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Voorwoord 

 

Beste lezer, 

Eindelijk is hij af, mijn bachelorthesis. Het afgelopen half jaar ben ik in de cijfers gedoken omtrent 

afstand en bioscoopbezoek. Dit was een hele andere manier van met filmbezoek bezig zijn dan ik in 

mijn vrije tijd graag doe, maar gezien ook mijn interesse in transportgeografie vond ik dit onderwerp 

erg interessant. Elke keer als ik naar een bioscoop of filmtheater ga doe ik tegenwoordig een beetje 

onderzoek: Ik scan de zaal op wat voor publiek er zit en bedenk of ik dit publiek had verwacht in deze 

bioscoop, bij deze film, op dit tijdstip. Ik vermoed dat ik dat zal blijven doen. 

Het onderzoeksproces is met ups en downs gegaan, soms was ik tomeloos enthousiast, maar op andere 

momenten liep ik weer tegen mijn perfectionisme en onzekerheid aan. Maar het is gelukt en ik ben 

tevreden over wat het geworden is.  

Vanuit de Universiteit Utrecht ben ik begeleid door Ton van Rietbergen, die mij regelmatig van nuttige 

feedback heeft voorzien, mij vertelde me niet zoveel zorgen te maken en waarmee ik interessante 

gesprekken had over het (voornamelijk) Utrechtse bioscooplandschap. Twee dagen in de week kon ik 

terecht bij Stichting Filmonderzoek, wat me erg geholpen heeft qua structuur en waar ik veel vragen 

kwijt kon aan Jorien Scholtens, mijn begeleider vanuit Stichting Filmonderzoek. Ook zij heeft mij van 

nuttige feedback gezien. Ik wil Ton van Rietbergen en Jorien Scholtens bij deze graag bedanken, zonder 

hun was mijn thesis niet geworden wat het nu is. 

Daarnaast wil ik een woord van dank uitspreken aan de rest van de collega’s van Stichting 

Filmonderzoek en de NVBF, voor de gezelligheid en het delen van ontzettend veel kennis over de 

Nederlandse bioscoopwereld, en natuurlijk elke week de laatste bezoekcijfers. Ook mijn naasten wil ik 

bedanken, voor hun geduld, vertrouwen, feedback en bemoedigende woorden. 

Ik hoop met dit onderzoek een bijdrage te hebben geleverd aan de kennis over de Nederlandse 

bioscoopwereld en dat het van nut kan zijn voor de bioscoopsector en mogelijk vervolgonderzoek. 

Veel leesplezier! 

Louise Prins, 

Utrecht, 27 januari 2017  
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Samenvatting 

Tegenwoordig kan je overal een film kijken, maar toch zit er in de laatste tien jaar een stijgende lijn in 

zowel het bioscoopbezoek als het aantal bioscopen. De opkomst van de multiplexbioscoop, 

voornamelijk aan de rand van de stad, is een tendens van de laatste twee decennia. Uit eerdere 

casestudies is gebleken dat de locatie van een bioscoop in verband staat met het type bezoeker dat 

het trekt. Maar voor heel Nederland is hier nog weinig over bekend. 

Het doel van dit onderzoek is te achterhalen hoe over heel Nederland bezoek- en reisgedrag in verband 

staan met afstand en de kenmerken van zowel de bioscoop als de bezoeker. Dit is onderzocht aan de 

hand van de volgende onderzoeksvraag: In hoeverre speelt afstand een rol in bezoek- en reisgedrag 

naar de bioscoop en in hoeverre spelen de kenmerken van de bezoeker en de kenmerken van de 

bioscoop hierin mee?  Afstand wordt in dit onderzoek als afstand en als reistijd gemeten.  

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is de data die volgde uit een enquête onder een 

representatief panel van Nederland gebruikt. De data heeft betrekking tot bioscoopbezoek in 2015. 

Daarnaast is doormiddel van GIS-analyses meer inzicht verkregen over de locaties van bioscopen en 

de afstand van de respondent tot de dichtstbijzijnde bioscoop. De bioscopen zijn ingedeeld in drie 

categorieën: multiplexbioscopen, gewone bioscopen en filmtheaters. Op zowel de data van de 

bioscopen als van de respondenten zijn statistische toetsen uitgevoerd. 

Er is geen significant verschil in afstand tot de dichtstbijzijnde bioscoop voor de gemiddelde 

Nederlander: Afstand lijkt dus geen grote barrière om af te zien van bioscoopbezoek. Voor 45+’ers zien 

we echter wel verschil in de afstand tot de bioscoop tussen bezoekers en niet-bezoekers. De helft van 

de bioscoopbezoekers bezoekt meestal niet de dichtstbijzijnde bioscoop, dit bevestigt ook dat afstand 

dus geen belangrijke belemmering vormt. Afstand heeft wel verband met de bezoekfrequentie: Deze 

groep woont significant dichterbij een bioscoop dan incidentele bezoekers. Aangezien de bioscopen 

voornamelijk in stedelijke gebieden gelegen zijn, reizen de bezoekers uit niet stedelijke gebieden 

gemiddeld langer (22,8 minuten) dan mensen uit stedelijk gebied (sterk stedelijk: 16,1 minuten). Ruim 

80 procent van de bezoekers uit niet stedelijk gebied pakt ook meestal de auto, terwijl mensen uit 

meer stedelijk gebied meer geneigd zijn met de fiets naar de bioscoop te gaan. Dit valt ook terug te 

zien in het bezoek aan de verschillende bioscopen: Filmtheaters worden meestal met de fiets bezocht 

door mensen uit stedelijke gebieden, terwijl multiplex- en gewone bioscopen meestal met de auto 

worden bezocht door mensen uit minder stedelijk gebied. Voor een multiplexbioscoop zijn bezoekers 

significant vaker bereid hun dichtstbijzijnde bioscoop over te slaan, de gemiddelde reistijd naar een 

multiplexbioscoop is daardoor significant langer dan naar een gewone bioscoop. 

Dit onderzoek geeft een gemiddeld beeld van bezoek- en reisgedrag naar de bioscoop in Nederland, 

maar gaat niet in op individuele cases, die stuk voor stuk verschillen. Om de ligging van de bioscopen 

te duiden is stedelijkheid gebruikt en de bioscopen zijn per soort bioscoop vergeleken, niet op 

meerdere kenmerken. Het zou interessant zijn om in vervolgonderzoek meer kenmerken van de 

bioscopen mee te nemen en te vergelijken met het bezoek- en reisgedrag van bioscoopbezoekers, dit 

kan een nog preciezer beeld geven over het bezoek- en reisgedrag naar de bioscoop. De afstand in 

kilometers is nu hemelsbreed naar de dichtstbijzijnde bioscoop gegeven. Voor mogelijk 

vervolgonderzoek zou ook gekeken kunnen worden naar de afstand over de weg met het gebruikte 

vervoermiddel.  
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 
Voor wie een film wil kijken zijn er tegenwoordig vele opties, dit kan eigenlijk overal. Thuis op je tv of 

computer, maar ook buitenshuis is een filmpje kijken op je laptop of telefoon geen probleem. Bijna 

elke film is via het internet – al dan niet legaal – beschikbaar. Toch zijn de bioscopen niet uit het 

straatbeeld verdwenen: naar de film gaan wordt al meer dan een eeuw gezien als ‘een avondje uit’ 

(Silver & McDonnell, 2007). Met het gezin, als romantische date, met wat vrienden of alleen: Mensen 

wanen zich graag voor een paar uur in de andere wereld die via het scherm tot hen komt. Rond het 

begin van de 20e eeuw werden Nickelodeons – kleine buurtbioscopen in de VS waar je voor vijf cent 

een korte film of documentaire kon zien – ook wel ‘the poor man’s theatre’ genoemd, of iets positiever 

‘democracy’s theatre’. Het theater werd in die tijd gezien als iets voor de elite, terwijl de film ook 

toegankelijk was voor het ‘gewone’ volk (Gomery, 1990, p. 138). Dat beeld lijkt eigenlijk nauwelijks 

veranderd te zijn in de afgelopen 100 jaar. Maar is dat ook zo? In hoeverre spelen sociaal-

demografische verschillen een rol bij bioscoopbezoek?  

Vandaag de dag is er een breed aanbod van films in de verschillende soorten Nederlandse bioscopen. 

De diversiteit aan Nederlandse bioscopen en filmtheaters is groot: Je hebt de kleine filmtheaters, met 

soms maar één zaaltje, waar voornamelijk arthouse films worden vertoond. Deze zie je vaak in kleine 

steden, zoals in Gouda en Vlaardingen en deze worden vaak gerund door vrijwilligers. Daartegenover 

staan de multiplex-bioscopen, met vele zalen zodat verschillende films tegelijkertijd gedraaid kunnen 

worden, met in totaal een enorm aantal stoelen. Voorbeelden van zulk soort bioscopen zijn Pathé 

Arena en Cinemec Utrecht. Deze bevinden zich vooral aan de rand van grote steden, zodat ze goed 

bereikbaar zijn met de auto, al zie je in Nederland dat ze soms ook op centrale plekken in de stad zitten. 

Daartussen heb je nog de conventionele bioscopen in de stadscentra en de grotere filmtheaters, die 

in de grote steden te vinden zijn.  

In Utrecht wordt druk gebouwd aan de nieuwe megabioscoop bij Jaarbeurs. Deze bioscoop, die over 

veertien zalen zal beschikken, opende eind 2016 de eerste paar zalen. De ambities zijn breed: volgens 

de website CU2030.nl wordt de bioscoop een “plek voor kaskraskers, maar ook voor artistieke films.” 

(CU2030, 2016). Het jaarbeursterrein ligt naast het Centraal Station en is dus uitstekend bereikbaar 

met het openbaar vervoer. De grote parkeerterreinen bij het complex kunnen ook door de 

bioscoopbezoekers worden gebruikt en ook komt er een grote fietsenstalling naast de bioscoop 

(Kinepolis.nl, 2016). Deze bioscoop is dus een multiplex in de stad en lijkt met het brede aanbod qua 

films en de goede bereikbaarheid zich op een grote doelgroep te richten. Echter, zo’n grote bioscoop 

brengt een bepaalde sfeer met zich mee: Trekt dat bepaalde mensen? Of weerhoudt het ook 

bioscoopbezoekers om een film in deze bioscoop te kijken? 

De bioscoop blijkt een ‘democracy’s theatre’ te zijn: mensen uit alle lagen van de samenleving 

bezoeken weleens een bioscoop. Het percentage bioscoopbezoekers is echter wel hoger in de 

middenklasse en hogere klasse van de samenleving, zo blijkt uit de Bioscoopmonitor 2015. Uit dat 

onderzoek blijkt ook dat het verschil in publiek tussen verschillende soorten bioscopen groot is: De 

gemiddelde bezoeker van een filmtheater is hoger opgeleid en ouder dan die van de commerciële 

bioscopen (Stichting Filmonderzoek, 2016a). Multiplexbioscopen worden vaker met de auto bezocht 
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en bezoekers in zowel omgeving Ede als Stadsregio Rotterdam zijn bereid een langere reistijd hiervoor 

af te leggen dan de bezoekers van de conventionele bioscopen, blijkt uit de onderzoeken van 

respectievelijk Van Hees (2015) en Romein & Haas (2013). Deze onderzoeken bekijken dus het bezoek 

van bioscopen in een specifieke regio. Maar gelden de uitkomsten van deze onderzoeken ook 

landelijk? En zijn er nog andere verschillen die het reisgedrag van bioscoopbezoekers beïnvloeden? Zit 

er bijvoorbeeld een verschil tussen bewoners van stedelijke en niet stedelijke gebieden?  

1.2 Probleemstelling en onderzoeksvraag 
Uit de bioscoopmonitor 2015 blijkt dus al dat filmtheaters en conventionele bioscopen verschillende 

bevolkingsgroepen trekken en uit de onderzoeken van Van Hees (2015) en Romein & Haas (2013) dat 

de gemiddelde reistijd die bioscoopbezoekers in de regio Ede-Wageningen en de regio Rotterdam 

bereid zijn af te leggen af hangt van het type bioscoop. Deze aspecten leiden tot de volgende 

onderzoeksvraag: 

In hoeverre speelt afstand een rol in bezoek- en reisgedrag naar de bioscoop en in hoeverre spelen 

de kenmerken van de bezoeker en de kenmerken van de bioscoop hierin mee? 

Aan de hand van het theoretisch kader zullen deelvragen bij deze onderzoeksvraag worden opgesteld. 

1.3 Relevantie 

Maatschappelijk 

Dit onderzoek is een aanvulling op de Bioscoopmonitor 2015, een jaarlijks terugkomend onderzoek 

dat zich richt op het bereik en de bezoekfrequentie van bioscopen (Stichting Filmonderzoek, 2016a). 

Een ruimere kennis over het verband tussen sociaal demografische kenmerken van bioscoopbezoekers 

en hun reisgedrag kan op verschillende manieren relevant zijn voor de bioscoopsector. Ten eerste bij 

de locatiekeuze van nieuwe bioscopen: Met meer kennis over het reisgedrag van de mogelijke 

bioscoopbezoekers kan deze geoptimaliseerd worden. Daarnaast kunnen nieuwe, maar ook bestaande 

bioscopen zich beter op bepaalde doelgroepen richten met meer kennis over sociaal-demografische 

kenmerken in relatie tot bioscoopbezoek. 

Wetenschappelijk 

Er zijn eerder onderzoeken gedaan naar reisbereidheid en/of reisgedrag in het algemeen en op het 

gebied van woon-werkverkeer. Ook de rol die kenmerken van het individu daarin spelen is onderzocht 

(van Acker, van Wee & Witlox, 2010; Dijst & Vidakovic, 2000; Lu & Pas, 1999; Susilo & Dijst, 2010). 

Echter, specifiek op reisbereidheid naar de film is weinig onderzoek uitgevoerd. Van Hees (2015) en 

Romein & Maat (2013) hebben recent wel dit soort onderzoek gedaan, maar hun werk was vooral 

gericht op het vergelijken van verschillende bioscopen binnen een bepaalde regio. Verhoeff (1993) en 

ook Langeveld & van Stiphout (2013) deden onderzoek naar de reisbereidheid naar podiumkunsten en 

trokken dat breder: zij keken naar heel Nederland. Dat is ook wat in deze studie gedaan zal worden 

maar dan gericht op reisgedrag naar de bioscoop. 

Geografisch 

De invloed van sociaal demografische kenmerken op het reisgedrag naar de bioscoop is een 

geografisch onderwerp bij uitstek. De verschillen tussen bevolkingsgroepen in relatie tot 

bioscoopbezoek zullen worden onderzocht. Daarbij wordt gekeken of deze verschillen verband hebben 
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met het reisgedrag. Hiervoor is het van belang te kijken wat de ligging en de spreiding van de bioscopen 

is en wat het verband is met de afstand van de bezoeker tot de bioscoop. 

1.4 Leeswijzer 
Na deze inleiding volgt het theoretisch kader (H2), daarin wordt ingegaan op eerder gedaan onderzoek 

dat relevant is voor deze studie. De resultaten uit deze onderzoeken zullen worden geanalyseerd en 

de basis vormen voor het conceptueel model en de onderzoeksvragen. Hierna komt de 

onderzoeksopzet (H3): Deze bestaat uit een beschrijving van de gebruikte methoden om het 

onderzoek uit te voeren en de operationalisering van de gebruikte begrippen. Hoofdstuk 4 kijkt naar 

de representativiteit van het panel. Als dat is behandeld, zullen de resultaten van het onderzoek 

worden geanalyseerd. Er wordt eerst ingegaan op locatie en kenmerken van bioscopen in relatie tot 

de afstand die de bezoeker aflegt (H5), waarna een hoofdstuk volgt over de kenmerken van de 

bezoeker in relatie tot afstand tot de bioscoop (H6). Hoofdstuk 7 gaat over de kenmerken van de 

bioscoop in relatie tot kenmerken van de bezoekers. Daarna volgt hoe deze gevonden verbanden en 

verschillen verband hebben met het bezoek- en reisgedrag van de bezoeker (H8). Als laatst volgt de 

conclusie met discussie en suggesties voor vervolgonderzoek (H9).   
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Bron: NVB/NVBF (1996-2015) 

2. Theoretisch kader 
In dit onderzoek wordt gekeken naar het reisgedrag van bioscoopbezoekers in Nederland: Wat maakt 

dat ze bereid zijn naar de film te reizen? Welke kenmerken van de bioscoop spelen daarin mee? Maar 

ook: Welke kenmerken van deze persoon spelen hierin mee? Hiervoor is het van belang te weten wat 

er al bekend is over de kenmerken van zowel de bioscopen in Nederland als van de bioscoopbezoeker. 

Ook het spreidingspatroon van de bioscopen in Nederland, en daarmee de afstand tot de bioscoop, 

wordt besproken, evenals theorieën over het reisgedrag van mensen in het algemeen. Deze theorie 

vormt de basis voor de rest van dit onderzoek.  

2.1 De Nederlandse bioscoopsector 
De bioscoop staat, samen met zijn bezoekers, centraal in dit onderzoek en wordt gebruikt als algemeen 

begrip voor een theater waar filmvoorstellingen worden vertoond (Van Dale, 2016). In de laatste tien 

jaar is er duidelijk een stijgende lijn te zien in aantal bioscoopbezoekers. Het jaar 2015 kende met een 

bezoekersaantal van een kleine 33 miljoen het hoogste aantal bioscoopbezoekers sinds 1967 (NVBF & 

NVF, 2016, p. 19). Dit is opvallend omdat films steeds toegankelijker worden buiten de bioscoop, maar 

blijkbaar biedt de bioscoop toch iets extra’s. De cijfers zijn echter nog steeds een stuk lager dan in de 

jaren vijftig, toen de komst van de televisie in de Nederlandse woonkamers de mensen uit de bioscoop 

hield (figuur 3). Uit het onderzoek van Van Hees (2015, pp. 36-37) volgt dat dat er tussen 1996 en 2012 

vooral veel grote bioscopen zijn geopend. In de buurt van deze nieuwe bioscopen moeten kleinere, 

vaak verouderde bioscopen regelmatig de deuren sluiten. Hij concludeert dan ook dat er in deze jaren 

meer bioscopen zijn gesloten dan geopend, waardoor het totaalaantal bioscopen is afgenomen. Uit de 

cijfers van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW in cijfers, 2015) blijkt wat 

anders: Tussen 2006 en 2014 is er een stijging te zien in het aantal bioscopen. Dit verschil in conclusies 

valt te verklaren door de hele periode van 1996 tot 2015 te bekijken (figuur 1): Het aantal bioscopen 

is sinds 1996 gedaald, maar sinds 2007 is er weer een stijging te zien. Ook in het aantal kleine 

filmtheaters, die Van Hees (2015) niet mee neemt in zijn onderzoek, lijkt een stijging te zitten (OCW in 

cijfers, 2015). Opvallend is dat de trend van het aantal zalen er heel anders uit ziet: deze lijn heeft, 

zoals ook al uit het onderzoek van Van Hees (2015) volgde, enkel een stijgend verloop vanaf 1996 

(figuur 2). Het verloop van het totaalaantal bezoekers per jaar verloopt wat grilliger, maar als we kijken 

naar de afgelopen twintig jaar kunnen we toch wel concluderen dat er een verband lijkt te zijn tussen 

de toename van het bioscoopbezoek en het totaalaantal doeken per jaar (figuur 2). 

Figuur 1 Aantal bioscopen in Nederland (excl. intern en kleine filmtheaters) 
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Figuur 2 Totaalaantal bezoekers van de bioscoop en totaalaantal doeken (excl. Intern en kleine filmtheaters) van de 
afgelopen 20 jaar in Nederland. 

 

Bron: NVB/NVBF (1996-2015). 

In dit onderzoek, maar ook in geraadpleegde literatuur wordt vaak onderscheid gemaakt tussen 

conventionele bioscopen – commercieel, voornamelijk Hollywoodfilms en popcorn - en filmtheaters, 

die geen winstoogmerk hebben en waar arthousefilms worden getoond (Stichting Filmonderzoek, 

2016a; Van Hees, 2015; Romein & Haas, 2013). Het onderscheid tussen de conventionele bioscopen 

en filmtheaters is echter niet zwart-wit. Waar dit in de jaren zeventig enkel af hing van de distributeur 

- de Nederlandse bioscoopbond of de alternatieve tegenhanger: Het Vrije Circuit – is dat onderscheid 

nu minder duidelijk: zo zijn er conventionele bioscopen die arthousefilms vertonen en filmtheaters die 

commercieel zijn (Bots, 2015). Hoewel het filmaanbod van bioscopen en filmtheaters meer door elkaar 

is gaan lopen in de afgelopen decennia, blijkt alleen al uit het type publiek dat er nog steeds wel 

degelijk verschillen zijn tussen bioscopen en filmtheaters. Hier zal later verder op in worden gegaan. 

In de laatste twee decennia hebben de multiplexbioscopen een opmars gemaakt. Uit het onderzoek 

van Van Hees (2015) blijkt dat het stijgende bezoekerscijfer van bioscopen in de laatste twee decennia 

ongeveer dezelfde lijn volgt als het aantal multiplexbioscopen in Nederland. Dit is weergegeven in 

figuur 2. In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk werden deze megabioscopen al vanaf de 

jaren tachtig gebouwd. In Nederland werd de eerste bioscoop met minstens acht zalen echter pas in 

1995 gebouwd. Harms (2006, p. 23) beargumenteert dat door het ruimtelijke beleid dat de 

Nederlandse overheid voerde tot de jaren negentig, de gebieden aan de rand van de stad niet 

toegankelijk waren voor vrijetijdsvoorzieningen: Bedrijventerreinen en auto- en meubelboulevards 

hadden hier het alleenrecht. In de jaren negentig kwam hier verandering in, met een toename aan het 

aantal op auto gerichte vrijetijdscomplexen op of rond de stadsrand, zoals bijvoorbeeld bioscopen, als 

gevolg. 
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Figuur 3 Aantal bioscoopbezoekers per jaar sinds 1955 (in mln.) en het aantal multiplexbioscopen in Nederland. 

 

Bron: NVBF (2016), Obdam (2014), Van Hees (2015). 

2.2 Ruimtelijk spreidingspatroon bioscopen 

De centraleplaatsentheorie  

De ruimtelijke spreiding van voorzieningen, zoals bioscopen, 

valt in te passen in de centraleplaatsentheorie van Walter 

Christaller (1933). In deze theorie is het spreidingspatroon van 

dorpen en steden gebaseerd op de verzorgingsfunctie van een 

plaats. Binnen dit spreidingspatroon is er een hiërarchie tussen 

de verschillende plaatsen: Voorzieningen waar een groter 

draagvlak voor nodig is om rendabel te zijn, zijn alleen in grotere 
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verschilt per voorziening. Daarnaast speelt de reikwijdte van 
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hangt af van de afstand die deze consumenten bereid zijn af te 

leggen. De drempelwaarde en de reikwijdte bepalen dus de 
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groot genoeg te zijn om rendabel te zijn. Als de reikwijdte veel 

groter is dan de drempelwaarde, is er ruimte voor een nieuwe 

voorziening. De centraleplaatsentheorie is een, de naam zegt 

het al, theorie. Christaller doet hiervoor veronderstellingen, die 

deels in de werkelijkheid niet opgaan (Kader 1). Zo heeft niet 

elke consument dezelfde koopkracht: Het is daarom van belang 
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- Er is sprake van een isotrope vlakte.  
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- De regionale bevolking is evenredig 

verspreid, de verzorgende functies 

zijn geclusterd.  

- Er is sprake van volledige 

mededinging op de markt.  

- Iedereen heeft identieke koopkracht 

en dezelfde consumptiewensen.  

- Zowel de producent als de 

consument zijn homo oeconomicus: 

ze weten precies wat de markt te 

bieden heeft en handelen rationeel. 

- Agglomeratievoordelen en/of 

schaalvoordelen spelen geen rol. 

Kader 1 Uitgangspunten Centraleplaatsentheorie. 

Bron: Atzema e.a. (2007, p.50) 
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geval de bioscoopbezoeker, te kijken. Maar ook het aanbod is niet homogeen: een arthousefilm in een 

filmtheater is lastig te vergelijken met een blockbuster in een multiplexbioscoop (Van Hees, 2015, p. 

20). Verondersteld kan worden dat het verzorgingsgebied van een multiplexbioscoop verschilt met dat 

van een filmtheater, aangezien er meer filmtheaters zijn. Ook hebben de transportkosten in 

werkelijkheid meestal geen lineair verband met afstand. Dit hangt af van het gebruikte vervoersmiddel 

en van bijvoorbeeld de parkeerkosten (Atzema e.a., 2012, pp. 48-57). Verhoeff (1993) heeft hier een 

theorie over ontwikkeld, deze wordt in paragraaf 2.5 behandeld. Hoe groter de stedelijkheid van een 

gebied, hoe meer mensen er wonen. Dit maakt het makkelijker om een bepaalde drempelwaarde 

binnen de reikwijdte te halen in stedelijke gebieden.  

2.3 Demografische kenmerken van ‘de bioscoopbezoeker’ 
In de bioscoopmonitor 2015 is een beeld geschetst van wie ‘de bioscoopbezoeker’ is. Een aantal 

eigenschappen hiervan worden hier besproken. Deze kenmerken worden gekoppeld aan de 

uitkomsten van andere onderzoeken.  

Geslacht 

De bioscoopbezoeker is vaker vrouw dan man: In 2015 ging 53 procent van de mannen in Nederland 

naar de bioscoop tegenover 59 procent van de vrouwen. Ook bij de bezoekfrequentie is er een verschil 

tussen mannen en vrouwen: Vrouwen gingen in 2015 gemiddeld 2,8 keer naar de bioscoop, terwijl de 

gemiddelde frequentie bij de mannen 2,0 was. In 2007 was de bezoekfrequentie van mannen en 

vrouwen nog gelijk, dit was toen 1,6. Dus voor zowel mannen en vrouwen is de bezoekfrequentie per 

jaar gestegen ten opzichte van 2007 (Stichting Filmonderzoek, 2016a, p. 16- 19).  

Leeftijd 

De bioscoopbezoeker is in de afgelopen 15 jaar 

gemiddeld steeds ouder geworden: steeds meer 

40+’ers bezoeken de bioscoop (Figuur 3) (Stichting 

Filmonderzoek, 2016a, p. 6). Uit het onderzoek van 

Romein & Maat (2013) volgt dat in regio Rotterdam de 

bioscopen aan de rand van de stad (Pathé de Kuip en 

Arcaplex in Spijkernisse) vaker bezocht worden door 

gezinnen met kinderen (22 procent) dan de bioscopen 

in de binnenstad (Pathé Schouwburgplein en Cinerama) 

(7 procent). De gemiddelde leeftijd blijkt uit dit 

onderzoek dan ook lager te zijn bij de bioscopen aan de 

rand van de stad dan bij de bioscopen in de binnenstad. 

Ook Van Hees (2015) vergeleek een bioscoop aan de 

stadsrand (Cinemec Ede) met een bioscoop in het 

stadscentrum (Heerenstraat theater Wageningen) en 

ook hierbij bleek dat de bioscoop aan de stadsrand een 

jongere gemiddelde leeftijd had (40,6 jaar versus 43,9 

jaar). Dit was bij dit onderzoek tegen de verwachtingen in, omdat de gemiddelde leeftijd in 

Wageningen lager is dan in Ede. De gemiddelde bioscoopbezoeker van beide bioscopen zijn ouder dan 

de gemiddelde bioscoopbezoeker van Nederland. In hoeverre de locatie van de bioscoop verband 

houdt met de gemiddelde leeftijd van de bezoekers is interessant om nader te onderzoeken.  

Figuur 4 Ontwikkeling marktaandelen per leeftijdscategorie. 
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De veroudering van het bioscooppubliek was de reden voor het onderzoek van Stichting 

Filmonderzoek (2016b) in opdracht van EYE over het bioscoopbezoek door jongeren. Uit dat onderzoek 

volgt dat jongeren op zoek zijn naar beleving: Dit kan zijn in de vorm van een hoge kwaliteit beeld en 

geluid, maar ook het verbeteren van de randservices, zoals arrangementen, eten en drinken, 

evenementen en de aankleding. De mogelijkheid om (gratis) films thuis te kijken maakt dat meer dan 

de helft van de jongeren minder vaak naar de bioscoop gaat. Alleen de echte blockbusters willen ze 

graag op grootscherm zien. Er is wel een groot verschil in setting waarin films thuis of in de bioscoop 

gekeken worden: thuis is dit vaak alleen of met partner, in de bioscoop met vrienden (Stichting 

Filmonderzoek, 2016b, p. 4). 

Uit het onderzoek van Harms (2006, pp. 44-45) over vrijetijdsverplaatsingen volgt dat kinderen en 

jongeren relatief veel tijd hebben, maar minder mobiel zijn dan volwassenen omdat ze afhankelijk zijn 

van hun ouders/verzorgers voor vervoer of nog geen auto en/of rijbewijs hebben. Bij jongeren tussen 

de 12 en de 17 is de fiets het meest gebruikte vervoermiddel voor vrijetijdsverplaatsingen. 

Woonvorm huishouden  

Alleenstaanden met kind(eren) bezochten in 2015 het vaakst een bioscoop: zo’n 78 procent van deze 

groep bezocht de bioscoop en de bezoekfrequentie was gemiddeld 4,0 (over alle bioscoopbezoekers 

is dit gemiddeld 2,4) (Stichting Filmonderzoek, 2016a, pp. 20-22). Ook meer stellen met kinderen 

gingen naar de bioscoop dan alleenstaanden en stellen zonder kinderen in 2015. Zoals hierboven al 

aangegeven kwam uit het onderzoek van Romein & Maat (2013) dat gezinnen in regio Rotterdam vaker 

de bioscoop aan de rand van de stad opzoeken. Ook bij Van Hees (2015, p. 49) volgt dit uit het 

onderzoek: 55,3 procent van de bezoekers van Cinemec Ede zijn gezinnen met kinderen, tegenover 

27,6 procent van de bezoekers van het Heerenstraat Theater in Wageningen.  

Opleidingsniveau 

De bioscoop wordt bezocht door mensen met allerlei verschillende opleidingsniveaus. Zoals blijkt uit 

figuur 5 op de volgende bladzijde komen de aandelen van de bevolking redelijk overeen met de 

marktaandelen van bioscoopbezoek, op de bezoekers met een vmbo-opleiding na. Hierbij is het 

aandeel in de bevolking 23 procent terwijl dit bij bioscoopbezoek maar 13 procent is. Meer dan de 

helft van de bioscoopbezoekers heeft een mbo- of hbo-opleiding: dit zijn ook de grootste groepen van 

de bevolking (Stichting Filmonderzoek, 2016a, p. 24-25). Van Hees (2015, p. 48) vond in zijn onderzoek 

dat de bezoekers van het Heerenstraat Theater in Wageningen significant hoger opgeleid zijn dan de 

bezoekers van Cinemec in Ede, de groepen hoger opgeleiden zijn respectievelijk 64 procent en 46 

procent. Dit is beide een groter aandeel hoger opgeleiden dan de 41 procent in de totale populatie 

bioscoopbezoekers (Stichting Filmonderzoek, 2016a). Zeer stedelijke gebieden hebben vaak een groter 

aandeel hoger opgeleiden dan gemiddeld, dit geldt zeker voor de meeste universiteitssteden (Centraal 

Bureau voor de Statistiek e.a., 2007). Op basis van de centraleplaatsentheorie valt te verwachten dat 

bioscopen voornamelijk in stedelijke gebieden te vinden zijn. Aangezien hoger opgeleiden dus vaker 

in stedelijk gebied wonen, is het aannemelijk dat zij een kleinere afstand naar de bioscoop af leggen 

dan de gemiddelde bioscoopbezoeker.  
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Figuur 5: Opleidingsniveau: Aandeel in Nederlandse bevolking en marktaandeel bioscoopbezoek in 2015 (leeftijd 6+). 

Bron: Stichting Filmonderzoek (2016a). 

Inkomen 

Zoals uit de nog volgende paragraaf ‘beslissingsprocessen’ zal blijken, valt te verwachten dat geld een 

van de aspecten is die meespeelt in het wel of niet bezoeken van de bioscoop. Het beschikbare 

geldbudget hangt af van het inkomen van de (niet-)bezoeker. Uit de bioscoopmonitor 2015 volgt dat 

het gemiddelde inkomen van bioscoopbezoekers iets hoger ligt dan dat van de Nederlandse bevolking. 

Opvallend is dat de bezoekfrequentie zowel in de laagste als de hoogste inkomensklasse hoger is dan 

gemiddeld (Stichting Filmonderzoek, 2016a, p. 22-24). Onderling per bioscoop kan dit ook nog 

verschillen: Uit het onderzoek van Van Hees (2015, p. 50) volgt dat het gemiddelde netto-inkomen per 

huishouden van de bezoekers van Cinemec Ede met 2630,50 euro per maand aanzienlijk hoger ligt dan 

dat van de bezoekers van Wageningen (2475,25 euro). Of er landelijk ook zulke inkomensverschillen 

zijn tussen bioscopen, en of dit verband heeft met kenmerken van de bioscopen, is stof voor nader 

onderzoek. 

Belangrijkste bezigheid 

De meeste mensen die naar de bioscoop gaan, zijn in loondienst. Dit komt overeen met het grote 

aandeel dat zij ook binnen de Nederlandse bevolking vormen (Stichting Filmonderzoek, 2016a, p. 26). 

Dit volgt ook uit het onderzoek van Van Hees (2015): Veruit de meeste bezoekers van Cinemec Ede en 

Heerenstraat Theater Wageningen zijn werkend (respectievelijk 67 procent en 61 procent). Het 

percentage bioscoopbezoekers is het hoogst onder de scholieren en studenten: 75 procent van alle 

Nederlandse scholieren en studenten bezocht in 2015 minstens één keer de bioscoop. Bij de 

gepensioneerden is dit aandeel het laagst: 33 procent (Stichting Filmonderzoek, 2016a, p. 26).  

Stedelijkheid woonlocatie 

Het wel of niet bezoeken van de bioscoop en de keuze voor het vervoersmiddel is afhankelijk van de 

stedelijkheid van de woonlocatie van de bezoeker (Romein & Maat, 2013, p. 499). Uit de 

bioscoopmonitor 2013/2014 blijkt dat er in 2014 een verband was tussen het wel of niet bezoeken van 

de bioscoop en de stedelijkheid van de woonlocatie. Dit verschil blijkt echter in 2015 niet significant te 

zijn. Een mogelijke verklaring hiervoor is het filmaanbod, een kaskraker kan mensen die zelden naar 

de bioscoop gaan incidenteel wel naar de bioscoop trekken (Stichting Filmonderzoek, 2016a, pp. 19-

20). Stedelijke gemeenten zijn gemiddeld jonger dan landelijke gemeenten. Dit komt voornamelijk 

doordat veel jongeren naar de stad trekken, terwijl de ouderen op het platteland blijven. Absoluut 

gezien wonen de meeste ouderen echter ook in de stad en blijven daar meestal ook (Planbureau voor 

de leefomgeving, 2014). 
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Kenmerken van de niet-bioscoopbezoeker 

De kenmerken besproken in deze paragraaf geven een algemeen beeld weer van de Nederlandse 

bioscoopbezoeker. De bioscoop trekt mensen uit alle lagen van de samenleving, zo blijkt. Toch is er 

ook nog een groot deel van de Nederlandse bevolking die de afgelopen jaren niet naar de bioscoop is 

geweest. Uit de bioscoopmonitor 2013/2014 blijkt dat dit 35 procent van de bevolking is. De 

gemiddelde niet-bioscoopbezoeker is meestal man, uit de oudere leeftijdsgroepen en lager opgeleid. 

In de groepen werklozen, gepensioneerden en arbeidsongeschikten en ook onder Nederlanders die in 

niet-stedelijke gebieden wonen is het percentage niet-bezoekers hoger dan gemiddeld (Stichting 

Filmonderzoek, 2014, p. 80).  

2.4 Keuze aspecten wel of niet naar de film 
De bioscoopbezoeker maakt de keuze naar de film te gaan, de niet-bioscoopbezoeker maakt, al dan 

niet bewust, de keuze dit niet te doen. Het is de vraag in hoeverre afstand meespeelt in deze keuze. 

De manier waarop een beslissing tot stand komt kan vanuit verschillende kanten benaderd worden. 

Hieronder zullen enkele benaderingen in relatie tot bioscoopbezoek worden besproken. Deze 

benaderingen komen uit verschillende uitgangspunten: de marketing, de economie en de sociale 

geografie.  

Beslissingsprocessen  

De Bioscoopmonitor 2013/2014 (Stichting Filmonderzoek, 2014) wijdt een hoofdstuk aan 

beslissingsprocessen voor het kijken van film en bioscoopbezoek. Zij bespreken hierbij verschillende 

theoretische modellen betreffende beslissingsprocessen. Zo wordt het beslissingsmodel volgens Kotler 

e.a. (2009) besproken, wat voornamelijk binnen de marketingbranche gebruikt wordt, aangevuld met 

het Motivation, Ability, Opportunity-model (MAO-model) en het Perceived Service Quality-model (PSQ-

model) (Wiggins, 2004; Brady & Cronin, 2001). Volgens Wiggins (2004), die het MAO-model ontwierp, 

kunnen consumenten drie verschillende soorten barrières ervaren in hun aankoopbeslissing. Dit zijn 

de motivatiedrempel, de vermogensdrempel en de gelegenheidsdrempel. De motivatiedrempel is een 

barrière voor iemand die bijvoorbeeld het filmaanbod niet de moeite waard vindt, deze persoon is niet 

gemotiveerd om naar de film te gaan omdat het hem of haar niet zo interesseert, of vindt dat hij of zij 

net zo goed thuis een film kan kijken. Deze persoon is lastig over te halen. Bij mensen die 

tegengehouden worden door een vermogensdrempel en/of een gelegenheidsdrempel kan dat 

makkelijker. De vermogensdrempel gaat om de middelen die nodig zijn om een bioscoop te kunnen 

bezoeken. Hieronder vallen zowel tijd als geld, maar ook de mentale en fysieke gesteldheid van de 

consument. De gelegenheid slaat op de kenmerken van de bioscoop. Als de consument zowel de 

motivatie en het vermogen heeft om naar de bioscoop te gaan hangt het nog af van aspecten als de 

prijs van het bioscoopkaartje, de bereikbaarheid van de bioscoop, de marketing van de film, de 

kwaliteit van de film en de kwaliteit van de bioscoop, het personeel dat betrokken is, de fysieke 

omgeving en het gehele proces van het bezoeken van de film (Telussa, 2010, pp. 11-16; Stichting 

Filmonderzoek, 2014; p. 52). 

Er zijn nog veel meer benaderingen van beslissingsprocessen, bijvoorbeeld ook in reisgedrag. Vanuit 

de economie wordt vaak discrete choice analysis gebruikt (Ben-Akiva & Lerman, 1985). Dit model heeft 

vier onderdelen: de decision-maker en zijn of haar kenmerken, de alternatieven die beschikbaar zijn 

voor de decision-maker, de attributen van de keuze in de vorm van voor- en nadelen voor de decision-

maker en de decision rule – waarin het proces van het kiezen van een alternatief wordt beschreven. 

Binnen de context van dit onderzoek kan de bioscoopbezoeker – of een bepaalde groep 
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bioscoopbezoekers met een gemeenschappelijk kenmerk, bijvoorbeeld opleidingsniveau - als de 

decision-maker worden gezien. De alternatieven zijn wel of niet naar de bioscoop, maar ook 

verschillende bioscopen, met de bijbehorende kenmerken van de bioscoop, die door de decision-

maker gezien kunnen worden als voor- of nadelen. 

Een alternatief dat binnen de sociale geografie wordt gebruikt is de tijdgeografie van Torsten 

Hägerstrand. Het bezoek van de film is een activiteit die, indien gewenst, ingepast kan worden in het 

ruimte-tijdpad van een individu. Hierbij wordt er dus, in tegenstelling tot het MAO-model, al vanuit 

gegaan dat het individu de motivatie heeft om naar de film te gaan, maar of deze persoon 

daadwerkelijk gaat hangt nog van een aantal dingen af. Hägerstrand beargumenteert dat de 

beslissingen ten opzichte van het ruimte-tijdpad worden beïnvloed door verschillende soorten 

beperkingen oftewel constrains. De eerste soort zijn de capability constrains: de fysieke en biologische 

beperkingen die de mens zelf heeft, maar ook bijvoorbeeld het wel of niet bezitten van een auto. 

Hierdoor zouden dus de bioscopen die te ver zijn om te bereiken met de fiets en slecht bereikbaar zijn 

met het openbaar vervoer af kunnen vallen. De tweede categorie is de coupling constrains, dit zijn 

sociale beperkingen. Voor bepaalde activiteiten dienen specifieke individuen op een bepaalde plaats 

samen te komen. Hierbij kan gedacht worden aan werk (collega’s), of een klaslokaal (leraar en 

leerlingen). Deze beperkingen kunnen ondermijnd worden, maar dat heeft meestal wel negatieve 

gevolgen. Dit maakt dat de meeste mensen doordeweeks overdag niet naar de film kunnen, aangezien 

ze dan op hun werk of op school worden verwacht. De laatste soort beperkingen zijn authority 

constrains. Deze beperkingen zijn institutioneel, bijvoorbeeld over bepaalde plaatsen waar alleen 

specifieke individuen mogen komen (De Pater & Van der Wusten, 1996, pp. 198-193). Binnen dit 

onderzoek vallen de bepaalde tijden dat films draaien onder deze beperkingen, die zijn bepaald door 

de bioscoop (en wetgeving qua openingstijden) en de bioscoopbezoeker is daar dus van afhankelijk. 

Dit is terug te zien in figuur 6: Veruit de meeste bioscoopbezoekers hebben als gebruikelijk en ideaal 

tijdstip om de bioscoop te bezoeken tussen 18.00 en 21.45 aangegeven. Alleen 65+’ers geven soms de 

voorkeur om ’s middags naar de film te gaan (Stichting Filmonderzoek, 2014, p. 71). 

Figuur 6 Gebruikelijke en ideale tijdstip bioscoopbezoek doordeweeks. 
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Keuzefactoren bioscoop 

In de inleiding werd al besproken dat het Nederlandse bioscooplandschap divers is. Dit maakt dat 

bioscopen verschillende kenmerken hebben en deze kenmerken kunnen voor de bezoeker meespelen 

in de keuze voor een bepaalde bioscoop. Uit de bioscoopmonitor 2013/2014 blijkt namelijk dat het 

niet vanzelfsprekend is dat men altijd de dichtstbijzijnde bioscoop bezoekt: 25% van de respondenten 

geeft aan dat er een bioscoop dichterbij is dan de bioscoop die meestal wordt bezocht. Uit dit 

onderzoek volgt ook dat het filmaanbod de belangrijkste factor is waarom mensen voor een specifieke 

bioscoop kiezen. Hierna volgen het zitcomfort en de aanvangstijden van de films. De locatie van de 

bioscoop komt op plaats vier: hieruit valt op te maken dat de bereikbaarheid voor veel mensen een 

belangrijke rol speelt (Stichting Filmonderzoek, 2014, pp. 75 - 76).  

Zowel Van Hees (2015) als Romein & Maat (2013), die regionaal onderzoek deden naar reisgedrag 

en/of de bezoekers van bioscopen, hebben gekeken naar verschillende kenmerken van de bioscopen 

in hun onderzoek, en deze vergeleken. Deze kenmerken zijn weergegeven in tabel 1. 

Tabel 1 Kenmerken van bioscopen die Van Hees (2015) en Romein & Maat (2013) meenamen in hun onderzoek 

Variabelen Van Hees (2015) Variabelen Romein & Maat (2013) 

Filmaanbod Filmaanbod 

Voorzieningen in de buurt Winkels en cafés in de buurt, veilige buurt, levendige stedelijke 
buurt 

Aanvangstijd Aanvangstijd, veel films in korte tijd aangeboden 

Bereikbaarheid Aanwezigheid ov-halte 

Parkeergelegenheid Parkeergelegenheid 

Sfeer Ruimtelijkheid van de bioscoop, geen lastpakken verwacht 

Comfort Comfort, geen lange rijen verwacht 

Kwaliteit apparatuur  

Horeca  

 Niet-film vermaak in de bioscoop 

 

Van Hees (2015) vergeleek dus twee bioscopen: Cinemec, een multiplexbioscoop aan de rand Ede, 

gelegen aan de snelweg, en het Heerenstraat Theater, een kleinere bioscoop in het stadcentrum van 

Wageningen. Uit zijn onderzoek blijkt dat de bezoekers van de verschillende bioscopen ander aspecten 

belangrijk vinden. Bij Cinemec staat ‘kwaliteit apparatuur’ bovenaan – deze staat bij de bezoekers van 

het Heerenstraat Theater op 6. Andersom staat bij het Heerenstraat theater ‘sfeer’ op de eerste plaats 

en horeca op de derde. Deze staan bij de Cinemecbezoekers respectievelijk op vijf en acht. 

Bereikbaarheid en comfort hebben bij de bezoekers van de verschillende bioscopen dezelfde 

rangplaats: bereikbaarheid staat tweede, comfort vierde (van Hees, 2015, p. 42). Romein & Haas 

(2013) gingen meer in op reisgedrag in relatie tot woonlocatie van de bioscoopbezoeker. Qua 

bioscopen werd er een tweedeling gemaakt: in de stad en aan de rand van de stad. Zij komen tot de 

conclusie dat mensen die in het stadscentrum wonen vaker daar naar de bioscoop gaan en mensen 

die aan de rand van de stad wonen ook vaker een bioscoop buiten het centrum bezoeken. De mensen 

in en rond de binnenstad gaan vaker met de fiets, lopend of met het openbaar vervoer, terwijl de 

bioscoopbezoekers aan de rand van de stad vaker de auto pakken. Romein & Haas (2013, p. 507) 

beargumenteren dat dit echter maar 32 procent van de variatie in bioscoopkeuze verklaard: De 

tweedeling die ze gemaakt hebben is niet uitsluitend, er zijn nog veel verschillen tussen de bioscopen 

die in dezelfde categorie zijn geplaatst.  
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Omdat Van Hees (2015) en Romein & Maat (2013) onderzoek deden naar specifieke bioscopen, was 

het mogelijk deze kenmerken daaraan te koppelen. In dit onderzoek, waar alle bioscopen van 

Nederland meegenomen worden, is dat geen doen. De aspecten die mee kunnen spelen bij de keuze 

voor een bepaalde bioscoop zijn echter wel relevant om eventuele verschillen mogelijk te kunnen 

verklaren.  

Soorten bioscopen  

Zoals in het begin van dit hoofdstuk besproken, worden bioscopen vaak opgedeeld in verschillende 

typen, deze classificatie is echter niet eenduidig. In deze paragraaf wordt ingegaan hoe andere 

onderzoekers bioscopen hebben ingedeeld.  

Romein & Maat (2013, p. 495) maken dus het onderscheid op basis van de locatie van bioscopen. De 

bioscopen aan de rand van de stad zijn meestal multiplexbioscopen en worden volgens Romein & Maat 

voornamelijk bezocht door gezinnen. Deze bioscopen zijn goed bereikbaar met de auto en de meeste 

bezoekers gebruiken dan ook dit vervoersmiddel om bij de bioscoop te komen. De auto wordt ook 

gezien als veilig vervoersmiddel om met kinderen te reizen. De ontwerpers van de multiplexbioscopen 

richten zich naast het creëren van een plezierige setting om een film te kijken ook op de beleving van 

het gebouw zelf: Comfort en ruimtelijkheid staan hoog in het vaandel. Tegenover de bioscoop aan de 

rand van de stad zetten Romein & Maat (2013, p. 495) de bioscoop in de binnenstad. Bezoekers van 

deze bioscoop komen vaker te voet, per fiets of met het openbaar vervoer. Ook worden deze 

bioscopen minder door gezinnen bezocht. Juist voor groepen vrienden of stellen zonder kinderen zijn 

deze bioscopen aantrekkelijk omdat het bioscoopbezoek zo onderdeel kan zijn van een breder uitje: 

winkels, restaurants, cafés zijn allemaal in de buurt van deze bioscopen te vinden. Romein & Maat 

(2013, p. 497) nemen in hun onderzoek alleen de grotere bioscopen in de regio Rotterdam in 

beschouwing (zes of meer zalen). Het gemaakte onderscheid – stadscentrum of daarbuiten – valt wat 

voor te zeggen: de verschillende typen bioscopen blijken ook een ander publiek te trekken en nemen 

een ander reisgedrag met zich mee. In het onderzoek van Romein & Maat zijn de kleinere bioscopen 

en filmtheaters echter niet meegenomen, wat in dit onderzoek wel gedaan zal worden. Deze zijn 

meestal gevestigd in de binnenstad, maar hebben weer andere kenmerken dan multiplexbioscopen, 

waardoor deze moeilijk te vergelijken zijn met bijvoorbeeld de Pathé in de binnenstad van Rotterdam 

die Romein & Maat onderzochten. 

Multiplexbioscopen 

Veel recente onderzoeken op het gebied van bioscoopbezoek richten zich op de multiplexbioscopen. 

De definiëring van een multiplexbioscoop wordt vaak bepaald aan de hand van het aantal zalen: acht 

of meer. Bij meer dan zestien zalen is er sprake van een megaplexbioscoop, Kinepolis Antwerpen is 

een voorbeeld van zo’n megaplexbioscoop: deze bioscoop heeft 24 zalen (Kinepolis.be, 2016).  De 

grootste bioscoop in Nederland telt echter maar veertien zalen (Van Hees, 2015; Hubbard, 2003; 

Naficy, 2014; NVBF & NVF, 2016). 

Filmtheaters 

EYE e.a. (2015, p. 8) schrijven in ‘Filmtheaters in beweging’ het volgende: 

 [Filmtheaters zijn] “Belangrijk omdat het daar – zonder winstoogmerk – gaat om 

meer dan het vertonen van films. Filmtheaters zijn daarbij in oorsprong de 

thuishavens voor relevante, maar commercieel kwetsbare films. Films met een 

bijzondere cinematografische, kunstzinnige of maatschappelijke waarde, die onze 
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kijk op de wereld nuanceren of onze horizon verbreden. Ze hebben, in zorgvuldig 

afgewogen programma’s, bovendien oog voor de waarde van filmhistorische en 

educatieve programma’s.” 

(EYE e.a., 2015, p.8) 

Bij de films in filmtheaters draait het dus om meer dan enkel vermaak. Filmtheaters draaien dus 

voornamelijk arthousefilms en vertonen in de ogen van Bourdieu (1984) voornamelijk hoog cultureel 

kapitaal, wat voornamelijk mensen uit de hoge sociale klassen zou trekken. Ook uit de 

bioscoopmonitor 2015 volgt dat filmtheaters een ander publiek trekken dan bioscopen. 

Filmtheaterpubliek is gemiddeld ouder, (nog) vaker vrouw en hoger opgeleid (Stichting Filmonderzoek, 

2016a). In de bioscoopmonitor 2013/2014 wordt specifiek ingegaan op motieven voor 

bioscoopbezoek. Ter ontspanning, als uitje en als sociale activiteit staan zowel bij de 

bioscoopbezoekers als de filmtheaterbezoekers bovenaan. Opvallend is echter dat de motieven 

‘geprikkeld worden’, ‘iets nieuws leren’ en ‘zichzelf ontwikkelen’ bij filmtheaterbezoekers een stuk 

hoger scoorden (13 tot 17 procent) dan over alle respondenten gekeken (5 tot 7 procent) (Stichting 

Filmonderzoek, 2014, p. 65). 

2.5 Reisgedrag 
Het is de vraag of de hierboven besproken verschillende soorten bioscopen ook verschillend reisgedrag 

met zich meebrengen. Om hier meer over te kunnen zeggen, wordt in deze paragraaf ingegaan op 

eerder onderzoek omtrent reisgedrag naar zowel bioscopen als andere culturele instellingen.  

Verhoeff (1993, p. 15) geeft aan dat bij spontane vrijetijdsbestedingen, zoals café- en bioscoopbezoek 

of een wandeling door het bos, mensen hier al snel van af zien als dit meer dan tien tot vijftien minuten 

kost om er te komen. Uit de Bioscoopmonitor 2013/2014 blijkt dat het grootste deel van de 

bioscoopbezoekers een reistijd heeft tussen de tien en de twintig minuten. Bioscopen zijn dus meestal 

wel iets verder gelegen dan die tien tot vijftien minuten, en een deel van de bezoekers blijkt dus bereid 

te zijn langer dan vijftien minuten te reizen naar de bioscoop. Veel langer komt echter weinig voor. 

Niet alleen bij bioscoopbezoekers is dit het geval, Langeveld & Stiphout (2013) deden onderzoek naar 

het reizen naar podiumkunsten en kwamen daarbij tot eenzelfde conclusie. Naar podiumkunsten, die 

vaak op minder plekken te bezoeken zijn dan films en dus volgens de centraleplaatsentheorie een 

hogere reikwijdte zouden moeten hebben, zijn de meeste mensen ook maar bereid om 20 tot 30 

minuten af te leggen. Dit is dus wel iets langer dan naar bioscopen, maar geen wereld van verschil. 

Verhoeff (1993, p. 15) gebruikt hiervoor het begrip ‘afstandsverval’ die hij als volgt definieert: “afname 

van het aandeel bezoekers onder de bevolking als gevolg van een toenemende afstand tot de 

voorziening.”. Bezoekers die het er wel voorover hebben een langere reistijd af te leggen naar de 

bioscoop maken voor die reis vaker gebruik van de auto of het openbaar vervoer. Bioscoopbezoekers 

met een reistijd van tussen de 35 en 55 minuten hebben ook andere voorkeurstijden dan bezoekers 

die dichterbij de bioscoop wonen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het dagritme van 

Nederlanders (Stichting Filmonderzoek, 2014). Reistijd staat dus in verband met voorkeuren qua 

bioscoopbezoek. Het blijkt ook verschillend te zijn per bioscoop: Uit het onderzoek van Van Hees 

(2015, p. 55) komt dat de bezoekers van het Heerenstraat Theater gemiddeld 16,4 minuten naar de 

bioscoop reizen, terwijl de bezoekers van Cinemec Ede er gemiddeld 22,8 minuten over doen.  

Uit de bioscoopmonitor 2013/2014 blijkt ook dat filmaanbod de belangrijkste reden is om een verder 

gelegen bioscoop te bezoeken. Opvallend is echter dat als de reistijd meer dan een uur wordt, de 
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voorzieningen in de omgeving als belangrijkste reden worden gegeven om deze verder gelegen 

bioscoop te bezoeken, zie tabel 2 (Stichting Filmonderzoek, 2014 p. 78). Hieruit kan geconcludeerd 

worden dat als de reistijd meer dan een uur is, er andere aspecten aan het uitje gekoppeld worden – 

men gaat niet alleen voor de film. Deze uitkomst komt overeen met de theorie over travel-time ratio 

van Dijst & Vidakovic (2000). Dit is de relatie tussen de reistijd en de tijd die gespendeerd wordt bij de 

activiteit. Susilo & Dijst (2009) onderzoeken of sociaal-demografische kenmerken invloed hebben op 

verschillende activiteiten. De data die zij hiervoor gebruiken zijn Nederlands. Uit het onderzoek volgt 

dat de beschikking over een auto de factor is die de meeste invloed heeft: mensen met een auto 

hebben significant langere activiteiten (Susilo & Dijst, 2009, p. 26).  

Tabel 2: Top 3 redenen om een verder gelegen bioscoop te bezoeken. 

Reistijd Eerste voorkeur Tweede voorkeur Derde voorkeur 

5-10 minuten Filmaanbod 
Voorzieningen 

bioscoop 
Aanvangstijden 

15-20 minuten Filmaanbod Comfort stoelen 
Voorzieningen 

bioscoop 

25-30 minuten Filmaanbod Comfort stoelen Aanvangstijden 

35-55 minuten Filmaanbod Geluidskwaliteit 
Voorzieningen 

omgeving 

Meer dan een uur 
Voorzieningen 

omgeving 
Filmaanbod 

Gezelschap wil naar 
verder gelegen 

bioscoop 
Bron: Stichting Filmonderzoek (2014, p. 78) 

Verhoeff (1993, pp. 74-76) ontwierp ‘een theoretisch model van de reiskosten minimaliserende 

bezoeker’ van podiumkunsten in Nederland. Hij veronderstelde hierbij dat een bezoeker altijd kiest 

voor de modus met de laagste reiskosten. Deze reiskosten bestaan uit zowel geld, tijd als moeite (fysiek 

en psychisch) die de reis kost. Zoals al aangegeven bij de centraleplaatsentheorie hebben de 

transportkosten geen lineair verband met afstand, dit is per vervoersmiddel weergegeven in figuur 7. 

Hoewel dit onderzoek zich dus niet op bioscopen richt, vertoont het afstandsverval van bioscopen 

waarschijnlijk wel overeenkomsten met dat van podiumkunsten en is dit theoretisch model met enige 

voorzichtigheid bruikbaar.  

Figuur 7 Verband 
tussen reiskosten en 
afstand, uitgezet voor 
auto, voet/fiets en 
openbaar vervoer.  

 

 

 

 

Bron: Verhoeff 

(1993, p.  76) 
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Te voet of op de fiets 

Te voet en met de fiets wordt door Verhoeff (1993) samengetrokken. Aan deze manier van verplaatsen 

zijn er namelijk geen reiskosten verbonden in de vorm van geld. De verplaatsing gaat echter niet zo 

snel, dus de kosten in de vorm van tijd zullen snel toenemen. Dit geldt ook voor de kosten in de vorm 

van moeite, Verhoeff verwacht dat deze kosten meer dan evenredig toenemen als de afstand 

toeneemt. Bij het onderzoek van Romein & Maat (2013, p. 503) komt naar voren dat 

bioscoopbezoekers die te voet of per fiets gaan een significant kortere afstand afleggen naar de 

bioscoop dan mensen die gebruik maken van de auto of het openbaar vervoer. 74 procent van de 

voetgangers en fietsers naar de bioscoop overbrugt een afstand van minder dan vijf kilometer.  

Met de auto 

Aan reizen met de auto zijn hogere kosten verbonden qua geld, dan met de fiets of lopend. De 

brandstof zal altijd betaald moeten worden en ook parkeren kost vaak geld. De vaste tijdskosten 

worden hoog beschouwd: de afstand woning-auto en parkeerplaats-voorziening zullen lopend moeten 

worden afgelegd en daarnaast kan het zoeken van een parkeerplaats tijd kosten. Op korte routes kan 

het zijn dat de tijdkosten even hoog (of zelfs hoger) zijn dan als de fiets doordat er bijvoorbeeld veel 

stoplichten zijn, of dat de autoroute een stuk langer is. Het pakken van de auto is meer rendabel dan 

de fiets naarmate de afstand toeneemt (Verhoeff, 1993). Dit blijkt ook uit het onderzoek van Romein 

& Maat (2013, p. 503): 72 procent van de bioscoopbezoekers die de auto pakken leggen meer dan tien 

kilometer af. Niet iedereen heeft echter de beschikbaarheid over een auto, dus in dat geval valt deze 

mogelijkheid af.  

Met het openbaar vervoer 

Bij het openbaar vervoer wordt men gereden, wat zowel psychische als fysieke moeite kan schelen ten 

opzichte van de fiets en de auto. Het vergt echter meer planning: men is afhankelijk van de vertrek- en 

aankomsttijden van bijvoorbeeld de bus of de trein. De kosten zijn meestal hoger dan met de auto, 

zeker als men samen reist (Verhoeff, 1993). Aangezien slechts 2 procent van de bioscoopbezoekers 

alleen naar de film gaat, zal dit vaak het geval zijn. Toch zullen mensen soms het openbaar vervoer 

boven de auto kiezen, vooral op kleine afstanden in slecht bereikbare plaatsen en grotere afstanden 

om moeite te besparen. In de stadsregio Rotterdam blijkt mensen die gebruik maken van het ov naar 

de bioscoop minder waarde hechten aan de snelheid van het bereiken van de bioscoop dan autorijders 

en fietsers en wandelaars (respectievelijk 53% tegenover 77% en 73%) (Romein & Maat, 1993). 

2.6 Analyse en Conceptueel model 
De belangrijkste eenheden binnen dit onderzoek zijn de bioscoopbezoeker, de bioscoop en de afstand 

die de bioscoopbezoeker moet afleggen naar de bioscoop. Afhankelijk van de kenmerken van deze 

onderdelen, zal de bioscoopbezoeker bepaald reisgedrag vertonen. Eerst zullen nu de belangrijkste 

aspecten van deze onderdelen worden doorgenomen waarna het conceptueel model volgt met 

bijbehorende onderzoeksvragen.  

Bioscopen 

Het Nederlandse bioscooplandschap is divers: van kleine filmtheaters met één zaaltje tot 

multiplexbioscopen met veertien zalen. Stichting Filmonderzoek (2014, 2016a) maakt het onderscheid 

tussen bioscopen en filmtheaters, Van Hees (2015) laat filmtheaters buiten beschouwing en vergelijkt 

een gewone bioscoop met een multiplexbioscoop. Deze opdelingen samenvoegend volgt de opdeling 

in filmtheaters, gewone bioscopen en multiplexbioscopen. Filmtheaters zijn niet commercieel, draaien 
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voornamelijk arthousefilms en zijn vaak klein, gewone bioscopen zijn wel commercieel, draaien 

voornamelijk blockbusters en hebben maximaal zeven zalen. Multiplexbioscopen lijken qua aanbod op 

gewone bioscopen: ze zijn ook commercieel en draaien ook voornamelijk blockbusters. Met minstens 

acht zalen zijn ze echter groter dan de gewone bioscopen. Ze zijn vaak goed bereikbaar met de auto 

en comfort en ruimtelijkheid zijn belangrijk (Van Hees, 2015; Romein & Maat, 2013). Naast deze 

kenmerken kan ook naar de locatie van een bioscoop gekeken worden. Om rendabel te zijn, heeft een 

bioscoop genoeg bezoekers nodig. Aangezien aan te nemen valt dat mensen niet bereid zijn oneindig 

ver te reizen naar een bioscoop, is te verwachten dat bioscopen gevestigd zijn in en rond steden, waar 

de meeste mensen wonen in Nederland en waar een bioscoop dus ook meer potentiële bezoekers zal 

hebben dan in niet stedelijk gebied. Multiplexbioscopen hebben plek voor meer bezoekers dan 

gewone bioscopen en filmtheaters. Als we de centraleplaatstentheorie (Christaller, 1933) in 

beschouwing nemen valt dus te verwachten dat multiplexbioscopen in gemiddeld grote steden 

gevestigd zijn dan kleinere bioscopen.  

Bioscoopbezoekers 

Op basis van de bioscoopmonitor 2013/2014 (Stichting Filmonderzoek, 2015) en bioscoopmonitor 

2015 (Stichting Filmonderzoek, 2016), Van Hees (2015) en Romein & Haas (2013) zijn verschillende 

kenmerken van ‘de bioscoopbezoeker’ beschreven. Hierin wordt zowel de vergelijking gemaakt met 

de gemiddelde Nederlander als met de niet-bezoeker. De kenmerken die in dit onderzoek worden 

meegenomen staan in het conceptueel model weergegeven. 

Afstand 

De bioscoopbezoeker zal een bepaalde afstand moeten afleggen om bij de bioscoop te komen. 

Verhoeff (1993) en Langeveld & Stiphout (2013) concluderen dat er een maximale afstand (in de vorm 

van reistijd) is die mensen willen afleggen naar podiumkunsten, dit is 20 tot 30 minuten. Te verwachten 

valt dat er ook bij bioscoopbezoek een maximale reistijd is die mensen willen afleggen. De afstand die 

men wel of niet aflegt naar de bioscoop hangt af van zowel de woonlocatie van de (niet-)bezoeker als 

de locatie van de bioscoop. 

Bezoek- en reisgedrag 

De kenmerken van de (potentiële) bioscoopbezoeker, de bioscoop en de afstand van de bezoeker tot 

de bioscoop leiden tot een beslissing: Wel of niet naar de bioscoop. Uit deze beslissing volgt 

bezoekgedrag: de frequentie van het aantal bioscopenbezoeken van de persoon. Daarnaast volgt er 

reisgedrag: Hierbij wordt vooral ingegaan op de keuze voor een bepaald vervoermiddel. De theorie 

van Verhoeff (1993) veronderstelt dat de keuze van een vervoermiddel samenhangt met de kosten: in 

zowel tijd, geld als moeite. Voor elk vervoermiddel zijn deze kosten anders en de keuze hangt dan ook 

af van zowel de kenmerken van de bezoeker, de afstand tot de bioscoop als de kenmerken van de 

bioscoop.  
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Conceptueel model 

Het conceptueel model bestaat uit drie lagen: Ten eerste hebben we de fysieke laag, dit is in blauw 

weergegeven. Dit zijn de onderzoekseenheden: de bioscopen en de bioscoopbezoekers. De 

onderzoekseenheden hebben bepaalde kenmerken, die de informatie laag vormen. Daarnaast is er 

een relatie tussen de bioscoopbezoeker en de bioscoop, waar ook informatie over is in de vorm van 

afstand.  

In rood is het proces weergegeven: Er wordt vanuit gegaan dat iemand de vraag stelt “wil ik naar de 

film?” waarna aan de hand van de (bewuste en onbewuste) informatie die voor handen is een 

beslissing wordt gemaakt. Hoe het beslissingsproces verloopt is onbekend: we kijken welke beslissing 

wordt genomen in relatie tot de beschikbare informatie over de potentiële bioscoopbezoeker, de 

afstand (in kilometers of reistijd) en de bioscoop. Door de beslissingsmodellen uit het theoretisch kader 

toe te passen kunnen we wel met enige voorzichtigheid wel verwachtingen uitspreken hoe 

bioscoopbezoekers tot een beslissing komen. Uit deze beslissing volgt ook informatie over het bezoek- 

en reisgedrag van de bioscoopbezoeker: Dit kan zijn dat de potentiële bezoeker incidenteel of frequent 

naar de bioscoop gaat, of een bepaalde vervoermiddelkeuze. 

Figuur 8 Conceptueel model.  
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De onderzoekvraag zoals in de inleiding al gegeven is als volgt: 

In hoeverre speelt afstand een rol in bezoek- en reisgedrag naar de bioscoop en in hoeverre spelen 

de kenmerken van de bezoeker en de kenmerken van de bioscoop hierin mee? 

Met behulp van het conceptueel model zal getracht worden deze vraag te beantwoorden aan de hand 

van de volgende deelvragen. Bij elke deelvraag wordt het verband tussen verschillende onderdelen 

van het conceptueel model onderzocht. 

1. In hoeverre is er een verband tussen de afstand tot de bioscoop en de kenmerken van 

bioscopen?  

2. In hoeverre is er een verband tussen de kenmerken van bioscoopbezoekers en de afstand 

tot de bioscoop? 

3. In hoeverre is er verschil in het type bezoeker tussen multiplexbioscopen, gewone 

bioscopen en filmtheaters? 

4. In hoeverre is er een verband tussen de afstand tot de bioscoop en het bezoek- en 

reisgedrag naar de bioscoop? 
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3. Methodologie 
In dit hoofdstuk is beschreven hoe het onderzoek is uitgevoerd: welke methoden zijn gebruikt, wie 

en/of wat is precies onderzocht en hoe zijn de verschillende begrippen geoperationaliseerd?  

3.1 Afbakening 

Doelpopulatie 

Een representatief panel was de steekproefpopulatie van de Nederlandse bevolking in dit onderzoek. 

Het gaat hierbij om Nederlanders van zes jaar en ouder. Kinderen die te jong zijn om zelfstandig de 

enquête in te vullen werden hierbij ondersteund door hun ouders. De representativiteit is gecheckt 

worden aan de hand van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Daarnaast werden de bioscopen in Nederland onderzocht. Hiervoor werd het ledenbestand van de 

NVBF (2015) gebruikt.  

Tijdstip en periode 

De beschikbare data van de respondenten gaat over bioscoopbezoek in 2015, hiervoor werden dus 

ook de bestaande bioscopen in 2015 gebruikt. 

Onderzoeksgebied 

Het onderzoeksgebied in dit onderzoek was Nederland. Reisbioscopen zijn niet meegenomen, omdat 

de afstand tot deze bioscopen telkens anders is. Enkele respondenten gaven aan meestal een bioscoop 

in België te bezoeken. Dit is kort besproken en de reistijd van deze bezoekers is meegenomen, maar 

de bioscopen niet. 

3.2 Methoden 
Het onderzoek was tweeledig: Zowel de bioscoopbezoeker als de bioscoop waren 

onderzoekseenheden. De informatie over de bioscoopbezoeker is verzameld en door middel van 

enquêtes, de informatie over de locatie van bioscopen is verkregen doormiddel van data van de NVBF 

(2015) en GIS-analyses. Informatie over afstand in kilometers tussen de bezoeker en de bioscoop is 

berekend doormiddel van GIS-analyses. 

GIS 

Met behulp van geografische informatiesystemen (GIS) zijn de bioscopen van Nederland in kaart 

worden gebracht. Hierbij is gekeken naar het soort bioscoop en de stedelijkheid van het gebied waarin 

deze bioscoop ligt. De data die hiervoor gebruikt is kwam van Dataportaal van de Overheid (2015). Dit 

is een overzicht van de bioscopen in Nederland, met coördinaten op 16 juni 2015. Nadat dit is omgezet 

naar een kaart, zijn de missende bioscopen handmatig toegevoegd aan te hand van Google Maps. Deze 

bioscopen ontbraken omdat zij bijvoorbeeld geopend zijn in de tweede helft van 2015, of te klein zijn 

om lid te zijn van de NVBF maar wel als meest bezochte bioscoop zijn aangegeven in de enquête. Deze 

informatie is daarna gekoppeld aan de data uit het panel: postcodes van de respondenten worden 

gebruikt om hun woonlocaties in kaart te brengen. Met deze gegevens werd bekeken welke bioscoop 

het dichtst bij gelegen is en wat de afstand daartoe is. De splitsing in soorten bioscoop is hierbij ook 

gebruikt: de hemelsbrede afstanden tot de dichtstbijzijnde multiplexbioscoop en gewone bioscoop zijn 

uitgerekend, zodat kon worden gekeken of de afstand tot een specifiek soort bioscoop en het 

bioscoopbezoek van een respondent verband hebben. Ook is deze geografische data gebruikt om het 
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verschil in reisbereidheid tussen landelijke en stedelijke gebieden te onderzoeken. Dit is gedaan aan 

de hand van de postcodes(PC4) en hemelsbrede afstanden.  

Secundaire data 

De data van de respondenten zijn verzameld door middel van een panel enquête, uitgevoerd door 

CentERdata in opdracht van Stichting Filmonderzoek. Het panel is zoveel mogelijk een afspiegeling van 

de Nederlandse bevolking, zodat deze groep als steekproef van de populatie kan worden beschouwd.  

Stichting Filmonderzoek heeft hierin vragen gesteld omtrent reisgedrag, zodat dit onderzoek later kon 

worden uitgevoerd. Boeije (2009, p. 289) geeft aan dat bij het gebruiken van gegevens die verzameld 

zijn in een eerder onderzoek het belangrijkste nadeel meestal is dat dit eerdere onderzoek meestal 

een ander doel had. De vragen zijn in dit geval wel gesteld met dit onderzoek in gedachte. Als 

uitgangspunt voor de vragen is het onderzoek van Van Hees (2015) gebruikt. Daarnaast is de 

betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek duidelijk beschreven. 

Kantekening enquête 

Als kanttekening dient te worden aangegeven dat de vragen gesteld zijn met als uitgangspunt de 

duidelijkheid en het gebruiksgemak voor de gebruiker en kwamen er gedurende het onderzoek vragen 

naar boven die niet (duidelijk) gesteld zijn. Dit heeft gevolgen gehad voor dit onderzoek: Met 

bezoekfrequentie als ratiovariabele had bijvoorbeeld een interessante multiple regressie uitgevoerd 

kunnen worden en had de model split berekend kunnen worden. Ook de reistijd leverde een 

categorische variabele op. Omdat dit per 5 minuten is gevraagd, en niet in ongelijke groepen zoals 

bezoekfrequentie, is hier toch een ratio variabele van gemaakt. Van de verschillende vervoersmiddelen 

was alleen bekend of de bezoeker dit vervoermiddel meestal, soms of nooit gebruikt. Dit maakte het 

vergelijken van het gebruik van de verschillende vervoermiddelen lastig – de categorieën sluiten elkaar 

namelijk niet uit. Ook was nu niet bekend met welk vervoermiddel de reistijd van de respondent was 

afgelegd. De antwoordoptie over het niet met de auto gaan omdat de respondent daar geen 

beschikking lijkt door veel respondenten over het hoofd gezien. Dit was nu zo’n kleine groep, dat daar 

niets over gezegd kon worden. Ook de vraag met wie de bezoeker naar de bioscoop ging en/of reist is 

niet gesteld, dit was een interessante toevoeging geweest. De gebruikte enquête is niet bijgevoegd, 

voor vragen hierover kunt u bij Stichting Filmonderzoek terecht. 

Data-analyse 

De statistische data-analyse wordt gebruikt om veranderingen en verschijnselen in gedrag te 

registreren (Boeie e.a., 2009, p. 241-243). Uit zowel de panel enquête als de GIS-analyses volgde 

databases waarop statistische toetsen zijn uitgevoerd: een met de respondenten en een met de 

bioscopen. De statistische analyses zijn uitgevoerd met behulp van SPSS. 

De operationalisering van de gebruikte variabelen voor zowel de bioscopen als de bioscoopbezoekers 

zijn te vinden in bijlage 2.  
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4. Representativiteit 
CentERdata voert elk kwartaal een steekproef uit in opdracht van Stichting Filmonderzoek. De vragen 

omtrent reisgedrag zijn gesteld in periode 4 van 2015. Deze meting is gedaan in week 51 en 52. Het 

totale aantal panelleden van CentERdata was toen 3184. Hiervan hebben 2140 de enquête volledig 

ingevuld, dit is een responsratio van 67,2%. Er wordt uitgegaan van een betrouwbaarheidsniveau van 

95%, dit betekent dat we kunnen zeggen dat er met 95% zekerheid gezegd kan worden dat de 

gevonden verschillen niet op toeval berusten. De kritieke waarde (Zα) is 1,96 bij een 

betrouwbaarheidsinterval van 95%. Als sleutelvariabele nemen we het bereik van bioscopen in 2014: 

54% (Stichting Filmonderzoek, 2014). Als we daarbij een nauwkeurigheid E van 2,5% willen zal de 

steekproef een valide respons van minimaal 1527 moeten opleveren (De Vocht, 2014, pp. 207-221). 

Het is echter al bekend dat er 2140 respondenten de enquête volledig hebben ingevuld. Door de 

formule om te draaien kan de nauwkeurigheid E bij deze steekproef worden berekend. Dit is ongeveer 

2,1%. 

𝑛 =
𝑍𝛼
2∗𝑝(1−𝑝)

𝐸2
   

1,962∗0,054∗0,046

0,0252
≈ 1527  √(

1,962∗0,054∗0,046

2140
) ≈ 0,021 

CentERdata heeft op basis van postcodes een adressensteekproef getrokken. De steekproef is dus 

aselect: iedereen uit het steekproefkader heeft een gelijke kans om uit de steekproef getrokken te 

worden. Mensen kunnen zich niet opgeven, maar centERdata benadert de respondenten zelf. Een 

kleine vergoeding wordt geleverd voor het invullen van de enquêtes, wat maakt dat de responsratio 

relatief hoog is. Indien nodig voorziet CentERdata de respondenten van een computer om de 

vragenlijsten in te vullen. De hoge responsratio komt ten goede aan de representativiteit van de 

steekproef. Er wordt continu gemonitord om de steekproef zo representatief mogelijk te houden. Dit 

wordt gedaan aan door de steekproef op leeftijd, stedelijkheid, wel/niet werkend, inkomen en 

opleiding te vergelijken met gegevens van het CBS. 

Of de steekproef representatief is voor de populatie waaruit hij afkomstig is, kan worden nagegaan 

met de Chi-kwadraat goodness-of-fit toets (De Vocht, 2014, p. 158). CentERdata en Stichting 

Filmonderzoek hebben al gekeken naar de representativiteit van de steekproef. Deze is helaas niet 

representatief op leeftijd: Jongeren tussen de 16 en de 29 zijn ondervertegenwoordigd en vooral de 

40+’ers oververtegenwoordigd (χ2(7) = 241,050; p = 0,000). Dit is de reden dat respondenten een 

weegfactor krijgen op leeftijdsklasse (tabel 4). 

Tabel 3 Verhouding steekproef en populatie per leeftijdsklasse, met bijbehorende weegfactoren (CentERdata, 2015). 

Leeftijdsklasse % steekproef Populatie absoluut % populatie Weegfactor 

6-11 7,5% 1139016 7,2% 0,96 

12-15 5,5% 817097 5,2% 0,94 

16-23 3,1% 1647979 10,4% 3,33 

24-29 2,5% 1270208 8,0% 3,18 

30-39 13,3% 2015121 12,7% 0,96 

40-54 28,2% 3733257 23,6% 0,84 

55-64 16,9% 2197545 13,9% 0,82 

65+ 23,0% 3007743 19,0% 0,82 
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Qua geslacht is de steekproef wel representatief (χ2(1)=0,282; p=0,595). De mannen zijn iets 

oververtegenwoordigd, maar het verschil tussen de waargenomen waarde en de verwachte waarde is 

minimaal.  

De statistische toetsen zijn te vinden in bijlage 3.  
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5. De bioscoop: kenmerken en afstand 
In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op de 

bioscopen in Nederland, hun locatie en de 

afstand die bioscoopbezoekers hiernaartoe 

afleggen. In het conceptueel model hiernaast 

zijn deze aspecten opgevuld weergegeven. Een 

overzicht van alle bioscopen in Nederland is te 

vinden in bijlage 1. Meer informatie over de 

statistische toetsen uit dit hoofdstuk staat in 

bijlage 4. 

Volgens de gegevens van de NVBF (2015) waren er in 2015 265 bioscopen en filmtheaters in 

Nederland. In tabel 5 is weergegeven hoeveel dit er zijn per soort bioscoop, met de totaalaantallen 

doeken en stoelen. Daaruit wordt duidelijk dat als we enkel naar het aantal bioscopen van elk soort 

kijken, dat een vertekend beeld geeft. De multiplexbioscopen hebben bij elkaar veel meer stoelen dan 

de filmtheaters en kunnen dus ook meer bezoekers aan. Een gemiddelde multiplexbioscoop heeft 8,4 

keer zoveel stoelen als een gemiddeld filmtheater, maar de gewone bioscopen bezitten samen veruit 

het hoogste aantal stoelen. 

Tabel 4 Aantal bioscopen, doeken en stoelen in Nederland per type bioscoop (2015). 

 Aantal 
bioscopen 

Aantal 
doeken 

Aantal 
stoelen 

Gemiddeld 
aantal stoelen 
per bioscoop 

Multiplexbioscopen 23 211 36401 1583 

Gewone bioscopen 123 491 88146 717 

Filmtheaters 119 186 21843 184 
NVBF (2015) 

Als we kijken naar welke bioscoop het meest bezocht werd in 2015 blijkt 

dat voor 63,5 procent van de bioscoopbezoekers de meest bezochte 

bioscoop in 2015 een gewone bioscoop te zijn. 26,4 procent van de 

bezoekers bezocht meestal een multiplexbioscoop en 10,1 procent ging het 

vaakst naar een filmtheater. Als we deze gegevens vergelijken met het 

totaalaantal stoelen per bioscoop lijken daar redelijke gelijkenissen in te 

zitten: Ook meer dan de helft (60%) van de bioscoopstoelen in Nederland 

staat in een gewone bioscoop. Aangezien in dit onderzoek gebruik is 

gemaakt van de meest bezochte bioscoop van de respondenten, kan het 

verband met het aantal stoelen niet een op een worden gelegd: De 

bezoeken aan eventuele niet meest bezochte (maar dus wel bezochte) 

bioscopen zijn niet meegenomen, evenals de frequenties van de 

verschillende bioscoopbezoekers. Toch geeft het een aardig beeld (figuur 

10).  

 

Figuur 9 (deel-) conceptueel model. 
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Figuur 10 Verhoudingen 
bezoekers en stoelen per 
bioscoop (2015). 
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  Bronnen: CBS Wijk- en buurtkaart, 2015; NVBF Ledenbestand, 2015. 

Figuur 11 Stedelijkheid per buurt en bioscopen in Nederland per type (2015). 
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5.1 Locatie 
Uit de centraleplaatsentheorie van Christaller (1933) volgde de verwachting dat bioscopen 

voornamelijk gevestigd zijn in steden. Figuur 11 op de vorige bladzijde is een kaart van Nederland naar 

stedelijkheid van de buurt met alle bioscopen per type. Te zien valt dat inderdaad bijna alle bioscopen 

in of bij stedelijke gebieden liggen, terwijl toch ook een aanmerkelijk deel van Nederland uit niet-

stedelijk gebied bestaat. Maar aangezien de stedelijkheid op het aantal adressen per vierkante 

kilometer is gebaseerd, wonen daar ook minder potentiele bioscoopgangers.  

Stedelijkheid 

Op deze kaart is verder te zien dat de multiplexbioscopen vooral in of bij de grootste steden van 

Nederland te vinden zijn. Opvallend is dat de enige multiplexbioscopen die gelegen zijn in gemeenten 

met minder dan 100.000 inwoners zich bevinden in Limburg. De enige multiplexbioscoop die in het 

noorden van het land te vinden is ligt in Groningen. Wat verder opvalt is dat verschillende 

multiplexbioscopen bij voetbalstadions zijn gelegen. Pathé Arena (Amsterdam) en Pathé de Kuip 

(Rotterdam) zijn bekende voorbeelden en zelfs naar de stadions vernoemd, maar ook Wolff Groningen, 

JT Kerkrade, Wolff CineStar (Enschede) liggen pal naast een voetbalstadion, en bij Foroxity Sittard en 

Euroscoop Tilburg liggen de stadions van respectievelijk Fortuna Sittard en Willem II op een steenworp 

afstand. Er lijkt geen direct verband te zijn tussen voetbalstadions en multiplexbioscopen, maar 

aannemelijk is dat er voor deze grote bioscopen niet/of nauwelijks ruimte is in de binnenstad en de 

grond aan de rand van de stad ook een stuk goedkoper is. Ook de bereikbaarheid per auto, het 

vervoersmiddel waar Nederlands zich het meest mee verplaatsen naar vrijetijdsbestedingen (Harms, 

2006), is over het algemeen is stuk beter buiten het stadscentrum, net zoals de parkeervoorzieningen. 

In het buitenland zijn de multiplex-bioscopen dus vaak te vinden bij de grote malls, maar aangezien 

we die in Nederland niet echt hebben in die vorm, is dat lastig te vergelijken.  

Waar deze tendens doet verwachten dat de multiplexbioscopen meer aan de rand van de stad te 

vinden zijn – en dus in minder stedelijke gebieden – dan gewone bioscopen en filmtheaters, lijkt dat 

als we naar stedelijkheid kijken niet het geval te zijn. De verschillen tussen stedelijkheid en 

verschillende soorten bioscopen zijn niet significant: Van elke soort bioscoop ligt minstens 75% van de 

bioscopen in zeer sterk stedelijk of sterk stedelijk gebied en dus ook van de multiplexbioscopen (tabel 

6). Als we inzoomen op de kaart liggen multiplexbioscopen toch regelmatig aan de rand van de stad, 

ook al komt dit niet uit deze statistieken. Dit valt mogelijk te verklaren doordat de multiplexbioscopen 

sowieso in grotere steden liggen: Het hele gebied is dus meer stedelijk. In kleine steden en/of dorpen 

is er soms helemaal geen zeer sterk stedelijk gebied, en kan een filmtheater dus in de binnenstad liggen 

terwijl de buurt als matig stedelijk wordt bestempeld. 

Tabel 5 Stedelijkheid locatie per soort bioscoop (2015). 

 Multiplexbioscoop Gewone bioscoop Filmtheater Totaal 

 Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Zeer sterk stedelijk 10 50,00% 54 43,90% 52 44,80% 116 44,80% 

Sterk stedelijk 5 25,00% 44 35,80% 38 32,80% 87 33,60% 

Matig stedelijk 3 15,00% 15 12,20% 15 12,90% 33 12,70% 

Weinig of niet 
stedelijk 

2 10,00% 10 8,10% 11 9,50% 23 8,90% 

Totaal 20 100,00% 123 100,00% 116 100,00% 259 100,00% 
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Aantal inwoners 

Wil een bioscoop rendabel zijn, moeten er genoeg potentiele bioscoopbezoekers in de buurt wonen. 

Dit is wat Christaller (1933) de drempelwaarde noemt. De verwachting is er dus dat als er meer 

bioscopen en/of grotere bioscopen zijn, er ook meer mensen in de regio wonen. 

Op de kaart valt al te zien dat de multiplexbioscopen voornamelijk bij grote steden liggen. Als we voor 

elke bioscoop het aantal inwoners van de bevolkingskern nemen en deze per soort bioscoop bij elkaar 

optellen en daar het gemiddelde over uitrekenen, blijkt dat met een gemiddeld inwonersaantal van 

339102 multiplexbioscopen gemiddeld in grotere bevolkingskernen gelegen zijn dan gewone 

bioscopen en filmtheaters, die ongeveer op hetzelfde gemiddelde uitkomen (tabel 7). 

Tabel 6 Gemiddelde aantal inwoners van de bevolkingskernen waar de bioscopen zijn gelegen. 

Soort bioscoop Gemiddeld inwonersaantal bevolkingskern 

Multiplexbioscoop 339102 

Gewone bioscoop 195838 

Filmtheater 197296 

 

Bioscopen zijn dus meestal gelegen in stedelijke gebieden. Qua stedelijkheid is er weinig verschil in 

locatie voor de verschillende typen bioscopen. Multiplexbioscopen zijn gemiddeld wel vaker in grotere 

bevolkingskernen te vinden dan gewone bioscopen en filmtheaters. 

5.2 Reistijd en afstand 
In de vorige paragraaf is een beeld geschetst waar de verschillende soorten bioscopen gelegen zijn. 

Maar hoever reizen bezoekers naar de bioscoop? In deze paragraaf wordt op die vraag ingegaan.  

Uit het onderzoek van Van Hees volgde dat de bezoekers van het Heerenstraat Theater en Cinemec 

Ede er respectievelijk 16,4 en 22,8 minuten over doen om bij de bioscoop te geraken. Voor de 

gemiddelde bioscoopbezoeker is dit 18,8 minuten, met een standaarddeviatie (SD) van 11,3. Dit is 

langer dan de 10 tot 15 minuten die Verhoeff (1993, p. 15) aangaf als maximale reistijd bij spontane 

vrijetijdsbestedingen, bioscoopbezoek is echter regelmatig ook niet spontaan maar gepland (Stichting 

Filmonderzoek, 2014, p. 69). Deze gemiddelde reistijd is dus wel korter dan bij bezoekers aan 

podiumkunsten, wat te verwachten viel aangezien er meer bioscopen zijn dan theaters en deze dus 

een kleinere reikwijdte hebben.  

Als we kijken of de gemiddelde reistijd gelijk is voor de verschillende soorten bioscopen die mensen 

bezochten in 2015 door middel van variantieanalyse, blijkt er een significant verschil in gemiddelde 

reistijd te zijn. Voor multiplexbioscopen is de gemiddelde reistijd 20,7 minuten (SD = 11,4), terwijl dit 

voor gewone bioscopen en filmtheaters respectievelijk 17,8 (SD = 10,8) en 18,0 (SD = 11,8) is. Uit een 

Bonferroni test blijkt echter dat er geen significant verschil is tussen de reistijden van 

multiplexbezoekers en filmtheaterbezoekers, en gewone bioscoopbezoekers en filmtheaterbezoekers. 

Er is alleen een significant verschil in de reistijd van multiplexbezoekers en gewone bioscoopbezoekers. 

Als we dit terug koppelen naar Christaller (1933), hebben multiplexbioscopen dus gemiddeld een 

grotere reikwijdte (in reistijd) dan gewone bioscopen. 

Dat multiplexbezoekers gemiddeld een significant langere reistijd hebben dan bezoekers van de 

gewone bioscoop hangt samen met een groter aandeel bezoekers dat meer dan 30 minuten naar de 
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bioscoop reist (figuur 12). Dit is 13,8 procent bij de multiplexbezoekers en maar 8,1 procent van de 

gewone bioscoopbezoekers. Filmtheaterbezoekers wonen het vaakst binnen 10 minuten reizen van de 

bioscoop: dit is in 40,3 procent van de bezoekers zo. Eerder bleek al dat het grootste gedeelte van de 

bioscopen, en dus ook van de filmtheaters, in (zeer) sterk stedelijke gebieden liggen. Te verwachten 

valt dus dat filmtheaterbezoekers ook zelf vaker in (zeer) sterk stedelijke gebieden wonen. 

Figuur 12 Verhoudingen in reistijd per type bioscoop. 

 

Alleen van de bioscoopbezoekers is de gemiddelde reistijd naar de bioscoop bekend, van de niet-

bezoekers weten we dit niet. Om te onderzoeken of er een verband is tussen de afstand tot de 

bioscoop en het wel of niet naar die bioscoop gaan, is doormiddel van GIS-analyses de hemelsbrede 

afstand berekend naar de dichtstbijzijnde bioscoop voor zowel bezoekers (gewone bioscoop en 

multiplexbioscoop) als niet-bezoekers. Die afstand is voor niet-bezoekers gemiddeld 5,8 kilometer 

(SD=4,7) en voor bezoekers 5,4 kilometer (SD=4,6). Dit verschil is niet significant, dus voor de 

gemiddelde niet-bezoeker lijkt afstand niet de barrière te zijn om niet naar de bioscoop te gaan. 

Meer dan de helft van de bioscoopbezoekers (gewone bioscoop en multiplexbioscoop) bezoekt 

meestal niet de bioscoop die hemelsbreed het dichtstbij zijn of haar woning is. Zoals te zien in tabel 8, 

zijn dit het vaakst de bioscoopbezoekers waarvan de dichtstbijzijnde bioscoop een gewone bioscoop 

is. Bioscoopbezoekers waarvoor de dichtstbijzijnde bioscoop een multiplexbioscoop is, kiezen in de 

meeste gevallen wel voor die bioscoop. Het verschil is significant, echter de variantie wordt maar voor 

14,5 procent verklaard. 

Tabel 7 Soort dichtstbijzijnde bioscoop en bezoek aan verder gelegen of dichtstbijzijnde bioscoop. 

Dichtstbijzijnde bioscoop 
is:  

Gaat naar verder gelegen 
bioscoop 

Gaat naar dichtstbijzijnde 
bioscoop 

Multiplexbioscoop 35,2% 64,8% 

Gewone bioscoop 54,1% 45,9% 

Totaal 50,1% 49,9% 

Bioscoopbezoekers die naar de dichtstbijzijnde bioscoop gaan, wonen daar gemiddeld 4,7 kilometer 

vandaan (hemelsbreed) (SD=4,2), terwijl bezoekers die meestal naar een verder gelegen bioscoop gaan 

gemiddeld 6,2 kilometer van de dichtstbijzijnde bioscoop wonen (SD = 4,9), maar dit is dus niet de 

bioscoop die zij bezoeken. Dit is een significant verschil: Het lijkt erop dat mensen die toch al verderweg 

van de bioscoop wonen, het minder erg vinden om nog verder te reizen om naar de film te gaan.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

multiplexbezoeker

gewone bioscoopbezoeker

filmtheaterbezoeker

t/m 10 minuten 15 of 20 minuten 25 of 30 minuten meer dan 30 minuten
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5.3 Conclusie 
Er is geen significant verschil in (hemelsbrede) afstand tot de dichtstbijzijnde bioscoop tussen 

bezoekers en niet-bezoekers: het lijkt er dus niet op dat mensen die verder van een bioscoop wonen, 

vaker niet-bezoekers zijn. Met enige voorzichtigheid kunnen we dus stellen dat afstand voor de 

gemiddelde Nederlander in 2015 geen belangrijke drempel is om niet naar de bioscoop te gaan. Ook 

voor de bezoekers lijkt afstand niet heel belangrijk te zijn: meer dan de helft van de (multiplex- en 

gewone) bioscoopbezoekers gaat naar een verder gelegen bioscoop, ze zijn dus bereid verder te reizen 

voor bepaalde faciliteiten die de dichtstbijzijnde bioscoop misschien niet biedt. De belangrijkste reden 

om verder te reizen is het filmaanbod (Van Hees, 2015; Stichting Filmonderzoek, 2014).  

Multiplexbezoekers hebben met een gemiddelde 20,7 minuten een significant langere reistijd dan de 

bezoekers van gewone bioscopen (17,8). Uit de analyse volgt ook dat multiplexbioscopen, waar er een 

stuk minder van zijn dan filmtheaters en gewone bioscopen, in gemiddeld grotere bevolkingskernen 

liggen. Volgens Christaller (1993) hebben grotere steden een hogere verzorgingsgraad en daarmee een 

groter verzorgingsgebied. Gezien de gemiddeld hogere reistijd zou dit bij multiplexbioscopen ook 

kunnen gelden. De gemiddelde reistijd van filmtheaterbezoekers (18,0) verschilt niet significant met 

die van de andere twee soorten bioscopen, al is een significant groter aandeel van deze groep 

bezoekers binnen tien minuten bij de bioscoop, wat doet vermoeden dat een groot deel van de 

filmtheaterbezoekers in (zeer) sterk stedelijk gebied woont, waar 75 procent van alle soorten 

bioscopen is gelegen.  
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Bezoekers van buitenlandse bioscopen 

Twee respondenten (uit één huishouden) gaven aan dat hun meest bezochte bioscoop dit jaar in 

Denemarken was. Deze gegevens zijn niet mee genomen in het onderzoek aangezien dit algemene beeld 

zou vertekenen. Van 18 van de respondenten is de meest bezochte bioscoop gelegen in België. De 

woonlocatie, de bezochte bioscopen in België en alle bioscopen in Nederland zijn weergegeven in figuur 14. 

Tien personen van deze groep bezochten Kinepolis Antwerpen. Dit is een megaplex-bioscoop met 24 zalen, 

iets wat niet in Nederland te vinden is. De vraag is of Nederlanders de Vlaamse bioscopen blijven opzoeken 

met de komst van meer grote bioscopen in Nederland. De recente opening van de nieuwe bioscoop in 

Bergen op Zoom zou dit doen kunnen verminderen als meer mensen denken zoals Birgit van Reijen: “Zalig 

dat we niet meer naar Antwerpen hoeven.”. (BN DeStem, 2016). De groep respondenten die meestal een 

buitenlandse bioscoop bezoeken is te klein om generalisaties op uit te voeren, maar in relatie tot bioscopen 

in Zuid-Nederland wel van belang. Aan de Duitse grens speelt dit niet – er zijn ook geen respondenten die 

hebben aangegeven meestal naar een Duitse bioscoop te gaan – wat waarschijnlijk komt doordat er een 

taalbarrière is. 

Respondenten die in 2015 meestal naar een bioscoop in België gingen. 

 

Kader 2 Respondenten die meestal buitenlandse bioscopen bezoeken. 
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6. De bioscoopbezoeker: kenmerken en afstand 
In het vorige hoofdstuk is gekeken naar hoe de locatie 

van de verschillende soorten bioscopen zich 

verhouden tot de afstand die de bioscoopbezoekers 

afleggen. In dit hoofdstuk zoomen we verder in op deze 

bioscoopbezoekers: Is er een verband tussen bepaalde 

kenmerken die ze hebben en de afstand naar de 

bioscoop? Eerst kijken we naar de woonlocatie van de 

respondent in de vorm van stedelijkheid, waarna 

wordt ingegaan op het verband tussen 

persoonskenmerken en afstand. Meer informatie over 

de statistische toetsen uit dit hoofdstuk staat in bijlage 

5.  

6.1 Stedelijkheid 
Over de bioscopen is in het vorige hoofdstuk duidelijk geworden dat deze voornamelijk in (zeer) sterk 

stedelijke gebieden liggen. De woonlocatie van de bioscoopbezoekers verschilt niet significant in 

stedelijkheid van de niet-bezoekers, en dus niet van het gemiddelde van de Nederlandse bevolking. 

Maar waar wonen de bezoekers in relatie tot de bioscoop? Als je in niet stedelijk gebied woont, moet 

je dan gemiddeld gezien langer naar de bioscoop reizen dan iemand die in sterk stedelijk gebied woont, 

omdat daar meer bioscopen gevestigd zijn? Als we reistijd afzetten tegen stedelijkheid, lijkt het daar 

wel op (figuur 14). Het aantal bioscoopbezoekers dat binnen 10 minuten bij de bioscoop is en in niet 

stedelijk gebied woont is klein, zeker vergeleken met de andere niveaus van stedelijkheid. Deels wordt 

dit gecompenseerd door het deel van de bioscoopbezoekers die in niet stedelijk gebied wonen die 15 

of 20 minuten reizen naar de bioscoop: dit is veruit de grootste groep binnen dit stedelijkheidsniveau. 

In de sterk stedelijke gebieden wonen de meeste bioscoopbezoekers die maximaal 10 minuten reizen 

naar de bioscoop, en de minste bioscoopbezoekers die 25 minuten of meer reizen.  

Figuur 14 Reistijd naar stedelijkheid van de woonlocatie van de bioscoopbezoeker. 

 

Als we kijken naar de gemiddelde reistijd naar stedelijkheid van de woonlocatie van de 

bioscoopbezoeker doormiddel van variantieanalyse blijken de gemiddelde reistijden significant te 

verschillen. In tabel 9 zijn de gemiddelde reistijden en standaarddeviaties weergegeven naar 

stedelijkheid.   
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Tabel 8 Gemiddelde reistijd en standaarddeviatie naar stedelijkheid van de woonlocatie van de bioscoopbezoeker (in 
minuten). 

Stedelijkheid woonbuurt Gemiddelde reistijd Standaarddeviatie 

Zeer sterk stedelijk 17,2 10,9 

Sterk stedelijk 16,1 11,6 

Matig stedelijk 19,1 12,5 

Weinig stedelijk 19,3 10,1 

Niet stedelijk 22,8 10,0 

Totaal 18,8 11,3 

De gemiddelde reistijd voor bezoekers uit niet stedelijke gebieden is met 22,8 minuten significant 

langer dan de gemiddelde reistijden voor bezoekers uit de gebieden met de andere niveaus van 

stedelijkheid. Dit viel te verwachten, aangezien bioscopen dus meestal in de (zeer) sterk stedelijke 

gebieden gevestigd zijn. Het zijn echter niet de bioscoopbezoekers uit zeer sterk stedelijke gebieden 

die de gemiddeld kortste reistijd hebben: dit zijn de bioscoopbezoekers uit sterk stedelijke gebieden 

met een gemiddelde reistijd van 16,1 minuten. Een significant verschil met de gemiddelde reistijd van 

bezoekers uit zeer sterk stedelijk gebied (17,2 minuten) is er echter niet. De gemiddelde reistijd van 

bezoekers uit sterk stedelijk gebied is wel significant korter dan die van bezoekers uit matig stedelijk 

en weinig stedelijk gebied.  

Verder gelegen bioscoop  

Al eerder bleek dat meer dan de helft van de bioscoopbezoekers (gewone bioscoop en 

multiplexbioscoop) meestal niet naar de bioscoop gaan die voor hun op hemelsbreed de kortste 

afstand ligt. Bioscoopbezoekers die meestal naar een verder gelegen bioscoop gaan, blijken significant 

vaker in zeer sterk stedelijke of juist niet stedelijke gebieden te wonen (figuur 15, op de volgende 

bladzijde). Al eerder bleek ook dat de meeste bioscopen in zeer stedelijk gebied staan, hier is de 

bioscoopdichtheid dus het grootst: er zijn meer bioscopen op relatief korte afstand om uit te kiezen. 

Daarnaast is, door deze hoge bioscoopdichtheid en het feit dat deze afstand is berekend vanuit een 

centraal punt in het viercijferige postcode gebied, de kans dat de bioscoop die hemelsbreed het 

dichtstbij is niet de bioscoop die het snelst te bereiken valt groot. Hierdoor valt het hogere percentage 

bezoekers dat niet naar de dichtstbijzijnde bioscoop gaat mogelijk te verklaren. Bioscoopbezoekers die 

in landelijke gebieden wonen hebben zeer waarschijnlijk niet zoveel keuze uit bioscopen op zo’n korte 

afstand en zullen dus verder moeten reizen naar de film te gaan. Uit hoofdstuk 5 volgde ook al dat de 

gemiddelde afstand naar de dichtstbijzijnde bioscoop lager is voor bezoekers die inderdaad de 

dichtstbijzijnde bioscoop bezoeken dan voor bezoekers die een verdergelegen bioscoop bezoeken. Dit 

verschil wordt dus niet veroorzaakt door de mensen die een verder gelegen bioscoop bezoeken en in 

sterk stedelijk gebied wonen, maar waarschijnlijk door de mensen die juist in een niet-stedelijk gebied 

wonen. Relatief gezien zijn de verschillen dan kleiner: Als je twee kilometer van een bioscoop af woont 

en de volgende bioscoop is op vier kilometer afstand, dan is dat een verdubbeling. Wanneer je 

bijvoorbeeld al zes kilometer moest afleggen is twee kilometer extra een minder groot verschil, zeker 

als met de auto wordt gereisd.  
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Figuur 15 Verband stedelijkheid woonlocatie en bezoek verder gelegen of dichtstbijzijnde bioscoop (excl. filmtheaters). 

 

6.2 Leeftijd 
Uit het vorige hoofdstuk kwam ook naar voren dat er geen significant verband is tussen stedelijkheid 

en het wel of niet bezoeken van de bioscoop en de afstand tot de dichtstbijzijnde bioscoop en het wel 

of niet bezoeken van een bioscoop. Als we deze groepen echter 

vergelijken per leeftijdsgroep blijkt afstand voornamelijk voor de 

jongere generaties geen barrière te zijn. Er is wel een significant 

verschil in stedelijkheid tussen bezoekers en niet-bezoekers van 45 

jaar en ouder: mensen die in zeer stedelijk gebied wonen zijn relatief 

vaker bioscoopbezoekers en mensen die in niet stedelijk gebied 

wonen zijn dat juist niet (figuur 14). Dit zien we ook terug als we 

kijken naar de afstand naar de dichtstbijzijnde bioscoop (gewone 

bioscoop en multiplexbioscoop). Dit verschil is, net zoals het verschil 

in stedelijkheid, niet significant als we de hele populatie meenemen. 

Maar ook hierbij blijkt er wel een verband te zijn tussen 

bioscoopbezoek en afstand naarmate de leeftijd toeneemt: bij 45 

t/m 58-jarigen wonen niet-bezoekers gemiddeld 5,8 kilometer van 

de dichtstbijzijnde bioscoop, terwijl de bezoekers met 4,9 kilometer 

een stuk dichterbij wonen. Ook voor de categorie 59 t/m 73-jarigen 

gaat dit op, het verschil in afstand tussen de bezoekers en niet-

bezoekers is hierbij zelfs nog groter: De afstand naar de 

dichtstbijzijnde bioscoop is 6,2 kilometer voor niet-bezoekers 

tegenover 4,4 kilometer voor bezoekers. Bij de groep van 74 jaar en 

ouder is dit verschil er echter niet. Het percentage 

bioscoopbezoekers is binnen deze groep sowieso al een stuk lager 

(15,4 procent), dus mogelijk valt dit te verklaren doordat het 

grootste deel van de ouderen naar de bioscoop gaan sowieso te veel 

moeite vindt of niet interesseert. Het deel van de 74+’ers dat wel 

gaat wil mogelijk graag naar de bioscoop, dus is misschien wel bereid 

moeite te doen, en kan dat ook nog. Hierbij is naar afstand gekeken, niet naar reistijd. Als we 

gemiddelde reistijd afzetten tegen gemiddelde leeftijd blijkt ook daar geen verband tussen te zitten. 
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6.3 Andere kenmerken van de bioscoopbezoeker 
Bij leeftijd blijkt de afstand tot de bioscoop een rol te spelen, maar er is geen verband tussen 

gemiddelde reistijd en gemiddelde leeftijd. Als we reistijd afzetten tegen andere kenmerken van de 

bioscoopbezoeker, zoals geslacht, opleidingsniveau, woonvorm van het huishouden en de 

aanwezigheid van kinderen in het huishouden blijken binnen deze categorieën de gemiddelde 

reistijden ook niet significant te verschillen.  

6.4 Conclusie 
Er blijken niet vaak verbanden te zijn tussen de kenmerken van de bezoeker en de reistijd naar de 

bioscoop. Als we kijken naar afstand en stedelijkheid zijn er wel enige verschillen te vinden. 

Mensen uit niet stedelijk gebied reizen gemiddeld in 22,8 minuten naar de bioscoop, dit is significant 

langer dan mensen uit gebieden die meer stedelijk zijn. Dit komt vooral doordat er maar weinig 

bezoekers zijn die binnen tien minuten bij de bioscoop zijn en in landelijk gebied wonen, bij de andere 

stedelijkheidniveaus is deze groep veel groter. Vanuit alle stedelijkheidniveaus gaan een aanzienlijke 

groep bezoekers meestal naar een verder gelegen bioscoop, maar de mensen uit niet stedelijk gebied 

reizen samen met de bezoekers uit sterk stedelijk gebied significant vaker naar een verder gelegen 

bioscoop dan de bezoekers met een woonlocatie in een gebied met een tussenliggende mate van 

stedelijkheid. Voor de mensen in sterk stedelijk gebied is de verklaring waarschijnlijk dat de keuze 

binnen een korte afstand groter is. Voor bezoekers uit niet stedelijk gebied is de afstand die overbrugd 

moet worden toch al groter en dan zal een paar kilometer meer of minder niet zo snel uitmaken. In 

beide gevallen maakt dit de drempel om een andere bioscoop te bezoeken, bijvoorbeeld vanwege het 

filmaanbod, lager.  

De onderzochte persoonskenmerken van bioscoopbezoekers lijken geen verband te hebben met de 

reistijd tot de bioscoop. Afstand gaat echter wel meespelen naarmate mensen ouder zijn: Bij de 

groepen 45 t/m 58 jaar en 59 t/m 73 jaar wonen de niet-bezoekers significant verder van de bioscoop 

en is er een verschil in stedelijkheid tussen de bezoekers en niet-bezoekers uit deze categorieën. De 

afstand naar de bioscoop lijkt dus in relatie tot leeftijd wel een drempel te kunnen zijn om de bioscoop 

bezoeken. Het is echter niet zo dat de gemiddelde reistijd bij bezoekers uit deze leeftijdscategorieën 

ook lager is. Op andere demografische kenmerken blijkt er ook geen verband te zijn met reistijd. Dit is 

bijvoorbeeld bij opleidingsniveau tegen de verwachtingen in, aangezien hoger opgeleiden significant 

vaker in de stad wonen (CBS, 2007) en de gemiddelde reistijd naar de bioscoop vanuit stedelijk gebied 

korter is dan vanuit niet stedelijk gebied. 
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7. De bioscoop en zijn bezoekers 
In de vorige twee hoofdstukken zijn het verband 

tussen de bioscoop en afstand en het verband 

tussen de bioscoopbezoeker en afstand onderzocht. 

In dit hoofdstuk wordt gekeken wat het verband is 

tussen de kenmerken van de bioscoop en de 

kenmerken van de bioscoopbezoeker (figuur 18). 

Meer informatie over de statistische toetsen uit dit 

hoofdstuk staat in bijlage 6.  

7.1 Stedelijkheid 
Uit hoofdstuk 5 kwam naar voren dat de verschillende soorten bioscopen allemaal meestal in (zeer) 

sterk stedelijke gebieden liggen en daarom was het niet verbazend dat in hoofdstuk 6 volgde dat 

bezoekers uit niet stedelijke gebieden gemiddeld de langste reistijd hebben. Maar worden de 

verschillende bioscopen ook ongeveer evenredig bezocht door mensen uit de verschillende 

categorieën qua stedelijkheid? Dit blijkt niet het geval te zijn: uit toetsing blijkt dat er een significant 

verband is tussen de stedelijkheid van de woonlocatie van de bezoeker en het soort bioscoop dat hij 

of zij bezoekt (Figuur 19). Meer dan de helft van de filmtheaterbezoekers woont in zeer sterk stedelijk 

of sterk stedelijk gebied, terwijl dit bij de gewone bioscoopbezoekers minder dan 35 procent is. Van 

deze groep woont bijna de helft in weinig stedelijk of niet stedelijk gebied. Hoewel de reikwijdtes van 

filmtheaters en multiplex-bioscopen wel hoger zijn dan van gewone bioscopen - beide trekken meer 

bezoekers die minstens 30 minuten reizen dan gewone bioscopen, zie figuur 13 – blijken filmtheaters 

het toch vooral te moeten hebben van bezoekers uit de stad. Bij multiplex-bioscopen is dit meer 

gespreid: de grootste groep bezoekers, bijna 30 procent, woont in matig stedelijk gebied.  

Figuur 18 Verhoudingen stedelijkheid van de woonplaats van de bezoeker per soort bioscoop dat bezocht wordt. 

 

7.2 Demografische kenmerken 
Uit het vorige hoofdstuk blijkt dat leeftijd het enige onderzochte kenmerk is waarbij er een significant 

verband is met reistijd. Maar in hoeverre is er een verband tussen deze persoonskenmerken en het 

soort bioscoop dat meestal wordt bezocht? In deze paragraaf wordt daarop ingegaan. 

Leeftijd 

De gemiddelde leeftijd van alle respondenten ligt met 43,15 jaar iets hoger dan de gemiddelde leeftijd 

van alle Nederlanders van 41,50 jaar, dit komt doordat er geen respondenten van jonger dan zes jaar 

zijn meegenomen in dit onderzoek (CBS, 2016a). Er is echter een groot verschil tussen de gemiddelde 
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leeftijden van bioscoopbezoekers en niet-bioscoopbezoekers: bioscoopbezoekers zijn gemiddeld 37,5 

jaar oud, terwijl niet-bioscoopbezoekers gemiddeld de leeftijd van 50,3 jaar hebben. De groep 

bioscoopbezoekers heeft haar jongere gemiddelde niet te danken aan de filmtheaterbezoekers: Met 

een gemiddelde leeftijd van 53,9 jaar zijn zij gemiddeld nog ouder dan de niet-bioscoopbezoekers. De 

multiplexbezoekers zijn veruit het jongst, zij zijn gemiddeld 33 jaar oud. Alle gemiddelden met 

standaarddeviatie zijn weergegeven in tabel 10. Uit variantieanalyse blijkt dat alle gemiddelde 

leeftijden van de bezoekers van de verschillende soorten bioscopen significant van elkaar verschillen.  

Tabel 9 Gemiddelde leeftijd en standaarddeviatie per bezoeksgroep. 

De hoge leeftijd van de gemiddelde 

filmtheaterbezoeker is mede zo hoog 

doordat slechtst één kind aangeeft meestal 

een filmtheater te bezoeken. In figuur 19 is 

ook te zien dat de groepen 16- tot 29-

jarigen en 30- tot 44-jarigen kleiner zijn bij 

de filmtheaters dan bij de gewone 

bioscopen en multiplex-bioscopen. De 

groep 59+`ers die meestal naar een 

filmtheater gaat is echter in verhouding groot, dit is bijna de helft van de filmtheaterbezoekers. Dit 

verklaart ook de hoge gemiddelde leeftijd bij de filmtheaterbezoekers. Bij de multiplexbioscopen is 

minder dan 10 procent 59 jaar of ouder, wat dus een veel kleiner aandeel is dan bij de 

filmtheaterbezoekers. Uiteraard heeft dit de lage gemiddelde leeftijd van de multiplexbezoekers 

beïnvloed. 

Figuur 19 Soort bioscoop die meestal bezocht wordt en niet-bezoekers per leeftijdsklasse. 

 

Kinderen 

De kinderen vormen een bijzondere subgroep, er zijn speciale genres voor. Ze zijn bij het naar de 

bioscoop gaan meestal wel afhankelijk van de ouders/verzorgers. In dit onderzoek zijn kinderen 

gedefinieerd als tot en met vijftien jaar, aangezien mensen van zestien naar alle films mogen en 

(meestal) niet meer afhankelijk zijn van hun ouders om zich naar de bioscoop te verplaatsen. Meer dan 

75 procent van alle kinderen ging in 2015 minstens één keer naar de bioscoop: Dit percentage is een 

stuk hoger dan over alle leeftijden (56,4 procent). De meeste bioscoopbezoekers bezoeken meestal 

een gewone bioscoop, dit geldt ook voor de kinderen. In verhouding bezoeken ze de gewone bioscoop 
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nog vaker dan de bezoekers van 16 jaar en ouder. Dit kan verband hebben met het feit dat kinderen 

bijna geen filmtheaters bezoeken (figuur 20).  

Figuur 20 Soort bioscoop die meestal bezocht wordt voor kinderen en bezoekers van 16 jaar en ouder. 

  

Geslacht 

Niet alleen leeftijd blijkt een verband te hebben met de keuze voor een bepaald type bioscoop, ook 

het geslacht van de bezoeker speelt mee (figuur 21). Dat vrouwen vaker naar de bioscoop gingen in 

2015 was al bekend, evenals dat niet-bezoekers vaker mannen zijn (Stichting Filmonderzoek, 2016a). 

Er is ook een significant verband tussen het soort meest bezochte bioscoop en het geslacht van de 

bioscoopbezoeker. Mannen bezoeken vaker een multiplexbioscoop dan vrouwen, die op hun beurt 

vaker in een filmtheater of gewone bioscoop te vinden zijn dan mannen.  

Figuur 21 Soort bioscoop die meestal bezocht wordt per geslacht. 

 

Opleidingsniveau 

Ook tussen het soort meest bezochte bioscoop en het opleidingsniveau van de bioscoopbezoeker is er 

een significant verband. In figuur 22 valt te zien dat de verdeling in opleidingsniveau voor gewone 

bioscopen en multiplexbioscopen elkaar niet veel ontloopt. Onder de filmtheaterbezoekers zijn relatief 

twee keer zo veel hoger opgeleiden, meer dan 60 procent van de filmtheaterbezoekers in totaal. De 

verwachting dat filmtheaters gemiddeld een hoger opleidingsniveau hebben dan de andere 

bioscoopbezoekers kwam ook al naar voren in het theoretisch kader. De mogelijke verklaring is dat 

filmtheaterbezoekers vaker aangeven naar de bioscoop te gaan om iets te leren of geprikkeld te 

worden (Stichting Filmonderzoek, 2014). 
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Figuur 22 Soort bioscoop die meestal bezocht wordt per opleidingsniveau 

 

Inkomen 

In het theoretisch kader kwam al naar voren dat het gemiddelde inkomen van bioscoopbezoekers iets 

hoger ligt dan van de Nederlandse bevolking. Uit toetsing blijkt dat het gemiddelde netto-inkomen per 

huishouden van multiplexbezoekers (M=3028,6; SD=1628,9), gewone bioscoopbezoekers (M=2981,7; 

SD=1405,4) en filmtheaterbezoekers (M=2825,2; SD=1418,9) niet significant verschilt. Zoals ook uit de 

theorie bleek, vond Van Hees (2015, p. 50) in zijn onderzoek wel een significant verschil in inkomen 

van de bezoekers van Cinemec Ede en Heerenstraattheater Wageningen. Per bioscoop blijkt het 

gemiddelde inkomen dus wel te kunnen verschillen, maar alles bij elkaar genomen lijken die verschillen 

elkaar dus ongeveer uit te balanceren.  

Woonvorm huishouden 

Bij de variabele leeftijd bleek al dat de meest bezochte bioscoop voor kinderen vaak een gewone 

bioscoop of multiplexbioscoop is, geen filmtheater dus. Er is een significant verband tussen soort 

meest bezochte bioscoop en woonvorm van de bioscoopbezoeker. Als we kijken naar de woonvorm 

van alle bioscoopbezoekers blijkt dat als er kinderen aanwezig zijn in het huishouden, er relatief gezien 

veel vaker meestal een gewone bioscoop of multiplexbioscoop wordt bezocht. Meer dan 80% van de 

filmtheaterbezoekers is alleenstaand of heeft geen kinderen (meer) thuis wonen (figuur 23).  

Figuur 23 Soort bioscoop naar woonvorm huishouden. 
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7.3 Type films 
Bioscopen hebben een bepaald filmaanbod, wat bekeken kan worden per genre. In deze paragraaf 

wordt gekeken wat het verband is tussen het type genre dat wordt bezocht en de persoonskenmerken, 

maar ook het verband met het soort bioscoop dat meestal bezocht wordt: Blijken bezoekers van 

bepaalde genres significant vaker een bepaald soort bioscoop te bezoeken?  

De respondenten hebben van 22 verschillende genres aangegeven of ze in 2015 een dergelijk type film 

hebben bezocht. Deze percentages hangen af van het filmaanbod van 2015: Actiefilms en komedies, 

die in 2015 het populairst waren (zie figuur 24), zijn er elk jaar wel. Maar of bijvoorbeeld het genre 

western populair is zal per jaar verschillen. In 2015 waren de kostuumdrama’s, horrorfilms, musicals 

en sportfilms – dus mogelijk door het gebrek aan aanbod - niet populair: Minder dan 5 procent van de 

bioscoopbezoekers bezocht deze genres.  

Figuur 24 Percentage bezoekers dat soms films van dit genre in de bioscoop bezoekt. 

 

Als we de populariteit van genres bekijken in verband met het type bioscoop, zien we dat er grote 

verschillen zijn. Voornamelijk bij het vergelijken van filmtheaters versus multiplex- en gewone 

bioscopen zijn de verschillen voor bijna elk genre significant. Dit was echter te verwachten, aangezien 

filmtheaters duidelijk een ander aanbod hebben dan multiplex- en gewone bioscopen. Het verschil in 

aanbod tussen multiplex- en gewone bioscopen is een stuk kleiner. Toch blijken hiertussen ook 

significante verschillen te zitten. Zo bezoeken bezoekers van de gewone bioscoop vaker arthouse-, 

historie- of drama films terwijl bezoekers van multiplex-bioscopen vaker naar animatie-, fantasy-, 

science fiction-  en actiefilms gaan (figuur 25). Dit zou verband kunnen hebben met de lagere 

gemiddelde leeftijd van bezoekers van multiplex-bioscopen.  
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Figuur 25 Voorkeur in genres van multiplex- en gewone bioscoopbezoekers (de genres die significant verschillen) 

 

Als we naar de multiplex- en gewone bioscoopbezoekers kijken in twee leeftijdscategorieën – de 

filmtheaterbezoekers zijn dus weggelaten – valt te concluderen dat er bij een aantal genres een 

verband is met leeftijd (tabel 11).  

Tabel 10 Voorkeuren qua genres voor bezoekers van multiplex-bioscopen en gewone bioscopen tot 40 en boven de 40 
jaar. 

 

Deze uitkomsten komen deels overeen met de verschillen in voorkeuren voor gewone en multiplex-

bioscopen. De animatie- en fantasy films waar multiplex-bezoekers significant vaker de voorkeur aan 

geven zijn ook significant populairder bij het jongere publiek, waar een groot deel van de multiplex-

bezoekers onderdeel van is. Bij de voorkeur voor science fiction- en actiefilms lijkt er echter geen 

verband met leeftijd te zijn. Het zou kunnen dat bij deze typen film meer waarde wordt gehecht aan 

de kwaliteit van het beeld en het geluid en dat daarom voor deze typen films vaker bewust de 

multiplex-bioscopen worden opgezocht, die meestal over goede faciliteiten beschikken. Qua geslacht 

is de voorkeur voor science fiction- en actiefilms wel significant: Mannen geven hier duidelijk de 

voorkeur aan, net zoals aan avonturenfilms (figuur 26, volgende bladzijde). Dit geldt ook voor 

oorlogsfilms en westerns, maar het totale percentage bezoekers die aangeeft hier soms heen te gaan 
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is een stuk lager dan bij andere 

genres. Bij vrouwen zijn vooral de 

(romantische) dramafilms en 

(romantische) komedies favoriet. 

Ook bij bezoek van musicalfilms is 

het aandeel vrouwen veel hoger, 

maar het totale percentage 

bezoekers is ook bij dit genre laag. 

Opvallend is dat meer vrouwen 

familiefilms en kinder- en 

jeugdfilms bezoeken dan mannen. 

Een mogelijke verklaring hiervoor is 

dat vrouwen vaker met kinderen 

naar de bioscoop gaan.  Als we 

verder inzoomen op de voorkeuren 

van mannen en verschillende leeftijdsklassen vergelijken, blijken er binnen deze groep wel significante 

verschillen te zijn voor de genres avontuur, science fiction en actie: mannen tussen de 16 en de 29 

gaan hier significant vaker heen. 

Binnen deze groep van 16 tot en met 29 jaar is er ook een significant verband tussen het soort meest 

bezochte bioscoop en geslacht. Zoals uit figuur 27 blijkt, is het percentage jongens en mannen van 

tussen de 16 en 30 jaar dat meestal een multiplexbioscoop bezoekt twee keer zo hoog als dat bij de 

meisjes en vrouwen uit dezelfde leeftijdscategorie. Bij bioscoopbezoekers van boven de dertig jaar en 

ouder is er geen verband tussen geslacht en het soort bioscoop gevonden, de groep jonge mannen 

springt er dus uit. Deze groep heeft dus ook duidelijk een voorkeur voor science fiction- en actiefilms, 

de genres die significant vaker populair zijn bij bezoekers van multiplex-bezoekers. Het verband tussen 

multiplexbioscopen en deze genres lijkt dus via de jongens en mannen van tussen de 16 en 30 jaar te 

lopen. Deze groep heeft een voorkeur voor deze genres, en deze genres komen beter tot hun recht 

met hoge kwaliteit beeld en geluid, waar deze groep ook een voorkeur voor heeft (Stichting 

Filmonderzoek, 2016b). Multiplex-bioscopen hebben vaak betere en nieuwere beeld en geluid 

voorzieningen (Van Hees, 2015), wat zodoende kan verklaren dat jonge mannen significant vaker een 

multiplexbioscoop bezoeken dan mannen van boven de 30 of vrouwen.   

Figuur 27 Soort meest bezochte bioscoop naar geslacht en leeftijdsgroep. 
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Figuur 26 Voorkeur in genres per geslacht (de genres die significant verschillen)  
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7.4 Conclusie 
In dit hoofdstuk is gekeken naar het verband tussen de soort bioscoop en de kenmerken van de 

bezoeker. De filmtheaterbezoeker wijkt op veel vlakken af van de multiplex- en gewone 

bioscoopbezoeker, maar er zijn ook kenmerken waar deze bezoekers op verschillen. 

Meer dan de helft van de filmtheaterbezoekers woont in (sterk) stedelijk gebied, terwijl een relatief 

groot gedeelte van de gewone bioscoopbezoekers in weinig of niet stedelijk gebied woont. Bij de 

multiplexbezoekers zijn de groepen gelijker verdeeld, matig stedelijk is bij deze soort bioscoop de 

grootste. Dit is opvallend, want zoals uit het vorige hoofdstuk bleek is de reistijd van 

multiplexbezoekers significant langer dan die van de gewone bioscoopbezoekers, terwijl gewone 

bioscopen dus juist een hoger percentage bezoekers uit niet stedelijk gebied heeft, die dus gemiddeld 

ook een langere reistijd hebben.  

De gemiddelde filmtheaterbezoeker is 53,9 jaar, vrouw, hoger opgeleid en heeft geen kinderen (meer) 

thuis wonen. Tussen de multiplex- en de gewone bioscoopbezoekers zijn er overeenkomsten: er is 

geen significant verschil in inkomen, woonvorm of opleidingsniveau. Maar er zijn ook verschillen: Zo 

zijn multiplexbezoekers zijn significant jonger (33,0 jaar tegenover 36,6 jaar), dit komt vooral door de 

grote groep jongeren. Uit het theoretisch kader bleek ook dat jongeren vooral voor de beleving en 

echte blockbusters naar de bioscoop gaan (Stichting Filmonderzoek, 2016b). Het is een mogelijkheid 

dat deze beter tot hun recht komen in multiplexbioscopen, die meestal goede apparatuur hebben. De 

multiplexbezoeker is ook vaker man, terwijl de gewone bioscoop meer door vrouwen wordt bezocht. 

Qua genres zit er verschil in voorkeuren van multiplex- en gewone bioscoopbezoekers. Bij 

multiplexbezoekers zijn animatie-, fantasy-, science fiction- en actiefilms populairder. De eerste twee 

zijn ook significant populairder bij bioscoopbezoekers onder de 41 en de laatste twee bij mannen: Het 

filmaanbod in combinatie met de kwaliteit van beeld en geluid (deze genres films zijn vaak 3D met veel 

special effects) verklaart dus mogelijk de gemiddelde lage leeftijd het hoge percentage mannen onder 

de multiplexbezoekers. Vooral jonge mannen (16 t/m 29) blijken significant vaker een 

multiplexbioscoop te bezoeken. 
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8. Reis- en bezoekgedrag 
Dit hoofdstuk gaat in op aspecten van 

bioscoopbezoek als de beslissing om te gaan al 

gemaakt is, daarbij wordt ingegaan op de volgende 

vragen: Hoe vaak gaat de bezoeker naar de 

bioscoop? En hoe gaat de bezoeker naar de 

bioscoop? Beide vragen worden behandeld, 

waarbij de kennis die in de vorige hoofdstukken is 

opgedaan wordt meegenomen. Meer informatie 

over de statistische toetsen uit dit hoofdstuk staat 

in bijlage 5. 

8.1 Bezoekfrequentie 
De populatie is al eerder ingedeeld in de 

groepen bezoeker en niet-bezoeker. Maar 

binnen de groep bezoekers is niet iedereen 

voor een even groot deel verantwoordelijk 

voor het totale bioscoopbezoek in 

Nederland. Dit hangt af van de 

bezoekfrequentie van de bezoeker, die in 

deze paragraaf besproken wordt. Zoals te 

zien in figuur 29, ging het grootste deel van 

de bioscoopbezoekers in 2015 maar een of 

twee keer naar de bioscoop. Samen met de 

bezoekers die de bioscoop 3 of 4 keer 

bezochten vormen zij de groep incidentele 

bezoekers. Slechts 15,7 procent ging 

minstens vijf keer naar de bioscoop, dit zijn de frequente bezoekers. Wie zijn deze bezoekers? 

Verschillen ze, qua kenmerken, van incidentele bezoekers? Wonen ze bijvoorbeeld dichterbij de 

bioscoop? En is er een verband tussen bezoekfrequentie en het soort bioscoop dat meestal bezocht 

wordt?  

Reistijd en afstand 

De gemiddelde reistijd van de incidentele bezoekers (M=18,9, SD=11,2) blijkt niet significant te 

verschillen met de reistijd van frequente bezoekers (M=17,7, SD=11,8). Toch is er wel een significant 

verschil. Zoals te zien is in figuur 30 woont een groter deel van de frequente bezoekers wel binnen tien 

minuten reizen van de bioscoop, maar ook de groep die er minstens dertig minuten over doet is groter. 

Bezoekers die dus binnen tien minuten van de bioscoop wonen zijn dus vaker frequente bezoekers, 

maar aangezien het percentage bezoekers dat meer dan 30 minuten aflegt naar de bioscoop bij de 

frequente bezoekers hoger ligt, lijken zij ook bereid verder te reizen dan de incidentele bezoekers. 

1-2 keer 3-4 keer

5-11 keer minstens 1 keer per maand

Figuur 29 Bezoekfrequentie in 2015 

 
Figuur 28 (deel-) conceptueel model. 
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Figuur 30 Reistijd naar de bioscoop van incidentele en frequente bezoekers 

 

Ook al reizen de frequente bezoekers gemiddeld niet significant korter naar de bioscoop, de multiplex- 

en gewone bioscoopbezoekers die frequent naar de bioscoop gaan wonen wel significant dichterbij 

een bioscoop dan incidentele bezoekers die meestal een gewone bioscoop of een multiplexbioscoop 

bezoeken.  De frequente bezoekers wonen gemiddeld op hemelsbreed 3,1 kilometer van een bioscoop 

(SD=3,1 km), terwijl deze afstand voor de incidentele bezoekers gemiddeld 5,3 kilometer is (SD=4,6 

km). Aangezien bioscopen voornamelijk in (zeer) stedelijke gebieden gevestigd zijn, doet dit 

vermoeden dat de frequente bezoekers relatief gezien vaker in stedelijke gebieden zullen wonen dan 

incidentele bezoekers. 

Stedelijkheid 

Als we kijken naar de stedelijkheid van de woonlocatie, blijkt uit toetsing dat er inderdaad een 

significant verschil is tussen incidentele en frequente bezoekers. In figuur 31 valt te zien dat, relatief 

gezien, de groep die in een zeer sterk stedelijk gebied woont bij de frequente bezoekers een stuk groter 

is dan bij de incidentele bezoekers. Dit geldt voor de bezoekers uit niet stedelijk gebied juist andersom: 

zij zijn relatief vaker incidentele bezoekers.  

Figuur 31 Stedelijkheid van de woonlocatie van incidentele en frequente bezoekers. 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Incidentele bezoekers

Frequente bezoekers

t/m 10 minuten 15 of 20 minuten 25 of 30 minuten meer dan 30 minuten

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Incidentele bezoekers

Frequente bezoekers

Zeer sterk stedelijk Sterk stedelijk Matig stedelijk Weinig stedelijk Niet stedelijk



50 
 

Leeftijd 

De gemiddelde leeftijd van frequente bezoekers verschilt niet significant van die van incidentele 

bezoekers, maar als we de verschillende groepen opgedeeld in leeftijdsklassen bekijken, zien we wel 

weer verschillen: een relatief groot deel van de frequente bezoekers zit in de categorie 16 t/m 29 jaar 

(figuur 32). Als we de bezoekfrequentie van deze jongeren vergelijken met de bezoekfrequentie van 

mensen uit een andere leeftijdscategorie blijkt er een significant verschil te zijn.  

Soort bioscoop 

In hoofdstuk 7 volgde uit analyse dat jongeren, die dus significant vaker frequente bezoekers van de 

bioscoop zijn dan bezoekers van andere leeftijden, relatief gezien vaker een multiplexbioscoop 

bezoeken. Zijn frequente bezoekers daardoor ook significant vaker multiplexbezoekers? Daar lijkt het 

niet op. Uit toetsing blijkt dat er wel een significant verband is tussen de bezoekfrequentie en het soort 

bioscoop dat meestal bezocht wordt, maar zoals in figuur 33 te zien is lijkt dit verschil vooral te komen 

door het relatief hogere percentage filmtheaterbezoekers onder de frequente bezoekers. De 

filmtheaterbezoekers hebben gemiddeld een hogere leeftijd dan de bezoekers van multiplexbioscopen 

en gewone bioscopen. Het zijn niet de jongeren die meestal een filmtheater bezoeken die relatief vaker 

frequente bezoekers zijn: Er blijkt geen significant verband te zijn tussen de bezoekfrequentie en 

leeftijd onder filmtheaterbezoekers. Ook bij de multiplexbezoekers blijkt er geen significant verband 

te zijn. Bij gewone bioscopen is dit verband er wel: frequente bezoekers (M=32,8 SD=18,9) die meestal 

een gewone bioscoop bezoeken zijn significant jonger dan de incidentele bezoekers (M=37,1, SD=19,1) 

die meestal een gewone bioscoop bezoeken.  

Figuur 33 Soort bioscoop die incidentele en frequente bezoekers meestal bezoeken. 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Incidentele bezoekers

Frequente bezoekers

multiplexbezoeker gewone bioscoopbezoeker filmtheaterbezoeker

Figuur 32 Aantal bezoekers per leeftijdscategorie voor incidentele en frequente bezoekers. 
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Geslacht 

Vrouwen gaan gemiddeld iets vaker naar de film dan mannen en hebben ook een hogere gemiddelde 

bezoekfrequentie (Stichting Filmonderzoek, 2016a). Dit doet verwachten dat er relatief meer vrouwen 

in de groep frequente bezoekers zitten dan in de groep incidentele bezoekers. Het percentage 

vrouwen in de groep die minstens 5 keer per jaar naar de bioscoop gaat is inderdaad iets groter (58,7% 

van de frequente bezoekers) dan de groep vrouwen die incidenteel de bioscoop bezoekt (51,9%), maar 

uit toetsing blijkt dat dit verschil niet significant is.  

Woonvorm huishouden 

Zoals uit het theoretisch kader al bleek bezoeken alleenstaanden met kind(eren) gemiddeld het vaakst 

de bioscoop en heeft deze groep ook de hoogste bezoekfrequentie (Stichting Filmonderzoek, 2016a). 

Uit toetsing blijkt er echter geen significant verband te zijn tussen de woonvorm en de 

bezoekfrequentie. 

Type film 

Frequente bezoekers geven aan naar meer verschillende typen films te gaan, gemiddeld 5,2 genre. Dit 

is logisch, aangezien ze ook meer films gezien hebben. Voor de bioscoopbezoekers die 1 tot 4 keer 

naar de bioscoop zijn geweest in 2015 is dit gemiddeld 3,2 genre. Als we per genre kijken door welke 

groep deze relatief gezien het meest bezocht zijn, valt dus te verwachten dat dit de groep frequente 

bezoekers is. Bij de meeste genres is dit ook het geval: er is een significant verband tussen 

bezoekfrequentie en bepaalde genres. Echter, bij horror, musical, western, sportfilms, actie, fantasy, 

animatie, en kinderfilms is dit verschil niet significant. Bij de eerste vier van deze genres zijn de groepen 

vrij klein, dus kan er weinig over gezegd worden. Maar incidentele bezoekers lijken dus relatief vaker 

naar actie-, fantasy-, animatie- of kinderfilms te gaan dan frequente bezoekers.  

8.2 Vervoermiddelen 
Om de afstand naar de bioscoop af te leggen, moet de bezoeker een vervoersmiddel kiezen. Uit de 

theorie van Verhoeff (1993) volgt dat de vervoersmiddelkeuze kan afhangen van afstand, in hoeverre 

is dat zo voor de bioscoopbezoeker? Welk vervoersmiddel pakken de bioscoopbezoekers meestal, en 

verschilt dit nog voor de verschillende bioscopen? Is er daarnaast ook een verband tussen kenmerken 

van de bioscoopbezoeker en de manier van verplaatsen naar de bioscoop? 

Figuur 34 Meest gebruikte vervoersmiddel om naar de bioscoop te gaan. 

 

Zoals te zien in figuur 34 gaat meer dan de helft van de bioscoopbezoekers meestal met de auto (53,0 

procent). Daarna is de fiets het populairst: 25,4 procent gebruikt meestal dit vervoersmiddel om naar 

de bioscoop te gaan. Er zijn ook bioscoopbezoekers die meestal met het ov of lopend gaan, dit zijn 

respectievelijk 7,4 procent en 6,9 procent. Een enkeling gaat met de brommer of de motor en er zijn 

ook nog de bioscoopbezoekers die geen meest gebruikt vervoermiddel hebben: Zij gebruiken 
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bijvoorbeeld soms de fiets en soms de auto. In dit onderzoek worden de auto-, fiets, ov-gebruikers en 

de voetgangers vergeleken. 

Afstand, reistijd en stedelijkheid 

De theorie van Verhoeff (1993) gaat ervanuit dat de kosten (in de vorm van geld, tijd en moeite) om 

met de fiets of te voet te gaan bij een korte afstand lager zijn dan het gebruik van het ov of de auto, 

maar vanaf een bepaalde afstand zijn de kosten voor auto- of ov-gebruik relatief lager dan het te voet 

of per fiets gaan. Aangezien de gemiddelde reistijden voor zowel voetgangers als fietsers significant 

lager zijn dan voor bioscoopbezoekers die niet op deze manier naar de bioscoop gaan, lijkt deze theorie 

ook op te gaan voor bioscoopbezoekers (tabel 12).  

Tabel 11 Gemiddelde reistijd en standaarddeviatie per vervoersmiddel 

 Gemiddelde  
(In minuten) 

Standaarddeviatie  
(In minuten) 

Verklaarde variantie 

Meestal lopend 11,6 16 41,8% 

Meestal niet lopend 19,3 10,7 

 

Meestal met de fiets 13,6 13,6 38,7% 

Meestal niet met de fiets 20,5 11,5 

 

Meestal met de auto 20,4 9,1 16,9% 

Meestal niet met de auto 16,9 13 

 

Meestal met het ov 30,1 14,9 61,4% 

Meestal niet met het ov 17,8 10,4 

 

Uit hoofdstuk 6 kwam naar voren dat er significante verschillen zijn in de reistijd naar mate van 

stedelijkheid van de woonlocatie: Mensen uit de minder stedelijke gebieden reizen significant langer 

naar de bioscoop dan mensen uit (zeer) sterk stedelijke gebieden. Dit lijkt in verband te staan met de 

vervoermiddelkeuze: Voor alle vier de manieren van verplaatsen naar de bioscoop is er een significant 

verschil in stedelijkheid van de woonlocatie tussen de gebruikers en niet-gebruikers van dit 

vervoersmiddel. De verhoudingen van stedelijkheid van de woonlocatie van de gebruikers zijn per 

vervoersmiddel uitgezet in figuur 35.  

Figuur 35 Het gebruik van de verschillende vervoermiddelen per stedelijkheid van de woonlocatie. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Zeer sterk stedelijk

Sterk stedelijk

Matig stedelijk

Weinig stedelijk

Niet stedelijk

Lopend Fiets Auto Openbaar vervoer



53 
 

De verschillen zijn duidelijk: Hoe meer stedelijk de woonlocatie des te vaker de fiets wordt gebruikt of 

lopend naar de bioscoop wordt gegaan. Hoe minder stedelijk de woonlocatie, des te vaker de auto 

wordt gepakt voor bioscoopbezoek. Het ov wordt relatief iets vaker gebruikt door bezoekers uit 

stedelijke gebieden, maar het verschil is niet zo groot als bij de andere vervoermiddelen. Dit komt 

waarschijnlijk omdat ov een breed begrip is: Dit kan zowel de intercitytrein zijn maar ook de stadsbus 

of de veerboot. 

Er zijn toch nog steeds aardig wat bezoekers die in (zeer) stedelijk gebied wonen en de auto pakken 

naar de bioscoop, terwijl uit de theorie van Verhoeff (1993) volgt dat het te verwachten is dat het voor 

korte afstanden efficiënter is om de fiets te pakken of lopend te gaan. Misschien kiezen deze 

bioscoopbezoekers ervoor naar een verder gelegen bioscoop te gaan? Voor de multiplex- en gewone 

bioscoopbezoekers in (zeer) sterk stedelijk gebied blijkt er inderdaad een significant verband te zijn 

tussen het verplaatsen per auto, per fiets of te voet en het wel en niet bezoeken van de dichtstbijzijnde 

bioscoop: Bezoekers die meestal met de auto gaan bezoeken meestal een verder gelegen bioscoop. 

Van de bezoekers die meestal met de fiets of lopend gaan gaat wel het grootste gedeelte naar de 

dichtstbijzijnde bioscoop (figuur 36).  

Uit hoofdstuk 6 bleek dat zowel bezoekers uit zeer sterk stedelijke gebieden als bezoekers uit niet 

stedelijke gebieden vaker meestal naar een verder gelegen bioscoop gaan dan bezoekers uit de andere 

stedelijkheidniveaus. De bezoekers uit niet stedelijke gebieden pakken dus inderdaad ook bijna altijd 

meestal de auto, waarbij een paar kilometer meer of minder er minder toe doet dan lopend of op de 

fiets.  

Figuur 36 Multiplex- en gewone bioscoopbezoekers met een (zeer) sterk stedelijke woonlocatie die meestal de 
dichtstbijzijnde bioscoop bezoeken of een verder gelegen bioscoop, per vervoermiddel. 

 

Uit de vorige paragraaf is naar voren gekomen dat bezoekers die frequent naar de bioscoop gaan, 

vaker in stedelijke gebieden wonen dan incidentele bezoekers. Te verwachten valt dus dat de eerste 

groep vaker lopend of met de fiets naar de bioscoop gaat en de andere groep vaker de auto pakt. Dit 

blijkt deels te kloppen: Voor fietsgebruikers en autogebruikers is er een significant verband met de 

bezoekfrequentie. Voor lopend of met het ov naar de bioscoop gaan echter niet. Bij de frequente 

bezoekers wordt de fiets vaker gebruikt dan de auto (figuur 37, volgende bladzijde). 
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Figuur 37 Bezoekfrequentie en vervoersmiddel dat meestal gebruikt wordt om bij de bioscoop te komen. 

 

Soort bioscoop 

In hoofdstuk 7 kwam al naar voren dat meer dan de helft van de filmtheaterbezoekers in (sterk) 

stedelijk gebied woont en mensen uit (zeer) sterk stedelijk gebied pakken dus vaker de fiets of gaan 

lopend naar de bioscoop. Dit schept de verwachting dat filmtheaterbezoekers ook vaker met de fiets 

of lopend naar de bioscoop gaan. Uit toetsing blijkt dat er bij fietsgebruikers inderdaad een verband is 

met het type bioscoop, maar bij de voetgangers niet. Zoals te zien is in figuur 38 gaat meer dan de helft 

van de filmtheaterbezoekers met de fiets en wordt de auto een stuk minder vaak gebruikt dan door 

mensen die meestal een gewone bioscoop of een multiplexbioscoop bezoeken. Gewone 

bioscoopbezoekers wonen gemiddeld in het minst stedelijke gebied. Toch nemen zij ook significant 

vaker de fiets dan multiplexbezoekers, al is het verschil een stuk kleiner dan met de filmtheater 

bezoekers: De auto is zowel bij de gewone bioscoopbezoekers als de multiplexbezoekers het 

populairste vervoermiddel.  

Figuur 38 Meest gebruikte vervoersmiddelen per soort bioscoop. 

 

Kenmerken van de bezoeker en vervoersmodus 

Geen enkel kenmerk van de bioscoopbezoeker bleek een verband te hebben met reistijd (paragraaf 

6.2). Aangezien de reistijd sterk afhankelijk is van het gebruikte vervoersmiddel, valt te verwachten 

dat er ook geen significante verschillen zullen zijn qua vervoermiddelgebruik bij de verschillende 

kenmerken. 

Leeftijd 

Leeftijd blijkt wel degelijk verband te houden met de keuze voor een bepaald vervoersmiddel: ov-

gebruikers zijn significant ouder (M=43,2 jaar; SD = 22,1 jaar) dan bezoekers die meestal niet met het 

ov naar de bioscoop gaan (M=37,0; SD = 19,2). De bezoekers die meestal auto pakken (M= 36,2 jaar; 

SD=19,4 jaar) zijn daarentegen juist significant jonger dan de bezoekers die dat niet doen (M=38,9 jaar; 
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SD=19,6 jaar). Bij de fietsgebruikers en de voetgangers blijken de gemiddelde leeftijden niet significant 

te verschillen van de bezoekers die deze vervoermiddelen meestal niet gebruiken.   

Woonvorm huishouden 

Romein & Haas (2013) beargumenteerden dat gezinnen met kinderen liever met de auto gaan, omdat 

de auto een veilig vervoersmiddel is om de kinderen te vervoeren. Als we de aanwezigheid van 

kinderen in relatie tot autogebruik naar de bioscoop bekijken blijkt daar inderdaad een significant 

verband te zijn: Samenwonende stellen gaan vaker met de auto naar de bioscoop, vooral de stellen 

met kinderen (figuur 39). Opvallend is dat het grootste deel van de alleenstaanden met kinderen niet 

met de auto gaan. Er is echter ook een significant verband met zowel fietsend als lopend naar de 

bioscoop gaan en de woonvorm van het huishouden, deze vervoermiddelen blijken juist vaker gebruikt 

te worden door alleenstaanden, zowel met als zonder kinderen.  

Figuur 39 Autogebruik per woonvorm huishouden. 

 

Geslacht 

Bij de voetgangers, fietsers en autogebruikers is er geen significant verband met geslacht. Bij openbaar 

vervoer zijn de uitkomsten niet te generaliseren, door de combinatie van kleine groepen en 

weegfactoren.  

Opleidingsniveau 

Als we opleidingsniveau afzetten naar het gebruik van de verschillende vervoermiddelen, blijkt dat er 

bij de fiets- en autogebruikers een significant verschil is: Er zijn relatief meer hoger opgeleiden dan 

middelbaar- of lager opgeleiden die de fiets pakken en voor het gebruik van de auto geldt dit juist 

andersom. Dit valt mogelijk te verklaren door het relatief hoge percentage hoger opgeleiden dat in 

stedelijk gebied woont (CBS, 2007). 

Inkomen 

De auto is het vervoermiddel dat het duurst is, en daardoor is het te verwachten dat er een verband is 

tussen inkomen en autogebruik.  Dit blijkt ook zo te zijn, al is het verschil niet groot, slechts 6,1 procent 

van de variantie in inkomen wordt verklaard. Autogebruikers verdienen gemiddeld 3170,5 euro netto 

per huishouden (SD=1464,1), terwijl dit voor de niet auto gebruikers 3005,38 is (1282,6). Bezoekers 

die meestal lopend naar de bioscoop gaan hebben gemiddeld in het huishouden een netto-inkomen 

van 2730,75 euro per maand (SD=1266,1), terwijl de niet voetgangers gemiddeld 3118,7 euro te 

besteden hebben (SD=1377,5). De fietsers (M=3226,9; SD=1647,2) verdienen gemiddeld juist meer 

dan de mensen die meestal niet de fiets pakken (M=3046,0; SD=1262,6). Het gemiddelde inkomen van 
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de bezoekers die meestal gebruik maken van het ov ligt dicht bij dat van de voetgangers: 2752,1 euro 

(SD=1056,7). De mensen die meestal geen ov gebruiken om naar de bioscoop te gaan hebben 

gemiddeld een netto huishoudensinkomen van 3119,2 euro per maand (SD=1391,9 euro). 27,8 procent 

van de variantie van het inkomen wordt verklaard. 

8.3 Conclusie 
De afstand tot de bioscoop blijkt verband te hebben met het bezoek- en reisgedrag van de 

bioscoopbezoeker. Mensen die in (sterk) stedelijke gebieden wonen, en dus dichter bij bioscopen, zijn 

vaker frequente bezoekers dan de bezoekers die in minder stedelijk gebied wonen. Daarvoor pakken 

zij meestal de fiets: Het vervoersmiddel dat sowieso het meest gebruikt wordt in (zeer) stedelijke 

gebieden. Al eerder bleek dat filmtheaterbezoekers vaker in stedelijk gebied wonen, meer de helft van 

deze groep gaat dan ook meestal fietsend naar de bioscoop. Dit geldt ook voor de hoger opgeleiden, 

die ook relatief meer in stedelijk gebied wonen.  Mensen die in niet stedelijk gebied wonen – en dus 

gemiddeld ook verder van de bioscoop – pakken meestal de auto. De gemiddelde reistijd met de auto 

(20,4 minuten) is een stuk hoger dan die van de fiets (13,6), daaruit kunnen we concluderen dat de 

auto vooral voor langere afstanden tot de bioscoop wordt gebruikt. De gevonden verschillen tussen 

de verschillende persoonskenmerken in reisgedrag zijn bijna allemaal te linken aan de stedelijkheid 

van de woonlocatie. Het verschil in autogebruik per woonvorm van het huishouden is dat echter niet 

zo zeer: Daaruit blijkt dat stellen met of zonder kinderen meestal de auto pakken. Alleenstaanden, met 

of zonder kinderen, echter niet. De gemiddeld oudere leeftijd van de ov-gebruikers kan mogelijk 

verklaard worden doordat reizen met het ov zowel fysieke als psychische moeite kan schelen ten 

opzichte van de fiets en de auto (Verhoeff,1993).  
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9. Conclusie & discussie 
In dit laatste hoofdstuk zal eerst de 

onderzoeksvraag worden beantwoord, 

waarna een discussie en suggesties voor 

vervolgonderzoek volgen.  

9.1 Conclusie 
In hoofdstuk 5 tot en met 8 werden telkens 

verschillende onderdelen van het 

informatieniveau uit het conceptueel model 

geanalyseerd, aan de hand van de resultaten 

van de GIS-analyse en de uitkomsten van de 

panelenquête. In deze conclusie wordt met behulp van de deelconclusies antwoord gegeven op de 

onderzoeksvraag:  

In hoeverre speelt afstand een rol in bezoek- en reisgedrag naar de bioscoop en in hoeverre spelen de 

kenmerken van de bezoeker en de kenmerken van de bioscoop hierin mee? 

Tussen bioscoopbezoekers en niet-bezoekers is er over de hele populatie 

gezien geen significant verschil in gemiddelde afstand naar de 

dichtstbijzijnde bioscoop in 2015, dus kan geconcludeerd worden dat 

afstand in dit jaar geen grote rol speelt bij het wel of niet bezoeken van de 

bioscoop. Voor de 45+’ers is dit echter wel het geval: deze groep ging in 

2015 significant minder vaak naar de bioscoop naarmate de afstand groter 

is.  

De gemiddelde reistijd die bioscoopbezoekers afleggen naar de bioscoop is 

18,8 minuten (SD = 11,3 minuten). Alle soorten bioscopen liggen voor 75 

procent in (zeer) stedelijk gebied, terwijl de woonlocaties van de 

bioscoopbezoekers ongeveer gelijk verdeeld zijn over de verschillende 

stedelijkheidsniveaus (figuur 41). Daarom is het niet verrassend dat 

bezoekers uit niet stedelijk gebied een langere gemiddelde reistijd (22,8 

minuten) hebben dan bezoekers uit meer stedelijke gebieden. Bezoekers 

uit sterk stedelijke gebieden hebben gemiddeld de kortste reistijd (16,1 

minuten). Welke bioscoop meestal wordt bezocht, bleek verband te 

hebben met de stedelijkheid van de woonlocatie van de bezoeker: De 

gewone bioscopen trekken meer bezoekers uit weinig en niet stedelijk 

gebied (samen 46,0 procent van de gewone bioscoopbezoekers), de 

multiplexbioscopen uit matig stedelijk gebied (28,7 procent) en de 

filmtheaters uit (zeer)sterk stedelijk gebied (samen 57,5 procent van de 

filmtheaterbezoekers). Bovenstaande resultaten doen verwachten dat 

gewone bioscoopbezoekers gemiddeld de langste reistijd hebben, maar dit 

blijkt niet het geval te zijn, multiplexbioscopen hebben een significant 

langere reistijd (respectievelijk 20,7 minuten (SD=11,4) en 17,8 minuten 

(SD=10,8). De gemiddelde reistijd van filmtheaterbezoekers is 18,0 minuten 

(SD=11,8), deze reistijd verschilt niet significant met die van de gewone 
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Figuur 40 Conceptueel model. 
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bioscoop- en multiplexbezoekers. Naar zowel de multiplexbioscoop (62,1 procent) als de gewone 

bioscoop (53,9 procent) wordt meestal de auto gebruikt en het grootste deel van de mensen die 

meestal de auto pakt (gemiddelde reistijd 20,4 minuten), gaat niet naar de dichtstbijzijnde bioscoop. 

Dit is nog iets vaker het geval bij bezoekers voor wie de dichtstbijzijnde bioscoop een gewone bioscoop 

is, terwijl ze een multiplexbioscoop bezoeken. Voor een multiplexbioscoop is men dus bereid verder 

te reizen, vandaar ook de hogere gemiddelde reistijd. Multiplexbioscopen worden bezocht door een 

relatief grote groep jongeren wat terug te zien is in de gemiddelde leeftijd: deze is met 33 jaar lager 

dan de gemiddelde leeftijd van alle bioscoopbezoekers: 37,5 jaar. Onder de 16 t/m 29-jarigen gaan 

mannen significant vaker naar multiplexbioscopen dan vrouwen. Bij de multiplexbezoekers zijn de 

animatie-, fantasy-, science fiction- en actiefilms populairder dan bij gewone bioscopen. De 

gemiddelde reistijd van alle fietsers is 13,6 minuten. Frequente bezoekers wonen vaak in (sterk) 

stedelijke gebieden en pakken meestal de fiets. Hetzelfde geldt voor de filmtheaterbezoekers, zij zijn 

ook relatief vaak frequente bezoekers. 

Al met al kunnen we dus concluderen dat uit deze studie is gebleken dat hoewel afstand weinig 

verband heeft met het wel of niet bezoeken van de bioscoop, de afstand grote gevolgen heeft voor 

het bezoek- en reisgedrag. Het bezoek- en reisgedrag naar de bioscoop hangt samen met zowel de 

eigenschappen van de bezoeker als de eigenschappen van de bioscoop: veel bezoekers zijn bereid 

verder te reizen voor een, in hun ogen, beter aanbod.  

 9.2 Discussie en reflectie 
Dit onderzoek geeft een algemeen beeld over de locatie van bioscopen en het reisgedrag naar de 

bioscoop van Nederlanders. Hier was nog weinig over bekend en geeft daarmee een breder beeld dan 

de eerder casestudies die zijn uitgevoerd, zoals van Van Hees (2015) en Romein & Maat (2013). 

Belangrijk is wel om te beseffen dat uit deze casestudies blijkt dat er grote verschillen zijn in reisgedrag 

tussen de individuele bioscopen. In dit onderzoek draaide het om gemiddelden, maar er kan dus best 

ergens een filmtheater staan waar de meeste mensen met de auto heen gaan, of een 

multiplexbioscoop die voornamelijk met de fiets wordt bereikt. Deze gegevens gebruiken als basis voor 

een individuele bioscoop dient dus altijd met voorzichtigheid te worden gedaan.  

Uit dit onderzoek volgde dat afstand geen significante rol lijkt te spelen voor de gemiddelde 

Nederlander, dit hangt echter wel af van het Nederlandse bioscooplandschap. Als er minder bioscopen 

zouden zijn, zou het wel of niet de bioscoop bezoeken wel in verband met afstand kunnen staan. De 

data van de panel enquête die in dit onderzoek is gebruikt had betrekking tot 2015. In zowel 2014 als 

2016 is er echter wel een significant verschil in stedelijkheid van de woonlocatie van bezoekers en niet-

bezoekers: niet bezoekers wonen verder weg (Stichting Filmonderzoek, 2014; Stichting Filmonderzoek, 

te verschijnen). Te verwachten valt dat er in andere jaren dus wel een significant verschil is in afstand 

tussen bezoekers en niet-bezoekers. 

De indeling van de bioscopen is gedaan op basis van de gegevens van het NVBF (2015). Het is lastig om 

bioscopen in categorieën in te delen, aangezien deze nooit sluitend zijn. Bij de categorisering die nu 

gebruikt is vallen een paar bioscopen onder de gewone bioscopen omdat ze commercieel zijn, terwijl 

deze door het publiek echt als filmtheaters worden gezien. Dit geldt bijvoorbeeld voor het Louis 

Hartlooper Complex en Springhaver in Utrecht. Ook de indeling op het aantal zalen is niet sluitend. 

Pathé Maastricht is met acht zalen gedefinieerd als multiplexbioscoop, al heeft deze bioscoop maar 

997 stoelen. Er zijn tientallen bioscopen met minder zalen maar meer stoelen dan Pathé Maastricht. 
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Ook binnen de categorie filmtheaters is de diversiteit groot: Een filmtheater met meer dan 600 stoelen 

is een hele andere bioscoop als een klein filmtheater dat maar één keer per week een film draait.  

Naast die indeling heeft ook de locatie indeling van de bioscopen beperkingen. Dit is nu gedaan aan de 

hand van stedelijkheid en de grootte van de bevolkingskern. Van Hees (2015) en Romein & Maat (2013) 

vergeleken in hun studies bioscopen in de binnenstad en aan de rand van de stad, wat een interessante 

vergelijking is. Voor alle bioscopen definiëren of ze aan de rand of in de stad liggen is echter lastig, 

zeker in steden zonder oud centrum of in kleinere plaatsen waar nauwelijks een centrum is. Er is in 

deze studie gekozen om naar de stedelijkheid te kijken van de buurt van bioscooplocatie, aangezien 

dat wel enigszins wat zegt en ook vergeleken kan worden met de stedelijkheid van de woonlocatie van 

de bezoeker. Of een bioscoop in of aan de rand van de stad ligt haal je hier echter niet uit, zie het 

voorbeeld van de regio Heerlen/Kerkrade in figuur 42 op de volgende bladzijde. De multiplexbioscoop 

ligt nog net in sterk stedelijk gebied, maar het centrum van Kerkrade ligt 5 kilometer verderop. 



60 
 

 

 

Figuur 42 Kaart van het gebied Heerlen/Kerkrade, stedelijkheid en bioscopen. 
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Deze studie gaat niet diep in op het beslissingsproces zelf en gaat er al vanuit dat de bezoeker 

overweegt naar de bioscoop te gaan, al is dit misschien helemaal niet geval. Volgens Higgins (2004) 

zou er dan een motivatiedrempel zijn. Zoals uit eerdere onderzoeken bleek zijn er vele kenmerken die 

belangrijk zijn voor de bioscoopbezoeker en die de keuze om wel of niet te gaan kunnen beïnvloeden 

(Stichting Filmonderzoek 2014; Van Hees, 2015; Romein & Maat, 2013). Hoewel deze kenmerken niet 

zijn meegenomen in dit onderzoek, zijn er wel verwachtingen geschept in hoeverre sommige 

kenmerken meespelen, zoals de kwaliteit van de apparatuur. Bekend is dat deze vaak goed is bij 

multiplexbioscopen, maar bij de nieuwere kleinere bioscopen is dit vaak ook het geval. Dat is in dit 

onderzoek niet meegenomen.  

De afstand in kilometers die in dit onderzoek is gebruikt ging over multiplex- en gewone 

bioscoopbioscopen. Filmtheaters zijn hierbij niet meegenomen, omdat is aangenomen dat de meeste 

mensen een filmtheater niet overwegen, aangezien het filmprogramma hen niet aanspreekt. Hierbij is 

gekeken naar de hemelsbreed dichtstbijzijnde bioscoop – dit is niet altijd ook de makkelijkst bereikbare 

bioscoop. Ook is de woonlocatie bepaald aan de hand van de viercijferige postcode. Dit kan, zeker in 

niet stedelijke gebieden, nog best een groot gebied zijn.  

9.3 Suggesties voor vervolgonderzoek 
Dit onderzoek was een explorerend onderzoek, er zijn verschillende onderdelen waar verder op 

ingegaan kan worden: 

De kenmerken en locatiekenmerken van de verschillende bioscopen kunnen verder onderzocht 

worden. Zo kunnen bioscopen bijvoorbeeld ook vergeleken worden op de kwaliteit van de apparatuur 

(IMAX, Dolby etc.), de leeftijd van de bioscoop, de grootte, wat voor type voorzieningen in de omgeving 

aanwezig zijn, wat de horecavoorzieningen zijn, tijdstippen waarop de film draait en natuurlijk het 

filmaanbod. Qua locatiekenmerken kan gekeken worden naar de afstand naar een grote weg, de 

afstand naar een treinstation en de rand van de stad of stadscentrum. Het zou interessant zijn om deze 

kenmerken vervolgens ook te koppelen aan het bezoek- en reisgedrag van de bezoekers. 

Ook op de afstand van de bezoeker naar de bioscoop kan verder worden ingegaan; daarvoor zou de 

beschikking over preciezere gegevens van de woonlocatie van de respondent wel een toevoeging zijn. 

Als deze gegevens er zijn en de meest bezochte bioscoop en het meest gebruikte vervoermiddel van 

deze respondent bekend zijn, kan nog dieper worden ingegaan op het verband tussen bioscoopbezoek 

en afstand. Vervolgens kan worden gekeken welke alternatieven een bezoeker die een verder gelegen 

bioscoop bezoekt had en hoe deze alternatieven verschillen.  

Daarnaast kan er verder worden ingegaan op het beslissingsproces. Hier is al enigszins onderzoek naar 

gedaan (Stichting Filmonderzoek, 2014), maar er blijven vragen: Wat is de trigger dat het 

beslissingsproces in werking wordt gesteld? En worden er ook nog andere alternatieven overwogen 

dan de bioscoop? Welke voorzieningen zijn dat en in hoeverre speelt afstand daarin een rol? 
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Bijlage 1: Nederlandse bioscopen (NVBF, 2015; CBS, 2015) 

  

Naam Plaats Soort bioscoop Stedelijkheid 

Crown Bioscoop Aalsmeer Gewone bioscoop Weinig stedelijk 
Stichting Cultureel Centrum 
Landvast Alblasserdam Gewone bioscoop Sterk stedelijk 

JT Alkmaar Alkmaar Gewone bioscoop Zeer sterk stedelijk 

Filmhuis Alkmaar Alkmaar Filmtheater Zeer sterk stedelijk 

Movie Unlimited Almelo Almelo Gewone bioscoop Sterk stedelijk 
Filmhuis Almelo (intern Theater 
Hof 88) Almelo Filmtheater Sterk stedelijk 

Utopolis Almere Almere Multiplexbioscoop Sterk stedelijk 

Het Nieuwe Filmhuis Almere Filmtheater Sterk stedelijk 

Service Bioscoop Hollywoud Almkerk Gewone bioscoop Niet stedelijk 

Castellum Alphen aan den Rijn Gewone bioscoop Zeer sterk stedelijk 

JT Alphen aan den Rijn Alphen aan den Rijn Gewone bioscoop Sterk stedelijk 

Parkfilmhuis Alphen aan den Rijn Filmtheater Sterk stedelijk 

Pathé Amersfoort Amersfoort Multiplexbioscoop Zeer sterk stedelijk 

JT Amersfoort Amersfoort Gewone bioscoop Zeer sterk stedelijk 

De Lieve Vrouw Amersfoort Filmtheater Zeer sterk stedelijk 

Cinema Amstelveen Amstelveen Gewone bioscoop Zeer sterk stedelijk 

Filmhuis Griffioen Amstelveen Filmtheater Zeer sterk stedelijk 

Pathé De Munt Amsterdam Multiplexbioscoop Zeer sterk stedelijk 

Pathé Tuschinski Amsterdam Gewone bioscoop Zeer sterk stedelijk 

The Movies Amsterdam Gewone bioscoop Zeer sterk stedelijk 

Pathé City Amsterdam Gewone bioscoop Zeer sterk stedelijk 

Cinecenter Amsterdam Gewone bioscoop Zeer sterk stedelijk 

Filmtheater de Uitkijk Amsterdam Gewone bioscoop Zeer sterk stedelijk 

Kriterion Amsterdam Gewone bioscoop Zeer sterk stedelijk 

FilmHallen Amsterdam Gewone bioscoop Zeer sterk stedelijk 

Studio/K Amsterdam Gewone bioscoop Zeer sterk stedelijk 

Melkweg Cinema Amsterdam Filmtheater Zeer sterk stedelijk 

Het Ketelhuis Amsterdam Filmtheater Zeer sterk stedelijk 

Filmhuis Cavia Amsterdam Filmtheater Zeer sterk stedelijk 

LAB111 Amsterdam Filmtheater Zeer sterk stedelijk 

Rialto Amsterdam Filmtheater Zeer sterk stedelijk 

De Balie Amsterdam Filmtheater Zeer sterk stedelijk 

EYE Film Instituut Nederland Amsterdam Filmtheater Zeer sterk stedelijk 

Pathé Arena Amsterdam Multiplexbioscoop Matig stedelijk 

JT Apeldoorn Apeldoorn Gewone bioscoop Zeer sterk stedelijk 

Filmtheater Gigant Apeldoorn Filmtheater Zeer sterk stedelijk 

JT Arnhem Arnhem Gewone bioscoop Zeer sterk stedelijk 

Pathé Arnhem Arnhem Gewone bioscoop Zeer sterk stedelijk 

Focus Filmtheater Arnhem Filmtheater Zeer sterk stedelijk 
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Bioscoop De Nieuwe Kolk Assen Gewone bioscoop Sterk stedelijk 

Theater de Speeldoos Baarn Filmtheater Matig stedelijk 

Theater het Kruispunt Barendrecht Filmtheater Sterk stedelijk 

Filmtheater Cinebergen Bergen Filmtheater Niet stedelijk 

Cinem'Actueel Bergen op Zoom Gewone bioscoop Zeer sterk stedelijk 

Cinema Paradiso Bergen op Zoom Bergen op Zoom Filmtheater Zeer sterk stedelijk 

Biobest Best Gewone bioscoop Sterk stedelijk 

Bioscoop van Heemstrabaan Beuningen Gewone bioscoop Matig stedelijk 

Cineworld Beverwijk Beverwijk Gewone bioscoop Sterk stedelijk 

Pathé Breda Breda Gewone bioscoop Zeer sterk stedelijk 

Chassé Cinema Breda Filmtheater Zeer sterk stedelijk 

Filmhuis Bussum Bussum Filmtheater Zeer sterk stedelijk 

Isala Theater Capelle aan den IJssel Filmtheater Zeer sterk stedelijk 

Corso Bioscoop Castricum Castricum Gewone bioscoop Sterk stedelijk 

Theater de Fransche School Culemborg Filmtheater Sterk stedelijk 

Pathé Delft Delft Gewone bioscoop Zeer sterk stedelijk 

Filmhuis Lumen Delft Filmtheater Zeer sterk stedelijk 

Theater Molenberg Delfzijl Filmtheater Weinig stedelijk 

JT Den Bosch Den Bosch Gewone bioscoop Zeer sterk stedelijk 

Theater aan de Parade Den Bosch Gewone bioscoop Zeer sterk stedelijk 

Verkadefabriek Den Bosch Filmtheater Zeer sterk stedelijk 

Cinema Texel Den Burg Gewone bioscoop Matig stedelijk 

Pathé Spuimarkt Den Haag Multiplexbioscoop Zeer sterk stedelijk 

Omniversum Den Haag Gewone bioscoop Zeer sterk stedelijk 

Pathé Buitenhof Den Haag Gewone bioscoop Zeer sterk stedelijk 
Filmhuis Den Haag in Theater 
Dakota Den Haag Gewone bioscoop Zeer sterk stedelijk 

Filmhuis Den Haag Den Haag Filmtheater Zeer sterk stedelijk 

Cinema Zevenskoop Den Helder Filmtheater Zeer sterk stedelijk 

Utopolis Den Helder Den Helder Gewone bioscoop Sterk stedelijk 

Filmhuis de Keizer Deventer Filmtheater Zeer sterk stedelijk 

Filmhuis Didam Didam Filmtheater Matig stedelijk 

Filmtheater de Omval Diemen Filmtheater Zeer sterk stedelijk 

Filmhuis Dieren Dieren Filmtheater Matig stedelijk 

Filmhuis Doesburg Doesburg Filmtheater Weinig stedelijk 

JT Doetinchem Doetinchem Gewone bioscoop Sterk stedelijk 
Filmhuis Doetinchem / De 
Gruitpoort Doetinchem Filmtheater Sterk stedelijk 

Cinema The Movies Dordrecht Dordrecht Gewone bioscoop Zeer sterk stedelijk 

De Bios Drachten Drachten Gewone bioscoop Sterk stedelijk 

Filmhuis De Lawei Drachten Filmtheater Sterk stedelijk 

Filmhuis Drachten Drachten Filmtheater Sterk stedelijk 

De Meerpaal Dronten Gewone bioscoop Matig stedelijk 

Filmhuis den Bogerd Druten Filmtheater Matig stedelijk 

Royal Servicebioscoop Echt Echt Gewone bioscoop Matig stedelijk 

CineMec Ede Ede Multiplexbioscoop Weinig stedelijk 

Pathé Eindhoven Eindhoven Multiplexbioscoop Zeer sterk stedelijk 
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JT Eindhoven Eindhoven Multiplexbioscoop Zeer sterk stedelijk 

Service Bioscoop ZIEN Eindhoven Gewone bioscoop Zeer sterk stedelijk 

de zwarte doos in Plaza Futura Eindhoven Filmtheater Zeer sterk stedelijk 

Natlab door Plaza Futura Eindhoven Filmtheater Zeer sterk stedelijk 

Movieskoop Cinemas Emmeloord Emmeloord Gewone bioscoop Matig stedelijk 

Utopolis Emmen Emmen Gewone bioscoop Matig stedelijk 

Cinema Enkhuizen Enkhuizen Gewone bioscoop Matig stedelijk 

Wolff Cineast Enschede Gewone bioscoop Zeer sterk stedelijk 
Concordia, Film, Theater, 
Expostitie Enschede Filmtheater Zeer sterk stedelijk 

Wolff CineStar Enschede Multiplexbioscoop Weinig stedelijk 

Cine-Service EttenLeur Etten-Leur Gewone bioscoop Sterk stedelijk 

Cinema Paradiso Etten-Leur Filmtheater Sterk stedelijk 

Theater de Koornbeurs Franeker Gewone bioscoop Matig stedelijk 

Filmhuis Lingefilm Geldermalsen Filmtheater Weinig stedelijk 
Centraal cultureel centrum 
Hofdael Geldrop Filmtheater Sterk stedelijk 

t Beest Goes Filmtheater Sterk stedelijk 

DaVinci Cinema Goes Goes Gewone bioscoop Weinig stedelijk 

JT Gorinchem Gorinchem Gewone bioscoop Sterk stedelijk 

Cinema Gouda Gouda Gewone bioscoop Zeer sterk stedelijk 

Filmhuis Gouda Gouda Filmtheater Sterk stedelijk 

Filmcafe Grave Grave Filmtheater Weinig stedelijk 

Pathé Groningen Groningen Multiplexbioscoop Zeer sterk stedelijk 

Groninger Forum Groningen Filmtheater Zeer sterk stedelijk 

Vera Zienema Groningen Filmtheater Zeer sterk stedelijk 

RKZ-Bios Groningen Filmtheater Zeer sterk stedelijk 

Wolff Groningen Groningen Multiplexbioscoop Sterk stedelijk 

Pathé Haarlem Haarlem Multiplexbioscoop Zeer sterk stedelijk 

Filmschuur Haarlem Filmtheater Zeer sterk stedelijk 

Bioscoop Hardenberg Hardenberg Gewone bioscoop Matig stedelijk 

Atlantic Harderwijk Harderwijk Gewone bioscoop Sterk stedelijk 

Filmhuis Harderwijk Harderwijk Filmtheater Sterk stedelijk 

Filmhuis Heemskerk Heemskerk Filmtheater Zeer sterk stedelijk 

De Bios Heerenveen Heerenveen Gewone bioscoop Sterk stedelijk 

Filmhuis Heerenveen Heerenveen Filmtheater Sterk stedelijk 

JT Heerhugowaard Heerhugowaard Gewone bioscoop Sterk stedelijk 

Filmhuis de Spiegel Heerlen Filmtheater Zeer sterk stedelijk 

Theater de Beun Heiloo Filmtheater Matig stedelijk 

Tivoli Theater Hellevoetsluis Gewone bioscoop Sterk stedelijk 

Pathé Helmond Helmond Gewone bioscoop Sterk stedelijk 

De Cacaofabriek Helmond Filmtheater Sterk stedelijk 

Cascade Hendrik-Ido-Ambacht Gewone bioscoop Sterk stedelijk 

Cinema Hengelo Hengelo Gewone bioscoop Zeer sterk stedelijk 

Filmhuis Hengelo Hengelo Filmtheater Zeer sterk stedelijk 

JT Hilversum Hilversum Gewone bioscoop Zeer sterk stedelijk 
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St. Nederlands Instituut beeld en 
Geluid Hilversum Gewone bioscoop Zeer sterk stedelijk 

Filmtheater Hilversum Hilversum Filmtheater Zeer sterk stedelijk 

CineMeerse Hoofddorp Multiplexbioscoop Sterk stedelijk 

Het Oude Raadhuis Hoofddorp Gewone bioscoop Sterk stedelijk 

JT Hoogeveen (Luxor) Hoogeveen Gewone bioscoop Sterk stedelijk 

Filmhuis Hoogeveen Hoogeveen Filmtheater Sterk stedelijk 

JT Hoogezand Hoogezand Gewone bioscoop Sterk stedelijk 

Cinema Oostereiland Hoorn Filmtheater Sterk stedelijk 

JT Hoorn Hoorn Gewone bioscoop Matig stedelijk 

CineLounge Houten Gewone bioscoop Sterk stedelijk 

Film Aan de Slinger Houten Filmtheater Sterk stedelijk 

Wolff Huizen Huizen Gewone bioscoop Zeer sterk stedelijk 

Het Witte Theater IJmuiden Filmtheater Zeer sterk stedelijk 

Fulcotheater IJsselstein Gewone bioscoop Sterk stedelijk 

Movie Unlimited Kampen Kampen Gewone bioscoop Sterk stedelijk 

Filmhuis Kampen Kampen Filmtheater Sterk stedelijk 

JT Kerkrade Kerkrade Multiplexbioscoop Sterk stedelijk 

Astra Theater Klazienaveen Gewone bioscoop Weinig stedelijk 

Filmhuis Nienoord Leek Filmtheater Matig stedelijk 

Cinema Leeuwarden Leeuwarden Gewone bioscoop Zeer sterk stedelijk 

Tivoli Leeuwarden Leeuwarden Gewone bioscoop Zeer sterk stedelijk 

SLIEKER Film Leeuwarden Filmtheater Zeer sterk stedelijk 

Trianon Leiden Gewone bioscoop Zeer sterk stedelijk 

Lido/Studio Leiden Gewone bioscoop Zeer sterk stedelijk 

Kijkhuis Leiden Leiden Filmtheater Zeer sterk stedelijk 

Agora Lelystad Gewone bioscoop Sterk stedelijk 

Het Doek, Filmhuis en Theater Lichtenvoorde Filmtheater Weinig stedelijk 

Filmhuis Lisse Lisse Gewone bioscoop Sterk stedelijk 

Cinema Floralis Lisse Gewone bioscoop Sterk stedelijk 

Pathé Maastricht Maastricht Multiplexbioscoop Zeer sterk stedelijk 

Europscoop Maastricht Maastricht Gewone bioscoop Zeer sterk stedelijk 

Filmtheater Lumière Maastricht Filmtheater Zeer sterk stedelijk 

CineTwins Malden Gewone bioscoop Matig stedelijk 

Cinema Middelburg Middelburg Filmtheater Zeer sterk stedelijk 

Filmhuis Middelharnis Middelharnis Filmtheater Matig stedelijk 

De Naald Naaldwijk Gewone bioscoop Sterk stedelijk 

Wolff Nieuwegein Nieuwegein Gewone bioscoop Zeer sterk stedelijk 
Filmtheater Nieuwegein (intern bij 
Wolff Nieuwegein) Nieuwegein Filmtheater Zeer sterk stedelijk 

JT Nijmegen Calypso Nijmegen Gewone bioscoop Zeer sterk stedelijk 

JT Nijmegen Carolus Nijmegen Gewone bioscoop Zeer sterk stedelijk 

LUX Nijmegen Filmtheater Zeer sterk stedelijk 

VillaLUX Nijmegen Filmtheater Zeer sterk stedelijk 

Cinemec Nijmegen Nijmegen Gewone bioscoop Weinig stedelijk 

Cultuur op de campus Nijmegen Filmtheater Niet stedelijk 

De Muze Noordwijk Filmtheater Sterk stedelijk 
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Filmhuis Oldenzaal Oldenzaal Filmtheater Sterk stedelijk 

Ledeltheater Oostburg Gewone bioscoop Weinig stedelijk 

Filmhuis Oosterbeek Oosterbeek Filmtheater Weinig stedelijk 

Filmhuis Oosterhout Oosterhout Filmtheater Sterk stedelijk 

Utopolis Oss Oss Gewone bioscoop Zeer sterk stedelijk 

De Groene Engel Oss Filmtheater Zeer sterk stedelijk 

Fidei et Arti Oudenbosch Filmtheater Matig stedelijk 

Filmhuis Fanfare Oudenbosch Filmtheater Weinig stedelijk 

DOK Cinema Panningen Gewone bioscoop Matig stedelijk 

JT Purmerend Purmerend Gewone bioscoop Zeer sterk stedelijk 

Filmhuis Purmerend Purmerend Filmtheater Sterk stedelijk 

Service Bioscoop Luxor Reuver Gewone bioscoop Weinig stedelijk 

Cinema de Winsinghhof Roden Filmtheater Matig stedelijk 

Foroxity Roermond Roermond Gewone bioscoop Sterk stedelijk 

ECI Cultuurfabriek Roermond Filmtheater Sterk stedelijk 

City Roosendaal Gewone bioscoop Zeer sterk stedelijk 

Cinema Paradiso Roosendaal Roosendaal Filmtheater Zeer sterk stedelijk 

Pathé Schouwburgplein Rotterdam Gewone bioscoop Zeer sterk stedelijk 

Wolff Cinerama Rotterdam Gewone bioscoop Zeer sterk stedelijk 

LantarenVenster Rotterdam Filmtheater Zeer sterk stedelijk 

Theater Zuidplein Rotterdam Filmtheater Zeer sterk stedelijk 

Pathé de Kuip Rotterdam Multiplexbioscoop Sterk stedelijk 

Filmtheater de Luxe Schagen Filmtheater Sterk stedelijk 

CineMagnus Schagen Gewone bioscoop Niet stedelijk 

Pathé Scheveningen Scheveningen Multiplexbioscoop Zeer sterk stedelijk 
Filmhuis Schiedam / Wenneker 
Cinema Schiedam Filmtheater Zeer sterk stedelijk 

Sienemarne Schouwerzijl Schouwerzijl Filmtheater Niet stedelijk 
Filmhuis `s Heerenberg (het 
Barghse Huus) 's-Heerenberg Filmtheater Weinig stedelijk 

Filmhuis het Domein Sittard Filmtheater Sterk stedelijk 

Foroxity Sittard Sittard Multiplexbioscoop Matig stedelijk 

Forum Theater Sittard Gewone bioscoop Matig stedelijk 

CineSneek Sneek Gewone bioscoop Sterk stedelijk 

Filmhuis Sneek Sneek Filmtheater Sterk stedelijk 

Filmhuis Artishock Soest Filmtheater Matig stedelijk 

Arcaplex Spijkenisse Gewone bioscoop Zeer sterk stedelijk 

Smoky Service Bioscoop Stadskanaal Gewone bioscoop Sterk stedelijk 

JT Steenwijk (Luxor) Steenwijk Gewone bioscoop Sterk stedelijk 

CineCity Terneuzen Terneuzen Gewone bioscoop Matig stedelijk 

Filmtheater Agnietenhof Tiel Filmtheater Sterk stedelijk 

Pathé Tilburg Tilburg Gewone bioscoop Zeer sterk stedelijk 

Cinecitta Tilburg Gewone bioscoop Zeer sterk stedelijk 

Euroscoop Tilburg Tilburg Multiplexbioscoop Matig stedelijk 

Take Ten Uden Gewone bioscoop Sterk stedelijk 

Filmhuis de Pul Uden Filmtheater Sterk stedelijk 

Wolff City Utrecht Gewone bioscoop Zeer sterk stedelijk 
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Wolff Catharijne Utrecht Gewone bioscoop Zeer sterk stedelijk 

Springhaver Theater Utrecht Gewone bioscoop Zeer sterk stedelijk 

t Hoogt Utrecht Filmtheater Zeer sterk stedelijk 

Cinemec Utrecht Utrecht Gewone bioscoop Matig stedelijk 

Filmhuis vanBeresteyn Veendam Filmtheater Matig stedelijk 

Filmhuis Veenendaal Veenendaal Filmtheater Zeer sterk stedelijk 

Filmtheater de Blauwe Kei Veghel Filmtheater Sterk stedelijk 

Industry Veghel Gewone bioscoop Niet stedelijk 

Theater de Schalm Veldhoven Gewone bioscoop Sterk stedelijk 

CityCinema Venlo Gewone bioscoop Zeer sterk stedelijk 

Filmtheater De Nieuwe Scene Venlo Filmtheater Zeer sterk stedelijk 

Luxor Studio Select Theater Venray Gewone bioscoop Sterk stedelijk 

JT Vlaardingen Vlaardingen Gewone bioscoop Zeer sterk stedelijk 

Het Zeepaard Vlaardingen Filmtheater Zeer sterk stedelijk 

Filmtheater Voorschoten Voorschoten Gewone bioscoop Sterk stedelijk 

Filmtheater de Leest Waalwijk Filmtheater Matig stedelijk 

Heerenstraat Theater Wageningen Gewone bioscoop Sterk stedelijk 

Filmhuis Movie W Wageningen Filmtheater Sterk stedelijk 

Filmhuis Wassenaar Wassenaar Filmtheater Sterk stedelijk 

Gotcha!Cinema Weert Gewone bioscoop Sterk stedelijk 

Filmhuis Weesp Weesp Filmtheater Sterk stedelijk 

Cinema Roma Wijchen Gewone bioscoop Sterk stedelijk 

Calypso Theater Wijk bij Duurstede Filmtheater Matig stedelijk 

Cultuurhuis de Klinker Winschoten Filmtheater Sterk stedelijk 

Service Theater Skopein Winterswijk Gewone bioscoop Sterk stedelijk 

Filmhuis Winterswijk Winterswijk Filmtheater Sterk stedelijk 

AnnexCinema Woerden Gewone bioscoop Matig stedelijk 

Pathé Zaandam Zaandam Gewone bioscoop Zeer sterk stedelijk 

Filmtheater de Fabriek Zaandam Filmtheater Zeer sterk stedelijk 

Filmtheater Cinemaarten Zaltbommel Filmtheater Matig stedelijk 

Cinema Circus Zandvoort Gewone bioscoop Sterk stedelijk 

Figi Zeist Gewone bioscoop Sterk stedelijk 

Movie Unlimited Zevenaar Zevenaar Gewone bioscoop Sterk stedelijk 

Filmhuis Zevenaar Zevenaar Filmtheater Sterk stedelijk 

Filmtheater Zierikzee Zierikzee Filmtheater Matig stedelijk 

Utopolis Zoetermeer Zoetermeer Multiplexbioscoop Zeer sterk stedelijk 

Cine Utopia Zoetermeer Zoetermeer Filmtheater Zeer sterk stedelijk 

Filmtheater Luxor Zutphen Filmtheater Sterk stedelijk 

Cinemajestic Zutphen Gewone bioscoop Weinig stedelijk 

Pathé Zwolle Zwolle Gewone bioscoop Zeer sterk stedelijk 
Bioscoop de Nieuwe 
Buitensociëtieit Zwolle Gewone bioscoop Sterk stedelijk 

Filmtheater Fraterhuis Zwolle Filmtheater Sterk stedelijk 
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Bijlage 2: Operationalisering 

Variabelen bioscoop 

Doeken 

Totaalaantal doeken (zalen) in bioscoop. 

Stoelen 

Totaalaantal stoelen in bioscoop. 

Soort bioscoop 

Er is een driedeling gemaakt op het type bioscoop. Onderscheiden worden: 

- Multiplex-bioscopen: Bioscopen met acht of meer zalen 

- Gewone bioscopen: Bioscopen met minder dan acht zalen 

- Filmtheaters: Niet-commerciële bioscopen (indeling NVBF) 

De indeling is te vinden in bijlage 1. 

Stedelijkheid  

Zoals uit het theoretisch kader al is gebleken zijn bioscopen, met name multiplex-bioscopen, in het 

buitenland vaak aan de rand van de stad te vinden. In Nederland zien we dit ook steeds vaker. Omdat 

steden tegenwoordig niet echt harde grenzen meer hebben en in sommige gevallen ook meerdere 

centra, is het lastig om op een generaliserende manier vast te stellen of een bioscoop in de stad of aan 

de rand van de stad ligt. Daarom is te er voor gekozen om te kijken naar de stedelijkheid van de buurt 

waar de bioscoop ligt. Hiervoor zijn de gegevens van het CBS gebruikt, die de stedelijkheid vaststelt 

aan de hand van de omgevingsadressendichtheid (oad), zie tabel 3. 

Tabel 12 Stedelijkheid (CBS, 2016). 

 

 

 

De indeling is te vinden in bijlage 1. 

Inwoners in kern 

Aantal inwoners in bevolkingskern waarin de bioscoop ligt (CBS, 2011). 

Bioscopen in kern 

Totaalaantal bioscopen in de bevolkingskern waarin de bioscoop ligt. 

Variabelen bioscoopbezoekers 

Reistijd 

Reistijd is aangegeven in minuten. In de enquête is gevraagd hoeveel minuten de respondenten reizen 

naar de bioscoop: De antwoorden waren opgedeeld in telkens 5 minuten. Om de resultaten 

leesbaarder en overzichtelijker te maken zijn de categorieën samengevoegd tot vier grotere 

categorieën: t/m 10 minuten, 15 of 20 minuten, 25 of 30 minuten en meer dan 30 minuten. 

Zeer sterk stedelijk 2500 of meer adressen per km2 

Sterk stedelijk 1500 tot 2500 adressen per km2 

Matig stedelijk 1000 tot 1500 adressen per km2 

Weinig stedelijk 500 tot 1000 adressen per km2 

Niet stedelijk Minder dan 500 adressen per km2 
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Reistijd_ratio 

Om te kunnen rekenen met de reistijd, is de ordinale variabele reistijd omgezet naar een 

ratiovariabele. Hiervoor moesten enkele afrondingen gedaan worden: minder dan 5 minuten is 0 

minuten van gemaakt, aangezien de andere reistijden ook telkens op 5 minuten zijn afgerond. 11 

respondenten hebben aangegeven meer dan een uur te reizen, deze categorie is omgezet naar 65 

minuten. Het kan dat dit een onderschatting is omdat het zou kunnen dat deze mensen nog veel langer 

reizen, maar dat is onbekend en aangezien het een kleine groep is heeft dit niet veel invloed op het 

gemiddelde. 

Meest bezochte bioscoop 

Voor indeling zie soort bioscoop bij de variabelen van bioscopen. Bij dit onderzoek is gekeken tot welke 

categorie de bioscoop die door de respondent het vaakst bezocht is in 2015 valt.  

Stedelijkheid bezochte bioscoop 

Stedelijkheid van de bezochte bioscoop is hetzelfde gedefinieerd als stedelijkheid als variabele van 

bioscopen. 

Wel/niet bezoeker 

Aangezien de steekproef als representatief voor de Nederlandse bevolking mag worden beschouwd, 

bevat deze zowel bioscoopbezoekers als niet-bioscoopbezoekers. Een niet-bezoeker is in 2015 niet 

naar de bioscoop geweest, een bioscoopbezoeker is in 2015 minstens één keer naar een 

multiplexbioscoop, gewone bioscoop en/of filmtheater geweest. De kenmerken van niet-bezoekers en 

hun woonlocatie zijn ook meegenomen in dit onderzoek. 

Bezoekfrequentie 

De bezoekfrequentie over 2015 is bij benadering gevraagd aan de bioscoopbezoekers. Er wordt vanuit 

gegaan dat niet iedereen het precieze aantal nog weet. De respondenten konden kiezen uit 1 tot 2 

keer, 3 tot 4 keer, 5-11 keer, gemiddeld 1 keer per maand, gemiddeld 2 of 3 keer per maand, gemiddeld 

1 keer per week en vaker dan 1 keer per week. Deze categorieën zijn opgedeeld in twee groepen: de 

incidentele bezoekers, zij gingen in 2015 1 tot 4 keer naar de bioscoop, en de frequente bezoekers: zij 

gingen minstens 5 keer naar de bioscoop in 2015. 

Leeftijd 

De doelgroep is alle Nederlanders, echter maken kinderen onder de zes zelden zelfstandig beslissingen 

en zijn ze nog niet in staat een enquête in te vullen. Daarom zijn kinderen onder de zes jaar niet 

meegenomen in dit onderzoek. De leeftijd is gevraagd in jaren, dat is dus een ratioschaal.  

Leeftijdsklasse 

De respondenten zijn ingedeeld in ongeveer gelijke leeftijdsklassen, zodat deze vergeleken konden 

worden. De klassen zijn 6 t/m 15 jaar, 16 t/m 29 jaar, 30 t/m 44 jaar, 45 t/m 58 jaar, 59 t/m 73 jaar en 

74 jaar en ouder. 

Jongeren 

Bij deze variabele zijn er twee groepen: de jongeren (16 t/m 29) en de respondenten die niet binnen 

deze leeftijdscategorie vallen.  
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Opleidingsniveau 

Aan de respondenten is gevraagd wat hun opleidingsniveau is. Dit is opgedeeld in drie categorieën 

aan de hand van de indeling van het CBS: Laagopgeleid (basisonderwijs, vmbo), middelbaar opgeleid 

(havo/vwo, mbo) en hoogopgeleid (hbo en wo). 

Inkomen 

Aan de respondenten is zowel het persoonlijke bruto- en netto-inkomen gevraagd, als het bruto- en 

netto-inkomen van het huishouden. Het netto-inkomen van het huishouden is verder gebruikt in dit 

onderzoek omdat dit het meest zegt over het besteedbare inkomen. 

Woonvorm huishouden 

Aan de respondenten is gevraagd wat de woonvorm van hun huishouden is. De antwoordcategorieën 

zijn:  
- Alleenstaande  

- (On)gehuwd samenwonend, zonder kind(eren) 

- (On)gehuwd samenwonend, met kind(eren) 

- Alleenstaande, met kind(eren)  

- Anders 

Auto 

De respondent gebruikt meestal de auto om naar de bioscoop te gaan: ja of nee. 

Voet 

De respondent gaat meestal te voet naar de bioscoop: ja of nee. 

Fiets 

De respondent gebruikt meestal de fiets om naar de bioscoop te gaan: ja of nee. 

Ov 

De respondent gebruikt meestal het openbaar vervoer (bus, tram, metro of trein) om naar de 

bioscoop te gaan: ja of nee.  

Kinderen 

De respondenten is gevraagd hoeveel kinderen er in hun huishouden wonen. In dit onderzoek is hier 

een dichotome variabele van gemaakt: wel of geen kinderen. 

Stedelijkheid woonlocatie 

Ook hierbij is de indeling van het CBS aangehouden zoals weergegeven in tabel 3.  

Afstand dichtstbijzijnde bioscoop 

Doormiddel van GIS-analyses is de hemelsbrede afstand berekend naar de dichtstbijzijnde bioscoop 

voor zowel bezoekers als niet-bezoekers. Hierbij is alleen gekeken naar gewone bioscopen en 

multiplexbioscopen.  

Bioscoopbezoeker 

Filmtheaterbezoekers zijn als ze aangegeven hebben zowel filmtheaters als bioscopen te bezoeken 

meegenomen als bioscoopbezoeker. Als ze hebben aangegeven enkel (een) filmtheater(s) te 

bezoeken, zijn ze meegenomen als niet bioscoopbezoeker. 
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Wel/niet dichtstbijzijnde bioscoop 

Niet elke bioscoopbezoeker gaat naar de bioscoop die voor hem of haar het meest dichtbij is. 

Doormiddel van GIS-analyses is gekeken of dit het geval is, waarna deze data is omgezet zodat er 

statistische analyses mee uitgevoerd kunnen worden. Bij deze variabele zijn bioscoopbezoekers 

hetzelfde gedefinieerd als bij ‘bioscoopbezoeker’. 

Soort bioscoop dichtstbijzijnde bioscoop 

De soort bioscoop (gewone bioscoop of multiplexbioscoop) dat de (hemelsbrede) dichtstbijzijnde 

bioscoop vanaf de respondent zijn of haar woonlocatie (postcode) is. 
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Bijlage 3 t/m 7 zijn de resultaten van de SPSS toetsen, deze kunnen worden opgevraagd bij de 

auteur. 

 


