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Voorwoord 
 
Voor u ligt mijn masterthesis: de afsluiting van een periode waarin leren centraal stond. Deze thesis 
dient ter afsluiting van mijn opleiding Planologie aan de faculteit Geowetenschappen van de 
Universiteit Utrecht en de basis hiervan werd ingegeven door een stage bij de gemeente Waalwijk 
tussen juni en november 2010.  
 
Tijdens deze stage heb ik onderzoek verricht naar de herkenbaarheid van de diverse lintstructuren, 
aanwezig binnen de gemeente Waalwijk. Hoewel dit onderzoek uiteindelijk een plaats heeft 
ingenomen buiten deze thesis om, heb ik hier wel veel inspiratie uit verkregen. Tijdens deze stage is 
de case welke behandeld wordt in dit onderzoek, voor mij naar voren gekomen als een bijzondere 
lintstructuur. De ligging, haar bewoners en uiterlijk riepen bij mij vele vragen op. Vragen waarop 
binnen deze masterthesis ook antwoorden zijn gevonden.  
 
In de afgelopen periode heb ik mij dan ook met plezier ondergedompeld in de wereld van de 
lintstructuren en die van Sprang-Capelle in het bijzonder. Voor dit laatste zijn de gesprekken met 
uiteenlopende bewoners en ondernemers van bijzondere waarde geweest. Daarnaast heeft de relatie 
tussen de herkenbaarheid van plaatsen en de betekenis die mensen aan deze plaatsen toekennen mij 
vele hoofdbrekens gekost, voordat de puzzelstukjes op hun plaats vielen. Dit onderzoek leverde mij 
een intrigerend zicht op de totaal verschillende kijk die buren kunnen hebben over hun eigen straat en 
wat dit voor ons planologen betekent in de wil ontwikkelingen in goede banen te leiden. Éen ding is 
zeker: de lintstructuur van Sprang-Capelle is een complexe case en ik wens de gemeente Waalwijk 
dan ook succes bij het maken van de beleidsnotitie en het bestemmingsplan betreffende de 
Gemengde Gebieden.  
 
Tot slot wil ik op deze plaats mijn dank uitspreken aan de verschillende personen door wie deze 
masterthesis tot een goed einde is gebracht. In de eerste plaats aan mijn begeleidster van de 
Universiteit Utrecht: dr. Friedel Filius. Speciaal voor de inspirerende ingevingen waarmee ik ineens 
een grote sprong verder was, maar vooral ook voor de goede en gezellige gesprekken over 
lintstructuren, gemeentelijke procedures en het leven zelf. Daarnaast wil ik mijn vriend Yves Vos 
bedanken. In deze periode van ups- en downs zat je me vaak achter de vodden en ondanks dat ik blij 
ben dat het einde is gehaald, wil ik je hiervoor bedanken. Tot slot wil ik de respondenten bedanken 
voor de vele uren die in bij hen thuis of op de zaak door mocht brengen en door wiens verhalen ik een 
goede kijk heb kunnen krijgen op het leven in de lintstructuur van Sprang-Capelle en op de redenen 
waarom deze plaats voor hen van betekenis is. 
 
Rest mij verder niets dan u veel leesplezier toe te wensen, 
 
Pleun van Dinter 
Waalwijk, 27 maart 2012 
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Samenvatting 
 
Herkenbare plaatsen en hun betekenis 
Het is de laatste tijd zichtbaar dat gemeenten aandacht besteden aan de herkenbaarheid van hun 
plaatsen, waarbij de aandacht voornamelijk uit gaat naar visuele aantrekkelijkheid en 
onderscheidendheid. Zo ook zijn lintstructuren bij diverse gemeenten onder de aandacht gekomen. 
Het is hen opgevallen dat deze structuren in de afgelopen decennia op diverse vlakken veranderingen 
hebben ondergaan, waardoor hun karakter en opvallende kenmerken veranderd zijn. Dit laatste is 
deze gemeenten een doorn in het oog, waardoor zij diverse plannen opstellen waarin gesteld wordt 
dat de herkenbaarheid van deze plaatsen versterkt dan wel behouden moet worden.  
 
Het is inderdaad zo dat lintstructuren sterk veranderd zijn: kenmerkende fysieke en functionele 
eigenschappen als zijnde een los element in het landschap of een grote spreiding in functies zijn in 
negatieve zin veranderd. Toch zijn er in er in deze plannenmakerij enkele zaken niet helder en hierin 
wil dit onderzoek opheldering verschaffen.  
Als eerste is dit het begrip waar het allemaal om draait: herkenbaarheid. Binnen de diverse 
gemeentelijke plannen heeft dit begrip geen duidelijke uitleg en is het onduidelijk welke elementen 
plaatsen wel of niet herkenbaar maken. Ten tweede wordt hier de nadruk gelegd op het feit dat 
plaatsen niet zomaar plaatsen zijn: het is de dagelijkse leefomgeving van uiteenlopende personen. 
Een plaats is slechts van belang als deze betekenis heeft voor diegenen welke haar gebruiken. Tot 
slot wordt hier gesteld dat juist de interactie tussen beide zaken, het begrip herkenbaarheid en de 
betekenis van een plaats voor betrokkenen, aandacht verdient. Want hoewel gesteld wordt dat het 
noodzakelijk is in te grijpen in de herkenbaarheid van deze lintstructuren, blijft het de vraag wat het 
belang van een herkenbare plaats en herkenbare elementen is voor de betrokken personen. Er is dan 
ook gekozen voor de volgende onderzoeksvraag: 
 

“Op welke wijze is de herkenbaarheid van de lintstructuur van Sprang-Capelle van belang voor de 
betekenis die betrokken actoren toekennen aan deze plaats?” 

 
Doel van onderzoek en onderzoeksmethode 
In dit onderzoek is het aldus de vraag hoe bewoners herkenbare elementen gebruiken in hun beleving 
en gebruik van deze plaats en daarmee of gemeenten op het goede pad zitten wanneer zij de 
herkenbaarheid van een plaats willen versterken of behouden. Om deze doelen te kunnen bereiken, is 
eerst gekeken naar de twee begrippen welke centraal staan in de onderzoeksvraag en de wijze 
waarop zij mogelijk met elkaar te verbinden zijn. Hieruit is naar voren gekomen dat beide een uitleg 
kennen waarin enerzijds een fysiek/functioneel aspect naar voren komen en anderzijds een mentaal 
aspect. Door deze drie aspecten uit te werken en hier indicatoren voor aan te wijzen, is het mogelijk 
geweest de betekenis van deze aspecten voor de betrokkenen te onderzoeken.  
De keuze om dit onderzoek in te richten als een kwalitatieve case study sluit het beste aan bij het doel 
van dit onderzoek: namelijk een goed inzicht te verkrijgen van het gebruik en de beleving van een 
plaats door bewoners en ondernemers. Dit onderzoek heeft plaats gevonden in de lintstructuur van 
Sprang-Capelle in de gemeente Waalwijk, een locatie welke naar voren kwam uit een eerder 
onderzoek van deze auteur (Van Dinter, 2010). Door een afweging naar tijd en middelen is gekozen 
om een tweetal groepen betrokkenen te betrekken in dit onderzoek, te weten bewoners en 
ondernemers. De diepte-interviews, gehouden met 5 bewoners, 2 ondernemer-bewoners en 1 
ondernemer en semi-gestructureerd van opzet, zijn uiteen te leggen in twee delen. Als eerste is er 
namelijk gebruik gemaakt van de techniek mental mapping. Het is de respondenten gevraagd een 
mental map te schetsen van het gebied, waardoor inzicht verkregen wordt in hoe zij deze plaats 
interpreteren en hoe de respondenten hierin van elkaar verschillen. Daarnaast zijn vragen gesteld 
over het gebruik en de beleving van deze plaats aan de hand van indicatoren welke aanwijzingen 
geven voor zowel de herkenbaarheid als betekenis van een plaats. Deze kwamen naar voren uit het 
theoretisch gedeelte en zijn te verdelen in fysieke, functionele en symbolische aspecten.  
 
Resultaten 
Het onderzoek heeft als eerst uitgewezen dat de lintstructuur van Sprang-Capelle totaal verschillend 
benaderd wordt door de diverse respondenten. Iedere mental map blijkt anders van 
opzet, ondanks dat in iedere mental map de lintstructuur zelf het middelpunt vormt. Hoewel iedere 
respondent zijn eigen interpretatie en beleving van deze structuur heeft, zijn er toch overeenkomsten 
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zichtbaar en blijkt deze lintstructuur sterk herkenbaar te zijn. Dit uit zich voornamelijk in de herkenbare 
(fysieke) elementen welke opvallen in de mental maps. Dit is onder andere de lineaire hoofdstructuur, 
welke nauwelijks aangetast lijkt door krachten van buitenaf. Tot slot blijkt deze lintstructuur een sterk 
afgebakende eenheid: niet zo zeer in fysiek opzicht, maar vooral in het mentale onderscheid dat 
respondenten maken aan de hand van enkele fysieke verschillen in bebouwing en landschap.  
Naast de mental maps zijn de resultaten zijn te verdelen in de drie aspecten waarmee zowel de 
herkenbaarheid als betekenis van een plaats geduid kunnen worden: fysieke, functionele en 
symbolische aspecten.  
Wat betreft het fysieke aspect kan geconcludeerd worden dat de lintstructuur van Sprang-Capelle in 
fysiek opzicht slechts matig herkenbaar is. Hoewel de fysieke structuur door haar krachtige lineariteit 
een sterke indruk achter laat, is de bebouwing te typeren als chaotisch en is er de dreiging van het 
verliezen van het lint-effect door opname in stedelijk weefsel. Op dit punt lijken de respondenten enige 
vrede te kennen: dit uiterlijk ís de lintstructuur van Sprang-Capelle. En hoewel zij deze lang niet altijd 
mooi vinden, is dit het decor waarin het leven zich afspeelt. Hieruit blijkt dat de fysieke kenmerken 
door bewoners wel op positieve of negatieve wijze beoordeeld worden, maar dat men ze als gegeven 
aanneemt en zij voor de betekenis die men toekent aan een plaats een minder belangrijke rol spelen.  
Wat betreft het belang van functionele kenmerken voor de betekenis van deze plaats is te zeggen dat 
de aanwezigheid van functies alleen weinig zegt. Respondenten vinden de grote variatie in functies 
binnen de lintstructuur van Sprang-Capelle belangrijk, maar hun gebruik van deze functies zegt veel 
meer over de betekenis welke zij aan deze plaats toekennen. Het blijkt namelijk dat het gebruik van 
functies in deze lintstructuur afneemt. Bakkers en slagers hebben nog weinig te vrezen, in 
tegenstelling tot supermarkten, kledingzaken en dergelijke. In de huidige setting kan men in deze 
plaats voor alles terecht, maar hier wordt steeds minder gebruik van gemaakt. Hierdoor dit herkenbare 
element op dit moment van belang voor de betekenis van deze plaats, maar het is de vraag hoe dit 
zich op termijn houdt.  
Het belang van de symbolische kenmerken van deze plaats voor de betekenis die de respondenten 
hier aan toe kennen is groot te noemen. Het is in dit onderzoek gebleken dat deze lintstructuur bekend 
staat als dorp waar iedereen elkaar kent, families generaties lang wonen en waar het (protestantse) 
geloof een belangrijke rol speelt. Deze herkenbare kenmerken, blijken voor de respondenten van 
belang in de betekenis welke zij toekennen aan deze plaats. Het is in hun ogen namelijk een plaats 
waar zij zich thuis voelen, doordat vrienden en familie altijd in de buurt zijn en zij goede contacten 
hebben met buurtgenoten. Bovendien wonen families er generaties lang, regelmatig in de ouderlijke 
woning. Voor respondenten welke betrokken zijn bij de geloofsgemeenschap, blijkt dit eveneens een 
bron van verbondenheid met deze plaats.  
 
Conclusies 
Concluderend kan gesteld worden dat het belang van de fysieke, functionele en symbolische 
kenmerken van de lintstructuur van Sprang-Capelle verschilt per aspect. Het blijkt dat de fysieke 
elementen vooral het kader vormen waarin het leven plaats vindt, activiteiten ontplooid kunnen 
worden en waardoor nieuwe kenmerken ontstaan waaraan men betekenis ontleent. In functioneel 
opzicht blijkt niet zozeer de aanwezigheid van functies belangrijk, maar vooral de wijze waarop deze 
gebruikt worden en hoe een plaats daardoor deel uitmaakt van het leven. De symbolische elementen 
en vooral de sociale banden in een plaats blijken in deze case echter het meest bij te dragen aan de 
betekenis van deze plaats. De sterke sociale banden, specifiek voor deze plaats, zorgen voor 
verbondenheid en dat deze plaats een echt thuis is. 
Toch is hier een nuancering op zijn plaats: onder de respondenten zijn verschillen waarneembaar in 
de betekenis welke zij toekennen aan deze plaats. Dit vindt plaats vooral op basis van de 
aanwezigheid van sociale relaties en het gebruik van functies binnen een plaats. De uitkomst hiervan 
is dat er een onderscheid te maken is tussen sociale gebondenheid en fysieke gebondenheid aan 
plaatsen. Dit heeft bovendien gevolgen voor het belang van de herkenbare aspecten voor de 
betekenis van deze plaats, waarbij sociale gebondenheid samenhangt met sociale kenmerken en 
fysieke gebondenheid met fysieke kenmerken. Al met al is te zeggen dat de herkenbare kenmerken 
van een plaats van belang zijn voor de betekenis van deze plaats, maar dat zij beïnvloedt worden 
door de leefwijze van de betreffende persoon. Voor beleid ten aanzien van de herkenbaarheid van 
plaatsen moet deze verscheidenheid in het achterhoofd gehouden worden.  
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Hoofdstuk 1Inleiding  

 
1.1 Aanleiding 
De lintstructuur, welke centraal staat in dit onderzoek, is een bijzondere bebouwingsvorm. Denk aan 
de langgerekte dorpjes, vastgekleefd aan de dijk, de ontginningsdorpen langs kanalen en een 
opeenvolging van boerderijen door het landschap. Tegenwoordig proberen overheden het ontstaan 
van nieuwe lintbebouwing in de open ruimte tegen te houden. Historisch gegroeide linten 
daarentegen, worden gezien als een belangrijk kenmerk van een stad of dorp en moeten bewaard 
blijven vanwege hun karakteristieke historische sfeer en straatbeeld (Gemeente Bladel, 2008, p.22; 
Gemeente Apeldoorn, 2009, p.16).  
 
Naast hun lineaire verschijningsvorm, is het meest typerende kenmerk van de lintstructuren hun 
dynamiek (Gemeente Tilburg, 2009, p.8). Zij zijn multifunctionele gebieden waar commerciële functies, 
historie en wonen naast elkaar bestaan. Bovendien hebben zij een sociale functie: mensen ontmoeten 
elkaar doordat de linten belangrijke verkeersaders zijn. De dynamiek die dit oplevert, is te vergelijken 
met een ruimtelijk geconcentreerd centrum en is dan ook onmisbaar voor de sfeer en het karakter van 
deze lintstructuren.  
 
1.2 Probleemschets 
Uit het voorgaande komt naar voren dat lintstructuren belangrijke, herkenbare elementen zijn in hun 
omgeving: niet alleen kennen zij een hoge dynamiek en kanaliseren zij vervoer en sociale contacten, 
maar ook hun karakteristieke sfeer en straatbeeld worden hoog gewaardeerd. Deze uitgangspositie 
maakt de lintstructuren interessant voor dit onderzoek, niet in de laatste plaats omdat deze positie aan 
verandering onderhevig is.  
Door de tijd heen hebben de lintstructuren namelijk veel wijzigingen ondergaan: enerzijds hebben zij 
zich aangepast aan veranderende omstandigheden, anderzijds hebben zich ongevraagd 
veranderingen voorgedaan. De voorbeelden hiervan zijn legio: zo is in fysiek opzicht de relatie tussen 
de lintstructuur en haar omgeving sterk veranderd. Dit is ontstaan door het verdichten van de 
lintstructuur waardoor doorkijkjes naar het landschap verdwijnen (Adviesgroep Harkstede/Schermer, 
2003; Gemeente Emmen, 2005, p.21). In stedelijke omgeving uit deze verdichting zich met het 
opnemen van lintstructuren in het stedelijk weefsel, alwaar zij hun structurerende positie voortzetten.  
Er hebben zich echter ook fysieke en functionele veranderingen voorgedaan die minder gewenst zijn 
en het karakter van de lintstructuren aantasten. Zo ageert men in Tilburg tegen de bouw van 
grootschalige appartementencomplexen in lintstructuren: het historische karakter dreigt hierdoor te 
verdwijnen (CAST, 2006). Ook maakt men zich hier zorgen om de vermindering van de dynamiek, 
door vermindering van verkeer en commerciële functies, die de linten juist kenmerkt (Gemeente 
Tilburg, 2009b, p.3-4). Tot slot zijn er veranderingen in de maatschappij (zoals een toename van 
verkeer), waardoor overlast ontstaat van geluid, te hard rijden en parkeerdruk (Gemeente 
Alblasserdam, 2000, p.2; Gemeente Smallingerland, 2008,p.9).  
Met deze veranderingen is een omslag waar te nemen in de positie van lintstructuren: hoewel zij (nog 
altijd) de ruggengraat lijken te vormen van dorpen en wijken (o.m. Gemeente Bladel, 2008, p.30, 
Gemeente Smallingerland, 2008, p.8), zijn er veranderingen waar te nemen in hun fysieke en 
functionele verschijning. Er lijkt een spanningsveld te bestaan tussen deze veranderende kenmerken 
van lintstructuren en de behoefte om de lintstructuren juist herkenbaar te houden en hun centrale 
positie in de gemeentelijke structuur te behouden (Gemeente Bladel, 2008, p.39; Gemeente 
Hardenberg, 2006, p.21, 35). Het lijkt dan ook de vraag in hoeverre men invloed kan uitoefenen op 
deze veranderingen, temeer vele actoren betrokken zijn bij de toekomst die lintstructuren te wachten 
staat. Niet alleen de gemeente, maar ook de vele vastgoedeigenaren, bewoners en gebruikers 
hebben ieder hun visie op welke ontwikkelingen wel en niet gewenst zijn in deze lintstructuren. 
Gemeenten zitten met een dilemma: zowel het stilzetten van ontwikkelingen als de weg hiervoor 
vrijgeven, geeft geen garantie voor een blijvend herkenbaar lint.  
 
1.3 Doel en relevantie 
Uit het voorgaande blijkt dat er vele voorbeelden zijn van veranderingen in lintstructuren. Deze 
veranderingen staan dan ook niet ter discussie in dit onderzoek. Wat echter wel interessant is, is de 
vraag welke achtergronden en motieven er spelen in de behoefte aan het vergroten en in stand 
houden van de herkenbaarheid van deze lintstructuren. Toch is geheel onduidelijk hoe het begrip 
herkenbaarheid benaderd wordt: worden alleen fysieke kenmerken meegenomen of zijn nog andere 



 

  16 

aspecten van belang? Ook rijzen er vragen omtrent de huidige situatie van lintstructuren: zijn zij wel of 
niet herkenbaar in hun huidige vorm? 
Met als achtergrond de vele veranderingen welke geconstateerd zijn, ligt de weg open om te kijken 
naar de toekomst van de lintstructuren. En hoewel dit proces in diverse gemeenten wordt opgepakt 
(Gemeente Tilburg, 2008; Gemeente Bladel, 2008, p.21; Gemeente Waalwijk, 2008, p.6), lijkt niet 
duidelijk welke richting men op wil gaan. Een belangrijk aspect lijkt het feit dat in lintstructuren vele en 
vooral diverse actoren betrokken zijn. Hun verscheidenheid in achtergrond en positie, lijkt ervoor te 
zorgen dat zij de geschetste problematiek verschillend benaderen en hier bovendien verschillende 
houdingen, meningen en gedragingen over ontwikkelen.  
 
1.4 Vraagstelling 
Geconstateerd kan worden dat lintstructuren de druk van de vele veranderingen die zij doormaken 
voelen. In de wereld zijn veel ontwikkelingen gaande en de effecten daarvan ondervinden zij meer en 
minder zichtbaar. In een voorgaande studie (Van Dinter, 2010) zijn deze veranderingen in 
lintstructuren onderzocht voor de gemeente Waalwijk en deze studie vormt dan ook de eerste input 
van deze thesis. En hoewel hieruit duidelijk wordt welke veranderingen plaatsvinden, blijft de 
achtergrond van de behoefte om de herkenbaarheid van lintstructuren te verbeteren onduidelijk.  
 
Dit onderzoek kent daarom een tweeledig insteek. Enerzijds wordt het begrip herkenbaarheid verkend 
en wordt onderzocht welke herkenbare kenmerken aanwezig zijn in lintstructuren: het is de vraag of 
slechts fysieke en functionele aspecten hier aan bijdragen. Anderzijds wordt ingegaan op de 
achtergrond van de behoefte aan herkenbare lintstructuren. Uit de probleemschets komt naar voren 
dat de lintstructuren van betekenis zijn voor betrokkenen en dat veranderingen hun karakter en 
identiteit aantasten. Deze betekenis wordt nader onderzocht, zodat inzicht wordt verkregen in waarom 
men deze lintstructuren op de agenda zet. Maar voornamelijk de interactie tussen deze elementen is 
belangrijk: hoe dragen de herkenbare kenmerken bij aan de betekenis die lintstructuren hebben? 
Staan deze kenmerken ergens voor, of is de behoefte van het versterken van het karakter gelegen in 
de drang om orde in de chaos te scheppen? Vanuit deze redenering is de volgende hoofdvraag 
geformuleerd: 
 

“Op welke wijze is de herkenbaarheid van de lintstructuur van Sprang-Capelle van belang voor de 
betekenis die betrokken actoren toekennen aan deze plaats?” 

 
De onderzoeksvraag heeft enkele onderdelen in zich, welke een afzonderlijke beschouwing vragen. 
Om een volledig antwoord op de onderzoeksvraag te krijgen, zijn daarom de volgende deelvragen 
opgesteld.  

1. Op welke wijze zorgen maatschappelijke veranderingen voor een wijziging van de typerende 
fysieke, functionele en sociale kenmerken van lintstructuren?  

2. Met welke aspecten kan de herkenbaarheid van plaatsen geïnterpreteerd worden en welke 
indicatoren zijn aan te wijzen die dit begrip voor empirische toetsing toegankelijk maken?  

3. Welke herkenbare fysieke, functionele en symbolische kenmerken van lintstructuren 
gebruiken betrokken actoren voor de betekenisgeving aan lintstructuren?  

4. Welke verschillen zijn waarneembaar in de betekenis die betrokken actoren toekennen aan de 
lintstuctuur van Sprang-Capelle?  

 
De focus van dit onderzoek ligt op de diversiteit in probleemherkenning, achtergronden en 
betekenissen die de actoren, betrokken bij de toekomst van lintstructuren, hebben bij en toekennen 
aan deze lintstructuren en waarop hun behoefte aan herkenbare lintstructuren is gebaseerd. De 
eerste aanname is dat er vele actoren betrokken zijn bij deze lintstructuren en vooral dat zij soms 
tegenstrijdige belangen hebben. Vanuit hun positie en de betekenis die de lintstructuren voor hen 
hebben, bezitten betrokkenen bepaalde gevoelens en meningen bij de veranderingen van 
lintstructuren en kijken zij verschillend aan tegen de herkenbaarheid van lintstructuren. Aangenomen 
wordt dat de lintstructuren voor iedere betrokkene van betekenis is, hoewel de vraag is in hoeverre dit 
zich uit in de behoefte aan herkenbare lintstructuren.  
 
In de deelvragen is zichtbaar dat er sprake is van een driedeling in dit onderzoek, waarbij de eerste 
deelvraag leidt tot een informerend gedeelte naar de veranderingen welke plaats vinden en hebben 
gevonden in lintstructuren en welke maatschappelijke ontwikkelingen daaraan ten grondslag liggen. 
Bovendien is er aandacht voor de kenmerken van lintstructuren welke op het moment zichtbaar zijn, 
waarbij de verwachting is dat het gaat om een combinatie van zowel fysieke, functionele en 
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symbolische kenmerken. De tweede deelvraag richt zich op het begrip herkenbaarheid en gaat op 
zoek naar de diverse interpretaties die mogelijk zijn van dit begrip. Bovendien wordt een keuze 
gemaakt, zodat het ook mogelijk wordt om enkele indicatoren aan te wijzen van dit begrip waardoor 
deze bruikbaar worden voor empirische toetsing. De derde en vierde deelvraag richten zich op de 
wijze waarop betrokken actoren de herkenbaarheid van de lintstructuren ervaren en welke betekenis 
zij zelf toekennen aan de lintstructuur van Sprang-Capelle. Enerzijds wordt gezocht naar welke 
veranderingen zij waarnemen, anderzijds hoe zij deze interpreteren voor de herkenbaarheid van deze 
lintstructuur. De vierde vraag richt zich op de diversiteit onder actoren en zoekt uit welke onderlinge 
verschillen aanwezig zijn in de betekenis die zij toekennen aan de lintstructuur.  
 
Maatschappelijke relevantie 
In de aanleiding is verteld dat de lintstructuren verspreid over Nederland voorkomen. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat beleidsstukken van diverse gemeenten de aanwezigheid van lintstructuren 
kenbaar maken en hoezeer deze aanwezigheid gewaardeerd wordt. Termen als koesteren (Gemeente 
Bladel, 2008, p.34), behouden (Gemeente Veenendaal, 2010, p.24), versterken van kwaliteiten 
(Gemeente Hardenberg, 2006, p.45) en belangrijke identiteitsdragers (Gemeente Smallingerland, 
2003, p.4) komen regelmatig terug. Daarenboven wordt de geschetste problematiek door betrokken 
gemeenten, in ieder geval gedeeltelijk, herkend. Echter is het de achtergrond van deze problematiek 
welke onderbelicht is en vooral de punten waarop herkenbaarheid gemeten wordt. Hierin tracht dit 
onderzoek inzicht te bieden. Een duidelijk inzicht in het geschetste probleem en de wijze waarop 
diverse actoren deze herkenbaarheid ervaren én welke betekenis zij toekennen aan de lintstructuren, 
lijkt noodzakelijk voor een goede omgang met de genoemde problematiek en biedt bovendien 
mogelijk een afwegingskader en aanknopingspunten aan diegenen die zich bezighouden met de 
toekomst van lintstructuren.  
 
Wetenschappelijke relevantie 
In de wetenschappelijke literatuur lijken lintstructuren als onderwerp slechts te worden beschouwd 
vanuit twee aspecten: enerzijds als ruimtelijk concept en anderzijds als lintbebouwing. Deze lijken 
bovendien weinig overeenkomsten te hebben met de situatie van de lintstructuren in Nederland. De 
ruimtelijke concepten van lineaire steden en dorpen beleefden hun hoogtepunten tot de jaren ‘1930 en 
werden verwezenlijkt in landen als Spanje, Rusland en Frankrijk. Al in de jaren 1960’ constateerde 
men dat dergelijke concepten niet functioneren in de maatschappij, vooral doordat zij de nadruk 
legden op een maakbare samenleving en massatransport als uitgangspunt namen (Llewelyn Davies, 
1967, p.203; Coronado, Rodríguez & Ureña, 2009, p.525; Allaert et.al., 2010, p.9-11). Hiernaast 
worden lintstructuren vaak verward met lintbebouwing, een fenomeen dat vooral voorkomt in België. 
Diverse auteurs stellen echter dat de situatie in België niet te vergelijken is met lintstructuren in 
Nederland (De Meulder, 2005, p.40; Grietens, 2009, p.19; Allaert e.a., 2010, p.2). In België ontstaan 
vanuit cultuur en regelgeving en nu overal aanwezig, in Nederland slechts plaatselijk en ontstaan 
vanuit landschappelijke omstandigheden.  
Uit deze korte beschouwing blijkt dat de lintstructuren in Nederland geen duidelijke plaats kennen in 
de wetenschappelijke literatuur. Dit onderzoek tracht een invulling te geven aan deze leemte door bij 
te dragen aan kennisontwikkeling op dit gebied. Dit lijkt mogelijk omdat de problematiek rondom 
lintstructuren verder in kaart gebracht wordt. Niet zozeer door de verkenning van de veranderingen 
welke zij doormaken, maar vooral door te verkennen wat de betekenis van deze structuren is voor hun 
omgeving en het in kaart brengen van de posities en meningen van betrokken actoren. Met het 
verkregen inzicht in de relatie van de betrokken partijen met deze lintstructuren, is de veronderstelling 
dat bijgedragen kan worden aan een beter verloop van het proces waarin de lintstructuren 
klaargestoomd worden voor hun toekomst. 
 
1.5 Afbakening 
In deze inleiding is reeds naar voren gekomen dat lintstructuren verspreid over Nederland voorkomen. 
Hoewel vele betrokken gemeenten de gestelde problematiek (of delen daarvan) lijken te herkennen en 
daarom dit onderzoek op vele van toepassing zou kunnen zijn, lijkt het gezien de tijd en middelen niet 
mogelijk een onderzoek van dergelijke omvang op te zetten.  
Voor dit onderzoek is daarom gekozen om een specifiek onderzoeksgebied af te bakenen. Dit gebied 
is ingegeven door een voorgaande studie van Van Dinter (2010), waarin de fysieke en functionele 
veranderingen in lintstructuren in de gemeente Waalwijk zijn onderzocht. Gezien de aanwezige kennis 
over de lintstructuren in deze gemeente, is gekozen om voor dit onderzoek een selectie van de 
lintstructuren uit het onderzoek uit 2010 te gebruiken. Gekeken is naar lintstructuren welke het meest 
te maken lijken te hebben van de gestelde problematiek. Het is naar voren gekomen dat de 
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lintstructuur van Sprang-Capelle in de gemeente Waalwijk (figuur 1) hier het meest aan voldoet en 
daarom de case vormt in dit onderzoek. In hoofdstuk 4 wordt deze keuze nader toegelicht.  

 
1.6 Opbouw van het rapport 
In deze paragraaf wordt de opbouw van dit onderzoek verduidelijkt. Daarvoor is in onderstaand figuur 
het onderzoek schematisch weergegeven. In de rest van deze paragraaf volgt een toelichting op dit 
figuur en de opbouw en werkwijze van dit onderzoek.  
 
Het onderzoek vangt aan met een 
verkenning van het onderwerp van dit 
onderzoek: de lintstructuren. In hoofdstuk 2 
wordt aan de hand van kenmerken en 
ontstaansgeschiedenis hun karakter 
geschetst en wordt gekeken naar de 
gevolgen van de veranderingen welke zij 
ondergaan.  
In het tweede gedeelte (hoofdstuk 3) staat 
een theoretische verdieping van het begrip 
herkenbaarheid centraal en wordt 
onderzocht met welke indicatoren dit begrip 
te vatten is. Daarnaast aandacht voor de 
betekenis die plaatsen hebben en op welke 
wijze deze geconstrueerd wordt. Tot slot 
aandacht voor de diversiteit aan betrokken 
actoren.  
De kennis verkregen uit de eerste twee 
delen biedt input voor het empirische 
gedeelte. In hoofdstuk 5 worden de 
interviews met 8 betrokken actoren 
geïnterpreteerd, waardoor inzicht verkregen 
wordt in de verschillende betekenissen 
welke zij geven aan de lintstructuren en op 
basis van welke achtergronden en positie zij 
handelen in de lintstructuren. Aan de hand 
van deze interpretatie wordt antwoord 
gegeven op de hoofd- en deelvragen en 
wordt duidelijk op welke wijze de 
herkenbaarheid van lintstructuren van belang is voor de betekenis die betrokken actoren toekennen 
aan de lintstructuur van Sprang-Capelle. Het onderzoek wordt afgesloten met enkele aanbevelingen 
voor het handelen in lintstructuren en specifiek voor het ontwikkelen van herkenbare lintstructuren.  

 
Figuur 1. Lintstructuur van Sprang-Capelle. Google Maps (2012). 

 
Figuur 2 Opzet van het onderzoek (Eigen bewerking, 2012) 
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Hoofdstuk 2  Introductie op lintstructuren 
 
Dit hoofdstuk richt zich op het verkennen van lintstructuren en stelt zich daarnaast ten doel te 
onderzoeken hoe maatschappelijke veranderingen zorgen voor een wijziging in de typerende 
kenmerken van deze lintstructuren. Het begin wordt echter gevormd door inzicht te geven in de 
kenmerken van lintstructuren. De lintstructuur vormt een bijzondere ruimtelijke structuur: het 
regelmatige lineaire patroon van bebouwing heeft duidelijk menselijke invloeden, maar lijkt zich ook 
natuurlijk te nestelen in haar omgeving. Dit gedeelte duikt dieper in op lintstructuren: het begrip wordt 
onder de loep genomen, fysieke en functionele kenmerken onderzocht en tot slot wordt stil gestaan bij 
de verschillende ontstaansgeschiedenissen van lintstructuren. Daaruit zal blijken dat niet alleen 
natuurlijke omstandigheden de mens gedwongen heeft tot het leven in lintstructuren, maar dat deze 
ruimtelijke vorm ook enkele mogelijkheden biedt die de moderne mens niet kan weerstaan. 
Daarna staat de invloed van maatschappelijke veranderingen op de ontwikkeling van lintstructuren 
centraal. Uit de inleiding is reeds naar voren gekomen dat lintstructuren vele veranderingen 
ondergingen en nog altijd ondergaan. Deze veranderende fysieke en functionele kenmerken worden 
hier geduid en bovendien wordt uiteen gezet welke grotere maatschappelijke ontwikkelingen 
verantwoordelijk zijn voor deze veranderingen. Op deze wijze vormt dit gedeelte, met haar verkenning 
van de herkenbare elementen van lintstructuren, een opzet naar de theoretische uitwerking van het 
begrip herkenbaarheid en de betekenis die men toekent aan plaatsen.  
 
2.1 Het object: de lintstructuur 
In de aanleiding is naar voren gekomen dat lintstructuren bijzondere structuren zijn binnen steden en 
dorpen door heel Nederland. Hoewel in de inleiding nadien is gesteld dat zij vele veranderingen 
ondergingen en nog altijd ondergaan, staat deze paragraaf stil bij de oorsprong van deze structuren.  
Eerst gaat de aandacht uit naar het begrip lintstructuur en haar oervorm, het lintdorp. Hoewel in de 
internationale literatuur lintstructuren benaderd worden als ‘linear cities’ (Ewing, 1977, p.57), lijkt het 
voor dit onderzoek beter stil te staat bij haar oervorm: het lintdorp. Het is op deze kleinere schaal waar 
de belangrijkste (ruimtelijke) kenmerken optimaal naar voren komen en welke bovendien goed 
aansluit bij de voorbeelden van lintstructuren in Nederland. In deze paragraaf worden deze 
kenmerken op een rij gezet, waarna aandacht is voor het ontstaan van lintstructuren over de hele 
wereld en Nederland in het bijzonder. Hier zal blijken dat de specifieke kenmerken van lintstructuren 
zowel kansen als problemen met zich meebrengen. Dit geheel vormt de opzet naar de veranderde 
kenmerken van lintstructuren en hun positie in de huidige stedelijke structuur, onderwerpen welke dit 
hoofdstuk besluiten.  
 
2.1.1 Begripsbepaling  
Een begripsbepaling van het begrip lintstructuur 
lijkt vooral bepaald te worden door een 
beschrijving van haar ruimtelijke karakteristiek. 
Steegh (1985) geeft aan dat de lintstructuur een 
bebouwing in rechte lijn is met het kenmerkende 
lineaire karakter als gevolg. Een perfecte rechte 
lijn lijkt niet noodzakelijk (Llewyn-Davies, 1967, 
p.203), belangrijker is dat de bebouwing dusdanig 
aaneengesloten is dat een lintstructuur ontstaat 
dat duidelijk te onderscheiden is van haar 
omgeving (Antrop, 2007, p.104). De lengte is 
verder niet direct van belang, mits “a settlement 
must be large enough to have an identity as a 
separate entity” (Pillsbury, 1970, p.433).   
Het tweede kenmerk betreft de ligging langs een 
transportas, duidelijk verwoord door Collins (1968) 
(in: Sap, 2007, p.8). “A linear city is one that is 
formed - and grows - along a line. This line is usually its artery of transport for people, for goods, and 
for services: roads, rails, pipes, and wires.” Deze behoefte om dorpen en steden te ontwikkelen langs 
transportroutes is al eeuwen oud en een natuurlijk gegeven (Collins, 1959a, p.38), waardoor 
lintdorpen verspreid over de hele wereld voorkomen.  
 
 

Figuur 3 lintdorp nabij Saigon (Molenaar, 2009) 
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Fysieke kenmerken 
Lintstructuren hebben een ‘open einde’ (Ewing, 1977, p.57), waardoor zij de mogelijkheid hebben 
oneindig te groeien met behoud van het repetitieve karakter (Collins, 1959a, p.41). Doordat er vaak 
sprake is van een systematische percelering loodrecht op de centrale as, wordt dit regelmatige 
patroon verder versterkt (Antrop, 2007, p.105). Voor behoud van de lineariteit is het van belang dat de 
centrale as niet onderbroken wordt door een plein of kruisende weg (Antrop, 2007, p.104).  
Een tweede kenmerk van lintstructuren is de duidelijke relatie die bestaat tussen het lintdorp en haar 
omgeving (Antrop, 2007; Ewing, 1977, p.57). Antrop (2007, p.103) geeft aan: “..er is een duidelijke 
associatie met de percelering van het omliggende land.” Hierdoor wordt de oorsprong van het lintdorp 
herkenbaar. Ook zijn in lintstructuren regelmatig ‘gaten’ in de bebouwing aanwezig, waardoor het 
achterliggende landschap zichtbaar wordt en deze relatie versterkt.  
Naast de term lintdorp zijn echter nog diverse andere benamingen in omloop, hier wordt aangesloten 
bij termen die in de Nederlandse literatuur voorkomen. Termen als rijdorp of -nederzetting (Antrop 
et.al., 2006, p.41), straatdorp (Vinet, 2005, p.65), wegdorp (Berendsen, 2005, p.127) of streekdorp 
(Schrijnen, 1933, p.35; Gerding, 2003, p.872) worden gevonden. Het kleine onderscheid tussen deze 
termen zien zowel Steegh (1985, p.45) als Antrop (2007, p.104) in het feit dat een aaneengesloten 
bebouwing de term straatdorp verdient en een open bebouwing de term wegdorp of rijnederzetting. 
Het lintdorp is aldus niet eenduidig te typeren, hoewel de lineaire vorm een belangrijk en herkenbaar 
kenmerk vormt. 
 
Functionele kenmerken 
Het belangrijkste functionele element in de lintstructuur is haar centrale transportas. Als ader van de 
lintstructuur, vormt deze de bundeling van verkeer en activiteit (Ceylan, 2003, p.56). Deze centrale 
positie wordt versterkt doordat intensieve functies, zoals wonen, bedrijvigheid, detailhandel en 
voorzieningen, hierlangs gevestigd zijn. Hierdoor kent deze as eenzelfde activiteitenintensiteit als een 
ruimtelijk geconcentreerd centrum. Lintstructuren worden echter niet gedomineerd door 
centrumvorming doordat de functies verspreid aanwezig zijn (Lynch, 1984, p.377).  
Daarnaast is de grote diversiteit aan functies een belangrijk kenmerk van lintstructuren: men woont er, 
maar ook bedrijven, voorzieningen en detailhandel zijn er gevestigd. Bovendien hebben bewoners van 
lintstructuren als gevolg van de smalle lineaire vorm, zowel centrale voorzieningen als het omliggende 
rurale landschap tot hun beschikking (Ewing, 1977, p.57). 
Tot slot is er sprake van een grote menging van functies: omdat lintstructuren geen centrum kennen, 
zijn de functies verspreid aanwezig. Dit wordt bevestigd door verschillende gemeenten, welke 
constateren dat hun linten gekenmerkt worden door functiemenging (o.m. Gemeente Pijnacker-
Nootdorp, 2011, p.26; Gemeente Tilburg, 2008, p.7). Typerend is dat intensieve functies (wonen, 
voorzieningen en bedrijven) afgewisseld worden met minder intensieve functies.  
 
2.1.2 Ontstaansgeschiedenis 
Hoewel de lintdorpen, welke over de hele wereld voorkomen eenzelfde lineaire ruimtelijke vorm 
hebben, is de veronderstelling dat hun ontstaansgeschiedenissen van elkaar verschillen. Uit de 
literatuur komt dit ook naar voren en er lijken drie verschillende redenen voor het ontstaan van 
lintdorpen aan te wijzen. In de eerste staan de beschikbaarheid van ruimte en lokale fysieke 
omstandigheden centraal. De tweede is van meer recente datum en benadert de lintstructuur als 
ruimtelijk concept. Tot slot is een samenspel van overheidsregulering en particuliere ontwikkeling aan 
te wijzen als ontstaansreden voor lintstructuren.  
 
Landschappelijke omstandigheden 
De eerste reden voor het ontstaan van lintdorpen heeft een topografische reden en heeft alles te 
maken met de beschikbaarheid van ruimte en lokale fysieke omstandigheden (De Blij & Murphy, 2007, 
p.370). Vanuit het landschap wordt de beste locatie en vorm van nederzettingen bepaald. Hierdoor is 
het mogelijk dat soms slechts bebouwing langs een lijn mogelijk is (Qimin & Wei, 1992, p.15). Dit 
wordt ingegeven door natuurlijke barrières als een kustlijn, rivier, vallei of bergketen. Voorbeelden zijn 
bekend van 600 v.Chr. (Sap, 2001, p.9), maar ook tegenwoordig komen zij voor in Japan, waar de 
schaarse (landbouw-)grond efficiënt moet worden gebruikt (Figuur 4, De Blij & Murphy, 2007, p.371).  
 
Naast deze topografische reden, zorgde de mens zelf voor barrières in de natuur. Het gaat dan om het 
aanleggen van irrigatiekanalen, zoals in Iran (Bonine, 1979, p.208; Taylor, 2006, p.238) en Arizona 
(VS) (Abott, Ingram & Kober, 2006, p.286). Zij vormen de belangrijkste routes binnen de 
gemeenschap, zodat nederzettingen hierlangs zijn gevormd. Ook in Nederland heeft menselijk 
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ingrijpen in de natuur tot het ontstaat van lintdorpen geleid (Zeischka, 2007, p.36), onder meer tijdens 
de veenontginningen en met de droogmakerijen in de 11e tot 17e eeuw. In paragraaf 2.1.2 wordt deze 
Nederlandse geschiedenis nader toegelicht.  

De lintstructuur als ruimtelijk concept  
Daarnaast is het lintdorp ook gebruikt als ruimtelijk concept, waarbij Sap (2001, p.9) een onderscheid 
maakt in ruimtelijke en sociaal-economische concepten. Vaak hebben zij echter elementen van beide 
en zijn op te vatten als antwoorden op problemen in de samenleving en ter verbetering van die 
samenleving. In dit gedeelte aandacht voor drie lineaire ruimtelijke concepten: de Soria y Mata’s 
uitbreiding van Madrid (1882), Miljutins ontwerp voor Tractorstoj USSR (1930) en Le Corbusiers 
ontwerp voor de woonmachine (1930’). In de beschrijvingen zal blijken dat hun achtergronden en 
specifieke kenmerken een directe relatie hebben met de tijd en plaats van hun oorsprong.  
 
In de jaren 1880’ ontstond Soria y Mata’s ontwerp La Ciudad Linéal (figuur 5), een goed voorbeeld 
van een sociaal ruimtelijk concept als antwoord op ongezonde leefomstandigheden in de steden uit 
die tijd. Soria y Mata wilde hierin verbetering aanbrengen en zag verplaatsingen en transport als de 
belangrijkste organiserende factor in onze samenleving (Collins, 1959a, p.39). Hij koos de lineaire 
ruimtelijke opzet voor de optimale prestatie die de massatransportmiddelen dan konden leveren en het 
ontwerp benadrukte de bereikbaarheid van voorzieningen en functies, een menging van het stedelijke 
en plattelandsleven en een huis voor ieder gezin (Collins, 1959a, p.39-40). Kritiek op dit concept is dat 
dit geen op zichzelf staande ruimtelijke structuur kan vormen (Doxiadis, 1967, p.35) en niet 
zelfvoorzienend was (Boileau, 1959, p.236). Ook werd de centrale factor voor de lineaire stad, het 
massatransport, al snel ingehaald door nieuwe, meer flexibele transportmiddelen als de auto en bus.  
 

             
Figuur 4 Japans lintdorp (Maki, 1960)                         Figuur 5 Detail La ciudad lineal (Collins, 1959a, p.43) 

            
Figuur 6 Ontwerp Magnitogorsk door Leonidov                       Figuur 7 Lintbebouwing Onze Lieve Vrouw, België.  

             (Broussauw, 2005)      (Google Maps, 2010) 
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Hoewel de plannen van Soria y Mata weinig voet aan de grond kregen, inspireerde het de ontwerpers 
van nieuwe steden in de jaren ‘1920 in Rusland (Collins, 1959b, p.74-76) met uitgangspunten als 
massaproductie, standaardisatie en de industrie. In het plan van Leonidov (±1930) voor de stad 
Magnitogorsk stond het concept van lineaire gezoneerde planning centraal (Sap, 2001, p.10) met 
parallelle stroken industrie, spoorwegen, groenstroken, woonstroken en landbouwgrond (Figuur 6, 
Boussauw, 2005, p.48). Hoewel buiten de USSR nauwelijks geïmplementeerd, is het idee om een 
strikte scheiding aan te houden tussen functies een belangrijk uitgangspunt in de hedendaagse 
ruimtelijke planning (Boussauw, 2005, p.56; Sap, 2007, p.9).  
 
Tot slot experimenteerde ook Le Corbusier in de jaren ´30 van de 20e eeuw met de lineaire stad 
(Boussauw, 2005, p.62) als ruimtelijk concept om de omgeving zo veel mogelijk vrij te houden. 
Volgens hem hadden lineaire ontwikkelingen vooral mogelijkheden tússen bestaande steden en zijn 
fantasie kreeg vorm in de ´woonmachine´: lange hoge blokken waarin een scheiding tussen de vier 
functies binnen een samenleving (transport, wonen, werken en ontspanning) vorm kregen (Broos et al, 
2003, p.4-5). Op deze stijl was veel kritiek, vooral omdat Le Corbusier het dagelijkse leven sterk 
standaardiseerde en zijn ontwerpen hierdoor culturele, historische en esthetische kenmerken missen.  
 
Lintbebouwing: overheid en particulieren samenspel 
Een derde en laatste ontstaansreden van lintstructuren is te vinden in landen waarin de overheid de 
vrije hand geeft aan marktwerking, maar niet instaat voor investeringen in het openbaar domein (De 
Meulder, 2005, p.40). Omdat planvorming voor nieuwe wegen en wijken ontbreekt, ‘parasiteert’ 
nieuwe bebouwing logischerwijs op bestaande wegen. Dit speelt onder meer bij onze zuiderburen in 
België en is onder andere de oorzaak van de Belgische lintbebouwing (figuur 7). Naast politiek 
handelen ook economische, fysieke en culturele oorzaken dragen bij aan de vorming van 
lintbebouwing (Allaert et.al., 2010, p.4-5). Fysiek gezien kon men in het verleden overal bouwen, zodat 
een fijnmazig netwerk van dorpen en steden ontstond. In culturele zin stellen Allaert et.al. dat 
Vlamingen erg gesteld zijn op hun individuele vrijheid, waardoor iedereen bovendien eigen terrein en 
vrijstaande woningen wenst (De Meulder, 2005, p.42). Toch zal de lintbebouwing in België 
voortbestaan ondanks stevige kritiek: de natuur onder druk, versnippering, extra transportkilometers 
en hogere kosten voor nutsnetwerken (De Meulder, 2005, p.42). 
 
2.1.3 Geschiedenis van lintstructuren in Nederland 
In ons eigen land zijn natuurlijke omstandigheden de belangrijkste redenen voor het ontstaan van 
lintstructuren. Deze omstandigheden vormen bovendien een belangrijk aspect in de nationale historie, 
waardoor lintstructuren bij de geschiedenis van Nederland horen. Vooral de winning van land ten 
opzichte van de zee en moerassen is in dit opzicht belangrijk en is een van de ontstaansredenen van 
lintstructuren in Nederland. Maar ook op andere wijzen zijn lintstructuren in Nederland ontstaan, 
waardoor een viertal fasen en drietal regio’s aan te duiden zijn waarin lintstructuren zijn ontstaan.  
 
Lintstructuur door landaanwinning 
De eerste fase begon in de 10e eeuw (Zeischka, 2007, p.36-37), toen men startte het veen in het 
westen van Nederland (Zeeland, Noord-en Zuid-Holland) te ontginnen. In het begin gebeurde dit  
sporadisch, maar vanaf de 11e eeuw op systematische wijze en vond ontginning plaats in het 
Hollands-Utrechts veengebied en langs de rivieren.  
De tweede fase begon in dezelfde tijd, toen dijken werden aangelegd om de kust te beschermen. Een 
goed voorbeeld hiervan is de Westfriese Omringdijk (Kunst en Cultuur Noord-Holland, 2010). Op deze 
dijken zijn toen en later, toen het land niet langer omringd werd door de zee, veel lintdorpen ontstaan.  
De derde fase, sinds de 16e eeuw, begon met de drooglegging van meren in de veengebieden ten 
behoeve van de groeiende bevolking en landbouw in de Hollandse provincies. Omdat hierbij de 
aanleg van dijken noodzakelijk was (Zeischka, 2007, p.54) ontstonden ook hier lintstructuren. 
De vierde fase was vanaf 1600, toen het hoogveen in Groningen, Drenthe en Overijssel ontgonnen 
werd. Met kanalen die water en gestoken turf afvoerden, werden grote delen bewoonbaar gemaakt. 
Langs deze kanalen vormden zich eveneens lintstructuren (Waugh, 2002, p.395).  
 
Typologie van lintstructuren 
In de begripsbepaling werden al diverse termen voor lintdorpen genoemd, maar in Nederland lijkt een 
indeling naar ontstaansgeschiedenis geschikter. Op deze plaats worden deze op een rij gezet middels 
een typologie, gemaakt door Antrop (1989; 2007: figuur 8). Deze typen komen verspreid voor over 
Nederland (Berendse, 2005, p.288; Antrop, 2007, p.10).  
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Het eerste subtype dat Antrop (2007, p.104) onderscheidt is het straatdorp, waarbij een weg de 
centrale as vormt. Deze straat bestond al eerder, waarna lintvormige bebouwing zich erlangs 
ontwikkelde. Dit type is te beschouwen als de eerder genoemde lintbebouwing en is daarom niet 
geliefd in de Nederlandse planologie (Antrop, 2007, p.21) en hoewel bestaande lintbebouwing wordt 
getolereerd, wordt nieuwe of aanvullende bebouwing sterk ontmoedigd. Dergelijke lintdorpen komen 
voor in Zuid-Limburg en plaatselijk in Noord-Brabant (Landschapsbeheer Nederland, 2003, p.29).  
Het tweede type dat Antrop (2007, p.104) noemt, zijn dijkdorpen. Deze dorpen zijn gebouwd langs de 
voet van een dijk, soms boven aan de dijk, altijd aan de binnenzijde als bescherming tegen het water. 
Het dijkdorp is misschien wel het meest in het oog springende Nederlandse nederzettingstype: 
woningen tegen de dijk aangeplakt met aan de andere zijde de woeste zee. Zij zijn dan ook vooral te 
vinden zijn langs de Hollandse kusten en in het rivierengebied (Berendsen, 2005, p.228).  
Het derde en vierde type hebben hun oorsprong in de ontginningen van hoog- en laagveen, bossen 
en heide (Universiteit Utrecht, 2011). Het derde type, het wegdorp, is ontstaan op zandruggen die 
boven het landschap uitstaken. Vanaf hier werd het veen ontgonnen en met het zakken van het veen 
werden vaak nieuwe zandruggen ontdekt welke een stabiele ondergrond voor woningen zijn. Deze 
werden gesitueerd langs wegen op korte afstand van elkaar door de smalle kavels. Deze ontginningen 
kwamen voor in de Friese en Groningse Woudstreken, de Langstraat in Noord-Brabant en het 
Hollands-Utrechts veengebied (Berendsen, 2005, p.228) en Drenthe (Gerding, 2003, p.687). 

Het vierde en laatste type lintdorp dat Antrop noemt, het kanaalwegdorp (ook wel vaartdorp), is vooral 
te vinden in de veenkoloniën in Noord-Nederland (Berendsen, 2005, p.228). Zij zijn ontstaan in 
gebieden met hoogveen waar kanalen het water en de gestoken turf af voerden. Langs deze kanalen 
lagen bovendien de woningen van de arbeiders met als resultaat lange linten van bebouwing. Een 
tweede oorsprong van dit type lintdorp ligt in een waterrijke omgeving (zoals in Zuidwest-Friesland), 
waar water de wegen vervingen en dorpen hieraan ontwikkelden (Provincie Friesland, 2011).  
 
2.1.3 Kritiek op lineaire dorpen en steden  
Ondanks de vele voorbeelden die te geven zijn van lintstructuren, heeft de lineaire ruimtelijke structuur 
nooit echt voet aan de grond gekregen (Ewing, 1977, p.57; Lynch, 1984, p.377, Sap, 2007, p.10). De 
concepten waarin de lintvorm uiting geeft aan opvattingen over de samenleving worden veelal 
aangeduid als ‘utopisch’ (Boussauw, 2005, p.56-58) en ook op historisch gegroeide lintstructuren is 
veel kritiek (Grietens, 2009, p.13-16). Voordelen, zoals een hoge efficiëntie, oneindige uitbreiding en 
nabijheid van stad en platteland tegelijkertijd (Ewing, 1977, p.57), lijken niet op te kunnen wegen 
tegen negatieve bijeffecten en de krachten die de lineaire ruimtelijke vorm ondermijnen. Lintstructuren 
zorgen voor versnippering van de ruimte door verspreide bebouwing, het onderscheid tussen stad en 
land vervaagt en ook de milieueffecten zijn niet positief (Allaert et.al., 2010, p.9-11). Niet alleen de 
aanwezigheid van kruisende wegen of functies buiten het lint ondermijnen de lineaire structuur 

Figuur 8 Subtypologieën binnen het lintdorp (Antrop, 2007, p. 105) 

 
Figuur 9 Dijkdorp Herwijnen tussen Gorinchem en Tiel 
(Den Ouden Dijk, 2003) 

 
Figuur 10 Wegdorp, kanaaldorp Kiel-Windeweer 
in Groningen (HS, 2007) 
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(Doxiadis, 1967, p.35), maar vooral het feit dat de auto als vervoersmiddel niet geschikt is voor de 
lineaire structuur (Allaert et.al., 2010, p.13). Door de nadruk op individueel vervoer, is het lineaire 
concept met haar nadruk op massatransport achterhaald (Llewyn Davies, 1967, p.203; Coronado, 
Rodríguez & Ureña, 2009, p.525). Ewing (1977, p.60) besluit met de conclusie dat lineaire structuren 
op lange termijn hun lineariteit niet kunnen behouden.  
 
Dit negatieve beeld laat zien dat lintstructuren moeilijke tijden doormaken en zij niet altijd goed 
aansluiten bij de eisen die men vandaag de dag stelt aan de ruimtelijke inrichting. Ook de 
lintstructuren in Nederland kennen deze effecten. De wereld waar zij deel van uitmaken ondergaat 
grote veranderingen, welke in de volgende paragraaf uiteen worden gezet. Daarna komt de invloed 
hiervan op fysieke en functionele kenmerken van lintstructuren aan bod en wordt zichtbaar of 
lintstructuren nog kunnen overleven in de huidige samenleving.  
 
2.2 De veranderende wereld  
Sinds Soria y Mata en Miljutin hun utopische concepten van lineaire steden publiceerden en in 
Nederland kanaalwegdorpen zich ontwikkelden, is de wereld danig veranderd. Nieuwe opvattingen op 
economisch, sociaal-cultureel en bestuurlijk gebied laten hun invloed ook gelden op de positie en 
kenmerken van lintstructuren. In deze paragraaf een overzicht van deze algemene ontwikkelingen en 
hun specifieke kenmerken welke van belang zijn voor lintstructuren. Dit vormt een opzet naar de 
gevolgen hiervan op de fysieke en functionele kenmerken en positie van lintstructuren in Nederland.  
 
Op diverse fronten wordt aangegeven dat wij ons bevinden in een nieuw tijdperk (Hidding, Needham & 
Wisserhof, 1997, p.22; Asbeek Brusse e.a., 2002, p.11). Vanaf de jaren 1970 vertraagde de 
economische groei en werd het Fordistisch tijdperk, met nadruk op massaproductie, -consumptie en 
standaardisatie, ingeruild voor een nieuwe richting die wél kon inspelen op de gedifferentieerde vraag 
van consumenten. Kloosterman (2007, p.15) noemt de huidige maatschappij daarom ookwel een 
consumptiemaatschappij waarbij het individu centraal staat en vooral de persoonlijke beleving. In een 
dergelijke nieuwe periode worden nieuwe eigenschappen van de cultuur samengebracht met een 
nieuw type sociaal leven en economisch bestel (Sap, 2001, p.2). Oude organisaties worden 
afgebroken en vervangen door nieuwe opvattingen. Deze verandering tekende zich af op 
wereldschaal en duurt nog altijd voort. De belangrijkste benaming is ‘post-modernism’ en wordt 
gebruikt sinds de jaren ’70 (Dear, 2000, p.28), gerelateerde termen als post-Fordism en 
postindustrialism refereren aan de nieuwe organisatie van productie en economie respectievelijk het 
informatiseren van de samenleving (Sap, 2001, p.2).  
 
De ontwikkelingen binnen het post-modernisme zijn geen eenvoudige actie-reactie systemen, maar 
bestaan uit een complex spel van technologische, economische, sociale, politieke, culturele en 
ruimtelijke ontwikkelingen (Sap, 2001, p.5). Hoewel hun interactie complex is, is het van belang hun 
werking te begrijpen om duidelijkheid te scheppen voor de toekomst van lintstructuren in deze 
postmoderne wereld. Deze ontwikkelingen worden daarom hier besproken en er is onderscheid 
gemaakt naar de terreinen in de samenleving welke veranderingen ondergaan, te weten op sociaal-
cultureel, economisch en politiek-bestuurlijk vlak (Dear, 2000, p.25). Een belangrijk onderwerp 
hierbinnen is de gelijktijdige nadruk op en interactie tussen twee schaalniveaus, de wereldschaal en 
de lokale schaal. Onze leefomgeving speelt een rol in zowel de wereldeconomie als dat het de 
dagelijkse leefomgeving van individuen vormt (Sap, 2001, p.2).  
 
2.2.1 Sociaal-culturele ontwikkelingen  
Een eerste type veranderingen welke in de maatschappij waar te nemen zijn, bestaan op sociaal-
cultureel gebied. Hiertoe behoren thema’s als gedrag, leefgewoonten, opvattingen, waarden en 
normen. De indeling van ontwikkelingen op deze gebieden is overgenomen van Prof. Dr. P. Schnabel, 
directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (2000, p.18-21). 
De eerste maatschappelijke trend is die van een vergaande individualisering. De maakbaarheid van 
het eigen leven en van de eigen persoon is zowel een levenswerk en ook een leven werk geworden 
(SCP, 2004a, p.11). Daarnaast zorgt individualisatie is het ontstaan van grotere diversiteit aan 
groepen en leefstijlen in de samenleving. Waar de individualisering zorgt voor onthïerarchisering van 
de samenleving en meer gelijkheid in relaties, verandert informalisering de huidige hiërarchische, 
democratische samenleving met gevestigde instituties en onderlinge relaties en verhoudingen in een 
netwerksamenleving (SCP/CPB, 2000, p.23). Schnabel ziet tevens gezagsproblemen zoals burgers 
die vaker hun stem laten horen en soms ook een hogere status, dan bijvoorbeeld politici of 
specialisten, toegedeeld krijgen (SCP, 2004b, p.63). Als derde ontwikkeling noemt Schnabel de trend 
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van internationalisering: men is steeds minder aan grenzen gebonden. Dit proces is interessant omdat 
tegelijkertijd de aandacht voor het regionale gevoel opleeft. Tendensen van een versterking van de 
internationale identiteit staan de versterking van de nationale of regionale identiteit dus niet in de weg.  
De laatste trend betreft die van intensivering. Hierbinnen staat het genieten van het leven centraal: 
men moet alles uit het leven halen wat er in zit en vooral activiteiten ondernemen die het eigen plezier 
en genot verhogen. Beleving staat centraal en het leven mag niet saai of eentonig zijn (SCP, 2004b, 
p.63).  
 
2.2.2 Economische ontwikkelingen  
Het tweede type veranderingen in de maatschappij is zichtbaar op economisch vlak: zowel de 
consumptiepatronen als productiepatronen ondergaan verschillende ontwikkelingen. Uitgangspunt van 
deze veranderingen is de economische groei die zich in de afgelopen decennia voordeed (Van der 
Knaap, 2002, p.56). De nieuwe consument is veeleisend, met een zeer individueel, veranderlijk, 
vraagpatroon doordat hij kan kiezen uit een enorm aanbod van goederen en diensten en goed 
geïnformeerd is (Van der Knaap, 2002, p.64). Het post-industrialisme is zichtbaar doordat als gevolg 
van sociale processen vanaf de jaren ‘70 de traditionele sectoren (industrie, landbouw) terrein 
verliezen aan opkomende sectoren als zakelijke dienstverlening, ICT en media (RPB, 2003, p.68).  
Daarbij zijn veranderingen in de organisatiestructuur van bedrijven waarneembaar: als gevolg van 
schaalvergroting en internationalisering ontstaan grotere en internationale bedrijven. De 
besluitvorming raakt verspreid en door de verminderde koppeling van het bedrijf aan de locatie, 
worden ruimtelijke beslissingen onvoorspelbaarder en bepaald door de behoefte aan flexibiliteit en 
mee bewegen met het consumentenpatroon (RPB, 2003, p.68). 
 
2.2.3 Politiek-bestuurlijke ontwikkelingen 
Eveneens zijn er politiek-bestuurlijke veranderingen zichtbaar, welke samenhangen met de sociaal-
culturele ontwikkelingen. Aan de basis van veranderingen op dit vlak staat de veranderde context 
waarin het politiek-bestuurlijk optreden plaats vindt: de rol die overheden hebben is veranderd, 
evenals hun relatie ten opzichte van burgers en bedrijven en de mogelijkheden tot sturing die zij 
daardoor hebben (Lips, Bekkers & Zuurmond, 2005, p.30).  
Een belangrijke initiator is de veranderde verhouding tussen overheid en burgers. De hiërarchische 
relatie uit het verleden bestaat niet langer en burgers zijn mondiger geworden, waardoor de relatie 
tussen overheid en burger nu getypeerd kan worden met onderhandelen (Maat, 2004). De kloof 
tussen burger en overheid is echter niet gedicht; de overheid werkt nog altijd in hiërarchische 
systemen, terwijl de maatschappij op horizontale wijze georganiseerd is (Dirven & Bruns, 2011). 
Hierdoor ontstaat wrevel: de verticale werkwijze van overheden is niet meer passend en de legitimiteit 
en effectiviteit van hun handelen staat onder druk.  
In het ontstane stelsel treedt de overheid terug en stelt zich op als regisseur (Pollit & Bouckaert, 2000, 
p.133): zij maakt geen doelstellingen meer, maar schept voorwaarden en begeleidt het proces. 
Begrippen hierbij zijn participatie en beïnvloeding (Bartels & Nelissen, 1998, p.13): de taken van 
overheden worden beperkt tot kerntaken en de rest wordt afgestoten, geprivatiseerd of uitgevoerd 
door de markt. Toch blijft de overheid aan de teugels, Maat (2004) verklaart dit doordat de markt niet 
goed functioneert zonder een adequate regels en toezicht. Aldus houdt de overheid de regie en 
verliest mogelijk wel macht maar geen invloed.  
In dit nieuwe stelsel voldoet de oude sturingsstrategie (top-down) niet meer en zijn nieuwe 
sturingsstrategieën, ingericht op de samenspraak van belanghebbende partijen, noodzakelijk 
(Hidding, Needham & Wisserhof, 2002, p.70). Gehoorde strategieën zijn co-productie en interactieve 
beleidsvorming (Lips, Bekkers & Zuurmond, 2005, p.30). Er wordt namelijk onderkend dat er 
wederzijdse afhankelijkheden bestaan tussen overheden, bedrijven en burgers bestaan voor het 
realiseren van doeleinden en dat zij bovendien verschillen in hun opvattingen ten aanzien van de 
aanpak en oplossing van maatschappelijke problemen. 
 
2.2.4 Ruimtelijke ontwikkelingen  
Als gevolg van de vele ontwikkelingen in de maatschappij, verandert ook het denken over de ruimte. 
Centraal daarbij staan vragen over de wijze waarop men de ruimte in moet richten, welke functies 
daarbij belangrijk zijn en wie daarover mag beslissen. Daarnaast veranderen ook het aanzien en 
gebruik van de ruimte. In dit gedeelte eerst aandacht voor de veranderde context waarin de ruimtelijke 
inrichting vorm krijgt, waarna het veranderde gebruik en belangrijke thema’s toegelicht worden.  
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Inrichten: complex en ingewikkeld 
Binnen de steeds complexere samenleving met vele groepen en leefstijlen, ontstaan uiteenlopende 
gedachten over het gebruik en de inrichting van de ruimte. De groepen hebben ieder eigen ruimtelijke 
patronen en ruimtelijke wensen, waardoor plaatsen op verschillende wijze gebruikt worden. Zo 
ontstaat een ‘gepolariseerde’ discussie over wat de betekenis van een plaats is, wie over deze ruimte 
mag beslissen en welke personen, instituties en bedrijven hierbij betrokken moeten worden (Asbeek 
Brusse et.al., 2002, p.152). Bovendien zorgt de veelheid aan eisen en wensen ten aanzien van de 
ruimte ervoor dat een adequate inrichting van de ruimte ingewikkelder wordt.  
 
Patronen van ruimtegebruik 
Met de complexer wordende samenleving en uiteenlopende ruimtelijke patronen van diverse groepen 
in de samenleving, zijn de oorspronkelijke locatiepatronen sterk veranderd. De wereld ligt aan onze 
voeten en daar wordt gebruik van gemaakt. Diverse ontwikkelingen zijn waar te nemen, waarbij zowel 
concentratie als deconcentratie van activiteiten plaats vindt, mobiliteitspatronen veranderen, 
functiescheiding plaats blijft vinden en een gefragmenteerde ruimte ontstaat. 
 
In de veranderde locatiepatronen van activiteiten en functies zijn als eerste de tegengestelde krachten 
concentratie en deconcentratie waar te nemen. Omdat sommige functies niet langer in steden welkom 
zijn, verplaatsen zij zich veelal naar de randen van steden: deconcentratie. Toch vindt ook 
concentratie plaats, vooral doordat specifieke functies als zorg, onderwijs en cultuur zich bundelen in 
steden (Hornis & Ritsema Van Eck, 2007, p.11). Redenen hiervoor zijn zowel economisch 
(schaalvergroting) als demografisch (krimp) (Stienstra & Bisschop, 2010, p.9).  
De veranderde locatiepatronen én sociaal-culturele veranderingen hebben effect op het 
mobiliteitspatroon. Niet alleen is er een sterke toename van de verplaatsingen, maar door de 
veranderde samenstelling van huishoudens en hun activiteitenpatroon, zijn er nu vooral 
verplaatsingen voor sociale contacten en recreatie (Van der Knaap, 2002, p.187). Het patroon hiervan 
is veel meer kris-kras dan voorheen door de spreiding van mensen en activiteiten en de grotere 
reikwijdte van verplaatsingen (Transplus, 2003, p.6).  
Dit zorgt ervoor dat de stedelijke ruimte meer en meer gefragmenteerd raakt. Als gevolg van de 
verspreiding van woon- en werklocaties en activiteiten, verliest de stad verliest haar compacte vorm 
(Van der Knaap, 2002, p.31). Er ontstaat bovendien een ruimtelijke segmentering naar inkomen, 
opleiding en status (Musterd & Ostendorf, 1998, p.191) en tijd, plaats en doelgroep (Graham & Marvin, 
2001, p.141-144). Marcuse & Van Kempen (2000, p.14) geven echter aan dat deze segmentatie van 
alle tijden is en nu niet meer zichtbaar is dan anders.  
 
Als tweede is er sprake van vergaande functiescheiding. Want hoewel gangbaar in het huidige beleid, 
pas een recente ontwikkeling welke ontstond als reactie op de menging van industriële en 
woonfuncties aan het eind van de 19e eeuw: een ongezonde situatie. Voor deze periode was 
functiemenging zeer gangbaar, maar momenteel zijn weinig voorbeelden van een geslaagde menging 
van functies te vinden (PBL, 2009, p.19). Functiemenging wordt zowel gewaardeerd als tegengewerkt. 
Een voorstander van functiemenging is Jane Jacobs (Van Kempen & Bolt, 2003, p.18): buurten 
hebben meerdere functies, afwisseling en variatie nodig voor zowel een dynamische buurteconomie 
als een levendig straatbeeld. Door functiemenging moet de straat intensief gebruikt worden op 
verschillende tijdstippen door verschillende mensen met verschillende vervoerswijzen (PBL, 2009, 
p.20). Voorstanders van functiescheiding zijn in opkomst door de nadruk op kwaliteit en leefbaarheid 
binnen het denken over de ruimte: een gemengde woonomgeving vindt hierin geen plaats vanwege 
overlast. Toch zijn mogelijkheden om functiemenging toe te passen aanwezig omdat de noodzaak om 
functies te scheiden met de verschuiving van bedrijfssectoren sterk verminderd is (Louw, 2004, p.9). 
Er is nu veel ‘lichte’ bedrijvigheid aanwezig welke goed in een gemengd gebied gevestigd kan worden.  
 
Nieuwe thema’s onder de aandacht 
Als gevolg van de veranderende patronen in het gebruik van de ruimte, komen er nieuwe thema’s 
onder de aandacht. Belangrijk punt in het denken over ruimtegebruik is de term kwaliteit en de roep 
hierom klinkt steeds explicieter. Als gevolg van de gestegen welvaart, zijn basisbehoeften vervuld en 
is er aandacht mogelijk voor beleving (Jacobs, 2000, p.14). Hoewel ruimtelijke kwaliteit meerdere 
facetten kent, lijkt de Nederlander vooral aandacht te schenken aan de belevingswaarde van de 
ruimte (Hajer & Reijndorp, 2001, p.25). Het Habiforum (2001, p.23) typeert deze belevingswaarde als 
“De cultureel bepaalde waardering van de herkenbare karakteristiek en samenhang van een locatie… 
in afweging tegen overeenkomstige kwaliteiten in vergelijkbare ruimten.” Belangrijke factoren zijn 
enerzijds uitzichten in bebouwing en landschap, anderzijds dat ruimten schoon, veilig en esthetisch 
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verantwoord moeten zijn. Toch is ruimtelijke kwaliteit lastig te definiëren en constateert het Habiforum 
(2001, p.15) dat deze zeer context- en objectafhankelijk is en anders wordt beschouwd vanuit 
verschillende belangen, waardoor het opstellen van eenduidige criteria lastig is. 
 
Met het belangrijker worden van de eigen identiteit en het intenser beleven van het leven, geeft ieder 
op eigen wijze betekenis aan plaatsen. Deze zijn steeds minder gebonden aan de specifieke 
kenmerken van de plaats zelf en worden soms zelfs gecreëerd en gebruikt als consumptiegoed 
(Wisserhof en Hidding, 1998, p.18; Hajer & Reijndorp, 2001, p.52). Ondanks dat men zich minder 
hecht aan plaatsen, is de aandacht voor regionale en streekgebonden identiteiten in opkomst (Asbeek 
Brusse et al., 2002, p.148). Dit komt tot uiting in de toegenomen aandacht voor zowel het landelijke 
gebied als het stedelijke gebied (De Haan, 2006, p.7). Als reactie op identiteitsloze woonwijken, 
waardeert men de serene, groene oase van het platteland maar evenzo de bruisende stedelijke 
centra. De aandacht voor het platteland lijkt voort te komen uit zowel een schuldgevoel als gevolg van 
verstedelijking als de behoefte naar idyllische plaatjes. De waardering voor stedelijke centra sluit aan 
bij de individualisering en intensivering: in de stad staat beleving voorop en draait alles om vermaak.  
 
Een goed voorbeeld van de gevolgen van het 
benaderen van de ruimte ter consumptie en 
beleving van de mens en de aandacht voor 
kwaliteit en esthetiek daarin, is te vinden in 
nieuwe woonomgevingen (MacNaghten & Urry, 
1998, p.185-192; Asbeek Brusse et.al., 2002, 
p.145). De gecreëerde identiteit uit zich vooral in 
vormgeving, waar men zich baseert op 
‘memories of memories’: geromantiseerde 
beelden van een ver verleden gekopieerd als 
uitgangspunten voor de hedendaagse inrichting 
van de ruimte (Asbeek Brusse et.al., 2002, 
p.149). Hewison (1987) spreekt zelfs van een 
‘heritage industrie’, waar de historie als leidraad 
wordt gebruikt voor zowel de inrichting als het 
gebruik van de ruimte (figuur 11).  
 
2.3 Veranderde kenmerken van lintstructuren 
In de vorige paragraaf is duidelijk geworden dat de maatschappij op uiteenlopende gebieden vele 
veranderingen heeft ondergaan in de laatste decennia. De lintstructuur lijkt het ultieme decor voor de 
uiting van deze handelingen: actoren in het spel hebben een nieuwe positie gekregen en nieuwe 
thema’s komen onder de aandacht. Hierdoor ondergaan de inrichting en het gebruik van de ruimte in 
het algemeen, en lintstructuren in het bijzonder, grote veranderingen. In deze paragraaf wordt 
aandacht geschonken aan de veranderde fysieke inrichting en het gebruik van lintstructuren, waarbij 
getracht wordt lintstructuren in te delen in categorieën van inrichting en gebruik. Dit laatste zorgt 
ervoor dat de herkenning van de problematiek gedifferentieerd kan worden, want zoals zal blijken 
hebben lintstructuren ieder op eigen wijze te maken met de uiteenlopende veranderingen. 
 
2.3.1 Fysieke kenmerken 
In fysiek opzicht hebben lintstructuren diverse veranderingen ondergaan, waarbij de veranderde 
relatie van de lintstructuur met haar omgeving de belangrijkste is. De lineaire vorm van lintstructuren 
lijkt behouden, maar de perceelsgewijze invulling van het lint heeft vele gedaantewisselingen gedaan. 
Hier wordt stil gestaan bij deze en andere veranderingen van lintstructuren.  
 
Context 
Een eerste punt om bij stil te staan is de lineaire vorm van lintstructuren en de houdbaarheid hiervan 
in de veranderde wereld. Hoewel de lineaire vorm een krachtige ruimtelijke vorm is (Echenique, 1994, 
p.105), lijken er veel andere krachten aanwezig die hierop inwerken. Iedere activiteit of functie, welke 
gesitueerd is buiten de lintstructuur heeft haar invloed op de uniformiteit en lineariteit (Doxiadis, 1967, 
p.35). In het voorgaande zijn enkele voorbeelden van dergelijke krachten naar voren gekomen: 
vervoersbewegingen worden kris-kras, de bebouwing dijt sterk uit en er is sprake van clustering van 
functies. Het gevolg hiervan is, zoals Doxiadis reeds in 1967 (p.35) vaststelde, dat de lineariteit van 
lintstructuren in beginsel al niet gegarandeerd kan worden. Bijna iedere lintstructuur heeft te maken 

 
Figuur 11 Brandevoort (Brainport, 2011) 
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met krachten die haaks op de lineaire spil werken, waardoor onherstelbare afwijkingen ontstaan en de 
uniformiteit van het lint teniet doen.  
Deze krachten hebben ook hun invloed laten gelden op de lineaire vorm van lintstructuren in 
Nederland. Slechts enkele lintstructuren zijn nog als los element herkenbaar in het landschap, maar 
dit geldt vooral voor enkele kleine lintdorpen als Wijdenes (NH, 980 inwoners), Borgercompagnie (GR, 
530 inwoners) en Oosteinde (DR, 750 inwoners). Deze lintdorpen hebben in de loop der jaren slechts 
verdichting en aldus versterking van de lintstructuur gekend, waardoor zij duidelijk af steken van hun 
omgeving en zij nog altijd een sterke relatie hebben met het omliggende landschap.  
De meeste lintdorpen zijn echter enorm veranderd als gevolg van de vele uitbreidingen in de 
bebouwing. De lintstructuren zijn veelal opgenomen in het stedelijk weefsel, de relatie met het 
omliggende landschap is verdwenen en de centrale as is verworden tot slechts een van de vele 
straten. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in onder meer Staphorst (OV, 10.000 inwoners), 
Assendelft (NH, 19.000 inwoners) en Stadskanaal (GR, 20.000 inwoners). Zichtbaar is dit ook in 
Hoogezand-Sappemeer (GR, 35.000 inwoners): een vergelijking tussen een kaart uit 1903 en een 
huidig overzicht laat zien dat als gevolg van enorme uitbreidingen, het zwaartepunt in de gemeente 
zich verplaatst heeft van het lintdorp in het noorden, naar het zuidwesten (figuur 12 & 13).  

Lint 
Ook andere fysieke kenmerken van lintstructuren hebben veranderingen ondergaan. Zo zijn 
lintstructuren zeer verdicht geraakt: nieuwe woningen zijn dichter op elkaar gebouwd en open kavels 
gevuld. Hierdoor wordt de huidige bebouwingsopzet getypeerd door dichte, aaneengesloten 
bebouwing (Antrop, 2007, p.37). Er zijn ook gemeenten (o.a. Gemeente Beuningen, 2010, p.16) welke 
deze doorkijkjes belangrijk vinden en het behoud hiervan vastleggen in hun plannen. 
Een ander kenmerk dat aan betekenis heeft verloren, lijkt het open einde waardoor lintstructuren 
eindeloos konden groeien (Collins, 1959b, p.76). Als gevolg van de insluiting in stedelijk weefsel en 
nieuwe verbindingen die inbreken op de lintstructuur, lijkt het open einde toch een einde te kennen. 
De uitbreiding van bebouwing heeft er regelmatig voor gezorgd dat lintstructuren aan een natuurlijk 
einde zijn gekomen en nieuwe begrenzingen zorgen ervoor dat groei vooral plaats vindt in andere 
richtingen dan de lineaire alleen.  
 
Bebouwing 
Bovendien zijn nog enkele opmerkingen te maken ten aanzien van de bebouwing, met als eerste de 
grote diversiteit in de bebouwing van lintstructuren. Omdat lintstructuren vaak de oorsprong van het 
dorp vormen, zijn zij bronnen van 
historische bebouwing. Diverse 
gemeenten benoemen dit historisch 
karakter vanwege de aanwezigheid van 
oorspronkelijke bebouwing (Gemeente 
Hoogezand-Sappemeer, 2011, p.45; 
Gemeente Emmen, 2005, p.17). Binnen 
deze oorspronkelijke bebouwing is 
eveneens veel diversiteit: zowel 
boerderijen, arbeiderswoningen, 
bedrijfspanden en herenwoningen zijn 

          
      1903                       2011 

Figuur 12 & 13: Hoogezand-Sappemeer (1903 en 2011) Bron: Watwaswaar.nl (2011) en Google (2011). 

Figuur 14 Moderne en historische bebouwing in Tilburg 
(Gemeente Tilburg, 2009b, p.7) 
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er te vinden. Omdat de tijd echter niet stilgestaan heeft, open kavels zijn opgevuld en oude bebouwing 
vervangen, zijn modernere gebouwen nu ook onderdeel van de lintstructuren. Ondanks dat 
gemeenten trachten nieuwe bebouwing in maatvoering en uiterlijk aan te laten sluiten bij de 
bestaande gebouwen, herbergen lintstructuren ook veel uitzonderlijke gebouwen. Hierdoor vormen de 
zij nu een bonte mengeling van verschillende tijdsperioden en bijhorende bouwstijlen (figuur 14). Als 
tweede is de diversiteit terug te vinden in de schaal van de bebouwing; hoewel in oorsprong veelal 
kavels van eenzelfde grootte uitgegeven werden, zijn deze lang niet altijd meer te herkennen. In de 
loop der jaren zijn kavels samengevoegd of juist gesplitst, waardoor de bebouwing ook erg verschilt 
qua breedte en formaat (Gemeente Tilburg, 2009, p.6).  
 
Fysieke categorisering lintstructuren 
De ruimtelijke veranderingen van lintstructuren lijken vooral het gevolg van de uitbreiding die 
noodzakelijk was om de toenemende bevolking en woningbehoefte uit te voeren. De vele in- en 
uitbreidingen hebben zowel de lintstructuur als haar context sterk doen veranderen. Als gevolg 
hiervan lijken er in fysieke zin drie typen lintstructuren (figuur 15) te zijn ontstaan, gebaseerd op de 
uitbreiding in bebouwing ten opzichte van de oorspronkelijke lintstructuur. Deze drie typen komen 
terug in de terminologie gebruikt door enkele gemeenten met lintstructuren (o.m. SAB, 2008, p.7; 
Gemeente Druten, 2010; Gemeente Castricum, 2009, p.7) en zijn hier ook op gebaseerd.  
Het eerste type lintstructuur heeft een landelijk karakter: een bebouwing van voornamelijk boerderijen 
op ruime erven en doorkijkjes naar het achterliggende landschap, waarmee een sterke visuele relatie 
ontstaat. Door de afwezigheid van omringende bebouwing is dit een los element in het landschap. 
Het tweede type heeft een dorps karakter: als gevolg van diverse ontwikkelingen ontwikkelden zij een 
compact karakter. De bebouwing is gevarieerd uit diverse stijlperioden en het individuele pand staat 
centraal, warbij relatief veel cultuurhistorisch waardevolle objecten (Gemeente Hulst, 2008, p.55; 
Gemeente Castricum, 2009, p.17). De grotere, imposante gebouwen en ensembles worden hier 
afgewisseld met korte rijen woningen en een enkele oude boerderij.  
Het derde type kenmerkt zich door haar volledige opname in het stedelijk weefsel. Hierdoor is geen 
enkele relatie met haar omgeving aanwezig en staat de bebouwing dicht op elkaar. Bovendien is er 
een grote variatie aan kavels en gebouwen: monumentale gebouwen én moderne appartementen-
complexen zijn zichtbaar, terwijl de minder economisch rendabele bebouwing is verdwenen.  
Wanneer de lintstructuur van Sprang-Capelle bekeken wordt, komt naar voren dat zij getypeerd kan 
worden als dorps lint. Zij is (deels) omgeven door woonwijken, heeft een zichtbare lintstructuur en 
zowel oorspronkelijke als aangepaste kavels. Dit komt naar voren uit Van Dinter (2010, p.48). Het lijkt 
er hierdoor op dat zij relatief weinig veranderd is ten opzichte van haar oorspronkelijke bebouwing, 
ondanks de gedeeltelijke opname in de bebouwing. In het empirische gedeelte wordt onderzocht hoe 
deze kenmerken bijdragen aan de herkenbaarheid van deze lintstructuur en haar betekenis voor de 
betrokken actoren. 

 Figuur 15 Fysieke categorisering lintstructuren (Eigen bewerking diverse bronnen, 2012) 
 
2.3.2 Functionele kenmerken 
Hoewel lintdorpen vooral gekenmerkt lijken te worden door hun lineaire vorm van bebouwing, 
benadrukt Collins (1959b, p.83) dat deze en andere fysieke kenmerken niet centraal moeten staan. Hij 
geeft aan dat lintstructuren als een systeem moeten worden gezien en waar zowel fysieke als 
functionele kenmerken beschouwd moeten worden.  
De functiepatronen richten zich op de spreiding van activiteiten en functies. Webber (1979, p.15) 
noemt in dit verband locaties van voorzieningen en patronen van woon-werkverkeer. Vanuit CEMAT 
(2006, p.22-23) komen hier transportassen bij. Van der Ree (2001, p.384) noemt ook het patroon van 
bestemmingen welke vastgelegd zijn in een bestemmingsplan. Met de situering van al deze 
elementen, wordt een patroon of structuur van activiteiten vastgelegd. In dit gedeelte daarom een 
toelichting op dit patroon en de functies welke zichtbaar zijn in de lintstructuren, maar vooral ook welke 
veranderingen lintstructuren door hebben gemaakt op deze punten.  
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Centrale as 
Het belangrijkste functionele kenmerk van lintstructuren is de centrale positie die de verkeersader 
inneemt: alle andere functies zijn gelegen langs deze centrale as en van oudsher is dit de 
ontsluitingsroute. Echter is dit kenmerk in enkele lintstructuren aan verandering onderhevig.  
Sommige lintstructuren vormen geen belangrijke verkeersader meer als gevolg van hun veranderde 
positie in de ruimtelijke structuur. Zoals in paragraaf 2.3.1 is gebleken, zijn veel lintstructuren niet 
langer solitaire wegen in het landschap, maar zijn zij opgenomen in het stedelijk weefsel (Gemeente 
Berkel en Rodenijs, 2002, p.1). Het voorbeeld van Hoogezand-Sappemeer liet zien dat sommige 
lintstructuren daarbij hun positie als centrale verkeersas verloren hebben aan nieuwe wegen en 
zwaartepunten in de ruimtelijke structuur.  
Toch zijn er nog lintstructuren aan te duiden als gebiedsontsluitende weg (Gemeente Pijnacker-
Nootdorp, 2008, p.9; Gemeente Soest, 2011, p.2) en welke bovendien een hoge verkeersintensiteit 
kennen. Deze linten lijken echter allen te maken te hebben met verkeersproblemen, samenhangend 
met de toename van het aantal autobewegingen. Het blijkt dat zij niet gebouwd zijn om dergelijke 
vervoersstromen te verwerken (LLewyn-Davies, 1967, p.203). De combinatie van de lengte van 
lintstructuren (Collins, 1959b, p.84) en hun fysieke kenmerken (smalle straten en het ontbreken van 
rechte zichtlijnen) zorgt voor veel congestie. De lintstructuren ervaren dan ook problemen met zwaar 
verkeer, geluidsoverlast en verkeersveiligheid (o.m. Gemeente Smallingerland, 2008, p.12; Gemeente 
Hulst, 2008, p.13; Gemeente Soest, 2011, p.2). Bovendien zijn velen hierdoor minder goed in staat 
om langzaam verkeer te faciliteren (Gemeente Pijnacker-Nootdorp, 20011, p.9).  
 
Diversiteit in functies 
Een tweede kenmerk is de grote diversiteit aan functies: want naast het verkeer, geven lintstructuren 
ook ruimte aan woningen, bedrijven, winkels en voorzieningen (Gemeente Hulst, 2008, p.5; Gemeente 
Soest, 2011, p.1). Vanuit hun positie als centrale as, vormen lintstructuren een perfecte locatie voor 
bedrijfsmatige activiteiten, detailhandel en voorzieningen. Bovendien geven gemeenten veel aandacht 
voor aan huis gebonden beroepen en bedrijven in lintstructuren (Gemeente Smallingerland, 2008, 
p.24; Gemeente Tilburg, 2008, p.16). Deze diversiteit aan functies staat echter onder druk.  
Als eerste is zichtbaar dat oorspronkelijke agrarische en industriële functies sterk in aantal afnemen. 
Enerzijds het gevolg van economische ontwikkelingen (paragraaf 2.2.2), waardoor deze sectoren an 
sich afnemen, anderzijds door het veranderd denken over het gebruik van de ruimte 
(functiescheiding). Als gevolg van dit laatste lijkt in lintstructuren geen plaats meer voor dergelijke 
bedrijven: er worden slechts minder belastende functies toegestaan en bestaande bedrijven in de 
primaire en secundaire sector worden zo mogelijk afgevloeid (o.m. Gemeente Lansingerland, 2010, 
p.25; Gemeente Berkel en Rodenijs, 2002, p.2). Daarnaast komt de diversiteit in het geding wanneer 
lintstructuren een ruimtelijke verandering ondergaan, zoals wanneer zij opgenomen worden in het 
stedelijk weefsel. Wanneer een bestaande lintstructuur met veel grondgebonden bedrijvigheid (zoals 
agrariërs) ingesloten wordt in bebouwing, worden de percelen te klein om nog een bestaan te bieden 
aan deze bedrijven. Aldus worden dergelijke sectoren gedwongen de lintstructuren te verlaten.  
Als gevolg van deze ontwikkelingen lijken lintstructuren nu vooral plaats te bieden aan woonfuncties, 
voorzieningen en enkele detailhandelsfuncties en voorzieningen. Er is daarmee een verschuiving 
zichtbaar van de van oorsprong aanwezige bedrijvige functies naar rustige functies, vooral als gevolg 
van het veranderd denken over de ruimtelijke inrichting en de veranderde omgeving van lintstructuren. 
Enige toekomst voor bedrijvigheid in deze lintstructuren is te vinden in mogelijkheden voor beroepen 
en bedrijven aan huis, welke in (bijna) ieder lint mogelijk worden gemaakt.  
  
Menging van functies 
Naast de aanwezigheid van vele verschillende functies in lintstructuren, zoals uit het voorgaande naar 
voren is gekomen, worden lintstructuren eveneens gekenmerkt door de menging van deze functies. 
Hoewel naar voren is gekomen dat enige clustering niet afwendbaar is, worden lintstructuren 
gekenmerkt door de menging van wonen, bedrijvigheid en detailhandel zowel naast als boven elkaar 
over de gehele lengte (Gemeente Tilburg, 2008, p.15; Gemeente Berkel en Rodenijs, 2002, p.1). 
Een grote menging van functies en vooral in lineaire vorm, heeft weinig voet aan de grond in 
economische modellen van landgebruik. Deze gaan vooral uit van concentrische vormen, waarbij het 
achterliggende principe is dat mensen en functies elkaar opzoeken en nabijheid zorgt voor zowel 
concurrentievoordelen als schaalvoordelen (Porter, 1998, p.83).  
Deze these lijkt slechts ten dele van toepassing op lintstructuren. In diverse lintstructuren is clustering 
van functies zichtbaar, vooral detailhandelsfuncties en kantoorfuncties (o.m. Gemeente Berkel en 
Rodenijs, 2002, p.5). Hiermee is zichtbaar dat de lineaire as niet onder de externe krachten heen kan 
en het zo lijkt te zijn dat enige clustering van functies onafwendbaar is in lintstructuren. Dit wordt 
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ondersteund door Ewing (1977, p.57), die stelt dat clustering ook in lineaire structuren niet tegen te 
houden is: sommige delen zijn beter bereikbaar en genereren meer activiteit. Daarnaast sluit hij zich 
aan bij het feit dat activiteiten nog meer activiteiten aantrekken. Het ontbreken van clusters met hoge 
activiteit is tenslotte een handicap (Lynch, 1984, p.377): niet alleen floreren enkele functies in centra, 
het heeft ook het psychologische effect van waar activiteit is moet men zijn. Enkele gemeenten (o.m. 
Gemeente Hoogezand-Sappemeer, 2011) ervaren het gemis van een centrum dusdanig dat zij 
nieuwe creëren.  
Anderzijds is zichtbaar dat de spreiding van functies nog deels stand houdt in lintstructuren (Van 
Dinter, 2010, p.45). Niet alleen zijn functies in het algemeen verspreid over de gehele lintstructuur, ook 
genoemde sectoren als detailhandel zijn in beperkte mate verspreid aanwezig. In deze wereld lijkt de 
(overgebleven) functiespreiding in lintstructuren in te druisen tegen de economische wetten en het is 
dan ook de vraag in hoeverre een dergelijke spreiding houdbaar is.  
 
Sociale functie  
Doordat de lintstructuren zowel verkeersruimten als verblijfsruimten zijn en vaak veelvuldig gebruikt 
worden vanwege hun ligging en de aanwezige functies, zijn de mogelijkheden tot sociale interactie 
hier groot. Hoewel men tegenwoordig minder tijd doorbrengt in de eigen buurt, wil men graag, 
onbewust, een beeld hebben van de buurtbewoners en andere gebruikers (Blokland, 2008, p.7). 
Andere weggebruikers, mensen bij de bushalte en wachtenden bij de bakker leveren hiervoor 
informatie. De aanwezigheid van diverse functies, maar vooral voor dagelijkse bezigheden (zoals 
winkels, voorzieningen en bijvoorbeeld fietsroutes), draagt op deze wijze bij aan de samenbindende 
functie.  
Vanuit de ontwikkelingen die zichtbaar zijn op fysiek en functioneel vlak in lintstructuren, is op te 
maken dat deze sociale functie ook veranderingen heeft ondergaan. Uit het voorgaande is te 
concluderen dat het gebruik van de wegen is veranderd en vooral doordat bedrijven plaats maken 
voor woningen, zodat de linten bevolkt worden ander en soms minder verkeer. Op dit punt lijken 
lintstructuren geen goede ontwikkeling door te maken: afhankelijk van hun functionele ontwikkeling 
verworden zij koopstraten met anoniem contact, doorgaande wegen met voorbijrazend verkeer of 
kalme woonstraten waar voornamelijk burencontact is. Van echte activiteit op straat en 
bestemmingsverkeer voor activiteiten ontbreekt het, zodat de echt belangrijke sociale interactie 
(Blokland, 2008, p.9) vermindert.  
 
Functionele categorisering van lintstructuren  
Uit het voorgaande is naar voren gekomen dat lintstructuren te maken hebben met vele functionele 
veranderingen. Het is echter ook zichtbaar dat de uitwerking hiervan op alle lintstructuren een eigen 
mix kent. Toch zijn er overeenkomsten zichtbaar tussen de verschillende lintstructuren en op basis 
van enkele uitgangspunten is het mogelijk hiervan een categorisering te maken. Deze categorisering 
lijkt interessant voor de herkenbaarheid van lintstructuren  
Een belangrijk uitgangspunt is gebaseerd op de dynamiek en graad van activiteiten: er lijkt een 
duidelijk onderscheid te maken tussen rustige linten en zeer dynamische en actieve linten. Een 
tweede uitgangspunt voor deze categorisering is gebaseerd op een typering van de mix aan functies 
in het lint en stoelt op de aanwezigheid van woonfuncties, bedrijfsfuncties, detailhandelsvoorzieningen 
en enkele andere functies. Vooral de mix waarin deze functies voorkomen is van belang en hierin 
komt de relatie met het voorgaande kenmerk naar voren: wanneer vooral woonfuncties domineren lijkt 
de dynamiek laag. Aan de hand van deze uitgangspunten zijn de volgende vier categorieën opgesteld: 

                
       Figuur 16 Functionele categorisering lintstructuren (Eigen bewerking diverse bronnen, 2012) 

 
De categorieën worden gekenmerkt door een specifieke mix van aanwezige functies. In de eerste 
categorie overheerst de woonfunctie waardoor de dynamiek laag is. De volgende categorieën zijn 
meer dynamisch en in de 2e categorie is er sprake van een redelijke menging van zowel wonen als 
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werken. In een dergelijke structuur, waaronder de lintstructuur van Sprang-Capelle valt (Van Dinter, 
2010, p.48), zijn naast woningen ook voorzieningen te vinden. Bovendien zijn er redelijk wat bedrijven, 
groot en klein (aan huis) uit sectoren als techniek, transport, detailhandel en bouw, waardoor de 
dynamiek hoog is.  In de derde en vierde categorie overheersen de bedrijven en zijn woonfuncties van 
ondergeschikt belang. Het verschil tussen beide categorieën is zichtbaar in het type bedrijven. Waar in 
een bedrijvig lint bedrijven uit primaire en secundaire functies overheersen (bouw, techniek, transport), 
is in een stedelijk lint vooral minder belastende bedrijvigheid te vinden (detailhandel, kantoren, 
dienstverlening).  
Gezien de beschrijving in dit hoofdstuk betreffende lintstructuren in functionele zin, lijkt te zeggen dat 
het gemengde lint het dichtst staat bij de oorspronkelijke lintstructuur. Het is ten slotte geschetst dat 
deze uiteenlopende functies herbergt, een afwisseling kent tussen wonen en werken en hierdoor een 
hoge dynamiek. Het lijkt er hierdoor op dat de andere categorieën in grotere mate veranderingen 
hebben ondergaan in hun functionele aard. Dat de lintstructuur van Sprang-Capelle als gemengd lint 
gecategoriseerd wordt, wordt meegenomen in het empirische gedeelte van dit onderzoek en het zal 
daar blijken in hoeverre hierdoor deze lintstructuur voor de betrokken actoren herkenbaar is en 
betekenis krijgt.  
 
2.4 Conclusie 
Dat lintstructuren bijzondere ruimtelijke vormen zijn met specifieke kenmerken is naar voren gekomen 
uit dit hoofdstuk. Deze structuur combineert uiteenlopende functies met een duidelijk afleesbare 
geschiedenis, is zowel te vinden in landelijke als stedelijke omgevingen en blijft, ondanks vele 
ontwikkelingen, zich zichtbaar manifesteren als lintstructuur. Dit hoofdstuk heeft ons laten inzien dat 
de historische bebouwingsvorm van de lintstructuur moet zien om te gaan met de veranderende 
wereld van nu. De lange geschiedenis van deze structuren blijkt niet altijd voldoende om haar 
toekomst te garanderen. Hoewel haar structurele kenmerken ogenschijnlijk onaangetast blijven, is 
gebleken dat op kleinere schaal in fysieke en functionele zin de lintstructuren vele veranderingen 
hebben ondergaan en nog altijd ondergaan. Het is te concluderen dat veel lintstructuren dusdanig 
sterke veranderingen hebben ondergaan, dat zij niet meer te herkennen zijn in de oorspronkelijke 
definitie van een lintstructuur of lintdorp.  
Het is zichtbaar gemaakt dat de veranderingen welke lintstructuren ondergaan, verschillende 
uitwerkingen hebben. Hierdoor is het mogelijk om een categorisering op te stellen van de huidige staat 
van lintstructuren. Sommige lintstructuren blijken ver af te staan van hun oorspronkelijke ruimtelijke 
opzet of functionele invulling, maar het is gebleken dat de lintstructuur van Sprang-Capelle relatief 
dicht in de buurt is gebleven van de lintstructuur zoals men die kenmerkend voor ogen heeft. Het is 
dan ook interessant of in het empirische gedeelte zichtbaar wordt of dit leidt tot een sterk herkenbare 
lintstructuur en hoe dit bijdraagt aan de betekenis die betrokkenen toekennen.  
 
Uit dit eerste hoofdstuk is gebleken met welke problemen en veranderingen de lintstructuren te 
kampen hebben en op welke wijze zij van invloed zijn op de specifieke kenmerken van de 
lintstructuren. Voor dit onderzoek leidt dit tot de vraag in hoeverre deze veranderingen ook 
daadwerkelijk leiden tot problemen met de herkenbaarheid van lintstructuren en daarmee hun 
toekomst als zelfstandige eenheid: leiden deze veranderingen ook tot een veranderde betekenis van 
de lintstructuren? Om hiertoe te komen wordt in het volgende hoofdstuk het begrip herkenbaarheid 
verder uitgewerkt en het zal blijken dat dit uiteenvalt in een fysiek, functioneel en sociaal aspect. 
Bovendien blijkt dat de betekenis die mensen aan plaatsen toekennen, gebaseerd is op vele factoren. 
Aan de hand van een beter inzicht in deze begrippen moet duidelijk worden op welke wijze de 
betrokken actoren in het huidige tijdperk de herkenbaarheid ervaren en op welke wijze dit van invloed 
is op de betekenis die zij aan de lintstructuren toekennen.  
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Hoofdstuk 3  Het begrip herkenbaarheid en de betekenis van 
plaatsen 
 
In dit gedeelte wordt stilgestaan bij het begrip herkenbaarheid, een begrip waarover enige 
onduidelijkheid over bestaat en daarom enige toelichting behoeft. Om een antwoord te krijgen op 
deelvraag3 begint dit gedeelte daarom met een begripsbepaling, zowel in dictionaires als in de 
ruimtelijke wetenschap. Daarna wordt ingegaan op de behoefte aan herkenbare omgevingen en 
plaatsen: hier lijkt een verband zichtbaar met de veranderde wereld uit paragraaf 2.2 en bovendien 
zorgen herkenbare plaatsen voor oriëntatie en verbondenheid. Tot slot worden indicatoren 
aangewezen waarmee de herkenbaarheid van plaatsen handvaten krijgt voor empirisch handelen. 
Het tweede punt van aandacht is dat een herkenbare plaats vooral een plaats van betekenis is en het 
zal blijken dat de herkenbaarheid van een plaats van invloed is op de betekenis die men toekent aan 
die plaats. Dit ontstaat doordat mensen een plaats identificeren met de fysieke, functionele en 
symbolische kenmerken en juist aan deze identiteit speciale waarde toekennen.  
Met deze opzet wordt getracht een antwoord te verkrijgen op de derde deelvraag en daarmee inzicht 
in het begrip herkenbaarheid te verkrijgen en bovendien inzicht te krijgen in de relatie tussen de 
herkenbaarheid van plaatsen en de betekenis die men aan plaatsen toekent.  
 
3.1 Begripsbepaling 
In deze paragraaf wordt stilgestaan bij de toelichting van het begrip herkenbaarheid. Hiervoor wordt 
zowel gebruik gemaakt van enkele dictionaires als de betekenis van herkenbaarheid in de ruimtelijke 
ordening. Hierdoor wordt dit begrip tastbaarder en wordt het mogelijk dit begrip verder te beschouwen. 
 
3.1.1 Het begrip 
Een blik op het woordenboek laat zien dat het begrip herkenbaarheid een summiere uitleg kent. De 
Van Dale (2005, p.678) verwijst naar het werkwoord herkennen, waarvan de definitie “weer kennen of 
zich herinneren als men iemand of iets terugziet of weer hoort/ onderkennen” is. Het Prisma 
woordenboek (2005, p.434) geeft een iets andere definitie van het werkwoord herkennen, namelijk 
“aan bepaalde eigenschappen kennen”. Uit de combinatie van beide definities is op te maken dat iets 
herkenbaar is wanneer of bepaalde eigenschappen of kenmerken daarvan gekend worden of 
ervaringen daarmee reeds aanwezig zijn in het geheugen van mensen.  
Wat betreft de herkenbaarheid van lintstructuren bieden de gegeven definities enige 
aanknopingspunten. Uit het Prisma woordenboek is naar voren gekomen dat het herkennen vooral 
samenhangt met specifieke kenmerken of eigenschappen. Dit betekent voor lintstructuren dat om hen 
te herkennen, men hun eigenschappen of kenmerken moet kennen. De Van Dale geeft een andere 
benadering van herkenbaarheid door te verwijzen naar de ervaringen die men reeds heeft met een 
object. Voor lintstructuren betekent dit dat mensen ervaringen opgedaan moet hebben in of met 
lintstructuren. In de volgende paragraaf wordt deze tweedeling, tussen kenmerken en eigenschappen 
en ervaringen, verder uitgewerkt en gebruikt om het begrip herkenbaarheid toepasbaar te maken op 
lintstructuren.  
 
3.1.2 Herkenbaarheid in de ruimtelijke ordening  
Naast deze algemene verklaring van het begrip herkenbaarheid, heeft zij voor het veld van de 
ruimtelijke ordening een specifieke uitleg. De ruimtelijke ordening maakt het mogelijk om de ruimte 
dusdanig in te richten dat deze plaats biedt aan de wensen, verbeelding en dromen van de steeds 
veranderende samenleving. Bij het ontwerpen van deze inrichting wordt veelal gebruik gemaakt van 
de sociale en economische geschiedenis van de plekken, evenals van typerende elementen en 
patronen in stad en landschap (Heerema, 2003, p.7). De uitleg van Heerema geeft duidelijk weer waar 
herkenbaarheid in de ruimtelijke ordening gezocht moet worden: in geschiedenis van plekken en 
typerende patronen en elementen. Hierin komt ook de belangrijke tweedeling in het begrip 
herkenbaarheid binnen de ruimtelijke ordening naar voren, namelijk die tussen zichtbare specifieke 
kenmerken enerzijds en de symbolische betekenis van de ruimte anderzijds.  
 
Dat de herkenbaarheid van een plaats sterk samenhangt met de identiteit van een plaats, komt naar 
voren in de tweedeling van herkenbaarheid zoals deze wordt beschreven in de wetenschap. Deze 
tweedeling bestaat uit de ‘identity of place’ enerzijds en ‘place of identity’ anderzijds. Het begrip ‘place’ 
moet gezien worden als ‘a space that has been given meaning through personal, group or cultural 
processes’ (Low & Altman, 1992, p.5). De identiteit van een plaats moet opgevat worden als een 
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specifieke set van kenmerken die het ‘eigene’ of het karakter van een plaats bepalen (Barke & Harrop, 
1994, p.95).  
Uit het onderscheid tussen ‘identity of place’ en ‘place of identity’ blijkt dat de betekenis die men 
toekent aan plaatsen in tweeën opgedeeld kan worden. Waar de identity of place zich richt op de rol 
van de kenmerken van plaatsen zelf welke hen identiteit of karakter toekennen, richt de place of 
identity zich op de verhalen en ervaringen die mensen hebben bij plaatsen en waardoor zij daar 
betekenis aan toekennen (Kong, 1995, p.14; Hague & Jenkins, 2005, p.5-6). De herkenbaarheid van 
een plaats wordt ook door Cuba & Hummon (1993, p.112) samengevat als zowel de kwaliteiten van 
een plaats zelf als de relaties tussen mensen en plaatsen. De scheidslijn tussen beide begrippen is 
echter dun en bovendien bestaat er onderlinge interactie: personen worden deels gevormd door de 
plaats waar zij leven en diezelfde plaats wordt deels gevormd door de mensen die er leven (Reinders, 
2005, p.5). Daarom worden in dit onderzoek beide begrippen beschouwd: zij lijken vooral twee zijden 
van dezelfde medaille.  
 
Identity of place 
De eerste aandacht gaat echter uit naar de ‘identity of place’, waarin de verwijzing naar de eigenheid, 
authenticiteit en onderscheidbaarheid van plaatsen centraal staat (Miedema, 2010, p.15). Deze 
benadering richt zich op die kenmerken die een plaats een karakter of identiteit aanmeten en zich lijkt 
te richten op kwantificeerbare elementen. Om deze eigen identiteit te vormen, moeten plaatsen 
autonome kenmerken, eigenschappen of fysieke vormen bezitten (Cuba & Hummon, 1995, p.114). 
Aan de hand van kenmerken die plaatsen bezitten, zijn zij als zodanig herkenbaar en wordt een 
onderscheid zichtbaar tussen plaatsen met verschillende specifieke kenmerken. Een goed voorbeeld 
van een herkenbaar onderscheid komt van het SCP (2007, p.80), namelijk die tussen de verschillende 
landschappelijke kenmerken van stad en platteland.  
De identiteit van een plaats wordt aldus gevormd door specifieke kenmerken, welke te scharen zijn 
onder zowel fysieke objecten, structuren en patronen als de activiteiten welke in de ruimte 
plaatsvinden (Lynch, 1960, p.9). Hierbij is het van belang dat zij wat Lynch noemt, imageability 
hebben: die specifieke kwaliteit om een sterk beeld achter te laten op het mentale beeld van mensen. 
Dit is mogelijk vanwege sterke vormen, kleuren of patronen (wat betreft fysieke objecten), maar ook 
meer abstracte begrippen als genot, ritme, stimulansen en keuze (in activiteiten). Sterke kenmerken 
die een grote indruk achterlaten op het mentale beeld.  
 
Place of identity 
Toch moet het begrip ‘place of identity’ niet onderschat worden: plaatsen ontlenen een gedeelte van 
hun identiteit en herkenbaarheid aan hun symbolische betekenis en sociale context (Cuba & 
Hummon, 1993, p.113). Deze ontstaat vanuit verhalen en ervaringen die mensen met die plek hebben 
en waardoor een plek betekenis krijgt en zij ermee verbonden raken (Heerema, 2003, p.6). Borger 
(1999, p.15) benoemt zelfs dat het de meeste mensen niet gaat om de objecten en patronen die zij 
om zich heen waarnemen, maar om de verhalen die zij kennen achter deze objecten en patronen.  
Om deze symbolische waarde, of ‘place of identity’, te ontwikkelen moeten mensen ervaringen 
hebben bij een plaats. Dit gebeurt vooral door wat zich afspeelt in een plaats: niet alleen bijzondere 
activiteiten zijn, maar Borger (1999, p.16) geeft aan dat vooral ook het algemene, vertrouwde en 
gewone bijdraagt aan de herkenbaarheid van ervaringen. Daarnaast vormen symbolen (zoals de 
benaming van gebieden, gebouwen en rituelen als parades) een herinnering aan deze ervaringen 
(Caris, 2009, p.48).  
De verhalen en ervaringen van een plaats hebben aanhechtingspunten in de werkelijkheid (Borger, 
1999, p.15), zijnde fysieke artefacten zoals objecten en patronen. Deze zijn velen dierbaar en 
herinneren hen aan de verhalen en ervaringen. In de huidige tijd waarin de fysieke omgeving veel 
veranderingen ondergaat, is het echter mogelijk dat de symbolische betekenis van herkenbaarheid 
behouden blijft. Belangrijk is dan dat deze aanhechtingspunten aanwezig blijven zodat de constructie 
rondom de culturele identiteit in het besef van de mensen in stand blijft.  

Figuur 17 Samenhang der begrippen herkenbaarheid tot genius loci (Eigen bewerking diverse bronnen, 2012) 
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Genius Loci 
In bovenstaand figuur (figuur 17) zijn de verhoudingen tussen de genoemde begrippen en toelichting 
daarop duidelijk gemaakt. Herkenbaarheid blijkt te kunnen worden opgedeeld in twee facetten: zowel 
het onderscheid tussen plaatsen als de verbondenheid met plaatsen. Uit de figuur blijkt bovendien dat 
het belangrijkste begrip achter herkenbaarheid de genius loci lijkt te zijn. In dit begrip, de geest van de 
plaats, komt de verbondenheid tussen plaats en karakter naar voren. Norberg-Schulz (2003, p.116) 
noemt het karakter van een plaats ontastbaar en ongrijpbaar, maar het zorgt ervoor dat mensen zich 
thuis voelen op een bepaalde plek en deze vertrouwd en herkenbaar vinden.  
Hieruit blijkt de terugkoppeling van de identity of place en place of identity: zowel het onderscheid 
tussen plaatsen als de verbondenheid met plaatsen kan worden begrepen vanuit de genius loci. Soms 
is het tastbaar wat een plaats herkenbaar maakt: wanneer de plaats de uitkomst is van historische 
processen in de wisselwerking tussen natuur en cultuur (Loukaki, 1997, p.309). Dan dragen tastbare 
dingen zoals ruimtelijke en functionele patronen en bijzondere of alledaagse objecten bij aan het 
karakter (Borger, 1999, p.12). Maar soms is het karakter ongrijpbaar en ontbreken de fysieke objecten 
die de herkenbare feiten zijn achter de verhalen. Dan zijn het de niet-tastbare dingen als 
herinneringen, belevingen en ervaringen zelf die ervoor zorgen dat een plaats herkenbaar is.  
 
3.2 Behoefte aan herkenbaarheid 
De mate van herkenbaarheid van plaatsen is één ding, maar in hoeverre en waarom hebben mensen 
een herkenbare omgeving nodig? Deze paragraaf geeft op beide vragen een antwoord en concludeert 
dat herkenbaarheid in de omgeving vooral van belang is om de mens te sturen in het leven. Plaatsen 
moeten zowel onderscheidend zijn van andere plaatsen, uniek zijn en zich aan ons presenteren op 
een wijze waardoor wij ons kunnen oriënteren. Tot slot moeten plaatsen zich nestelen in onze 
ervaringen en belevingen zodat wij ons verbonden voelen aan deze plaatsen. In deze paragraaf 
worden deze drie redenen waarom men behoefte heeft aan herkenbare omgevingen op een rij gezet 
en toegelicht. Zij vormen een opstap naar de indicatoren waarmee de herkenbaarheid van plaatsen 
toepasbaar wordt in ruimtelijk handelen.  
 
Onderscheid tussen plaatsen 
In paragraaf 2.2 is te lezen hoe de wereld veranderd is naar een individueel georiënteerde 
samenleving waarin de nadruk wordt gelegd op beleving en waar de vraag van de consument centraal 
staat. Dit nieuwe type samenleving heeft echter een enorme behoefte aan herkenbaarheid in de 
leefomgeving en sterke identiteiten, aldus Heerema (2003, p.16). Als eerste omdat in de 
geïndividualiseerde samenleving van nu de eigen levensweg centraal staat en dit veel vergt van het 
individu. Daarnaast is de binding (en noodzaak daartoe) aan personen en plaatsen sterk afgenomen, 
waardoor de wereld zich meer op afstand voltrekt. Herkenbare omgevingen vormen in beide gevallen 
een rustpunt in het hectische leven.  
In deze samenleving is het voor steden daarom belangrijk zich te onderscheiden van andere steden, 
waarbij zij elkaar aftroeven op specifieke kenmerken en kwaliteiten. Dit is ingegeven door de 
concurrentiestrijd tussen steden om zowel burgers, bedrijven als bezoekers (Dormans, Van Houtum 
en Langedijk, 2003, p.16). In deze strijd lijkt een sterke eigen identiteit onmisbaar om opgemerkt te 
worden en deze wordt zowel gebaseerd op fysieke eigenschappen (mooie karakteristieke omgeving) 
als functionele kenmerken (zoals voorzieningen en bedrijven).  
Maar ook de huidige woonomgevingen zorgen voor een toenemende behoefte aan herkenbaarheid. 
De moderne maar identiteitsloze naoorlogse woonwijken ontberen herkenbare details en stralen 
eentonigheid uit, terwijl men behoefte heeft aan specifieke, opvallen kenmerken en details naast de 
structurerende elementen (Heerema, 2003, p.16). Bij de ontwikkeling van nieuwe projecten ligt aldus 
ook de nadruk op herkenbaarheid en zoekt men onderscheidende structuren, kenmerken en details.  
 
Leesbaarheid  
Naast dat de huidige samenleving behoefte heeft aan een herkenbare omgeving, is het herkennen, 
structureren en interpreteren van de omgeving is cruciaal voor de mens. Aan de hand van het 
ordenen van de ruimte tot een samenhangende structuur, ontstaat de mogelijkheid om de omgeving 
te kennen, locaties en routes te bepalen en te oriënteren (Lynch, 1960, p.42). 
Op dit punt kunnen herkenbare plaatsen soelaas bieden, doordat zij gemakkelijk leesbaar zijn. Lynch 
(1960, p.4) noemt dit de leesbaarheid (legibility) van de ruimtelijke omgeving: de aanwezigheid van 
paden, randen en knooppunten welke samen een overzichtelijke structuur vormen. Binnen de 
structuur van de ruimtelijke omgeving, vormen paden de belangrijkste elementen. Men gebruikt deze 
veelvuldig en observeren de omgeving vanuit deze paden en bovendien zijn andere elementen en 
bestemmingen hieraan gevestigd.  



 

  36 

Daarnaast zijn knooppunten en landmarks belangrijk; beide vormen referentiepunten, hoewel de 
eerste daadwerkelijk gebruikt kan worden (zoals een kruispunt), en de tweede vooral mentaal gebruikt 
wordt ter oriëntatie. Een goed voorbeeld van een ruimtelijk object als herkennings- en oriëntatiepunt is 
de Eiffeltoren in Parijs (Kloosterman, 2007, p.13). Iedereen zal dit object herkennen, ongeacht of men 
ooit in Parijs geweest is en de context kent. In het geval van een object dat men herkent zonder 
context, zal de oriëntatiewaarde gering zijn: men herkent vooral het symbool en niet haar locatie 
binnen de ruimtelijke context.  
 
Verbondenheid  
Naast het bieden van structuur, is er (vooral in de sociologie) veel aandacht voor de verbondenheid 
die mensen ervaren met herkenbare plaatsen. Deze herkenbaarheid wordt gevormd door de vele 
ervaringen en herinneringen die men heeft met een plaats (zie paragraaf 3.1.2). Aldus Lynch (1960, 
p.1): “Every citizen has had long associations with some part of the city, and his image is soaked in 
memories and meanings.” Herkenbare plaatsen in deze zin zijn plaatsen waar de gevoelens van 
mensen geworteld zijn en waar zij zich emotioneel bij betrokken voelen.   
De verbondenheid van mensen aan plaatsen wordt in de omgevingspsychologie ook place attachment 
(Van der Graaf & Duyvendak, 2009, p.17), place identity (McAndrew, 1998, p.409) of sense of place 
(Hanson, 2001, p.10) genoemd en herkenbare plaatsen zorgen ervoor dat mensen zich thuis voelen. 
Hier is zichtbaar dat in de literatuur geen overeenstemming bereikt is over het gebruik van diverse 
termen en begrippen die samenhangen met de verbondenheid van mensen aan plaatsen (Hidalgo & 
Hernandez, 2001, p.273-274). In dit onderzoek wordt hier daarom ook niet op in gegaan en het 
Nederlandse begrip verbondenheid gebruikt.  
Cuba & Hummon (1993, p.115) specificeren plaatsen van verbondenheid naar de aanwezige mensen 
in de buurt (sociale hechting) en de verbondenheid met de fysieke plaatsen in de buurt middels 
verhalen en ervaringen (fysieke hechting). Dit laatste staat hier vooral centraal omdat het fysieke 
aspect meer aansluit bij het geografische karakter van dit onderzoek. De fysieke hechting doet vooral 
recht aan de verbondenheid die plaatselijke mythen, landmarks, tradities en dergelijke leveren. 
Hoewel de verhalen en ervaringen een belangrijke onderlegger vormen, zijn de fysieke artefacten 
hiervan noodzakelijk om hen tastbaar te maken (Cuba & Hummon, 1993, p.115).  
Een tweede invalshoek is de verbondenheid die men voelt met andere mensen op een plaats (sociale 
hechting) enige aandacht. Er bestaat namelijk behoefte om de mensen die ons omringen in de 
openbare ruimte te herkennen, zodat verbondenheid met de plaats ontstaat. Deze herkenning noemt 
Blokland (2000, p.6-7) ‘publieke familiariteit’ en gaat niet zozeer om intense banden als ook het 
herkennen van gezichten. Helaas staat publieke familiariteit onder druk: door verschillende 
maatschappelijke ontwikkelingen verblijft men minder lang in de openbare ruimte in de eigen buurt en 
zijn stimuli als detailhandel en voorzieningen minder aanwezig in de buurt.  
 
Uit deze paragraaf blijkt dat de herkenbaarheid van een plaats een groot goed is en de aanwezigheid 
van een set herkenbare kenmerken en elementen zowel van belang lijkt voor de herkenning van 
diverse plaatsen, ter oriëntatie binnen deze plaatsen, als voor gevoelens van verbondenheid en 
(economische) activiteit. Er zijn echter plaatsen die specifieke kenmerken of set van kenmerken 
enigszins verloren zijn, waardoor zij onvoldoende herkenbaar zijn of om de verkeerde redenen 
(Smook, 2010, p.1). In de veranderde context (zie paragraaf 2.2) is het noodzakelijk om de identiteit 
van een plaats en aldus haar herkenbare elementen en kenmerken te begrijpen om deze te kunnen 
positioneren in het maatschappelijk krachtenveld (Dormans, Van Houtem & Langendijk, 2003, p.14). 
In de volgende paragraaf wordt daarom de herkenbaarheid van een plaats verder uitgerafeld en wordt 
de conclusie gesteld dat plaatsen herkenbaar zijn vanwege de drieledige betekenis welke zij hebben 
voor mensen. 
 
3.3 Een plaats met betekenis 
In deze paragraaf wordt nader stilgestaan bij de herkenbaarheid van plaatsen: uitgezocht wordt welke 
aspecten een plaats herkenbaar maken, hoe deze geïnterpreteerd moeten worden en op welke wijze 
zij geschikt gemaakt kunnen worden voor empirisch handelen. Aanknopingspunt hierbij is dat 
herkenbare plaatsen te omschrijven zijn als plaatsen met een betekenis voor mensen. Deze visie 
wordt nader uitgewerkt: een drietal aspecten van een plaats komen naar voren waarmee de 
herkenbaarheid van een plaats handen en voeten krijgt voor het empirische gedeelte van dit 
onderzoek.  
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3.3.1 Betekenisgeving aan plaatsen 
Een plaats is niet zomaar een plaats, zoals Sachs (1992, p.111) treffend weergeeft: “… a place is not 
just the intersection of two lines on a map, but a concentration of meaningful human activity which 
gives it a distinct quality, a distinct aura.”. Hier komt naar voren dat een locatie (als geografische 
entiteit ofwel space) pas als plaats (place) wordt herkend wanneer zij betekenis heeft voor mensen. 
Deze definitie van plaats, en daarmee haar verschil tot het begrip space, wordt algemeen onderkend 
(o.m. Low & Altman, 1992, p.6; Relph, 1976, p.15; Tuan, 1977, p.4). Minder overeenstemming is 
bereikt over hoe deze betekenisgeving door mensen aan plaatsen te onderzoeken en welke aspecten 
hierbij in ogenschouw genomen moeten worden (Lewicka, 2008, p.211).  
Er lijkt een bredere opvatting van het begrip plaats noodzakelijk om de daadwerkelijke betekenis van 
een plaats te begrijpen. Een richting hiervoor wordt gegeven door de Platonische visie op plaats 
(Kong, 1995, p.1-6), waarin dit begrip een tweeledige functie heeft. De eerste functie van een plaats is 
dat het zorgt voor  “... both the real, concrete settings from which people enmesh in webs of activities 
and meanings and the physical expression of those cultures in the form of landscapes (Agnew & 
Duncan, 1989, p.2)”. In deze functie vormen de fysieke en ruimtelijke kenmerken het kader voor het 
menselijk leven, activiteiten en verplaatsingen. De tweede functie van een plaats is dat zij, aan de 
hand van de handelingen die mensen hebben ondernomen binnen het ruimtelijk kader, zorgt voor 
herinneringen en ervaringen.  
 
In de eerste visie wordt de betekenisgeving van een plaats ontwikkeld door de specifieke kenmerken 
van die plaats, in fysiek en functioneel opzicht (Amdur, 2009, p.148). Aan de hand van deze 
kenmerken, vormen personen een bepaald beeld van een plaats en kennen zij betekenis toe aan een 
plaats. Zo zijn deze fysieke en functionele kenmerken zelf een bron van betekenisgeving. Bovendien, 
zo geven Smith & Davenport (2011, p.360) aan, geven deze fysieke en functionele kenmerken het 
kader aan waarbinnen activiteiten en het leven van mensen plaatsvindt. Het blijkt aldus dat de fysieke 
en functionele kenmerken van een plaats op twee wijzen bijdragen aan de betekenis die een plaats 
voor mensen heeft: niet alleen worden de afzonderlijke kenmerken betekenis toegekend, maar ook de 
mogelijkheden die zij bieden voor het leven dat iemand wil leiden. 
 
Een tweede visie op welke aspecten betrokken moeten worden bij de betekenis van plaatsen, gaat in 
op het emotionele aspect (Manzo, 2005, p.68). Bij deze vorm van gebondenheid staat centraal dat 
mensen affectieve banden ontwikkelen met plaatsen en in dit kader bevinden zich begrippen als 
gehechtheid aan plaatsen (place attachment), verbondenheid (rootedness) en thuisgevoelens. Deze 
affectieve banden ontwikkelen zich door het dagelijkse leven dat mensen leven in plaatsen en waar zij 
gebeurtenissen mee maken. Hierdoor heeft men ervaringen in een plaats welke de basis vormen van 
betekenisgeving aan een plaats (Amdur, 2009, p.148; Jorgenson & Stedman, 2001, p.234). Deze 
ervaringen kunnen diverse vormen aannemen en variëren van passieve ervaringen als een korte 
aanwezigheid, tot actieve ervaringen gevormd door in een plaats te wonen, werken en leven. 
Wanneer men ervaringen heeft met een plaats, zo geven Jorgenson & Stedman aan, geeft men 
betekenis aan deze plaats. Belangrijk binnen deze emotionele gebondenheid is het onderscheid 
tussen de binding aan fysieke elementen en de binding aan het sociale leven en de aanwezigheid van 
familie en kennissen. Hidalgo & Hernandez (2001, p.279) geven aan dat de gebondenheid aan het 
sociale aspect sterker is dan de gebondenheid aan de fysieke elementen. 
 
3.3.2 Verwevenheid herkenbaarheid en betekenis van plaatsen 
Uit het voorgaande komt naar voren dat de conceptualisering van plaats en haar betekenis nog geen 
sterke voet aan de grond heeft gekregen. Maar wat bovenal naar voren is gekomen, is dat de 
herkenbaarheid van een plaats en de betekenis van een plaats sterk met elkaar verweven zijn. In 
deze paragraaf wordt dan ook ingegaan op de wijze waarop deze verwevenheid gezien moet worden.  
 
Eerst is het noodzakelijk te komen tot een vereniging van de twee visies op de betekenis van plaatsen 
met de twee zaken die de herkenbaarheid van een plaats duiden. Dit lijkt echter goed mogelijk te zijn 
en de scheiding tussen de kenmerken van plaatsen vs. identity of place enerzijds en de symbolische 
waarde vs. place of identity anderzijds biedt hiertoe een aanknopingspunt.  
Enerzijds komt uit de literatuur betreffende zowel herkenbaarheid als betekenisgeving naar voren dat 
bepaalde kenmerken, namelijk fysieke en functionele, belangrijk zijn als basis en onderlegger voor het 
dagelijks leven. Zichtbaar in visies van beide begrippen is dat de kenmerken van plaatsen welke het 
eerst in het oog springen in eerste instantie deze vorm aannemen. Bovendien vormen zij zoals 
gezegd de basis van het dagelijks leven dat plaatsvindt in een plaats, doordat dit gebruik maakt van 
een fysieke setting en functies waarin en waardoor activiteit en verkeer plaatsvindt. Deze zichtbare en 
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tastbare elementen van een plaats met een relatief structureel karakter lijken daarom een belangrijke 
eerste uitgangspunt voor dit onderzoek.  
Anderzijds is zichtbaar dat er tussen de begrippen herkenbaarheid en betekenisgeving 
overeenkomsten zijn wat betreft de place of identity en de symbolische waarde van een plaats. Beiden 
zijn niet van tastbare aard, maar hebben betrekking op de verhalen en ervaringen die mensen op een 
plek hebben, waardoor zij zich hiermee verbonden voelen. Beide facetten benadrukken het belang 
van sociale relaties en de verbondenheid die men daardoor met een plaats voelt. Ook op dit punt 
blijken overeenkomsten in de uitleg van beide begrippen, waardoor hier eveneens een belangrijk 
tweede uitgangspunt voor dit onderzoek gelegd is en zichtbaar is gemaakt dat beide begrippen sterk 
met elkaar verweven zijn.  
 
Hoewel met deze vereniging van begrippen de verwevenheid zichtbaar is gemaakt, lijkt een verdere 
uitdieping en specificatie noodzakelijk om deze toe te kunnen passen op de werkelijkheid van de 
lintstructuur in dit onderzoek. Ingang hiervoor is dat de verschillende visies op zowel het begrip 
herkenbaarheid als de betekenisgeving aan plaatsen een driedeling laten zien in de wijze waarop zij 
geconstrueerd worden. Deze driedeling wordt ondersteund door Stedman (2001, p.562) en bestaat uit 
de fysieke setting, de menselijke activiteiten welke daarin plaatsvinden en de emotionele en 
psychologische processen en banden die daardoor gevormd worden. Aldus lijkt de zowel de 
herkenbaarheid als de betekenis van een plaats drieledig te ontstaat. Het eerste aspect wordt 
gevormd door de fysieke kenmerken en lay-out van een plaats en deze vormt de setting waarin het 
tweede aspect kan plaatsvinden. Dit functionele aspect omvat de activiteiten welke mensen 
ondernemen in plaatsen door de aanwezige functies en ruimtelijke setting. Met deze activiteiten en 
handelingen wordt tot slot de basis gevormd voor de daadwerkelijke betekenisgeving aan plaatsen. 
Dit ontstaat doordat alle elementen als geheel geïnterpreteerd worden, waardoor deze een emotionele 
of symbolische betekenis krijgen voor een persoon.  
Uiteraard blijven er wel verschillen tussen beide begrippen, een verschil dat hier nog herhaald wordt. 
Wat betreft de herkenbaarheid is de aanwezigheid van sterke (zichtbare) elementen van belang, zoals 
uit het voorgaande bleek. Deze elementen zorgen voor het kennen en herkennen van een plaats en 
wat zich daar in afspeelt. Betekenisgeving aan een plaats lijkt echter op een diepere niveau plaats te 
vinden en het gaat verder dan het herkennen van plaatsen. Betekenisgeving draait om de waarde die 
men toekent aan een plaats, haar fysieke en functionele kenmerken en sociale relaties daarin. Het 
gaat om de plaats die een locatie inneemt in het leven van een persoon en dit is daarom misschien 
vooral als mentaal proces te beschouwen. 
 
Vanuit een beschouwing van deze literatuur is ervoor gekozen zowel de interpretatie van enerzijds de 
betekenis van plaatsen en anderzijds welke aspecten een plaats herkenbaar maken over te nemen 
voor dit onderzoek en hierna verder uit te werken. Beide zijn in onderstaand figuur zichtbaar gemaakt 
en deze figuur vormt de basis van de rest van dit onderzoek.  
 
Hoewel met de keuze voor de 
drieslag van het fysiek-ruimtelijk, 
functioneel en symbolisch aspect 
verdieping van identity of place en 
place of identity is ontstaan, is nog 
niet helder op welke wijze de 
betekenisgeving aan en 
herkenbaarheid van plaatsen 
handen en voeten krijgt. Daarom 
wordt in deze deelparagraaf deze 
drieslag toegelicht zodat duidelijk 
wordt welke invulling zij krijgen. 
Bovendien wordt hiermee een 
voorzet gegeven voor de 
indicatoren welke in de volgende 
paragraaf aangewezen worden 
om dit geschikt te maken voor 
ruimtelijk handelen. Voor nu is 
echter de toelichting op deze drie 
aspecten van belang.  
 

 
Figuur 18 Samenhang herkenbaarheid van en betekenisgeving aan 

plaatsen (Eigen bewerking, 2012) 
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3.3.3 Fysiek-ruimtelijk aspect 
Vanuit de literatuur is naar voren gekomen dat de fysieke aspecten van een plaats bijdragen aan de 
betekenis die mensen een plaats toekennen. Deze fysieke aspecten blijken vooral de structurerende 
elementen in een plaats welke niet veranderen en vaak het gevolg zijn van een langdurig 
ontwikkelingsproces (Buursink, 1991, p.43). Voorbeeld hiervan is de fysieke structuur van wegen en 
paden, welke vast lijken te liggen voor langere tijd. Doordat zij min of meer onveranderlijk zijn, vormen 
zij een solide basis voor betekenis die mensen aan plaatsen toekennen. Een ander voorbeeld zijn 
meer veranderlijke kenmerken, zoals gebouwen en de openbare ruimte. Hoewel zij vaak de intentie 
hebben voor langere periode te bestaan, vormen zij elementen waar op middellange termijn 
veranderingen in aangebracht (kunnen) worden. Vanwege dit semi-statische karakter vormen ook zij 
een belangrijke basis voor de betekenisgeving aan plaatsen. 
 
Dat deze fysieke aspecten bijdragen aan de betekenisgeving van plaatsen lijkt nu duidelijk, maar het 
is goed te weten op welke wijze zij daar aan bijdragen. Hiervoor is aangesloten bij paragraaf 3.2, 
waarin is aangegeven op grond waarvan men behoefte heeft aan plaatsen van betekenis. Fysieke 
kenmerken blijken zowel van belang van het onderscheidend vermogen van een plaats (imageability) 
als voor de leesbaarheid van een plaats (legibility; Lynch, 1960, p.2).  
Dit onderscheidend vermogen is belangrijk voor de betekenis van een plaats omdat aan de hand van 
opvallende kenmerken sterke beelden van deze plaats ontstaan, welke opgeslagen worden in het 
geheugen van mensen. Mensen ontwikkelen hierdoor vele associaties bij deze kenmerken waardoor 
het zien hiervan zorgt voor herkenning. Daarnaast geeft Lynch (1960, p.10) aan dat opvallende 
kenmerken “invite the eye and the ear to greater attention and participation.”, zodat zij aldus ook van 
invloed zijn op het gebruik van een plaats. Om dit te bereiken moeten plaatsen in fysiek opzicht 
autonome kenmerken, eigenschappen en vormen bezitten (Cuba & Hummon, 1993, p.112). 
Het tweede uitgangspunt van het fysieke aspect lijkt de leesbaarheid van een plaats en daardoor de 
mogelijkheid tot oriëntatie. Het herkennen, structureren en interpreteren van de omgeving is cruciaal 
voor de mens. Momenteel worden we geholpen door hulpmiddelen als navigatie, kaarten en borden, 
maar wanneer men de weg kwijt is, wordt pas tastbaar hoe belangrijk fysieke aspecten zijn ter 
oriëntatie. Aan de basis van oriënteren staat onze ‘mental map’, waarin ons individueel beeld van de 
wereld om ons heen staat. Aan de hand van deze kaart zijn wij in staat informatie te interpreteren en 
ons te oriënteren. Een herkenbare omgeving, met structuur en mogelijkheid tot oriëntatie, biedt de 
basis voor individuele ontplooiing (Lynch, 1960, p.4). Door de verscheidenheid aan fysieke en 
functionele patronen, is de ruimtelijke structuur gelaagd en bestaan er verschillen in concentratie van 
objecten en activiteit. Juist door deze afwisseling wordt de leesbaarheid van een plaats vergroot. 
Binnen deze structuur zijn gebieden aan te wijzen waar de leesbaarheid meer of minder goed is en dit 
ontstaat aldus Kong (1995, p.14) en Cuba & Hummon (1993, p.114) door de sterkere of minder sterke 
mate van concentratie van herkenbare objecten en patronen. Hoe sterker de mate waarin het cluster 
zich onderscheidt van haar omgeving, hoe leesbaarder zij en haar plaats in de ruimtelijke structuur is.  
 
3.3.4 Functioneel aspect 
Het tweede aspect richt zich vooral op het functioneren van een plaats en het gebruik van de 
(openbare) ruimte (Noordman, 2004, p.104). Lynch (1960, p.2) benoemde dat voor het karakter van 
een plaats de aanwezigheid van mensen en de activiteiten die zij ondernemen in de ruimte ( 
‘bewegende onderdelen’) net zo belangrijk zijn als de fysieke objecten. Het zijn de gebruikers die, 
middels de wijze waarop zij de ruimte gebruiken en beleven, bepalen hoe deze betekenis krijgt (Van 
Aalst, 2002, p.9). 
Om mensen te trekken is het belangrijk dat plaatsen bestemmingen op zich worden en redenen in zich 
hebben waarom mensen een plaats bezoeken. Buursink (1991, p.49) stelt dat plaatsen een 
bestemming worden met een drietal functies: woonfuncties, werkfuncties en consumptiefuncties. Aan 
de hand van de mix tussen deze drie typen functies stellen mensen een beeld van een plaats op, 
waaraan zij betekenis toekennen. Bovendien vormt de mix in functionele mogelijkheden het kader 
waarbinnen mensen al of niet hun activiteiten kunnen ontplooien en daardoor van welk belang deze 
plaats is voor een persoon. Mehta (2009, p.54) noemt dit belang ook: dat om van plaatsen 
bestemmingen te maken, mensen er activiteiten moeten kunnen ontplooien. Hiervoor komen niet 
alleen commerciële (winkel-)bedrijven in aanmerking, maar alle plaatsen die zich lenen als 
ontmoetingsplaats, werkplaats of andere activiteiten kunnen dergelijke ‘community neighbourhood 
landmarks’ worden. 
 
Naast de typen functies lijkt ook het patroon van functies van belang. Enerzijds heeft dit te maken met 
de spreiding van activiteiten en functies, anderzijds met het gebruikerspatroon van stromen mensen 



 

  40 

en hun verkeersbewegingen. In de spreiding van activiteiten (of clustering) zijn, zoals blijkt uit 
paragraaf 2.2.4, zowel tendensen van clustering als spreiding waarneembaar. Dit patroon van functie 
vormt bovendien de basis voor het verplaatsingspatroon; het patroon van bewegingen van personen 
en concentraties van activiteiten.  
Om een plaats van betekenis te laten zijn voor personen, lijkt het noodzaak om functies, 
voorzieningen en activiteiten aanwezig te hebben in plaatsen. Dit zorgt ervoor dat mensen gebonden 
raken aan een plaats doordat zij deze gebruiken, niet alleen voor verplaatsingen, maar vooral ook om 
diverse activiteiten te ontplooien. Bovendien zorgt de aanwezigheid van activiteiten en functies voor 
nieuwe activiteiten en vervoersbewegingen van andere mensen (Porter, 1998, p.79), zodat een plaats 
ook voor andere van betekenis raakt. Voorwaarden hiervoor lijkt wel te zijn dat het functiepatroon 
helder van opzet is, een duidelijke categorisering van functies aanwezig is en het belangrijkste: dat de 
plaats opgenomen is in de dagelijkse routine van gebruikers.  
Het blijkt aldus dat de functionele kenmerken van een plaats zowel bijdragen aan het onderscheidend 
vermogen van een plaats (doordat mensen er activiteiten kunnen ondernemen die elders anders 
ervaren worden) als hun leesbaarheid. Deze leesbaarheid wordt gediend doordat de patronen van 
activiteiten, functies en vervoersbewegingen een gelaagde ruimtelijke structuur opleveren. De 
verschillen in concentratie en spreiding zorgen ervoor dat binnen deze structuur gebieden aan te 
wijzen zijn waar de leesbaarheid meer of minder goed is. Dit ontstaat aldus Kong (1995, p.14) en 
Cuba & Hummon (1993, p.114) door de sterkere of minder sterke mate van concentratie van 
activiteiten en functies. Hierbij speelt ook de aanwezigheid van symbolen, zoals namen van gebieden 
en thematic units (een clustering van zowel activiteit, culturele achtergrond, geluiden als bebouwing: 
Lynch, 1960). Hoe sterker de mate waarin het cluster zich onderscheidt van haar omgeving, hoe 
leesbaarder zij en haar plaats in de ruimtelijke structuur is.  
 
3.3.5 Symbolische aspecten 
Het derde aspect dat zorgt voor betekenisgeving aan een plaats zijn emotionele en psychologische 
processen en banden die mensen hebben met plaatsen (Stedman, 2001, p.562). In de literatuur wordt 
deze verbondenheid ookwel place attachment (Hidalgo & Hernandez, 2001, p.270) genoemd. Het is 
bovendien gebleken dat er een onderscheid bestaat tussen de binding aan fysieke elementen en de 
binding aan het sociale leven en de aanwezigheid van familie en kennissen (Hidalgo & Hernandez, 
2001, p.279). Vanuit dit onderscheid wordt het symbolische aspect van betekenisgeving aan plaatsen 
dan ook geconstrueerd. Na een beschouwing van de wijze waarop ervaringen en sociale relaties 
bijdragen aan de betekenisgeving van een plaats, worden hun indicatoren beschreven zodat een 
empirische toetsing mogelijk is. 
 
In paragraaf 3.3.1 is reeds gebleken dat de affectieve banden tussen mensen en plaatsen zich als 
eerste ontwikkelen doordat mensen leven in plaatsen en zij hier gebeurtenissen mee maken. De 
symbolische waarde van plaatsen komt tot stand doordat, wat Borger (1999, p.15) benoemt, het de 
meeste mensen niet gaat om de objecten en patronen die zij om zich heen waarnemen, maar om de 
verhalen die zij kennen achter en naast deze objecten en patronen. Hierdoor kennen zij betekenis toe 
aan een plaats en vormen deze plaatsen symbolen voor herinneringen en verhalen. Het belang van 
ervaringen voor zowel het verbonden voelen met en de betekenisgeving aan plaatsen wordt veel 
genoemd in de literatuur (Proshansky, 1983, p.59; Cuba & Hummon, 1993, p.114). In deze lezing 
verschilt de betekenis sterk per plaats (McAndrew, 1998, p.410): op sommige plaatsen heeft men veel 
beleefd en is de (mentale) scheiding tussen plaats en individu vervaagd, terwijl andere plaatsen geen 
persoonlijke herinneringen opwekken en waardoor deze minder of geen betekenis hebben. Een 
onderscheid binnen dit symbolische aspect van betekenisgeving aan plaatsen, wordt gemaakt door 
tussen verhalen uit het verleden en meer recente belevingen. Hoewel vooral over het belang van het 
eerste type veel is geschreven (o.m. Lewicka, 2008, p.212), mag het belang van recente belevingen 
niet onderschat worden. Hier ligt een relatie met de plaats die plaatsen innemen in dagelijkse routines 
en verplaatsingspatronen (Kong, 1995, p.16).  
 
Andere auteurs die op de componenten van place attachment ingaan, zijn Hidalgo & Hernandez 
(2001, p.277). Zij geven aan dat in de literatuur, naast de rol van ervaringen, ook vooral aandacht is 
voor de sociale relaties die mensen hebben in een plaats en dat deze relaties de reden zijn om 
verbondenheid met een plaats te voelen. Een belangrijke insteek komt bovendien van Cuba & 
Hummon (1993, p.113), welke deze emotionele banden vooral zien wanneer mensen zich thuis 
voelen in een plaats. Aan de hand van Van der Graaf & Duyvendak (2009, p.19), is op te maken dat 
deze thuisgevoelens verdeeld kunnen worden in de tweedeling genoemd door Hidalgo & Hernandez 
(2001). De psychologische staat waarin mensen betekenis toekennen aan een plaats en waarom zij 
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zich met deze plaats verbonden voelen, komt tot uitdrukking in de tweedeling rootedness (McAndrew, 
1998, p.411) en bonding (Hidalgo & Hernandez, 2001, p.279). De term rootedness wordt 
geassocieerd met de verbondenheid van mensen aan de sociale component van een plaats: familie 
en kennissen (McAndrew, 1998, p.410), ofwel de andere mensen die in een plaats leven. Bonding 
wordt daarentegen geassocieerd met de verbondenheid van mensen aan de fysieke en functionele 
aspecten van een plaats (Hidalgo & Hernandez, 2001, p.274) en lijkt voornamelijk betrekking te 
hebben op mensen die zich thuis voelen in hun huis en hun woonomgeving. Dit onderscheid lijkt 
belangrijk om de emotionele betrokkenheid van mensen aan plaatsen te beschouwen omdat het 
inzicht geeft in beide aspecten en bovendien het relatief vage begrip van symbolische betekenis 
richting geeft.  
 
In deze paragraaf is duidelijk geworden dat de herkenbaarheid van plaatsen niet gemakkelijk te 
duiden is en vooral gebaseerd is op die aspecten welke bijdragen aan de identiteit van plaatsen. 
Hierdoor is het echter wel mogelijk geworden een drietal aspecten te formuleren welke bijdragen aan 
de herkenbaarheid van plaatsen. Het fysieke, functionele en symbolische aspect geven hiervan op 
uiteenlopende wijze blijk van, waardoor de herkenbaarheid in breed perspectief geplaatst kan worden. 
In de volgende paragraaf wordt deze drieslag nader toegelicht en worden bovendien enkele 
indicatoren aangewezen waarmee zij handvaten krijgen voor ruimtelijk handelen.  
 
3.4 Herkenbaarheids indicatoren 
De voorgaande alinea’s laten zien dat vele begrippen en inzichten gelinkt worden aan 
herkenbaarheid. Herkenbaarheid van plaatsen kan uiteengelegd worden in verschillende dimensies 
en standpunten waardoor het onduidelijk blijft op welke wijze herkenbaarheid toe te passen is in 
ruimtelijk handelen. In dit gedeelte wordt hiertoe een poging gedaan, waarbij aangesloten wordt bij de 
indeling uit paragraaf 3.2 met het onderscheid tussen herkenbaarheid in fysiek, functioneel en 
symbolisch opzicht. Hierbinnen wordt bovendien de link gelegd met de verschillende achtergronden 
voor herkenbaarheid, te weten onderscheidende plaatsen, leesbaarheid en verbondenheid. Het is 
noodzakelijk de indicatoren voor herkenbaarheid van plaatsen uiteen te leggen zodat dit overzicht 
(figuur 19) een aanknopingspunt kan zijn voor zowel onderzoek naar de herkenbaarheid van een 
plaats als het ruimtelijk handelen dat hiervan het gevolg kan zijn. Middels een overzichtelijk beeld van 
de verschillende indicatoren moet hierop effectiever gestuurd kunnen worden en wordt duidelijk welke 
handelingen en voorwaarden noodzakelijk zijn.  
 

 
            Figuur 19 Aspecten van herkenbaarheid met indicatoren en achtergrond 
             
Fysieke indicatoren 
Er zijn verschillende fysieke kenmerken te duiden welke bijdragen aan de herkenbaarheid van een 
plaats. In deze paragraaf worden deze objecten, patronen en structuren genoemd en wordt tevens 
toegelicht op welke achtergrond van herkenbaarheid deze indicatoren van invloed zijn.  
Hoewel uiteenlopende kenmerken van plaatsen dragen bij aan de herkenbaarheid van een plaats, zijn 
vooral objecten, patronen en structuren in en van een plaats belangrijk. Zij vormen een belangrijke 
grond waarop betekenis aan plaatsen wordt ontleend, vooral door hun specifieke vormen, kleuren, 
ritmes en herhalingen. Een belangrijke noot hierbij is dat om de in voldoende mate te bedienen, de 
objecten en patronen niet in de directe omgeving op gelijkwaardige wijze aanwezig zijn, zodat de het 
onderscheidende vermogen gewaarborgd blijft.  
Het object is het kleinste schaalniveau en hoewel slechts onderdeel in groter geheel, zijn zij van groot 
belang voor de herkenbaarheid van een ruimte. Aan deze objecten, ofwel landmarks, kleven vele 
associaties (Lynch, 1960, p.101): van historische gebeurtenissen, persoonlijke belevingen of vanwege 
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hun specifieke voorkomen. Vooral dit laatste draagt veel bij aan de herkenbaarheid: opvallende 
kenmerken als vorm, grootte, kleur, materiaalgebruik of tijdsperiode, zorgen ervoor dat deze objecten 
er in hun omgeving uitspringen (Lynch, 1960, p.9). Hierdoor kunnen landmarks vele vormen 
aannemen, zoals bomen, kerken, gebouwen en verkeerspunten.  
Waar objecten de herkenbaarheid van een plaats dienen door hun opvallende kenmerken, zorgen 
patronen en structuren juist voor herkenbaarheid middels ritme en herhalingen. De herhaling van 
kenmerken in de bebouwing of openbare ruimte zorgt voor herkenning en structuur en dient daarmee 
de herkenbaarheid van een plaats. Voorbeelden zijn een bepaalde vorm of tijdsperiode van 
bebouwing, waardoor ritme en herhaling ontstaat. Hieruit blijkt dat het niet gaat om een aaneen-
schakeling van opvallende kenmerken, maar dat ook alledaagse kenmerken als raamverdelingen in 
gevels of groeperingen van bomen dergelijke patronen en structuren kunnen vormen. 
 
Functionele indicatoren 
Uit paragraaf 3.3.3 is naar voren gekomen dat een tweetal aspecten van functionele kenmerken 
ervoor zorgen dat plaatsen betekenis krijgen. Enerzijds blijkt dit het patroon van activiteiten te zijn en 
anderzijds de wijze waarop deze activiteiten gebruikt worden: het verplaatsingspatroon. In dit gedeelte 
worden beide patronen nader toegelicht, zodat zij bruikbaar worden voor het empirische gedeelte van 
dit onderzoek. 
De indicatoren voor de functionele herkenbaarheid van plaatsen zijn daarom aan te duiden als het 
activiteitenpatroon enerzijds en het verplaatsingspatroon anderzijds. Het activiteitenpatroon is op te 
vatten als het patroon van activiteiten en spreiding van functies en bestemmingen in een ruimte. De 
verschillende activiteiten en functies (vooral de genoemde driedeling van Buursink) zijn verspreid 
aanwezig over de ruimte en vormen zo patronen van concentratie en spreiding. Hierbij speelt ook de 
aanwezigheid van symbolen, zoals namen van gebieden en thematic units (een clustering van zowel 
activiteit, culturele achtergrond, geluiden als bebouwing: Lynch, 1960, p.68).  
Door de spreiding van activiteiten en functies is het activiteitenpatroon gelaagd en bestaan er 
verschillen in concentratie en spreiding. Juist door deze afwisseling wordt de herkenbaarheid van een 
plaats vergroot. Binnen deze structuur zijn gebieden aan te wijzen waar de herkenbaarheid meer of 
minder goed is en dit ontstaat aldus Kong (1995, p.14) en Cuba & Hummon (1993, p.114) door de 
sterkere of minder sterke mate van concentratie van activiteiten en functies. Hoe sterker de mate 
waarin het cluster zich onderscheidt van haar omgeving, hoe herkenbaarder zij en haar plaats in de 
ruimtelijke structuur is en des te groter haar (functionele) betekenis. 
 
De tweede indicator voor de functionele herkenbaarheid van een plaats is de wijze waarop, aan de 
hand van de patronen van functionele kenmerken, de ruimte gebruikt wordt en welke gevat wordt in 
een verplaatsingspatroon. Dit verplaatsingspatroon wordt samengesteld aan de hand van de paden 
en structuren van verkeersbewegingen en activiteiten. Hierin is de aanwezigheid van de combinatie 
mensen en activiteiten erg belangrijk: Van Aalst & Ennen (2006, p.9) stellen dat de wijze waarop 
mensen de ruimte gebruiken bepalend is voor de betekenis die de ruimte heeft en of deze aldus 
herkenbaar is in de ruimtelijke structuur. Kong (1995, p.14) geeft hierbij aan dat de ‘rhythm of crowds’ 
belangrijk is voor de herkenbaarheid: de aanwezigheid van mensen zorgt ervoor dat anderen weten 
waar zij moeten zijn voor functies en waar activiteiten plaatsvinden. Belangrijk is echter binnen de 
ruimte verschillende mate van activiteit en typen gebruik (clusters) zichtbaar is en mensen reeds 
kleine veranderingen hierin opmerken. Lynch (1960, p.48) geeft aan dat de herkenbaarheid vooral 
gewaarborgd is wanneer duidelijke begin- en eindpunten aanwezig zijn 
 
Symbolische indicatoren 
Vanuit het voorgaande is gebleken dat het symbolische aspect waarmee mensen betekenis geven 
aan plaatsen op twee manieren uit te leggen valt: enerzijds de verhalen en ervaringen en anderzijds 
de sociale relaties zorgen ervoor dat mensen betekenis toekennen aan een plaats. Het is echter 
noodzakelijk deze informatie om te zetten naar indicatoren waarmee de symbolische betekenis van 
een plaats empirisch geduid kan worden.  
 
Wat betreft de sociale relaties in plaatsen waar mensen zich aan hechten, kunnen de diverse 
componenten welke gebruikt werden om place attachment toe te lichten gebruikt worden. Hieruit 
komen diverse aspecten van de sociale relaties met mensen in plaatsen naar voren. Als eerste wordt 
de nadruk gelegd op de duur van bewoning van een plaats (Hidalgo & Hernandez, 2001, p.2): het 
wordt geïmpliceerd dat een langere bewoningsduur leidt tot meer en sterkere sociale relaties in een 
plaats. Daarnaast noemen deze auteurs de intensiteit van persoonlijke relaties met buurtgenoten als 
indicator: hiermee wordt een maatstaaf voor de kwaliteit van onderlinge relaties getoond. Tot slot 
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benoemen deze auteurs dat gevoelens van veiligheid in de buurt op positieve wijze bijdragen aan de 
gehechtheid van mensen aan plaatsen. Lupi (2008, p.63) voegt hieraan toe de mate waarin men 
betrokken is bij de buurt en initiatief neemt in de ‘publieke zaak’. Op grond daarvan, zo stelt zij, is 
zichtbaar in welke mate mensen zich betrokken voelen bij hun omgeving en de mensen waar zij mee 
samen leven. Een onderscheid in gradaties van sociale relaties komt van Van der Graaf & Duyvendak 
(2009, p.19): zij benoemen een onderscheid tussen de aanwezigheid van familie, vrienden en 
kennissen in de buurt. De relatie met en aanwezigheid van deze groepen is verschillend en zorgt 
bovendien van een andere betekenis van een plaats.  
 
Fysieke artefacten 
Naast de sociale relaties in een plaats, bleken ook de verhalen en ervaringen die men heeft met 
plaatsen te zorgen voor emotionele banden tussen mens en plaats. Deze indicator lijkt echter lastig 
meetbaar en daarom is het belangrijk stil te staan bij de rol van fysieke hechting in dit onderzoek. Dit is 
het tweede aspect van het onderscheid dat Hidalgo & Hernandez (2001, p.275) maken binnen 
verbondenheid van mensen aan plaatsen. De aanwezigheid van fysieke objecten, patronen en 
structuren vormen de aanhechtingspunten van verhalen en ervaringen in de huidige werkelijkheid en 
tijd (Borger, 1999, p.15). Doordat zij herinneren aan de verhalen en belevingen, maken zij dit gedeelte 
van de band die mensen voelen met plaatsen tastbaar. Borger (1999, p.16) geeft aan dat de 
betekenis van een plaats gewaarborgd blijft wanneer fysieke artefacten behouden blijven, ook 
wanneer daar omheen veel verandert.  
Voor de indicatoren van het symbolische aspect van herkenbaarheid betekent dit het belang van 
objecten en patronen in zowel gebouwde omgeving als landschap. Deze zijn velen dierbaar waardoor 
zij van groot belang zijn voor de herkenbaarheid van een plaats. Bovendien kunnen zij uiteenlopende 
vormen aannemen, zoals plaatsen, objecten en dimensies. McAndrew (1998, p.410) noemt 
omgevingen uit de kindertijd, Hummon (1990, p.143) vult dit aan met het type nederzetting (stad vs. 
dorp) en type woning (appartementen vs. vrijstaande woningen en koop- vs. huurwoningen). Frijhoff 
(1995, p.87) geeft voorbeelden van fysieke objecten en verzamelingen van objecten, zoals de 
grachtenpanden en grachtengordel in Amsterdam en de boulevards en avenues in Parijs. Een 
belangrijke stelregel bij deze artefacten komt van Frijhoff (1995, p.86) en Borger (1999, p.11): in het 
object, de structuur of patroon moeten relaties met het verleden zichtbaar zijn. 
 
3.5 Plaatsen van verschillende betekenis 
Uit de voorgaande paragrafen is naar voren gekomen hoe de betekenisgeving aan een plaats tot 
stand komt. Hierbij blijken een drietal aspecten (het fysieke, functionele en symbolische) de leidraad te 
vormen. In deze paragraaf echter op de valreep aandacht voor het feit dat hoewel de betekenis aan 
een plaats op deze wijze geconstrueerd wordt, de uitwerking hiervan totaal kan verschillen naar de 
persoon die betekenis geeft. In het planningsproces rondom lintstructuren, zijn vele actoren betrokken, 
zo bleek al in de inleiding. Hier wordt verduidelijkt welke verschillende actoren aanwezig zijn en op 
welke wijze hun achtergrond van invloed is op zowel hun betekenisgeving aan plaatsen als hun 
handelen in deze plaatsen.  
 
3.5.1 Diversiteit aan betrokken actoren 
Een eerste insteek wordt gemaakt door Kong (1995, p.16) en gaat in op individuele vs. collectieve 
betekenisgeving. De individuele betekenis van een plaats ontstaat doordat plaatsen opgenomen zijn 
in dagelijkse routines en persoonlijke herinneringen. Hierdoor verbinden individuen betekenis aan 
plaatsen en zijn zij voor hen herkenbaar. De collectieve betekenisgeving ontstaat doordat plaatsen 
gezamenlijke herinneringen en belevingen oproepen in het collectieve geheugen, waardoor plaatsen 
onlosmakelijk verbonden zijn met de levens en verplaatsingen van haar inwoners.  
Een tweede insteek richt zich op de diversiteit van de actoren betrokken zijn bij lintstructuren: die 
personen, groepen of instanties die van invloed kunnen zijn op een plaats (Voogd & Woltjes, 2009, 
p.24). Binnen deze actoren is een onderscheid zichtbaar wat betreft de belangen die men heeft bij 
deze plaats. Als gevolg van de verscheidenheid in achtergrond en positie, benaderen zij de 
problematiek verschillend en ontwikkelen hier verschillende houdingen, meningen en gedragingen 
over. Proshansky (1983, p.60) omschrijft dit beeldend als ‘a potpourri of memories, conceptions, 
interpretations, ideas, and related feelings’.  
Spit & Zoete (2006, p.85) benoemen dit onderscheid en zien drie typen belangen. Als eerste is dit het 
eigenbelang, waarbij actoren een direct (zakelijk) belang hebben, doordat zij bijvoorbeeld onroerend 
goed eigenaar zijn. Hiernaast is er het ontwikkelbelang, met actoren die (financieel) gebaat zijn bij de 
oplossing van een probleem. Dit zijn onder meer ontwikkelaars en aannemers. Tot slot zien zij het 
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algemeen belang als basis, waarin vooral organisaties te vinden zijn welke een indirect belang hebben 
en vaak streven voor hun specifieke belang. Hier zijn te vinden ondernemers en milieugroepen.  
Tot slot is een vierde groep actoren te onderscheiden, welke in de hiervoor genoemde publicaties niet 
aangehaald wordt. Deze groep is juist degene die vaak kaderstellend werkt en wiens belang er vooral 
uit bestaat dat processen in een plaats op correcte wijze verlopen en onderlinge belangen op elkaar 
afgestemd worden (Martens, 2007, p.44): de overheid. Met deze vierde groep lijkt de lijst van actoren 
die betrokken zijn bij de betekenisgeving aan plaatsen compleet. In de volgende deelparagraaf wordt 
nader gekeken op welke wijze zij hun betekenisgeving aan plaatsen vormgeven.  
 
3.5.2 Grond van betekenisgeving 
Nu duidelijk is dat verschillende groepen actoren te onderscheiden zijn in het proces van 
betekenisgeving aan plaatsen, is hier ruimte gemaakt om te duiden dat deze groepen vanuit 
verschillende gronden betekenis toekennen. Voor dit verhaal wordt de basis gevormd door een model 
van Lupi (2008), waarin zij stelt dat een onderscheid bestaat tussen professionals en gebruikers. De 
basis van dit model is dat een betekenisvolle plaats ontstaat doordat verschillende groepen met 
verschillende achtergronden waarde hechten aan een fysieke omgeving. Dit proces waarin deze 
groepen waarde toekennen, noemt Lupi (2008, p.34) place making. Binnen dit proces onderscheidt zij 
twee categorieën place makers: professionals en gebruikers.  
 
Professionals geven een plaats vooral betekenis op meso-niveau, doordat zij alle fysieke en soms ook 
functionele aspecten van een plaats vormgeven. Dit doen zij vanuit hun eigen visie en onder invloed 
van institutionele context (Lupi, 2008, p.62), doordat zij vertegenwoordigers zijn van organisaties. 
Professionals zijn te vinden bij alle organisaties die betrokken zijn bij het plannen, ontwerpen, bouwen 
en tot slot beheren van plaatsen. Hun betekenisgeving komt voort uit het geheel aan doelstellingen, 
formele regels en processen waarin hun bijdrage aan de plaats bestaat. De betekenis die 
professionals aan een plaats geven, lijken aldus Lupi (2008, p.68) vooral gebaseerd op ideaal beelden 
over fysieke en sociale kenmerken, het functioneren van een wijk en haar identiteit. 
 
Waar professionals de betekenis van een plaats vooral construeren aan de hand van de visies welke 
zij zelf hebben, is dit voor gebruikers (bewoners en ondernemers) beduidend anders. Lupi (2008, 
p.50) beschrijft dat zij betekenis geven op micro-niveau, door de wijze waarop zij de ruimte gebruiken, 
de sociale interacties die plaatsvinden en doordat plaatsen gezien worden als een symbolische 
eenheid. Lupi geeft haar onderzoek dan ook vorm aan de hand van de typen bindingen welke 
gebruikers hebben met een plaats. Zij onderscheidt onder meer een economisch-functionele, sociale, 
politieke en culturele binding met plaatsen.  
De factoren die Lupi aangeeft voor betekenisgeving door gebruikers (fysieke, functionele en 
symbolische aspecten), komen overeen de met aspecten die eerder in dit hoofdstuk naar voren 
kwamen. Hierdoor blijkt dat vooral deze grond van betekenisgeving, die van gebruikers, van belang is 
voor dit onderzoek.  
 
3.5 Conclusie 
Met dit hoofdstuk is het begrip herkenbaarheid voor dit onderzoek verduidelijkt: er is inzicht verkregen 
in de verschillende aspecten van herkenbaarheid, de achtergronden van de behoefte aan 
herkenbaarheid in plaatsen en bovendien zijn indicatoren geformuleerd waarmee dit begrip handvaten 
heeft gekregen voor het bepalen van de mate van herkenbaarheid in lintstructuren. Bovendien is 
gebleken hoe de herkenbaarheid van een plaats samenhangt met de betekenis die men toekent aan 
een plaats. Beide blijken sterk met elkaar verweven, zodat uit de theorie gezegd kan worden dat de 
aanwezigheid van herkenbare elementen in een plaats van invloed is op de betekenis die een plaats 
heeft. Toch werd ook zichtbaar dat niet alleen tastbare kenmerken van belang zijn voor de 
betekenisgeving, maar dat symbolische aspecten hier een belangrijke bijdragen aan leveren. Voor het 
vervolg is dan ook interessant erachter te komen welke bijdrage fysieke en functionele kenmerken nog 
kunnen leveren aan de betekenis van een plaats.  
Deze indicatoren, fysieke, functionele en symbolische aspecten, zorgen ervoor dat in een later 
stadium zowel de herkenbaarheid en betekenis van lintstructuren geduid kan worden. In het vervolg 
van dit onderzoek wordt eerst ingegaan op de methoden en technieken die gebruikt worden om de 
hoofdvraag te beantwoorden. Bovendien biedt het voorgaande hoofdstuk input voor de 
operationalisering van deze technieken. Het vervolg van dit onderzoek moet daarna uitwijzen in welke 
mate de lintstructuren herkenbaar zijn en van welke betekenis zij zijn voor de diverse betrokken 
actoren. 
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Hoofdstuk 4 Opzet en methodisering van het onderzoek 
 
De voorgaande hoofdstukken staan in het teken van enerzijds de situatie waarin lintstructuren zich 
bevinden en anderzijds een theoretische verdieping van herkenbaarheid van plaatsen. Met de 
inzichten welke opgedaan zijn in deze hoofdstukken, is het daarom mogelijk om in dit vierde hoofdstuk 
een gedegen opzet te maken om te achterhalen op welke wijze de herkenbaarheid van de lintstructuur 
van Sprang-Capelle van invloed is op de betekenis die betrokken actoren aan deze plaats toekennen. 
Het is gebleken dat in de bestaande literatuur onvoldoende kennis te vinden is om de gestelde vragen 
te kunnen beantwoorden. Daarom wordt in dit hoofdstuk de opzet gegeven voor het empirische 
gedeelte van dit onderzoek waarmee de benodigde informatie verkregen kan worden.  
Voordat ingegaan wordt op de opzet van dit empirische gedeelte, wordt de informatie verkregen uit de 
voorgaande hoofdstukken samengevat in het conceptueel model. Hierin wordt duidelijk waar tekorten 
aan informatie zijn en welke belangrijke begrippen toegelicht dienen te worden. Hierna aandacht voor 
het onderzoeksontwerp en de gebruikte methoden, waarna de overwegingen en keuzen toegelicht 
worden. 
 
4.1 Operationalisering van de theorie 
In deze paragraaf worden de verkregen inzichten uit de voorgaande hoofdstukken kort samengevat. 
De beschreven concepten vormen de input voor het conceptueel model dat in de volgende paragraaf 
gepresenteerd wordt. Na een korte beschouwing van de veranderingen welke plaats hebben 
gevonden in de lintstructuren, wordt stil gestaan bij het begrip herkenbaarheid en alle inzichten die 
hierover zijn verkregen.  
 
In het tweede hoofdstuk is ingegaan op de eerste deelvraag, welke zich toespitste op de 
veranderingen welke waarneembaar zijn in lintstructuren en waardoor zij zich bevinden in hun huidige 
situatie. Hieruit is naar voren gekomen dat lintstructuren vele veranderingen doormaken op zowel 
fysiek als functioneel vlak als gevolg van sociaal-culturele, economische, politiek-bestuurlijke en 
ruimtelijke ontwikkelingen. Omdat zowel hun kenmerken als karakter hierdoor verandert, is het 
mogelijk dat sommige betrokkenen zich zorgen maken om de toekomst van lintstructuren.  
 
In hoofdstuk 3 is getracht een antwoord te verkrijgen op de tweede deelvraag, welke zich toespitst op 
de factoren en het belang van herkenbaarheid voor plaatsen. Uit dit hoofdstuk kwamen een drietal 
inzichten naar voren welke de input vormen voor zowel het conceptueel model als het empirische 
gedeelte van dit onderzoek. 
Het eerste inzicht op dit punt is dat de herkenbaarheid van een plaats samenhangt met de betekenis 
die een plaats heeft in de ogen van verschillende betrokkenen. Uit de literatuur kwam dit naar voren in 
het onderscheid tussen de identity of place en de place of identity en dat de betekenis van een plaats 
op twee wijzen vorm krijgt. Enerzijds door de specifieke kenmerken van een plaats, in fysiek en 
functioneel opzicht, aan de hand waarvan personen een bepaald beeld van een plaats vormen en 
waaraan zij betekenis toekennen. Anderzijds ontstaat betekenisgeving vanuit emotionele en affectieve 
banden die mensen hebben met plaatsen. Deze zijn gebaseerd op het dagelijkse leven dat mensen 
leven in plaatsen, de sociale relaties welke zij daar hebben en waar zij gebeurtenissen mee maken. 
Hierdoor is een plaats de fysieke uiting van deze gebeurtenissen en herinneringen én de sociale 
relaties van mensen.  
Naast het begrip betekenis van een plaats, is een tweede inzicht verworven wat betreft de 
herkenbaarheid van een plaats en die kenmerken welke bijdragen aan de herkenbaarheid van een 
plaats. Hoewel eerder gesteld is dat dit begrip onduidelijk is, is uit het derde hoofdstuk naar voren 
gekomen dat een drietal aspecten te onderscheiden zijn. Deze driedeling bestaat uit een fysiek-
ruimtelijk aspect, een functioneel aspect en een symbolisch aspect. Deze aspecten benaderen een 
plaats op uiteenlopende wijze (tabel 1) en kennen ieder eigen indicatoren waarmee zij empirisch 
getoetst kunnen worden. Aan de hand van deze aspecten is te zeggen of plaatsen leesbaar zijn, 
onderscheidend vermogen hebben of gevoelens van verbondenheid naar boven halen: drie redenen 
waarom men herkenbare plaatsen noodzakelijk acht. Met deze set aspecten en indicatoren krijgt het 
begrip herkenbaarheid een gedegen uitwerking en wordt het mogelijk een toepassing te maken op 
lintstructuren.  
 
 
 
 

Aspecten Toelichting 
Fysiek-ruimtelijk Inrichting: structuren en objecten 
Functioneel Gebruik: patronen 
Symbolisch Beleving: verhalen en ervaringen 

Tabel 1 Drie aspecten van herkenbaarheid van plaatsen (eigen bewerking, 2011) 
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Het derde inzicht betreft de relatie tussen de achtergrond van de actor en de wijze waarop deze zijn 
betekenisgeving aan de lintstructuur. Uit het derde hoofdstuk is gebleken dat de reden van 
betrokkenheid, als gebruiker van de plaats of als professional betrokken bij een plaats, zorgt voor 
verschillende gezichtspunten. De eerste kijkt op micro-niveau, de tweede op macro-niveau. Hierdoor 
zien beiden andere punten van aandacht die in hun ogen van belang zijn voor de herkenbaarheid van 
een plaats. Dit inzicht wordt meegenomen in dit hoofdstuk bij de afweging voor de 
onderzoekspopulatie. 
 
4.2 Conceptueel model 
Het conceptueel model (CM) in 
figuur 20 is een schematische 
weergave van hetgeen beschreven 
in de samenvatting van de theorie in 
de voorgaande paragraaf. In het 
model is een combinatie gemaakt 
van de verschillende aspecten 
welke bijdragen aan de 
betekenisgeving van personen aan 
een plaats en de wijze waarop dit in 
relatie staat tot de herkenbaarheid 
van een plaats.  
 
Het model kan gelezen worden 
vanuit zowel de bovenzijde als 
onderzijde: vanuit beide 
perspectieven is zichtbaar dat de 
herkenbaarheid van een plaats sterk 
verweven is met de betekenis die 
men toekent aan een plaats. Deze 
verwevenheid wordt hier nader 
toegelicht, gezien vanuit de 
bovenzijde.  
Uit de literatuur is naar voren gekomen dat hetgeen een locatie tot een plaats maakt, de betekenis is 
die deze plaats heeft voor heeft voor betrokkenen. In de totstandkoming van deze betekenis blijken 
twee factoren van belang; enerzijds de kenmerken van een plaats zelf (identity of place) en anderzijds 
de ervaringen van mensen met een plaats (place of identity). Deze identity of place heeft betrekking 
op het feit dat fysieke en functionele kenmerken het kader vormen waarin activiteiten plaatsvinden. De 
ervaringen welke mensen hebben met plaatsen (place of identity), is vooral zichtbaar in de affectieve 
banden die tussenbeide ontstaan. Beide aspecten zorgen ervoor dat mensen zich verbonden voelen 
met een plaats, haar fysieke en functionele kenmerken en de andere mensen daarin.  
Wanneer van onderuit gekeken wordt, is de herkenbaarheid van een plaats het centrale begrip. Dit 
betreft het herkennen van plaatsen door het kennen van haar kenmerken en specifieke elementen én 
de ervaringen die men reeds heeft meegemaakt in deze plaats. De herkenbaarheid lijkt wat betreft 
lintstructuren erg van belang: gemeenten hameren erop dat hun herkenbaarheid behouden of 
versterkt moet worden. Een uiteenrafeling van dit begrip leidt er dan ook toe op welke wijze 
lintstructuren herkenbaar zijn: met hun fysieke, functionele en symbolische kenmerken.  
 
Interessant is dat de betekenis van een plaats in het verlengde ligt van de herkenbaarheid van een 
plaats: oppervlakkig bekeken heeft men behoefte aan herkenbaarheid, maar hierachter liggen zaken 
die dieper ingaan op de rol die een plaats speelt in een samenleving of gemeenschap. De 
herkenbaarheid lijkt hier een uiting van in voornamelijk de fysieke en functionele werkelijkheid. Voor dit 
onderzoek echter, wordt gekeken naar de interactie tussen beide begrippen en uitgangspunt is de 
wijze waarop herkenbare elementen van een lintstructuur bijdragen aan de betekenis van die plaats.  
Om dit te bewerkstelligen is het noodzakelijk dat beide begrippen op elkaar aansluiten, waartoe reeds 
gekomen is in hoofdstuk 3 waarin de driedeling van herkenbaarheid goed aan blijkt te sluiten op de 
tweedeling zichtbaar in het begrip betekenisgeving (figuur 20). Deze tweedeling lijkt namelijk het 
onderscheid in zich te hebben tussen enerzijds tastbare kenmerken en anderzijds meer mentale 
aspecten. Deze relatie is in het CM eveneens zichtbaar gemaakt: vanuit de tweedeling  is een 
onderscheid gemaakt tussen fysieke en functionele aspecten enerzijds en symbolische aspecten 
anderzijds. 

 
Figuur 20 Conceptueel model (Eigen bewerking, 2012) 
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Een belangrijke factor in dit CM wordt gevormd door het kader dat gesteld wordt door de betrokken 
actoren. Het CM laat zien dat de wijze van betrokkenheid van invloed is op de betekenis welke zij 
toekennen aan een plaats. Dit ontstaat door verschillen in reden van betrokkenheid (als bewoner, 
ondernemer of professional) en duur van betrokkenheid. Binnen dit onderzoek wordt deze 
betrokkenheid niet alleen meegenomen in de afweging voor respondenten, maar wordt ook 
meegenomen in de betekenis die men toekent aan de lintstructuur én het belang van herkenbare 
elementen daarin.  
In dit onderzoek is het bovenstaande CM het uitgangspunt voor het empirische gedeelte: er zal 
worden onderzocht van welke betekenis de lintstructuur van Sprang-Capelle is en hoe herkenbare 
elementen van deze lintstructuur hiervoor van belang zijn. De beantwoording van deze vraag vergt 
een relatief uiteengelegde aanpak omdat is gebleken dat zowel de betekenisgeving aan plaatsen als 
de herkenbaarheid daarvan op diverse wijze ingestoken kunnen worden. Daarom is gekozen om de 
driedeling van herkenbaarheid (op fysieke, functionele en symbolische aspecten) te gebruiken voor dit 
empirische gedeelte en binnen deze aspecten te kijken naar hun belang voor de betekenis van deze 
lintstructuur. De focus van dit onderzoek ligt aldus op de verkenning van de herkenbare elementen 
van de lintstructuur van Sprang-Capelle en de betekenis die de betrokken actoren toekennen aan 
deze elementen. Het is daarmee de vraag in hoeverre herkenbare elementen van belang zijn om een 
plaats een betekenisvolle plaats te laten zijn.  
 
4.3 Begrippen en definities 
In deze paragraaf worden de begrippen en definities die naar voren komen uit de theoretische 
verkenning en gebruikt worden in het conceptueel model omgezet naar begrippen die gebruikt kunnen 
worden in het empirische gedeelte van dit onderzoek. In de theoretische verkenning van het begrip 
herkenbaarheid is hiertoe reeds een aanzet gegeven, zodat daarop voortgeborduurd wordt.  
 
Het belangrijkste begrip binnen dit onderzoek is de lintstructuur. In hoofdstuk 2 is intussen al een 
uitgebreid inzicht in dit begrip gegeven en daarin is vastgesteld dat een lintstructuur vooral 
gedefinieerd kan worden door een omschrijving van haar fysieke kenmerken. Toch is gebleken dat 
ook ander aspecten van belang zijn en daarom wordt in dit gedeelte aangesloten bij de omschrijving 
door de gemeente Tilburg (2008b, p.2), waarbij de verschillende facetten duidelijk naar voren komen.  
 “Uitgangspunt van het lint anno nu is dat het een deel van een netwerk is dat zeer divers van 
karakter kan zijn. Opvallende kenmerken zijn de perceelsgewijze, organische gegroeide 
lintbebouwing, een continue verkeersverbinding (met verkeersdrukte en economische en sociale 
dynamiek), een grote mate van functionele diversiteit (verschillende functies door en naast elkaar) en 
een gegroeide of ontworpen relatie tot de achtergebieden.” 
In deze omschrijving komen vier belangrijke aspecten bij elkaar: bebouwing in lintvorm, dynamiek, 
functionele diversiteit en relatie met omgeving. In dit onderzoek wordt de lintstructuur benaderd als de 
gebruikte, beleefde en ervaren ruimte door alle actoren die daarbij betrokken zijn en waardoor deze 
plaats een plaats van betekenis wordt. 
 
Bij de lintstructuren zijn, zoals gezegd, vele actoren betrokken. Deze actoren zijn personen, bedrijven 
of instanties welke ofwel op territoriale wijze betrokken zijn bij de lintstructuur of op institutionele wijze 
betrokken zijn doordat hun handelingen en beslissingen van invloed zijn op deze lintstructuren (Voogd 
& Woltjer, 2009, p.24). Deze actoren handelen allen vanuit hun eigen positie en achtergrond en zoals 
Heins (2002, p.19) aangeeft: ‘Individuele actoren handelen niet op basis van ‘de werkelijkheid’ maar 
op basis van hun beeld, interpretatie en mentale constructie van die werkelijkheid’. 
 
Een centraal begrip is de herkenbaarheid van plaatsen en dit moet vooral gezien worden in relatie tot 
de betekenis die mensen aan plaatsen geven. Herkenbare plaatsen zijn dan ook plaatsen die gekend 
worden door mensen aan de hand van specifieke kenmerken en eigenschappen. In het voorgaande 
zijn op dit punt het fysiek-ruimtelijke, functionele en symbolische aspect, met ieder eigen indicatoren, 
genoemd. Belangrijk is dat deze kenmerken en eigenschappen gebaseerd zijn op de relatie die 
mensen met een plaats hebben. Op basis van deze relatie en bijhorende kenmerken, kennen mensen 
betekenis toe aan een plaats en kunnen zij plaatsen herkennen. De herkenbaarheid van plaatsen 
komt aldus in dit onderzoek naar voren als de betekenis die mensen aan plaatsen toekennen, zoals 
de volgende alinea toelicht. 
 
Deze betekenis die mensen een plaats toekennen speelt een belangrijke rol in dit onderzoek. Dit 
begrip staat voor het belang dat een plaats heeft voor mensen in het algemeen en sommige mensen 
in het bijzonder. Ook in de uitleg van dit begrip komt het onderscheid tussen ‘identity of place’ en 
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‘place of identity’ naar voren. Enerzijds kan de betekenis afhangen van kenmerken van de plaats zelf, 
zoals een goede leesbaarheid (fysiek) of vele economische activiteiten (functioneel). Anderzijds gaat 
dit over de symbolische waarde die mensen toedichten aan een plaats, betekenis geven is dan ookwel 
het voelen van verbondenheid. Voor dit onderzoek heeft de betekenis van een plaats dan ook vorm in 
de drieslag fysieke, functionele en symbolische aspecten, welke uit hoofdstuk 3 naar voren kwamen 
en centraal staan in het conceptueel model. 
 
4.4 Onderzoeksontwerp en –methoden 
  
4.4.1 Onderzoekstype en –methode 
De keuze voor een kwalitatief case study onderzoek is gemaakt gezien de veelzijdigheid van het 
gestelde probleem, de hoeveelheid betrokken actoren en het uitgangspunt van dit onderzoek: het 
onderzoeken van de complexe relaties tussen beide en een diagnose van de ontstane situatie. Aldus 
Wester (2006, p.601) is dit type onderzoek het meest geschikt deze doelen te bereiken en is inzicht te 
krijgen in de motieven en achtergronden van de behoefte aan herkenbare lintstructuren.  
Case study onderzoek is geschikt in onderzoeken waar hoe- en waarom-vragen centraal staan. Het is 
in dit onderzoek dan ook de bedoeling om zicht te krijgen op de ervaringen, behoeften en 
achterliggende motieven waardoor de actoren betrokken bij lintstructuren, hun handelingen vorm 
geven. Het gaat dan over de diversiteit aan perspectieven tussen de actoren, de rol van de diverse 
actoren bij het produceren van de veranderingen en ontstane problemen in lintstructuren en de 
diversiteit in betekenisgeving aan lintstructuren. Hiermee is de rol van dit onderzoek dan ook zowel 
explorerend als verklarend: naast beschrijvingen van de ervaringen en handelingen van de betrokken 
actoren, wordt vooral ook gericht op de achtergronden en motieven van deze ervaringen en 
handelingen. 
 
Binnen dit kwalitatieve onderzoek is een populatieonderzoek niet aan de orde. Er is daarom gekozen 
om een beperkt aantal diepte-interviews gehouden met betrokken actoren. Deze respondenten zijn 
gekozen op basis van hun positie en achtergrond ten aanzien van de lintstructuren in de gemeente 
Waalwijk. Deze keuze wordt nader toegelicht in paragraaf 4.3.3.  
Aan de hand van informatie van de verschillende actoren, wordt gekeken naar de verschillende 
betekenissen welke zij geven aan lintstructuren, de mate waarin zij de gestelde problematiek 
herkennen en welke motivatie zij voelen om te handelen naar herkenbare lintstructuren. Door de 
specifieke achtergrond en positie van de actoren, bekijken zij de situatie ieder op unieke wijze, 
waardoor in dit onderzoek een breed inzicht in de situatie van de lintstructuren in de gemeente 
Waalwijk te verkrijgen.  
 
4.4.2 Keuze voor lintstructuur 
In de studie van Van Dinter (2010, p.11) is naar voren gekomen dat in de gemeente Waalwijk elf 
deelgebieden met lintstructuren te onderscheiden zijn. Dit onderscheid is gemaakt op basis van min of 
meer overeenkomstige functionele en ruimtelijke kenmerken en veelal op gevoel gemaakt.  
Voor dit onderzoek is gekozen om juist enkele van deze lintstructuren gelijktijdig te beschouwen. Het 
gaat hierbij om de drie deelgebieden de Heistraat, Vrijhoeve en Sprang (figuur 21). Deze drie delen 
liggen in elkaars verlengde en vormen gezamenlijk een vier kilometer lang lint tussen de kernen 
Sprang en Nieuwe-Vaart en liggen tussen de kernen van Waalwijk en Kaatsheuvel.  
De uitkomsten van het voorgaande onderzoek (Van Dinter, 2010) laten zien dat dit lint een 
gezamenlijke ontstaansbasis heeft en voortkomt uit de ontginning van het veen in dit gebied. 
Daarnaast zijn er binnen de drie delen overeenkomsten wat betreft hun positie in het netwerk: er is 
een relatief hoge verkeersintensiteit. Qua fysieke occupatie is het middelste gedeelte aan te wijzen als 
kernlint, ingesloten door bebouwing. De andere delen hebben het karakter van een dorpslint en liggen 
meer vrij in het landschap. Tot slot is op functioneel gebied een mengeling waar te nemen van 
bedrijvigheid, voorzieningen en woningen, waardoor dit gebied multifunctioneel is.  
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Hoewel deze drie gebieden niet direct met elkaar te vergelijken zijn op basis van hun fysieke en 
functionele kenmerken (Van Dinter, 2010), zorgt hun ligging in elkaars verlengde ervoor dat zij toch als 
eenheid onderzocht kunnen worden. Bovendien kunnen hierdoor onderwerpen als oriëntatie en 
reikwijdte goed belicht worden. 
 
4.4.3 Keuze voor actoren 
De keuze om de betrokken actoren het object van deze studie te laten zijn, ligt voor de hand omdat zij 
betekenis geven aan deze lintstructuren en bovendien in staat zijn om in deze structuren 
veranderingen aan te brengen. De situatie waar lintstructuren zich in bevinden én hun toekomst moet 
bekeken worden vanuit het perspectief van diegenen die daar invloed op hebben. Hoewel echte 
representativiteit niet bestaat in kwalitatief onderzoek en bovendien niet noodzakelijk is, is getracht 
toch enige spreiding in de respondenten te verkrijgen. Daarom zijn aan de hand van een aselecte 
steekproef respondenten geselecteerd op basis van die persoonskenmerken die hun mening, houding 
en gedrag het meest beïnvloeden (Dinklo, 2006, p.36).  
Vanuit de theoretische verkenning in dit onderzoek is een model opgesteld met daarin de belangrijkste 
beïnvloedende kenmerken van de benodigde respondenten (Bijlage I). Vanuit dit model zijn 5-tal 
groepen van betrokkenen opgesteld: bewoners, ondernemers, organisaties van algemeen belang 
(cultuur en natuur) en de overheid. Binnen deze groepen is bovendien onderscheid gemaakt in 
respondenten met een lange bindingsduur en betrokkenheid bij de situatie.  
Gezien beperkingen en tijd en budget, alsmede de focus van dit onderzoek, is de keuze gemaakt de 
selectie te beperken tot een tweetal groepen (Bijlage I), te weten bewoners en ondernemers. Voor de 
beantwoording van de hoofdvraag is de mate waarin zij de lintstructuur herkenbaar achten en 
betekenis toekennen aan deze structuur het meest interessant.  

                    
De respondenten zijn naar voren gekomen aan de hand van enkele persoonlijke contacten binnen de 
lintstructuur, waarna gezocht is naar personen welke een andere achtergrond hebben dan de reeds 
gesproken personen. Deze personen zijn zowel naar voren gekomen op voordracht van de 
respondenten, als dat uitspraken van respondenten aanleiding gaven om bepaalde personen te 
benaderen. Deze benadering heeft ervoor gezorgd dat een diverse lijst van respondenten 
samengesteld is, welke van elkaar verschillen in sekse, leeftijd en bewoningsduur. De lijst van 
geraadpleegde respondenten is opgenomen in bijlage I, waarvan in tabel 2 een samenvatting. 
Vanwege het feit dat er sprake is van een lopend planproces, zijn de respondenten in de rest van dit 
onderzoek geanonimiseerd en wordt naar hen gerefereerd middels het respondentnummer (B1-O3).  

Respondent Geslacht Bindingbasis Leeftijd Bewoningsduur 
B1 Man Bewoner 52 40 
B2 Vrouw Bewoner 58 16 
B3 Man Bewoner 21 21 
B4 Man Bewoner 29 29 
B5 Vrouw Bewoner 30 4 
B6/O1 Vrouw Bewoner/ondernemer 40 40 
O2 Man Ondernemer 43 25 
B7/O3 Vrouw Bewoner/ondernemer 26 1 

Tabel 2 Respondentenlijst 

 
Figuur 21 Lintstructuur van Sprang-Capelle. Bron: Google Maps, 2012. 
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De aanwezigheid van zowel bewoners als ondernemers in dit onderzoek zorgt ervoor dat de mening 
van de meeste betrokken partijen met directe belangen in deze kwestie op tafel komt te liggen. Omdat 
zij allen ook daadwerkelijk van invloed zijn op de toekomst van de lintstructuren is te zeggen dat een 
goede indruk verkregen kan worden van de situatie zoals deze zich voordoet rondom de lintstructuren 
in de gemeente Waalwijk.  
 
4.4.4 Onderzoekstechnieken 
Vanuit de keuze voor een kwalitatief case-studie onderzoek, volgen ook diverse technieken. Wester 
(2006, p.602) benoemt hier interviews, observaties en documentanalyse. Voor dit onderzoek, dat de 
betekenis van een specifieke plaats onder de loep neemt, lijkt een narrative analysis zeer geschikt 
(Amdur, 2009, p.152). Deze techniek, waarin de verhalen van betrokken personen over specifieke 
plaatsen onderzocht worden, wordt vaak gebruikt om de betekenis van plaatsen te achterhalen. Voor 
dit onderzoek is daarom gekozen voor interviews met de hierboven beschreven actoren. Omdat het 
belangrijk is dat zowel enkele vastgestelde elementen besproken worden, als dat er ruimte moet zijn 
voor de persoonlijke ervaring van de respondent, hebben deze interviews een semi-gestructureerd 
karakter. Belangrijk is vooral dat de verschillende topics behandeld worden, niet zozeer in welke 
volgorde (Bryman, 2008, p.438). Hierdoor is een grote mate van flexibiliteit ingebouwd, waardoor beter 
inzicht verkregen wordt in zowel het perspectief van de geïnterviewde, als de achtergronden van het 
gezegde. Het moet dan ook gezegd worden dat alle interviews een momentopname betreffen en 
uniek van karakter zijn.  
 
Bij deze interviews is bovendien gebruik gemaakt van de techniek van ‘cognitive mapping’ (Jones, 
2011). Een cognitieve kaart, ofwel mental map, beeldt de persoonlijke representatie van de fysieke 
omgeving uit. Hierdoor wordt zichtbaar hoe een persoon zijn of haar omgeving interpreteert. Deze 
techniek is gerelateerd aan een tweetal psychologische functies, welke in paragraaf 3.2 benoemd zijn. 
Enerzijds laat het zien hoe de oriëntatie is, of de persoon weet hoe zijn omgeving eruit ziet zodat deze 
weet waar alles zich bevindt. Anderzijds geeft het inzicht in de verbondenheid die mensen met 
plaatsen voelen.  
Bij deze techniek vindt het interview plaats op basis van een door de respondent geschetste mental 
map van het gebied. Deze schets geeft weer op welke wijze de respondent het gebied beleeft en 
interpreteert en aldus welke persoonlijke perceptie men van een plaats heeft. Daardoor zijn in deze 
kaart aanwijzingen te vinden over het gebruik en oriëntatie, beleving en waardering van de plaats door 
de respondent. Het geeft daarmee een beeld van zowel de plaats als het leven van de persoon die 
deze kaart geschetst heeft. Hierdoor kunnen gerichte vragen worden gesteld over het plangebied en 
bovendien is de aanwezigheid van een dergelijke schets een hulpmiddel in een gesprek waarin al het 
gezegde een ruimtelijke component kent. Voor een verder toelichting op deze techniek kunt u terecht 
in bijlage II.  
 
4.4.5 Verantwoording onderzoeksinstrument 
 
Interviews  
De topiclijst welke voor ieder interview gebruikt wordt, verschilt in enige mate per gesprek, onder meer 
doordat inzichten uit voorgaande gesprekken gebruikt zijn als input voor de gesprekken daarna. 
Vanuit het eerste interview zijn verschillende inzichten verkregen, vooral wat betreft de te behandelen 
aspecten van lintstructuren welke bijdragen aan de betekenisgeving van lintstructuren, die verwerkt 
zijn in de navolgende interviews. Van de verschillende interviews (bewoners en ondernemers) zijn de 
topiclijsten opgenomen in bijlage III en IV. Hierin is een overzicht van de verschillende topics terug te 
vinden en bovendien is verduidelijkt hoe de topiclijsten tot stand zijn gekomen en inzichten uit 
voorgaande interviews hebben meegenomen. 
Omdat de aanpak van interviews met bewoners en ondernemers verschillen, worden zij hier beiden 
uiteengezet. Het voornaamste verschil tussen beide is, naast de verschillende topiclijsten, het 
ontbreken van het schetsen van een mental map door ondernemers.  
De interviews met ondernemers zijn eenvoudig van opzet en behandelen de topiclijst op relatief vaste 
wijze. Afhankelijk van de wendingen in het gesprek, zijn echter topics omgedraaid, wat zoals reeds 
aangegeven (in §4.3.4) mogelijk is bij een semi-gestructureerd interview.  
Een uitzondering is gemaakt bij een respondent die zowel ondernemer als bewoner was. Voor dit 
interview is gekozen de respondent zowel te vragen naar de betekenis van de lintstructuur als 
ondernemer en als bewoner. Hiervoor is gestart met de topiclijst voor ondernemers, waarna 
overgestapt is naar de topiclijst voor bewoners (toelichting volgende alinea), waarbij eveneens een 
mental map is geschetst.  
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De interviews met bewoners zijn telkens gestart met een open vraag wat betreft de binding van de 
respondent aan de lintstructuur en de wijze waarop zij daar terecht zijn gekomen. Deze inleiding geeft 
basale informatie prijs en creëert ruimte voor een persoonlijk verhaal.  
Hierna is gevraagd een mental map te schetsen (toelichting volgende alinea), waarbij een beschrijving 
te geven van de belangrijkste elementen van het lint waar de respondent waarde aan hecht en te 
vertellen wat de respondent schetst. De overige topics (o.m. herkenbare elementen van het lint, 
gebruik van voorzieningen, beleving van bedrijvigheid en kenmerken van de bewoners) zijn in 
willekeurige volgorde aan bod gekomen, afhankelijk van de wending van het gesprek. Hierbij is op te 
merken dat (zie volgende alinea) deze topics veelvuldig tíjdens het schetsen van de mental map aan 
bod zijn gekomen, maar dat dit geen afbreuk gedaan lijkt te hebben voor zowel de mental maps als de 
te behandelen topics. Wanneer een topic onvoldoende was belicht, werd hier alsnog naar gevraagd 
na het schetsen van de mental maps.  
 
Mental Maps 
In het interview is de respondent gevraagd hun mental map te schetsen van de lintstructuur van 
Sprang-Capelle. Hierop is geen uitgebreide toelichting gegeven, maar is slechts gevraagd of de 
respondenten deze lintstructuur zouden willen schetsen, met daarin alle elementen en zaken welke zij 
belangrijk vinden en waar zij een buitenstaander op zouden (willen) wijzen.  
Naast deze openingsvraag, is de respondenten gevraagd aan te geven wat zij schetsen, met als doel 
zowel dit voor geluidsopname en transcriptie beschikbaar te maken, als eventuele onduidelijkheden te 
verhelderen. Deze toelichting betrof voornamelijk straatnamen, routes en objecten.  
Tot slot is de respondenten op het einde gevraagd of zij geheel klaar waren met de mental map en zij 
het gevoel hadden of deze ‘af’ was. Met een dergelijke vraag wordt dit gedeelte van het interview 
afgesloten en wordt plaats gemaakt voor de nog te behandelen topics.  
 
4.5 Materiaalverzameling 
Interviews 
De interviews zijn afgenomen in de periode van 9 december 2011 tot 7 februari 2012, waarbij sprake 
was van een één op één situatie (een interviewer en respondent). Hierop was één uitzondering: een 
dubbelinterview met een echtpaar. Doordat hun persoonlijke kenmerken uiteen liepen, was het 
interessant beider ervaringen te vernemen en ook direct tegenover elkaar te kunnen plaatsen. 
De lengte van de interviews varieerde tussen de 50 en 120 minuten, waarbij de interviews met 
bewoner-ondernemers beduidend korter waren dan de interviews met bewoners. Dit lijkt verklaard te 
worden doordat de bewoners is gevraagd een mental map te schetsen, een onderdeel dat ontbrak in 
interviews met ondernemers.  
De locatie van de interviews bestond uit de woon- en werkomgeving van de respondenten: onder 
nadere woonkamers, keukens en kantoren. Hoewel deze persoonlijke omgeving een prettige sfeer 
opwekte, waren er tijdens de interviews enkele onderbrekingen, door vragen van kinderen, 
medewerkers en telefoongesprekken. Deze onderbrekingen leken echter van weinig tot geen invloed 
op de interviews, soms werd terug gepakt op de voorgaande vraag of werden antwoorden herhaald.  
Niet altijd bleken de respondenten op de gewenste wijze in te gaan op de verschillende topics en 
bovendien weken zij soms snel af van het onderwerp. Om alsnog voldoende kwaliteit te genereren, is 
in dergelijke gevallen getracht op andere wijze het onderwerp te benaderen of hier later op terug te 
komen. Deze opzet leek in de meeste gevallen te werken, slechts een enkele keer is gekozen het 
onderwerp te laten varen. Dit laatste was mogelijk wanneer uit voorgaande interviews reeds 
voldoende informatie naar voren was gekomen betreffende het topic. 
 
Mental Maps 
Een veelgehoorde eerste reactie van de respondenten was “Tekenen? Maar dat heb ik al lang niet 
gedaan!” Het bleek daarmee direct dat de respondenten niet echt op hun gemak waren om een 
mental map te schetsen, hoewel blijkt dat ook vergelijkbare onderzoeken dit opmerken (Jenkins & 
Walmsley, 1993, p.236). Respondenten vroegen dan ook regelmatig aanwijzingen over mate van 
detail en netheid van de tekening. Hoewel de schetsmatige opzet slechts voor enkelen een 
geruststelling was, bleek in de loop van het maken van de mental map, dat de respondenten vrijelijk 
schetsten en zich weinig druk maakten over het uiteindelijke beeld. Het is daarom te zeggen dat de 
respondenten hun aanvankelijke scepsis over boord zetten en daadwerkelijk een mental map 
maakten zoals zij deze in hun hoofd hebben en welke aldus een (persoonlijk) waarheidsgetrouw beeld 
zichtbaar maken.  
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Naast deze opmerking, komt uit de opzet van het gebruik van mental mapping naar voren dat 
respondenten volgens een vast stramien een mental map schetsen; eerst een ruwe opzet (fase 1), 
waarna deze verder ingekleurd wordt met objecten en ervaringen (fase 2) en verfraaiingen (fase 3) 
(Neuhaus, 2009). Deze aanname is echter in de uitvoering onjuist gebleken en slechts enkele 
respondenten schetsten hun mental map op deze wijze.  
Het merendeel van de respondenten maakte gebruik van een gemengde aanpak: zij schetsten een 
compleet beeld (structuur en inkleurende elementen) vanuit hun persoonlijke beginpunt naar het 
eindpunt van de lintstructuur. Bovendien vermeldden de respondenten alle wetenswaardigheden, 
ervaringen en kwaliteiten van de geschetste objecten en patronen en worden aldus al direct enkele 
topics uit het interview besproken. Na bij het eindpunt te zijn aanbeland verfraaiden zij de mental map 
verder, naarmate het interview vorderde en andere topics ter sprake kwamen. Het lijkt er aldus op dat 
de respondenten in dit onderzoek de eerste en tweede fase tegelijkertijd uitvoeren. 
Hoewel deze uitvoering niet overeenstemt met de beschreven aanpak in fasen door Neuhaus (2009), 
lijkt de aanpak door de respondenten niet van invloed op de gegevensverzameling. Het is namelijk 
gebleken dat de respondenten mondeling aangeven welke structuren en objecten zij grote waarde 
toekennen. Dit onderscheid tussen belangrijke structuren en objecten, afgezet tegen inkleurende 
elementen, is eveneens het uitgangspunt van de aanpak van Neuhaus. 
 
Positie onderzoeker 
Tot slot zijn wat betreft de positie van de interviewer enkele opmerkingen te maken. Gezien de studie 
van Van Dinter (2010), in opdracht van de gemeente Waalwijk, is het mogelijk dat de geïnterviewden 
hierdoor de positie van de interviewer scharen onder de vleugels van diezelfde gemeente. De 
interviewer neemt hiervan nadrukkelijk afstand en benadrukt dat de interviewer geen directe invloed 
heeft op het gemeentelijke beleid en dit proces als buitenstaander beschouwt. Geen verbintenissen 
met partijen, hiertoe afstand houden.  
Een tweede punt hierbij heeft te maken met het feit dat respondenten misschien niet open zijn 
tegenover de onderzoeker en op sociaal wenselijke wijze antwoorden omdat zij vrezen hun mening 
tegenover de andere partijen openbaar te maken. Om dit gevaar te vermijden is bij ieder interview, 
ook daaraan voorafgaand, de respondenten nadrukkelijk gewezen op het doel van dit onderzoek. Dit 
is nogmaals niet het wijzen op oplossingsrichtingen, maar het vergaren van inzicht in de verschillende 
motieven en achtergronden die de betrokken partijen bewegen tot het handelen in deze situatie. 
Inzichten waarvan de gedachte is dat zij juist bij kunnen dragen aan een ordelijk verloop van het 
proces waarin de betrokkenen zich bevinden.  
 
In dit onderzoek is er wel voor gekozen om de respondenten aan te geven dat de interviewer stage 
gelopen heeft bij de gemeente Waalwijk en wel over het onderwerp waarover hij/zij geïnterviewd 
wordt. Er is echter ook het bovenstaande opgemerkt, zodat voldoende afstand zou ontstaan.  
De interviewer kan opmerken, na afloop van de interviews, dat deze positie geen of weinig invloed 
gehad heeft op het verloop van de interviews. De respondenten lieten merken dat zij de positie van de 
interviewer los zagen staan van de gemeente Waalwijk en bovendien juist aansluiting zochten voor 
hun wroeging tegen de gemeente Waalwijk, procedures en ambtenaren. 
 
4.6 Dataverwerking 
Bewerking gegevens 
Van alle interviews zijn geluidsopnames gemaakt, waardoor het mogelijk was om de interviews te 
herbeluisteren en bovendien om te zetten in transcripties. Vanwege de anonimiteit welke de 
respondenten beloofd is, zijn deze transcripties niet bijgevoegd aan dit onderzoek en zijn slechts op te 
vragen bij de onderzoeker.  
 
Naast de geluidsopnamen, hebben de interviews met bewoners bovendien enkele mental maps 
opgeleverd. Deze zijn geschetst op een vel ter grootte van zes A4’tjes, welke na het interview ieder 
ingescand zijn. Voor het analyseren van de mental maps zijn echter de originelen gebruikt, slechts 
wanneer (een gedeelte van) een mental map gewenst was als toelichtend figuur bij de resultaten is 
gebruik gemaakt van deze ingescande mental maps.  
 
Analyse gegevens 
Deze transcripties zijn vervolgens gebruikt om de interviews te kunnen interpreteren. Hierbij is gebruik 
gemaakt van een analyseschema (bijlage V), opgesteld aan de hand van de topiclijsten van de 
interviews. De interviews zijn opgedeeld in fragmenten welke een antwoord geven op de onderdelen 
uit het analyseschema en aan de hand hiervan kon een samengesteld antwoord gegeven worden. 
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Voor het selecteren van dergelijke fragmenten binnen de transcripties is gebruik gemaakt van 
Microsoft™Word, waarbij de fragmenten werden uitgenomen en geplaatst bij de onderdelen van het 
analyseschema. Aan de hand van het ontstane overzicht van onderwerpen en gerelateerde 
fragmenten was het mogelijk een antwoord te formuleren. 
 
Naast de transcripties van de interviews zijn ook de mental maps geïnterpreteerd. De opzet hiervoor is 
terug te vinden in bijlage II en heeft betrekking op het gebruik, de beleving en waardering van een 
plaats. Om echter niet in het vaarwater te zitten van de topiclijst, is gekozen om de nadruk te leggen 
op het gebruik en de oriëntatie van de lintstructuur. Voor interpretatie van de mental maps is op het 
niveau van wegen, wijken en routes gekeken. Hieruit is informatie gehaald over gedeelten die 
onderdeel zijn van het dagelijks leven, belangrijke routes en de positie van de lintstructuur ten 
opzichte van de kernen en gebieden er omheen.  
 
De resultaten zijn opgebouwd aan de hand van de eerder genoemde drieslag van fysieke, functionele 
en symbolische aspecten. De eerste invalshoek geeft antwoord op de vraag welke fysieke kenmerken 
(patronen en objecten) bijdragen aan de herkenbaarheid van een plaats en grond vormen voor 
betekenisgeving. De tweede invalshoek doet dit voor de functionele kenmerken van de lintstructuur en 
geeft weer welke plaats de lintstructuur inneemt in het dagelijks leven van de respondenten en de 
mate waarin deze structuur zich onderscheidt van haar omgeving. De derde invalshoek speelt tot slot 
met het idee dat een plaats van betekenis vooral een plaats is waar men mee verbonden is door 
familie, kennissen en ervaringen. Op grond van deze drieslag kan uiteindelijk in de conclusie antwoord 
worden gegeven op de hoofdvraag en wordt een samengesteld antwoord gegeven op de vraag van 
welke betekenis de lintstructuur van Sprang-Capelle is voor haar bewoners en ondernemers en op 
welke wijze de herkenbaarheid van deze lintstructuur hierop van invloed is.  
 
4.7 Methodologische kanttekeningen 
In de voorgaande paragraaf is de keuze voor de opzet van het onderzoek en de gebruikte methoden 
verantwoord. De gekozen kwalitatieve methode kent echter ook een aantal kritiekpunten. Bij kwalitatief 
onderzoek bestaat er discussie over de wijze waarop de kwaliteit van het onderzoek gewaarborgd kan 
worden. Voor kwantitatief onderzoek worden vaak de termen betrouwbaarheid en validiteit gebruikt, 
maar het is de vraag of de kwaliteit van kwalitatief onderzoek op dezelfde wijze gemeten kan worden 
(Bryman, 2008, p.377).  
In zijn boek geeft Bryman (2008, p.377-383) een beschouwing van verschillende benaderingen om de 
kwaliteit van kwalitatief onderzoek te waarborgen. Hoewel hij concludeert dat de termen gebruikt in 
kwantitatief onderzoek niet rechtstreeks op kwalitatief onderzoek toe te passen is, spreekt hij geen 
voorkeur uit voor de dan wel te gebruiken termen. Daarom sluit dit onderzoek aan bij de indeling van 
Lincoln & Guba (1994, beschreven in Bryman, 2008, p.377-380), welke centraal stellen dat de 
representatie van de situatie opgesteld door de onderzoeker slechts een van de representaties van 
diezelfde situatie kan zijn. Belangrijk daarom is vooral of het onderzoek op betrouwbare wijze 
uitgevoerd is en men inzicht heeft in de genomen beslissingen.  
Lincoln & Guba stellen daarom dat er een viertal aspecten onder de aandacht moeten zijn, te weten 
credibility (geloofwaardigheid van de informatie), transferability (verplaatsbaar naar andere situatie), 
dependability (mogelijkheid tot verificatie) en confirmability (onderzoek objectief benaderen). Voor dit 
onderzoek worden deze aspecten dan ook toegelicht. 
 
Om de credibility te waarborgen, is de respondenten feedback gevraagd na de interviews en zijn 
tijdens de interviews de interpretaties van respondenten besproken. Voor de transferability is gekozen 
om een beschrijving van de situatie te geven: zowel met het perspectief van de respondenten 
(beschouwing mental maps in paragraaf 5.1), als door de transcripten van de interviews beschikbaar 
te houden. Hierdoor wordt het mogelijk voor anderen te beschouwen of toepassing op andere situaties 
mogelijk zou zijn. De dependability wordt mogelijk gemaakt doordat de beslissingen, transcripten van 
interviews en data-analyse bewaard worden, zodat bevindingen te verifiëren zijn. De confirmability tot 
slot wordt gewaarborgd door letterlijke zinsneden uit de transcripten als leidraad te gebruiken. Vanuit 
de onderzoeker is in ieder geval getracht het onderzoek zo objectief mogelijk te benaderen.  
 
Naast deze behoefte om de kwaliteit van het onderzoek te waarborgen, zijn er enkele andere 
kritiekpunten welke samenhangen met kwalitatief onderzoek. Hieronder volgt een toelichting op deze 
punten en wordt uitgelegd hoe in dit onderzoek met deze kritiek om is gegaan.  
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Objectiviteit 
Als eerste is dit het waarborgen van objectiviteit: doordat de informatie geïnterpreteerd wordt door 
slechts de onderzoeker, richt kritiek zich vaak op het onvermogen van de onderzoeker om strikt 
objectief naar deze informatie te kijken (Bryman, 2008, p.391). Ook in dit onderzoek zijn enkele 
beslissingen op subjectieve wijze genomen, zoals de indeling van de betekenissen welke 
respondenten geven aan lintstructuren. Omdat de wijze waarop de informatie geïnterpreteerd wordt 
belangrijk is, is de werkwijze in dit onderzoek beschreven in paragraaf 4.5. Het doel van dit onderzoek, 
om inzicht te bieden in de achtergronden en motieven in de behoefte aan herkenbare lintstructuren, 
lijkt te worden bereikt, ondanks het subjectieve karakter van (delen van) dit onderzoek.  
 
Dupliceerbaarheid 
Een tweede punt van kritiek, zijn de moeilijkheden welke ondervonden worden wanneer men een 
onderzoek tracht te herhalen. Hoewel dit erkend moet worden, lijkt dit juist een gevolg van enkele 
kenmerken van kwalitatief en case-studie onderzoek. Hierin zijn een drietal aspecten van belang 
(Bryman, 2008, p.391). Als eerste zijn dit de (subjectieve) keuzen gemaakt door de onderzoeker, ten 
tweede een vervormde informatie-input door kenmerken van de onderzoeker en ten derde het feit dat 
de, ongestructureerd verkregen, informatie door de onderzoeker wordt geïnterpreteerd. Omdat deze 
aspecten beaamd moeten worden, is te zeggen dat dit onderzoek moeilijk herhaalbaar is, vooral ook 
omdat de interviews een momentopname zijn binnen een proces dat gaande blijft (de lintstructuren 
veranderen continue en mogelijk ook de mening van de respondenten).  
 
Generaliseerbaarheid 
De derde beperking betreft het doen van generaliseerbare uitspraken op basis van dit onderzoek. 
Gezien het beperkte aantal respondenten, hebben de bevindingen in dit onderzoek vooral betrekking 
hebben op de situatie in de lintstructuur van Sprang-Capelle en bovendien niet altijd op álle bewoners 
van deze lintstructuur. Generaliserende uitspraken zijn daarom niet mogelijk, maar dit is ook niet de 
opzet van dit onderzoek. Het belang ligt eerder in het begrijpen van één casus, waarbij de 
bevindingen in de context geplaatst worden en getoetst aan bestaande theorie. Hierdoor zijn de 
resultaten van dit onderzoek vooral te gebruiken als hypothesen in vervolgend kwalitatief onderzoek.  
 
Transparantie 
Een vierde beperking welke vaak genoemd wordt is het gemis van transparantie van de beslissingen 
gedurende het onderzoek. Omdat dit echter wel een belangrijk punt is, is voor dit onderzoek getracht 
hierin te voldoen. Hoewel niet alle beslissingen uitgewerkt kunnen worden, is gekozen om enkele 
zaken op te nemen in de bijlagen: de keuze voor respondenten (bijlage I), de opbouw van de diverse 
topiclijsten (bewoners bijlage III en ondernemers bijlage IV) en codering van de inhoudsanalyse 
(analyseschema, bijlage V). 
 
4.8 Conclusie 
Als gevolg van de keuzen gemaakt in dit hoofdstuk, betreffende het uitgangsmodel van het handelen 
van actoren en de gekozen onderzoeksmethoden, kennen de resultaten een subjectief karakter. De 
beschrijvingen van de respondenten in het volgende gedeelte zijn daarom zo getrouw mogelijk 
weergegeven door de onderzoeker en de interpretaties daarvan dienen als interpretatie van de 
werkelijkheid gezien te worden. Het diverse karakter van de lintstructuur en de diversiteit aan 
perspectieven die de respondenten hierop hebben, komt dan ook terug in de resultaten. Omdat de 
intentie niet is om tot een oplossingsrichting te komen voor alle betrokkenen, beperkt dit onderzoek 
zich nadrukkelijk op een beschrijving van de situatie en de perspectieven die de betrokken actoren 
daarop hebben.  
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Hoofdstuk 5  Resultaten 
 
In het vierde hoofdstuk is naar voren gekomen op welke wijze de betekenisgeving aan een plaats en 
haar herkenbaarheid met elkaar verweven zijn: beide hebben hun oorsprong in tastbare en mentale 
elementen. In het licht van de hoofdvraag is het dan ook interessant om, aan de hand van een 
specifieke case, te onderzoeken hoe beide begrippen in de praktijk hun uitwerking kennen en deze 
verwevenheid in de praktijk tot stand komt. Omdat in het derde hoofdstuk beide elementen uitgewerkt 
zijn en voor empirisch handelbaar gemaakt, is het in dit hoofdstuk mogelijk is een antwoord te 
formuleren op de derde en vierde deelvragen. De eerste vraag zoekt naar die kenmerken van de 
lintstructuur van Sprang-Capelle waarvan respondenten aangeven dat zij van belang zijn voor de 
herkenbaarheid van deze lintstructuur en waarmee zij zich onderscheidt van haar omgeving. De 
tweede vraag gaat in op de betekenis die deze plaats heeft voor de respondenten en welke 
verschillen er onderling waar te nemen zijn. Om deze vragen te kunnen beantwoorden is de 
navolgende opzet van dit hoofdstuk gekozen.  
Hoofdstuk 5 begint met een verkenning van de wijze waarop de respondenten de lintstructuur van 
Sprang-Capelle interpreteren en beleven. Dit gebeurt op basis van de mental maps die gemaakt zijn, 
waardoor zichtbaar wordt dat iedereen zijn eigen kijk heeft op een plaats. Bovendien geeft deze korte 
schets een eerste beeld van deze lintstructuur en inzicht in die fysieke en functionele kenmerken die 
de respondenten het eerst in het oog springen. Deze inleiding wordt vervolgd door een verslag van de 
herkenbare elementen van de lintstructuur van Sprang-Capelle die de respondenten duiden én waar 
zij betekenis aan toekennen. Dit gebeurt aan de hand van de drieslag fysieke (§5.2), functionele (§5.3) 
en symbolische (§5.4) aspecten en hierbinnen komt telkens naar voren welke specifieke kenmerken 
de respondenten herkenbaar achten én welke betekenis zij aan deze kenmerken achten. Dit 
hoofdstuk vormt daarmee een opzet naar de conclusies waarin wordt getracht een antwoord te geven 
op de vraag van welk belang de herkenbaarheid van een plaats van invloed is op de betekenis die 
haar wordt toegekend.  
 
5.1 Mental Maps 
Deze eerste verkenning van de lintstructuur van Sprang-Capelle maakt inzichtelijk dat de werkelijke 
situatie waarin de lintstructuur zich bevindt, op uiteenlopende wijze geïnterpreteerd en beleefd wordt 
door de verschillende respondenten. Dit geeft een eerste inzicht in hun verscheidenheid en belicht 
bovendien de meest herkenbare elementen van de lintstructuur (in fysieke en functionele zin) waar de 
respondenten betekenis aan ontlenen. Toch is het niet de bedoeling hier tot een uitgebreide 
beschouwing van de mental maps te komen: het gaat vooral om het presenteren van verschillen 
tussen de mental maps en het komen tot enig inzicht in de lintstructuur van Sprang-Capelle.  
Om deze verscheidenheid aan interpretaties van zichtbaar te maken, is binnen dit onderzoek gebruik 
gemaakt van de techniek van cognitive mapping (paragraaf 4.3.4). Hierbij is de respondenten 
gevraagd een schets te maken van de lintstructuur van Sprang-Capelle, hun ‘mental map’, aan de 
hand waarvan zichtbaar wordt op welke wijze de respondent het gebied beleeft, interpreteert en welke 
persoonlijke perceptie men van de lintstructuur heeft. Een mental map laat zien dat hoewel 
professionals een gebied vaak bekijken vanuit kaarten en plannen, deze niet altijd in 
overeenstemming zijn met hoe mensen uit het gebied zelf het gebied gebruiken en waarnemen.  
In deze paragraaf wordt een verkenning van deze mental maps gemaakt. De mental maps leverden 
een schat aan informatie op door de verscheidenheid wat betreft de elementen die geschetst zijn of 
juist niet, over de oriëntatie, de stijl van schetsen en de mate van detail. Omdat niet alles besproken 
kan worden, is op deze plaats aandacht voor informatie over de oriëntatie en het gebruik van de 
lintstructuur en afwijkende en opvallende kenmerken die laten zien dat iedere respondent een eigen 
interpretatie en beleving heeft. Dit gebeurt aan de hand van de verschillende paden, randen, 
knooppunten en landmarks waarmee zij dit beschrijven (Lynch, 1960, p.15: bijlage II).  
 
5.1.1 Oriëntatie 
Een eerste punt van aandacht om de mental maps van de respondenten te bekijken, is te letten op de 
oriëntatie van deze schets. Uit bijlage II komt naar voren dat het dan gaat om de reikwijdte van de 
mental map, de mate van detail, maar ook de wijze waarop de respondent de mental map opzet. In dit 
gedeelte worden de mental maps met elkaar vergeleken en opmerkelijke verschillen gepresenteerd.  
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Het eerste wat zichtbaar wordt wanneer de mental maps naast elkaar gelegd worden, is dat de 
algemene oriëntatie van de respondenten sterk verschilt. Het is interessant te zien dat 3 respondenten 
(B3, B5, B6) hun kaart in noordelijke richting geschetst hebben, terwijl de overige 3 respondenten (B1, 
B2, B4) hun kaart in zuidelijke richting geschetst hebben. In figuur 22 en 23 is zichtbaar gemaakt dat 
hierdoor een gespiegeld beeld van dezelfde lintstructuur ontstaat en in dit geval bovendien tweemaal 
gespiegeld: zowel oost-west als noord-zuid. De achtergrond van deze verschillende oriëntatie is 
doordat mensen niet de exacte locaties van plaatsen onthouden, maar vooral hoe zij liggen ten 
opzichte van andere plaatsen en activiteiten (Tversky, 1993, p.15).  
 

 
Een tweede verschil dat zichtbaar is tussen de verschillende mental maps, is de lengte van zowel de 
gehele lintstructuur als de delen welke daarin te onderscheiden zijn. Hoewel de respondenten ieder 
eenzelfde grootte vel gegeven is, gebruikten zij deze op verschillende wijze. Zo is te zien dat een 
respondent, niet alleen de voorzijde nodig had, maar tevens de achterzijde.  
Interessanter is hoe de respondenten de verschillende delen van de lintstructuur qua grootte 
schetsen. Vanuit de literatuur komt naar voren dat mensen plaatsen vooral tekenen vanuit hun eigen 
perceptie en daarbij niet letten op daadwerkelijke afstanden. Hierdoor schetsen zij de plaatsen waar 
zij goed mee bekend zijn groter dat de plaatsen waar zij minder mee bekend zijn. Het is dan ook de 
veronderstelling dat de respondenten in dit onderzoek de straten waar zij minder mee bekend zijn, 
korter tekenen dan daadwerkelijk. De werkelijke situatie is geschetst in figuur 24, waarin de aanwezige 
straten met afstanden zijn opgenomen. De totale lengte van de lintstructuur is 5,1 kilometer. 

Uit een vergelijking van de mental maps blijkt dat de respondenten inderdaad weinig rekening houden 
met de werkelijke afstanden en sommige straten veel korter of juist langer tekenen dan zij in 
werkelijkheid zijn. De mate waarin de werkelijke lengte verschilt met de perceptie van de respondent, 
is samengevat in tabel 3. Het blijkt dat hoewel bij iedere straat de perceptie van de respondenten 
verschilt de daadwerkelijke lengte, wordt vooral de Kerkstraat door respondenten veel langer (+63%) 
getekend dan zij in werkelijkheid is. De Heistraat daarentegen wordt veel korten geschetst (-33%) dan 
deze in werkelijkheid is, met een uitschieter van -67% (B6). Het is aldus te zeggen dat de straten aan 
beide uiteinden van de lintstructuur zeer afwijkend van de werkelijkheid worden ingeschat en de 
langste straat onderschat en de kortste straat overschat wordt.   
Wanneer gekeken wordt naar de individuele respondenten, blijkt dat de mental map van respondent 
B4 het dichtst bij de werkelijkheid komt, hoewel deze gemiddeld nog altijd 22% van de werkelijkheid 

 
Figuur 22 en 23. Verschillende oriëntatie van mental maps: boven B6, onder B4. Ligging zoals respondent 

voor zich had. Arcering van kerk (blauw). (Eigen bewerking mental maps, 2012).   
 

 
 

Figuur 24. Verdeling straten lintstructuur Sprang-Capelle (Eigen bewerking, 2012). 
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afwijkt. Bovendien is zichtbaar dat enkele respondenten (B1, B6) zeer afwijkende percepties op de 
werkelijkheid hebben. Zij wijken respectievelijk +213% (Kerkstraat) en +159% (Raadhuisstraat) af van 
de werkelijke lengte van deze straten.  
Uit deze gegevens is op te maken dat de respondenten in dit onderzoek daadwerkelijk een eigen 
perceptie van de werkelijkheid hebben en op basis van deze perceptie hun mental map schetsen. Het 
is de vraag hoe deze afwijking ontstaat en vooral of de overschatte Kerkstraat beter bekend is want 
vaker gebruikt dan de onderschatte Heistraat. Een antwoord hierop kan gevonden worden wanneer 
het activiteitenpatroon in paragraaf 5.3.1 onderzocht wordt.  
 

 
Een derde punt dat zichtbaar is betreffende de oriëntatie, komt terug in de mate van detail dat de 
respondenten gebruiken in de verschillende delen van de mental map. De literatuur geeft aan dat 
plaatsen die dichter bij ons staan (mentaal) met meer detail geschetst worden dan plaatsen die verder 
van ons afstaan.  
Een beschouwing van de mental maps op dit punt laat zien dat ook in dit onderzoek de respondenten 
op dergelijke wijze hun mental map schetsen. Hoewel uiteraard iedere respondent op eigen wijze 
invulling geeft aan zijn mental map en sommigen daarbij over het geheel genomen meer details 
beschrijven dan anderen, zijn er duidelijke verschillen zichtbaar. Enkele voorbeelden hiervan geven 
aan hoe dit zijn uitwerking krijgt.  
Een voorbeeld van een bijzondere mental map in dit opzicht, is gemaakt door respondent B3. Deze 
respondent werkte met hoge mate van detail en precisie waardoor het des te opvallender was dat het 
gebied ten zuiden van de lintstructuur één leeg gebied is. Dit geeft aan dat deze respondent vooral 
gericht is op de lintstructuur zelf en het gebied ten noorden hiervan. In dit laatste gebied zijn onder 
meer voetbalvelden en wegen geschetst waar de respondent aangaf gebruik van te maken (figuur 25).  
Een tweede voorbeeld geeft aan hoe een respondent aantoont weinig gebruik te maken van een 
gedeelte van de lintstructuur en daarom geen invulling kan geven aan dit gebied. De mental map van 
respondent B5 laat één lange dubbele streep zien in het westen van de lintstructuur: de Heistraat. 
Buiten de woning van de schoonouders aan het einde, zijn geen details getekend (figuur 26). Hieruit 
blijkt dat deze respondent misschien af en toe deze route doorkruist, maar geen idee heeft van 
aanwezige functies of opvallende kenmerken. Een dergelijk lage mate van detail verraadt dat dit 
gedeelte van de lintstructuur nauwelijks gebruikt wordt en daardoor weinig herkenbare elementen 
heeft voor deze respondent.  

 Heistraat Raadhuisstraat 
Van der 
Duinstraat Kerkstraat 

Gemiddelde 
afwijking 

Werkelijk 43 17 25 15  

Afwijking per 
straat -33 41 -10 63 38 
B1 -21 -35 -76 213 86 
B2 -35 -6 44 33 29 
B3 -35 47 0 40 30 
B4 -28 29 24 7 22 
B5 -16 53 -28 33 33 
B6 -67 159 -24 53 76 

Tabel 3. Werkelijke afstanden en gemiddelde afwijking per respondent. Alles in %. (Eigen bewerking, 2012).  

                            
Figuur 25. Omgeving lintstructuur. Uitsnede                          Figuur 26. Mate van details: weinig. Uitsnede Mental    
                          Mental Map respondent B3.                                                                              Map respondent B5.   
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5.1.2 Paden 
Het tweede punt van aandacht waarop mental maps te bekijken zijn, wordt gevormd door de paden 
die men tekent. Deze paden vormen de herkenbare basis van een plaats en een beschouwing van 
deze structuur geeft inzicht in de wijze waarop de ruimte gebruikt wordt en welke ruimtelijke en 
functionele elementen daarbij belangrijk zijn en voor de respondent herkenbaar. Hier is aandacht voor 
de structuur van hoofd- en zijwegen die respondenten opzetten en de wijze waarop uit hun mental 
maps naar voren komt hoe en welke zij hiervan gebruiken.  
 
De structuur van hoofd- en zijwegen die de respondenten gebruiken is veelal eenduidig van opzet: 
allen hebben een lange hoofdstraat getekend met enkele zijwegen. Deze hoofdstraat is een eerste 
herkenbare element: de respondenten schetsen deze vaak in één beweging en als basis van hun 
mental map. Omdat dit aspect meer toelichting vergt, wordt hier speciale aandacht aan geschonken in 
paragraaf 5.2.1.  
Naast dit herkenbare element, blijken de diverse zijwegen van belang voor de respondenten. Hoewel 
zij allemaal zijwegen schetsen, is het opvallend dat men niet dezelfde zijwegen tekent. Wat betreft de 
belangrijke straten die leiden naar andere plaatsen zijn grote verschillen zichtbaar tussen de 
respondenten. Vooral de Dick Flemmingstraat (richting Kaatsheuvel) wordt nauwelijks geschetst door 
de respondenten (2/6), terwijl later (paragraaf 5.3.2) zal blijken dat de respondenten wél veelvuldig 
gebruik maken van deze weg. Beter gesteld is het met de Bernhardstraat, waarover men richting 
Waalwijk of de snelweg A59 kan: 4 van de 6 respondenten schetsen deze in hun mental map. Het 
meest belangrijk voor de respondenten is de Julianalaan: 5 van de 6 respondenten namen deze op.  
Hoewel zal blijken dat de diverse zijwegen gebruikt worden door bijna ale respondenten én zij de 
meest logische routes vormen van de lintstructuur af, is het opvallend dat de respondenten deze niet 
opnemen in hun mental map en daarmee aangeven dat zij herkenbare elementen vormen. Blijkbaar 
maken zij voor de respondenten geen deel uit van de lintstructuur en daarom niet de noodzaak om 
deze te schetsen: dit pleit voor de sterke positie van de lintstructuur zelf.  
 
Een tweede verschil tussen de geschetste structuren, lijkt zijn oorsprong te hebben in het verschillend 
gebruik van de lintstructuur. Rondom de Grote Kerk in de Kerkstraat splitst de weg zich: inkomend 
verkeer gaat tegen de klok in, uitgaand verkeer met de klok mee. In de mental maps is zichtbaar dat 
respondenten soms de hele cirkel rondmaken (figuur 28), maar vaker slechts één gedeelte hiervan 
schetsen (figuur 27 en 29). Daaruit is af te leiden dat sommige respondenten de lintstructuur vaak 
vanuit deze richting in komen rijden, terwijl anderen juist via deze zijde er uit rijden en via andere 
routes weer binnenkomen.  

 
 
Een derde punt heeft betrekking op het Raadhuisplein. Dit plein, gelegen in het midden van de 
lintstructuur in de Raadhuisstraat vormt een onderbreking van de lintstructuur doordat aan weerszijden 
een open ruimte is ontstaan en is hierdoor een sterk herkenbaar element. Het is echter interessant dat 
de mental maps deze overgang van straat naar plein niet allemaal weergeven.  
Sommige respondenten trekken de lijn die de straat verbeeldt zonder onderbrekingen door (figuur 30 
en 31). Hieruit lijkt op te maken dat deze respondenten menen dat dit plein niet tot de lintstructuur 
behoort. Dit komt namelijk eveneens naar voren uit de mental maps die wel melding maken van deze 
verandering in structuur. In deze mental maps is zichtbaar dat aan zowel de noord- als zuidzijde een 
plein getekend is, een enkele keer ook benoemd als ‘plein’ of ‘centrum’. Hoewel hieruit blijkt dat dit 
gedeelte opvalt in de perceptie van de respondent en het de moeite waard is dit te vermelden, laat dit 
ook zien dat dit plein niet tot de lintstructuur behoort. Alle mental maps laten namelijk zien dat de 
lintstructuur één doorlopende lijn is, zonder onderbrekingen. Het plein wordt dan ook als twee losse 

              
Figuur 27, 28 en 29. Benadering van de lintstructuur: links inkomende respondent (B1), midden inkomende en 

uitgaande respondent (B5), rechts uitgaande respondent (B3).  
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pleinen aan weerszijden van deze lijn geschetst. Hieruit is op te maken dat het plein, hoewel gelegen 
aan de lintstructuur, een ander karakter heeft. Hoe dit karakter in elkaar steekt kwam al naar voren uit 
de benamingen van ‘plein’ en ‘centrum’, maar blijkt ook wanneer de randen nader bekeken worden. 
Deze bestaan veelal uit functies als winkels en het gemeentehuis. Op deze wijze is duidelijk dat dit 
plein van bepaalde betekenis is voor de respondent: het gebruik word toegelicht in paragraaf 5.3.  

 
 
5.1.3 Randen 
Het derde punt van aandacht waarmee naar mental maps te kijken is, heeft betrekking op de randen 
van de plaats en de omliggende gebieden die de respondenten geschetst hebben. De afbakening van 
de mental map geeft aan hoe psychologische grenzen voor de respondent lopen, hoe deze de plaats 
ziet in relatie tot haar omgeving en in welke mate deze van elkaar afwijken in karakter. De aandacht 
op dit punt gaat dan ook uit naar de gebieden die men geschetst heeft buíten de lintstructuur en wat af 
te lezen is over hoe de lintstructuur met eigen kenmerken herkenbaar is in haar omgeving.  
 
Een verschil laten de respondenten zien in de wijze waarop zij de woonwijken achter de lintstructuur 
schetsen alsmede de zijwegen die vanaf de lintstructuur hier naar toe leiden. Niet alleen zegt dit iets 
over de frequentie waarmee zij deze woonwijken bezoeken, maar vooral hoe zij verschillen in karakter 
tussen lintstructuur en wijken waarnemen. Op dit punt lijken een tweetal groepen te ontstaan: 
enerzijds een groep welke aangeeft dat er een relatie bestaat tussen de lintstructuur en (enkele) 
achterliggende woonwijken. Anderzijds is er een grotere groep die aangeeft dat deze relatie in het 
geheel niet bestaat en er sprake is van én woonwijken én een lintstructuur.  
De perceptie van de eerste groep is dat de grens van de lintstructuur net buiten de lintstructuur zelf ligt 
en enkele (maar lang niet alle) woonwijken als onderdeel worden gezien van het gebied ‘de 
lintstructuur van Sprang-Capelle’. Met het aangeven van enkele zijwegen geven deze respondenten 
aan dat er tussen dit gebied en de lintstuctuur uitwisselingen plaatsvinden in activiteiten en verkeer. 
Het kan dan ook zo zijn dat deze respondenten zelf via deze wegen naar achterliggende 
bestemmingen in deze woonwijken gaan, waardoor zij deze zien als onderdeel van de lintstructuur. 
Het is dan ook zichtbaar dat deze groep respondenten een gedeelte van de zijwegen aangeeft: naar 
alle waarschijnlijkheid de wegen die leiden tot bestemmingen waar zij gebruik van maken. 
De tweede groep ziet deze relatie echter totaal anders en de psychologische grenzen van de 
lintstructuur liggen voor deze groep direct achter de kavels die de lintstructuur raken. Een goed 
voorbeeld hiervan wordt gegeven door respondent B3: op deze mental map is zichtbaar dat er een 
eerste rij woningen langs de lintstructuur straat, waar achter één massa van woonwijken geschetst is 
(figuur 24, hiervoor). Voorbeelden als deze maken zichtbaar dat de lintstructuur en de woonwijken die 
haar omringen sterk van karakter verschillen, hoewel het precieze karakter niet duidelijk wordt. De 
meeste respondenten vullen de massa die wordt gevormd door de woonwijken ook niet in: men 
schetst een lintstructuur, waarbuiten zich geen objecten bevinden. Interessant detail is dat binnen 
deze groep respondenten aanwezig zijn die wél het merendeel van of alle zijwegen geschetst hebben. 
Echter uit de wijze waarop deze zijwegen geschets worden (een korte ingang, uitmondend in het 
niets) is op te maken dat er tussen de lintstructuur en hetgeen deze zijwegen naar toe leiden geen 
overeenkomsten in karakter zijn.  
 
 
 

                 
Figuur 30. Raadhuisplein. Uitsnede Mental Map             Figuur 31. Raadhuisplein. Uitsnede Mental Map 
                                                     respondent B2.                                                                respondent B5. 
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5.1.4 Conclusie 
Uit het voorgaande is naar voren gekomen dat de respondenten in dit onderzoek ieder vanuit hun 
eigen perspectief naar de lintstructuur en haar betekenis kijken. Iedere mental map blijkt anders van 
opzet, ondanks dat in iedere mental map de lintstructuur zelf het middelpunt vormt. Andere 
inschattingen van de lengte van straten, verschillen in de afbakening van het gebied en plaatsen die 
voor individuen van persoonlijk belang zijn, zorgen er voor dat de mental maps daadwerkelijk een 
afspiegeling vormen van de respondent die deze geschetst heeft.  
Toch is zichtbaar dat de respondenten dezelfde plaats geschetst hebben doordat enkele herkenbare 
elementen eruit springen. Het eerste en sterkst herkenbare element is de hoofdstructuur van één lang 
lint. Interessant is dat deze nauwelijks aangetast wordt in de ogen van de respondenten: zowel het 
Raadhuisplein als de zijwegen breken niet in op deze lineaire weg. Daarnaast komt de Grote Kerk als 
landmark naar voren en zijn de uiteinden en randen van deze lintstructuur duidelijk afgebakend in 
interpretatie van de respondenten. Deze herkenbare elementen worden nader uitgediept in de 
volgende paragrafen zodat meer inzicht verworven kan worden in de relatie tussen herkenbare 
elementen en de betekenis van deze elementen en de lintstructuur als geheel. 
 
5.2 Het belang van fysieke aspecten  
Een aanknopingspunt voor de kenmerken van lintstructuren welke bijdragen aan hun herkenbaarheid 
en grond geven voor betekenisgeving, komt naar voren uit hoofdstuk 3 waarin is gegeven dat de 
fysieke aspecten van een plaats bijdragen aan de betekenis van een plaats. Zij zijn belangrijke 
bouwstenen van de identiteit en het karakter van een plaats, door herkenbare, opvallende objecten en 
structuren die zorgen voor een onderscheidend vermogen en leesbaarheid.  
Daarom wordt in deze paragraaf stil gestaan bij de herkenbare objecten, patronen en structuren in de 
lintstructuur van Sprang-Capelle en de betekenis die de respondenten hier aan toekennen. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van de fysieke aspecten welke kenmerkend zijn voor lintstructuren en naar 
voren kwamen uit het tweede hoofdstuk. Gekozen is om te werken van de schaal van het gehele lint 
tot individuele objecten omdat zo de herkenbaarheid van de lintstructuur als geheel het best naar 
voren komt. Uiteraard wordt stil gestaan bij die elementen welke de respondenten juist op negatieve 
wijze opvallen en de lintstructuur minder herkenbaar, onderscheidend of leesbaar maken. Deze 
elementen zijn net zo belangrijk voor de betekenis die deze lintstructuur voor de respondenten heeft.  
 
5.2.1 Structuur 
Het eerste punt van aandacht wat betreft de herkenbare fysieke elementen in de lintstructuur van 
Sprang-Capelle waar de respondenten betekenis aan toekennen, is de structuur en opzet van dit lint. 
Het blijkt dat de respondenten vooral de lineaire vorm aanwijzen als een bijzonder en sterk 
herkenbaar element van deze lintstructuur. Daarnaast aandacht voor de lintstructuur als los element in 
het landschap: het zal blijken dat een andere benadering van dit begrip op zijn plaats is. Tot slot een 
beschouwing van de wijze waarop qua structuur deze lintstructuur herkenbaar is en op welke wijze dit 
bijdraagt aan de betekenis die de respondenten aan de lintstructuur geven.  
 
Lineaire vorm 
Het meest bijzondere en herkenbare kenmerk van de lintstructuur van Sprang-Capelle is het lineaire 
patroon van bebouwing langs een weg. De respondenten schetsen dit in hun mental maps, waarin de 
lintstructuur geschetst wordt als één lange lijn, niet onderbroken door pleinen en kruisingen (figuur 32). 
Maar ook in de gesprekken komt naar voren dat de lineaire vorm een belangrijk fysiek kenmerk is voor 
de lintstructuur. In combinatie met de enorme lengte ervan, is een kenmerk ontstaan waarmee deze 
lintstructuur zich onderscheidt van haar omgeving. Eén respondent bestempelde dit zelfs als unieke 
kwaliteit: “Wat het misschien uniek maakt is de gigantisch grote lengte..ik ben dit volgens mij nog nooit 
tegengekomen.” (B1).  
Deze lineaire vorm en enorme lengte maakt de lintstructuur van bijzondere betekenis voor de 
respondenten. Vooral ook omdat in de omgeving dergelijke bebouwingsstructuren weinig meer voor 
komen. Belangrijk is bovendien dat de respondenten aangeven dat deze structuur niet alleen van 
buitenaf herkenbaar is, maar dat vooral intern deze lengte sterk beleefd wordt. Uit de gesprekken 
komt naar voren dat de respondenten het als één lange weg zien van enkele kilometers lang. 
Respondent B3: “Maar dit is in principe één lijn als je het goed bekijkt.. het is een dorp langs een weg 
van een kilometer of zes”. Bovendien is in paragraaf 5.1.2 naar voren gekomen dat deze lintstructuur 
nauwelijks onderbrekingen kent. Hoewel er zijwegen zijn die onderdeel lijken van de wegenstructuur 
(figuur 32) en er een plein is gevormd, geven de respondenten aan dat deze niet van invloed zijn op 
de lineaire vorm. Hiermee hangt samen dat, hoewel de lintstructuur is ontstaan uit een drietal kernen, 
deze nu beschouwd wordt als één dorp.  
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Los element in het landschap 
Maar hoewel uit voorgaande hoofdstukken naar voren kwam dat lintstructuren idealiter als losse 
elementen in het landschap te herkennen zijn, is dit niet meer het geval bij de lintstructuur van Sprang-
Capelle. In het recente verleden bestond de lintstructuur nog uit “..een lange straat met links en rechts 
een boerderijtje..” (B1), maar sinds de jaren ’60 zijn diverse wijken aangehaakt aan de lintstructuur. 
Hierdoor is een beeld ontstaan dat men vanuit de lintstructuur van de ene in de andere straat rijdt en 
het landschap van vroeger steeds verder weg ligt. En juist deze ligging van een enkele rij bebouwing 
in een groen landschap blijkt voor de respondenten van belang voor het karakter van de lintstructuur. 
Het ontbreken daarvan zorgt er daarom voor dat het “lint-effect” (B2) ver weg is. Een respondent ziet 
de toekomst op dit gebied daarom somber in en denkt dat de lintstructuur in de toekomst niet meer 
herkenbaar zal zijn als los element: “Over een x aantal jaren kom je de bebouwing niet meer uit.” (B1).  
Slechts het gedeelte van de Heistraat, spreekt de respondenten nog tot de verbeelding en is de plaats 
waar de term ‘lintstructuur’ betekenis krijgt. In dit gedeelte is de lintstructuur op kaarten herkenbaar als 
los element in het landschap en ook vanuit de straat zelf zijn regelmatig doorkijkjes naar het groen 
erachter. Een respondent die in dit gedeelte woont geeft dan ook aan dat zij hierdoor het gevoel heeft 
in de polder te wonen: “Een wijds gevoel, dat je buiten woont..” (B2).  
 
Toch blijkt er hoop op dit punt, wanneer het begrip ‘los element’ op andere wijze wordt bekeken. Op 
de Mental Maps is de lintstructuur eveneens geschetst als liggende tussen diverse woonwijken, zoals 
beschreven werd in paragraaf 5.1. Hier bleek echter dat de respondenten deze wijken niet zien als 
onderdeel van de lintstructuur en hier een duidelijke afbakening tussen schetsen (figuur 34). Met dit 
beeld wordt zichtbaar dat de lintstructuur tóch als een afzonderlijk element wordt gezien dat zich 
onderscheidt van haar omgeving. Hoewel zij nu ingebouwd is tussen woonwijken, geven de 
respondenten op deze wijze aan dat de lintstructuur een ander karakter en andere betekenis heeft 
dan deze woonwijken.  
Dat respondenten de lintstructuur en woonwijken andere karakters toedichten, komt omdat zij de 
lineariteit vooral ook intern ervaren. Daarom geeft een respondent (B4) aan dat het gedeelte van de 
Heistraat (vrij liggend in het landschap) voor hem niet ‘meer’ lintstructuur is dan het gedeelte in de 
Kerkstraat (ingesloten door woonwijken). De verschillen in karakter worden veroorzaakt door zowel 
fysieke als functionele kenmerken (waarmee een voorsprong wordt genomen op paragraaf 5.3). Niet 
alleen zijn de panden en percelen groter, maar men benoemt de lintstructuur als “Dé straat” (B6) en 
stelt deze tegenover de “..een van de woonwijken achteraf..”(B6). Juist door deze tegenover elkaar te 
zetten, blijkt dat de lintstructuur het centrum van het dorp is en het leven zich hier afspeelt.  

 
Figuur 32. De lintstructuur als één lange lijn. Mental Map respondent B2 (2011) 

 
Figuur 34. Oostelijk gedeelte. Van der Duinstraat- Kerkstraat. 

Mental Map Respondent B3 (2012) 

 
 

Figuur 33. Uitsnede Raadhuisstraat. Mental 
Map Respondent B4 (2011).  
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Hoewel is gebleken dat de lintstructuur een eigen, specifieke identiteit heeft ten opzichte van de 
omringende woonwijken, blijkt deze opname in stedelijk weefsel de respondenten tegen de borst te 
stuiten. Voornamelijk de recente toevoeging van de woonwijk Landgoed Driessen, waardoor op 
termijn het oostelijke gedeelte van de lintstructuur ingesloten gaat worden (figuur 35: rode en grijze 
vlakken). Wat het meest tegen de borst stuit blijkt vooral het verlies van uitzicht te zijn en het open 
gevoel dat bestond vanuit achtertuinen. Zoals een respondent aangeeft: “..we wandelen nog steeds, 
maar de polder is steeds verder weg” (B1). Hoewel enkele gedeelten van de lintstructuur al ingebouwd 
zijn door woonwijken (figuur 35: gearceerde vlakken), wordt het verlies van vrijheid en ruimte vooral 
ervaren als verlies van mentale ruimte. De respondenten blijken zeer gehecht aan deze vrijheid en 
vinden het dan ook zonde dat een deel van hun buurtgenoten hun uitzicht kwijtgeraakt zijn aan de 
bebouwing van Landgoed Driessen. Men is daarom niet gerust op de toekomstige uitbreidingen en 
ziet deze als bedreiging voor het karakter van de lintstructuur en hun eigen woongenot.  
Namelijk niet alleen het verlies van uitzicht zorgt voor een veranderend karakter, de nieuwbouw zorgt 
er eveneens voor dat de drukte in de lintstructuur zelf toeneemt. Een respondent geeft aan dat in het 
laatste decennium de drukte sterk toegenomen is en verklaart: “..x jaar geleden kwamen er alleen die 
100 mensen die in de buurt wonen En nu komt hier iedereen, iedereen moet hier zijn..” (B1).  

 
Uit de interviews blijkt echter dat deze insluiting dieper gaat dan slechts het verlies van uitzicht. De 
gemeentelijke herindeling in 1996, waarin Sprang-Capelle samengevoegd werd met Waalwijk, wordt 
nog altijd gevoeld als een annexatie. Belangrijk feit hierin is dat sindsdien het gebied van Landgoed 
Driessen is aangemerkt met een Waalwijkse postcode. Volgens respondenten heeft dit er toe geleid 
dat Sprang-Capelle zijn identiteit is verloren aan Waalwijk: “Sprang is geen dorp meer. Nog sterker, 
het is Sprang Capelle niet meer, het is Waalwijk geworden.”(B1). Dat de lintstructuur nu deel uit maakt 
van een grotere gemeente, zorgt er ook voor dat het gevoel leeft dat de eigenheid van en de 
zeggenschap over het eigen dorp verdwenen. Meerdere respondenten voelen zich nu onderdeel van 
een groot geheel waarbinnen de eigen stem weinig inspraak heeft: “..nu is het de stem van de massa, 
dat weegt veel zwaarder dan die 11.000 die in Sprang-Capelle wonen.” (B4). Toch blijft men 
vasthouden dat dit Sprangs grondgebied is, hoewel de huidige bewoners gezien worden als 
Waalwijks: “..dat zijn zeker geen Sprangsen, het is wel het grondgebied, maar zij zijn hier niet aan 
gebonden.” (O2).  
 
Er zijn echter ook enkele respondenten die inzien dat een dergelijke stedelijke uitbreiding noodzakelijk 
is. Het feit dat men tegenwoordig meer ruimte nodig heeft om te wonen en dat het steeds drukker 
wordt in Nederland lijken hiervoor de reden. Hoewel men de gevoelens van buurtbewoners onderkent, 
geeft men aan dat stedelijke uitbreidingen voldoen in een bepaalde behoefte. “Voor de mensen die er 
al wonen en die nieuwe achterburen krijgen is het negatief, maar het is ook moeilijk tegen te houden. 
Zeker als je tegen een stad aan woont, dan kan het gebeuren dat je tuin wordt volgebouwd.” (B4).  
Bovendien blijken veel jongeren uit Sprang-Capelle, maar ook andere buurtgenoten, op Landgoed 
Driessen een woning hebben gekocht. “Bij ons op de voetbal hebben veel in Landgoed Driessen wat 
gekocht, dus dat blijft allemaal een beetje in de buurt..” (B3). Het blijkt dan ook, zoals eerder aan bod 
is gekomen, dat de lintstructuur zelf te duur is voor jongeren om te wonen, vanwege de relatief grote 
woningen waar vaak nog wat aan gemoderniseerd moet worden. Omdat men toch in de buurt wil 
blijven wonen, lijkt deze nieuwe woonwijk een goede optie.  

Figuur 35. Lintstructuur opgenomen in stedelijk weefsel. Zwart: huidige lintstructuur. Blauw: bestaande 
woonwijken (tot jaren ’80). Rood: recente woonwijk Landgoed Driessen. Grijs: toekomstige uitbreiding  

Landgoed Driessen. Eigen bewerking (2012).  
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Aldus is er sprake van een spanningsveld: enerzijds wordt het mooie slagenlandschap weggevaagd 
en is een stuk Sprang-Capelle geannexeerd, anderzijds is zichtbaar dat met deze nieuwe wijk voldaan 
wordt in de behoefte van onder andere starters die anders niet terecht kunnen in de buurt.  
 
Begin- en eindpunt 
Een derde punt heeft betrekking op de uiteinden van de lintstructuur en de wijze waarop respondenten 
een afronding maken aan hun schets. Hieruit is op te maken in welke mate zij hier gebruik van maken 
en hoe men het gebied afbakent. In de werkelijke situatie komen beide uiteinden uit op een andere 
weg (in het oosten een kruising, het westen een t-splitsing) en het is de veronderstelling dat 
respondenten die weinig gebruik maken van een uiteinde deze ook minder nauwkeurig schetsen. Dit 
komt omdat juist kruisingen voor mensen aangeven waar zij keuzen moeten maken (‘naar plaats x of 
plaats y’) en dit mentaal gezien sterke punten vormen (Gould & White, 2004, p.19).  
Hoewel het principe van een lintstructuur uitgaat van een open einde (paragraaf 2.1.1), schuiven de 
respondenten dit zonder meer van tafel en antwoorden expliciet dat de lintstructuur een begin- en 
eindpunt heeft. Een blik op de geschetste uiteinden van de lintstructuur, laat zien waar de lintstructuur 
voor de respondenten begint. Dit begin wordt bovendien ook nadrukkelijk zo benoemd door de 
respondenten en blijkt net na de kruising met de Tilburgseweg te zijn (figuur 36) of daar waar de weg 
zich rond de kerk splitst. Blijkbaar wekt de eerste 100 meter van de lintstructuur bij sommigen nog niet 
het gevoel op dat men in de lintstructuur of de Kerkstraat rijdt, hoewel deze wel dezelfde straatnaam 
heeft. Het gebruik van dit eerste gedeelte valt daardoor in een andere categorie dan het gebruik in de 
lintstructuur en mogelijk wordt dit gedeelte vooral als aanloopweg naar de lintstructuur gezien.  
Over het andere uiteinde van de lintstructuur zijn de respondenten meer eenduidig: bijna iedereen 
schetst de genoemde t-splitsing, waar de Heistraat kruist met de weg naar Waspik en Kaatsheuvel 
(Wendelnesseweg), als markant einde van de lintstructuur (figuur 37). Uitzondering wordt gevormd 
door de eerder aangehaalde respondent B5, welke weinig kennis heeft van dit gedeelte van de 
lintstructuur en daarom een summier einde schetst. Op dit punt kan aangesloten worden bij Gould & 
White (2004).  

 
Uit het voorgaande blijkt dat de lintstructuur van Sprang-Capelle een duidelijke begrenzing heeft in de 
ogen van de respondenten en zij daardoor de lintstructuur goed kunnen afbakenen. Op deze wijze is 
aan te geven dat de lintstructuur als element op zich goed herkenbaar is voor de respondenten. 
Hieraan blijken bij te dragen dat de lintstructuur een sterke lineaire vorm heeft, die weinig 
onderbreking kent en versterkt wordt door haar lengte, dat zij als apart element te beschouwen is in 
haar omgeving qua karakter én dat zij een duidelijk begin- en eindpunt heeft. Op deze wijze draagt de 
fysieke structuur op positieve wijze bij aan de herkenbaarheid van deze plaats. Daarenboven geven 
de respondenten aan dat zij deze kenmerken grote waarde toekennen: vooral de lineaire vorm en 
lengte en het specifieke karakter van de lintstructuur. Aldus is de fysieke structuur van belang voor de 
betekenis van deze plaats, vooral voor haar karakter als lintstructuur.  
 
5.2.2 Bebouwing 
Naast deze structuurbepalende onderdelen, dragen ook de bebouwing en patronen hierin, bij aan de 
herkenbaarheid en de betekenis van een plaats. In deze paragraaf wordt daarom stilgestaan bij de 
kenmerken van de bebouwing in de lintstructuur van Sprang-Capelle die van invloed zijn op haar 
onderscheidend vermogen. Er blijken diverse kenmerken te zijn die een positieve uitwerking hebben, 
zoals de verstaffelende rooilijnen en de enorme diversiteit aan stijlperioden. Maar anderzijds zijn er 
kenmerken waar de respondenten niet trots op zijn en welke de lintstructuur uit balans brengen.  

 
Figuur 36. Uitsnede begin van lintstructuur. Mental 

Map respondent B6/O1 (2011).  

 
Figuur 37. Uitsnede einde van  lintstructuur. 

Mental Map respondent B3 (2011).  
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Diverse tijdsperioden 
Een kenmerk van de bebouwing in lintstructuren die zowel voor eenheid als differentiatie zorgt, is dat 
de bebouwing uit verschillende tijdsperioden stamt en oude boerderijen worden afgewisseld met 
recente bebouwing. Dit kenmerk van lintstructuren dat naar voren kwam in paragraaf 2.1.1 blijkt echter 
niet van toepassing op de lintstructuur van Sprang-Capelle. Het dorp kent een lange geschiedenis, 
maar veel historische bebouwing lijkt verdwenen: “Ik zie Sprang eigenlijk als een heel oud dorp en 
kom je in andere oude dorpen, dan hebben ze een stuk van het oude karakter duidelijk bewaard en 
dat zie ik in Sprang niet terug, dat is verloren gegaan.” (B4). Wanneer men door de straten wandelt, zo 
geven de respondenten aan, is niet meer zichtbaar dat het dorp in het verleden een echt boerendorp 
geweest is. Ofschoon links en rechts nog oude, opgeknapte en in oorspronkelijke staat, boerderijen 
staan, zijn de meesten inmiddels afgebroken.  
Toch moet worden gezegd dat de algemene stijl in het lint niet modern is en vooral een wat oudere 
stijl woningen aanwezig is. Hiervoor tekenen alle respondenten wanneer zij aangeven dat hoewel de 
diversiteit aan stijlen groot is, echt modern het lint niet is. Het is allemaal in oude stijl, zo geeft een 
jonge respondent aan (B3): “..als je hier tegenover kijkt en dit huis, dat is ook vroeger gebouwd.”  
 
De woningen van recenter datum lijken uiteen te vallen in een drietal categorieën: doorzonwoningen 
uit de jaren ’80, moderne woningen in oude landhuisstijl en woningen met moderne architectuur. 
Vooral de eerste twee typen lijken aanwezig, hiervan geven enkele respondenten blijk. Een 
respondent ziet vooral de eerste categorie wanneer deze reageert op de aanwezige bouwstijlen in het 
lint: “..hier in het lint staat nieuwbouw tussen…De jaren ’80 woningen, met die grote 
doorzonramen.”(B6). Ook een andere respondent geeft aan dat hij de behoefte om oude woningen te 
slopen voor nieuwbouw vooral een jaar of 30 geleden plaats vond.  
De woningen die meer recentelijk gebouwd worden, blijken vooral in de genoemde landhuisstijl. 
Diverse respondenten kennen dan ook familie of kennissen die een dergelijke woning neergezet 
hebben. Dit type woningen sluit volgens hen goed aan bij de rest van de woningen in de lintstructuur, 
vooral doordat hun vorm en situering enigszins overeen komt met de oorspronkelijke bebouwing.  
 
Modernisering van bebouwing 
Hoewel de lintstructuur weinig moderne gebouwen herbergt, blijkt de modernisering van de 
bebouwing in de lintstructuur een heikel punt. De respondenten blijken in hun perceptie de 
lintstructuur vooral te zien als een oud en historisch gebied met bijpassende bebouwing. Vanuit deze 
opvatting ontstaat dat zij alles graag bij het oude houden en liever niet moderniseren. Een respondent, 
ondernemer die buiten Sprang-Capelle woont, reflecteert op de mening van bewoners: “Ik denk dat 
men daar niet zo happig op is. Ik denk omdat veel mensen graag willen houden zoals het is.” (O2).  
Nieuwbouw is slechts op hun plaats wanneer de oorspronkelijke bebouwing echt op is: “Dat stond al 
10, 15 jaar van dat je zegt donder het een keer plat want het ziet er niet uit.” (B3). Men geeft aan dat 
regelmatig dergelijke oude panden gesloopt worden en vervangende nieuwbouw geplaatst wordt. 
Deze nieuwe bebouwing dient echter aan te sluiten bij de, ogenschijnlijk, historische bebouwing. Dit 
blijkt wanneer de respondenten gevraagd wordt hoe zij staan tegenover moderne architectuur in de 
lintstructuur, zoals een recent gebouwde woning (figuur 39). “Omdat dat gewoon veel te modern is 
voor het hart van het dorp. Daar had gewoon een oudere stijl huis moeten staan omdat dat er veel 
beter tussen past.” (B3). Hoewel sommige respondenten moderne bouwstijlen wel waarderen en soms 
ronduit prachtig, geven zij aan dat vooral het grote verschil met de omliggende woningen is wat hen 
stoort. “Of het past, nee eigenlijk niet. Het huis ernaast en er tegenover, dat zijn natuurlijk oude huizen 
een heel andere stijl, en in dat opzicht past het er natuurlijk niet tussen.” (O2). 
Toch zijn er ook respondenten die dergelijke moderne architectuur waarderen en pleiten voor 
moderne architectuur binnen de historische lintstructuur, niet in de laatste plaats de bewoners hiervan 
zelf. Naar hun mening zouden er juist meer 
van dergelijke woningen mogen zijn. “Dat is 
gewoon onze smaak. En ook de omschrijving 
van het lint [in gemeentelijke stukken], dat er 
van alle jaren iets staat. Men is daarin te 
behoudend geweest de afgelopen jaren en 
dus is het goed daar ook zoiets tussen te 
durven te zetten.” (B5). 
 
De bouwstijl binnen deze lintstructuur vormt 
daarmee een spanningsveld en vooral recente 
ontwikkelingen profileren de diversiteit sterk.  

Figuur 39 Moderne woning, Raadhuisstraat. (Eigen 
foto, 2012) 
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Enerzijds speelt de behoefte om de historie te benadrukken in bebouwing in oude stijl, mede doordat 
men weinig behoefte heeft aan vernieuwing en hierdoor afkerig staat tegenover moderne gebouwen. 
Het verdwijnen van bebouwing die dit karakter juist meebrengt, zorgt er aldus voor dat “..er een stuk 
herkenning, een stuk gemoedelijkheid mee verdwijnt” (B1). Anderzijds blijkt dat er wel degelijk 
behoefte bestaat onder een gedeelte van de bewoners om een daadwerkelijke modernisering plaats 
te laten vinden, of in ieder geval “..dat er van alle jaren iets staat, ook uit de 21e eeuw..”(B5).  
De positie van de oorspronkelijke en historisch geënte bebouwing in de lintstructuur lijkt onder druk te 
staan. Hoewel men een dergelijke sfeer duidelijk waardeert, ziet de jongere generatie het gemak van 
nieuwbouwwijken en –woningen en behoeft de bestaande bebouwing in de lintstructuur veel 
aanpassingen. Hiernaast spelen de hoge kosten voor zowel aankoop als renovatie een belangrijke rol, 
zoals uit de gesprekken naar voren komt. Een jong stel geeft aan dat hun bijzondere positie 
(hoogopgeleide tweeverdieners, goede baan en bouwgrond in de familie) noodzakelijk was om een 
woning in de lintstructuur te verkrijgen. Anderzijds vertelt een respondent, die zelf een monumentale 
boerderij restaureerde, dat de kosten voor renovatie enorm hoog zijn: “Stel je hebt iets ouds en je 
moet dat weer gaan opknappen, dan is het misschien wel net zo goedkoop of misschien wel 
goedkoper om alles neer te gooien en iets nieuws te bouwen.” (B1). Hoewel het voor het karakter van 
de lintstructuur belangrijk lijkt dat dergelijke oude panden bewaard blijven, zodat hier betekenis aan 
ontleend kan worden, is het de vraag in hoeverre behoud hiervan in de toekomst mogelijk is.  
 
Ondanks dat recent gebouwde woningen qua uitstraling passen bij de oorspronkelijke bebouwing, 
blijkt uit de interviews dat de lintstructuur een weinig historische uitstraling heeft en de diversiteit aan 
bouwstijlen groot is. De ene respondent staat hier positief tegenover en stellen dat de combinatie van 
diverse bouwstijlen een mooi overzicht geeft van de tijd die de lintstructuur heeft doorgemaakt. Deze 
respondent benoemt dan ook: “..niet alle periodes hebben even mooie huizen voortgebracht, maar de 
diversiteit maakt het mooi.”(B4). Deze groep noemt het positief dat er geen eenheidsworst ontstaan is 
en dat dit een specifiek kenmerk is waarmee de lintstructuur zich ook onderscheidt van de woonwijken 
om haar heen. Andere respondenten lijken hier minder van gecharmeerd en geven aan dat ”..het is 
een mengelmoes van bouwstijlen..”(B2), of erger: “..het is een ratjetoe en dat maakt het minder 
aantrekkelijk” (B1). Deze groep had liever gezien dat er een bepaalde eenheid in de stijl van 
bebouwing aanwezig, terwijl in de huidige situatie zowel stijl, grootte als positionering uiteen lopen.  
 
De ruimte 
Een fysiek kenmerk dat van groot belang lijkt te zijn voor het gevoel in een lintstructuur te wonen en 
aldus van grote betekenis is voor de respondenten, is de ruimte die men ervaart in de lintstructuur. 
Eerder is naar voren gekomen dat de weidsheid achter de woningen belangrijk is, maar ook op de 
percelen zelf blijkt de ruimte een groot goed. De lintstructuur bestaat dan ook voornamelijk uit 
vrijstaande woningen en tweekappers, met bovendien vaak diepe tuinen.  
De respondenten hechten hier waarde aan op verschillende niveaus; zowel in de dagelijkse omgang 
als de vrijheid en mentale ruimte die dit geeft. Dit eerste niveau komt naar voren wanneer de 
bewoners hun woonsituatie vergelijken met kennissen. Een respondent: “Ik heb vrienden die wonen in 
de Reeshof [Tilburg], en als je daar in de zomer in de tuin zit, kan je het gesprek van de buren letterlijk 
volgen, dan ben je dit gewoon gewend, dat is een luxepositie natuurlijk..” (B6). Men is zich dan ook 
bewust van deze ruimte, maar waarderen deze daarom niet minder en genieten hier vooral van. Dat 
men in de lintstructuur van Sprang-Capelle naast fysieke vrijheid ook mentale vrijheid voelt, geven 
andere respondenten aan. Zij wijzen op het feit dat men hier de ruimte heeft en wat meer kan doen en 
laten dan elders mogelijk is. Of zoals een respondent het benoemt: “Je kunt een beetje uit de 
weeg.”(B3).  
 
Schuine hoek ten opzichte van de weg 
Een sterk zichtbaar en bijzonder fysiek kenmerk van de lintstructuur in Sprang-Capelle is het feit dat 
de voorgevels van woningen niet evenwijdig aan de straat staan. Ongeacht de loop van de weg, staan 
zij namelijk recht op de kavel en evenwijdig met de zijdelingse perceelsgrenzen. Deze situering, met 
sterke noord-zuid oriëntatie, is ontstaan in de tijd dat de veengronden ontgonnen werden en deze 
lintstructuur vorm kreeg. Hierdoor is een kenmerkende verstaffelde rooilijn ontstaan welke zorgt voor 
een sterk ritme in de bebouwing (figuur 38). 
Dit kenmerk draagt zeker bij aan de herkenbaarheid en eigenheid van deze lintstructuur zoals de 
respondenten aangeven. Maar ondanks dat met dit kenmerk eveneens een relatie met het verleden 
zichtbaar is, geven de meeste respondenten aan niet te weten hoe dit is ontstaan. Zo reageert een 
respondent: “Ja, ik dacht nou, zouden ze dat soms mooier hebben gevonden? Maar het verbaasde mij 
wel ja. Want normaal staan de huizen recht op de weg.” (B2).  
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Wat bovendien bijdraagt aan het 
ritme in deze verstaffeling is dat 
de woningen over het algemeen 
dicht bij de weg staan en soms 
zelfs gedeeltelijk op de stoep. 
Doordat de verstaffeling dichtbij 
gehaald wordt, wordt de schuine 
hoek van woningen benadrukt 
en het ritme versterkt.  
Wat echter afbreuk doet aan het 
ritme van verstaffelde rooilijnen, 
is het feit dat in de loop der 
jaren men er niet op toegezien 
heeft dat nieuwe woningen dit 
ritme aanhouden. Hierdoor is een situatie ontstaan waarbij de meeste woningen wel deze verstaffeling 
aanhouden, maar enkelen juist evenwijdig aan de weg geplaatst zijn ondanks dat het ritme anders 
vraagt. Bovendien heeft men niet altijd vastgehouden aan het feit dat van oorsprong de meeste 
woningen dicht bij de weg gelegen zijn. Het is zichtbaar dat vooral woningen uit de jaren ’60 en ’70 op 
relatief grote afstand van de weg gesitueerd zijn en diepe voortuinen hebben. Al met al is hierdoor op 
sommige plekken binnen de lintstructuur een enorme variatie in rooilijn en afstand tot de weg 
aanwezig. Deze differentiatie wordt geschetst door een respondent: “Nu hier zie je dat de een staat 
naar het noorden, de ander naar het oosten..De een staat heel dicht bij de weg, de ander er ver van 
af, de een heeft een voortuintje, de ander niet.” (B1). Deze situatie leidt niet tot een goede 
leesbaarheid door het ontbreken van ritme en herhaling en doordat deze situatie door bewoners 
gezien wordt als een chaos, draagt het ook niet bij aan de betekenisgeving van deze plaats.  
 
Landmarks 
Uit de literatuur komt naar voren dat de aanwezigheid van kenmerkende objecten in plaatsen van 
groot belang is voor de leesbaarheid en betekenis van een plaats. Op dit punt scoort de lintstructuur 
van Sprang-Capelle laag: de respondenten benoemen slechts één landmark, welke echter met kop en 
schouders boven het dorp uitsteekt. De Grote Kerk (figuur 40) is niet alleen het hoogste punt van de 
gemeente, maar vormt ook het beginpunt van de lintstructuur. Bovendien is deze kerk nog altijd in 
gebruik door een actieve Nederlands Hervormde gemeenschap met veel aanhangers binnen de 
lintstructuur, waardoor voor deze groep de kerk bovendien van speciale betekenis lijkt. Één 
respondent geeft deze kerk zelfs een cijfer 10: “Nou, het meest belangrijk is de kerk. Die geef ik 10 
punten.” (B1). Het belangrijkste van deze landmark is dat hij karakteristiek is en bovendien de enige 
kerk binnen de lintstructuur die als zodanig herkenbaar is. Uiteraard draagt hij met zijn herkenbaarheid 
bij aan de leesbaarheid van de lintstructuur: “..het steekt overal boven uit, dus daar kun je eigenlijk 
altijd gemakkelijk naar verwijzen.” (B4).  
Voor de betekenis van de lintstructuur als geheel, lijkt de aanwezigheid van slechts één landmark 
weinig. Toch moet gezegd worden dat de hoge kwaliteit van deze landmark (zichtbaar, gekend en van 
speciale betekenis voor een groep mensen) ervoor zorgt dat zij een belangrijk kenmerk is voor de 
identiteit van deze lintstructuur en lijkt bij te dragen aan de betekenis die deze plaats voor haar 
bewoners heeft.  
 
Mooie plekken en minder mooie plekken 
Naast duidelijk herkenbare landmarks, zijn er andere objecten welke bijdragen aan de herkenbaarheid 
van een plaats. Mooie panden, opvallende objecten en zelfs bomen kunnen hiertoe gerekend worden. 
Daarom is de respondenten dan ook gevraagd of de lintstructuur van Sprang-Capelle dergelijke 
objecten kent en waarmee de betekenis van een plaats toeneemt. Het blijkt dat de lintstructuur te 
typeren is als niet mooi maar ook niet lelijk: het is voornamelijk een combinatie van mooie en minder 
mooie plekken.  
Zo geven de respondenten diverse mooie plekjes aan, zoals de Raadhuisstraat waar goed 
onderhouden woningen staan met een mooie uitstraling, en enkele losse, monumentale boerderijen 
verspreid over de lintstructuur. Daarnaast blijkt de omgeving van de voormalige gereformeerde kerk in 
de Van der Duinstraat tot de verbeelding te spreken. In een relatief kale straat staat hier een groep 
grote bomen met bovendien aan beide zijde van de straat monumentale panden (kerk, pastorie, 
boerderij). Naast deze objecten worden ook landschappen gewaardeerd, hoewel deze vaak onderdeel 
zijn van een grotere structuur. Vooral het slagenlandschap (figuur 41), welke bij veel bewoners van de 

 
Figuur 38 Woningen in schuine hoek ten opzichte van de straat. (Google 

Streetview, 2010). 
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lintstructuur direct achter de achtertuin begint, wordt zeer gewaardeerd: “Kom je buiten het lint, dan 
kom je in het landgoed en in de polder, ja dat is echt een stukje natuurschoon!” (B1). 

Gemakkelijker lijkt het kenmerken en objecten aan te duiden waar men niet van gecharmeerd is. 
Hoewel deze kenmerken voor iedere respondent anders lijken te zijn, is men het eens dat het 
Raadhuisplein niet bijdraagt aan een mooi dorp. Dit centrum van het dorp, met pleinen aan 
weerszijden van de weg, vindt men niet aantrekkelijk en de algemene mening is dat hier veel meer uit 
gehaald kan worden. Men is daarom blij met de renovatieplannen van de gemeente, maar heeft 
scepsis over de daadwerkelijke termijn van uitvoering doordat deze al jaren op stapel liggen en nog 
geen besluiten zijn genomen.  
Naast het Raadhuisplein ontsieren diverse vervallen woningen, leegstaande boerderijen en 
verpauperde bedrijfspanden de lintstructuur. Alle respondenten benoemen wel een paar van 
dergelijke panden. Onder meer in de Kerkstraat een rij winkelpanden: “..een aantal winkels, die 
gewoon aan het verpauperen zijn. Het is gewoon een afschuwelijk stukje” (B1). In de Van der 
Duinstraat zowel boerderijen als een bedrijfspand en ook in de Raadhuisstraat en Heistraat worden 
diverse woningen genoemd. Hoewel bewoners vaak de achtergrond van de situatie bij dergelijke 
panden kennen, menen zij dat eerder ingrijpen op zijn plaats was. Deze ‘rotte plekken’ in de 
lintstructuur zijn de respondenten een doorn in het oog omdat zij op negatieve wijze bijdragen aan het 
beeld van de lintstructuur. Men is dan ook blij met het feit dat af en toe een dergelijke woning gesloopt 
wordt en vervangende nieuwbouw wordt gepleegd. Een respondent merkt op: “..zoals daar net voor 
Braat, dat benzinestation, daar hebben ze net ook een heel oud huis platgegooid en daar wordt nu 
iets nieuws opgezet. Dat gebeurt regelmatig.” (B2). Toch lijkt deze sloop en nieuwbouw ook een 
keerzijde te hebben, doordat hierdoor het fysieke karakter van de straat veranderd. Het blijken 
namelijk vooral oude, historische gebouwen welke het veld ruimen. Dat deze niet gerestaureerd 
worden is eerder aangegeven: de renovatiekosten van een grote boerderij liggen erg hoog.  
 
Uit deze korte inventarisatie is op te merken dat binnen de lintstructuur zelf maar weinig plekken en 
objecten zijn die van betekenis zijn voor de bewoners. Hoewel er wel degelijk enkele mooie plekken 
aanwezig zijn, zorgt de aanwezigheid van minder mooie en verzorgde plekken ervoor dat de 
respondenten hierover een neutraal standpunt innemen. Toch lijkt juist deze afweging, zowel mooie 
als minder mooie plekken, ook tot een eigen betekenis te leiden. Het plaatje waarin de respondenten 
leven is niet af, maar is de werkelijkheid waarin deze lintstructuur zich bevindt. Het blijkt dan ook dat 
de meeste respondenten dit zo beschouwen: het is niet mooi en niet lelijk, maar het is de lintstructuur 
van Sprang-Capelle.  
 
Wat betreft de bebouwing in de lintstructuur van Sprang-Capelle en haar herkenbaarheid, is aan te 
geven dat er zowel plussen als minnen aanwezig zijn. Enerzijds zijn er sterk herkenbare elementen 
als de verstaffelde rooilijnen en enkele zeer oude boerderijen. Maar anderzijds is de bebouwing juist 
niet herkenbaar te noemen: er zijn vele elementen die intern enorm divers zijn en waarin geen patroon 
herkenbaar is. Het gaat dan voornamelijk om de stijl van bebouwing en locatie op de percelen: 
respondenten geven aan dat hierdoor de lintstructuur oogt als een ratjetoe en deze hierdoor zich niet 
op positieve wijze onderscheidt van haar omgeving. Bovendien mist een ander belangrijk 
aanknopingspunt voor herkenbare plaatsen: namelijk de link die men kan leggen naar het verleden. 
Zoals aangehaald mist deze lintstructuur historische bebouwing, waardoor de lange geschiedenis niet 

 
Figuur 41. Slagenlandschap buiten de lintstructuur (Heemkundekring de 

Erstelinghe, 2012). 

 
Figuur 40. De Grote Kerk 

(herv.) te Sprang (Gerefor-
meerd Dagblad, 2008) 
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afleesbaar is van deze lintstructuur en deze juist een afspiegeling is van het hele leven van deze 
lintstructuur. Al met al is te zeggen dat qua bebouwing de lintstructuur van Sprang-Capelle niet goed 
herkenbaar is.  
 
5.2.3 Conclusie  
Concluderend kan worden gesteld dat de lintstructuur van Sprang-Capelle in fysiek opzicht matig 
herkenbaar is: hoewel de fysieke structuur een sterke indruk achter laat, is de bebouwing te typeren 
als chaotisch en niet eenduidig. Hierdoor geeft de lintstructuur als structuur gezien grond voor 
betekenisgeving, maar laat de bebouwing het op dit punt afweten.  
In negatieve zin is te stellen dat er diverse factoren zijn die de herkenbaarheid in fysiek opzicht 
bedreigen. Als eerste is daar de dreiging van het verliezen van het ‘lint-effect’ en de opname in het 
stedelijk weefsel: dit zorgt niet alleen voor het verliezen van kenmerken als een los element, maar 
vooral voor het (mentale) verlies van identiteit en eigenheid. Hier draagt aan bij dat men niet echt 
tevreden is met de bebouwing in de lintstructuur: deze is van uiteenlopende tijdsperioden en kwaliteit 
en daardoor rommelig te noemen. Met het ontbreken van mooie plekken, geeft de bebouwing weinig 
aanleiding tot zowel herkenbaarheid als betekenisgeving.  
Vanuit deze negatieve beschouwing lijkt de lintstructuur in fysiek opzicht ten dode opgeschreven: niet 
herkenbaar en niet aantrekkelijk. Toch moet ook stilgestaan worden bij de herkenbare elementen in 
de fysieke kenmerken. Het is namelijk ook gebleken dat de fysieke hoofdstructuur, de lineaire vorm, 
zeer sterk herkenbaar is. Met haar enorme lengte maakt zij op velen indruk en onderscheidt deze 
lintstructuur zich in haar omgeving. Bovendien is een positief aanknopingspunt dat de lintstructuur een 
sterk eigen (fysiek) karakter heeft door gestaffelde rooilijnen en zich ook daar mee onderscheidt. De 
ruime kavels, het open mentaal gevoel dat dit oplevert: het is dé straat die belangrijk is in het dorp. In 
dit opzicht zijn er voldoende zaken waar respondenten betekenis aan toe kennen.  
Wat betreft het fysieke aspect is aldus een tweeledig antwoord te geven: er zijn zowel kenmerken die 
in positieve zin bijdragen aan de herkenbaarheid van deze lintstructuur als kenmerken die dit in 
negatieve zin doen. De structurerende elementen lijken positief uit te slaan, terwijl de bebouwing 
minder goed uit de verf komt. Toch lijkt op dit punt men enige vrede te kennen: dit uiterlijk ís de 
lintstructuur van Sprang-Capelle. De herkenbaarheid én betekenis van een plaats is echter niet alleen 
afhankelijk van dit fysieke aspect, welke bovendien vooral een achtergrond vormt voor de activiteiten 
die men dagelijks ontplooit en daarom wordt in de navolgende paragrafen ook gekeken naar andere 
invalshoeken. Hieruit zal blijken welke herkenbare kenmerken de lintstructuur van Sprang-Capelle nog 
meer heeft en van welk belang deze zijn voor de betekenis die de respondenten aan deze plaats 
toekennen.  
 
5.3 Het belang van functionele aspecten  
Uit hoofdstuk 3 is naar voren gekomen dat naast fysieke kenmerken, ook functionele kenmerken 
bijdragen aan de herkenbaarheid en betekenis van een plaats. Een plaats laat een sterk beeld achter 
bij mensen wanneer het een plaats is met functies die bestemmingen op zich zijn en verplaatsingen 
genereren. Hierdoor is niet alleen het type functie van belang, maar eveneens het spreidingspatroon 
ervan en het verplaatsingspatroon dat zich hierdoor ontwikkelt.  
Om te weten te komen op welke wijze de functionele aspecten van de lintstructuur van Sprang-
Capelle ook herkenbare kenmerken vormen en bijdragen aan de betekenis van deze plaats, worden 
daarom zowel het functiepatroon als het verplaatsingspatroon (patroon van verkeersbewegingen en 
activiteiten) bekeken. Met deze informatie kan worden aangegeven op welke wijze de functionele 
kenmerken bijdragen aan het karakter van deze lintstructuur en uiteindelijk hoe dit bijdraagt aan de 
herkenbaarheid van deze lintstructuur.  
 
5.3.1 Activiteitenpatroon 
Zoals aangegeven is het patroon van activiteiten en functies belangrijk om te bepalen welke betekenis 
een plaats heeft in functionele zin. Uit de literatuur in hoofdstuk 3 is hierover naar voren gekomen dat 
de belangrijkste functies woon-, consumptie- en werkfuncties zijn (Buursink, 1991, p.49). Bovendien 
was in hoofdstuk 2 te lezen dat lintstructuren van oudsher gekenmerkt worden door een grote 
diversiteit van deze functies. In dit gedeelte daarom aandacht voor de situatie van de lintstructuur in 
Sprang-Capelle en daarbinnen voor zowel de aanwezigheid van functies, als hun spreiding en 
menging. Hiervoor is gebruik gemaakt van zowel de Mental Maps welke de respondenten geschetst 
hebben als hun mondelinge toelichting. Hierdoor is niet alleen op te maken welke activiteiten waar 
aanwezig zijn, maar ook welke activiteiten en functies zij de meeste waarde toekennen. Het zal echter 
blijken dat de respondenten lang niet alle functies welke aanwezig zijn binnen de lintstructuur 
benoemen, zodat er achter hun antwoorden een andere wereld schuil gaat.  
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Woonfunctie 
In dit onderzoek is de respondenten niet specifiek gevraagd naar de woonfunctie binnen de 
lintstructuur, waardoor hier geen genuanceerd beeld hierover gegeven kan worden. Toch kan gezegd 
worden dat deze woonfunctie een belangrijke functie is, wat blijkt uit een paar zaken.  
Als eerste blijkt dat de respondenten welke benaderd zijn voor hun binding aan de lintstructuur als 
ondernemer, in bijna alle gevallen zelf ook bewoner van deze lintstructuur te zijn. Zij wonen vaak bij 
hun bedrijf, waardoor de lintstructuur evengoed hun woon- als werkomgeving is. Deze respondenten 
geven dan ook aan dat voor hen hun rol van bewoner en ondernemer in elkaar over lopen: de meeste 
bedrijven zijn aan of in huis gevestigd waardoor de afstand gering is. Het blijkt zo dat de meeste 
gebouwen een woonfunctie kennen, naast dat sommigen ook een bedrijfsfunctie hebben.  
Daarnaast geven de respondenten in hun mental maps ook voornamelijk woningen aan. Zij zien deze 
als de achtergrond waartegen bedrijven en opvallende functies zichtbaar worden en schetsen deze 
dan ook als witte ondergrond of benoemen een gebied met ‘woningen’.  
Hoewel de respondenten dus niet expliciet gevraagd is naar de woonfunctie, blijkt dat deze sterk 
vertegenwoordigd is in de lintstructuur van Sprang-Capelle en deze lintstructuur te beschouwen is als 
woongebied. Het is echter goed om te onderzoeken in welke mate andere functies aanwezig zijn, 
zeker omdat is gebleken dat bewoners in deze lintstructuur regelmatig bedrijven aan huis hebben. 
Daarom wordt in de volgende paragrafen gekeken naar zowel consumptie- als werkfuncties.  
 
Consumptiefuncties 
Binnen het activiteitenpatroon is een tweede pijler de aanwezigheid van consumptiefuncties, zoals 
detailhandel, horeca, onderwijs, sport, gezondheidszorg en cultuur. De aanwezigheid van dergelijke 
functies zorgt ervoor dat een plaats een bestemming op zich wordt en waardoor mensen aanwezig 
zijn in plaatsen en er activiteiten ondernemen. Belangrijker voor dit onderzoek, is dat de aanwezigheid 
van functies aanwijzingen geeft over de herkenbaarheid van een plaats. Daarom wordt hier stil 
gestaan bij de aanwezige consumptiefuncties, waarmee de mogelijkheden van de lintstructuur van 
Sprang-Capelle zichtbaar worden. In het verplaatsingspatroon wordt zichtbaar hoe de respondenten 
deze consumptiefuncties gebruiken en welke betekenis de lintstructuur voor hen in dit opzicht heeft.  
 
Aanwezige consumptiefuncties 
Een eerste inventarisatie geeft aan dat er voldoende voorzieningen aanwezig zijn binnen de 
lintstructuur van Sprang-Capelle. Respondenten geven aan dat men er zijn natje en droogje kan halen 
en men er boodschappen kan doen. Een enkele respondent geeft zelfs aan dat het aanbod best 
uitgebreid is en voor diverse behoeften niet eens naar Den Bosch of Breda uitgeweken hoeft te 
worden. Het is daarom interessant te bekijken welke functies de respondenten benoemen.  
Uit de verschillende interviews en mental maps blijkt dat gezien de kleine omvang en grote lengte, 
zeer veel en ook uiteenlopende voorzieningen aanwezig zijn. Uit de interviews zijn in totaal 44 
verschillende consumptiefuncties naar voren gekomen, uiteenlopend van de bakker en slager tot 
tennisbaan en tankstation. Na een blik op de spreiding van deze functies, wordt ingezoomd op de 
afzonderlijke typen consumptiefuncties en de waarde die bewoners aan hen hechten.  
Een eerste blik op de kaart waarin alle genoemde consumptiefuncties samengevoegd zijn (figuur 42), 
laat zien dat op het Raadhuisplein een sterke concentratie aanwezig is. Hier blijkt 32% van de 
consumptiefuncties gevestigd en de meeste respondenten benoemen dit ook als centrum voor de 
lintstructuur. Toch blijkt ook de rest van de lintstructuur vele voorzieningen te herbergen, waarbij deze 
vooral gelokaliseerd zijn in het oostelijk gedeelte (de Kerkstraat) en het begin van de Heistraat tegen 
de Raadhuisstraat aan. Dit geeft een respondent ook aan: “..daar [Raadhuisplein] zitten heel veel 
winkels, maar eigenlijk zitten die overal, heel verspreid.” (B6).  

 
Figuur 42. Spreiding voorzieningen (Eigen bewerking, 2012). 
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Het is dan ook dat de voorzieningen niet voor iedereen even dichtbij zijn, gezien de lengte van de 
lintstructuur en de redelijke clustering,. Vanuit de uiteinden van de lintstructuur blijkt het een redelijke 
afstand te zijn, zo vertelt een respondent. “..mensen hoeven niet te verwachten dat ze in vijf minuten 
bij een winkel staan. Als ze hier [Kerkstraat] wonen, dan zijn ze eerst 10 minuten, een kwartier 
onderweg voordat ze in het centrum zijn.” (B3). Dit blijkt vooral het geval wat betreft voorzieningen als 
slagers en bakkers, zo geeft een andere respondent aan. In vroeger tijden had men “..in een straal 
van een paar honderd meter alle winkels” (B1), tegenwoordig is de kleinschaligheid (ook in bereik van 
klanten) verdwenen en zijn de voorzieningen grotendeels geclusterd.  
 
Het is reeds aangegeven dat de lintstructuur van Sprang-Capelle een grote diversiteit aan 
consumptiefuncties heeft en op deze plaats wordt nader ingegaan op de verschillende categorieën 
hierbinnen. Het zal blijken dat alle genoemde categorieën aanwezig zijn.  
De eerste categorie is de detailhandel en de grootste categorie binnen de lintstructuur (50%). Binnen 
deze categorie geven de respondenten aan een belangrijke waarde te hechten aan de aanwezigheid 
van basisvoorzieningen: bakker, slager, groenteboer en supermarkt. Op dit gebied is de lintstructuur 
van Sprang-Capelle goed voorzien en zijn er 3 bakkers, 2 slagers, één groenteboer en 2 
supermarkten (38% binnen detailhandel). De aanwezigheid van deze voorzieningen noemen de 
respondenten het belangrijkst, enerzijds omdat “Het gemak dient de mens.” (B1), anderzijds omdat 
men dergelijke voorzieningen als de ruggengraat van een dorp beschouwt. Alle respondenten geven 
aan dat het kleinbedrijf en de plaatselijke middenstand van belang zijn voor de leefbaarheid van een 
dorp. Niet alleen geven zij mogelijkheden voor buurtbewoners die slecht ter been zijn, maar ook hun 
kwaliteit wordt geprezen. Zo geeft een respondent aan dat de middenstanders wat extra’s leveren: 
goede adviezen, verse en betere producten en bovendien kunnen ze beter aan individuele wensen 
tegemoet komen. Maar ook geeft men aan dat het sociale aspect belangrijk is: het zijn gelegenheden 
waar men elkaar tegen komt en waar allerhande informatie uitgewisseld wordt.  
Naast deze detaillisten met een basisassortiment, blijken vele andere middenstanders aanwezig. Zo 
zijn onder meer diverse kledingzaken aanwezig, een Kruidvat, Kaasspeciaalzaak, reisbureau, opticien, 
een Rabobank, een zaak in woonstoffering en een bloemenzaak. Over deze zaken wordt niet veel 
verteld: de respondenten geven ter kennisgeving aan dat zij aanwezig zijn en, zoals in de volgende 
paragraaf naar voren komt, in welke mate zij daarvan gebruik maken. 
 
Een andere grote groep (14%) wordt gevormd door de horeca: 3 cafetaria’s, een afhaalchinees en 
twee restaurants. Al deze gelegenheden zijn goed bekend bij de respondenten, al vroeg één zich af of 
de Chinees nog wel geopend was. Deze zaak lijkt vooral van belang als oriëntatiepunt: “Iedereen hier 
uit de buurt is daar wel eens gaan eten, dus dan kun je gemakkelijk van daaruit zeggen, die en die die 
woont daar en daar bij de Chinees.” (B4). Wat betreft de cafetaria’s is een opvallende spreiding zich: 
hun locatie lijkt vooral beïnvloedt door hun afzetmarkt waardoor zij mooi verspreid zijn over de 
lintstructuur (figuur 43). Op deze wijze voorzien zij ieder een ander gedeelte in de behoefte aan friet. 
Ook uit de reactie van respondenten blijkt dat men vooral naar de dichtstbijzijnde cafetaria gaat: “Die 
friettent die eigenlijk slecht, maar vanwege de afstand komen we er nog wel eens.” (B5).  
 

 
Een derde groep bestaat uit voorzieningen welke sport- en recreatiemogelijkheden aanbieden en 
binnen deze lintstructuur zijn 5 (11,9%) van dergelijke voorzieningen, zoals het openluchtzwembad 
Zidewinde, een tennisbaan, de scouting Jan de Rooij en gymnastiekvereniging Pro Patria in 
zalencentrum Zidewinde. Voor de respondenten lijkt hierdoor voorzien in de behoefte aan dergelijke 
voorzieningen, mede door de aanwezigheid van diverse voetbalclubs (SSC’55 en NEO) en het 
Bondsgebouw met diverse verenigingen op korte afstand. Een respondent geeft hierover aan: “Dat je 
zat activiteiten hebt die je kan doen.. Nou, hier heb je de gymclub zitten, Pro Patria, en je hebt 
sowieso al twee voetbalclubs.” (B3). Een andere respondent zie ook voldoende mogelijkheden: “Je 
hebt een zwembad, de gym, voetbalvelden. Je hebt nog wat scoutings zitten in Sprang dacht ik, ja 

 
Figuur 43. Spreiding cafetaria’s over de lintstructuur (Eigen bewerking mental map respondent B4, 2012). 
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vind ik wel. Tennisclub zit er..” (B2). Jongere respondenten geven dan ook aan dat deze recreatieve 
voorzieningen erg in trek zijn: onder jongens de voetbalclubs en onder meisjes gymvereniging Pro 
Patria. Deze voorzieningen vinden de respondenten van grote betekenis: zij bieden de gehele 
bevolking ontspanningsmogelijkheden en zijn bovendien op korte afstand. En zoals zo zal blijken, zijn 
de voetbalverenigingen van extra betekenis door de caféfunctie welke zij op zich nemen. 
 
Als vierde groep is zichtbaar dat er vele algemene voorzieningen aanwezig zijn met een 
maatschappelijk karakter. In deze categorie vallen de bibliotheek, de apotheek, doktoren, tandartsen 
en fysiotherapeuten en zalencentrum Zidewinde. Hoewel de respondenten aangeven dat het 
belangrijk is dat dergelijke voorzieningen dichtbij zitten, wordt vooral deze laatste voorziening wordt 
door de respondenten een belangrijke rol toebedeeld. “Zidewinde is eigenlijk een luxe voorziening 
voor zo’n dorp als Sprang-Capelle. Een openluchtzwembad, een culturele voorziening. Dat zijn wel 
mooie voorzieningen voor een dorp om te hebben.” (B4). Deze voorziening neemt een belangrijke 
plaats in wat betreft bijeenkomsten van diverse aard binnen de gemeenschap. Zo geven de 
respondenten aan dat hier diverse feesten worden georganiseerd, zowel informele (als bruiloften) als 
vanuit bedrijven (personeelsfeesten). Daarnaast geeft deze locatie ruimte aan diverse andere 
activiteiten in de gemeenschap. Zoals een respondent laat weten: “..twee muziekverenigingen houden 
altijd een nieuwjaarsconcert met koren..” (B2) en optredens van de gymnastiekvereniging Pro Patria. 
Daarnaast worden er andere zaken zoals gemeentelijke bijeenkomsten en benefietdiners gehouden. 
En haar waarde voor jonge generaties is tot slot ook groot: “De intocht van Sinterklaas, die wordt daar 
afgesloten en optredens van de musical van de basisscholen in het dorp en zo..” (B4). 
 
Tot slot benoemden de respondenten ieder nog verschillende overige voorzieningen. Veelal worden 
de verschillende kerken genoemd, zoals de Grote Kerk (herv.) in de Kerkstraat, de Brug (geref.) in de 
Heistraat en de kerk van de Hersteld Hervormde Gemeente in de Raadhuisstraat. Deze laatste is 
‘vermomd’ als boerderij zo laat een respondent weten: “T ziet er niet uit als een kerk, maar het is wel 
een kerk.” (B3). Deze kerken lijken vooral van betekenis voor de gelovigen binnen de gemeenschap, 
voor anderen is met name de Grote Kerk van belang voor het geven van routebeschrijvingen (zie 
paragraaf 5.2.2). In paragraaf 5.4.4 wordt de situatie rondom de diverse geloofsovertuigingen binnen 
deze lintstructuur nader toegelicht.  
Naast deze kerken geven de respondenten het belang aan van de verschillende bushaltes, vanwege 
de mogelijkheid die zij bieden om naar Den Bosch of Tilburg te gaan. De bereikbaarheid van de 
lintstructuur komt verder aan bod in paragraaf 5.3.2. Voor degenen die in het bezit zijn van een auto, 
geeft de lintstructuur met twee tankstations bovendien de gelegenheid tot bijtanken. De aanwezigheid 
van tankstations blijkt meer dan handig, vooral de Texaco in het bijzonder: “Op zondag zijn ze 
[Texaco] gewoon 10 cent goedkoper dan normaal, dan is het daar ook superdruk.” (B4). 
 
Gemiste voorzieningen 
Uit het voorgaande is gebleken dat de lintstructuur van Sprang-Capelle een scala aan 
consumptiefuncties kent, maar toch geven de respondenten aan dat zij één type voorziening te 
missen. Want hoewel er een zestal horecagelegenheden te tellen zijn missen de respondenten 
gezelligheid, gegoten in de vorm van een café of restaurant. Zo geeft een respondent aan: “Een 
gezellig pleintje, een dorpskarakter, echte gezelligheid mis ik soms wel. Dat is hier nergens, hier op 
het hele lint is helemaal niks.” (B5).  
Omdat men wel behoefte heeft aan een plek waar men kan samenkomen en anderen kan ontmoeten, 
gaat men gedwongen naar Kaatsheuvel of Waalwijk. Gevolg is zelfs dat de plaatselijke 
voetbalvereniging SSC’55 opgeworpen is als café: “Er zijn zo weinig cafés dat je maar iets gaat 
drinken bij de voetbalvereniging op zaterdagmiddag.” (B4). Eén respondent stelt zelfs dat: “En als je 
lekker uit wilt gaan, dan moet je naar Tilburg of Den Bosch. En hier in de buurt sterft het allemaal uit.” 
(B1). De aanwezige gelegenheden vallen namelijk niet in de smaak, zo geven respondenten aan. De 
Micobar is uit de gratie geraakt (“..degenen die aan de bar zitten worden tegenwoordig als vee 
behandeld” (B4)) en ook restaurant D’n Domme Niek raakt leger: “..die gaan weg he. Die mensen zijn 
al opleeftijd..die hebben het wel gehad..” (B3). Slechts ‘borrelrestaurant’ James trekt nog klanten: 
“..daar bij James..dat is het enige..” (B5). Er lijkt dan ook veel behoefte aan, zoals een respondent 
benoemt: “..een café of zo, waar je op vrijdagavond gewoon een pilsje kan pakken met je maten.” 
(B3).  
 
Conclusie consumptiefuncties 
Dit overzicht van de consumptiefuncties in de lintstructuur van Sprang-Capelle laat zien dat dit dorp 
een zeer divers en uitgebreid pakket van voorzieningen in huis heeft en daardoor als spil in de 
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gemeenschap herkenbaar is. Naast de dagelijkse boodschappen kan men ook terecht voor horeca en 
culturele voorzieningen. Het is bovendien gebleken dat de respondenten grote waarde hechten aan 
deze verscheidenheid aan voorzieningen: men vindt het belangrijk dat de middenstand aanwezig is en 
dat er voldoende mogelijkheden zijn voor recreatie. Dat dergelijke voorzieningen aanwezig zijn, tekent 
dan ook de levendigheid in dit dorp en in latere paragrafen wordt zichtbaar of deze voorzieningen ook 
in het gebruik van belang blijken.  
 
Werkfuncties 
De derde pijler binnen het activiteitenpatroon is de aanwezigheid van werkfuncties. Uit de literatuur 
kwam al naar voren dat dergelijke functies belangrijk zijn omdat zij activiteiten ontplooien en van een 
plaats een bestemming maken. Hier is dan ook aandacht voor de betekenis van de aanwezige 
bedrijven in de lintstructuur van Sprang-Capelle voor deze gemeenschap. Beschreven wordt zowel 
welke bedrijven aanwezig zijn, als hoe de respondenten staan tegenover de aanwezige bedrijven.  
In deze lintstructuur blijken werkfuncties wel degelijk aanwezig, hoewel zij lang niet altijd opgemerkt 
worden. Zo meldt een respondent die nog niet zo lang in Sprang-Capelle woont dat “De ondernemers 
zijn meer mensen die niet iets maken, maar die iets verkopen.” (B5). Andere respondenten geven 
echter het tegendeel aan en zien veel bedrijfjes. “Er is wel heel veel moet ik zeggen, want als je zo 
links en rechts kijkt, dan zit er toch nog veel” (B6). Dat de werkfuncties in deze lintstructuur wel 
aanwezig zijn, maar lang niet altijd opgemerkt worden, ontstaat doordat de bedrijven veelal àchter de 
voorgevel zitten en daardoor weinig zichtbaar zijn. Hierdoor verbazen respondenten zich regelmatig 
wanneer zij vernemen welke bedrijven nog meer in de lintstructuur zitten.  
Naast bedrijven die zich goed zichtbaar manifesteren, komt in deze lintstructuur vooral voor dat men 
op andere manieren bedrijven opmerken. Dit geeft een respondent, zelf ondernemer, ook aan: “..we 
zien de busjes staan…Van sommigen ken ik de mensen persoonlijk, hier in de winkel kom je wel wat 
mensen tegen. Via de ondernemersvereniging wordt je erop geattendeerd wat er zit. Of soms zie je 
een bordje hangen, of je hoort van iemand die die iemand heeft ingeschakeld.” Het blijkt aldus vooral 
in het informele circuit dat men elkaar op de hoogte stelt en kennis maakt met de vaardigheden van 
buurtgenoten. Het is daarom waarschijnlijk dat bewoners die zich minder in dit circuit bewegen, ook 
minder op de hoogte zijn van de aanwezige bedrijvigheid.  
 
Het is de respondenten gevraagd welke bedrijven zij kennen binnen de lintstructuur, waarna deze lijst 
vergeleken is met de studie van Van Dinter (2010) waarin gemeentelijke gegevens. Uit deze 
vergelijking komt een bijzonder beeld naar voren: het blijkt dat de respondenten veel minder bedrijven 
noemen dan daadwerkelijk aanwezig. Hoewel de respondenten mogelijk niet àlle bedrijven noemen 
welke zij kennen, wordt slechts 17 van de bijna 130 bedrijven genoemd. Te meer opvallend dat deze 
bedrijven lang niet allemaal genoemd worden, is dat zij zeer verspreid aanwezig zijn over de 
lintstructuur (figuur 44). Hierdoor is te zeggen dat hoewel de bedrijven wél bij de respondenten in de 
directe woonomgeving aanwezig zijn, zij hier niets van lijken te merken ofwel niet de moeite namen 
deze te benoemen in de interviews.  

 
De aanwezige bedrijven laten zich daarom vooral typeren als niet te groot en ook lang niet altijd even 
zichtbaar. Een respondent, zelf ondernemer met detailhandelszaak ziet dan ook vooral “..veel van die 
bedrijfjes, hoe noem je dat, zzp’ers.” (O1). Wanneer een categorisering gemaakt wordt, lijkt er een 
tweedeling te zijn. Zo zijn er enkele grotere en zichtbare bedrijven en vele kleine, minder zichtbare 
bedrijven en zzp’ers. De zichtbare bedrijven worden vaak ingetekend op de Mental Maps en/of 
benoemd in de interviews, onder andere Installatiebureau Van Wijlen, Van Wijlen Cultuurtechniek, 
Zwart Transport, De Roon Transport, Van Zelst Electromotoren en Tankstation/Garage Braat. 
Hiernaast zijn er vele kleinere bedrijven, welke zoals gezegd niet altijd zichtbaar zijn vanaf de weg. 

Figuur 44. Spreiding bedrijven over de lintstructuur (Eigen bewerking, 2012). 
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Deze bedrijven komen vooral naar voren uit de interviews en blijken uiteenlopend van aard: Thaise 
massage, een meubelstoffeerder, schilders, stukadoors, garagebedrijven en een vlaggenzaak. Alle 
andere bedrijven, zichtbaar in figuur 44, worden niet genoemd door de respondenten.  
De lintstructuur vormt een goede vestinglocatie, aldus enkele respondenten Vooral de ruime percelen 
met schuren en grote panden bieden veel mogelijkheden: “Dat is gemakkelijk met voorraden, dat je 
een schuur hebt voor je spullen” (O1). Daarnaast geeft het voorbijkomende verkeer veel 
attentiewaarde en kunnen klanten gratis voor de deur parkeren. Tot slot geeft het ondernemers de 
mogelijkheid een bedrijf aan huis te hebben, iets dat regelmatig voorkomt: “Dat heb je heel veel, 
mensen die gewoon achter de winkel wonen” (O1). Dit heeft zijn voor- en nadelen, “Het nadeel is, je 
blijft bezig. En het voordeel is, je hoeft nooit weg.”(O3) 
Bovendien benoemen de respondenten dat veel van de aanwezige bedrijven hier al lang gevestigd 
zijn. Veel bedrijven zijn dan ook van vader op zoon of dochter over gegaan: “Natuurlijk van oudsher 
uit, vroeger hebben we er altijd bijgewoond en nu woont mijn broer erbij.” (O2). Deze persoon noemt 
het heel mooi om het bedrijf van zijn ouders voort te kunnen zetten. Hoewel de meeste bedrijven 
weinig intensief zijn, zijn enkelen dat wel. Hun aanwezigheid wordt eveneens verklaard door deze 
lange vestingsduur. Enerzijds “Je kunt wel verhuizen, maar ik denk dat dan toch veel mensen zullen 
denken, verdraaid, waar zijn ze gebleven?” (O2), anderzijds speelt geld een rol. “Ga maar eens grond 
kopen op het industrieterrein, dan ben je een dief van je eigen portemonnee, als je eigen grond hebt 
liggen zoals wij.”(O2).  
Hoewel uit de literatuur naar voren komt dat de aanwezigheid van bedrijven van positieve betekenis is 
voor een plaats, doordat zij diverse activiteiten ontplooien, blijkt dat de respondenten het hier niet 
allemaal mee eens zijn. Een groep respondenten geeft aan minder gelukkig te zijn met de 
aanwezigheid van bedrijven binnen de lintstructuur omdat deze niet bijdragen aan de 
woongemeenschap die de lintstructuur in hun ogen is. Vanuit deze opvatting geven bedrijven, en 
voornamelijk het type wat zichtbaar is in de lintstructuur van Sprang-Capelle zoals technische en 
transportbedrijven, voornamelijk overlast en onrust. Een respondent geeft aan: “..een bedrijf heeft 
meer bedrijvigheid en daardoor heb je meer onrust en ik denk dat hoeft niemand naast de deur te 
hebben.” (B1). Voor deze groep respondenten passen bedrijven niet in hún plaatje van Sprang-
Capelle, hoewel er ook een groep is die aangeeft dat bedrijven onontbeerlijk zijn voor de levendigheid.  
Een respondent uit deze groep geeft aan dat zonder bedrijven de lintstructuur van Sprang-Capelle 
maar saai en doods is, terwijl het vele verkeer en activiteiten juist leven in de brouwerij brengen. 
Daarnaast geven respondenten aan bewondering te hebben voor hun dorpsgenoten welke het 
initiatief nemen en een zaak openen. Respondent B4: “Ik vind het goed dat mensen ondernemend zijn 
en volgens mij is Sprang-Capelle wel een dorp van mensen die het initiatief durven te nemen om geld 
te verdienen. En dat is alleen maar iets positiefs en dat moet eigenlijk gestimuleerd worden. En als ze 
dat thuis kunnen doen en dat is gemakkelijker, dan is dat alleen maar prima.” Zo blijkt dat de groep 
respondenten tolerant is: ondanks dat men activiteiten hoort en ziet en dit niet altijd als prettig ervaren, 
geven àlle respondenten aan dat zij een ander zijn onderneming en broodwinst gunnen.  
 
Conclusie werkfuncties 
Dat er veel bedrijven in de lintstructuur van Sprang-Capelle aanwezig zijn, lijken de meeste 
respondenten niet te beseffen en zij benoemen dan ook veel minder dan daadwerkelijk aanwezige 
bedrijven. De bedrijven bestaan uit zowel enkele grote, als vele kleine bedrijven. Wat betreft de 
betekenis die deze bedrijven hebben voor de lintstructuur zijn de meningen verdeeld: een groep geeft 
aan ze liever kwijt dan rijk te zijn omdat zij niet passen binnen een woonomgeving. Andere 
respondenten geven aan dat zij juist van betekenis zijn omdat hiermee uitdrukking komt aan het 
karakter van de bewoners; initiatiefnemers die op eigen wijze hun brood verdienen.  
 
5.3.2 Verplaatsingspatroon 
In de vorige deelparagraaf is aangegeven welke functies de respondenten herkennen in de 
lintstructuur van Sprang-Capelle. Hieruit bleek dat zij over het algemeen de voorzieningen kennen, 
maar niet op de hoogte zijn van de bedrijvigheid. In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in het 
patroon van activiteiten van de respondenten. Het gaat dan over de wijze waarop zij gebruik maken 
van voorzieningen en de openbare ruimte (de weg) in de lintstructuur. Hieruit is op te maken welke 
plaats de lintstructuur inneemt in het dagelijkse activiteitenpatroon van bewoners van de lintstructuur 
en op welke wijze de lintstructuur van Sprang-Capelle van betekenis is in het dagelijks leven.  
 
Consumptiefuncties 
Wanneer de respondenten wordt gevraagd of zij de lintstructuur zien als basis van hun dagelijkse 
activiteitenpatroon, is het antwoord hierop tweeledig. De ene helft van de respondenten antwoordt 
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bevestigend en de andere helft juist ontkennend. Zo geeft een respondent van de eerste categorie 
aan: “ja ik ben hier wel dagelijks..en je kerk staat hier..” (B2). Deze respondenten doen hun dagelijkse 
bezigheden (werk, ontspanning) dan ook binnen de lintstructuur. Een punt waar de andere categorie 
juist buiten de lintstructuur activiteiten heeft: “..ik werk buiten Sprang en ik ben weinig in Sprang..” 
(B1). Het is dan ook interessant deze groepen nader te onderzoeken.  
 
Als eerste een blik op het gebruik van de basisvoorzieningen, zoals de bakker, slager en supermarkt. 
Opvallend is dat àlle respondenten aangeven hun boodschappen te doen bij een van de twee bakkers 
en vaak ook de slagers en groenteboer. Een ondernemer typeert: “mensen komen hier echt vanuit het 
dorp naar de bakker en de slager en de groenteboer om hun boodschappen te doen”(O3). De een 
geeft aan omdat “..ik graag vers heb..” (B2) en enkele respondenten geven aan bij bakker, slager en 
groenteboer te kopen omdat zij het belangrijk vinden de lokale middenstand te steunen, zodat zij voort 
kunnen blijven bestaan. Grappig detail is dat enkele respondenten aangeeft bij de ene bakker (Van 
Lieshout) het brood te halen (“..mijn man gaat op zaterdag naar de bakker, en die is niet altijd heel 
vroeg, en op het pleintje ligt het gewoon nog vol..” (B6)). De andere bakker (De Parel) lijkt vooral 
gespecialiseerd in gebak en voornamelijk chocoladebollen: “Als we zin hebben in chocoladebollen dan 
wel, die zijn echt super daar. Nou ja, al het gebak daar. De broden zijn iets minder, maar het gebak is 
echt goed.” (B4). Hieruit blijkt dat bewoners in deze lintstructuur hun vaste adressen hebben voor de 
verschillende artikelen, iets wat zowel aangegeven wordt door bewoners zelf, als door een 
ondernemer. Deze laatste geeft aan: “Ik denk dat hier iedereen gewoon naar zijn eigen bakker gaat, 
als jij bij Floor van Lieshout gaat altijd, dan ga je gewoon daar naar toe, dan kom je niet hier.” (O3).  
Een dergelijke constatering kan gemaakt worden wat betreft het gebruik van de supermarkten. Want 
hoewel de lintstructuur van Sprang-Capelle een tweetal supermarkten heeft, geven enkele 
respondenten duidelijk aan waarom (één van) deze voor hen niet voldoet. Over de Plus zegt men: 
“..een leuke of goede winkel voor oudere mensen die daar al jaren komen, maar voor mensen die 
gewoon snel een boodschapje willen doen en ook een goede kwaliteit, dan moet je daar niet naar toe 

gaan.” (B4). Daarom bezoekt deze respondent altijd de Emté: “De Emté is gewoon netjes, je hebt er 
alles, ik ken er de weg” (B4). Opvallend is ook dat supermarkten in het nabijgelegen Kaatsheuvel, een 
Jumbo en Albert Heijn, veel bezocht worden door bewoners uit Sprang-Capelle. Hierover vertelt een 
respondent: “..ik ben een keer op zondag geweest en toen vroegen caissières naar de postcodes. En 
om mij heen hoorde ik allemaal 5161, Sprang-Capelle. Dus dan gaan ook heel veel mensen daar naar 
toe..” (B6). Of de reden nu is gelegen in de ruimere openingstijden, assortiment of uitstraling komt niet 
uit de reacties naar voren, maar het blijkt dat de supermarkten aanwezig in de lintstructuur niet in 
ieders behoefte voorzien. 
Een ander beeld treedt op bij de overige consumptiefuncties: het gebruik van deze voorzieningen lijkt 
sterk persoonsafhankelijk. Zo maakt een enkeling gebruik van de diensten van het reisbureau, de 
Kruidvat, opticien of kaasspeciaalzaak. En daarnaast wordt de kapper door de één omschreven als 
‘mijn kapper’ (B2), terwijl de ander aangeeft daar juist niet te gaan. Zeer tegengestelde geluiden zijn te 
horen wat betreft het kopen van kleding binnen de lintstructuur in één van de drie kledingzaken. De 
ene respondent koopt zo veel mogelijk kleding in de plaatselijke kledingzaken en geeft aan dat “..Van 
Zelst [mode] stopt er mee, maar ik zal zeker ook in de nieuwe modezaak mijn kleding gaan kopen zo 
veel mogelijk..” (B6). Een andere respondent twijfelt hier niet over wanneer deze aangeeft: “..want 
zoals een kledingzaak of zo, daar ga je toch niet naar toe..” (B5). Dergelijke voorzieningen lijken dan 
ook sterk afhankelijk van de persoon en zijn of haar voorkeuren, waardoor geen eenduidig beeld is te 
geven van de betekenis die dergelijke voorzieningen hebben voor de bewoners in het algemeen. 
  

Figuur 45. Het Raadhuisplein (Brabants Dagblad, 2011).  
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Wat betreft de algemene voorzieningen in de lintstructuur (zoals doktoren, fysiotherapeuten en de 
apotheek) geven eigenlijk alle respondenten aan hier gebruik van te maken. Uiteraard is hierbij de 
keuze gering, maar toch geeft een enkeling aan dat zij recentelijk gebruik maken van de 
apotheekdiensten op Landgoed Driessen.  
 
Deze korte verkenning laat zien dat er inderdaad een tweedeling zichtbaar is in het gebruik van de 
voorzieningen binnen de lintstructuren. Enerzijds is er een groep die van zeer veel voorzieningen 
gebruik maakt en anderzijds een groep die voor bepaalde voorzieningen (als supermarkt, kleding, 
kapper) naar een andere plaats gaat. Het blijkt daarmee dat de voorzieningen binnen de lintstructuur, 
uitgezonderd de bakker en slager, niet in ieders behoefte voorzien. Toch is te zeggen dat de 
voorzieningen in de lintstructuur van grote betekenis zijn. Hoewel men aangeeft dat wanneer bedrijven 
niet meer aanwezig zijn, men gewoon verder moet, blijkt uit het hoge gebruik van met name de 
basisvoorzieningen dat deze van grote betekenis zijn.  
 
Openbare ruimte 
Naast het patroon van de verschillende functies waar de respondenten gebruik van maken, is 
interessant te bekijken op welke wijze zij de openbare ruimte in deze lintstructuur gebruiken. Is hier 
zichtbaar dat zij het hele lint doorrijden of blijven zij maar zo kort mogelijk in het lint? Daarom is de 
respondenten gevraagd welke routes zij afleggen in het lint, welke aangrenzende wegen belangrijk 
zijn en hoe zij de interne bereikbaarheid van de lintstructuur ervaren.  
Centraal in deze paragraaf staat figuur 46, waarin zichtbaar is welke gedeelten van de lintstructuur de 
respondenten het meest intensief gebruiken én welke uitvalswegen voor hen van grote waarde zijn. 
Op grond van deze figuur komt hier de mening van de respondenten aan bod over de lintstructuur als 
type weg, de interne verkeersafwikkeling, de leesbaarheid en de bereikbaarheid van buitenaf. 

 
Een doorgaande weg 
Dat de lintstructuur voor de respondenten een belangrijke doorgaande route is, wordt meerdere malen 
aangegeven. Hoewel bij de gemeente bedacht is de doorgaande weg buiten rondom Vrijhoeve te 
laten lopen, geven de respondenten aan dat zij de lintstructuur als een doorlopende weg beschouwen 
(paragraaf 5.2.1). Maar niet alleen heeft men het gevoel dat het één lange weg is, maar ook dat het de 
énige weg is die men kan nemen om het dorp uit te komen. Ten slotte komen alle woningen van de 
respondenten (en die van omliggende woonwijken) uit op de lintstructuur, waardoor deze ook voor 
hen een ontsluitingsweg vormt. Maar ook de inrichting van de weg, waar een 50 km/h limiet geldt, 
zorgt ervoor dat de lintstructuur van Sprang-Capelle een straat is waar “..je gewoon door mag rijden, 
zoals dat altijd al is geweest.” (B6). En doordat uit het voorgaande is gebleken dat de lintstructuur zelf 
een bestemming is voor velen, is het ook noodzakelijk gebruik te maken van deze lintstructuur. 
De respondenten geven daarom aan dat het gemeentelijke voorstel om een gedeelte van de 
lintstructuur een 30 k/h zone te maken, van tafel moet. “Drempels erin gooien, alles om het maar zo 
verkeersluw te maken..” (B6) is dan ook niet wat de respondenten willen. Men geeft aan dat het lang 
niet altijd mogelijk is om de huidige maximale snelheid te halen, maar wanneer de straat ingericht 
wordt als erftoegangsweg vrezen de bewoners, maar vooral bewoner-ondernemers dat het karakter 
van de straat zal veranderen. Deze laatste vrezen dat het zowel voor klanten (die dan waarschijnlijker 
een alternatieve route pakken) als eigen toeleveranciers moeilijk wordt gemaakt. “Het zware verkeer 
dat door het lint moet komen, dat gaat dan niet goed.”(O2). Voorlopig lijkt deze verandering van tafel, 
maar in de toekomst is dat maar de vraag.  
 

Figuur 46. Hoge verkeersintensiteit (rood) en belangrijke uitvalswegen (blauw) in de lintstuctuur (Eigen 
bewerking interviews respondenten, 2012). 
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Verkeer 
Vooralsnog blijkt de lintstructuur een sterke aantrekkingskracht te hebben: “Het is ontzettend druk in 
de straten, vooral ’s morgens vroeg, rond de schooltijden..” (B1). De lintstructuur vormt dan ook de 
meest logische en kortste route voor veel bestemmingen, zo geven de respondenten aan. Vooral ook 
omdat het een ontsluitingsweg vormt voor de omliggende woonwijken. Hierdoor is zichtbaar dat de 
gedeelten van de Raadhuisstraat (figuur 46: linker en midden rode pijl) en de Kerkstraat (figuur 46: 
rode pijl rechts) het meest intensief gebruikt worden.  het meest van belang. Op de Raadhuisstraat 
“..komen twee wijken op uit. Dus daar komt alles bijeen, en dan wordt het druk..” (B3), maar ook de 
voorzieningen op het Raadhuisplein trekken veel verkeer.  
De verkeersdruk wordt bovendien verhoogd, zo geven de respondenten aan, doordat enerzijds aan 
beide zijden van de straat geparkeerd mag worden en anderzijds men de illusie heeft dat de straat 
smal is. Dit eerste is het gevolg van het feit dat veel woningen zowel een oprit als voortuin ontberen. 
Vooral op toptijden en -locaties staat de straat vol: tijdens de spits, bij de bakkers en slagers en op 
zaterdagmiddag bij de scouting. Het gevolg hiervan is dat het verkeer gaat slalommen. Aldus een 
respondent: “Met twee parkeren aan de zijkant en dan kun je er met tweeën gemakkelijk doorheen 
rijden. Maar er zijn heel veel mensen die dat niet durven. Maar dat ligt meer aan de mensen als aan 
de weg.” (B1). Op de Heistraat denkt men bovendien vaker dat de weg smal is nu er rode fietspaden 
op geschilderd zijn. Hierdoor ontstaan echter gevaarlijke situaties: fietsers duiken op achter 
geparkeerde auto’s en er blijken toch automobilisten die de maximumsnelheid willen halen.  
 
Hoewel de respondenten aangeven dat de lintstructuur de meest logische en doorgaande route vormt, 
proberen zij zelf zo snel mogelijk de lintstructuur te verlaten. Een respondent geeft aan waarom: “Het 
is altijd zo druk in die straat en dan ga ik buitenuit en dan heb ik daar geen last van.” (B2). Omdat 
bewoners wel gebruik móeten maken van de lintstructuur, gaat men snel buitenom wanneer de 
bestemming elders ligt. Een bijdrage hieraan is geleverd door het openen van de Noorder Parallelweg 
(Landgoed Driessen) en de Bevrijdingsweg (Kaatsheuvel). Met deze alternatieve routes richting 
Waalwijk en Kaatsheuvel, lijkt de druk op de lintstructuur zelf verminderd. De route over Landgoed 
Driessen wordt bovendien door steeds meer bewoners ontdekt, zo blijkt, hoewel de routine om door 
de lintstructuur nog sterk leeft. Een respondent geeft zelfs aan soms de route door de lintstructuur te 
nemen wanneer de snelweg dicht staat. Het lijkt echter vooral een kwestie van gewenning, of zoals 
een respondent aangeeft: “..het is maar net hoe m’n zin staat, de ene keer rij ik via die kant, de andere 
keer rij ik door het centrum.” (B3). 
 
In deze situatie is zichtbaar dat voor bewoners en ondernemers de lintstructuur de belangrijkste 
verkeersader vormt omdat deze vaak de kortste route is en men er niet omheen kan: de ‘rythm of 
crowds’ (Kong, 1995, p.14) geeft aan dat dit de hotspot is. Maar inmiddels is de druk zo hoog 
opgelopen dat de weg verstopt en bewoners zo snel mogelijk de lintstructuur uitrijden en men veel 
liever de alternatieven gebruikt. Daarmee lijkt de lintstructuur als hoofdverkeersader aan haar eigen 
succes ten onder te gaan en de betekenis die de lintstructuur op dit vlak tot noch toe heeft, tanende is.  
Leesbaarheid 
Een belangrijk punt om de betekenis die een plaats heeft aan af te lezen, is de leesbaarheid van een 
plaats. Deze leesbaarheid wordt gediend door een samenhangende fysieke en functionele structuur, 
waardoor het voor mensen mogelijk wordt een omgeving te kennen, locaties en routes te bepalen en 
zich te oriënteren (Heeling, 2009). Ook de lintstructuur van Sprang-Capelle is onderzocht naar haar 
leesbaarheid, door de respondenten te vragen naar de overzichtelijkheid van de lintstructuur en de 
moeilijkheidsgraad om bezoekers de route te wijzen.  
 
Het blijkt dat de leesbaarheid van de lintstructuur niet erg hoog is: hoewel de respondenten zelf goed 
bekend zijn en de weg goed kennen, is het voor bezoekers lastig zich te oriënteren. Om te beginnen is 
de situatie van buitenaf, gerekend vanaf de snelwegen al niet best: veel bezoekers verkijken zich op 
de lengte van de lintstructuur. Hierdoor nemen zij vaak een afslag te vroeg (Sprang-Capelle West) en 
raken alsnog verloren in de lange lintstructuur. Maar ook via de oostzijde is de toenadering tot de 
lintstructuur lastig: respondent B1 geeft aan dat deze weg vroeger rechtstreeks naar de lintstructuur 
leidde, maar nu via Landgoed Driessen loopt. Doordat de toenadering sterk veranderd is en de weg er 
niet automatisch heen leidt, moeten bezoekers de lintstructuur echt opzoeken.  
Vanuit de lintstructuur naar buiten toe blijkt gemakkelijker, voornamelijk door de korte route. “..je gaat 
er hier gewoon af [snelweg] en dan links, rechts op d’n dijk en dan ben je weer in het lint” (B3). Enkele 
bewoners geven zelfs aan deze locatie onder meer gekozen te hebben vanwege de 
snelwegbereikbaarheid: “..je zit zo bij uitvalswegen. In 20 min in Breda, in 20 min in den Bosch..” (B2). 
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Voor deze groep respondenten is de bereikbaarheid van hun woning dan ook belangrijk, vooral die 
vanaf de snelweg naar de rand van het dorp.  
 
Wanneer echte de interne leesbaarheid ter sprake komt, blijkt dat deze een stuk slechter is en 
bewoners krijgen dan ook regelmatig bezoekers op de stoep die de weg vragen. Er blijken een viertal 
zaken voor verantwoordelijk: de enorme lengte van de lintstructuur, de verschillende straatnamen in 
één weg, dat de Raadhuisstraat 30 km/h is in plaats van 50 km/h in de rest én dat de fysieke 
verscheidenheid niet groot is.  
Vooral door de enorme lengte raken bezoekers hun oriëntatie kwijt. Omdat bezoekers weten dat 
Sprang-Capelle een dorp is, zo geven respondenten aan, denken zij dat met twee kilometer men al 
een heel eind is. “Want als ze van hier [Kerkstraat] naar de Heistraat moeten, dan gaan ze hier [Van 
der Duinstraat] al twijfelen of ze nog wel goed zitten.” (B4). Hierdoor krijgen bewoners regelmatig een 
telefoontje van verloren geraakte bezoekers met de vraag hoe ver het nog is.  
Het tweede punt betreft de Raadhuisstraat, welke door de gemeente is opgevat en ingericht als 
erftoegangsweg, waardoor deze 30 km/h is, een smaller wegvlak heeft en bovendien wanneer men er 
in rijdt, een drempel genomen moet worden. De respondenten blijken hier echter een andere 
perceptie van te hebben: men heeft het gevoel dat de lintstructuur gewoon doorloopt, zowel in functie 
als type weg. Men houdt zich daarom niet aan de maximum snelheid en er ontstaan gevaarlijke 
situaties: “Sinds die zijstraten voorrang hebben krijg je hele gekke situaties, want niemand weet meer 
wie voorrang heeft.” (B2). Het blijkt echter dat bezoekers deze situatie ander inschatten; zij vatten 
deze op zoals de weg ingericht is. Dit levert dan ook rare situaties op wanneer door bewoners de weg 
wordt gewezen: “Deze bocht is belangrijk als je mensen de weg wijst. Dat ze daar of rechtdoor moeten 
gaan of juist met de weg mee naar rechts. Daar kun je nog weleens verkeerd rijden.” (B4).  
Een derde punt heeft wel gevolgen voor de leesbaarheid van de lintstructuur voor bezoekers. Dit 
ontstaat doordat de lintstructuur bestaat uit liefst vijf straten, van oost naar west: Kerkstraat, Van der 
Duinstraat, Raadhuisstraat, Raadhuisplein en Heistraat. Deze afwisseling zorgt ervoor dat bezoekers 
de weg kwijtraken. Doordat zij verteld zijn of weten dat de lintstructuur in feite één weg is, raken zij in 
de war wanneer de diverse straatnamen voorbij komen. Vooral omdat bezoekers ook niet verwachten 
dat de lintstructuur enkele kílometers lang is. Een respondent: “Ze komen Sprang binnen, dan heet 
het Kerkstraat, dan heb je een klein stukje dat heet geen Kerkstraat, dan eens stukje kerkstraat en 
dan heet het ineens de Van der Duinstraat.” (B1).  
Het vierde punt heeft eveneens vooral gevolgen voor bezoekers; hoewel aan gegeven is dat de 
diversiteit in woningen en woonstijlen enorm is, blijkt het straatbeeld toch overal gelijk. Vooral in de 
Heistraat, welke geheel zonder bochten en andere objecten is, geven respondenten aan dat zij moeite 
moeten doen bezoekers hun huis te laten vinden. “Als iemand mij hier af moet zetten bij mijn huis, dan 
is het soms wel moeilijk. De ene gebruikt de boom aan de overkant, of het muurtje, of de kleur van de 
garagedeur, want die is groen.” (B3). Door de uniforme uitstraling van de straat, zonder de 
aanwezigheid van bomen, bochten of andere objecten, is het voor buitenstaanders lastig navigeren en 
op de juiste plaats te stoppen.  
Deze vier punten laten zien dat de leesbaarheid van de lintstructuur van Sprang-Capelle niet optimaal 
is. Belangrijk is dat de perceptie van bewoners niet altijd strookt met de inrichting van de weg en 
daardoor voor bezoekers de situatie niet duidelijk wordt. Toch lijken de eerste drie punten niet voor 
verbetering vatbaar: zowel lengte, straatnamen als inrichting lijken onwaarschijnlijk te veranderen.  

 

5.3.3 Conclusie 
In deze paragraaf is gebleken dat de lintstructuur van Sprang-Capelle op functioneel gebied redelijk 
goed herkenbaar is doordat zij zich qua functies onderscheidt van haar omgeving. Wat betreft 
consumptiefuncties is de lintstructuur te typeren als karakteristiek en levendig dorp: er zijn allerhande 

 
Figuur 47. Toegang tot Raadhuisstraat (Google 

Streetview, 2012). 

 
Figuur 48. Wegversmalling in de Raadhuisstraat 

(Google Streetview, 2012). 
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voorzieningen aanwezig, zelfs naast basisvoorzieningen als slager en bakker. Ook op het gebied van 
horeca en vrije tijd zijn vele mogelijkheden, waardoor men de lintstructuur niet uit hoeft. Wanneer het 
gaat over de werkfuncties blijken deze niet zichtbaar voor de respondenten: men noemt er maar 
weinig en de bedrijven die worden genoemd staan te boek als overlastgevend. Toch blijken er veel 
bedrijven aan huis te zijn en is de lintstructuur dan ook als zeer bedrijvig te beschouwen.  
Het is hier bovendien gebleken dat deze functies zeer gewaardeerd worden door de respondenten en 
zij grote waarde en betekenis hechten aan hun aanwezigheid. Er is aangehaald dat bedrijven met 
overlast getypeerd worden, maar men geeft aan dat zij ook voor levendigheid zorgen en bovendien de 
broodwinst zijn voor buurtgenoten. Men is op dit punt dan ook tolerant en geeft aan deze niet in de 
weg te zitten. Wat betreft de consumptiefuncties is men positief over alle voorzieningen: hierdoor krijgt 
de lintstructuur een soort zelfvoorzienendheid en hoeft men niet persé weg. Toch blijken de 
respondenten dit te doen en ook steeds vaker, waardoor de toekomst van functies als kledingzaken 
en reisbureaus misschien niet rooskleurig is. Het blijkt dan ook dat de aanwezigheid van functies 
alleen weinig zegt: hoewel men het belangrijk vindt dat zij aanwezig zijn, zegt het gebruik van deze 
functies veel meer over de betekenis ervan voor de respondenten.  
Wat betreft de leesbaarheid van deze lintstructuur is zichtbaar geworden dat er grote verschillen zijn in 
perceptie tussen bewoners en bezoekers. Waar bewoners één doorgaande weg zien, zien bezoekers 
vooral de inrichting gemaakt door de gemeente: op een enkele plaats 30 km/h, met wegversmallingen 
en buiten de lintstructuur om. Bovendien is vooral door de lengte oriëntatie lastig: men weet al snel 
niet meer hoever nog gereden moet. Al met al is te zeggen dat de leesbaarheid niet sterk is, iets wat 
lastig te herstellen valt.  
 
5.4 Het belang van symbolische aspecten  
Een derde en laatste aanknopingspunt om de betekenis van een plaats te onderzoeken, is de 
emotionele gebondenheid aan een plaats. In hoofdstuk 3 is gebleken dat mensen zich verbonden 
voelen aan plaatsen waar zij betekenis aan toekennen en waar zij zich emotioneel bij betrokken 
voelen (Cuba & Hummon, 1993, p.113). In de uitwerking van dit aanknopingspunt werd zichtbaar dat 
voor het ontstaan van dergelijke gevoelens, het van belang is dat mensen ervaringen met een plaats 
hebben, voornamelijk tastbaar in fysieke artefacten. Daarnaast blijkt dat thuisgevoelens sterk 
bijdragen aan de emotionele betrokkenheid bij een plaats en hiervoor lijken vooral de sociale relaties 
in een plaats en de verbondenheid met anderen in een plaats van belang (McAndrew, 1998, p.410).  
In deze paragraaf wordt dit aspect van een betekenisvolle plaats beschouwd en komen bovenstaande 
punten aan bod. Eerst wordt onderzocht of de respondenten zich thuis voelen in deze lintstructuur, dit 
gebeurt onder meer door een directe vraag en aspecten als bewoningsduur. Daarna wordt onderzocht 
in welke mate de respondenten gehecht zijn aan familie, vrienden en buurtgenoten en of dit voor hen 
een grond is waarop de lintstructuur voor hen van betekenis is. Tot slot is er aandacht voor de fysieke 
artefacten van verhalen en ervaringen, welke bij dragen aan de emotionele verbondenheid met deze 
lintstructuur. 
Met de informatie welke wordt verkregen door de genoemde punten te belichten, wordt inzicht 
verkregen in de aanwezigheid van symbolische aspecten van betekenis binnen de lintstructuur van 
Sprang-Capelle. Hierdoor is het in de afsluitende deelparagraaf mogelijk antwoord te geven op de 
vraag op welke wijze de lintstructuur van Sprang-Capelle van symbolische betekenis is voor haar 
bewoners en ondernemers.  
 
5.4.1 Thuis voelen 
In deze paragraaf wordt een antwoord gezocht op de vraag of de respondenten zich thuis voelen in de 
lintstructuur van Sprang-Capelle. In de literatuur is gesteld dat deze vraag direct gesteld kan worden, 
maar dat ook andere kenmerken van bewoners en ondernemers, zoals de bewoningsduur en het 
verhuispatroon, hier inzicht in verschaffen. In deze paragraaf worden daarom al deze punten belicht.  
Thuis voelen de respondenten zich allemaal in de lintstructuur van Sprang-Capelle, zo laten zij weten 
wanneer deze vraag direct gesteld wordt. Met diverse toelichtingen geven zij aan waarom dat zo is en 
het blijkt vooral van belang dat men zich op zijn gemak en op zijn plaats voelt. Een enkele respondent 
geeft zelfs aan dat deze zich verbonden voelt met Sprang-Capelle. Het blijkt echter dat deze directe 
vraag weinig informatie oplevert, waardoor interessanter is te bekijken waarom de bewoners zich thuis 
voelen binnen de lintstructuur.  
Uit de gesprekken met de respondenten komt naar voren dat de thuisgevoelens een tweetal 
verschillende achtergronden hebben, net als in de literatuur (§3.2) geconstateerd werd. Enerzijds 
geven respondenten aan dat de thuisgevoelens ontstaan doordat hun leven zich afspeelt binnen de 
lintstructuur. Deze respondenten hebben vaste adresjes om langs te gaan voor een kop koffie of 
kleine boodschappen en geven aan dat zij bovendien veel buurtgenoten kennen. Dit zorgt er aldus 
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een respondent voor dat zij zich op haar gemak voelt en zich verbonden voelt aan Sprang-Capelle. 
Zoals een respondent samenvat: “..ik denk dat dat het kort samenvat: de vrienden en familie die hier 
allemaal wonen.”(B4). Deze groep respondenten blijkt aldus gehecht aan de sociale relaties die zij 
hebben binnen deze lintstructuur en gemeenschap en die ervoor zorgen dat zij zich hieraan 
verbonden voelen.  
Hiernaast is een groep respondenten die zich, ondanks dat zij zich wel thuis voelen, niet specifiek 
verbonden voelen met de lintstructuur of Sprang-Capelle. Een gedeelte van deze groep lijkt bovendien 
niet erg gebonden aan één plaats in het bijzonder, zoals een respondent aangeeft: “..ik denk dat als je 
me op een andere plaats neer had gezet dat ik mij ook thuis had gevoeld..” (B5). Andere 
respondenten in deze groep geven aan dat zij vooral gehecht zijn aan de fysieke woning of 
woonomgeving en dat zij hun thuisgevoelens vooral ontlenen aan de gevoelens welke zij koesteren 
voor hun eigen woning of het landschap waarin de lintstructuur gelegen is. Een respondent die zich 
verbonden voelt met de eigen woning: “Het huis waar ik woon daar zit ik goed, ja ik voel mij letterlijk 
en figuurlijk thuis.” (B1).  
 
Het is interessant om deze verschillen, welke in de literatuur reeds geconstateerd zijn, terug te zien 
binnen de bewoners van de lintstructuur van Sprang-Capelle. Dit is voornamelijk omdat de 
respondenten over het algemeen al zeer geruime tijd binnen deze lintstructuur woonachtig zijn en ook 
vaak daar geboren zijn (6 van de 8 respondenten).  
In een overzicht van de bewoningsduur (gepresenteerd in tabel 2) is zichtbaar dat deze uiteenloopt 
van 1 tot 40 jaar, maar de respondenten wonen gemiddeld 22 jaar binnen de lintstructuur van Sprang-
Capelle. Wanneer gekeken wordt naar de leeftijd van de respondenten, blijkt dat 3 van de 8 
respondenten al hun hele leven hier wonen en 3 anderen een groot deel van hun leven hier door 
hebben gebracht.  
 
Interessant is dan ook het verhuispatroon van de respondenten, waarin toch enige dynamiek 
aanwezig is, ondanks dat sommigen hun hele leven wonen binnen de lintstructuur. Er lijken een viertal 
verschillende scenario’s te bestaan wat dit betreft. Als eerste is er een groep respondenten die niet 
alleen hun hele leven binnen de lintstructuur woont, maar bovendien in dezelfde woning. Het gaat dan 
om respondenten die de ouderlijke woning overgenomen hebben. Dat dit regelmatig voorkomt binnen 
de lintstructuur, benoemen meerdere respondenten die bovendien wijzen op verschillende 
familieleden of kennissen die deze stap gemaakt hebben. Een andere respondent wijst erop dat dit 
niet altijd uit vrije wil is en geeft aan dat dit in haar geval een ‘samenloop van omstandigheden’ (B6) 
was. Naast de woning van de ouders, geven respondenten aan dat binnen de lintstructuur het ook 
regelmatig voorkomt dat kinderen het bedrijf van hun ouders overnemen. 
Een tweede groep respondenten, welke kleiner is, woont al hun hele leven binnen de lintstructuur, 
maar heeft daarbij in verschillende woningen gewoond. Een goed voorbeeld is een respondent, die 
geboren is in de lintstructuur in de Heistraat, tijdelijk op zichzelf is gaan wonen in een huurhuis in de 
Van der Duinstraat en inmiddels een koopwoning heeft betrokken in de Raadhuisstraat.  
Een derde scenario wordt gevormd door respondenten die zijn geboren en opgegroeid in de 
lintstructuur, op jongvolwassen leeftijd zijn verhuisd naar elders, maar uiteindelijk terugkeren naar hun 
geboortedorp.  
Het laatste scenario betreft respondenten die elders geboren zijn en op diverse redenen een woning 
betrokken hebben binnen de lintstructuur van Sprang-Capelle. In dit onderzoek waren dit de 
respondenten die het kortst in de lintstructuur woonden. Hun redenen waren enerzijds de liefde, 
anderzijds de overname van een bedrijf binnen de lintstructuur. Uit de interviews is naar voren 
gekomen dat dit laatste scenario nog niet veelvuldig voorkomt, hoewel de laatste tijd iets vaker. 
 
Het algemene beeld, dat respondenten reeds lang binnen de lintstructuur woonachtig zijn, is ook terug 
te zien in het beeld dat de respondenten hebben van de gemiddelde leeftijd van hun buurtgenoten. De 
respondenten geven aan dat de gemiddelde leeftijd in de lintstructuur erg hoog ligt, of zoals een 
respondent aangeeft: “Er zijn wel uitzonderingen, maar de helft is 65+.”(B2). Dit lijkt inderdaad het 
gevolg van het feit dat veel oudere bewoners niet verhuizen: respondenten geven aan dat de 
generatie van hun ouders nog altijd in de lintstructuur wonen. Als gevolg hiervan geven de jongere 
respondenten aan dat zij “de jongste van de buurt zijn” (B6).  
Deze scheve leeftijdsopbouw lijkt veroorzaakt doordat zowel ouderen niet vertrekken, als jongere 
generaties niet in de lintstructuur willen wonen of niet in de gelegenheid zijn er een woning te 
betrekken. Dit laatste blijkt een gevolg van de hoge woningprijzen en noodzakelijke verbouwingen. 
Toch blijft de jongere generatie in de buurt wonen, zo constateren de respondenten. Zij vinden hun 
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woonruimte vooral in de omliggende wijken van Vrijhoeve en recentelijk ook Landgoed Driessen, waar 
de woningen over het algemeen kleiner en van recenter datum zijn.  
 
Uit een korte verkenning van de toelichting welke de respondenten gaven op hun thuisgevoelens, 
kwam naar voren dat dit vooral een kwestie is van, zoals eerder gesteld, de relaties met mensen om 
hen heen en het leven dat zich afspeelt binnen de lintstructuur. Toch blijken er ook respondenten die 
zich vooral thuis voelen in hun eigen woning, ook wanneer zij al jaren in de lintstructuur wonen. Dit 
gegeven wordt meegenomen in de navolgende deelparagrafen en nader onderzocht. Interessant is 
bovendien dat de respondenten over het algemeen langdurig in de lintstructuur woonachtig zijn. 
Hierdoor wonen er veel ouderen, maar dit kan eveneens aangeven dat de respondenten sterke 
sociale relaties ontwikkeld hebben binnen de lintstructuur. Of dit juist is en of deze relaties ook leiden 
tot een sterkere verbondenheid met de lintstructuur zal blijken uit de navolgende paragrafen. 
 
5.4.2 Sociale gebondenheid 
Vanuit het theoretisch kader is naar voren gekomen dat voor mensen een eerste reden om zich thuis 
te voelen in een plaats de sociale gebondenheid is. In de literatuur wordt hier onderscheid gemaakt in 
de aanwezigheid en contact met familie, vrienden/ kennissen en buurtgenoten. De sociale 
gebondenheid wordt sterker naarmate de contacten intensiever zijn en daarom wordt in deze 
paragraaf onderzocht welke typen contacten de respondenten hebben binnen deze lintstructuur. 
Naast de aanwezigheid van familie, wordt gekeken naar de woonlocatie van vrienden en kennissen, 
het contact op straat en het contact met buren en buurtgenoten. Hiernaast is speciale aandacht voor  
de rol van dorps- en buurtactiviteiten en de verschillende geloofsovertuigingen binnen de 
gemeenschap. 
 
Gebonden aan familie  
In de voorgaande paragraaf is naar voren gekomen dat de respondenten vaak langdurig binnen de 
lintstructuur wonen en dat regelmatig woningen overgaan van ouders op kinderen. Deze processen 
zorgen ervoor dat de familiebanden binnen de lintstructuur erg sterk zijn. Er lijken bovendien maar 
enkele families aanwezig, welke bovendien onderling sterk verweven zijn. Een respondent illustreert 
dit met “..iedereen kent elkaar en iedereen is ook bijna familie van elkaar..”(B5). De groep ‘import’ is 
hierdoor klein, hoewel de respondenten laten weten dat deze groep groter wordt.  
Uit de interviews blijkt daarom dat de respondenten bijna allemaal familie binnen de lintstructuur 
hebben wonen: ouders, broers en zussen, ooms en tantes, neven en nichten. Niet alleen hebben zij 
ouderlijke woningen overgenomen, maar sommigen hebben bewust de stap gezet om in ‘De straat’ 
(B6) te wonen. Deze groep geeft aan dat de woonwijken maar achteraf gelegen zijn en de lintstructuur 
de kern van het dorp is. Desondanks blijkt het vooral de oudere generatie te zijn die in de lintstructuur 
woont en jongere generaties zich vestigen in de woonwijken rondom de lintstructuur. Zij vinden het 
toch belangrijk om dicht in de buurt van de lintstructuur te wonen, maar kunnen of willen niet ín de 
lintstructuur wonen. Dit ligt aan zowel de prijzen van woningen alsmede de vaak noodzakelijke 
verbouwingen en het andere gevoel dat bestaat in een woonwijk, vaak voor kinderen beter geschikt. 
 
Naast de groep die graag bij elkaar in de buurt blijft wonen, hebben de respondenten ook familieleden 
die bewust gekozen hebben zich elders te vestigen. Een gedeelte van deze groep heeft een poging 
gewaagd te wonen in de lintstructuur of Sprang-Capelle, een andere groep is direct vertrokken. Uit de 
verhalen komt naar voren dat deze mensen voornamelijk moeite hadden met de ons-kent-ons sfeer en 
enkelen hadden moeite met de sterke inbreng van het geloof, vooral enkele decennia geleden. Door 
de stugheid die men ervoer, kon deze groep moeilijk wennen en besloten te verhuizen naar 
gemeenten in de omgeving. 
Interessant is dat de respondenten zich weinig uitlaten over het belang dat zij toedichten aan de 
aanwezigheid van (veel) familie in de woonomgeving. Een enkele respondent geeft aan dat het fijn is 
om familie op loop- of fietsafstand te hebben, maar het lijkt er op dat de bewoners dit als een gegeven 
aannemen omdat zij niet anders gewend zijn. Het komt dan ook veelvuldig voor dat het onderlinge 
contact goed is, ook met neven en verdere familie. Het is daarom te zeggen dat binnen deze groep 
het familiecontact sterk is en omdat zij dit van oudsher gewend zijn, hier niet of nauwelijks over 
nadenken.  
 
Gebonden aan vrienden en kennissen 
Naast de aanwezigheid van familie in de directe woonomgeving van de respondenten, is op de 
betekenis die de lintstructuur heeft in het leven van de bewoners, de aanwezigheid van vrienden en 
kennissen van invloed. Op dit punt blijken de respondenten sterk uiteen te lopen: er zijn zowel 
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respondenten die bijna al hun vrienden en kennissen binnen de lintstructuur te hebben, als 
respondenten die dit bijna niet hebben.  
Tot de eerste groep kan respondent B3 gerekend worden: deze geeft aan weinig mensen van buitenaf 
te kennen en al zijn vrienden wonen ook in de lintstructuur of haar directe omgeving. Maar ook andere 
respondenten geven eenzelfde beeld aan: “Ik heb al mijn vrienden hier in de buurt. Ik kan overal op de 
fiets of te voet naar toe.” (B4). De achtergrond blijkt in dit opzicht wel van belang: hoewel beide 
respondenten elders gestudeerd hebben, blijken zij beiden sterk gebonden aan de voetbalvereniging 
SSC’55. Zij geven dan ook aan dat dit belangrijk is voor de binding die zij hebben met vrienden: 
vroegere vrienden zien zij weinig meer omdat zij gewoonweg niet bij dezelfde voetbalclub zitten.  
Maar niet alleen jongere respondenten geven aan dat de binding aan verenigingen of activiteiten 
belangrijk is voor het verkrijgen van vrienden en kennissen. Bovendien vormt in deze gemeenschap 
de kerk hiervoor een belangrijke bron: “En je kerk staat hier, dus dan heb je daar ook weer een groep 
mensen die je daar van kent, die dingen met elkaar doen.” (B2).  
Toch is er ook een groep respondenten die aangeven weinig vrienden of kennissen binnen de 
lintstructuur te hebben. Dit blijken enerzijds respondenten die recentelijk in deze lintstructuur zijn 
komen wonen, waardoor hun vrienden en kennissen elders in Nederland wonen. Zo licht een 
respondent toe: “Mijn vrienden zitten eigenlijk overal in Nederland, en dan is dit wel een centraal punt” 
(B5). Daarnaast is een groep respondenten die aangeven hun netwerk vooral in de regio te hebben. 
Hoewel deze respondenten de redenen hierachter niet toelichten, blijk dat zij ook aangeven dat zij niet 
sterk gebonden zijn aan de mensen in de lintstructuur en dat zij bovendien ook verder weg werken.  
 
Conclusie gebondenheid familie en vrienden 
De literatuur gaf aan dat de aanwezigheid van vrienden bijdraagt aan de betekenis die de lintstructuur 
heeft voor bewoners. Uit dit onderzoek blijkt dat dit slechts voor een gedeelte van de respondenten 
uitkomt: er is namelijk een onderscheid zichtbaar tussen een tweetal groepen. Enerzijds is er een 
groep die veel vrienden en kennissen hebben binnen de lintstructuur en bovendien, zoals blijkt, hier 
ook veel activiteiten mee onderneemt binnen deze plaats. Voor deze groep heeft de lintstructuur 
daarom een bijzondere betekenis: het is niet alleen de plaats waar zij wonen, maar ook waar zij 
verbonden aan zijn door hun sociale relaties. Anderzijds is er een groep respondenten, welke 
aangeven dat zij niet sterk gebonden zijn aan de mensen die in de lintstructuur wonen en ook weinig 
vrienden en kennissen in de lintstructuur zelf hebben. De aanwezigheid van vrienden en kennissen in 
de nabijheid blijkt daarmee een goede graadmeter voor de betekenis die de lintstructuur heeft voor 
respondenten, en concluderend is te zeggen dat op dit punt er grote verscheidenheid bestaat onder 
de respondenten. 

 
5.4.3 Gebonden aan buurtbewoners 
Uit de literatuur kwam naar voren dat de contacten met buurtgenoten een belangrijk onderdeel 
vormen van de sociale relaties welke mensen hebben in de buurt en daarmee bijdragen aan de 
verbondenheid met mensen in een plaats. In dit onderzoek is dan ook gevraagd naar de contacten die 
respondenten hebben met hun buurtbewoners, naar de intensiteit en aard van deze contacten en hoe 
zij denken over de noodzaak van deze contacten.  
 
Uit een eerste inventarisatie blijkt dat de meeste respondenten veel contacten in de buurt hebben en 
veel buurtgenoten kennen. Enerzijds lijkt dit ontstaan doordat vele bewoners al lang in de lintstructuur 
wonen, anderzijds doordat er sprake is van een ons-kent-ons sfeer en dat familiebanden uitgebreid 
zijn. Toch zijn er verschillen zichtbaar binnen de respondenten, vooral qua leeftijd. Zo geeft een jonge 
respondent aan dat hij vooral veel mensen van gezicht kent, maar zijn ouders van iedereen weten wie 
bij welke familie hoort. Respondenten die ouder zijn geven juist aan dat zij veel mensen kennen en 
deze ook regelmatig tegenkomen wanneer zij zich verplaatsen door de lintstructuur.  
Daarnaast is er ook een groep respondenten die aangeeft juist weinig buurtbewoners te kennen of 
hier contact mee te hebben. De buurtbewoners die zij welk kennen, blijken vooral mensen in de 
directe woonomgeving te zijn: buren en overburen. Wanneer deze groep nader bekeken wordt, blijkt 
dat zij ofwel recentelijk van buitenaf in de lintstructuur zijn komen wonen, ofwel hier langer wonen 
maar aangeven weinig behoefte te hebben aan buurtcontacten.  
 
De aard van het contact met buurtgenoten, zoals beschreven door de respondenten, is vooral 
oppervlakkig. Het groeten van buurtgenoten blijkt een belangrijke handeling te zijn: alle respondenten 
geven aan bekenden te groeten. De meeste respondenten hebben het hier dan ook druk mee 
wanneer zij zich verplaatsen door de lintstructuur, zoals een respondent beschrijft: “..als ik door de 
straat ga is het hoi hier en hoi daar.” (B2). Regelmatig maken de respondenten tijd voor een praatje 
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wanneer zij een kennis tegenkomen, vooral op plaatsen waar men langer aanwezig is (zoals 
supermarkt of de voetbalvereniging). Dat dergelijke gesprekken ook langer dan een paar minuten 
duren, illustreert de uitspraak van een respondent: “Kijk hier kan het zijn dat je iemand tegenkomt en 
weer een kwartier staat te kletsen..en mijn vrouw die denkt dan van ‘ohjé, daar gaan we weer!’”(O2). 
 
Een belangrijke locatie voor het contact met buurtgenoten is de openbare ruimte, in dit geval de 
lintstructuur zelf. In deze openbare ruimte zijn altijd buurtgenoten aanwezig, voornamelijk doordat zij 
zich hierlangs verplaatsen, maar ook wanneer zij in hun tuin bezig zijn. De respondenten geven 
daarom aan dat zij hun buurtgenoten hier treffen, wanneer zij te voet, al fietsend of met de auto de 
lintstructuur doorkruisen. Maar ook geijkte andere locaties als het Raadhuisplein of de verschillende 
detailhandelszaken leveren contacten met buurtgenoten op.  
Naast dat men op straat elkaar groet of een praatje maakt in de supermarkt, blijken ook onverwachte 
locaties belangrijk voor contact met buurtgenoten. Uit de interviews kwam onder andere naar voren 
dat de lokale voetbalvereniging SSC’55 hierin een belangrijke rol speelt voor de groep jonge mannen. 
Mede vanuit het ontbreken van een café, vervult de kantine van deze vereniging de rol van 
ontmoetingsplek. Opvallende andere locatie is de milieustraat van de firma Van Wijlen in de Heistraat, 
waar bewoners hun groenafval en papier kunnen deponeren buiten de maandelijkse ophaaltijden. Een 
respondent verwijst naar deze locatie en geeft aan dat op zaterdag vele buurtbewoners hier hun 
groencontainer komen legen. “Daar loop je iedereen tegen het lijf..” (B4) aldus deze respondent. Deze 
locatie is dan ook bij uitstek de gelegenheid om buurtgenoten kort te spreken en wordt daarom ook 
zeer gewaardeerd onder de bewoners.  
 
Het contact met buren blijkt een verhaal apart: uit de gesprekken komt naar voren dat het vroeger 
gebruikelijk was om intensief contact te onderhouden met buren en het spreekwoord gold ‘beter een 
goede buur dan een verre vriend’ (B3). Vooral de vrouwen kwamen dagelijks bij elkaar voor een kop 
koffie en een praatje, maar ook stond men altijd klaar voor elkaar, speelden de kinderen met elkaar en 
was men goed van elkaar op de hoogte. Een jonge respondent kijkt met nostalgie terug naar deze tijd: 
“..de buren die zagen we iedere dag..dat is heel gemakkelijk en heel warm..”(B4). Men lijkt vooral te 
waarderen dat men op de buren kon vertrouwen en dat men wederzijds voor elkaar klaarstond 
wanneer nodig.  
Echter lijken deze contacten in het verleden te liggen: men geeft aan dat er in de loop der jaren 
andere mensen komen wonen waarmee een dergelijke band niet opgebouwd is. Bovendien groeien 
kinderen op zodat het speelcontact verdwijnt en kunnen de gepensioneerden elkaar niet altijd meer 
helpen.  
De respondenten geven echter aan goede contacten met de buren wel te waarderen en geven 
bovendien aan klaar te staan wanneer buren hen nodig hebben. Toch lijkt het hier bij te blijven, omdat 
zij tegelijkertijd aangeven ‘..ik hoef geen koffie te drinken bij de buren..’(B1) of ‘..we lopen de deur bij 
elkaar niet plat..”(B6). Tijd voor een praatje hebben de bewoner echter wel voor hun buren en zij 
geven aan regelmatig hiervoor over de heg te hangen. Enerzijds bestaat er een groep bewoners niet 
weinig behoefte heeft aan contact met buren, anderzijds geven veel respondenten aan dat zij goed 
contact wel belangrijk vinden en hiervoor moeite te doen, maar hiervoor te weinig tijd hebben. Vooral 
de jongere respondenten benoemen dit punt en geven aan dat zij al moeite hebben tijd vrij te maken 
voor het contact met vrienden. Waar vroeger huisvrouwen dagelijks thuis waren en bij elkaar binnen 
liepen, werken veel jonge vrouwen tegenwoordig waardoor dit niet meer mogelijk is.  
 
Naast het dagelijks contact met buurtgenoten, verwijzen de respondenten naar speciale 
gelegenheden en activiteiten waarbij bewoners elkaar ontmoeten. Wat betreft buurtactiviteiten of -
feesten lijken de bewoners niet erg actief. Een respondent wijst op het bestaan van de buurtvereniging 
van Bax tot Pad (Micobar tot Kerkpad), welke wel af en toe iets organiseert, maar waar slechts een 
gedeelte van de bewoners aan mee doet. Ook buurtfeesten zijn onder de bewoners van de 
lintstructuur niet populair, men geeft aan dat een dergelijk saamhorigheidsgevoel meer in woonwijken 
lijkt te leven.  
Waar men echter wel met warm hart naar verwijst, zijn enkele speciale gelegenheden waarbij de buurt 
en het hele dorp Sprang-Capelle bij elkaar komt. Vooral de Zeskamp welke jaarlijks georganiseerd 
wordt vormt een belangrijke bron van contacten met buurtgenoten, vooral met kennissen die men 
weinig ziet. Want ondanks de onderlinge strijd die geleverd wordt (tussen families, verenigingen en 
vriendengroepen), is het vooral een gelegenheid om oude bekenden te spreken. Een ander aspect is 
dat eens per jaar het hele dorp bij elkaar komt en zowel jong als oud elkaar ontmoeten. Een 
respondent noemt dit het mooiste aan de Zeskamp: “..dat je daar rondloopt met je vrienden, maar ook 
dat je pa daar rondloopt met zíjn vrienden..” (B4). 
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Tot slot wordt aangegeven dat de lokale ondernemers van groot belang zijn om dergelijke 
evenementen en activiteiten plaats te laten vinden. Bewoners geven aan dat de ondernemers zich op 
velerlei wijze inzetten voor activiteiten, zoals geldelijke bijdragen of het beschikbaar stellen van 
materiaal of ruimtes. Hiervoor weten de bewoners de ondernemers te vinden: zij gaan dan ook 
regelmatig op pad om bijdragen te vragen. De lijst hiervan is uitgebreid met onder meer een 
voetbaltoernooi, een rik- en jokertoernooi, de Sint Nicolaasoptocht, een nieuwjaarsconcert, 
ouderenblaadje en steptour (O1). Hiervan is niet iedere ondernemer gecharmeerd en men maakt dan 
ook vaak een afweging of het bijvoorbeeld bij de eigen klantenkring past. Toch zijn er ook enkele 
ondernemers die de kar trekken bij dergelijke activiteiten en op deze wijze veel bijdragen aan de 
gemeenschap. Dit lijkt vooral te maken te hebben met de persoon achter het bedrijf: mensen die het 
vooral als een investering in de gemeenschap zien en niet zozeer de relatie leggen met hun eigen 
bedrijf. De hulp van ondernemers is noodzakelijk om diverse activiteiten mogelijk te maken en diverse 
respondenten vragen hopen dan ook dat de bedrijven, vooral die de kar trekken, dit blijven volhouden. 
Anders vraagt een respondent, die een jaarlijkse rommelmarkt organiseert, zich af “..is het maar de 
vraag of het nog zo door gaat..dan hoef je geen rommelmarkt te houden.” (B2).  
 
Conclusie gebondenheid buurtbewoners 
De bewoners van de lintstructuur van Sprang-Capelle kennen elkaar, mede doordat men al generaties 
lang daar woont. Hierdoor vormt de lintstructuur de ontmoetingsplek bij uitstek en staat men geregeld 
met elkaar te buurten. Toch treedt een ander beeld op bij de intensievere contacten: vooral de jongere 
respondenten benoemen dat zij weinig tijd en behoefte hebben om intensieve contacten met buren te 
onderhouden, zoals zij ervaren dat dat in hun jeugd wel het geval was. Zij waarderen deze contacten 
echter wel, vooral omdat het aanvoelt als een verlengde van de thuissituatie.  
Het is daarmee te zeggen dat hoewel er veelvuldige contacten zijn tussen buurtbewoners, deze 
steeds minder intensief van aard worden. Dit lijkt vooral ingegeven door het feit dat gezinnen minder 
tijd vrijmaken voor dergelijke contacten en meer vrouwen voltijds werken. Hierdoor verliest de 
lintstructuur als plaats aan betekenis voor haar bewoners, omdat zij steeds minder aan haar 
gebonden zijn voor hun sociale leven.  
 
5.4.4 De rol van geloofsovertuigingen 
Hoewel het in deze paragraaf nog niet naar voren is gekomen, blijkt uit de interviews dat het geloof 
(vooral het protestantse) een belangrijke rol speelt binnen de gemeenschap in deze lintstructuur. De 
positie van Sprang-Capelle op dit gebied is bijzonder te noemen, vandaar dat een korte inleiding op 
zijn plaats is.  
Tot het jaar 1814 behoorde het gebied rondom Sprang-Capelle tot het gewest Holland en daarmee 
de, overwegend protestantse, Noordelijke Nederlanden. Dit is opvallend gezien het gebied in het 
katholieke Brabant gelegen is, maar kwam voort uit langdurige twisten tussen de Graaf van Holland en 
de Hertog van Brabant. Hierdoor is het gebied van Sprang-Capelle sindsdien een protestantse 
‘enclave’ gebleven en ook vandaag de dag geeft een aanzienlijk gedeelte van de gemeenschap aan 
van protestantse gezindte te zijn.  
Vanwege deze bijzondere positie, maar vooral ook vanwege het afbrokkelen van de rol van de kerk in 
de huidige tijd, is het interessant te zien hoe het geloof zich hier stand houdt en welke rol zij speelt 
binnen de gemeenschap.  
 
Om te beginnen zijn er veel verschillende geloofsgemeenschappen: binnen de protestantse kerk zijn 
diverse stromingen en afsplitsingen daarvan. Binnen de lintstructuur en haar directe omgeving zijn dan 
ook een zestal protestantse en gereformeerde kerken in gebruik en, aldus de respondenten, wel 10 tot 
12 verschillende partijen (anders gezindten meegerekend).  
Hoewel het lijkt of een groot deel van de bewoners kerkelijk is, blijkt ongeveer de helft van de 
bewoners ofwel niet-kerkelijk is of van andere gezindte. Dit is ook onder de respondenten zichtbaar: 
slechts één respondent geeft aan aangesloten te zijn bij de gereformeerde kerk. Het is dan ook vooral 
buiten het dorp dat het idee bestaat dat Sprang-Capelle een zwartekousendorp is. Verschillende 
respondenten geven aan hier door anderen op aan te worden gesproken, waarbij een respondent de 
gevatte reactie geeft: “..de helft is kerkelijk ja, en de andere helft niet. En ikke niet..” (B3).  
De redenen waarom de respondenten niet kerkelijk zijn, blijken uiteenlopend te zijn. Enkele 
respondenten geven aan vroeger wel wekelijks de kerk te bezoeken, maar hier nu geen tijd meer voor 
vrij te maken. Een belangrijke groep wordt echter gevormd door mensen die aangeven dat men in de 
familie vroeger al niet naar de kerk gingen: “..mijn grootouders gingen niet naar de kerk en mijn ouders 
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ook niet, en ik dus ook niet..” (O2). Hieruit blijkt dat hoewel een groot gedeelte van protestantse 
gezindte is, ook een belangrijk deel van de gemeenschap dit niet is.  
 
De aanwezigheid van protestanten in de gemeenschap is wel degelijk merkbaar aldus de 
respondenten. Niet alleen was er tot voor kort een ‘hoedjesparade’ tijdens de zondagse kerkgang 
(B1), maar vooral de zondagse rustdag is een belangrijk uitgangspunt welke in ere wordt gehouden. 
Dit komt naar voren in het feit dat men geacht wordt zich rustig te houden op zondag, iets waar de 
meeste respondenten zich ook aan houden. Men lijkt dan ook de regel aan te houden dat niet 
noodzakelijke activiteiten, als grasmaaien, was ophangen en auto’s wassen, op zondag vermeden 
worden. Deze regel heeft dus vooral betrekking op zaken welke zichtbaar zijn voor het oog van de 
gemeenschap. Binnen de protestantse gemeenschap blijkt bovendien een sterk netwerk met sociale 
activiteiten en maatschappelijke ondersteuning, zoals een hospice en voedselbank. Het zijn vooral de 
actieve leden binnen de gemeenschap die hier hun steentje aan bij dragen en zijn afkomstig vanuit de 
verschillende stromingen binnen de kerk.  
 
Een dergelijke gemeenschap met uiteenlopende gezindten, vraagt veel tolerantie zo geeft men aan. 
Van beide zijden lijkt men te verwachten dat men elkaar respecteert (“Wij respecteren dat zij naar de 
kerk gaan, en dan moeten ze ook respecteren dat ik soms op zondag werk.” (B3)), hoewel uit de 
reacties van respondenten blijkt dat de gemeenschapsdruk soms sterk is en protestantse normen en 
waarden de boventoon voeren. Zo geeft een respondent aan dat “..als ik op zondag bedenk dat ik mijn 
auto wil poetsen, verwacht ik ook dat ik dat gewoon mag doen..”(B5). Echter voelt deze bewoner aan  
dat dergelijke activiteiten ondernomen moeten worden buiten het oog van de gemeenschap. Andere 
voorbeelden zijn te betrekken op de detailhandel: niet alleen is er absoluut geen sprake van een 
zondagsopenstelling, men geeft aan dat wanneer een ondernemer hier toch aan mee zou doen hij al 
zijn (protestantse) klanten kwijt zal raken.  
 
Dat de gemeenschap door deze twee groepen (protestantse en anders of niet gezindten) geen 
eenheid vormt, blijkt al snel. Wat echter ook besproken wordt, is de verdeeldheid binnen de kerken. Zo 
blijkt dat een recente splitsing niet alleen onder de kerken verdeeldheid bracht, maar dit eveneens 
zichtbaar werd in de gemeenschap. Een respondent beschrijft hoe langlopende vriendschapsbanden 
verbroken werden omdat de kerken splitsten en waardoor de gemeenschap verdeeld raakt. Ook 
andere respondenten beschrijven dat de contacten tussen de kerken niet altijd aanwezig zijn: “..ik ken 
veel mensen die bij deze kerk zitten [Hervormde Kerk], maar het gekke is, dat de mensen die ik ken, 
die zie bijvoorbeeld niet bij ons op de kerstmarkt..” (B2).  
 
Dat het geloof binnen de gemeente Sprang-Capelle ook te maken heeft met een neergang, blijkt uit 
het relaas van een respondent die wél kerkelijk gezind is. Deze geeft aan dat in de afgelopen 10 jaar 
het aantal leden van de gereformeerde kerk flink is gedaald en dat slechts een klein gedeelte de 
diensten bijwoont. “Toen had je twee kerken, en nu zit deze niet eens meer vol. In 15 jaar tijd..” (B2). 
Slechts de ouderen en enkele jongeren blijven de diensten bijwonen en het lijkt vooral het 
middensegment dat ontbreekt. Toch begrijpt deze respondent waarom: deze groep stelt andere 
prioriteiten, zowel qua tijd als geld.  
Het is dan ook zichtbaar dat men ook buiten het oog van de kerk actief is, voor zover dit niet van alle 
tijden is. Een gedeelte van de respondenten geeft namelijk aan dat sommige gelovigen ‘schijnheilig’ 
zijn: laptops hebben wanneer tv’s verboden zijn, het dragen van broeken in plaats van rokken en 
activiteiten ondernemen op zondag buiten het oog van de gemeenschap. Anderen geven aan, zoals 
eerder genoemd, dat veel buurtbewoners op zondag boodschappen doen in Kaatsheuvel.  
 
Uit de interviews blijkt aldus dat de gemeenschap niet eensgezind is en er naast de twee 
hoofdstromen van protestanten en anders gezindten, ook binnen de protestantse kerk splitsingen zijn. 
Toch wordt de gemeenschap door de buitenwereld gezien als protestantse gemeente, hoewel gezegd 
moet worden dat de gemeenschap zich ook in redelijke mate houdt naar enkele normen en waarden. 
Wat echter de realiteit van deze tijd is, is dat ook in Sprang-Capelle de betekenis van het geloof 
afbrokkelt en een grote groep andere keuzen maakt. Hoewel het geloof aldus van betekenis is in deze 
gemeenschap, lijkt deze voor de toekomst niet behouden.  
 
5.4.5 Betekenis van fysieke artefacten 
Naast de gebondenheid die mensen ervaren aan de sociale omgeving, is uit de literatuur gebleken dat 
mensen zich eveneens gehecht voelen aan fysieke en functionele kenmerken aan plaatsen. In 
hoofdstuk 3 is hiervoor de term bonding gebruikt. Het lijkt hier vooral te gaan om de verhalen en 
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ervaringen die mensen hebben en tastbaar zijn in fysieke artefacten. Toch is in deze paragraaf ook 
aandacht voor de verbondenheid die mensen voelen bij een woonomgeving en hun woning an sich, 
omdat in paragraaf 5.3.1 is gebleken dat enkele respondenten zich voornamelijk hier aan lijken te 
hechten. Met inzicht in de betekenis van dergelijke artefacten en woonomgevingen, kunnen uitspraken 
over de symbolische betekenis van een plaats onderbouwd worden. 
In de literatuur wordt veelvuldig gewezen op de fysieke artefacten welke aanknopingspunten vormen 
in de werkelijkheid van verhalen en ervaringen, vooral uit het verleden, die mensen met en in een 
plaats hebben. In dit onderzoek is ook op zoek gegaan naar dergelijke artefacten en hiervoor is de 
respondenten gevraagd welke verhalen zij kennen over de lintstructuur. Hiernaast wezen 
respondenten in de interviews regelmatig zelf op objecten en patronen die voor hen belangrijk waren.  
 
Zoals uit paragraaf 3.4.3 bleek, worden vooral objecten aangeduid als dergelijke artefacten. Het gaat 
dan om gebouwen en locaties. Ook de respondenten in dit onderzoek geven blijk van dergelijke 
objecten en dit blijken vooral objecten uit hun persoonlijke jeugdherinneringen te zijn. Als eerste zijn 
(voormalige) scholen tastbare objecten waar de respondenten naar verwijzen. Zowel bestaande 
scholen, als de Rank en de Bron, worden hier genoemd, alsmede scholen welke inmiddels verdwenen 
zijn of een nieuwe invulling gekregen hebben. Van dit laatste zijn er verschillende genoemd, zoals de 
villa van ‘Pébé’ (vroegere huishoudschool) en een afgebroken jongensschool aan de Heistraat.   
Ten tweede zijn er diverse objecten en locaties die respondenten doet herinneren aan hun jeugd. Het 
gaat te ver hier een uitgebreid overzicht van te maken, maar genoemd worden onder andere “..het 
pleintje waar we altijd voetbalden..” (B4), “..daar zat een schoenfabriek, daar heeft m’n vader nog 
gewerkt..” (B2) en de bakkerij waar een respondent in zijn jeugd op zaterdag eierkoeken en 
mikkemannen mocht halen (B4).  
 
Naast fysieke artefacten die herinneren aan jeugdherinneringen, benoemen de respondenten enkele 
artefacten die van belang zijn in het collectieve geheugen. Een goed voorbeeld hiervan vormt het 
voormalige gemeentehuis, waar vele dorpsgenoten zijn getrouwd in de loop der jaren. Maar ook het 
Raadhuisplein, waar diverse symbolische activiteiten jaarlijks worden ondernomen (zoals de aubade 
aan de koningin of kransleggingen) vormt een belangrijk object voor het collectieve geheugen.  
 
Naast objecten en locaties, komen ook structuren in aanmerking om te verwijzen naar belevenissen 
en gebeurtenissen uit het verleden. Een respondent benoemt op dit punt een structuur die naar zijn 
mening verloren is gegaan, en waarmee ook een groep verhalen en geschiedenis is verdwenen. In 
zijn ogen zijn de artefacten van het boerendorp dat deze lintstructuur in het collectieve geheugen 
geweest is, verdwenen. Slechts enkele boerderijen herinneren hieraan, maar aldus deze respondent 
niet voldoende om deze collectieve herinnering op te roepen. Hieruit blijkt dat men ook kan hechten 
aan fysieke artefacten welke juist verdwenen zijn en blijkt eveneens welke gevolgen dit kan hebben 
voor het collectieve geheugen.  
 
Toch zijn er structuren aanwezig welke dienen als fysieke artefacten, hoewel zij niet als zodanig te 
herkennen zijn. Dergelijke artefacten bestaan dankzij persoonlijke ervaringen en herinneringen. In het 
geval van de lintstructuur van Sprang-Capelle, lijkt dit de vrije ligging van het westelijk gedeelte van de 
lintstructuur te zijn. Door de openheid en sterke relatie met het achterliggende landschap doet dit 
gedeelte de respondenten het meest denken aan de essentie van een lintstructuur. Maar dit niet 
alleen: voor een deel van de respondenten zorgt de aanwezigheid van deze structuur ervoor dat zij 
het oorspronkelijke karakter van het dorp herkennen en nog altijd kunnen beleven. In deze zin 
weerspiegelt het open landschap dan ook de sentiment van het dorpse karakter en de vrije ligging van 
de lintstructuur in haar geschiedenis. 
 
5.4.6 Conclusie  
In deze paragraaf is veel besproken over de betekenis van symbolische aspecten van de lintstructuur 
van Sprang-Capelle. Uit de aandacht voor zowel de relaties met mensen als fysieke artefacten in een 
plaats, kan afgeleid worden op welke wijze respondenten zich verbonden voelen met de lintstuctuur 
van Sprang-Capelle. Bovendien biedt dit inzicht in de betekenis die deze plaats voor hen heeft door 
de waarde die de respondenten toekennen aan deze symbolische aspecten.  
De vraag of de respondenten zich verbonden voelen met de lintstructuur van Sprang-Capelle met een 
duidelijk jà beantwoord worden. Wanneer echter de verschillende facetten bekeken worden, blijkt dat 
men zich vooral aan de lintstructuur verbonden voelt door de sociale relaties die men heeft binnen de 
lintstructuur. Deze groep heeft veel familie, kennissen en vrienden in de buurt en het contact met 
buurtgenoten is dan ook veelvuldig. Dit is deels te verklaren doordat het een hechte gemeenschap 
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betreft waarin een klein aantal families hier generaties lang woont en doordat in deze protestantse 
enclave men binnen de kerk ook contacten heeft. Een kleinere groep respondenten voelt 
verbondenheid vooral door de waardering voor fysieke aspecten van de lintstructuur. En wat betreft 
fysieke artefacten, deze blijken van zeer persoonlijke aard. Iedere respondent heeft zo zijn eigen 
artefacten die persoonlijke verhalen tastbaar maken.  
Door de sterke sociale relaties die de respondenten hebben, is de lintstructuur van Sprang-Capelle 
van bijzondere betekenis voor hen. Het is ten slotte de plaats waar men iedereen kent, is opgegroeid 
en zich mee verbonden voelt, of zoals een respondent aangeeft dat deze weinig mensen ‘van buiten’ 
kent. Toch is op dit punt verandering zichtbaar; de kerk brokkelt af in betekenis en ook sociale 
contacten worden beperkt omdat men hier geen tijd voor inruimt. Het is dan ook de vraag of deze 
lintstructuur in de toekomst haar betekenis op symbolisch vlak kan behouden.  
 
5.5 Conclusie 
In dit hoofdstuk is besproken van welk belang de fysieke, functionele en symbolische kenmerken van 
de lintstructuur van Sprang-Capelle zijn voor de betekenis die de respondenten aan deze plaats 
geven. Hieruit is naar voren gekomen dat deze invloed voor de verschillende aspecten uiteen loopt.  
Het blijkt dat de fysieke elementen vooral het kader vormen waarin het leven plaats vindt, activiteiten 
ontplooid kunnen worden en waardoor nieuwe kenmerken ontstaan waaraan men betekenis ontleent. 
In functionele zin blijkt deze lintstructuur een zelfstandige eenheid met vele voorzieningen: een 
karakter waar de respondenten veel waarde aan hechten. Doordat het functionele karakter aansluit bij 
de behoefte van de respondenten en de lintstructuur zich op dit punt onderscheidt van haar omgeving, 
zijn deze functionele kenmerken sterk van belang voor de betekenis die men toekent aan deze plaats. 
In symbolische zin is zichtbaar dat men sterk verbonden is met de lintstructuur en deze van grote 
betekenis is: de meeste respondenten hebben er veel sociale banden en families zijn er al generaties 
gevestigd. Aldus is zichtbaar dat de verschillende aspecten ieder hun eigen bijdrage leveren aan de 
betekenis die respondenten toekennen aan deze plaats, een mix uniek voor deze plaats.  
Met deze korte conclusie kan nu aangezet worden tot de beantwoording van de hoofdvraag in het 
volgende hoofdstuk, hoewel op deze plaats daar een voorzet toe gegeven is. In het volgende 
hoofdstuk wordt kort terug gekeken naar de belangrijkste thema’s uit dit onderzoek, waarna de 
hoofdvraag beantwoordt wordt en bovendien enige aanbevelingen gegeven worden. 
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Hoofdstuk 6  Conclusie en Aanbevelingen 
 
De herkenbaarheid van lintstructuren staat onder druk, zo bleek uit de inleiding van dit onderzoek. De 
afgelopen jaren hebben zij vele veranderingen ondergaan op fysiek en functioneel vlak, waardoor 
enkele gemeenten stellen dat zij niet meer als lintstructuren herkenbaar zijn. Vooralsnog blijven de 
veranderingen zich doorzetten, waardoor de boodschap van deze gemeenten nog niet direct leidt tot 
sterk herkenbare lintstructuren in stad en land.  
De lintstructuren blijken te maken te hebben met insluiting in stedelijk weefsel, zijwaartse krachten 
werken in op de lange lineaire straten en voorzieningen worden geclusterd. Hierdoor verliezen zij 
enkele kenmerken, zoals de onderscheiding als los element in het landschap, als lang en oneindig lint 
en de spreiding van voorzieningen over de gehele lintstructuur. Met het verdwijnen van dergelijke 
kenmerken, zo wordt gesteld door diverse gemeenten, zijn deze plaatsen niet meer herkenbaar zoals 
lintstructuren in essentie zijn. 
De aard van deze problematiek wordt in dit onderzoek niet ter discussie gesteld, echter wordt de 
nadruk gelegd op de kern van het gestelde probleem. Want hoewel men behoefte lijkt te hebben aan 
herkenbare lintstructuren, is het onduidelijk wat dit begrip inhoudt en op welke wijze lintstructuren 
momenteel herkenbaar zijn. Daarnaast speelt de achtergrond van herkenbare plaatsen een 
belangrijke rol: oppervlakkig bekeken heeft men behoefte aan herkenbaarheid, maar hierachter blijken 
zaken te liggen die ingaan op de rol die een plaats speelt en de betekenis welke zij heeft in een 
samenleving of gemeenschap. De focus van dit onderzoek ligt aldus op de verkenning van de 
herkenbare elementen van de lintstructuur van Sprang-Capelle en de betekenis die de betrokken 
actoren toekennen aan deze elementen. Vanuit dit uitgangspunt ontstond de onderstaande 
vraagstelling:  
 

“Op welke wijze is de herkenbaarheid van de lintstructuur van Sprang-Capelle van belang voor de 
betekenis die betrokken actoren toekennen aan deze plaats?” 

 
Hierbij werden bovendien de volgende deelvragen gesteld: 

5. Op welke wijze zorgen maatschappelijke veranderingen voor een wijziging van de typerende 
fysieke, functionele en sociale kenmerken van lintstructuren?  

6. Met welke aspecten kan de herkenbaarheid van plaatsen geïnterpreteerd worden en welke 
indicatoren zijn aan te wijzen die dit begrip voor empirische toetsing toegankelijk maken?  

7. Welke herkenbare fysieke, functionele en symbolische kenmerken van lintstructuren 
gebruiken betrokken actoren voor de betekenisgeving aan lintstructuren?  

8. Welke verschillen zijn waarneembaar in de betekenis die betrokken actoren toekennen aan de 
lintstuctuur van Sprang-Capelle?  

 
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies uit dit onderzoek behandeld. Hierbij eerst een 
overzicht van de veranderende kenmerken van lintstructuren, waarna een samenvatting van de 
benadering van de begrippen herkenbaarheid en betekenis in dit onderzoek. Vervolgens wordt 
duidelijk met welke herkenbare elementen de lintstructuur van Sprang-Capelle momenteel herkenbaar 
is en tot slot op welke wijze deze herkenbaarheid van belang is voor de betekenis van deze plaats.  
 
6.1 Veranderende kenmerken van lintstructuren 
In het tweede gedeelte van dit onderzoek, de verkenning van lintstructuren, werd een antwoord 
gezocht op de eerste deelvraag en aldus voor welke wijzigingen in lintstructuren maatschappelijke 
veranderingen zorgen en hebben gezorgd.  
Het is gebleken dat maatschappelijke veranderingen zeer uiteenlopend zijn en er zowel sociaal-
culturele, economische, politiek-bestuurlijke en ruimtelijke veranderingen waarneembaar zijn. De 
veranderingen op deze gebieden hebben bovendien invloed op de kenmerken van lintstructuren zo is 
gebleken.  
Deze veranderingen manifesteren zich als eerste in de fysieke kenmerken van lintstructuren: hier een 
korte samenvatting daarvan. Wat betreft de context waarin lintstructuren gelegen zijn, is opmerkelijk 
dat door de uitbreiding van het bebouwd gebied historische lintstructuren nu vaak opgenomen zijn in 
stedelijk weefsel en zij veelal temidden van woonwijken liggen. Bovendien zijn hierdoor diverse 
krachten van invloed op de lineariteit: nieuwe wegen doorkruisen lintstructuren en pleinen worden 
aangelegd. Daarbij wordt het zwaartepunt van dorpen soms verlegd van de lange lintstructuur naar 
nieuwe (winkel-)centra. Slechts enkele lintstructuren zijn nog herkenbaar als losse linten in het 
landschap. Een ander punt is dat de linten zelf sterk verdicht raken: doorkijkjes naar het landschap zijn 
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verdwenen door de uitbreiding van bebouwing. Lintstructuren kunnen vaak ook niet meer in lengte 
toenemen doordat zij gemarkeerd worden door kruisingen waarachter bebouwing niet mogelijk is én 
door huidig beleid waarin ontwikkeling in linten tegengegaan wordt. Qua bebouwing is zichtbaar dat 
hoewel lintstructuren steeds meer bouwstijlen herbergen, historische en vaak monumentale 
bebouwing de boventoon voert.  
Daarnaast manifesteren deze veranderingen zich in de functionele kenmerken van lintstructuren. Door 
de opname in stedelijk weefsel en de veranderde positie die lintstructuren vaak krijgen binnen de 
ruimtelijke structuur, verandert ook hun karakter als centrale verkeersas. Lintstructuren verworden 
hierdoor tot rustige woonstraten. Echter wanneer lintstructuren deze positie wél weten te behouden, 
blijken zij veelal te maken te krijgen met congestie doordat hun fysieke kenmerken niet berekend zijn 
op het huidige gebruik. Daarnaast komt de functionele diversiteit in lintstructuren onder druk te staan. 
Van oudsher zijn lintstructuren vooral boerendorpen, maar het verdwijnen van detailhandel en 
agrariërs is ook hier duidelijk merkbaar. De aanwezige bedrijvigheid blijkt zich onder invloed van 
concentratieprocessen te clusteren en de menging van functies zoals vroeger wordt in huidig beleid 
sterk afgeraden. Door deze functionele veranderingen verandert in sommige gevallen ook het 
karakter: levendige bedrijvigheid wordt vervangen door rustige woonomgeving.  
Wat betreft de sociale kenmerken van lintstructuren is zichtbaar dat door functionele veranderingen en 
de veranderde mentaliteit van mensen het van oudsher dorpse karakter (waarin relatief veel onderling 
contact is) verdwijnt en de interactie vermindert. Daarnaast zorgen sociaal-culturele veranderingen 
ervoor dat men de aandacht legt op nieuwe kenmerken, zoals esthetiek en woonkwaliteit. Zeker in 
historische omgevingen als lintstructuren kan dit zorgen voor tegenstand tegen oorspronkelijke 
functies welke nu geassocieerd worden met overlast.  
Vanuit deze veranderingen in lintstructuren lijkt duidelijk dat hun karakter en daarmee positie in de 
gemeentelijke structuur en beleid mee verandert. Bovendien lijkt dit te leiden tot een wijziging in de 
herkenbaarheid van deze gebieden: zij zijn nu niet meer wat zij vroeger waren. Omdat echter niet 
duidelijk is hoe dit begrip geïnterpreteerd dient te worden, is met de volgende deelvraag hier inzicht in 
verkregen.  
 
6.2 De begrippen herkenbaarheid en betekenisgeving 
Het werkwoord herkennen blijkt samen te hangen met enerzijds het kennen van bepaalde 
eigenschappen en anderzijds met de ervaringen of verhalen die men met iets heeft. Uit de literatuur 
over herkenbare plaatsen komt deze tweedeling ook naar voren: Cuba & Hummond (1993, p.112) 
benoemen dat plaatsen herkenbaar zijn door zowel de kwaliteiten van een plaats (identity of place) als 
de relaties tussen mensen en plaatsen (place of identity). Toch blijkt een plaats niet zomaar 
herkenbaar: het proces van de herkenning van een plaats, blijkt pas op te treden wanneer de plaats 
van betekenis is voor een persoon.  
Een plaats is dan ook niet zomaar een locatie maar “a concentration of meaningful human activity 
which gives it a distinct quality, a distinct aura” (Sachs, 1992, p.111). De fysieke en functionele 
kenmerken van plaatsen bieden het kader voor menselijk leven, activiteiten en verplaatsingen. En 
door het dagelijkse leven dat mensen leven in plaatsen en de gebeurtenissen die zij mee maken, 
ontstaan affectieve banden met plaatsen en kennen zij betekenis toe aan een plaats. Hieruit komt 
naar voren dat de herkenbaarheid van een plaats en de betekenis van een plaats sterk met elkaar 
verweven zijn. 
Vanuit de literatuur blijken een drietal aspecten aangeduid te kunnen worden waarop zowel de 
herkenbaarheid van als de betekenis die mensen toekennen aan plaatsen gebaseerd zijn. Hiervoor 
kan het onderscheid dat gemaakt wordt tussen tastbare eigenschappen en mentale ervaringen, verder 
uitgediept worden. In het derde hoofdstuk is dit gebeurd door enerzijds de fysieke en functionele 
aspecten te verbinden met de kwaliteiten van een plaats en anderzijds de symbolische aspecten met 
de relatie tussen mensen en plaatsen. Deze aspecten dragen op verschillende wijze bij aan zowel de 
herkenbaarheid als betekenis van plaatsen: fysieke en functionele aspecten dragen bij aan het 
onderscheid tussen plaatsen en de leesbaarheid van plaatsen. De symbolische aspecten dragen bij 
aan de verbondenheid die mensen voelen met plaatsen. Voor deze drie aspecten zijn in het derde 
hoofdstuk indicatoren gevonden, waardoor deze aspecten empirisch getoetst kunnen worden voor 
een specifieke case. 
 
6.3 Herkenbare elementen 
Het vijfde hoofdstuk heeft ons kennis laten maken met vele elementen en kenmerken van de 
lintstructuur van Sprang-Capelle die haar herkenbaar maken in haar omgeving, ervoor zorgen dat 
deze lintstructuur leesbaar is en waardoor bewoners zich met deze plaats verbonden voelen. Op deze 
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plaats een uitwijding over deze herkenbare elementen en hoe deze verdeeld zijn over de drie 
verschillende (fysieke, functionele en symbolische) aspecten. 
 
In fysieke zin blijken er vele sterke kenmerken van de lintstructuur in Sprang-Capelle, waardoor deze 
zich onderscheidt van haar directe omgeving en een hoge leesbaarheid heeft. Het meest herkenbare 
element lijkt de enorme lengte van de lintstructuur te zijn, welke niet alleen vanuit de lucht zichtbaar is 
maar ook intern sterk beleefd wordt. En hoewel deze lintstructuur niet langer een los element in het 
landschap is, onderscheidt dit gebied zich wel van de haar omringende woonwijken. Aldus de 
respondenten gebeurt dit doordat de invulling gekenmerkt wordt door ruimte in fysieke en mentale zin, 
waardoor het een sterk eigen karakter kent. Toch is te zeggen dat de fysieke beleving niet optimaal is: 
een mengelmoes van bouwstijlen, rooilijnen en de aanwezigheid van flink wat ‘rotte’ plekken in de 
bebouwing zorgen ervoor dat er een chaotisch beeld ontstaat. Dit beeld is echter hetgeen zoals deze 
lintstructuur voor de respondenten herkenbaar is, mooi of lelijk. Al met al is te zeggen dat hoewel er 
sterk herkenbare elementen aanwezig zijn, de herkenbaarheid op dit aspect niet optimaal is.  
 
Een iets genuanceerder beeld kan geschetst worden van de functionele kenmerken van deze 
lintstructuur. Het is waar te nemen dat de lintstructuur zich op dit punt onderscheidt van haar 
omgeving: de lintstructuur vormt de centrale as van het dagelijks leven en activiteiten. Echter komt 
naar voren dat de herkenning en het gebruik hiervan hier bij achter blijven. De lintstructuur blijkt 
namelijk dé straat te midden van de genoemde woonwijken: in deze straat zijn de winkels waar men 
boodschappen kan doen en waar bovendien veel passerend verkeer is. Deze voorzieningen worden 
geroemd door de respondenten: het zorgt ervoor dat dit dorp zelfvoorzienend is en een herkenbare 
status krijgt. Anderzijds blijken de respondenten lang niet voor al hun boodschappen te winkelen in de 
lintstructuur. Hoewel men gebruik maakt van bakker en slager, gaan al veel bewoners elders naar de 
supermarkt. Bovendien is gebleken dat de respondenten niet in de gaten hebben hoeveel bedrijven 
aanwezig zijn. De functionele diversiteit, kenmerkend voor lintstructuren en aanwezig, vormt geen 
herkenbaar element van deze lintstructuur. Het blijkt dat dit ontstaat doordat veel bedrijven zich achter 
gevels bevinden en relatief kleinschalig zijn. Op dit punt blijkt aldus dat hoewel qua voorzieningen de 
lintstructuur opvalt in haar omgeving, het gebruik en daardoor de betekenis hier sterk bij achter blijft. 
De lintstructuur heeft een kleinere rol in het activiteitenpatroon dan waar zij mogelijkheden toe biedt.  
 
In symbolische zin kan gesteld worden dat de lintstructuur van Sprang-Capelle sterk herkenbaar is: 
niet alleen door het protestantse geloof temidden van katholieke buurgemeenten, maar vooral door de 
sterke sociale banden met familie, vrienden en buurtbewoners. Vele bewoners wonen, net als hun 
familie, al generaties in de lintstructuur of haar directe omgeving. Hierdoor heerst een sfeer van ons-
kent-ons en hoewel men lang niet altijd nauwe contacten onderhoudt, lijkt er altijd tijd voor een praatje. 
Doordat er bovendien vele activiteiten en functies zijn waarbij de buurtgenoten elkaar tegenkomen, 
vormt deze lintstructuur een ontmoetingsplek bij uitstek. Deze sfeer en gezamenlijke geschiedenis 
zorgen ervoor dat de respondenten zich hier thuis voelen en bovendien verbonden aan deze 
lintstructuur. Toch moet ook gezegd worden dat hier enige ontwikkelingen op van invloed zijn: het 
dorp groeit en hoewel de lintstructuur hier de spil van blijft, zorgt dit er voor dat de gemeenschap in 
groepen uiteen valt. Het blijkt niet meer mogelijk alle buurtgenoten te kennen: er komen nieuwe 
mensen van buitenaf, men heeft weinig tijd voor echte contacten met buurtgenoten, contacten binnen 
de geloofsgemeenschap verminderen en sommigen zijn hier gewoonweg niet in geïnteresseerd. Het is 
daarom de vraag of deze relatief sterke banden zich stand houden in de toekomst.  
 
6.4 Belang van herkenbare elementen voor betekenis van een plaats 
In de vorige paragraaf is toegelicht welke herkenbare kenmerken de respondenten opvallen en op 
welke wijze deze lintstructuur hierdoor herkenbaar is. Voor de beantwoording van de hoofdvraag is het 
echter noodzakelijk te kijken van welk belang deze herkenbaarheid van invloed is op de betekenis van 
deze lintstructuur voor de bewoners. Daarom wordt hier stil gestaan bij deze relatie en wordt verklaard 
welke invloed de fysieke, functionele en symbolische aspecten op dit punt hebben.  
Het blijkt dat de fysieke elementen vooral het kader vormen waarin het leven plaats vindt, activiteiten 
ontplooid kunnen worden en waardoor nieuwe kenmerken ontstaan waaraan men betekenis ontleent. 
In deze zin vormen fysieke aspecten vooral de ondergrond voor de functionele en symbolische 
aspecten en zijn zij via een omweg van belang voor de betekenis van deze plaats. Toch is ook 
zichtbaar dat herkenbare elementen in het fysieke aspect op directe wijze bijdragen aan de betekenis 
van een plaats. In dit onderzoek is gebleken dat het de structurerende fysieke aspecten zijn die deze 
rol vervullen. Aspecten zoals de vrije ligging, een ruime opzet en algemene diversiteit in de 
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bebouwing, zorgen ervoor dat een bepaalde sfeer en identiteit ontstaat waaraan veel respondenten 
sterke waarde toekennen.  
Wat betreft de functionele herkenbare elementen, moet gezegd worden dat deze vooral als 
totaalpakket gezien moeten worden. Het is gebleken dat het geheel aan voorzieningen, bedrijven en 
activiteiten van invloed is op de levendigheid van een plaats en daarmee hoe deze zich onderscheidt 
en mogelijk belangrijker, welke rol deze plaats heeft in het dagelijks leven van de bewoners. In de 
lintstructuur van Sprang-Capelle blijkt een uitgebreid pakket aan voorzieningen en activiteiten 
aanwezig en bovendien zijn er talloze bedrijven. Met dit punt onderscheidt deze plaats zich van haar 
omgeving: het is dé straat waar alles gebeurt. Aan deze sterke identiteit hechten respondenten veel 
waarde; het opereren als zelfstandige gemeenschap lijkt voor hen van grote betekenis te zijn. Doordat 
het functionele karakter in dit geval aansluit bij het beeld dat bewoners hebben van hun 
woonomgeving en deze laatste zich op dit punt onderscheidt van haar omgeving, zijn deze functionele 
kenmerken sterk van belang voor de betekenis die men toekent aan deze plaats.  
De symbolische elementen en vooral de sociale banden in een plaats blijken in dit geval echter het 
meest bij te dragen aan de betekenis van deze plaats voor de respondenten. Dit punt, wat niet direct 
zichtbaar is als ‘herkenbaar’ van buitenaf, zorgt voor grote verbondenheid aan de lintstructuur en zorgt 
ervoor dat deze plaats voor respondenten een plaats van betekenis is. Hoewel er niet veel fysieke 
artefacten aangewezen worden, blijkt dat zij zich veelal sterk verbonden voelen met deze plaats. Het 
merendeel heeft er veel vrienden, families zijn er al generaties gevestigd en er zijn vele sociale 
activiteiten. Voor sommigen is deze ons-kent-ons-sfeer wat beklemmend en deze groep heeft dan ook 
weinig sociale relaties binnen de lintstructuur. Maar de meesten hebben sterk het gevoel dat hun 
leven zich in dit dorp afspeelt en dit zorgt ervoor dat deze plaats van bijzondere betekenis is: de sterke 
sociale banden zorgen voor een sterke verbondenheid aan deze specifieke plaats.  
Al met al is te concluderen dat herkenbare elementen van invloed zijn op de betekenis die een plaats 
heeft. Uit het voorgaande komt naar voren dat, in ieder geval in de lintstructuur van Sprang-Capelle, 
de herkenbare fysieke, functionele en symbolische kenmerken ervoor zorgen deze plaats zich kan 
onderscheiden van haar omgeving en dat zich een identiteit en karakter ontwikkelt waar de 
respondenten zich mee verbonden voelen.  
 
Toch moet deze uitspraak over het belang van herkenbaarheid voor de betekenis van een plaats 
genuanceerd worden. Het is namelijk gebleken, uit zowel de mental maps als de interviews, dat de 
herkenbare elementen én de betekenis van de lintstructuur op uiteenlopende wijze benaderd wordt 
door de respondenten. Hoewel eveneens gebleken is dat er wel degelijk een uniforme betekenis te 
duiden is en specificaties te maken zijn voor de drie aspecten, blijkt de interpretatie daarvan en aldus 
de betekenis van de lintstructuur te verschillen voor een paar groepen. Deze zijn te onderscheiden op 
basis van het gebruik van voorzieningen (functioneel) en de aanwezigheid van sociale banden in de 
gemeenschap (sociaal) en verschillen in de waardering voor de fysieke aspecten van deze 
lintstructuur. De volgende alinea licht dit toe. 
In de conclusies van dit onderzoek wordt vooral stilgestaan bij die respondenten voor wie de 
lintstructuur van Sprang-Capelle van grote persoonlijke betekenis is en wat in dit onderzoek de 
meerderheid lijkt. Deze groep heeft sterke sociale banden binnen de gemeenschap en maakt 
bovendien regelmatig tot veel gebruik van de aanwezige voorzieningen en bedrijven. Het is dan ook 
zichtbaar dat deze groep veel waarde hecht aan de functionele en symbolische kenmerken van deze 
plaats. De huidige kenmerken dragen er voor hen aan bij dat zij goed kunnen functioneren: in sociale 
behoeften wordt voldaan en ook voor voorzieningen en activiteiten kan men terecht. De fysieke 
kenmerken lijken daarentegen slechts als fysiek artefact te functioneren: het herinnert hen aan 
ervaringen en verhalen uit het verleden, familiebanden en verder vormt het slechts het decor 
waartegen het dagelijkse leven zich afspeelt. 
Naast deze groep blijkt er een kleine groep respondenten te zijn voor wie deze plaats van weinig 
persoonlijke betekenis is. Deze groep lijkt met enkele kenmerken te typeren: zij hebben weinig sociale 
relaties binnen de lintstructuur of directe omgeving en met hun dagelijks leven en de activiteiten welke 
zij ondernemen zijn zij niet gebonden aan deze plaats. Voor deze groep zijn de functionele en sociale 
aspecten die deze lintstructuur juist kenmerken niet interessant en dragen niet bij aan de betekenis 
welke zij deze plaats toekennen. Het blijkt dat deze groep vooral de fysieke aspecten van de 
lintstructuur van Sprang-Capelle bijdragen aan de betekenis van deze plaats. Het is voor hen vooral 
een goede en mooie woonomgeving waarbij de eigen woning centraal staat: woningen, tuinen en 
woonomgeving zijn zaken welke wél bijdragen aan hun betekenis van deze plaats.  
Met het onderscheid tussen deze groepen die veel of weinig betekenis toekennen aan deze plaats, 
wordt aangesloten bij de stelling van Cuba & Hummon (1993, p.115) gepresenteerd in paragraaf 3.2. 
Hierin haalden zij aan dat er onderscheid bestaat tussen sociale gebondenheid en fysieke 
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gebondenheid aan plaatsen. Het blijkt aldus dat dit zelfde onderscheid te maken is wat betreft de 
bewoners van de lintstructuur van Sprang-Capelle op basis van de gesproken respondenten.  
 
6.5 Vooruitblik 
In dit onderzoek zijn meerdere inzichten verkregen wat betreft het belang van herkenbaarheid voor de 
betekenis die bewoners toekennen aan plaatsen en de lintstructuur van Sprang-Capelle in het 
bijzonder. Een terugblik op de opening van dit onderzoek geeft echter aan dat enkele vragen nog de 
aandacht vragen en daarom hier toegelicht worden. Enerzijds is het de vraag hoe de huidige 
betekenis van een plaats stand houdt in de toekomst en welke rol veranderingen in de bevolking 
daarbij spelen. Anderzijds blijft de vraag hoe de herkenbaarheid van lintstructuren aangepakt moet 
worden, gezien diverse gemeenten dit op hun agenda gezet hebben.  
 
Om te beginnen is het de vraag of en hoe de huidige betekenis van een plaats stand houdt in de 
toekomst. Het is in dit onderzoek gebleken dat de lintstructuur van Sprang-Capelle momenteel een 
grote rol speelt in het dagelijks leven van de respondenten. Het is echter ook gebleken dat er 
verschillende typen bewoners zijn voor wie de lintstructuur van verschillende betekenis is én er 
diverse ontwikkelingen zijn welke deze betekenis kunnen afzwakken. Zo werd gesteld dat sociale 
contacten minder aanwezig en minder intensief worden en voor boodschappen steeds vaker buiten de 
lintstructuur winkelt. Tot slot herbergt deze lintstructuur relatief grote, dure woningen én overwegend 
oudere bewoners de op korte termijn kunnen verhuizen. Deze ontwikkelingen kunnen van invloed zijn 
op de verschillende fysieke, functionele en symbolische kenmerken van deze lintstructuur en daarmee 
de betekenis die deze plaats in de toekomst heeft. Het is dan ook de vraag hoe de huidige betekenis 
van deze plaats stand houd of wat de eventuele gevolgen zijn van een veranderende betekenis. In dit 
onderzoek is dit niet aan de orde gekomen, hoewel enige inzicht in deze ontwikkelingen verkregen is 
en daarom kan dit uitgangspunt zijn voor vervolgonderzoek.   
 
Tot slot blijft één vraag open: hoe moet de herkenbaarheid van lintstructuren versterkt worden, nu 
inzichtelijk is geworden fysieke aspecten het kader vormen waarin activiteiten en het dagelijks leven 
plaatsvinden en betekenis vooral ontleend wordt aan de gebondenheid aan mensen en functies in een 
plaats? Voor de externe herkenbaarheid lijken vooral fysieke en functionele kenmerken het plaatje te 
bepalen. De combinatie van herkenbare bebouwing met een levendige sfeer lijkt buitenstaanders 
veelal aanleiding tot herkenning en waardering te geven. En vanuit ruimtelijk perspectief en de visies 
waarmee gemeenten veelal kijken, is het begrijpelijk dat men slechts aandacht besteed aan fysieke 
kenmerken: aantrekkelijke plaatjes verkopen. Maar in dit onderzoek is gebleken dat voor de interne 
herkenbaarheid, het totaalplaatje juist belangrijk is. De betekenis van een plaats blijkt lang niet altijd 
gebaseerd op ruimtelijk relevante en aanwezige kenmerken en aandacht moet ook gegeven worden 
aan zaken die bewoners direct raken in hun dagelijks leven: levendigheid op straat en in activiteiten, 
zelfvoorziening qua voorzieningen en vooral samenhang tussen bewoners. In het geval van de 
lintstructuur van Sprang-Capelle is dit zichtbaar in een hechte gemeenschap, maar op een andere 
plaats zou dit een andere invulling kunnen krijgen. Het is aldus begrijpelijk dat gekozen wordt voor 
‘gemakkelijke’ stappen om de herkenbaarheid van plaatsen te versterken, maar daadwerkelijk effect 
kan pas worden bereikt wanneer gezorgd wordt dat een plaats van echte betekenis is voor bewoners 
en deze een voor hen geschikte rol in neemt in hun dagelijks leven.  
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Bijlage I  Keuze voor respondenten  
In deze bijlage wordt de keuze voor de verschillende respondenten verantwoord. Deze keuze is 
gebaseerd op een kwalitatieve steekproef, waarbij gebruik is gemaakt van een stappenplan (Dinklo, 
2006, p.38). Aan de hand van dit stappenplan is op verantwoorde en gefundeerde wijze mogelijk om 
respondenten te selecteren voor verder onderzoek. Belangrijk element hierin is dat de selectie plaats 
vindt op basis van die kenmerken en elementen van de respondenten zelf (verkregen uit de 
theoretische verkenning) die de meeste invloed zullen hebben op hun meningen, houdingen en 
gedragingen binnen de gestelde situatie (Dinklo, 2006, p.38).  
 
Stap 1 
Vanuit het theoretische gedeelte van dit onderzoek zijn verschillende kenmerken naar voren gekomen 
waarvan verwacht wordt dat deze van grote invloed zijn op de meningen, houdingen en gedragingen 
van de respondenten binnen deze situatie. Als eerste is dit de basis waarop men gebonden is aan de 
lintstructuur, ten tweede de duur van de betrokkenheid aan de lintstructuur en ten derde de huidige 
betrokkenheid van de respondent bij het proces dat de gemeente Waalwijk momenteel heeft lopen 
voor haar beleidsnotitie. Op basis van deze kenmerken is een conceptueel model opgesteld (Dinklo, 
2006, p.39), waar in de volgende stap een ‘ideale steekproef’ uit getrokken wordt. 

Hierbij is bovendien het onderscheid gemaakt tussen professionals en burgers/gebruikers, welke 
reeds in hoofdstuk x gebruikt is. Beide zijn op verschillende wijze betrokken bij de totstandkoming van 
de toekomst van de lintstructuren en bekijken deze lintstructuren bovendien op zeer verschillende 
wijze (Lupi, 200, p.66). Professionals kijken vooral vanuit hun visies die zij voor gebieden hebben en 
op het vlak waarin zij zich specialiseren (economie, ruimte, sociaal). Vanuit deze visies volgen 
verschillende aspecten welke zij belangrijk achten binnen deze lintstructuren. Burgers en gebruikers 
daarentegen bekijken de lintstructuren vanuit de ervaringen en belevingen welke zij hebben met de 
lintstructuren en van waaruit zij op verschillende wijze gebonden zijn aan de lintstructuren.  
 
Stap 2 
Aan de hand van het model (figuur a) waarin deze kenmerken opgenomen zijn, is een ‘ideale’ 
steekproef opgesteld (Dinklo, 2006, p.39). Hierin zijn combinaties gemaakt van de genoemde 
kenmerken, waardoor een uitgebreide range van groepen respondenten ontstaat die idealiter bij het 
onderzoek betrokken zouden moeten worden.  
Uit het model in figuur a komt dan naar voren dat er 18 groepen respondenten aanwezig zouden 
moeten zijn in de steekproef. Omdat er in iedere groep 2 respondenten zijn geteld, levert dit een totaal 
van 36 interviews op. Dit aantal kan naar boven stijgen wanneer binnen de gemeente en/of het 
adviesbureau meerdere gesprekken plaatsvinden.  
 
Stap 3 
Gezien de beperkingen van tijd en budget, is het echter niet mogelijk deze uitgebreide lijst van 
respondenten te onderzoeken. Bovendien is het niet mogelijk om een representatieve steekproef te 
maken in dit kwalitatieve onderzoek. In deze derde stap zijn daarom die kenmerken gekozen welke 
het meest van invloed zijn, ofwel welke zeer zeker opgenomen moeten worden in het onderzoek.  

 
Figuur a Conceptueel model respondenten keuze, eigen bewerking 
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Het eerste belangrijke kenmerk dat is laten vervallen, is de bindingsbasis professionals. In de 
verklaring voor het onderscheid tussen professionals en gebruikers is reeds aangegeven dat 
professionals vanuit hun eigen visie kijken naar de lintstructuren en daarop gebaseerd voor hen 
belangrijke aspecten benoemen. In dit onderzoek is gekozen om de focus te leggen op de beleving en 
ervaring met de lintstructuur en de betekenis die deze daardoor krijgt voor de betrokkene. Het is 
daarom minder van toepassing op welke wijze professionals de lintstructuren bezien.  
Hiernaast is gekozen om binnen de groep gebruikers de bindingbasis algemeen nut en gebruikers te 
laten vervallen. Voor de eerste groep lijkt het vooral op voorhand duidelijk welke aspecten en 
kenmerken van lintstructuren belangrijk zijn, waardoor gesprekken met deze groep van mindere 
toegevoegde waarde zullen zijn. De tweede groep, gebruikers, vervalt omdat deze groep zowel lastig 
te bereiken is en bovendien de betekenis die zij geven aan de lintstructuur voor dit onderzoek van 
minder belang is.  
Om dat op deze wijze nog altijd 8 groepen over blijven (en aldus 16 interviews), is gekozen om de 
twee andere kenmerken (duur binding en betrokkenheid gemeentelijk proces) te laten vervallen. 
Hoewel dit onderscheid mogelijk interessant is, is vanuit strategische overwegingen gekozen om niet 
op deze basis te selecteren. In plaats daarvan is gekozen om te beginnen met drie respondenten per 
groep (bewoner en ondernemer) en wanneer de verkregen informatie daarom vraagt, extra 
respondenten te zoeken.  
 
Beschrijving van de groepen respondenten 
Gezien de voorgaande overwegingen is voor dit onderzoek gekozen om respondenten te werven in 
een tweetal groepen; zowel bewoners van en ondernemers in de lintstructuur van Sprang-Capelle. Het 
streven qua aantal interviews ligt op 3-5 per groep, waardoor tussen de 6-10 interviews verwacht 
worden. Van de respondenten welke bereid zijn gevonden voor dit onderzoek is in tabel 2 een 
samenvatting gegeven van enkele van hun kenmerken. Zoals hier beschreven is, is aandacht 
geschonken aan hun leeftijd en bewoningsduur. Dit uiteraard naast de groep waartoe de respondent 
behoort. Interessant is te zien dat de ondernemers welke gevraagd zijn, zelf veelal ook bewoners 
bleken te zijn.  
 
Vanuit de geselecteerde groepen, is het noodzakelijk daadwerkelijke personen te kiezen. Deze 
personen zijn instantie geworven via de kennissenkring van de interviewer: het is kennissen gevraagd 
of zij een geschikte bewoner kenden. Hierdoor is gezorgd dat niet de directe kennissen gesproken 
worden, maar dat bewoners geïnterviewd zijn die de interviewer zelf niet kennen. Met deze personen 
is persoonlijk een afspraak gemaakt voor de interviews. Uiteindelijk zijn 5 respondenten gevonden in 
deze categorie. Hiervan moet gezegd worden dat deze verspreid zijn over 4 interviews: één interview 
vond plaats met een echtpaar, welke beide geïnterviewd zijn. De respondenten zijn divers qua leeftijd 
en bewoningsduur, zodat op dit punt toch enige diversiteit aanwezig is. Opvallend is wel dat veel 
respondenten reeds lange tijd in de lintstructuur woonachtig zijn en enkele respondenten juist zeer 
kort.  
Wat betreft de ondernemers in dit onderzoek is op basis van de kennis over de aanwezige bedrijven in 
de lintstructuur de wens ontwikkeld om bij de ondernemers achter diverse typen bedrijven een 
interview af te nemen. Zowel een groot als klein bedrijf en vanuit diverse sectoren: detailhandel, 
kantoor of een bedrijf met technische werkzaamheden. Hierdoor is getracht een afspiegeling te 
verkrijgen van de ondernemers in deze lintstructuur. Om deze bereid te krijgen voor een interview, zijn 
de verschillende ondernemers persoonlijk gesproken, face-to face of telefonisch. Op deze wijze zijn 
uiteindelijk 3 respondenten geworven, bovendien vallend in verschillende sectoren: detailhandel, een 
bakkerij en een bedrijf dat technische werkzaamheden uitvoert. Deze bedrijven verschillen ook sterk 
qua grootte: van een eenmanszaak tot een bedrijf waar 30 personen werkzaam zijn. Hierdoor is 
zichtbaar dat de diversiteit in de bedrijven in de lintstructuur ook in dit onderzoek enigszins naar voren 
komt.  
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Bijlage II  Mental mapping  
Introductie op mental mapping 
Mental mapping is in essentie het tekenen van een schets van hoe men zich een plaats herinnert en 
zou omschrijven. Omdat men deze schets maakt vanuit het eigen perspectief, ligt de focus van mental 
mapping op de perceptie van een plaats door een persoon, gebaseerd op zijn geheugen, ervaringen, 
persoonlijke omstandigheden en overwegingen (Neuhaus, 2009).  
De mental map is afkomstig van Kevin Lynch (1960), die middels de mental map inzichtelijk probeerde 
te maken hoe mensen plaatsen zien en op welke wijze dit tot stand komt. Lynch zegt hierover: “Every 
citizen has had long associations with some parts of his city, and his image is soaked in memories and 
meanings” (Lynch, 1960, p 1). Om deze perceptie van een plaats mogelijk te maken is het daarom 
een voorwaarde dat men zich door de plaats beweegt en ervaringen heeft met deze plaats. Hoe vaker 
dit gebeurt, hoe beter de cognitieve kaart (Jones, 2007). De mentale kaart geeft daardoor niet alleen 
informatie over de plaats zelf, maar vooral ook over de persoon die deze getekend heeft en zijn of 
haar leven (Gould & White, 2004, p.13).  
 
Voor- en nadelen van mental maps 
Het gebruik van mental maps in het onderzoeken van de betekenis welke mensen aan plaatsen geven 
kent zowel voor- als nadelen welke hier besproken worden en afkomstig zijn van Jones (2006).  
Een belangrijk voordeel van mental maps is dat zij de persoonlijke betekenis van een plaats van 
individuen weergeven. Hierdoor is een goed beeld te krijgen van de verschillende betekenissen die 
men aan plaatsen toekent en bovendien welke elementen daarin van belang zijn. Hiernaast is een 
positief punt dat een mental map op snelle wijze gemaakt kan worden en iedereen een mental map 
kan maken.  
Er zijn echter enkele belangrijke nadelen aan mental maps, waarvan een belangrijke is dat de 
interpretatie ervan lastig is. Dit komt voort uit het feit dat er geen standaarden zijn bij het tekenen van 
een dergelijke kaart en niet iedereen op dezelfde wijze tekent waardoor de plaatsen lastig te 
vergelijken zijn. Zij zijn vooral context en persoonsafhankelijk: dat geeft individuele informatie, maar 
maakt vergelijking lastig. Bovendien wordt men beperkt tot die elementen die geschikt zijn om te 
schetsen: emoties en dergelijke zijn lastiger af te beelden maar wel degelijk van belang in de 
interpretatie van een persoon (Pocock, 1975, p.493). Daarnaast geeft Pocock aan dat ook de vraag 
van de interviewer van invloed is: wordt er gevraagd naar de werkelijkheid, een beschrijving voor een 
buitenstaander of anderszins. Van invloed is zelfs het formaat en de vorm van het papier waarop 
geschetst mag worden.  
Al met al zijn er enkele afwegingen te maken, en deze lijken vooral op het gebied van welke 
elementen uit de mental maps onderzocht gaan worden. Voor het onderzoeken van routes, specifieke 
elementen en concentraties en spreidingen lijken mental maps een goede methoden om informatie te 
verzamelen.  
 
Het tekenen van een mental map 
De kaart van een plaats welke mensen in hun hoofd hebben zitten, is op verschillende wijze te 
onderzoeken. Zo kan men een routebeschrijving vragen binnen een plaats of iemand zo veel mogelijk 
aspecten van een plaats in korte tijd op laten noemen (Lynch, 1960, p.2). In dit onderzoek ligt echter 
de nadruk op het laten tekenen van een kaart met daarin diverse kenmerken van de plaats zoals de 
persoon deze kent en deze kaart ook te laten toelichten.  
 
Men start met het geven van een leeg vel en een set tekenmiddelen, waardoor de respondent vrij is in 
de wijze waarop men de mental map tekent. De enige (belangrijke) voorwaarde is dat men tekent 
vanuit het geheugen en geen gebruik maakt van bestaande kaarten.  
De instructies zijn relatief eenvoudig: de focus licht op wat er getekend wordt en niet zozeer hoe dat 
tot stand komt. De vraag die gesteld wordt is “zou u een snelle kaart willen tekenen van gebied x, juist 
alsof het een snelle beschrijving van dit gebied is en alle belangrijke elementen hierin genoemd 
worden. Dit hoeft niet accuraat, maar een grove schets” (gebaseerd op: Lynch, 1960, p.141). 
Tijdens het tekenen wordt gevraagd om toe te lichten wat getekend wordt, zodat de achtergronden en 
redenen duidelijker worden.  
 
Er zijn een drietal fasen te onderscheiden in het proces van het schetsen (Neuhaus, 2009). In de 
eerste fase wordt het skelet getekend, waarin de belangrijkste informatie, objecten, namen en paden 
naar voren komen. In de volgende fase wordt dit skelet aangekleed en wordt vanuit herinnering en 
belevingen informatie en omschrijvingen toegevoegd, waardoor de kaart meer toegevoegde waarde 
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krijgt. De derde fase wordt gekenmerkt door het opfraaien: hierin wordt geen belangrijke informatie 
toegevoegd, maar nogmaals beschouwd en verfijnd. Wanneer dit proces klaar is, zijn er op de mental 
map een aantal elementen te herkennen (Lynch, 1960): paden, randen, gebieden, knooppunten en 
landmarks, welke de aanknopingspunten vormen voor het analyseren van de kaart. 
 
Interpreteren van een mental map 
Nu een mental map getekend is, komt de vraag naar boven hoe uit al deze expliciete en impliciete 
informatie belangrijke kennis naar boven kan worden gehaald. Om hier mee om te gaan zijn er enkele 
zaken om bij stil te staan, zaken welke naar voren zijn gekomen uit eerdere onderzoeken.  
Er zijn een drietal punten waar een mental map ons inzicht in geeft (WSA, 2005, p.7): gebruik en 
oriëntatie, beleving en waardering.  
Voor het eerste punt kan onder meer gekeken worden naar de reikwijdte van de mental map. Uit 
onderzoek is gebleken dat we meer weten over plaatsen die ons nabij staan, onderdeel van onze 
dagelijkse routine vormen, dan plaatsen verderaf. Deze nabije plaatsen zijn voor ons dan ook veel 
belangrijker dan plaatsen verder weg (Gould & White, 2004, p.19). In mental maps zullen de plaatsen 
die dicht bij ons staan dan ook groter en gedetailleerder getekend worden. Dit eerste punt wordt 
bovendien direct in de eerste fase van het tekenen van een mental map uitgetekend (WSA, 2005, 
p.7). Het geeft daarmee inzicht in de wijze waarop de ruimte gebruikt wordt en welke ruimtelijke en 
functionele elementen daarbij gebruikt worden.  
Een tweede punt is de beleving van de ruimte en wordt bepaald door de wijze waarop het individu kijkt 
naar de omgeving en deze interpreteert. Het gaat dan om plekken die men aantrekkelijk vindt, waar de 
psychologische grenzen van het gebied liggen en welke kwaliteiten aan het gebied worden 
toegekend. Dit punt gaat dan ook vooral in op de relatie tussen het gebied en de omgeving daarvan, 
en de relatie tot andere gebieden. Niet alleen qua afstand, maar vooral ook qua karakter en 
kwaliteiten. Dit komt vooral naar voren in kwalitatieve aanduidingen en criteria (WSA, 2005, p.8).  
Het derde punt, de waardering van de ruimte, gaat vooral om de persoonlijke betekenis die aan de 
ruimte gegeven wordt. Het gaat over plekken die men status toekent binnen de ruimte en anderzijds 
over plekken en elementen die men liever niet aanwezig wilde. Dit punt kan vooral opgehangen 
worden aan fysieke ‘dragers’ (WSA, 2005, p.8) van de identiteit en betekenis van een plaats en 
brengen daardoor het fysieke met symbolische aspect van een plaats met elkaar in verband.  
 
Op basis van de verschillen en overeenkomsten op de drie punten tussen de respondenten, komen de 
daadwerkelijk belangrijke kenmerken, elementen en aspecten naar voren die zowel positief als 
negatief beoordeeld worden. Het geeft daardoor inzicht in de betekenis die men toekent aan de ruimte 
en welke elementen daarin een belangrijke rol spelen. Er kan per groep een verklaring worden 
geformuleerd welke inzicht geeft in hun perceptie van het gebied en datgene wat hun interne binding 
vormt.  
 
Toch moet ook nog gekeken worden naar verschillende ‘fouten’ die naar voren komen in mental maps 
en veel informatie geven over de interpretatie door de respondent. Het is Tversky die aangeeft dat 
mental maps geconstrueerd worden aan de hand van herinneringen en associaties, maar dat op het 
moment dat gevraagd wordt een mental map te schetsen mogelijk niet alle herinneringen naar boven 
komen. Hierdoor ontstaan aldus haar enkele fouten in de mental maps, waardoor deze minder dan 
mogelijk de werkelijkheid representeren. Zo zijn er fouten gemaakt door het perspectief of de locatie 
van waar men de vraag stelt: wanneer men ten westen van een punt de vraag gesteld wordt reageert 
men anders dan wanneer men ten oosten ervan staat. Ook liggen plaatsen die men door eigen 
herinnering aan elkaar linkt op mental maps dichter bij elkaar dan in werkelijkheid dichtbij gelegen 
punten die minder bekend zijn. Andere vervormingen treden op wat betreft de oriëntatie/rotatie van de 
mental map, waarbij noord/zuid omgewisseld kunnen worden. Of wanneer er ingewikkelde structuren 
of randen aanwezig zijn, zijn respondenten geneigd deze te vereenvoudigen.  
Op deze en andere punten moet men bedacht zijn wanneer een mental map onderzocht wordt en 
door hiervan kennis te nemen, is het mogelijk betere conclusies te trekken en uitspraken te doen over 
de herkenbare elementen voor een respondenten en de betekenis welke zij toekennen aan een 
plaats.  
 
 



 

  108 

Bijlage III  Topiclijst bewoners  
 
1. Introductie 
Bedanken 
Uitleg van onderzoek en opzet van het interview 
 
2. Binding van respondent aan lintstructuur 
a. introductie op persoon/respondent. b. geschiedenis van respondent in lintstructuur (hoe terecht 
gekomen, waarom hier, bewoningsduur) c. familie binnen de lintstructuur. d. werken binnen de 
lintstructuur. e. Korte beschouwing van karakter en identiteit van lintstructuur: wat maakt uniek? 
 
3. Mental Map 
1.  a. introductie mental map. b. vraagstelling “Wilt u het lint schetsen zoals u deze aan een 

buitenstaander zou beschrijven, waarbij u alle elementen schetst welke u van belang acht?” c. 
Beschikbaar stellen papier, pen, potlood, viltstift. d. onder schetsen vragen naar geschetste 
onderdelen. (Wat schetst u? Waarom schetst u dat?) e. slot: vraag of geheel compleet is.  

2.  a. bespreken mental map. b. belangrijke plaatsen. c. bijzondere verhalen  
 
Bespreken thema’s 
4. Fysiek 
Doelstelling: wat zijn de herkenbare en bijzondere plekken voor de respondent. Hoe typeert 
deze het karakter van de lintstructuur in fysiek op zicht. Welke betekenis kent de respondent 
toe aan bebouwing, relatie lint-ommeland. 
1.  a. Stelling: het lint is mooi. b. mooiste plek c. minst mooie plek.  
2.  a. bebouwing: hoe te omschrijven? b. kwaliteiten; waardoor onderscheidt het zich c. uitstraling 

en aanblik d. bijzondere betekenis van gebouwen.  
3.  a. omgeving: relatie lint en ommeland b. open of gesloten gevoel? c. moet vrijheid behouden? 

d. insluiting door Landgoed Driessen (mening respondent, invloed op lint) 
 
5. Functioneel 
Voorzieningen 
Doelstelling: welke voorzieningen herkent responden t, welke betekenis verbindt hij daaraan en 
op welke wijze gebruikt respondent zelf de genoemde  voorzieningen.  
1.  a. Stelling: het lint heeft voldoende voorzieningen. b. noodzaak eigen voorzieningen 
2.  a. welke voorzieningen aanwezig b. typeren naar categorie 
3.  a. waar doet respondent boodschappen, kleding kopen, huisarts, ontspanningsactiviteiten. b. 

zo niet, ook mogelijk in lintstructuur? c. waarom gebruik in lintstructuur?  
4.  a. gemiste voorzieningen 

    
Bedrijvigheid 
Doelstelling: welke bedrijven herkent respondent, h oe staat hij tegenover bedrijvigheid. 
1.  a. Stelling: Het lint is bedrijvig en ik vindt dat positief.  
2.  a. welke bedrijven aanwezig b. typeren naar categorie (sector, grootte) c. ondernemersgeest 

aanwezig? 
3.  a. horen bedrijven bij karakter lintstructuur. b. lint zonder bedrijven. c. waarom zitten bedrijven 

hier. 
4.  a. hoe ervaart respondent bedrijven. b. negatieve effecten. c. positieve effecten 
 
Verkeer 
Doelstelling: hoe gebruikt respondent lintstructuur . Beleving bereikbaarheid intern en extern. 
Leesbaarheid: weg wijzen.  
1.  a. welke route gebruikt respondent door lintstructuur. (lint + zijwegen+ bestemming) b. wat valt 

hen daar aan op. c. welk vervoersmiddel.  
2.  a. aansluiting op hoofdwegen. b. noodzaak goede bereikbaarheid c. typering verkeer in 

lintstructuur (type, intensiteit, verschillen tussen delen/tijdstippen) d. verkeersproblemen. 
3.  a. moeilijkheidsgraad weg wijzen vanuit snelweg. b. moeilijkheidsgraad weg wijzen intern.  
 
Sociaal  
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Doelstelling: typering sociale banden. Aanwezigheid  van familie, vrienden, kennissen. Typering 
contact met buurtgenoten.  
1.  a. Stelling: het lint is in sociaal opzicht een eenheid 
2.  a. aanwezigheid familie en contacten. b. aanwezigheid vrienden/kennissen en contacten.  
3.  a. typering bewoners van de lintstructuur (karakter, leeftijden, bewoningsduur).  
4.  a. kent men buren en buren naast buren b. contacten met buurtgenoten omschrijven 

(intensiteit, duur, typering). c. waar leren kennen buurtgenoten d. noodzaak buurtcontacten e. 
saamhorigheidsgevoel aanwezig/ buurtactiviteiten f. tolerantiegrens 

5.  a. rol van geloofsovertuiging in gemeenschap. b. gaat u zelf naar de kerk/aangesloten bij. c. 
   
Verbondenheid 
Doelstelling: op welke wijze voelt respondent zich verbonden aan /thuis in lintstructuur. 
1.  a. wat maakt dit gebied bijzonder voor respondent b. voelt respondent zich thuis.  
2.  a. zou respondent in andere omgeving kunnen wonen. b. in andere plaats.  
3.  a. waardoor gebonden aan deze lintstructuur. b. of niet gebonden: waarom 
4.  a. tevredenheid met deze plaats als woonomgeving.  
 
Veranderingen/ toekomst 
Doelstelling: inzicht in houdbaarheid van huidige k enmerken. Visie hierop van respondent door 
kennis van activiteiten buurtgenoten.  
1.  a. Stelling: hoe ziet het lint er in de toekomst uit? b. welke ontwikkelingen te verwachten. c. 

veranderingen van afgelopen tijd/decennia (fysiek/functioneel/sociaal)  
2.  a. bedreigingen voor toekomst. b. kansen voor toekomst.  
 
Afsluiting 
Positioneren respondent ahv stellingen 
1.  Staat het lint midden in het leven of aan de zijlijn van het leven?  
2.  Is het lint bruisend of (gedoemd op te) gaan in grijze massa? 
3.  Onderscheid het lint zich als woonomgeving van haar omgeving en waarom? 
4.  In de ideale situatie, is het lint.. 

a. Stad, dorp of platteland 
b. Levendig of rustig 
c. Onderdeel van of op zichzelf staande eenheid 
d. Modern of traditioneel 

5.  Linten moeten vernieuwd worden of in linten moet historie bewaard blijven 
6.  Ontwikkeling vindt zelf plaats of men moet ontwikkelingen sturen 
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Bijlage IV  Topiclijst ondernemers  
 
1. Introductie 
Bedanken 
Uitleg van onderzoek en opzet van het interview 
 
2. Binding van respondent aan lintstructuur 
1.  a. introductie op persoon/respondent/ onderneming. b. geschiedenis van onderneming in 
lintstructuur (hoe terecht gekomen, waarom hier, duur onderneming)  
2.  a. persoonlijke binding: wonen, familie, anders.  
 
3. Locatie/ Algemeen 
Doelstelling: inzicht in vestingklimaat van lintstr uctuur voor bedrijven.  
1.  a. vestingklimaat: positieve aspecten. b. negatieve aspecten. c. voor alle of bepaald type 

bedrijven? 
2.  a. is het fysiek (panden):representatieve locatie b. functioneel (bereikbaarheid, 

bezoekersstroom) c. of symbolisch (ondernemersgeest, historie) d. of een combinatie van 
beide? 

3.  a. Wat maakt dit gebied tov andere gebieden (waalwijk, kaatsheuvel). b. op verschillende 
aspecten (fysiek, ligging, functioneel, sociaal) 

4.  a. hoe verschilt locatie lintstructuur van centrum/op bedrijventerrein/in een wijk b. 
gemeentelijke regelingen 

 
4. Locatie/ Fysiek 
Doelstelling: inzicht in de kwaliteiten van lintstr uctuur in fysieke zin voor bedrijven. 
1.  a. Stelling: het lint is mooi. b. mooiste plek c. minst mooie plek.  
2.  a. bebouwing: hoe te omschrijven? b. kwaliteiten; waardoor onderscheidt het zich c. uitstraling 

en aanblik d. bijzondere betekenis van gebouwen.  
3.  a. hoe werken fysieke kenmerken voor bedrijfsvoering van bedrijven? 
 
5. Locatie/ functioneel 
Doelstelling: inzicht in kwaliteiten van lintstruct uur in functionele zin voor bedrijven.  
1.  Gebruik 

a. langskomend verkeer. b. parkeren van bezoekers  
2.  Bereikbaarheid 

a. bereikbaarheid van buitenaf b. ligging tov woonwijken. c. ligging tov andere kernen. d. 
ligging tov doorgaande wegen 

 
6. Andere bedrijven; bedrijfsomgeving 
Doelstelling: inzicht in bedrijfscultuur in lintstr uctuur en onderlinge contacten tussen 
bedrijven.  
1.  a. Typering bedrijvenbestand b. veel ondernemers in de lintstuctuur. c. welk type 

ondernemers- bedrijven. (sectoren, grootte) 
2.  a. eigen positie binnen bedrijvenbestand 
3.  a. functies aanwezig specifiek voor deze locatie (hier niet verwacht) 
4.  Organisatiegraad. a. contacten tussen bedrijven onderling. b. officiële organisatie? c. welk 

streven van deze organisatie. d. georganiseerde activiteiten voor bedrijven. e. gezamenlijke 
inspanning bij benodigde actie. f. zijn alle bedrijven hierbij aangesloten? g. nut en noodzaak 
van deze organisatie 

 
7. Eigen bedrijf 
Doelstelling: positionering van eigen bedrijf ten o pzichte van andere bedrijven. Inzicht in 
klantenkring, betrokkenheid bij gemeenschap en loca tiemogelijkheden. 
1.  a. belang van locatie voor bedrijf. b. groeimogelijkheden op locatie. c. veranderingen in 

gebruik of functie mogelijkheden.  
2.  a. noodzaak tot veranderen b. verhalen of problemen hierover van andere ondernemers 
3.  a. klantenkring: waar vandaan, leeftijd, bijzonderheden. b. dagelijkse-wekelijkse klanten of 

incidentele. c. groeipotentie 
 



 

  111 

 
8. Relatie ondernemer/ bewoner 
Doelstelling: inzicht in overgang tussen ondernemer  en bewoner wanneer respondent ook in 
lintstructuur woont. 
1.  a. beleving van tegelijkertijd ondernemer en bewoner. b. positieve kanten. c. negatieve 
kanten. d. is bedrijf los te zien van persoon- ondergeschikt. e. Lintstructuur als bedrijfsomgeving of 
woonomgeving.  
 
Afsluiting 
Positioneren respondent ahv stellingen 
1.  Staat het lint midden in het leven of aan de zijlijn van het leven?  
2.  Is het lint bruisend of (gedoemd op te) gaan in grijze massa? 
3.  Onderscheid het lint zich als woonomgeving van haar omgeving en waarom? 
4.  In de ideale situatie, is het lint.. 

a. Stad, dorp of platteland 
b. Levendig of rustig 
c. Onderdeel van of op zichzelf staande eenheid 
d. Modern of traditioneel 

5.  Linten moeten vernieuwd worden of in linten moet historie bewaard blijven 
6.  Ontwikkeling vindt zelf plaats of men moet ontwikkelingen sturen 
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Bijlage V  Analyseschema  
 
Dit schema is opgesteld aan de hand van de verschillende topiclijsten en bovendien de 
onderzoeksvragen en de wijze waarop hier getracht wordt antwoord te geven. Leidend hierbij is de 
verdeling in de fysieke, functionele en symbolische aspecten waarmee zowel de herkenbaarheid van 
als betekenisgeving aan plaatsen gemaakt wordt. Voor elk van deze onderdelen is een apart 
analyseschema opgesteld. Hierbij is bovendien rekening gehouden met het feit dat met bewoners en 
ondernemers verschillende aspecten besproken zijn.  
In het analyseschema is zichtbaar dat de verschillende thema’s, zoals naar voren kwamen in de 
topiclijsten, door elkaar terug komen in de resultaten. Dit komt omdat ieder thema zijn input heeft voor 
de verschillende fasen van de resultaten.  
 
Fase 1 Mental Maps 
Omschrijving: inzicht verkrijgen in de belangrijkste kenmerken van de lintstructuur en het feit dat de 
respondenten ieder op eigen wijze deze plaats interpreteert. Het schema is op dit punt gebaseerd op 
de toelichting van de techniek Mental Mapping, beschreven in bijlage II. Hierbij moet opgemerkt 
worden dat niet alle genoemde punten terug te vinden zijn op de mental maps zelf, sommige komen 
voort uit de mondelinge toelichting van de respondent.  
 
Literatuur   Uitwerking 
Oriëntatie  Windrichting mental maps,  

Inschatting afstanden binnen lintstructuur (verschillende straten) 
Detaillering 

Structuur Randen 
Structuur van wegen en zijwegen 
Opvallende verschillen binnen structuur 

Bebouwing   Schets van woningen 
Schets van bedrijven 
Specifieke kenmerken bebouwing toelichting 

 
Objecten   Beschrijving van objecten en toelichting op keuze 
 
Fase 2 Fysieke aspect 
Omschrijving: inzicht verkrijgen in die fysieke aspecten welke bijdragen aan de herkenbaarheid van de 
lintstructuur van Sprang-Capelle. Het schema is op dit punt gebaseerd op de literatuur betreffende de 
fysieke aspecten, beschreven in paragraaf 3.3.3, bovendien is gekeken naar de specifieke kenmerken 
voor lintstructuren welke naar voren zijn gekomen uit het tweede hoofdstuk.  
 
Literatuur   Uitwerking 
Structuur   Lineaire vorm 
    Los element in het landschap 
    Relatie met omliggende structuren 
    Begin- en eindpunt 
Bebouwing   Diverse tijdsperioden 
    Moderne gebouwen 
    Verstaffeling van rooilijn 
    Landmarks 
    Mooi en minder mooie plekken 
 
Fase 3 Functionele aspecten 
Omschrijving: inzicht verkrijgen in die functionele aspecten welke bijdragen aan de herkenbaarheid 
van de lintstructuur van Sprang-Capelle. Het schema is op dit punt gebaseerd op de literatuur 
betreffende de functionele aspecten, beschreven in paragraaf 3.3.4. Bovendien is gekeken naar de 
specifieke kenmerken voor lintstructuren welke naar voren zijn gekomen uit het tweede hoofdstuk. 
 
Literatuur   Uitwerking    Toelichting 
Patronen van functies  Typering van woonfunctie 
    Typering van consumptiefuncties 
    Typering van werkfuncties   
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     ad. ondernemers  Vestingsklimaat 
Klantenkring 

         Vereniging van ondernemers 
Belang ondernemers voor 
gemeenschap 
  

          
Patronen van activiteit  Gebruik van voorzieningen   
Verplaatsingspatronen  Gebruik van wegenstructuur  Gebruikte routes en zijwegen 
         Intensiteit op wegen 
    Leesbaarheid    Externe routebeschrijving 
         Interne routebeschrijving 
Fase 4 Symbolische aspecten 
Omschrijving: inzicht verkrijgen in die symbolische aspecten welke bijdragen aan de herkenbaarheid 
van en betekenisgeving aan de lintstructuur van Sprang-Capelle. Het schema is op dit punt gebaseerd 
op de literatuur betreffende de fysieke aspecten, beschreven in paragraaf 3.3.5. Bovendien is gekeken 
naar de specifieke kenmerken voor lintstructuren welke naar voren zijn gekomen uit het tweede 
hoofdstuk. 
 
Literatuur   Uitwerking    Toelichting 
Verbondenheid aan mensen Thuis voelen 
    Gebondenheid aan mensen  Gebonden aan familie 

Gebonden aan vrienden en 
kennissen 

         Gebonden aan buurtgenoten 
          
         Rol van geloofsovertuiging 
Fysieke artefacten  Plaatsen met herinneringen 
 
 
Met behulp van deze opzet is het mogelijk om conclusies te trekken wat betreft de aanwezigheid van 
herkenbare elementen binnen de lintstructuur van Sprang-Capelle. Bovendien is op enige wijze aan te 
geven hoe deze herkenbare elementen van belang zijn voor de betekenis die de respondenten geven 
aan deze lintstructuur. Daarnaast is het mogelijk om onderscheid te maken tussen de verschillende 
respondenten en deze onder te verdelen in groepen met verschillende mening ten aanzien van 
diverse onderwerpen in dit schema.  
 
 
 
 


