze voor het Heerenstraat Theater dan bij CineMec. Dit is ook in tabel 

V.3 duidelijk terug te zien. 

 

Hypothese 3.3.1: Bezoekers kiezen bij een bezoek aan een multiplex vaker de film pas in de bioscoop dan bij 

een bezoek aan een conventionele bioscoop. 

 
Toets 
Verwacht wordt dat bij bezoekers van multiplexen de neiging om een film pas in de bioscoop te kiezen 
groter is. Om dit te toetsen is er gekozen voor de toetsingsmethode Chi-kwadraattoets, omdat er hier 
wordt gezocht naar een verband tussen twee categorische variabelen in een kruistabel.  
 
Vooronderstellingen: 

- Beide variabelen zijn categorisch (nominaal) 
- Een aselecte steekproef 
- H0: Er is geen statistisch verband 
- HA: Er is wel een statistisch verband 

 
Er is voldaan aan beide voorwaarden voor de Chi-kwadraattoets. De verwachte celfrequentie is 7,34, en nul 
procent van de verwachte celfrequenties ligt tussen 1 en 5. 
 
Beschrijvende statistiek 
Tabel V.4 laat de kruistabel zien die de 
percentages van de bezoekers weergeeft die voor 
vertrek of in de bioscoop de filmkeuze hebben 
gemaakt. Het is duidelijk dat een klein percentage 
dit doet; in CineMec koos 2,6 procent de film in de 
bioscoop, en in het Heerenstraat Theater 3,9 % 
van de respondenten. Gemiddeld koos 3,2% van 
de respondenten pas de film in de bioscoop.   
 
Conclusie 
De significantie in de Chi-kwadraattoets is 0,39, en daarmee groter dan 0,05. De nulhypothese wordt dus 
niet verworpen. Er is geen significant verband tussen het moment van filmkeuze en de twee soorten 
bioscoop. 
 
  

Tabel V.4: Moment filmkeuze per bioscoop 

  CM HT Totaal 

Voor vertrek # 263 220 483 

 % 97,4% 96,1% 96,8% 

In de bioscoop # 7 9 16 

 % 2,6% 3,9% 3,2% 

Totaal # 270 229 499 

 % 100,0% 100,0% 100,0% 
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Hypothese 3.6.1: Er is een positief verband tussen de leeftijd van respondenten en de score voor sfeer. 
 
Toets 
Verwacht wordt dat oudere respondenten een hogere score geven aan de factor sfeer. Het betreft hier 
twee ratio variabelen met een causaal verband, dus is er gekozen voor correlatieanalyse. Aan de 
vooronderstellingen is voldaan (zie hieronder): 
 
De volgende vooronderstellingen zijn van toepassing op correlatieanalyse: 

Vooronderstellingen: 

- Beide variabelen zijn gemeten op interval- of ratioschaal 

- Een aselecte steekproef 

- Het verband moet lineair zijn 

- Er is sprake van een bivariate normale verdeling 

- H0: p = 0 en ß = 0 (geen lineair verband) 

- HA: p≠ 0 en ß ≠ 0 (wel significant verband) 

 
Er is sprake van een normale verdeling, omdat er meer dan 30 respondenten zijn gevraagd. Ook is er sprake 
van een licht lineair verband, zoals te zien is in figuur V.1. 

 
 

 

Conclusie 

Er is sprake van een significant 

verband. De gevonden significantie 

is namelijk 0,001, wat lager is dan 

0,005. Dit betekent dat de 

nulhypothese met 95 procent 

betrouwbaarheid wordt verworpen. 

De correlatiecoëfficiënt die is 

gevonden is 0,146, wat duidt op een 

zwak verband. 

 

 

 

 

 

 

 

Hypothese 3.10: Een bezoek aan een multiplex wordt hoger gewaardeerd dan een bezoek aan een 

conventionele bioscoop. 

 

Toets 

Er wordt getoetst of de verschillen van de gemiddelde rapportcijfers significant zijn. Er is hier sprake van 

een dichotome variabele dus is er gekozen voor de Student’s t-toets op het verschil van twee 

onafhankelijke populatiegemiddelden. De Student’s t-toets zal uitwijzen of er een verschil zit tussen het 

gemiddelde van de rapportcijfers van de bezoekers van de twee bioscopen. 

 

Figuur V.1: Lineair verband 
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Vooronderstellingen: 
- Dichotome variabele 
- Twee onafhankelijke aselecte steekproeven 
- H0: π1 = π2  
- HA: π1 ≠ π2 

 
Beschrijvende statistiek 
In tabel V.5 is te zien dat de gemiddelde waardering voor de twee bioscopen elkaar niet ver ontloopt. 
CineMec scoort iets hoger met een 8,23, terwijl het Heerenstraat Theater een 8,06 scoort. De modus en 
standaarddeviatie zijn ook ongeveer hetzelfde. 
 

 

 

 

 

Conclusie 

De gevonden significantie is 0,047. De nulhypothese wordt dus verworpen met 95% betrouwbaarheid, 

omdat de significantie onder de 0,05 ligt. Er is dus een significant verband tussen de keuze voor de 

bioscoop en de waardering, al is het geen overtuigend duidelijk verband. Dit verband duidt op een 

significant hogere waardering van het multiplex CineMec. 

Hypothese 3.11: Een gemiddeld hogere beoordeling van de voorkeursfactoren leidt tot een hogere 

waardering van bioscopen. 

Toets 

Er wordt verwacht dat hoe hoger het gemiddelde van de voorkeursfactoren is, hoe hoger ook de 

waardering voor de bioscoop. Het betreft hier twee ratio variabelen met een causaal verband, dus is er 

gekozen voor regressie- en correlatieanalyse. Aan alle vooronderstellingen is voldaan. Een uitwerking 

hiervan is hieronder te vinden. 

De volgende vooronderstellingen zijn van toepassing op regressie- en correlatieanalyse: 

Vooronderstellingen: 

- Beide variabelen zijn gemeten op interval- of ratioschaal 

- Een aselecte steekproef 

- Het verband moet lineair zijn 

- Het verband tussen beide variabelen is theoretisch causaal te interpreteren 

- De residuen zijn normaal verdeeld en hebben een constante variantie voor iedere waarde van X 

(homoscedastisch) 

- H0: p = 0 en ß = 0 (geen lineair verband) 

- HA: p≠ 0 en ß ≠ 0 (wel significant verband) 

 

Tabel V.5: Waardering per bioscoop 

 Gem. # SD Modus 

CineMec 8,23 202 0,83 8 

Heerenstraat 
Theater 

8,06 169 0,80 8 

Totaal 8,15 371 0,82 8 
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Er is sprake van een aselecte steekproef en de variabelen zijn beide ratioschalen. Onderstaand figuur V.2 

laat zien dat er sprake is van een lineair verband; er is geen sterk afwijkend patroon te ontdekken.  

 

Het verband is ook theoretisch causaal te interpreteren. Het is een logische redenering om aan te nemen 

dat hoe beter een bioscoop voldoet aan factoren die bezoekers doen beslissen om naar de bioscoop te 

gaan, hoe beter deze bioscoop ook gewaardeerd wordt. Als een bezoeker een bioscoop bijvoorbeeld kiest 

omdat deze erg goede beeld- en geluidskwaliteit heeft, kan dit ervoor zorgen dat deze bezoeker ook een 

hoge waardering geeft aan die bioscoop. In de twee figuren (V.3 en V.4) hieronder is te zien dat de residuen 

een normale verdeling hebben, en dat de verwachte residuen niet veel afwijken van de waargenomen 

residuen. Het spreidingsdiagram in figuur V.5 laat zien dat er sprake is van homoscedasticiteit; de positieve 

en negatieve residuen liggen evenwichtig in een band rondom de nullijn. Er is voldaan aan alle 

voorwaarden voor regressieanalyse 

Figuur V.3: Normale verdeling residuen    Figuur V.4: Normale verdeling residuen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figuur V.2: Lineair verband 
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Beschrijvende statistiek 

In hypothese 3.10 is al een beschrijving gegeven 

van de variabele ‘waardering’. Het gemiddelde is 

8,15. In tabel V.6 staan de eigenschappen van de 

variabele ‘gemiddelde factoren’. Er is nauwelijks 

verschil tussen de gemiddelde score van de twee 

factoren. De gemiddelde score is 0,272, wat in de 

enquête ongeveer halverwege tussen neutraal en 

mee eens zou liggen. 

 

Conclusie 

Er is sprake van een significant causaal verband tussen waardering en de gemiddelde score van de factoren. 

De significantie die gevonden is na de regressieanalyse is namelijk 0,000, wat beduidend lager ligt dan 0,05. 

Dit betekent dat de nulhypothese is verworpen met 95% betrouwbaarheid. Het gevonden lineaire verband 

kan worden uitgedrukt als: Waardering = 7,91 + 0,88*Gemiddelde Factorscore. Dit betekent dat de 

waardering met 0,88 toeneemt als de gemiddelde factorscore stijgt met waarde 1. De 

determinatiecoëfficiënt bedraagt 0,116, wat betekent dat 11,6% van de verklaarde variantie van 

waardering wordt bepaald door de gemiddelde factorscore. De correlatieanalyse laat zien dat er sprake is 

van een matig sterk positief verband, want er is een correlatiecoëfficiënt van 0,341 gevonden. 

 

 

  

Figuur V.5: Scatterplot 

Tabel V.6: Gemiddelde factoren 

 Gem. # SD 

CineMec 0,271 227 0,37 

Heerenstraat 
Theater 

0,273 175 0,30 

Totaal 0,272 402 0,34 
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Hypothese 4: Multiplexen trekken een andere bezoekersgroep dan conventionele 

bioscopen, die ook vaker naar de bioscoop gaat 

Hypothese 4.1: De bezoekfrequentie van bezoekers van een multiplex is hoger dan die van een 

conventionele bioscoop. 
 

Toets 

Er wordt getoetst of het verschil van de gemiddelde  frequentie van de bezochte bioscoop significant is. Er 

is hier sprake van een dichotome variabele dus is er gekozen voor de Student’s t-toets op het verschil van 

twee populatiegemiddelden. De Student’s t-toets zal uitwijzen of er een verschil zit tussen het gemiddelde 

van de rapportcijfers van de bezoekers van de twee bioscopen. 

 

Vooronderstellingen: 
- Dichotome variabele 
- Twee onafhankelijke aselecte steekproeven 
- H0: π1 = π2  
- HA: π1 ≠ π2 

 

Beschrijvende statistiek 

Tabel V.7 laat zien dat bezoekers van CineMec 

gemiddeld 1,1 keer per jaar vaker naar CineMec gaan 

dan bezoekers van het Heerenstraat Theater naar het 

Heerenstraat Theater. De standaarddeviatie is ongeveer 

5 bij beide. 

 

Conclusie 

De uitkomst van de toets is een significantie van 0,017. Dit betekent dat de nulhypothese wordt verworpen 

met 95% betrouwbaarheid, omdat de significantie onder de 0,05 ligt. Er is dus een significant verschil 

gevonden tussen de bezoekfrequenties van de bezoekers van de beide bioscopen. Een bezoeker van 

CineMec gaat dus significant vaker  naar CineMec dan een bezoeker van het Heerenstraat Theater naar zijn 

bioscoop gaat. 

Hypothese 4.1.1: Een hogere waardering voor een bioscoop, zorgt voor een hogere bezoekfrequentie 

Toets 

Er wordt verwacht dat er een positief verband is tussen de waardering voor een bioscoop en de 

bezoekfrequentie. Het betreft hier twee ratio variabelen met een causaal verband, dus is er gekozen voor 

regressie- en correlatieanalyse. Aan de vooronderstellingen is voldaan; een uitwerking hiervan is hieronder 

te vinden. 

De volgende vooronderstellingen zijn van toepassing op regressie- en correlatieanalyse: 

Vooronderstellingen: 

- Beide variabelen zijn gemeten op interval- of ratioschaal 

- Een aselecte steekproef 

- Het verband moet lineair zijn 

- Het verband tussen beide variabelen is theoretisch causaal te interpreteren 

Tabel V.7: Bezoekfrequentie bioscoop 

 Gem. # SD 

CineMec 5,2 280 5,2 

Heerenstraat 
Theater 

4,1 232 5,3 

Totaal 4,7 512 5,2 
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- De residuen zijn normaal verdeeld en hebben een constante variantie voor iedere waarde van X 

(homoscedastisch) 

- H0: p = 0 en ß = 0 (geen lineair verband) 

- HA: p≠ 0 en ß ≠ 0 (wel significant verband) 

 

Er is sprake van een aselecte steekproef en de variabelen zijn beide ratioschalen. Onderstaand figuur V.6 

laat zien dat er sprake is van een lineair verband; er is geen sterk afwijkend patroon te ontdekken. 

    Figuur V.6: Lineair Verband 

 
 
Het verband is ook theoretisch causaal te interpreteren. Het is een logische redenering om aan te nemen 

dat hoe hoger een bioscoop wordt gewaardeerd door de bezoeker, hoe vaker deze bezoeker ook naar de 

bioscoop zal willen gaan. In de twee figuren (V.7 en V.8) hieronder is te zien dat de residuen een redelijk 

normale verdeling hebben, en dat de verwachte residuen niet te veel afwijken van de waargenomen 

residuen. Figuur V.7 laat geen duidelijke normale verdeling zien, maar figuur V.8 laat zien dat de waarden 

toch allemaal rondom en langs de verwachte lijn liggen. Er moet wel in acht worden genomen dat er 

duidelijk een grotere spreiding is van bezoekers die relatief erg vaak naar de bioscoop gaan; hierdoor zijn 

de residuen niet geheel normaal verdeeld, maar wel genoeg om te voldoen aan de vooronderstellingen.  

 
 

 

 
  

 

 
  

 

 

 

 

Figuur V.7: Normale verdeling residuen Figuur V.8: Normale verdeling residuen 
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Het spreidingsdiagram in figuur V.9 laat zien dat er sprake is van homoscedasticiteit; de positieve en 

negatieve residuen liggen evenwichtig genoeg in een band rondom de nullijn. Er is sprake van lichte 

toetervorming, maar niet zo sterk dat er niet meer aan de voorwaarden kan worden voldaan. Er is voldaan 

aan alle voorwaarden voor regressieanalyse. 

Beschrijvende statistiek 

De variabelen ‘waardering’ en ‘bezoekfrequentie’ zijn hierboven al eerder beschreven. De gemiddelde 

waardering van de bioscopen is 8,15 en de gemiddelde bezoekfrequentie van de bioscopen is 4,7. Ook is er 

bij beide geen groot verschil in de standaarddeviatie. 

 

Conclusie 

Er is sprake van een significant causaal verband tussen waardering en bezoekfrequentie. De significantie die 

gevonden is na de regressieanalyse is namelijk 0,001, wat beduidend lager ligt dan 0,05. Dit betekent dat de 

nulhypothese is verworpen met 95% betrouwbaarheid. Het gevonden lineaire verband kan worden 

uitgedrukt als: Bezoekfrequentie = 3,78 + 1,03*Waardering. Dit betekent dat de bezoekfrequentie met 

1,03 toeneemt, als de waardering stijgt met waarde 1. De determinatiecoëfficiënt bedraagt 0,031, wat 

betekent dat 3,1% van de verklaarde variantie van waardering wordt bepaald door de gemiddelde 

factorscore. De correlatieanalyse laat zien dat er sprake is van een zwak positief verband, want er is een 

correlatiecoëfficiënt van 0,177 gevonden. 

 

Hypothese 4.2: De bezoekers van een multiplex verschillen op sociaaleconomisch gebied van die van een 

conventionele bioscoop. 

Hypothese 4.2.1: Er is geen significant verschil in geslacht tussen de bezoekers van een multiplex en een 
conventionele bioscoop. 
 
Toets 
Verwacht wordt dat het geslacht geen invloed heeft op de keuze voor een bioscoop . Om dit te toetsen is er 
gekozen voor de toetsingsmethode Chi-kwadraattoets, omdat er hier wordt gezocht naar een verband 
tussen twee categorische variabelen in een kruistabel.  
 
 
 

Figuur V.9: Scatterplot 
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Vooronderstellingen: 

- Beide variabelen zijn categorisch (nominaal of zwak ordinaal) 
- Een aselecte steekproef 
- H0: Er is geen statistisch verband 
- HA: Er is wel een statistisch verband 

 
Er is voldaan aan beide voorwaarden voor de Chi-kwadraattoets. De minimale verwachte celfrequentie is 
78,86, en 0 procent van de verwachte celfrequenties ligt tussen 1 en 5. 
 
Beschrijvende statistiek 

In de analyse is al een overzicht 

gegeven van de verhoudingen in 

geslacht per bioscoop. In tabel V.8 

hiernaast is dit nogmaals weergegeven. 

Er komt duidelijk naar voren uit deze 

tabel dat de percentages mannen en 

vrouwen elkaar niet veel ontlopen. 

 

Conclusie 

De significantie van de Chi-kwadraattoets is 0,588. Dit ligt boven de 0,05, wat betekent dat de 

nulhypothese met 95 % betrouwbaarheid is bevestigd. Met andere woorden betekent dit dat er geen 

significant verband is tussen geslacht en bioscoopkeuze.  

 

Hypothese 4.2.2: Bezoekers van een multiplex zijn relatief jonger dan bezoekers van een conventionele 

bioscoop. 

 

Toets 

Er wordt getoetst of het verschil van de gemiddelde leeftijd significant is. Er is hier sprake van een 

dichotome variabele dus is er gekozen voor de Student’s t-toets op het verschil van twee 

populatiegemiddelden. De Student’s t-toets zal uitwijzen of er een verschil zit tussen de gemiddelde leeftijd 

van de respondenten van de twee bioscopen. 

 

Vooronderstellingen: 
- Dichotome variabele 
- Twee onafhankelijke aselecte steekproeven 
- H0: π1 = π2  
- HA: π1 ≠ π2 

 

Beschrijvende statistiek 

Bij deze toetsing wordt er gerekend met de gemiddelde leeftijd en die is van tabel V.9 af te lezen. 

Bezoekers van CineMec zijn gemiddeld 3,2 jaar jonger. 

 

Conclusie 

De uitkomst van de toets is een significantie van 0,029. Dit betekent dat de nulhypothese wordt verworpen 

met 95% betrouwbaarheid, omdat de significantie onder de 0,05 ligt. Er is dus een significant verschil 

gevonden tussen de leeftijd van de bezoekers van de beide bioscopen. Bezoekers van CineMec zijn dus 

significant jonger dan bezoekers van het Heerenstraat Theater. 

Tabel V.9: Gemiddelde leeftijd per bioscoop 

 Gem. # SD 

CineMec 40,7 267 15,8 

Heerenstraat 
Theater 

43,9 231 17,2 

 

Tabel V.8: Geslacht 

 CineMec Heerenstraat 
Theater 

Nederland 

 # % # % % 

Man 94 35.2 76 32.9 46 

Vrouw 173 64.8 155 67.1 54 

Totaal 267 100 231 100 100 

Missing 13  3   

Totaal 280  234   
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Hypothese 4.2.2.1: Er is een positief verband tussen de bezoekfrequentie en de leeftijd van de 

respondenten van beide bezoekersgroepen. 

 

Toets 
Verwacht wordt dat jongere respondenten een hogere bezoekfrequentie hebben dan oudere. Het betreft 
hier twee ratio variabelen met een causaal verband, dus is er gekozen voor correlatieanalyse. Aan de 
vooronderstellingen is voldaan (zie hieronder): 
 
De volgende vooronderstellingen zijn van toepassing op correlatieanalyse: 

Vooronderstellingen: 

- Beide variabelen zijn gemeten op interval- of ratioschaal 

- Een aselecte steekproef 

- Het verband moet lineair zijn 

- Er is sprake van een bivariate normale verdeling 

- H0: p = 0 en ß = 0 (geen lineair verband) 

- HA: p≠ 0 en ß ≠ 0 (wel significant verband) 

 

Er is sprake van een normale verdeling, omdat er meer dan 30 respondenten zijn gevraagd. Ook is er in 
beide gevallen sprake van een licht lineair verband, zoals te zien is in figuur V.10 en V.11.  
 
 
      Figuur V.10: Lineair verband 

  
Conclusie 

Er is geen sprake van een significant verband tussen bezoekfrequentie en leeftijd bij CineMec. De gevonden 

significantie is namelijk 0,065, wat hoger is dan 0,05. Dit betekent dat de nulhypothese met 95 procent 

betrouwbaarheid wordt bevestigd.  

 

Er is wel sprake van een significant verband tussen bezoekfrequentie en leeftijd bij het Heerenstraat 

Theater. De gevonden significantie is namelijk 0,001, wat lager is dan 0,05. Dit betekent dat de 

nulhypothese met 95 procent betrouwbaarheid wordt verworpen. De correlatiecoëfficiënt die is gevonden 

is 0,217, wat duidt op een positief zwak verband. Er is dus een positief verband tussen leeftijd en 

bezoekfrequentie voor het Heerenstraat Theater. 

Figuur V.11: Lineair verband 
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Hypothese 4.2.3: Bezoekers van een multiplex zijn vaker onderdeel van een meerpersoonshuishouden dan 

bezoekers van een conventionele bioscoop. 

 

Toets  

Verwacht wordt dat het huishoudenstype mede de bioscoopkeus bepaalt. Om dit te toetsen is er gekozen 

voor de toetsingsmethode Chi-kwadraattoets, omdat er hier wordt gezocht naar een verband tussen twee 

categorische variabelen in een kruistabel.  

 
Vooronderstellingen: 

- Beide variabelen zijn categorisch (nominaal of zwak ordinaal) 
- Een aselecte steekproef 
- H0: Er is geen statistisch verband 
- HA: Er is wel een statistisch verband 

 
Er is voldaan aan beide voorwaarden voor de Chi-kwadraattoets. De minimale verwachte celfrequentie is 
47,8, en 0 procent van de verwachte celfrequenties ligt tussen 1 en 5. 
 
Beschrijvende statistiek 
Tabel V.10 laat zien dat er relatief bijna 
twee keer zoveel éénpersoonshuishoudens 
naar het Heerenstraat Theater zijn gegaan, 
dan naar CineMec. Dit verschil komt vooral 
omdat er naar CineMec relatief meer 
gezinnen met kinderen gaan (zie analyse). 
 
Conclusie 
De significantie van de Chi-kwadraattoets is 
0,000. Dit ligt onder de 0,05, wat betekent 
dat de nulhypothese met 95 % betrouwbaarheid is verworpen. Met andere woorden betekent dit dat er 
een significant verband is tussen huishoudenstype en bioscoopkeuze. De associatiemaat Cramer’s V geeft 
een waarde van 0,166, wat duidt op een zwak verband. Met andere woorden, er gaan significant meer 
personen uit een éénpersoonshuishouden naar het Heerenstraat Theater in vergelijking met CineMec. 
 
 
Hypothese 4.2.4: Er is geen significant verschil in primaire bezigheid tussen bezoekers van een multiplex en 

een conventionele bioscoop. 

 

Toets 
Verwacht wordt dat de primaire actitviteit geen invloed heeft op de keuze voor een bioscoop . Om dit te 
toetsen is er gekozen voor de toetsingsmethode Chi-kwadraattoets, omdat er hier wordt gezocht naar een 
verband tussen twee categorische variabelen in een kruistabel.  
 
Vooronderstellingen: 

- Beide variabelen zijn categorisch (nominaal of zwak ordinaal) 
- Een aselecte steekproef 
- H0: Er is geen statistisch verband 
- HA: Er is wel een statistisch verband 

 
Er is voldaan aan beide voorwaarden voor de Chi-kwadraattoets. De minimale verwachte celfrequentie is 
7,02, en 0 procent van de verwachte celfrequenties ligt tussen 1 en 5. 
 
  

Tabel V.10: Huishoudenstype per bioscoop 

  CM HT Totaal 

Eénpersoonshuishouden # 37 64 101 

 %  14,5% 28,1% 20,9% 

Meerpersoonshuishouden # 218 164 382 

 %  85,5% 71,9% 79,1% 

Totaal # 255 228 483 

 %  100,0% 100,0% 100,0% 
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Beschrijvende statistiek 

In de analyse is al een overzicht gegeven van de 

verhoudingen in primaire activiteit per bioscoop. In 

tabel V.11 hiernaast is dit nogmaals weergegeven. 

Er komt duidelijk naar voren uit deze tabel dat de 

percentages mannen en vrouwen bij beide 

bioscopen elkaar niet veel ontlopen.  

 

Conclusie 

De significantie van de Chi-kwadraattoets is 0,330. 

Dit ligt boven de 0,05, wat betekent dat de 

nulhypothese niet wordt verworpen met 95 % betrouwbaarheid. Met andere woorden betekent dit dat er 

geen significant verband is tussen primaire activiteit en bioscoopkeuze.  

 

Hypothese 4.2.5: Bezoekers van een multiplex zijn relatief lager opgeleid dan bezoekers van een 
conventionele bioscoop. 
 
Toets 
Verwacht wordt dat de opleiding mede de keuze van bioscoop bepaalt. Om dit te toetsen is er gekozen 
voor de toetsingsmethode Chi-kwadraattoets, omdat er hier wordt gezocht naar een verband tussen twee 
categorische variabelen in een kruistabel.  
 
Vooronderstellingen: 

- Beide variabelen zijn categorisch (nominaal of zwak ordinaal) 
- Een aselecte steekproef 
- H0: Er is geen statistisch verband 
- HA: Er is wel een statistisch verband 

 
Er is voldaan aan beide voorwaarden voor de Chi-kwadraattoets. De minimale verwachte celfrequentie is 
43,29, en 0 procent van de verwachte 
celfrequenties ligt tussen 1 en 5. Dit is wel 
na het samenvoegen van de categorieën 
laag en laagst. 
 
Beschrijvende statistiek 

In de analyse is al een overzicht gegeven 

van de verhoudingen in opleidingsniveau 

per bioscoop. In figuur V.12 hiernaast is dit 

nogmaals weergegeven. Er komt duidelijk 

naar voren uit tabel dat CineMec een 

relatief lager opgeleid publiek heeft dan het Heerenstraat Theater in Wageningen. 

 

Conclusie 

De significantie van de Chi-kwadraattoets is 0,000. Dit ligt onder de 0,05, wat betekent dat de nulhypothese 

met 95 % betrouwbaarheid is verworpen. Met andere woorden betekent dit dat er een significant verband 

is tussen opleidingsniveau en bioscoopkeuze. De associatiemaat Kendall’s tau-c geeft een waarde van 

+0,200, wat duidt op een positief zwak verband. Met andere woorden, er gaan significant meer hoger 

opgeleide mensen naar het Heerenstraat Theater vergeleken met CineMec. 
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CineMec Heerenstraat Theater

Figuur V.12: Opleiding in % 

Tabel V.11: Primaire activiteit 

 CineMec Heerenstraat 
Theater 

 # % # % 

Studeren 32 13.0 35 16.1 

Werken 165 66.8 133 61.3 

Gepensioneerd 22 8.9 30 13.8 

Werkloos 9 3.6 6 2.8 

Huisvrouw/man 19 7.7 13 6.0 

Totaal 247 100.0 217 100.0 

Missing 33  17  

Totaal 280  34  
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Hypothese 4.2.5.1: Er is een negatief verband tussen het opleidingsniveau van respondenten en de 
bezoekfrequentie. 
 
Toets 
Verwacht wordt dat hoger opgeleide respondenten minder vaak naar de bioscoop gaan. Het betreft hier 
één sterk ordinale variabele en een ratio variabele met een causaal verband, dus is er gekozen voor 
Spearman’s rangcorrelatie. Aan de vooronderstellingen is voldaan (zie hieronder): 
 
De volgende vooronderstellingen zijn van toepassing op correlatieanalyse: 

Vooronderstellingen: 

- Beide variabelen zijn gemeten op interval- of ratioschaal 

- Een aselecte steekproef 

- Het verband moet lineair zijn 

- Er is sprake van een bivariate normale verdeling 

- H0: p = 0 en ß = 0 (geen lineair verband) 

- HA: p≠ 0 en ß ≠ 0 (wel significant verband) 

 

Er is sprake van een normale verdeling, omdat er meer dan 30 respondenten zijn gevraagd. Ook is er sprake 
van een licht lineair verband, zoals te zien is in figuur V.13. 

 

 

Conclusie 

Er geen sprake van een significant verband. De gevonden significantie is namelijk 0,097, wat hoger is dan 

0,005. Dit betekent dat de nulhypothese met 95 procent betrouwbaarheid wordt aangenomen. 

 

  

Figuur V.13: Lineair verband 
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Hypothese 4.2.6: De variabele inkomen heeft geen invloed op de keuze voor een bioscoop. 

 

Toets  

Verwacht wordt dat het inkomen geen invloed heeft op de keuze voor een bioscoop. Om dit te toetsen is er 

gekozen voor de toetsingsmethode Chi-kwadraattoets, omdat er hier wordt gezocht naar een verband 

tussen twee categorische variabelen in een kruistabel.  

 
Vooronderstellingen: 

- Beide variabelen zijn categorisch (nominaal of zwak ordinaal) 
- Een aselecte steekproef 
- H0: Er is geen statistisch verband 
- HA: Er is wel een statistisch verband 

 
Er is voldaan aan beide voorwaarden voor de Chi-kwadraattoets. De minimale verwachte celfrequentie is 
14,3, en 0 procent van de verwachte celfrequenties ligt tussen 1 en 5. 
 
Beschrijvende statistiek 
In tabel V.12 is te zien dat CineMec 
relatief meer bezoekers trekt die in 
de hoogste categorie qua inkomens 
zitten. 40,8 procent van de 
bezoekers van CineMec verdient 
meer dan 3000 euro, terwijl dit 
voor het Heerenstraat Theater 
slechts 28,7 procent is. 
 
Conclusie 
De significantie van de Chi-
kwadraattoets is 0,011. Dit ligt 
onder de 0,05, wat betekent dat de 
nulhypothese met 95 % 
betrouwbaarheid is verworpen. Met andere woorden betekent dit dat er een significant verband is tussen 
inkomen en bioscoopkeuze. De associatiemaat Cramer’s V geeft een waarde van 0,187, wat duidt op een 
zwak verband. Met andere woorden, bezoekers van CineMec verdienen meer dan bezoekers van het 
Heerenstraat Theater. 
 
Hypothese 4.2.6.1: Bezoekers van een meerpersoonshuishouden hebben een hoger inkomen dan bezoekers 

van een éénpersoonshuishouden. 

 

Toets  

Verwacht wordt dat het type huishouden invloed heeft op het inkomen. Om dit te toetsen is er gekozen 

voor de toetsingsmethode Chi-kwadraattoets, omdat er hier wordt gezocht naar een verband tussen twee 

categorische variabelen in een kruistabel.  

 
Vooronderstellingen: 

- Beide variabelen zijn categorisch (nominaal of zwak ordinaal) 
- Een aselecte steekproef 
- H0: Er is geen statistisch verband 
- HA: Er is wel een statistisch verband 

 

Tabel V.12: Inkomensklasse 

 CineMec Heerenstraat Theater 

 # % Cum. % # % Cum. % 

<1000 28 12.6 12.6 40 19.8 19.8 

1000-1500 21 9.4 22.0 9 4.5 24.3 

1500-2000 30 13.5 35.4 28 13.9 38.1 

2000-2500 21 9.4 44.8 27 13.4 51.5 

2500-3000 32 14.3 59.2 40 19.8 71.3 

>3000 91 40.8 100.0 58 28.7 100.0 

Totaal 223 100.0  202 100.0  

Missing 57   32   

Totaal 280   234   
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Er is voldaan aan beide voorwaarden voor de Chi-kwadraattoets. De minimale verwachte celfrequentie is 
6,22, en 0 procent van de verwachte celfrequenties ligt tussen 1 en 5. 
 

 
Beschrijvende statistiek 
In tabel V.13 is te zien dat hoe hoger het inkomen van een respondent is, des te vaker deze onderdeel is 
van een meerpersoonshuishouden. Zo bestaat de laagste categorie inkomen (<1000) uit 30,2 procent 
respondenten uit meerpersoonshuishoudens, terwijl de hoogste categorie (>3000) bestaat uit 95,2 
respondenten. 
 
Conclusie 
De significantie van de Chi-kwadraattoets is 0,000. Dit ligt onder de 0,05, wat betekent dat de nulhypothese 
met 95 % betrouwbaarheid is verworpen. Met andere woorden betekent dit dat er een significant verband 
is tussen inkomen en huishoudenstype. De associatiemaat Cramer’s V geeft een waarde van 0,552, wat 
duidt op een sterk verband. Met andere woorden, bezoekers uit een meerpersoonshuishouden verdienen 
meer dan bezoekers uit een éénpersoonshuishouden. 
 
Hypothese 4.2.6.2: Er is een positief verband tussen het inkomen van respondenten en de bezoekfrequentie. 
 
Toets 
Verwacht wordt dat respondenten met een hoger inkomen vaker naar de bioscoop gaan. Het betreft hier 
één sterk ordinale variabele en een ratio variabele met een causaal verband, dus is er gekozen voor 
Spearman’s rangcorrelatie. Aan de vooronderstellingen is voldaan (zie hieronder): 
 
De volgende vooronderstellingen zijn van toepassing op correlatieanalyse: 

Vooronderstellingen: 

- Beide variabelen zijn gemeten op interval- of ratioschaal 

- Een aselecte steekproef 

- Het verband moet lineair zijn 

- Er is sprake van een bivariate normale verdeling 

- H0: p = 0 en ß = 0 (geen lineair verband) 

- HA: p≠ 0 en ß ≠ 0 (wel significant verband) 

 

Er is sprake van een normale verdeling, omdat er meer dan 30 
respondenten zijn gevraagd. Ook is er sprake van een licht lineair 
verband, zoals te zien is in figuur V.14. 
 

Tabel V.13: Inkomen per huishoudenstype 

 Eénpersoonhuishouden Meerpersoonshuishouden 

 # % # % 

<1000 44 69,8 19 30,2 

1000-1500 9 32,1 19 67,9 

1500-2000 20 34,5 38 65,5 

2000-2500 7 14,6 41 85,4 

2500-3000 5 7,0 66 93,0 

>3000 7 4,8 139 95,2 

Totaal 92 22,2 322 77,8 

 

Figuur V.14: Lineair verband 
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Conclusie 

Er is geen sprake van een significant verband. De gevonden significantie is namelijk 0,885, wat hoger is dan 

0,005. Dit betekent dat de nulhypothese met 95 procent betrouwbaarheid wordt aangenomen. 

 

Hypothese 4.2.7: Bezoekers van een multiplex gebruiken vaker de auto om naar de film te gaan vergeleken 

met bezoekers van een conventionele bioscoop. 

 
Toets 
Verwacht wordt dat de bioscoopkeuze mede het vervoermiddel bepaalt. Om dit te toetsen is er gekozen 
voor de toetsingsmethode Chi-kwadraattoets, omdat er hier wordt gezocht naar een verband tussen twee 
categorische variabelen in een kruistabel.  
 
Vooronderstellingen: 

- Beide variabelen zijn categorisch (nominaal of zwak ordinaal) 
- Een aselecte steekproef 
- H0: Er is geen statistisch verband 
- HA: Er is wel een statistisch verband 

 
Er is voldaan aan beide voorwaarden voor de Chi-kwadraattoets. De minimale verwachte celfrequentie is 
52,48, en 0 procent van de verwachte celfrequenties ligt tussen 1 en 5. 
 
Beschrijvende statistiek 
Tabel V.14 laat een duidelijk verschil zien in het 

percentage automobilisten onder de bezoekers van de 

beide bioscopen. 90,5 procent van de bezoekers van 

CineMec heeft de auto gebruikt om de bioscoop te 

bezoeken, terwijl dit bij het Heerenstraat Theater 61,3 

procent was, een verschil van 29,2 procent. Volgens de 

steekproef gebruiken bezoekers van CineMec dus 

relatief vaker de auto dan bezoekers van het 

Heerenstraat Theater. 

 

Conclusie 

De significantie van de Chi-kwadraattoets is 0,000. Dit ligt onder de 0,05, wat betekent dat de nulhypothese 

met 95 % betrouwbaarheid is verworpen. Met andere woorden betekent dit dat er een significant verband 

is tussen vervoermiddel en bioscoopkeuze. De associatiemaat Cramer’s V geeft een waarde van 0,347, wat 

duidt op een matig sterk verband. Met andere woorden: er gaan significant meer personen met de auto 

naar CineMec, dan naar het Heerenstraat Theater. 

 

 

  

Tabel V.14: Vervoermiddel per bioscoop 

  CM HT Totaal 

Auto # 248 141 389 

 %  90,5% 61,3% 77,2% 

Overig # 26 89 115 

 %  9,5% 38,7% 22,8% 

Totaal # 274 230 504 

 %  100,0% 100,0% 100,0% 
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Hypothese 5: De reisbereidheid van multiplexbezoekers is groter dan die van 

bezoekers van conventionele bioscopen  
 

Hypothese 5.1: Bezoekers van een multiplex zijn bereid langer te reizen dan bezoekers van een 

conventionele bioscoop 

 

Toets 

Er wordt getoetst of het verschil tussen de gemiddelde reistijden significant is. Er is hier sprake van een 

dichotome variabele dus is er gekozen voor de Student’s t-toets op het verschil van twee 

populatiegemiddelden. De Student’s t-toets zal uitwijzen of er een verschil zit tussen de gemiddelde 

reistijden van de respondenten van de twee bioscopen. 

 

Vooronderstellingen: 
- Dichotome variabele 
- Twee onafhankelijke aselecte steekproeven 
- H0: π1 = π2  
- HA: π1 ≠ π2 

 

Beschrijvende statistiek 

Tabel V.15 laat zien dat bezoekers van 

CineMec gemiddeld langer reizen dan 

bezoekers van het Heerenstraat Theater, 

namelijk 6,4 minuten langer. Ook is de 

scheefheid in de verdeling van de resultaten van de respondenten van CineMec groter. Met een waarde 

van 5,9 is deze positief schever dan de verdeling van het Heerenstraat Theater. Dit komt doordat meer 

respondenten een relatief lange reistijd hebben gehad. 

 

Conclusie 

De uitkomst van de toets is een significantie van 0,000. Dit betekent dat de nulhypothese wordt verworpen 

met 95% betrouwbaarheid, omdat de significantie onder de 0,05 ligt. Er is dus een significant verschil 

gevonden tussen de reistijd van de bezoekers van de beide bioscopen. Bezoekers van CineMec reizen dus 

significant langer dan bezoekers van het Heerenstraat Theater. 

 

Hypothese 5.2: Bezoekers van een multiplex zijn bereid verder te reizen dan bezoekers van een 

conventionele bioscoop. 

 

Toets 

Er wordt getoetst of het verschil tussen de gemiddelde afgelegde afstanden significant is. Er is hier sprake 

van een dichotome variabele dus is er gekozen voor de Student’s t-toets op het verschil van twee 

populatiegemiddelden. De Student’s t-toets zal uitwijzen of er een verschil zit tussen de gemiddelde 

afgelegde afstanden van de respondenten van de twee bioscopen. 

 
Vooronderstellingen: 

- Dichotome variabele 
- Twee onafhankelijke aselecte steekproeven 
- H0: π1 = π2  
- HA: π1 ≠ π2 

Tabel V.15: Gemiddelde reistijd in minuten per bioscoop 

 Gem. # SD Scheefheid 

CineMec 22,8 278 17,8 5,9 

Heerenstraat 
Theater 

16,4 233 10,3 1,7 
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Beschrijvende statistiek 

Tabel V.16 laat zien dat bezoekers 

van CineMec gemiddeld verder 

reizen dan bezoekers van het 

Heerenstraat Theater, namelijk 6,6 

kilometer. De scheefheid in de 

verdeling van de resultaten van de 

respondenten van het Heerenstraat Theater is groter. Met een waarde van 7,8 is deze positief schever dan 

de verdeling van het CineMec. 

 

Conclusie 

De uitkomst van de toets is een significantie van 0,000. Dit betekent dat de nulhypothese wordt verworpen 

met 95% betrouwbaarheid, omdat de significantie onder de 0,05 ligt. Er is dus een significant verschil 

gevonden tussen de reisafstanden van de bezoekers van de beide bioscopen. Bezoekers van CineMec 

reizen dus significant verder dan bezoekers van het Heerenstraat Theater. 

 

Hypothese 5.3: Bezoekers van multiplexen zijn eerder bereid om de dichtstbijzijnde bioscoop over te slaan 
dan bezoekers van conventionele bioscopen. 
 
Toets 

Verwacht wordt dat bij multiplexen de neiging om niet voor de dichtstbijzijnde bioscoop te kiezen groter is. 

Om dit te toetsen is er gekozen voor de toetsingsmethode Chi-kwadraattoets, omdat er hier wordt gezocht 

naar een verband tussen twee categorische variabelen in een kruistabel.  

 

Vooronderstellingen: 

- Beide variabelen zijn categorisch (nominaal of zwak ordinaal) 

- Een aselecte steekproef 

- H0: Er is geen statistisch verband 

- HA: Er is wel een statistisch verband 

 

Er is voldaan aan beide voorwaarden voor de Chi-kwadraattoets. De minimale verwachte celfrequentie is 

89,23, en 0 procent van de verwachte celfrequenties ligt tussen 1 en 5. 

 

Beschrijvende statistiek 

Uit tabel V.17 valt op te maken dat voor 54,5 procent 

van de bezoekers van CineMec deze bioscoop de 

dichtstbijzijnde is. In het geval van het Heerenstraat 

Theater is dit 69,8%. Dit is een verschil van 15,3 

procent. Bezoekers van CineMec besluiten dus relatief 

vaker om een dichterbij gelegen bioscoop over te 

slaan in vergelijking met het Heerenstraat Theater. 

 

Conclusie 

De significantie van de Chi-kwadraattoets is 0,000. Dit ligt onder de 0,05, wat betekent dat de nulhypothese 

met 95 % betrouwbaarheid is verworpen. Met andere woorden betekent dit dat er een significant verband 

is tussen de keuze voor een bioscoop dichtbij of verder weg en bioscoopkeuze. De associatiemaat Cramer’s 

Tabel V.16: Gemiddelde reisafstand in kilometer per bioscoop 

 Gem. # SD Scheefheid 

CineMec 19,3 261 16,8 1,8 

Heerenstraat 
Theater 

12,7 218 20,9 7,8 

 

Tabel V.17: Dichtstbijzijnde bioscoop? 

  CM HT Totaal 

Ja # 150 162 312 

 %  54,5% 69,8% 61,5% 

Nee # 125 70 195 

 %  45,5% 30,2% 38,5% 

Totaal # 275 232 507 

 %  100,0% 100,0% 100,0% 
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V geeft een waarde van 0,156, wat duidt op een zwak verband. Met andere woorden, er gaan significant 

meer personen naar CineMec die niet de dichtstbijzijnde bioscoop kiezen, dan naar het Heerenstraat 

Theater. 

 

Hypothese 5.4: Een hogere waardering van een keuzefactor zorgt ervoor dat bezoekers geneigd zijn niet de 

meest dichtbij zijnde bioscoop te kiezen. 

Toets 

Er wordt getoetst of de verschillen per voorkeursfactor significant zijn. Er is hier sprake van een dichotome 

variabele dus is er gekozen voor de Student’s t-toets op het verschil van twee populatiegemiddelden. De 

Student’s t-toets zal uitwijzen of er een verschil zit tussen het gemiddelde van de voorkeursfactoren van de 

bezoekers die wel of niet de meest dichtbij zijnde bioscoop hebben gekozen. 

 
Vooronderstellingen: 

- Dichotome variabele 
- Twee onafhankelijke aselecte steekproeven 
- H0: π1 = π2  
- HA: π1 ≠ π2 

 

Beschrijvende statistiek 

In tabel V.18 staan de gemiddelde waarden van de voorkeursfactoren uitgesplitst voor de variabele 

‘dichtstbijzijnde bioscoop ‘. Wat belangrijk is, is dat het gemiddelde van de waarden van de factoren lager is 

geworden. Dit is te verklaren uit het feit dat sommige factoren van ondergeschikt belang raken als er 

gekozen wordt voor een bioscoop die verder weg ligt; de focus ligt dus misschien op minder factoren, die 

bepalen dat er wordt besloten tot een langere reis. Er is een rangorde weergegeven van de waarden die de 

respondenten hebben gegeven aan de variabelen. Het is af te lezen dat er een aantal factoren minder 

belangrijk worden als er wordt gekozen voor een verder weg gelegen bioscoop. Vanzelfsprekend wordt de 

factor bereikbaarheid minder belangrijk; een verder gelegen bioscoop is immers minder snel te bereiken 

dan een bioscoop dichterbij. Daarnaast blijken ook de factoren comfort en horeca van minder belang te 

worden. Wat opvalt, is dat de factor filmaanbod het belangrijkst is voor bezoekers die niet voor de 

dichtstbijzijnde bioscoop hebben gekozen, terwijl deze factor voor bezoekers die het wel dichtbij zoeken op 

de vijfde plaats staat. 

 

 

Tabel V.18: Rangorde van factoren 

Rang Dichtstbijzijnd Rang Verder weg 

1 Bereikbaarheid 0,582 1 Filmaanbod 0,383 

2 Sfeer 0,565 2 Sfeer 0,366 

3 Comfort 0,408 3 Kwaliteit Apparatuur 0,306 

4 Kwaliteit Apparatuur 0,395 4 Comfort 0,244 

5 Filmaanbod 0,308 5 Bereikbaarheid 0,227 

6 Horeca 0,291 6 Aanvangstijd 0,210 

7 Aanvangstijd 0,195 7 Parkeergelegenheid 0,128 

8 Parkeergelegenheid 0,192 8 Horeca 0,112 

9 Combinatie -0,142 9 Combinatie -0,096 

 Gemiddeld 0,310  Gemiddeld 0,209 
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Conclusie 

In Tabel V.19 zijn de gevonden waarden voor de significantie weergegeven. De niet significant verschillende 

waarden zijn met groen aangegeven. Er is gekozen voor de kleur groen, omdat al deze waarden geen 

negatieve significante verandering laten zien, met een 

betrouwbaarheid van 95%, en de rest wel. Met andere woorden, 

er zijn geen factoren belangrijker geworden voor de keuze van 

een bioscoop, als deze worden uitgesplitst voor de variabele 

‘dichtstbijzijnde bioscoop’, maar er is wel een aantal factoren 

dat significant belangrijk werd gevonden als reden in het 

beslissingsproces.  

 

De factoren filmaanbod, kwaliteit apparatuur, aanvangstijd, 

parkeergelegenheid en de combinatie met een andere activiteit 

tonen geen significant verschil. Deze factoren zijn dus van even 

groot belang voor beide soorten bezoekers. De andere factoren 

vertonen wel een significant verschil, en zijn dus significant van 

minder belang voor bezoekers die een dichterbij gelegen bioscoop overslaan. 

 

Het uitsplitsen van deze toetsing naar de uitkomsten per bioscoop geeft een andere verdeling te zien. Deze 

is terug te vinden in tabel V.20 en V.21. In deze tabellen staan de waarden van de factoren van de groep 

bezoekers die een dichterbij zijnde bioscoop hebben overgeslagen. De groene vlakken geven de factoren 

aan die niet significant lager hebben gescoord bij de toetsing. Wat opvalt, is dat dit veel vaker het geval is 

bij CineMec, dan bij het Heerenstraat Theater. De belangrijkste conclusie die uit deze tabellen kan worden 

gehaald, is dat filmaanbod voor CineMec de belangrijkste factor is, en kwaliteit apparatuur en 

bereikbaarheid dus een stuk minder belangrijk worden. Bij het Heerenstraat Theater blijft vooral sfeer een 

belangrijke reden om verder te reizen, maar ook filmaanbod is belangrijker geworden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabel V.19: Significantie factoren 

Factor Significantie 

Filmaanbod 0,159 

Combinatie 0,186 

Aanvangstijd 0,763 

Bereikbaarheid 0,000 

Parkeergelegenheid 0,265 

Sfeer 0,001 

Comfort 0,016 

Kwaliteit Apparatuur 0,068 

Horeca 0,000 

 

Tabel V.20: Factoren CM 

Rang Factor Significantie 

1 Filmaanbod 0,3947 

2 Kwaliteit 
Apparatuur 

0,3487 

3 Comfort 0,2821 

4 Bereikbaarheid 0,2359 

5 Sfeer 0,2269 

6 Aanvangstijd 0,1795 

7 Parkeergelegenheid 0,1387 

8 Horeca 0,0085 

9 Combinatie -0,2661 

 

Tabel V.21: Factoren HT 

Rang Factor Significantie 

1 Sfeer 0,6250 

2 Filmaanbod 0,3596 

3 Horeca 0,3000 

4 Aanvangstijd 0,2656 

5 Kwaliteit 
Apparatuur 

0,2266 

6 Combinatie 0,2143 

7 Bereikbaarheid 0,2109 

8 Comfort 0,1746 

9 Parkeergelegenheid 0,1094 
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Hypothese 6: De invloed van substituten op multiplexen is groter dan op 

conventionele bioscopen. 
 

Hypothese 6.1: Bezoekers van een multiplex zullen gemiddeld meer gebruik maken van substituten als 

Netflix, VOD en downloaden. 

 

Toets 

Verwacht wordt dat bij multiplexen de bezoekers vaker gebruik maken van substituten dan bezoekers van 
een conventionele bioscoop. Om dit te toetsen is er gekozen voor de toetsingsmethode Chi-kwadraattoets, 
omdat er hier wordt gezocht naar een verband tussen twee categorische variabelen in een kruistabel.  
 
Vooronderstellingen: 

- Beide variabelen zijn categorisch (nominaal of zwak ordinaal) 
- Een aselecte steekproef 
- H0: Er is geen statistisch verband 
- HA: Er is wel een statistisch verband 

 

Er is voldaan aan beide voorwaarden voor de Chi-kwadraattoets. De verwachte minimale celfrequentie is 
95,53, en 0 procent van de verwachte celfrequenties ligt tussen 1 en 5. 
 
Beschrijvende statistiek 

In tabel V.22 is een verschil zichtbaar in het gebruik 

van substituten tussen CineMec (62,6%) en het 

Heerenstraat Theater (54,3%). Het is een verschil van 

8,3 procent. Relatief gezien gebruiken bezoekers van 

CineMec dus vaker substituten dan bezoekers van het 

Heerenstraat Theater. 

 

Conclusie 

De significantie van de Chi-kwadraattoets is 0,059. Dit ligt net boven de 0,05, wat betekent dat de 

nulhypothese met 95 % betrouwbaarheid is bevestigd. Met andere woorden betekent dit dat er geen 

significant verband is tussen het gebruik van een substituut en de bioscoopkeuze. Het verschil dat terug te 

zien is in tabel V.22 is dus niet significant, al zou dit met 90% betrouwbaarheid wel zijn aangenomen. 

 

Hypothese 6.1.1: Bezoekers die gebruikmaken van moderne substituten zijn jonger. 

 

Toets 

Er wordt getoetst of het verschil tussen de gemiddelde leeftijd significant is. Er is hier sprake van een 

dichotome variabele dus is er gekozen voor de Student’s t-toets op het verschil van twee 

populatiegemiddelden. De Student’s t-toets zal uitwijzen of er een verschil zit tussen de gemiddelde 

leeftijden van de respondenten van de twee bioscopen. 

 
Vooronderstellingen: 

- Dichotome variabele 
- Twee onafhankelijke aselecte steekproeven 
- H0: π1 = π2  
- HA: π1 ≠ π2 

 

Tabel V.22: Gebruik substituut 

  CM HT Totaal 

Ja # 174 126 300 

 %  62,6% 54,3% 58,8% 

Nee # 104 106 210 

 %  37,4% 45,7% 41,2% 

Totaal # 278 232 510 

 %  100,0% 100,0% 100,0% 

 



105 
 

Beschrijvende statistiek 

Tabel V.23 laat zien dat gebruikers van een substituut 

gemiddeld ongeveer 15 jaar jonger zijn. 

 

Conclusie 

De uitkomst van de toets is een significantie van 0,000. 

Dit betekent dat de nulhypothese wordt verworpen 

met 95% betrouwbaarheid, omdat de significantie 

onder de 0,05 ligt. Er is dus een significant verschil gevonden tussen de leeftijden van de bezoekers van de 

beide bioscopen. Gebruikers van substituten zijn dus significant jonger dan bezoekers die geen substituut 

gebruiken. 

 

Hypothese 6.1.2: Gebruikers van substituten zijn vaker student. 

 

Toets 

Verwacht wordt dat gebruikers van substituten vaker student zijn dan bezoekers die geen substituut 
gebruiken. Om dit te toetsen is er gekozen voor de toetsingsmethode Chi-kwadraattoets, omdat er hier 
wordt gezocht naar een verband tussen twee categorische variabelen in een kruistabel.  
 
Vooronderstellingen: 

- Beide variabelen zijn categorisch (nominaal of zwak ordinaal) 
- Een aselecte steekproef 
- H0: Er is geen statistisch verband 
- HA: Er is wel een statistisch verband 

 

Er is voldaan aan beide voorwaarden voor de Chi-kwadraattoets. De minimale verwachte celfrequentie is 
20,6 en 0 procent van de verwachte celfrequenties ligt tussen 1 en 5. 
 
Beschrijvende statistiek 

Studenten maken volgens de steekproef vaker 

gebruik van substituten dan bezoekers met 

andere dagelijkse bezigheden dan studeren. 

Ruim 50 procent van de studenten maakt 

gebruik van substituten, terwijl slechts 30 

procent van de overige dit doet (tabel V.24). 

 

Conclusie 

De significantie van de Chi-kwadraattoets is 

0,000. Dit ligt onder de 0,05, wat betekent dat de nulhypothese met 95 % betrouwbaarheid is verworpen. 

Met andere woorden betekent dit dat er een significant verband is tussen studenten en het gebruik van 

een substituut.  

 

  

 

Tabel V.23 Leeftijd en gebruik substituut 

Tabel IV.19: Gemiddelde leeftijd gebruik 
substituut 

 Gem. # 

Wel gebruik 36,0 290 

Geen gebruik 51,2 204 

 

Tabel V.24: Studenten en gebruik substituut 

  Student Geen 
student 

Totaal 

Wel gebruik # 31 65 96 

 %  52,5% 30,0% 34,9% 

Geen gebruik # 28 151 179 

 %  47,5% 70,0% 65,1% 

Totaal # 59 216 275 

 %  100,0% 100,0% 100,0% 
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Hypothese 6.2: Bezoekers van een multiplex zullen minder vaak naar de bioscoop gaan door substituten dan 

bezoekers van een conventionele bioscoop. 

 

Toets 

Verwacht wordt dat bij multiplexen de bezoekers vaker aangeven dat het gebruik van substituten het 
bioscoopbezoek negatief beïnvloedt. Om dit te toetsen is er gekozen voor de toetsingsmethode Chi-
kwadraattoets, omdat er hier wordt gezocht naar een verband tussen twee categorische variabelen in een 
kruistabel.  
 
Vooronderstellingen: 

- Beide variabelen zijn categorisch (nominaal of zwak ordinaal) 
- Een aselecte steekproef 
- H0: Er is geen statistisch verband 
- HA: Er is wel een statistisch verband 

 

Er is voldaan aan beide voorwaarden voor de Chi-kwadraattoets. De minimale verwachte celfrequentie is 
45,08 en 0 procent van de verwachte celfrequenties ligt tussen 1 en 5. 
 
Beschrijvende statistiek 

In tabel V.25 is een verschil zichtbaar in de invloed van 

substituten tussen CineMec (33,3%) en het 

Heerenstraat Theater (35,9%). Het is een verschil van 

2,6 procent. Er zit dus nauwelijks verschil tussen de 

twee bioscopen als het gaat om de mate waarin het 

bioscoopbezoek van bezoekers wordt beïnvloed door 

het gebruik van substituten. Wel is in tabel V.21 

duidelijk te zien dat ongeveer éénderde van de 

gebruikers aangeeft dat hij/zij minder vaak naar de 

bioscoop gaat door het gebruik van substituten. Dit is 20,6 procent van het totaal aantal respondenten. 

 

Conclusie 

De significantie van de Chi-kwadraattoets is 0,642. Dit ligt ver boven de 0,05, wat betekent dat de 

nulhypothese met 95 % betrouwbaarheid is verworpen. Met andere woorden betekent dit dat er geen 

significant verband is tussen de invloed van een substituut en de bioscoopkeuze. Het verschil dat terug te 

zien is in tabel V.25 is dus niet significant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabel V.25: Invloed substituut 

  CM HT Totaal 

Ja # 59 47 106 

 %  33,3% 35,9% 34,4% 

Nee # 118 84 202 

 %  66,7% 64,1% 65,6% 

Totaal # 177 131 308 

 %  100,0% 100,0% 100,0% 

 

 



107 
 

Hypothese 6.3: Respondenten die aangeven door substituten minder vaak naar de bioscoop te gaan, gaan 

ook daadwerkelijk minder vaak naar de bioscoop dan respondenten die dit niet hebben aangegeven. 

 

Toets 

Er wordt nu getoetst in hoeverre er een significant verschil is in bezoekfrequentie tussen bezoekers die wel 

aangeven dat substituten hun bioscoopbezoek negatief beïnvloeden, en bezoekers die dit niet hebben 

aangegeven. Er is hier sprake van een dichotome variabele dus is er gekozen voor de Student’s t-toets op 

het verschil van twee populatiegemiddelden. De Student’s t-toets zal uitwijzen of er een verschil zit tussen 

de gemiddelde bezoekfrequentie van de respondenten die zeggen wel  of niet beïnvloed te worden door 

substituten. 

 

Vooronderstellingen: 
- Dichotome variabele 
- Twee onafhankelijke aselecte steekproeven 
- H0: π1 = π2  
- HA: π1 ≠ π2 

 

Beschrijvende statistiek 

Tabel V.22 laat zien dat bezoekers die zeggen dat ze 

worden beïnvloed door substituten in hun 

bezoekfrequentie, ook gemiddeld minder vaak (5,8 

keer per jaar) naar de bioscoop gaan dan bezoekers 

die zeggen dat ze niet worden beïnvloed door het 

gebruik van substituten (7,5 keer per jaar). 

 

Conclusie 

De uitkomst van de toets is een significantie van 0,008. Dit betekent dat de nulhypothese wordt verworpen 

met 95% betrouwbaarheid, omdat de significantie onder de 0,05 ligt. Er is dus een significant verschil 

gevonden tussen de bezoekfrequentie van bezoekers die wel of niet beïnvloed worden door substituten. 

Respondenten die zeggen negatief beïnvloed te worden in hun bioscoopbezoek door het gebruik van 

substituten, gaan dus ook significant minder vaak naar de bioscoop dan bezoekers die niet negatief 

beïnvloed worden door het gebruik van substituten. Het klopt dus dat deze respondenten aan hebben 

gegeven dat substituten hun bezoekfrequentie negatief beïnvloeden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel V.26: Bezoekfrequentie en invloed substituut 

 Gem. # SD 

Wel invloed 5,8 106 3,2 

Geen invloed 7,5 202 5,3 

 

 


