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INLEIDING	  
Kaarten	  zijn	  niet	  slechts	  van	  de	  moderne	  tijd.	  Meer	  dan	  9000	  jaar	  geleden	  werd	  in	  Turkije	  de	  
eerste	  kaart	  vervaardigd.	  Sindsdien	  worden	  kaarten	  gebruikt	  als	  vereenvoudigde	  weergave	  
van	  de	  werkelijkheid,	  de	  gebruiker	  in	  staat	  stellende	  om	  te	  navigeren	  en	  zich	  te	  oriënteren.	  
Kaarten	  hebben	  in	  de	  huidige	  tijd	  een	  metamorfose	  ondergaan	  en	  zijn	  geremedieerd	  terug	  
te	  vinden	  in	  een	  tal	  van	  media,	  waaronder	  de	  smartphone.	  Papieren	  kaarten	  hebben	  deels	  
de	  weg	  geruimd	  voor	  digitale	  versies	  van	  top-‐down	  weergaven	  van	  steden,	  die	  door	  middel	  
van	  een	  dataverbinding	  tussen	  de	  smartphone	  en	  het	  internet	  overal	  opgevraagd	  kunnen	  
worden	  bij	  servers	  van	  bijvoorbeeld	  Google.	  Cartografie	  is	  deels	  gedigitaliseerd.	  

Volgens	  een	  onderzoek	  van	  Telecompaper	  heeft	  58%	  van	  de	  Nederlandse	  consumenten	  een	  
smartphone,	  zo	  blijkt	  uit	  het	  rapport	  Dutch	  Smartphone	  User	  2012-‐Q2.	  In	  2011	  was	  dit	  
percentage	  42%.	  Als	  deze	  aantallen	  geëxtrapoleerd	  worden	  dan	  kan	  verwacht	  worden	  dat	  
de	  groei	  zich	  nog	  enige	  tijd	  aanhoudt	  en	  dat	  smartphones	  een	  gemeengoed	  worden	  van	  de	  
Nederlandse	  bevolking.	  In	  het	  licht	  van	  deze	  groeiende	  smartphonepenetratie	  is	  het	  van	  
belang	  om	  te	  kijken	  naar	  de	  invloed	  van	  de	  mobiele	  apparaten	  en	  het	  gebruik	  ervan.	  

Op	  wetenschappelijk	  vlak	  zijn	  er	  legio	  onderzoeken	  geweest	  naar	  het	  effect	  van	  het	  gebruik	  
van	  smartphones.	  In	  een	  onderzoek	  naar	  het	  gebruik	  van	  draagbare	  digitale	  objecten	  in	  
openbare	  ruimtes	  wordt	  cocooning	  genoemd	  als	  gevolg	  van	  het	  gebruik	  van	  objecten	  als	  
mp3-‐spelers	  en	  smartphones.	  Smartphones	  bieden	  ons	  een	  “personalized	  media	  
environment	  that	  is	  attached	  to	  the	  person	  and	  not	  the	  physical	  place”	  (Ito	  et	  al.	  6).	  Op	  het	  
moment	  dat	  een	  persoon	  niet	  met	  een	  gerichte	  activiteit	  bezig	  is,	  is	  deze	  dus	  snel	  geneigd	  
om	  zijn	  mobiele	  apparaat	  erbij	  te	  pakken	  en	  als	  het	  ware	  een	  cocon	  om	  zichzelf	  heen	  te	  
vormen.	  De	  persoon	  verlaat	  de	  huidige	  sociale	  situatie	  en	  sluit	  zich	  op	  in	  een	  omgeving	  
waarbinnen	  hij	  kan	  kiezen	  met	  wie	  er	  interactie	  plaatsvindt.	  Er	  ontstaat	  een	  cocon	  die	  de	  
persoon	  compleet	  afsluit	  van	  de	  omgeving.	  

Op	  het	  raakvlak	  van	  mobiele	  apparaten	  en	  cartografie	  heeft	  er	  nog	  weinig	  onderzoek	  
plaatsgevonden.	  Onderzoek	  naar	  Google	  Maps	  richt	  zich	  vaak	  op	  gebruikersparticipatie,	  een	  
van	  de	  idealen	  van	  web	  2.0	  (o.a.	  Hardey;	  en	  Gibin,	  et	  al.).	  Dit	  onderzoek	  zal	  zich	  echter	  
richten	  op	  hoe	  de	  digitale	  weerspiegeling	  van	  de	  werkelijkheid	  in	  Google	  Maps	  de	  beleving	  
van	  een	  stad	  verandert	  en	  doet	  dit	  door	  te	  kijken	  naar	  het	  gebruik	  van	  Google	  Maps	  op	  
smartphones.	  Hoe	  interpreteert	  een	  persoon	  bijvoorbeeld	  de	  verschillende	  straten?	  Wordt	  
er	  rekening	  mee	  gehouden	  dat	  de	  kaart	  wellicht	  verouderd	  is?	  Wat	  voor	  effect	  heeft	  de	  GPS-‐
functionaliteit	  op	  de	  vorming	  van	  de	  mental	  image?	  Hoe	  beïnvloedt	  Google	  Maps	  de	  
mental	  image	  van	  de	  stad?	  

Naast	  het	  weergeven	  van	  kaarten	  is	  Google	  Maps	  tot	  meer	  in	  staat.	  Zo	  kan	  de	  applicatie	  ook	  
gebruikt	  worden	  om	  routes	  te	  plannen	  en	  zijn	  er	  legio	  invoegtoepassingen	  om	  bijvoorbeeld	  
taxi’s	  (uitgerust	  met	  GPS-‐ontvanger)	  op	  te	  sporen	  in	  de	  buurt	  (Google	  Ride	  Finder).	  In	  het	  
onderzoek	  wordt	  er	  alleen	  gefocust	  op	  de	  navigatiemogelijkheid	  van	  Google	  Maps,	  in	  
combinatie	  met	  de	  GPS-‐functionaliteit	  van	  smartphones.	  Met	  behulp	  van	  GPS-‐lokalisering	  
kan	  de	  gebruiker	  zeer	  nauwkeurig	  zien	  waar	  hij	  zich	  bevindt.	  De	  locatie	  van	  de	  gebruiker	  
wordt,	  in	  de	  iOS-‐versie	  van	  Google	  Maps,	  aangegeven	  op	  een	  kaart	  door	  een	  blauwe	  cursor,	  
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waarbij	  de	  gebruiker	  door	  te	  lopen	  en	  zich	  een	  weg	  te	  banen	  door	  de	  stad	  als	  het	  ware	  de	  
blauwe	  cursor	  bestuurt.	  

Om	  te	  bepalen	  welke	  rol	  Google	  Maps	  speelt	  in	  de	  beeldvorming	  van	  een	  stad	  zal	  in	  dit	  
onderzoek	  voortgebouwd	  worden	  op	  eerder	  onderzoek	  van	  Kevin	  Lynch.	  In	  The	  Image	  of	  the	  
City	  beschrijft	  Lynch	  de	  wijze	  waarop	  personen	  een	  mental	  image	  maken	  van	  een	  stad	  en	  
creëert	  hij	  een	  basis	  voor	  wetenschappelijk	  onderzoek	  naar	  mental	  mapping	  in	  steden	  en	  
wayfinding.	  Ondanks	  dat	  het	  onderzoek	  van	  Lynch	  stamt	  uit	  1959,	  is	  het	  niet	  minder	  
bruikbaar	  op	  het	  vlak	  van	  onderzoek	  naar	  mental	  mapping	  van	  steden;	  het	  is	  een	  van	  de	  
standaardwerken.	  De	  ruimte	  die	  in	  het	  onderzoek	  van	  Kevin	  Lynch	  bestaat,	  het	  lege	  vlak	  van	  
digitale	  media,	  tracht	  het	  huidige	  onderzoek	  op	  te	  vullen	  door	  te	  kijken	  naar	  de	  invloed	  van	  
Google	  Map	  op	  de	  mental	  image	  van	  een	  stad.	  

Door	  middel	  van	  een	  proefpersonenonderzoek	  zal	  gekeken	  worden	  naar	  elementen	  van	  de	  
stad	  waar	  mensen	  op	  letten	  bij	  het	  navigeren.	  Door	  deze	  data	  te	  combineren	  met	  de	  
informatie	  uit	  semi-‐open	  interviews	  wordt	  er	  getracht	  een	  compleet	  beeld	  te	  schetsen	  van	  
de	  mental	  image	  van	  een	  proefpersoon.	  Zowel	  van	  personen	  die	  zich	  met	  Google	  Maps	  een	  
weg	  banen	  door	  de	  stad,	  als	  van	  personen	  die	  hiervoor	  een	  traditionele	  kaart	  gebruiken,	  zal	  
gekeken	  worden	  naar	  de	  mental	  image	  die	  zij	  tijdens	  het	  gebruik	  van	  het	  
navigatiehulpmiddel	  ontwikkelen	  van	  hun	  route.	  De	  resultaten	  van	  beide	  groepen	  zullen	  
vergeleken	  worden	  met	  elkaar,	  waarbij	  de	  verschillen	  geabstraheerd	  worden	  en	  naast	  de	  
resultaten	  van	  Kevin	  Lynch	  gelegd	  worden	  om	  zo	  te	  betogen	  dat	  Google	  Maps	  oriëntatie-‐	  en	  
knooppunten	  in	  het	  beeld	  van	  de	  stad	  benadrukt	  en	  als	  navigatiehulpmiddel	  beschouwd	  kan	  
worden	  als	  een	  hot	  medium,	  met	  als	  gevolg	  dat	  proefpersonen	  minder	  actief	  zijn	  met	  de	  
mentale	  beeldvorming	  van	  de	  stad	  tijdens	  een	  navigatietaak.	  
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GOOGLE	  MAPS	  IN	  HET	  LICHT	  VAN	  IMAGEABILITY	  

GOOGLE	  MAPS:	  EEN	  ONTOLOGIE	  
Op	  de	  website	  van	  Google	  is	  de	  geschiedenis	  van	  het	  bedrijf	  te	  lezen.	  Google,	  Inc.	  begon	  als	  
bedrijf	  toen	  het	  op	  4	  september	  1998	  werd	  opgericht	  door	  Stanford	  studenten	  Larry	  Page	  en	  
Sergey	  Brin.	  De	  twee	  computer	  science	  studenten	  richtten	  het	  bedrijf	  op	  nadat	  ze	  van	  Andy	  
Bechtolsheim,	  medeoprichter	  van	  Sun,	  een	  cheque	  uitgeschreven	  kregen	  van	  $100.000.	  Dit	  
gebeurde	  naar	  aanleiding	  van	  hun	  zoekmachine	  BackRub,	  die	  ze	  ontwikkelden	  terwijl	  ze	  nog	  
op	  Stanford	  zaten.	  BackRub,	  voorloper	  van	  de	  zoekmachine	  Google,	  indexeerde	  webpagina’s	  
en	  sorteerde	  zoekresultaten	  op	  basis	  van	  het	  aantal	  andere	  webpagina’s	  dat	  naar	  de	  pagina	  
linkt.	  Des	  te	  meer	  links	  van	  andere	  pagina’s	  naar	  een	  webpagina	  wijzen,	  des	  te	  hoger	  deze	  in	  
de	  zoekresultaten	  verschijnt.	  Google	  groeit	  snel	  en	  kan	  zich	  in	  juni	  van	  2000	  -‐	  op	  basis	  van	  
geïndexeerde	  pagina’s	  -‐	  de	  grootste	  zoekmachine	  van	  het	  internet	  noemen.	  	  

De	  voorloper	  van	  Google	  Maps	  vond	  zijn	  oorsprong	  in	  2004.	  Vanaf	  14	  september	  2004	  kon	  
men	  gebruik	  maken	  van	  Google	  Local	  om	  te	  zoeken	  naar	  lokale	  diensten	  (Taylor	  2004).	  
Google	  Local	  werd	  later	  onderdeel	  van	  Google	  Maps,	  welke	  in	  februari	  van	  2005	  
geïntroduceerd	  wordt	  door	  Google	  als	  navigatie-‐applicatie:	  “We	  think	  maps	  can	  be	  useful	  
and	  fun,	  so	  we've	  designed	  Google	  Maps	  to	  simplify	  how	  to	  get	  from	  point	  A	  to	  point	  B.”	  
(Taylor	  2005).	  Op	  latere	  momenten	  worden	  er	  nog	  tal	  van	  features	  (zoals	  satellietweergave,	  
verkeersinformatie	  en	  streetview)	  toegevoegd,	  maar	  de	  essentie	  van	  Google	  Maps	  blijft	  het	  
aanbieden	  van	  een	  overzichtelijke	  kaart	  aan	  de	  gebruikers,	  zodat	  deze	  hun	  weg	  van	  A	  naar	  B	  
kunnen	  vinden.	  

Ondanks	  dat	  Google	  Maps	  een	  webapplicatie	  in	  het	  tijdperk	  van	  Web	  2.0	  is,	  wordt	  de	  
filosofie	  van	  gebruikersparticipatie	  niet	  weerspiegeld	  in	  het	  gebruik	  van	  de	  dienst.	  
Gebruikers	  worden	  wel	  in	  staat	  gesteld	  om	  content	  toe	  te	  voegen	  aan	  de	  database	  van	  de	  
applicatie,	  maar	  deze	  functie	  wordt	  door	  Google	  niet	  op	  de	  voorgrond	  geplaatst.	  Wie	  de	  
webpagina	  bezoekt	  zal	  op	  het	  eerste	  oog	  een	  landkaart	  zien	  en	  een	  zoekveld.	  Pas	  als	  er	  
verder	  wordt	  gekeken	  treft	  men	  bij	  de	  Nederlandse	  versie	  een	  link	  aan	  met	  “Bewerken	  in	  
Google	  Map	  Maker”	  aan.	  Nogmaals,	  in	  dit	  onderzoek	  wordt	  gebruikersparticipatie,	  mogelijk	  
gemaakt	  door	  de	  introductie	  van	  de	  Google	  Maps	  API	  in	  2005,	  buiten	  beschouwing	  gelaten.	  
Gefocust	  wordt	  op	  de	  wijze	  waarop	  Google	  Maps	  onze	  perceptie	  van	  de	  stad	  beïnvloedt	  en	  
verandert.	  

DE	  ELEMENTEN	  VAN	  IMAGEABILITY	  IN	  RELATIE	  TOT	  GOOGLE	  MAPS	  
Het	  boek	  Image	  of	  the	  City,	  afkomstig	  uit	  1959,	  van	  Kevin	  Lynch	  beschrijft	  zijn	  onderzoek	  
naar	  de	  visuele	  aspecten	  van	  Amerikaanse	  steden,	  door	  te	  kijken	  naar	  de	  mental	  image	  die	  
de	  bewoners	  van	  de	  steden	  vormen.	  Lynch	  schetst	  de	  wijze	  waarop	  een	  mental	  image	  van	  
een	  stad	  wordt	  gemaakt	  door	  bij	  drie	  grote	  Amerikaanse	  steden	  (Boston,	  Jersey	  City,	  Los	  
Angeles)	  na	  te	  gaan	  hoe	  de	  bewoners	  de	  stad	  ervaren	  en	  welke	  fysieke	  kenmerken	  sterk	  
bijdragen	  aan	  het	  beeld	  van	  de	  stad.	  Hij	  betoogt	  dat	  sommige	  steden	  beter	  ‘leesbaar’	  zijn	  
dan	  anderen,	  waarbij	  een	  goed	  leesbare	  stad	  zich	  onderscheidt	  door	  het	  duidelijk	  
afgebakende,	  welgevormde	  en	  opmerkelijke	  karakter.	  Een	  stad	  met	  een	  hoge	  leesbaarheid	  
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kan	  begrepen	  worden	  als	  “a	  pattern	  of	  high	  continuity	  with	  many	  distincitve	  parts	  clearly	  
interconnected.”	  (Lynch	  10)	  

Om	  de	  imageability	  van	  een	  stad	  te	  onderzoeken,	  focuste	  Lynch	  zich	  in	  zijn	  onderzoek	  op	  vijf	  
elementen,	  waarvan	  er	  twee	  kort	  genoemd	  werden	  in	  de	  hypothese	  van	  de	  vorige	  alinea.	  
Hieronder	  worden	  de	  vijf	  elementen	  kort	  besproken	  en	  wordt	  gekeken	  naar	  de	  vorm	  waarin	  
ze	  aanwezig	  zijn	  in	  de	  Google	  Maps	  applicatie	  

Paden	  zijn	  de	  wegen	  langs	  welke	  mensen	  zich	  (kunnen)	  bewegen	  en	  worden	  door	  Kevin	  
Lynch	  beschouwd	  als	  het	  belangrijkste	  onderdeel	  van	  een	  stad:	  “along	  these	  paths	  the	  other	  
environmental	  elements	  are	  arranged	  and	  related.”	  (Lynch	  47)	  In	  de	  interface	  van	  Google	  
Maps,	  bij	  de	  standaardweergave	  van	  iOS,	  bestaat	  het	  beeld	  van	  de	  stad	  voornamelijk	  uit	  de	  
straten	  en	  de	  wijze	  waarop	  deze	  aansluiting	  vinden	  en	  elkaar	  doorkruizen.	  Google	  Maps	  lijkt	  
de	  gedachte	  van	  Lynch	  te	  delen	  en	  geeft	  straten	  een	  centrale	  rol	  in	  Google	  Maps.	  

Randen	  zorgen	  voor	  het	  onderscheid	  tussen	  verschillende	  elementen.	  In	  Utrecht	  kan	  daarbij	  
gedacht	  worden	  aan	  de	  grachten,	  stadsmuren,	  spoorlijnen,	  et	  cetera.	  Randen	  zijn	  zeer	  divers	  
en	  daarom	  is	  het	  moeilijk	  om	  eenduidig	  aan	  te	  geven	  of	  Google	  Maps	  deze	  weergeeft.	  
Grachten	  en	  spoorlijnen	  worden	  weergeven,	  stadsmuren	  daarentegen	  zijn	  bijvoorbeeld	  niet	  
aanwezig	  (al	  is	  wel	  nog	  duidelijk	  de	  gracht	  waar	  te	  nemen	  die	  samen	  met	  de	  muren	  de	  oude	  
binnenstad	  van	  Utrecht	  begrensde).	  

Wijken	  worden	  door	  Lynch	  beschouwd	  als	  eenheden	  die	  men	  kan	  binnentreden	  en	  die	  een	  
gezamenlijk,	  gemakkelijk	  te	  identificeren	  karakter	  hebben.	  De	  meeste	  mensen	  die	  gebruiken	  
wijken	  om	  hun	  mentale	  weergave	  van	  de	  stad	  te	  structureren,	  zo	  kan	  bijvoorbeeld	  gezegd	  
worden	  dat	  de	  wijk	  Lunetten	  in	  Utrecht	  ten	  zuidoosten	  van	  Wijk	  C	  ligt.	  Verschillende	  
proposities	  van	  deze	  aard	  maken	  onderdeel	  uit	  van	  de	  mental	  image	  en	  kunnen	  gebruikt	  
worden	  om	  globaal	  verschillende	  locaties	  ten	  opzichte	  van	  elkaar	  te	  plaatsen.	  De	  namen	  van	  
verschillende	  wijken	  worden	  in	  Google	  Maps	  weergeven	  met	  een	  ietwat	  hogere	  
lettergrootte	  dan	  gebruikt	  wordt	  bij	  het	  weergeven	  van	  straatnamen.	  De	  grenzen	  van	  
wijken,	  als	  deze	  als	  zodanig	  te	  definiëren	  zijn,	  worden	  niet	  weergeven	  op	  de	  weergave	  van	  
Google	  Maps.	  

Knooppunten	  maken	  in	  feite	  onderdeel	  uit	  van	  paden,	  in	  de	  zin	  dat	  de	  reiziger	  vaak	  van	  en	  
naar	  knooppunten	  reist.	  Het	  zijn	  volgens	  Lynch	  de	  strategische	  punten	  in	  een	  stad.	  Het	  
kunnen	  kruisingen	  van	  wegen	  zijn,	  plekken	  waar	  men	  kan	  overstappen,	  et	  cetera.	  Lynch	  
onderscheidt	  nog	  een	  speciaal	  soort	  knooppunt,	  een	  core,	  dat	  vaak	  het	  centrum	  van	  een	  
wijk	  vormt.	  Een	  voorbeeld	  hiervan	  zou	  bijvoorbeeld	  de	  Neude	  in	  Utrecht	  zijn.	  De	  Neude	  is	  
naast	  een	  plek	  om	  te	  overstappen	  ook	  een	  plaats	  waar	  mensen	  samen	  komen	  en	  hun	  wegen	  
samen	  of	  alleen	  vervolgen.	  Van	  knooppunten	  is	  het	  net	  als	  randen	  niet	  eenduidig	  te	  zeggen	  
of	  ze	  op	  Google	  maps	  goed	  weergeven	  worden.	  De	  Neude	  staat	  bijvoorbeeld	  wel	  
aangegeven	  als	  plein	  (grijsgekleurd),	  maar	  wordt	  niet	  als	  een	  knooppunt	  gekenmerkt	  door	  
Google	  Maps.	  

Oriëntatiepunten	  (landmarks,	  volgens	  Lynch)	  lijken	  enigszins	  op	  knooppunten	  in	  de	  zin	  dat	  
ze	  ook	  gebruikt	  worden	  als	  referentiepunten.	  Het	  verschil	  tussen	  een	  knooppunt	  en	  
oriëntatiepunt	  is	  dat	  de	  laatste	  categorie	  extern	  is,	  mensen	  bewegen	  zich	  niet	  binnen	  een	  
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oriëntatiepunt,	  zoals	  ze	  wel	  bij	  kruispunten	  of	  pleinen	  doen.	  Oriëntatiepunten	  zijn	  vaak	  
gebouwen,	  borden,	  winkels	  of	  geografische	  punten	  als	  bergen.	  Ze	  zijn	  vaak	  duidelijk	  
zichtbaar	  vanuit	  verschillende	  punten	  in	  een	  stad,	  zoals	  de	  Dom	  in	  Utrecht	  vanuit	  bijna	  de	  
hele	  stad	  zichtbaar	  is.	  Oriëntatiepunten	  zijn	  er	  ook	  op	  kleinere	  schaal,	  waarbij	  ze	  vaak	  
duidelijk	  worden	  naarmate	  een	  route	  vaker	  wordt	  gevolgd.	  Een	  bepaald	  bankje,	  een	  
putdeksel	  of	  een	  opvallende	  steen	  kan	  in	  een	  dergelijk	  geval	  ook	  als	  een	  orientatiepunt	  
worden	  beschouwd.	  Net	  als	  knooppunten	  en	  randen	  is	  van	  oriëntatiepunten	  ook	  niet	  
eenduidig	  te	  zeggen	  of	  ze	  in	  Google	  Maps	  zichtbaar	  zijn.	  Een	  orientatiepunt	  wordt	  net	  als	  
een	  knooppunt	  als	  dusdanig	  aangemerkt	  door	  een	  persoon	  en	  wordt	  na	  verloop	  van	  tijd	  als	  
dusdanig	  beschouwd.	  

IMAGEABILITY	  IN	  RELATIE	  TOT	  GOOGLE	  MAPS	  
Hoe	  is	  Google	  Maps	  te	  koppelen	  aan	  de	  theorieën	  van	  Lynch	  over	  de	  leesbaarheid	  van	  de	  
stad?	  Lynch	  benadrukt	  dat	  de	  totstandkoming	  van	  een	  mental	  image	  een	  proces	  is	  dat	  twee	  
kanten	  op	  werkt:	  

“Since	  image	  development	  is	  a	  two-‐way	  process	  between	  observer	  and	  observed,	  it	  is	  
possible	  to	  strengthen	  the	  image	  either	  by	  symbolic	  devices,	  by	  the	  retraining	  of	  the	  
perceiver	  or	  by	  reshaping	  one’s	  surrounding.	  You	  can	  provide	  the	  viewer	  with	  a	  symbolic	  
diagram	  of	  how	  the	  world	  fits	  together:	  a	  map	  or	  a	  set	  of	  written	  instructions.	  As	  long	  as	  
he	  can	  fit	  reality	  to	  the	  diagram,	  he	  has	  a	  clue	  to	  the	  relatedness	  of	  things.”	  (Lynch	  11)	  

figuur	  1:	  de	  relatie	  tussen	  de	  mental	  image	  van	  de	  observer,	  de	  stad	  (de	  observed)	  en	  de	  
rol	  die	  Google	  Maps	  speelt	  in	  de	  totstandkoming	  van	  de	  mental	  image	  

Lynch	  stelt	  dat	  de	  vorming	  van	  de	  mental	  image	  van	  een	  stad	  ondersteund	  kan	  worden	  door	  
"symbolic	  devices",	  waaronder	  hij	  ook	  een	  kaart	  rekent.	  Zolang	  de	  kijker	  in	  staat	  is	  om	  de	  
realiteit,	  de	  wereld	  om	  zich	  heen,	  te	  koppelen	  aan	  dat	  wat	  hij	  op	  de	  kaart	  ziet,	  het	  
stratenplan	  van	  Google	  Maps,	  begrijpt	  hij	  hoe	  alles	  aan	  elkaar	  gerelateerd	  is.	  Google	  Maps	  
staat	  als	  het	  ware	  tussen	  de	  werkelijkheid	  (de	  stad)	  en	  de	  representatie	  (de	  mental	  image)	  
in,	  waarbij	  het	  een	  hulpmiddel	  vormt	  door	  de	  twee	  aan	  elkaar	  te	  verbinden.	  Het	  is	  niet	  in	  
staat	  om	  direct	  de	  imageability	  van	  de	  stad	  te	  veranderen,	  maar	  helpt	  de	  observeerder	  door	  
bepaalde	  elementen	  van	  de	  stad	  wel	  of	  niet	  te	  benadrukken	  (teneinde	  de	  imageability	  te	  
verhogen).	  

Dit	  onderzoek	  gaat	  echter	  verder	  dan	  te	  zeggen	  dat	  Google	  Maps	  de	  mental	  image	  van	  een	  
stad	  versterkt,	  zoals	  Lynch	  stelt.	  Dat	  het	  de	  mental	  image	  kan	  versterken	  wordt	  
aangenomen	  als	  een	  gegeven.	  Google	  Maps	  heeft	  echter	  een	  sterkere	  invloed	  op	  de	  mental	  
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image,	  zoals	  in	  huidig	  onderzoek	  betoogd	  wordt.	  Verwacht	  wordt	  dat	  het	  bepaalde	  
elementen	  van	  de	  stad	  accentueert,	  zoals	  de	  straten,	  terwijl	  het	  ervoor	  zorgt	  dat	  de	  kijker	  
andere	  zaken,	  zoals	  belangrijke	  oriëntatiepunten	  uit	  het	  oog	  verliest.	  

GOOGLE	  MAPS:	  EEN	  IMMERSIEF	  HOT	  MEDIUM	  
Een	  vraag	  die	  gesteld	  moet	  worden	  alvorens	  onderzocht	  wordt	  hoe	  Google	  Maps	  de	  
beleving	  van	  de	  stad	  verandert	  is	  of	  Google	  Maps	  niet	  de	  mental	  image	  van	  een	  stad	  
vervangt.	  De	  immersieve	  ervaring	  die	  gecreëerd	  wordt	  door	  de	  combinatie	  van	  de	  
smartphone	  met	  GPS-‐functionaliteit	  en	  de	  software	  waarbij	  de	  gebruiker	  in	  real-‐time	  kan	  
zien	  waar	  hij	  zich	  bevindt	  kan	  ertoe	  bijdragen	  dat	  de	  gebruiker	  zo	  goed	  als	  niet	  zijn	  omgeving	  
waarneemt.	  In	  feite	  hoeft	  de	  gebruiker	  niet	  eens	  op	  te	  kijken	  van	  zijn	  scherm.	  In	  de	  
applicatie	  van	  Google	  Maps	  kan	  tot	  op	  straatniveau	  ingezoomd	  worden.	  Als	  vervolgens	  de	  
GPS-‐functionaliteit	  geactiveerd	  wordt	  dan	  wordt	  de	  locatie	  van	  de	  gebruiker	  aangegeven	  
door	  een	  blauwe	  punt	  die	  in	  het	  midden	  van	  het	  scherm	  gefixeerd	  wordt.	  Dankzij	  de	  
kompasfunctie	  van	  de	  smartphone	  draait	  de	  stratenweergave	  mee.	  Al	  deze	  factoren	  zorgen	  
ervoor	  dat	  de	  gebruiker	  het	  gevoel	  krijgt	  de	  blauwe	  punt	  in	  het	  midden	  van	  het	  scherm	  te	  
besturen,	  als	  ware	  het	  een	  urban	  game	  was,	  waarbij	  hij	  geen	  oog	  meer	  heeft	  voor	  zijn	  
omgeving,	  maar	  slechts	  gefixeerd	  is	  op	  de	  sturing	  van	  de	  blauwe	  punt	  naar	  het	  doel	  van	  de	  
reis.	  

Verwacht	  wordt	  dat	  Google	  Maps	  niet	  de	  mental	  image	  van	  een	  gebruiker	  vervangt,	  maar	  
dat	  deze	  tijdelijk	  op	  minder	  of	  non-‐actief	  wordt	  gesteld.	  De	  mental	  image	  die	  de	  gebruiker	  
van	  de	  app	  heeft,	  zal	  gedurende	  het	  navigeren	  wel	  beïnvloedt	  worden	  door	  de	  applicatie,	  
maar	  de	  gebruiker	  zal	  zijn	  keuzes	  baseren	  op	  de	  applicatie	  en	  niet	  op	  zijn	  mentale	  weergave	  
van	  de	  stad.	  Het	  nut	  van	  een	  mental	  image	  om	  te	  navigeren	  geraakt	  op	  de	  achtergrond	  als	  
er	  gebruik	  wordt	  gemaakt	  van	  een	  	  om	  te	  navigeren	  geraakt	  op	  de	  achtergrond	  als	  er	  
gebruik	  wordt	  gemaakt	  van	  een	  wayfinding	  device	  als	  Google	  Maps.	  

De	  rol	  van	  Google	  Maps	  kan	  verklaard	  worden	  met	  de	  wijze	  waarop	  Marshall	  McLuhan	  kijkt	  
naar	  media	  in	  zijn	  boek	  Understanding	  Media,	  waarbij	  hij	  onderscheid	  maakt	  tussen	  hot	  en	  
cool	  media.	  McLuhan	  stelt	  dat	  een	  medium	  door	  zijn	  aard	  bepaalt	  in	  hoeverre	  de	  gebruiker	  
actief	  participeert.	  Een	  hot	  medium,	  zoals	  film,	  werkt	  sterk	  op	  één	  zintuig:	  het	  zicht.	  Het	  laat	  
weinig	  aan	  de	  verbeelding	  over,	  vandaar	  dat	  het	  ook	  als	  een	  hot	  medium	  wordt	  beschouwd:	  
de	  gebruiker	  wordt	  overspoeld	  met	  visuele	  informatie	  en	  hoeft	  nog	  weinig	  zelf	  in	  te	  vullen.	  
Hot	  media	  staan	  in	  contrast	  met	  cool	  media,	  zoals	  stripboeken,	  die	  nog	  ruimte	  tot	  
verbeelding	  overlaten	  en	  de	  persoon	  uitnodigen	  om	  actief	  te	  participeren.	  Er	  kan	  een	  
parallel	  getrokken	  worden	  tussen	  hot	  media	  en	  Google	  Maps	  in	  de	  zin	  dat	  Google	  Maps	  als	  
medium	  bij	  het	  navigeren	  dusdanig	  veel	  informatie	  beschikbaar	  stelt	  dat	  de	  gebruiker	  niet	  
actief	  hoeft	  mee	  te	  denken.	  Deze	  wordt	  overspoeld	  met	  informatie	  over	  de	  omgeving,	  de	  
richting	  waarin	  hij	  zich	  beweegt	  en	  zijn	  huidige	  plaats	  binnen	  de	  omgeving.	  Dit	  onderzoek	  
betoogt	  dat	  Google	  Maps,	  in	  de	  rol	  van	  wayfinding	  device,	  als	  hot	  medium	  beschouwd	  kan	  
worden,	  gezien	  de	  immersieve	  ervaring	  die	  gecreëerd	  wordt	  door	  de	  uitgebreide	  
navigatiemogelijkheden.	  
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KWALITATIEF	  ONDERZOEK	  NAAR	  GOOGLE	  MAPS	  
Het	  huidige	  onderzoek	  ontbreekt	  de	  tijd	  en	  ruimte	  om	  uitgebreid	  de	  invloed	  van	  Google	  
Maps	  te	  bestuderen,	  door	  bijvoorbeeld	  een	  grootschalig	  proefpersonenonderzoek	  te	  doen,	  
verspreid	  over	  meerdere	  maanden.	  Om	  deze	  reden	  is	  ervoor	  gekozen	  om	  een	  soort	  pilot	  
onderzoek	  uit	  te	  voeren,	  waaruit	  punten	  zullen	  vloeien	  die	  in	  vervolgonderzoeken	  verder	  
uitgediept	  kunnen	  worden.	  	  

Bovenal	  is	  het	  huidige	  onderzoek	  beperkt	  in	  tijd.	  Zoals	  Lynch	  ook	  stelt	  kan	  een	  stad	  net	  zo	  
gelezen	  worden	  als	  een	  architectonisch	  bouwwerk,	  maar	  is	  een	  stad	  van	  grotere	  schaal	  en	  
wordt	  deze	  ervaren	  in	  een	  langere	  tijdsperiode.	  Om	  deze	  reden	  wordt	  de	  invloed	  van	  Google	  
Maps	  op	  de	  mental	  image	  van	  de	  stad	  onderzocht	  door	  te	  kijken	  naar	  de	  leesbaarheid	  van	  
de	  stad,	  ook	  wel	  imageability	  of	  legibility	  genoemd	  door	  Lynch.	  Hij	  definieert	  imageability	  
als	  “that	  quality	  in	  a	  physical	  object	  which	  gives	  it	  a	  high	  probability	  of	  evoking	  a	  strong	  
image	  in	  any	  given	  observer”.	  (Lynch	  9)	  

Tijdens	  het	  proefpersoononderzoek	  werd	  er	  gekeken	  naar	  de	  mental	  image	  die	  personen	  
van	  de	  stad	  Utrecht	  ontwikkelen	  tijdens	  het	  lopend	  navigeren	  van	  punt	  A	  naar	  B.	  De	  
proefpersonen	  werden	  verdeeld	  in	  twee	  groepen	  van	  beide	  3	  personen	  en	  kregen	  de	  
opdracht	  van	  Drift	  27	  naar	  Visschersplein	  100	  te	  navigeren	  (zie	  ook	  bijlage	  1.1a	  en	  1.1b),	  een	  
route	  waar	  ze	  10-‐20	  minuten	  over	  deden.	  Tijdens	  deze	  route	  maakten	  de	  proefpersonen	  van	  
groep	  1	  gebruik	  van	  een	  papieren	  kaart	  van	  Utrecht,	  terwijl	  groep	  2	  gebruik	  maakte	  van	  een	  
Google	  Maps	  applicatie	  op	  de	  smartphone.	  	  

Utrecht	  is	  gekozen	  als	  stad	  voor	  de	  navigatietaak,	  gezien	  de	  hoge	  imageability	  van	  de	  stad.	  
De	  binnenstad	  van	  Utrecht	  kent	  geen	  twee	  straten	  die	  dusdanig	  op	  elkaar	  lijken	  dat	  ze	  
verward	  kunnen	  worden.	  Bovendien	  leidt	  de	  gekozen	  route	  de	  proefpersoon	  langs	  de	  Dom	  
van	  Utrecht,	  een	  belangrijk	  oriëntatiepunt	  van	  de	  stad	  en	  dus	  specifiek	  gekozen	  voor	  deze	  
route.	  Het	  belang	  van	  oriëntatiepunten	  kan	  geïllustreerd	  worden	  door	  het	  voorbeeld	  van	  
navigeren	  door	  een	  doolhof.	  Een	  doolhof	  heeft	  een	  gebrek	  aan	  oriëntatiepunten,	  waardoor	  
het	  een	  gevoel	  van	  desoriëntatie	  schept	  (Passini).	  Utrecht,	  wat	  dat	  betreft,	  is	  een	  stad	  
gekenmerkt	  door	  grachten,	  oude	  stadspanden,	  werfkelders	  en	  kromme	  straten	  die	  de	  stad	  
een	  hoge	  imageability	  geven.	  

Tijdens	  de	  route	  werd	  de	  proefpersonen	  gevraagd	  om	  hardop	  na	  te	  denken;	  een	  think-‐aloud	  
methode	  zal	  gehanteerd	  worden.	  Bij	  deze	  methode	  kunnen	  vraagtekens	  geplaatst	  worden.	  
Zo	  kost	  het	  relatief	  veel	  cognitieve	  energie	  om	  hardop	  gedachten	  uit	  te	  spreken	  en	  kan	  dus	  
de	  taak	  die	  de	  proefpersonen	  moeten	  uitvoeren	  eronder	  lijden.	  Echter	  gaat	  het	  niet	  om	  de	  
tijd	  die	  het	  kost	  of	  om	  het	  succesvol	  uitvoeren	  van	  de	  taak,	  het	  gaat	  om	  het	  beeld	  van	  de	  
stad	  dat	  de	  proefpersonen	  krijgen	  tijdens	  het	  navigeren.	  Daarnaast	  kan	  er	  ook	  gezegd	  
worden	  dat	  de	  hardopdenkmethode	  slechts	  naar	  boven	  haalt	  wat	  de	  proefpersoon	  dénkt	  te	  
denken	  en	  niet	  wat	  deze	  daadwerkelijk	  denkt.	  Het	  is	  als	  het	  ware	  een	  onbetrouwbare	  vorm	  
van	  introspectie,	  gezien	  een	  proefpersoon	  niet	  in	  staat	  is	  om	  daadwerkelijk	  zijn	  gedachte	  te	  
verwoorden,	  maar	  slechts	  datgene	  wat	  hij/zij	  denkt	  dat	  zijn	  gedachten	  zijn.	  Om	  deze	  reden	  
zal	  er	  in	  een	  latere	  fase	  van	  de	  proefpersonentest	  ook	  een	  open	  interview	  met	  de	  
proefpersoon	  gehouden	  worden	  waarin	  onder	  andere	  zijn	  ervaring	  met	  kaarten	  of	  Google	  
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Maps	  bevraagd	  wordt.	  Christopher	  Aanstoos	  onderzocht	  de	  bruikbaarheid	  van	  de	  think-‐
aloud	  methode	  in	  psychologisch	  onderzoek	  en	  kwam	  tot	  conclusie	  dat	  het	  een	  geschikte	  
methode	  was,	  mits	  het	  gecombineerd	  werd	  met	  een	  bijpassende	  data	  analyse	  (Aanstoos	  
263).	  Door	  het	  combineren	  van	  de	  gegevens	  van	  de	  think-‐aloud	  methode,	  de	  getekende	  
weergave	  en	  het	  interview	  wordt	  een	  betrouwbaarder	  beeld	  geschetst	  van	  de	  mental	  image	  
van	  een	  persoon.	  

Proefpersonen	  van	  groep	  1	  werden	  geselecteerd	  op	  het	  bezit	  van	  een	  smartphone	  en	  
werden	  ook	  geacht	  te	  weten	  hoe	  de	  applicatie	  werkt.	  Eveneens	  zullen	  personen	  uit	  groep	  2	  
geacht	  worden	  vaker	  te	  navigeren	  met	  behulp	  van	  een	  traditionele	  kaart.	  Deze	  keuzes	  zijn	  
gemaakt	  om	  zo	  te	  voorkomen	  dat	  de	  proefpersonen	  nog	  een	  leertraject	  van	  de	  
desbetreffende	  navigatieoptie	  moeten	  doorlopen	  om	  de	  test	  uit	  te	  kunnen	  voeren.	  De	  
smartphone	  kon	  zowel	  een	  iPhone	  zijn,	  als	  een	  model	  dat	  het	  Android-‐besturingssysteem	  
gebruikt.	  Er	  is	  gekozen	  om	  de	  proefpersoon	  gebruik	  te	  laten	  maken	  van	  zijn	  eigen	  
smartphone,	  zodat	  deze	  vertrouwd	  is	  met	  de	  wijze	  van	  navigeren.	  Ondanks	  dat	  de	  Google	  
Maps	  applicatie	  cross-‐platform	  is	  (het	  is	  zowel	  beschikbaar	  op	  iOS,	  als	  op	  Android),	  zijn	  er	  
kleine	  verschillen	  in	  de	  applicatie.	  Het	  omgaan	  met	  deze	  kleine	  verschillen	  kan	  het	  navigeren	  
bemoeilijken,	  waardoor	  er	  dus	  niet	  gekozen	  is	  voor	  dezelfde	  smartphone,	  maar	  voor	  de	  
eigen	  smartphone	  van	  de	  proefpersoon.	  

Beide	  groepen	  proefpersonen	  bestaan	  uit	  studenten	  die	  niet	  uit	  Utrecht	  afkomstig	  zijn	  en	  
ook	  weinig	  tot	  niet	  in	  de	  stad	  zijn	  geweest.	  Hiermee	  wordt	  voorkomen	  dat	  een	  bestaande	  
mental	  image	  van	  Utrecht	  gemeten	  zal	  worden.	  Personen	  die	  Utrecht	  al	  kennen	  zullen	  
immers	  dat	  beeld	  van	  Utrecht	  beschrijven	  wat	  ze	  al	  hebben,	  waar	  het	  gebruik	  van	  Google	  
Maps	  of	  de	  kaart	  naar	  verwachting	  weinig	  tot	  geen	  invloed	  op	  heeft.	  

Na	  afloop	  van	  het	  experiment	  werd	  aan	  beide	  groepen	  gevraagd	  of	  ze	  nu	  de	  route	  kunnen	  
tekenen	  en	  beschrijven.	  Specifiek	  werd	  aan	  hun	  verteld	  dat	  een	  toerist	  die	  onbekend	  is	  in	  
Utrecht	  graag	  van	  punt	  A	  naar	  B	  wil	  komen	  en	  dat	  hij	  de	  proefpersoon	  benadert	  om	  
geholpen	  te	  worden.	  Hierbij	  werd	  niet	  specifiek	  het	  woord	  tekenen	  of	  schrijven	  gebruikt,	  om	  
zo	  niet	  de	  proefpersoon	  te	  dwingen	  om	  de	  route	  in	  een	  bepaalde	  vorm	  te	  vertalen.	  Het	  ging	  
om	  de	  mental	  image,	  talig	  dan	  wel	  visueel.	  Ook	  werd	  na	  afloop	  nog	  een	  semi-‐open	  interview	  
gehouden	  met	  de	  proefpersoon	  met	  vragen	  die	  gedeeltelijk	  gebaseerd	  waren	  op	  de	  vragen	  
die	  Kevin	  Lynch	  aan	  de	  proefpersonen	  stelde	  in	  het	  kantoorinterview	  (Lynch	  141).	  De	  
vragenlijst	  van	  het	  interview	  is	  terug	  te	  vinden	  in	  bijlage	  1.3.	  

Na	  afloop	  van	  het	  experimentele	  onderzoek	  zal	  de	  data	  uit	  de	  drie	  fases	  gecombineerd	  
worden	  tot	  een	  eenduidige	  dataset	  die	  het	  beeld	  van	  de	  stad	  Utrecht	  van	  de	  proefpersoon	  
beschrijft.	  De	  resultaten	  zullen	  zowel	  onderling	  vergeleken	  worden,	  als	  dat	  ze	  met	  de	  data	  
van	  Lynch	  vergeleken	  zullen	  worden,	  teneinde	  een	  aanvulling	  te	  kunnen	  zijn	  op	  dit	  
onderzoek.	  
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RESULTATEN	  
De	  transcripties	  van	  de	  think-‐aloud	  methodes	  zijn	  samen	  met	  de	  grafische	  weergaven	  van	  de	  
mental	  image	  en	  de	  afsluitende	  interviews	  terug	  te	  vinden	  in	  bijlage	  1.4.	  

Een	  opvallend	  verschil	  was	  dat	  personen	  van	  de	  kaartgroep	  meer	  stopten	  om	  hun	  huidige	  
locatie	  te	  bepalen.	  Tijdens	  het	  lopen	  was	  er	  niet	  een	  duidelijk	  verschil	  te	  merken	  tussen	  de	  
twee	  groepen	  wat	  betreft	  de	  tijd	  die	  ze	  besteedden	  aan	  het	  rondkijken	  en	  het	  kijken	  op	  de	  
kaart/smartphone.	  Op	  knooppunten	  of	  oriëntatiepunten	  stopten	  de	  proefpersonen	  van	  de	  
kaartgroep	  echter	  vaker,	  om	  vervolgens	  om	  zich	  heen	  te	  kijken.	  Hierdoor	  waren	  ze	  
naderhand	  beter	  in	  staat	  om	  de	  route	  die	  ze	  gelopen	  hadden	  te	  weergeven	  in	  termen	  van	  
straatnamen.	  Ze	  wisten	  vaak	  alle	  straten	  die	  ze	  waren	  doorgelopen	  nog	  te	  noemen,	  terwijl	  
de	  groep	  die	  Google	  Maps	  gebruikte	  slechts	  sporadisch	  straatnamen	  gebruikte.	  

De	  groep	  die	  Google	  Maps	  gebruikte	  besteedde	  minder	  tijd	  aan	  het	  oriënteren	  en	  het	  
bepalen	  van	  hun	  locatie,	  dankzij	  de	  GPS-‐functionaliteit.	  Er	  traden	  echter	  wel	  problemen	  op	  
als	  deze	  uitviel	  of	  voor	  korte	  tijd	  niet	  werkte.	  De	  proefpersonen	  stopten	  vaak	  ook	  met	  lopen	  
en	  stonden	  net	  als	  de	  blauwe	  cursor	  op	  hun	  smartphone	  stil,	  te	  wachten	  tot	  de	  applicatie	  
hun	  kon	  vertellen	  waar	  ze	  zich	  bevonden.	  Hieruit	  blijkt	  dat	  proefpersonen	  dusdanig	  
afhankelijk	  waren	  van	  de	  applicatie	  dat	  als	  deze	  stopte	  met	  functioneren,	  ze	  zelf	  ook	  
pauzeerden.	  Dit	  duidt	  op	  immersie	  bij	  de	  Google	  Maps	  applicatie	  door	  het	  gebruik	  van	  de	  
GPS-‐lokalisering.	  Proefpersoon	  1	  zegt	  op	  een	  bepaald	  moment	  “hier	  moet	  het	  zijn”,	  terwijl	  
ze	  op	  haar	  smartphone	  kijkt.	  Hieruit	  blijkt	  dat	  ze	  puur	  op	  de	  Google	  Maps	  applicatie	  
vertrouwt	  bij	  het	  navigeren	  en	  zelfs	  als	  ze	  bijna	  bij	  de	  bestemming	  is	  nog	  vasthoudt	  aan	  de	  
applicatie.	  

Proefpersonen	  van	  beide	  groepen	  wisten	  de	  afgelegde	  route	  naderhand	  in	  zijn	  geheel	  te	  
weergeven,	  waarbij	  overigens	  sommige	  kozen	  voor	  een	  tekstuele	  beschrijving	  van	  de	  route	  
en	  andere	  een	  diagram	  tekende,	  als	  het	  ware	  een	  deel	  van	  een	  landkaart.	  Er	  was	  een	  
duidelijk	  verschil	  te	  merken	  tussen	  de	  wijze	  waarop	  de	  twee	  groepen	  navigeerden,	  wat	  ook	  
terug	  te	  zien	  is	  in	  de	  mental	  image	  die	  de	  personen	  hebben	  ontwikkeld	  tijdens	  de	  
navigatietaak.	  Proefpersonen	  die	  met	  behulp	  van	  de	  kaart	  naar	  de	  bestemming	  liepen,	  
gingen	  van	  straat	  naar	  straat.	  Ze	  noemden	  vaak	  dat	  ze	  een	  bepaalde	  straat	  uitliepen,	  om	  
vervolgens	  te	  kijken	  naar	  naambordjes	  zodat	  ze	  de	  volgende	  straat	  konden	  ingaan.	  

De	  Google	  Maps	  groep	  daarentegen	  leek	  zich	  meer	  te	  focussen	  op	  oriëntatiepunten,	  zoals	  
bepaalde	  winkels	  en	  cafés,	  en	  daarbij	  af	  en	  toe	  te	  letten	  op	  straatnamen.	  Ze	  noemden	  ook	  
vaak	  bepaalde	  knooppunten,	  zoals	  de	  ‘driehoek’	  langs	  Janskerkhof	  (tegenover	  restaurant	  
Broers)	  of	  het	  Domplein.	  Dit	  werd	  ook	  gereflecteerd	  in	  de	  grafische	  weergave	  van	  de	  route,	  
waarin	  oriëntatiepunten	  en	  knooppunten	  werden	  genoemd	  zoals	  de	  Dom,	  bushaltes	  en	  
verschillende	  lokaties	  van	  café’s	  en	  winkels.	  Proefpersonen	  leken	  zich	  erg	  baseren	  op	  de	  
kaartenweergave	  van	  de	  applicatie	  en	  deze	  soms	  haast	  over	  te	  nemen	  in	  hun	  eigen	  grafische	  
weergave.	  

Als	  er	  gekeken	  wordt	  naar	  de	  elementen	  van	  de	  stad	  die	  Lynch	  noemt,	  dan	  zien	  we	  dat	  de	  
proefpersonen	  uit	  de	  kaartgroep	  met	  name	  paden	  noemen	  in	  hun	  mental	  image,	  
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gecombineerd	  met	  het	  sporadisch	  gebruik	  van	  een	  oriëntatiepunt	  of	  knooppunt.	  Bij	  
proefpersonen	  die	  Google	  Maps	  hadden	  gebruikt	  lijkt	  de	  verhouding	  omgekeerd	  te	  liggen:	  
deze	  baseerden	  hun	  afgelegde	  route	  op	  oriëntatie-‐	  en	  knooppunten.	  Paden	  werden	  vaak	  
wel	  opgenomen	  in	  de	  grafische	  weergave,	  maar	  werden	  niet	  gekoppeld	  aan	  straatnamen	  en	  
leken	  eerder	  een	  reflectie	  te	  zijn	  van	  de	  top-‐down	  view	  die	  Google	  Maps	  biedt	  van	  de	  route.	  	  
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CONCLUSIE	  
Proefpersonen	  van	  de	  kaartgroep	  baseren,	  zoals	  eerder	  vastgesteld,	  zich	  meer	  op	  paden	  
met	  bijbehorende	  straatnamen,	  zoals	  deze	  op	  de	  kaart	  terug	  te	  vinden	  zijn.	  Daarentegen	  
werden	  de	  grafische	  weergaves	  van	  de	  route	  door	  de	  groep	  die	  Google	  Maps	  gebruikte	  
gekenmerkt	  door	  namen	  van	  cafés,	  winkels	  en	  andere	  oriëntatie-‐	  en	  knooppunten	  zoals	  de	  
Dom	  en	  de	  gracht.	  De	  vorming	  van	  de	  mental	  image	  lijkt	  gekoppeld	  te	  zijn	  aan	  de	  gebruikte	  
navigatiemethode	  (de	  wayfinding	  device).	  Het	  onderzoek	  richtte	  zich	  op	  de	  invloed	  die	  
Google	  Maps	  had	  op	  de	  beleving	  van	  een	  stad	  en	  beschouwde	  daarbij	  de	  personen	  met	  de	  
kaartgroep	  als	  een	  soort	  controlegroep.	  Uit	  de	  resultaten	  blijkt	  dat	  de	  kaartgroep	  niet	  als	  
controlegroep	  beschouwd	  kan	  worden,	  maar	  juist	  sterk	  beïnvloed	  is	  door	  het	  gebruik	  van	  
een	  kaart.	  Het	  hulpmiddel	  dat	  gebruikt	  wordt	  bij	  het	  navigeren,	  ongeacht	  of	  dat	  Google	  
Maps	  of	  een	  kaart	  van	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  was,	  heeft	  effect	  op	  de	  mental	  image	  van	  
de	  proefpersoon.	  

Personen	  die	  Google	  Maps	  gebruikten	  focusten	  zich	  op	  oriëntatie-‐	  en	  knooppunten	  die	  ook	  
in	  de	  applicatie	  werden	  genoemd.	  Google	  Maps	  geeft	  de	  locaties	  van	  verschillende	  cafés	  en	  
winkels	  in	  de	  binnenstad	  aan	  en	  biedt	  op	  deze	  wijze	  de	  proefpersonen	  een	  houvast	  tijdens	  
het	  navigeren.	  Samen	  met	  de	  blauwe	  cursor	  zorgt	  dit	  ervoor	  dat	  de	  proefpersonen	  constant	  
weten	  op	  welke	  plek	  in	  de	  straat	  ze	  zich	  bevinden	  en	  besteden	  ze	  minder	  tijd	  aan	  
plaatsbepaling.	  Hieruit	  blijkt	  dat	  Google	  Maps	  bij	  het	  navigeren	  beschouwd	  kan	  worden	  als	  
een	  hot	  medium,	  zoals	  ook	  in	  de	  hypothese	  werd	  gesteld.	  Een	  proefpersoon	  beschreef	  na	  
het	  experiment	  dat	  het	  gebruik	  van	  Google	  Maps	  leek	  op	  een	  persoon	  die	  je	  aan	  de	  hand	  
meenam	  door	  een	  stad.	  Het	  was	  niet	  meer	  nodig	  om	  zelf	  rond	  te	  kijken	  en	  te	  navigeren,	  
aangezien	  iemand	  (de	  belichaming	  van	  Google	  Maps)	  je	  bij	  de	  hand	  nam	  en	  door	  de	  stad	  
leidde.	  

Wat	  voor	  effect	  heeft	  Google	  Maps	  op	  de	  beleving	  van	  de	  stad?	  Als	  de	  Google	  Maps	  
applicatie	  op	  de	  smartphone	  als	  hulpmiddel	  wordt	  gebruikt	  tijdens	  het	  navigeren,	  heeft	  dit	  
als	  gevolg	  dat	  de	  persoon	  die	  de	  applicatie	  gebruikt	  minder	  actief	  is	  in	  het	  vormen	  van	  een	  
mental	  image.	  Er	  wordt	  minder	  tijd	  besteed	  aan	  plaatsbepaling,	  aangezien	  deze	  functie	  in	  de	  
applicatie	  is	  opgenomen,	  waardoor	  de	  stad	  ook	  minder	  wordt	  waargenomen.	  Daarnaast	  
benadrukt	  de	  applicatie	  bepaalde	  elementen	  van	  de	  stad,	  zoals	  oriëntatie-‐	  en	  knooppunten	  
(en	  in	  mindere	  maten	  paden).	  Deze	  elementen	  die	  benadrukt	  worden	  in	  de	  digitale	  
weergaven	  van	  de	  stad	  vloeien	  door	  naar	  de	  mental	  image	  die	  een	  proefpersoon	  vormt	  van	  
de	  stad.	  Lynch	  beschreef	  een	  soortgelijk	  proces	  toen	  hij	  keek	  naar	  de	  wijze	  waarop	  een	  
beeld	  gevormd	  werd	  van	  een	  stad.	  Het	  is	  inderdaad	  mogelijk	  om	  het	  beeld	  van	  de	  stad	  te	  
versterken	  door	  het	  gebruik	  van	  een	  bepaalde	  wayfinding	  device.	  

Daarbij	  is	  er	  wel	  een	  nuance	  aan	  te	  brengen	  in	  de	  woorden	  van	  Lynch:	  “As	  long	  as	  he	  can	  fit	  
reality	  to	  the	  diagram,	  he	  has	  a	  clue	  of	  the	  relatedness	  of	  things.”	  (Lynch	  11)	  In	  plaats	  van	  
dat	  de	  overeenstemming,	  van	  enerzijds	  de	  stad	  zoals	  deze	  waargenomen	  wordt	  en	  
anderzijds	  de	  wijze	  waarop	  deze	  weergeven	  is	  in	  het	  navigatiehulpmiddel,	  de	  mental	  image	  
versterkt	  (zoals	  Lynch	  stelt),	  lijkt	  het	  juist	  dat	  er	  een	  sterkere	  mental	  image	  wordt	  gevormd	  
als	  er	  een	  verschil	  is	  tussen	  deze	  twee.	  Op	  momenten	  dat	  personen	  de	  realiteit	  niet	  kunnen	  
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koppelen	  aan	  de	  weergeven	  realiteit	  van	  de	  kaart	  of	  applicatie,	  waren	  ze	  genoodzaakt	  rond	  
te	  kijken	  en	  zich	  te	  plaatsen	  in	  de	  stad	  aan	  de	  hand	  van	  de	  elementen	  die	  het	  
navigatiehulpmiddel	  hen	  bood.	  Juist	  op	  de	  momenten	  dat	  het	  navigatiehulpmiddel	  de	  
proefpersonen	  in	  de	  steek	  liet,	  leken	  ze	  actief	  een	  mental	  image	  aan	  het	  vormen	  te	  zijn.	  

Overigens,	  met	  oog	  op	  de	  kleine	  sample	  proefpersonen	  die	  in	  het	  huidige	  onderzoek	  werd	  
gehanteerd,	  kunnen	  conclusies	  het	  beste	  gelezen	  worden	  als	  aanbevelingen	  voor	  
vervolgonderzoeken.	  Met	  drie	  proefpersonen	  per	  groep	  is	  het	  lastig	  om	  een	  correct	  en	  
uniform	  beeld	  te	  schetsen	  van	  de	  wijze	  waarop	  mensen	  een	  mental	  image	  vormen	  van	  een	  
stad.	  Daarnaast	  werd	  het	  beeld	  gemeten	  dat	  mensen	  van	  een	  stad	  kregen	  tijdens	  een	  
navigatietaak,	  in	  plaats	  van	  dat	  de	  bestaande	  mental	  image	  die	  personen	  van	  een	  stad	  
hadden	  werd	  onderzocht.	  Al	  werd	  dit	  beeld	  van	  de	  stad	  dat	  gemeten	  werd	  tijdens	  de	  
navigatietaak	  gecombineerd	  met	  andere	  data	  om	  zo	  een	  betrouwbaarder	  beeld	  te	  vormen,	  
het	  blijft	  slechts	  een	  momentopname.	  

Desondanks:	  Google	  Maps	  heeft	  als	  navigatiehulpmiddel	  grote	  invloed	  op	  het	  beeld	  dat	  
mensen	  van	  een	  stad	  vormen.	  Met	  de	  groei	  van	  het	  aantal	  smartphones	  in	  Nederland	  is	  
onderzoek	  naar	  beeldvorming	  van	  een	  stad	  met	  behulp	  van	  een	  smartphoneapplicatie	  een	  
integrerend	  onderzoeksonderwerp.	  Dit	  onderzoek	  heeft	  een	  aantal	  beginstappen	  gezet	  in	  de	  
richting	  van	  kwalitatief	  onderzoek	  naar	  de	  invloeden	  van	  Google	  Maps	  op	  het	  beeld	  van	  de	  
stad.	  Echter,	  het	  is	  slechts	  een	  begin.	  
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BIJLAGEN	  

BIJLAGE	  1.1A:	  DE	  KORTSTE	  ROUTE	  WEERGEVEN	  OP	  GOOGLE	  MAPS	  
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BIJLAGE	  1.1B:	  DE	  KAART	  

	  

N.B.	  Bovenstaande	  afbeelding	  is	  een	  scan	  van	  het	  gedeelte	  van	  de	  kaart	  dat	  de	  gelopen	  
route	  van	  de	  proefpersonen	  beschrijft.	  De	  kaart	  is	  van	  Falkplan	  BV,	  tweede	  druk,	  
Centrumkaart	  van	  Utrecht	  (schaal	  1:7000),	  onder	  andere	  verkrijgbaar	  bij	  het	  VVV-‐kantoor	  in	  
Utrecht.	  (ISBN	  978-‐90-‐287-‐2622-‐2)	  
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BIJLAGE	  1.2:	  HET	  PROTOCL	  
In	  onderstaande	  bijlage	  is	  de	  informatie	  terug	  te	  vinden	  die	  richting	  de	  proefpersoon	  is	  
verstrekt	  met	  betrekking	  tot	  het	  onderzoek.	  Er	  is	  gekozen	  voor	  een	  brief	  in	  plaats	  van	  een	  
mondelinge	  instructie	  om	  zo	  de	  constructvaliditeit	  te	  waarborgen.	  Dat	  wil	  zeggen:	  alle	  
proefpersonen	  worden	  in	  de	  brief	  exact	  dezelfde	  informatie	  verstrekt,	  zodat	  bepaalde	  
bewoordingen	  of	  woordkeuzes	  van	  de	  proefleider	  geen	  invloed	  kunnen	  hebben	  op	  het	  
resultaat	  van	  de	  proefpersoon.	  

Op	  de	  komende	  pagina	  is	  eerst	  de	  brief	  te	  vinden	  voor	  de	  proefpersonen	  die	  de	  
navigatietaak	  met	  behulp	  van	  Google	  Maps	  uitvoeren,	  vervolgens	  is	  de	  brief	  te	  vinden	  die	  
aan	  de	  groep	  die	  gebruik	  maakt	  van	  de	  kaart	  is	  verstrekt.	  Beide	  brieven	  hadden	  in	  de	  bijlage	  
een	  taakomschrijving,	  die	  ook	  bijgesloten	  is.	  
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Universiteit Utrecht 

Faculteit Geesteswetenschappen 
Communicatie- en informatiewetenschappen 

Utrecht, oktober 2012 
 
Geachte deelnemer, 
 
Je bent gevraagd om deel te nemen aan een gebruikerstest, waarbij je gevraagd 
wordt om met behulp van de Google Maps applicatie op je smartphone te 
navigeren binnen het centrum van Utrecht. Het betreft een onderzoek naar de 
werking van de Google Maps applicatie. Doel van het onderzoek is niet om de 
deelnemers te testen en te beoordelen op hun prestaties of antwoorden, maar om 
te kijken hoe de Google Maps applicatie gebruikt wordt tijdens het navigeren. 
 
Deelname aan dit onderzoek is volledig vrijwillig. De uitkomsten worden 
vertrouwelijk behandeld en zullen slechts gebruikt worden om verbetervoorstellen 
te kunnen doen. Je kunt op ieder moment verzoeken het onderzoek stop te 
zetten en de toestemming intrekken. Heb je na afloop van het onderzoek nog 
vragen, dan kun je contact opnemen met de onderzoeker (Bart Eijk, 
B.A.W.Eijk@students.uu.nl). 
 
Voorafgaande aan het onderzoek willen we je vragen onderstaande vragen te 
beantwoorden. 
 

 
Kruis voor elke vraag het bijbehorende vakje aan. 

1. Geslacht:      ☐ man 

       ☐ vrouw 
 
2. Leeftijd:      ______   jaar 
 

3. Opleidingsniveau (afgeronde of huidige):  ☐ WO 

 ☐ HBO 

 ☐ MBO 

 ☐ Middelbare school 
 
 
Ik heb dit formulier gelezen en stem in met het bovenstaande, 
 
 
 
 
........................................ ........................................ 
 
Datum Handtekening participant 
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Taak:	  Loop	  met	  behulp	  van	  Google	  Maps	  naar	  onderstaand	  adres.	  Tijdens	  het	  navigeren	  
wordt	  je	  gevraagd	  om	  hardop	  je	  gedachten	  uit	  te	  spreken.	  De	  proefleider	  zal	  met	  je	  mee	  
lopen,	  maar	  is	  niet	  beschikbaar	  voor	  vragen.	  Het	  onderzoek	  zal	  vervolgen	  als	  je	  de	  
bestemming	  hebt	  bereikt.	  

Bestemming:	  Visschersplein	  100	  

Succes!	  
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Universiteit Utrecht 

Faculteit Geesteswetenschappen 
Communicatie- en informatiewetenschappen 

Utrecht, oktober 2012 
 
Geachte deelnemer, 
 
Je bent gevraagd om deel te nemen aan een gebruikerstest, waarbij je gevraagd 
wordt om met behulp van een kaart van de binnenstad van Utrecht te navigeren 
binnen het centrum van Utrecht. Het betreft een onderzoek naar de wijze waarop 
mensen navigeren met behulp van een kaart. Doel van het onderzoek is niet om 
de deelnemers te testen en te beoordelen op hun prestaties of antwoorden, maar 
om te kijken hoe de kaart wordt gebruikt tijdens het navigeren. 
 
Deelname aan dit onderzoek is volledig vrijwillig. De uitkomsten worden 
vertrouwelijk behandeld en zullen slechts gebruikt worden om verbetervoorstellen 
te kunnen doen. Je kunt op ieder moment verzoeken het onderzoek stop te 
zetten en de toestemming intrekken. Heb je na afloop van het onderzoek nog 
vragen, dan kun je contact opnemen met de onderzoeker (Bart Eijk, 
B.A.W.Eijk@students.uu.nl). 
 
Voorafgaande aan het onderzoek willen we je vragen onderstaande vragen te 
beantwoorden. 
 

 
Kruis voor elke vraag het bijbehorende vakje aan. 

1. Geslacht:      ☐ man 

       ☐ vrouw 
 
2. Leeftijd:      ______   jaar 
 

3. Opleidingsniveau (afgeronde of huidige):  ☐ WO 

 ☐ HBO 

 ☐ MBO 

 ☐ Middelbare school 
 
 
Ik heb dit formulier gelezen en stem in met het bovenstaande, 
 
 
 
 
........................................ ........................................ 
 
Datum Handtekening participant 
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Taak:	  Navigeer	  met	  behulp	  van	  de	  kaart	  naar	  onderstaand	  adres.	  Tijdens	  het	  navigeren	  
wordt	  je	  gevraagd	  om	  hardop	  je	  gedachten	  uit	  te	  spreken.	  De	  proefleider	  zal	  met	  je	  mee	  
lopen,	  maar	  is	  niet	  beschikbaar	  voor	  vragen.	  Het	  onderzoek	  zal	  vervolgen	  als	  je	  de	  
bestemming	  hebt	  bereikt.	  

Bestemming:	  Visschersplein	  100	  

Succes!	  



	   23	  

BIJLAGE	  1.3:	  VRAGENLIJST	  VAN	  HET	  SEMI-‐OPEN	  INTERVIEW	  
1.	  Welk	  woord	  komt	  er	  als	  eerste	  bij	  je	  op	  als	  je	  aan	  het	  woord	  ‘Utrecht’	  denkt?	  Hoe	  zou	  je	  
de	  stad	  in	  een	  globale	  zin	  omschrijven?	  

2.	  Kun	  je	  een	  korte	  omschrijving	  geven	  van	  de	  buurt	  rondom	  het	  Janskerkhof?	  Je	  mag	  doen	  
alsof	  je	  het	  stuk	  stad	  globaal	  aan	  een	  vreemde	  omschrijft,	  we	  verwachten	  ook	  niets	  
specifieks,	  slechts	  een	  ruwe	  schets.	  

3.	  Kun	  je	  de	  route	  van	  jouw	  huis	  naar	  de	  Drift	  21	  beschrijven?	  Probeer	  nu	  wel	  zo	  zorgvuldig	  
en	  compleet	  mogelijk	  te	  zijn,	  doe	  alsof	  je	  de	  reis	  zelf	  maakt	  en	  bedenk	  je	  wat	  je	  allemaal	  
tegenkomt,	  wat	  je	  ruikt,	  ziet,	  hoort	  en	  welke	  oriëntatiepunten	  je	  allemaal	  tegenkomt.	  Als	  je	  
sommige	  straatnamen	  niet	  herinnert	  is	  het	  niet	  erg,	  het	  gaat	  om	  de	  fysieke	  elementen	  van	  
je	  reis.	  

Voor	  groep	  1	  (Google	  Maps):	  

4.	  Maak	  je	  vaker	  gebruik	  van	  Google	  Maps	  op	  je	  smartphone	  bij	  het	  navigeren?	  Hoe	  vaak?	  
Heeft	  het	  je	  voorkeur	  boven	  bijvoorbeeld	  TomTom	  en	  traditionele	  kaarten?	  

5.	  Zijn	  er	  bepaalde	  features	  aan	  de	  applicatie	  die	  voor	  jou	  een	  voordeel	  zijn	  boven	  het	  
gebruik	  van	  een	  traditionele	  kaart?	  

Voor	  groep	  2	  (traditionele	  kaart):	  

4.	  Maak	  je	  vaker	  gebruik	  van	  traditionele	  kaarten	  bij	  het	  navigeren?	  Hoe	  vaak?	  Heeft	  het	  je	  
voorkeur	  boven	  bijvoorbeeld	  Google	  Maps	  of	  TomTom?	  

5.	  Zijn	  er	  bepaalde	  aspecten	  van	  een	  traditionele	  kaart	  die	  voor	  jou	  een	  voordeel	  bieden	  
boven	  die	  zojuist	  genoemde	  digitale	  navigatiemethoden?	  



	   24	  

BIJLAGE	  1.4:	  DATA	  VAN	  PROEFPERSONEN	  
In	  deze	  sectie	  van	  de	  bijlagen	  zijn	  de	  ruwe	  data	  van	  de	  proefpersonen	  terug	  te	  vinden,	  op	  
volgorde	  van	  proefpersoonnummer.	  

Pp	  nr.	   Geslacht	   Leeftijd	   Opleidingsniveau	  
1	   v	   20	   WO	  
2	   v	   23	   HBO	  
3	   v	   21	   WO	  
4	   m	   22	   WO	  
5	   v	   20	   WO	  
6	   m	   21	   WO	  

PROEFPERSOON	  1	  

TRANSCRIPTIE	  HARDOPDENKMETHODE	  
We	  gaan	  nu	  naar	  het	  Janskerkhof	  zie	  ik.	  Dat	  pijltje	  loopt	  mee,	  handig.	  
proefpersoon	  kijkt	  veel	  op	  smartphone	  
Hier	  staat	  ook	  Faculteit	  Geesteswetenschappen	  wijst	  op	  mobiel.	  Hier	  naar	  rechts,	  
Janskerhof.	  Even	  kijken	  naar	  de	  straat,	  Nobelstraat	  ja.	  Kijkt	  naar	  de	  straat.	  Hij	  heeft	  ook	  een	  
plattegrond	  van	  de	  kerk!	  
NH	  Center	  staat	  hier	  kijkt	  naar	  smartphone,	  die	  zie	  ik	  daar,	  klopt.	  Nu	  moet	  ik	  ergens	  anders	  
heen,	  schuin.	  Even	  kijken.	  Ik	  heb	  nogal	  gebrek	  aan	  ruimtelijk	  inzicht.	  Broers	  staat	  er	  niet	  op	  
kijkt	  naar	  smartphone.	  Oke	  klopt.	  Ik	  zoek	  restaurant	  Zussen,	  klopt.	  Nu	  moet	  ik	  rechtdoor,	  
niet	  Minrebroederstraat.	  Alleen	  rechtdoor	  de	  hele	  tijd.	  Als	  dit	  de	  Anna[?]straat	  is	  dan	  klopt	  
het.	  
De	  kaart	  moet	  andersom.	  De	  kaart	  draait	  niet	  mee.	  Houdt	  smartphone	  180	  graden	  gedraaid	  
met	  het	  scherm	  naar	  boven.	  Dit	  is	  handiger.	  
Oud	  kerkhof…	  Zometeen	  Voetiusstraat	  rechts	  Domplein	  op.	  De	  Dom	  staat	  niet	  op	  het	  
kaartje.	  Domplein,	  dat	  zal	  ’t	  zijn.	  Kijk	  ondertussen	  rond	  naar	  de	  omgeving.	  
Um…	  Loopt	  rechts	  langs	  Dom.	  Ik	  zoek	  Asia	  de	  Cuba.	  Oja!	  
Oja,	  niet	  alleen	  rechtdoor.	  Servetstraat	  ja.	  Straks	  het	  water	  over.	  Stopt	  bij	  het	  kruispunt	  
Oudegracht/Domplein.	  Gewoon	  nog	  rechtdoor.	  Lichte	  Gaard,	  Vismarkt,	  ja.	  Loopt	  langzamer	  
bij	  Lijnmarkt.	  Naar	  links?	  Hoe	  heet	  die	  straat?	  Ja.	  Hij	  doet	  niet	  meer	  mee	  [de	  Google	  Maps	  
applicatie].	  O	  jawel,	  Boterstraat	  moet	  ik	  in.	  Twijfelt	  even	  bij	  het	  begin	  van	  de	  Boterstraat	  en	  
loopt	  uiteindelijk	  door.	  
Zonder	  die	  winkelnamen	  op	  het	  kaartje	  was	  ik	  iets	  minder	  eh…	  [lijkt	  te	  impliceren	  veel	  aan	  
de	  winkelnamen	  te	  hebben	  bij	  het	  navigeren.]	  
Oja,	  dan	  zijn	  we	  er	  bijna,	  yes!	  Gaat	  sneller	  lopen.	  
Links	  Visschersplein	  op.	  Oh,	  dat	  is	  een	  Apple	  Store	  waar	  we	  heen	  gaan!	  
Hier	  moet	  het	  zijn,	  maar	  ik	  zie	  geen	  A-‐mac,	  apart…	  
Bestemming	  bereikt.	  

WEERGAVE	  VAN	  AFGELEGDE	  ROUTE	  
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AFSLUITENDE	  INTERVIEW	  
1.	  Welk	  woord	  komt	  er	  als	  eerste	  bij	  je	  op	  als	  je	  aan	  het	  woord	  ‘Utrecht’	  denkt?	  Hoe	  zou	  je	  
de	  stad	  in	  een	  globale	  zin	  omschrijven?	  
Ik	  denk	  aan	  de	  LSVB.	  Aan	  studenten.	  Aan	  doorvoer	  stad,	  omdat	  het	  het	  centrale	  station	  van	  
Nederland	  is.	  Aan	  allerlei	  terrasjes,	  plekjes	  en	  grachten.	  

2.	  Kun	  je	  een	  korte	  omschrijving	  geven	  van	  de	  buurt	  rondom	  het	  Janskerkhof?	  Je	  mag	  
doen	  alsof	  je	  het	  stuk	  stad	  globaal	  aan	  een	  vreemde	  omschrijft,	  we	  verwachten	  ook	  niets	  
specifieks,	  slechts	  een	  ruwe	  schets.	  
Ja,	  gewoon	  een	  pleintje.	  Waar	  een	  kerk	  staat,	  vlakbij	  het	  beeld	  van	  de	  universiteit.	  Je	  hebt	  er	  
restaurantjes	  en	  een	  hotel.	  En	  het	  ligt	  aan	  de	  drukke	  weg.	  Ze	  hebben	  niet	  bakstenen	  maar	  
van	  die	  kinderdinges.	  En	  de	  Hogeschool	  van	  Kunsten	  zit	  ook	  in	  die	  bocht.	  En	  een	  
uitzendbureau.	  

3.	  Kun	  je	  de	  route	  van	  jouw	  huis	  naar	  de	  Drift	  21	  beschrijven?	  Probeer	  nu	  wel	  zo	  
zorgvuldig	  en	  compleet	  mogelijk	  te	  zijn,	  doe	  alsof	  je	  de	  reis	  zelf	  maakt	  en	  bedenk	  je	  wat	  je	  
allemaal	  tegenkomt,	  wat	  je	  ruikt,	  ziet,	  hoort	  en	  welke	  oriëntatiepunten	  je	  allemaal	  
tegenkomt.	  Als	  je	  sommige	  straatnamen	  niet	  herinnert	  is	  het	  niet	  erg,	  het	  gaat	  om	  de	  
fysieke	  elementen	  van	  je	  reis.	  
Vanaf	  LSVB:	  dan	  loop	  ik	  de	  trap	  af	  kom	  ik	  de	  deur	  uit,	  zit	  je	  op	  de	  Drierharingstraat,	  allemaal	  
gezellige	  restaurantjes.	  Wordt	  ’s	  avonds	  pas	  gezellig.	  Met	  je	  rug	  naar	  de	  deur	  naar	  rechts.	  
Loop	  je	  langs	  een	  G-‐Star	  winkel.	  Meteen	  uit	  de	  straat	  naar	  links.	  Rechts	  de	  grachten	  over.	  En	  
dan	  loop	  je	  langs	  de	  Tiger	  naar	  links	  en	  dan	  meteen	  naar	  rechts,	  langs	  het	  oude	  postkantoor	  
naar	  het	  Neude.	  Langs	  allemaal	  terrasjes.	  Dan	  kun	  je	  het	  plein	  dwars	  oversteken.	  Normaal	  
staan	  er	  allemaal	  terrasstoeltjes	  maar	  die	  zijn	  nu	  weggehaald.	  Dwars	  over	  dat	  plein.	  Dan	  
kom	  je	  langs	  die	  weg.	  En	  dan	  loop	  je	  eigenlijk	  gewoon	  naar	  rechts.	  Ik	  weet	  niet	  hoe	  ver.	  Nja,	  
valt	  wel	  mee.	  Stukje	  straat	  uitlopen	  en	  dan	  kom	  je	  precies	  bij	  dat	  driehoekje.	  Hier	  heb	  je	  de	  
Hogeschool	  van	  de	  Kunsten,	  en	  hier	  het	  NH	  Centers,	  daar	  iets	  langslopen.	  En	  dan	  ben	  je	  op	  
het	  Janskerkhof.	  En	  dan	  iets	  verder	  en	  de	  straat	  door	  en	  dan	  ben	  je	  bij	  de	  ingang	  van	  de	  UB.	  
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4.	  Maak	  je	  vaker	  gebruik	  van	  Google	  Maps	  op	  je	  smartphone	  bij	  het	  navigeren?	  Hoe	  vaak?	  
Heeft	  het	  je	  voorkeur	  boven	  bijvoorbeeld	  TomTom	  en	  traditionele	  kaarten?	  
Nee.	  Vanaf	  nu	  wel.	  Oh	  nee,	  ik	  zou	  dit	  alleen	  maar	  gebruiken.	  Met	  een	  gewone	  kaart	  heb	  ik	  
niets.	  Daar	  staan	  ook	  die	  winkels	  niet	  op	  en	  dat	  is	  wel	  handig.	  Ik	  weet	  het	  verschil	  met	  
TomTom	  niet.	  Met	  TomTom	  zit	  je	  op	  de	  weg	  en	  hier	  kijk	  je	  op	  de	  weg,	  meer	  overzicht.	  Maar	  
Tomtom	  is	  iets	  voor	  in	  de	  auto,	  daar	  heb	  ik	  het	  wel	  gebruikt.	  Heb	  liever	  dit.	  

5.	  Zijn	  er	  bepaalde	  features	  aan	  de	  applicatie	  die	  voor	  jou	  een	  voordeel	  zijn	  boven	  het	  
gebruik	  van	  een	  traditionele	  kaart?	  
Ja,	  dat	  dat	  puntje	  met	  je	  meeloopt.	  Maar	  hij	  loopt	  wel	  vaak	  naast	  het	  pad	  en	  hij	  is	  op	  zijn	  
kop.	  Maar	  gelukkig	  kun	  je	  hem	  op	  de	  kop	  houden	  zonder	  dat	  het	  beeld	  meedraait.	  

Gebruikte	  smartphone:	  Samsung	  Galaxy	  Ace.	  Meegeleverde	  versie	  van	  Google	  Maps	  versie	  
6.9.0	  

PROEFPERSOON	  2	  

TRANSCRIPTIE	  HARDOPDENKMETHODE	  
Even	  kijken	  of	  het	  werkt.	  GPS	  staat	  aan,	  hij	  wil	  hem	  niet	  openen!	  Oja,	  nu	  werkt	  het.	  Okay,	  zal	  
ik	  eerst	  oversteken	  of	  meteen	  rechtsaf?	  Meteen	  oversteken	  maar.	  Is	  het	  niet	  een	  te	  
makkelijke	  route?	  Hij	  laat	  zien	  dat	  het	  acht	  minuten	  duurt.	  Dit	  is	  wel	  duidelijk,	  rechtsaf.	  Er	  
komt	  hier	  een	  driehoekje,	  dus	  de	  eerste	  links	  hier	  [doelt	  op	  het	  beeld	  bij	  de	  
Janskerk/Broers].	  Dit	  is	  wel	  ingewikkeld,	  even	  stoppen,	  wat…	  Stopt	  bij	  het	  inlopen	  van	  de	  
Korte	  Jansstraat.	  Als	  we	  zo	  liepen,	  zou	  ik	  die	  kant	  op	  moeten.	  Oke,	  het	  is	  de	  eerste,	  tweede	  
[…	  straat	  rechtsaf].	  Nouja,	  hele	  straat	  uit	  lopen.	  
Ik	  kijk	  echt…	  oh	  nee,	  dit	  klopt	  niet,	  nee	  wel,	  dit	  is	  3,	  bij	  de	  4e	  straat	  rechtsaf.	  Hoe	  heet	  deze	  
kerk?	  
Oke,	  eventjes	  oversteken.	  Kijkt	  ondertussen	  grofweg	  de	  helft	  van	  de	  tijd	  op	  de	  smartphone	  
en	  de	  helft	  van	  de	  tijd	  in	  het	  rond.	  
Um,	  hij	  laat	  een	  gracht	  zien,	  daar	  zijn	  we	  nog	  niet.	  Hier	  linksaf,	  kan	  ook	  niet	  anders	  [voor	  
restaurant	  Lebowski	  bij	  de	  Domskerk].	  Als	  we	  zo	  water	  zien	  dan	  zitten	  we	  goed.	  Ik	  zit	  nu	  
even	  te	  kijken,	  ik	  zou	  zeggen	  rechtdoor.	  Maar	  ik	  zie	  [op	  de	  smartphone]	  een	  kronkeltje	  naar	  
links.	  Oja,	  en	  water.	  Rechtdoor.	  Hier	  moeten	  we	  linksaf.	  Hier	  rechtsaf,	  maar…	  Kijkt	  
bedachtzaam	  richting	  de	  Boterstraat.	  Dat	  ziet	  er	  vreemd	  uit.	  Checkt	  de	  smartphone	  en	  kijkt	  
in	  het	  rond.	  Normaalgesproken	  zou	  ik	  hier	  niet	  in	  lopen.	  Gaat	  de	  Boterstraat	  in.	  Oh,	  hij	  [de	  
cursor	  op	  de	  smartphone]	  beweegt	  even	  niet	  meer.	  Hier	  linksaf.	  
Bestemming	  bereikt.	  

WEERGAVE	  VAN	  AFGELEGDE	  ROUTE	  
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AFSLUITENDE	  INTERVIEW	  
1.	  Welk	  woord	  komt	  er	  als	  eerste	  bij	  je	  op	  als	  je	  aan	  het	  woord	  ‘Utrecht’	  denkt?	  Hoe	  zou	  je	  
de	  stad	  in	  een	  globale	  zin	  omschrijven?	  
Gezellig.	  Het	  is	  groot,	  maar	  niet	  te	  groot,	  gewoon	  goed	  en	  gezellig.	  Het	  is	  een	  hele	  mooie	  
stad,	  mooie	  binnenstad.	  De	  grachten	  zou	  ik	  noemen,	  dat	  er	  zoveel	  grachten	  zijn.	  De	  oude	  
gebouwen	  maken	  het	  echt	  mooi.	  

2.	  Kun	  je	  een	  korte	  omschrijving	  geven	  van	  de	  buurt	  rondom	  het	  Janskerkhof?	  Je	  mag	  
doen	  alsof	  je	  het	  stuk	  stad	  globaal	  aan	  een	  vreemde	  omschrijft,	  we	  verwachten	  ook	  niets	  
specifieks,	  slechts	  een	  ruwe	  schets.	  
Studenterig.	  de	  kerk	  valt	  op.	  Er	  worden	  veel	  colleges	  gegeven,	  het	  ziet	  er	  mooi	  uit.	  Ik	  zou	  
daar	  graag	  college	  hebben,	  het	  is	  een	  mooi	  uitzicht.	  Je	  hebt	  Broers	  en	  zussen.	  

3.	  Kun	  je	  de	  route	  van	  jouw	  huis	  naar	  de	  Drift	  21	  beschrijven?	  Probeer	  nu	  wel	  zo	  
zorgvuldig	  en	  compleet	  mogelijk	  te	  zijn,	  doe	  alsof	  je	  de	  reis	  zelf	  maakt	  en	  bedenk	  je	  wat	  je	  
allemaal	  tegenkomt,	  wat	  je	  ruikt,	  ziet,	  hoort	  en	  welke	  oriëntatiepunten	  je	  allemaal	  
tegenkomt.	  Als	  je	  sommige	  straatnamen	  niet	  herinnert	  is	  het	  niet	  erg,	  het	  gaat	  om	  de	  
fysieke	  elementen	  van	  je	  reis.	  
Vanaf	  het	  station.	  Dan	  zou	  ik	  zeggen	  door	  Hoogh	  Catharijne	  heenlopen.	  Dat	  plein	  daar	  
linksafgaan	  en	  dan	  alsmaar	  rechtdoor.	  Loop	  naar	  de	  bijenkorf	  en	  daar	  zie	  je	  de	  bijenkort,	  
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daar	  ga	  je	  rechtsaf	  en	  dan	  ga	  je	  alsmaar	  rechtdoor.	  Je	  gaat	  natuurlijk	  voorbij,	  het	  is	  bij	  de	  
Neude.	  Wat	  er	  opvalt	  is	  de	  cafeetjes,	  eetplekken,	  en	  ja.	  Ook	  wel	  mensen.	  Als	  je	  die	  straat	  
doorloopt,	  zie	  je	  alleen	  maar	  drukte	  en	  troep.	  Ziet	  er	  niet	  zo	  netjes	  uit.	  En	  Neude	  naar	  
Janskerkhof	  is	  iets	  netter.	  [Proefleider:	  “Wat	  valt	  je	  op	  bij	  het	  lopen	  van	  de	  route?”]Wat	  valt	  
me	  op?	  Volgens	  mij	  zijn	  er	  in	  die	  straat	  niet	  echt..	  ja..	  Zijn	  er	  veel	  cafeetjes?	  	  

4.	  Maak	  je	  vaker	  gebruik	  van	  Google	  Maps	  op	  je	  smartphone	  bij	  het	  navigeren?	  Hoe	  vaak?	  
Heeft	  het	  je	  voorkeur	  boven	  bijvoorbeeld	  TomTom	  en	  traditionele	  kaarten?	  
Ja,	  maandelijks	  ongeveer.	  [Proefleider:	  “Waarbij	  gebruik	  je	  het?”]	  Um…	  Ja…	  Dingen	  te	  
vinden	  is	  wel	  algemeen.	  Utrecht	  heeft	  zoveel	  zijstraatjes	  en	  pleinen	  en	  weggetjes	  die	  je	  niet	  
kent,	  dus	  het	  is	  wel	  handig	  welke	  van	  de	  zoveelste	  zijstraat	  ik	  moet	  hebben.	  Laatst	  moest	  ik	  
naar	  de	  juristenbibliotheek,	  die	  is	  nu	  bij	  de	  Drift,	  en	  die	  kon	  ik	  ook	  niet	  vinden.	  

5.	  Zijn	  er	  bepaalde	  features	  aan	  de	  applicatie	  die	  voor	  jou	  een	  voordeel	  zijn	  boven	  het	  
gebruik	  van	  een	  traditionele	  kaart?	  
Voordeel	  is	  natuurlijk	  dat	  er	  wordt	  aangegeven	  waar	  je	  bent.	  Probleem	  met	  een	  kaart	  is	  dat	  
je	  niet	  weet	  waar	  je	  staat,	  dat	  is	  het	  grootste	  voordeel.	  	  Wat	  handig	  zou	  moeten	  zijn,	  wat	  
mijn	  mobiel	  niet	  doet.	  Hij	  zou	  mee	  moeten	  bewegen,	  maar	  dat	  deed	  hij	  net	  niet,	  maar	  dat	  is	  
wel	  handig.	  

Gebruikte	  smartphone:	  HTC	  Sensation.	  Navigation	  by	  Google	  Maps	  app.	  

PROEFPERSOON	  3	  

TRANSCRIPTIE	  HARDOPDENKMETHODE	  
Linksaf	  dus.	  Naar	  het	  Janskerkhof.	  Houdt	  mobiel	  180	  graden	  gedraaid	  met	  het	  scherm	  naar	  
boven.	  Dit	  water	  [op	  de	  smartphone]	  is	  handig	  als	  herkenningspunt.	  Het	  is	  ook	  maar	  aan	  1	  
kant,	  rechts.	  Niet	  hier	  rechts	  maar	  volgende	  rechts.	  Bij	  Janskerkhof	  oversteken?	  Doe	  het	  nu	  
wel.	  Hij	  [cursor	  op	  smartphone]	  geeft	  wel	  aan	  dat	  we	  nu	  al	  aan	  de	  overkant	  zijn,	  klopt	  niet.	  
Volgens	  mij	  is	  ‘ie	  de	  weg	  kwijt.	  Hij	  beweegt	  weer,	  het	  blauwe	  bolletje	  geeft	  weer	  aan	  waar	  
we	  zijn.	  Hier	  links	  denk	  ik?	  Ik	  zie	  hier	  een	  driehoekje	  [op	  de	  smartphone],	  die	  ik	  ook	  in	  de	  
weg	  zie,	  anders	  was	  ik	  denk	  ik	  verder	  gelopen.	  Nu	  een	  heel	  stuk	  rechtdoor.	  
Hier	  rechtsaf	  en	  dan	  direct	  links	  het	  plein	  op.	  Domplein!	  Wijst	  naar	  naambordje	  en	  kijkt	  
ondertussen	  veel	  om	  zich	  heen.	  Hier	  links.	  Ik	  weet	  het	  niet,	  of	  hier	  rechts	  of	  de	  volgende.	  
Kijkt	  naar	  de	  straatnaam.	  Daar	  staat	  WedNOZ	  [NOZ	  staat	  op	  een	  sticker	  die	  over	  het	  
naambord	  is	  geplakt],	  maar	  dat	  zal	  wel	  hetzelfde	  zijn.	  Einde	  van	  de	  weg	  links,	  bij	  het	  water.	  
Daar	  let	  ik	  weer	  op.	  We	  zijn	  er	  bijna,	  straks	  een	  stukje	  rechtdoor.	  Ik	  weet	  dat	  ik	  hier	  de	  brug	  
over	  moet	  en	  dan	  links,	  dus	  ik	  heb	  de	  neiging	  de	  telefoon	  weg	  te	  doen.	  
[Op	  dit	  punt	  belanden	  proefleider	  en	  proefpersoon	  op	  de	  Oudegracht,	  in	  de	  buurrt,	  maar	  uit	  
de	  richting	  van	  de	  bestemming.	  De	  proef	  wordt	  onderbroken	  door	  de	  proefleider,	  welke	  de	  
smartphone	  controleert.	  Het	  blijkt	  dat	  deze	  nog	  ingesteld	  staat	  op	  een	  oude	  bestemming:	  
Oudegracht	  235.	  De	  proefleider	  zet	  de	  juiste	  bestemming	  in	  de	  smartphone	  en	  besluit	  om	  
de	  proef	  te	  laten	  vervolgen	  vanaf	  het	  huidige	  punt.]	  
We	  moeten	  naar	  die	  kant,	  naar	  de	  Strosteeg.	  Hier	  onderdoor.	  Ziet	  straatnaambordje	  
Strosteeg	  en	  loopt	  de	  steeg	  in.	  Hier	  rechts	  het	  hoekje	  om.	  Ziet	  straatnaambordje	  
Visschersplein.	  Visschersplein!	  Alleen	  even	  het	  nummer	  opzoeken.	  Ik	  denk	  dat	  we	  om	  zijn	  
gelopen,	  die	  toren,	  is	  dat	  de	  Dom?	  
Bestemming	  bereikt.	  

WEERGAVE	  VAN	  AFGELEGDE	  ROUTE	  
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AFSLUITENDE	  INTERVIEW	  
1.	  Welk	  woord	  komt	  er	  als	  eerste	  bij	  je	  op	  als	  je	  aan	  het	  woord	  ‘Utrecht’	  denkt?	  Hoe	  zou	  je	  
de	  stad	  in	  een	  globale	  zin	  omschrijven?	  
Ik	  denk	  aan	  de	  Universiteit,	  aan	  eh…	  ingewikkelde	  busnetwerk,	  het	  station	  dat	  redelijk	  
centraal	  is	  en	  de	  Dom.	  Wat	  we	  net	  gezien	  hebben,	  die	  kleine	  steegjes,	  dat	  is	  ook	  nieuw	  voor	  
mij.	  En	  verder	  uh	  ja..	  ik	  vind	  het	  bijzonder	  dat	  er	  zoveel	  busbanen	  zijn.	  Met	  de	  bus	  kan	  je	  
overal	  komen,	  met	  de	  auto	  kun	  je	  nergens	  komen.	  Ik	  vind	  het	  wel	  ingewikkeld	  hoe	  alles	  in	  
elkaar	  zit,	  steegjes	  enzo,	  geen	  rechte	  straten.	  Geen	  vierkante	  blokken,	  maar	  een	  wirwar	  van	  
straten.	  [Proefleider:	  “Helpt	  Google	  Maps	  dan	  in	  dat	  geval?”]	  Ja,	  ik	  gebruik	  het	  altijd	  in	  
Utrecht.	  Alleen	  Universiteitslokaties	  zonder,	  voor	  de	  rest	  heb	  ik	  echt	  Google	  Maps	  nodig.	  De	  
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eerste	  SV	  Contactborrel	  had	  ik	  ook	  Google	  Maps	  nodig,	  enzo.	  Ik	  heb	  geen	  flauw	  idee	  hoe	  ik	  
naar	  m’n	  zusje	  moet	  komen	  in	  Ondiep	  [buurt	  in	  het	  noorden	  van	  Utrecht],	  daar	  heb	  ik	  ook	  
Google	  Maps	  voor	  nodig.	  

2.	  Kun	  je	  een	  korte	  omschrijving	  geven	  van	  de	  buurt	  rondom	  het	  Janskerkhof?	  Je	  mag	  
doen	  alsof	  je	  het	  stuk	  stad	  globaal	  aan	  een	  vreemde	  omschrijft,	  we	  verwachten	  ook	  niets	  
specifieks,	  slechts	  een	  ruwe	  schets.	  
Je	  hebt	  aan	  de	  ene	  kant	  de	  kerk,	  die	  is	  redelijk	  prominent	  met	  wat	  bomen	  en	  een	  
parkeerplaats	  eromheen.	  Aan	  de	  andere	  kant	  heb	  je	  wat	  winkeltjes	  en	  cafeetjes	  vooral	  en	  
aan	  de	  andere	  kant	  heb	  je	  een	  bushalte.	  De	  bushalte	  is	  schuin,	  ze	  zitten	  niet	  lijnrecht	  
tegenover	  elkaar,	  maar	  de	  één	  is	  aan	  de	  kant	  van	  de	  kerk,	  en	  de	  andere	  aan	  de	  kant	  van	  de	  
cafeetjes.	  Voor	  Veluwebegrippen	  is	  dat	  heel	  vreemd.	  En	  het	  is	  een	  doorgaande	  weg	  aan	  een	  
drukke	  straat.	  

3.	  Kun	  je	  de	  route	  van	  jouw	  huis	  naar	  de	  Drift	  21	  beschrijven?	  Probeer	  nu	  wel	  zo	  
zorgvuldig	  en	  compleet	  mogelijk	  te	  zijn,	  doe	  alsof	  je	  de	  reis	  zelf	  maakt	  en	  bedenk	  je	  wat	  je	  
allemaal	  tegenkomt,	  wat	  je	  ruikt,	  ziet,	  hoort	  en	  welke	  oriëntatiepunten	  je	  allemaal	  
tegenkomt.	  Als	  je	  sommige	  straatnamen	  niet	  herinnert	  is	  het	  niet	  erg,	  het	  gaat	  om	  de	  
fysieke	  elementen	  van	  je	  reis.	  
Op	  de	  fiets	  vanuit	  Zeist.	  Ik	  eh..	  mijn	  flat	  is	  tussen	  de	  bomen	  en	  het	  bos	  en	  dan	  is	  er	  een	  
tussenweggetje	  en	  dan	  kom	  ik	  bij	  dat	  heet	  de	  Utrechtseweg.	  En	  dat	  is	  een	  hele	  lange	  weg,	  
die	  gaat	  op	  een	  gegeven	  moment	  over	  in	  de	  Biltstraat	  alleen	  maar	  rechtdoor.	  En	  wat	  je	  
tegenkomt	  ondertussen	  is	  de	  Jordansschool	  in	  Zeist,	  dan	  ga	  je	  over	  de	  A28,	  over	  een	  viaduct.	  
Dan	  kom	  je	  langs	  de	  afslag	  bij	  de	  A28	  en	  dan	  heb	  je	  twee	  stoplichten,	  daar	  moet	  je	  vaak	  lang	  
wachten.	  Dan	  kom	  je	  door	  het	  bos,	  bosachtig	  iets,	  dan	  fiets	  je	  door	  de	  Bilt.	  Niet	  echt	  een	  
centrum,	  klein	  stukje	  Bilt	  met	  wat	  restaurantjes.	  Dan	  is	  er	  een	  lang	  saai	  stuk	  naar	  Utrecht	  
terug,	  heel	  lang	  niks.	  Dan	  kom	  je	  bij	  de	  Berenkuil,	  zo	  heet	  dat	  geloof	  ik.	  Daar	  ga	  je	  
onderdoor,	  dan	  kom	  je	  bij	  bushalte	  Oorsprongpark,	  dan	  bushalte	  Wittevrouwen,	  daar	  ga	  ik	  
linksaf	  met	  de	  bocht	  mee.	  Dan	  kom	  ik	  langs	  een	  parkeergarage	  en	  dan	  rechtsaf	  
Stadsschouwburg	  en	  dan	  kom	  ik	  door	  een	  studentenstraat	  met	  veel	  cafés	  waar	  je	  ’s	  avonds	  
niet	  kan	  fietsen	  en	  dan	  ben	  je	  bij	  de	  Drift,	  dan	  moet	  je	  rechtsaf.	  Ja.	  Zo	  zou	  ik	  fietsen.	  Nu	  
moet	  je	  je	  fiets	  bij	  de	  bieb	  neerzetten,	  dus	  dan	  moet	  je	  erlangs	  en	  eromheen,	  maar	  ik	  ga	  niet	  
vaak	  met	  de	  fiets.	  Meer	  met	  de	  bus.	  En	  dan	  moet	  je	  dus	  achter	  de	  bieb	  langs	  en	  dan	  ben	  je	  
er.	  

4.	  Maak	  je	  vaker	  gebruik	  van	  Google	  Maps	  op	  je	  smartphone	  bij	  het	  navigeren?	  Hoe	  vaak?	  
Heeft	  het	  je	  voorkeur	  boven	  bijvoorbeeld	  TomTom	  en	  traditionele	  kaarten?	  
Nou,	  altijd	  als	  ik	  ergens	  voor	  de	  eerste	  keer	  heenga,	  maar	  ik	  probeer	  om	  me	  heen	  te	  kijken	  
zodat	  ik	  t	  de	  volgende	  keer	  wel	  weet.	  Ik	  ben	  deze	  zomer	  een	  paar	  keer	  naar	  Overvecht	  
geweest,	  maar	  de	  eerste	  keer	  alleen	  met	  Google	  Maps,	  en	  de	  tweede	  keer	  de	  helft	  met	  
Google	  Maps.	  Want	  ik	  vind	  het	  vervelend	  om	  Google	  Maps	  op	  de	  smartphone	  te	  gebruiken	  
en	  om	  op	  het	  verkeer	  te	  letten	  en	  op	  stoplichten	  en	  op	  de	  weg.	  Autorijden	  is	  ook	  hetzelfde,	  
dan	  leer	  ik	  ook	  zo	  snel	  mogelijk	  de	  weg	  te	  kennen.	  

TomTom	  vind	  ik	  handiger,	  vooral	  in	  de	  auto.	  Wij	  hebben	  de	  <navmag?>	  Bij	  Google	  Maps	  kijk	  
je	  er	  bovenop	  en	  met	  TomTom	  ertegenaan,	  dat	  is	  veel	  fijner.	  Bij	  Google	  Maps	  doet	  ie	  dat	  
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niet,	  daar	  heb	  je	  gewoon	  een	  plattegrond,	  maar	  dat	  geeft	  ie	  niet	  aan	  met	  voorsorteren,	  
enzo.	  Lijkt	  me	  ook	  gevaarlijk	  om	  Google	  Maps	  in	  de	  auto	  te	  gebruiken.	  

Traditionele	  kaarten	  gebruik	  ik	  nooit.	  Nee,	  echt	  nooit.	  Ik	  kijk	  wel	  op	  Google	  Maps,	  op	  de	  
kaart	  hoe	  ik	  moet,	  zonder	  route	  uitstippelen	  en	  dan	  kijken	  hoe	  ik	  zou	  lopen,	  maar	  echt	  een	  
papieren	  kaart…	  Laatste	  keer	  dat	  ik	  die	  zag	  was	  ik	  een	  jaar	  of	  10	  en	  waren	  m’n	  ouders	  in	  
Houten	  de	  weg	  kwijt.	  

5.	  Zijn	  er	  bepaalde	  features	  aan	  de	  applicatie	  die	  voor	  jou	  een	  voordeel	  zijn	  boven	  het	  
gebruik	  van	  een	  traditionele	  kaart?	  
Traditionele	  kaart	  moet	  je	  net	  bij	  je	  hebben,	  Google	  Maps	  heb	  je	  al	  op	  je	  smartphone.	  Een	  
kaart	  zegt	  niet	  hoe	  je	  moet	  lopen,	  maar	  geeft	  alleen	  een	  overzicht,	  Google	  zoekt	  de	  route	  
voor	  je	  uit.	  Een	  kaart	  geeft	  niet	  aan	  dat	  het	  eenrichtingsverkeer	  is.	  Google	  Maps	  is	  van	  de	  
hele	  wereld,	  een	  kaart	  heb	  je	  maar	  van	  1	  provincie	  of	  van	  1	  land.	  Maar	  zeker	  niet	  van	  de	  
wereld.	  Google	  Maps	  kun	  je	  ook	  in	  Amerika	  gebruiken,	  met	  een	  kaart	  moet	  je	  dan	  weer	  een	  
nieuwe	  aanschaffen.	  

Gebruikte	  smartphone:	  iPhone	  4	  met	  Google	  Maps	  met	  de	  Kaarten-‐applicatie	  (=Google	  
Maps)	  

	  

PROEFPERSOON	  4	  

TRANSCRIPTIE	  HARDOPDENKMETHODE	  
Visschersplein	  is	  in	  de	  buurt	  van	  het	  station	  dat	  weet	  ik	  toevallig.	  Ohja	  hier	  terwijl	  hij	  op	  
kaart	  kijkt.	  Waar	  ben	  ik	  nu?	  Op	  de	  Drift.	  Dan	  moet	  ik	  zo-‐zo-‐zo.	  Wat	  zijn	  deze	  groene	  lijntjes	  
op	  de	  kaart?	  Voetpaden?	  Schijnbaar	  kan	  je	  eroverheen	  lopen.	  Richting	  de	  Domtoren,	  leuk!	  
Oudegracht	  over	  lopen…	  
Begint	  met	  route.	  Oke,	  linksaf.	  Oke,	  we	  bevinden	  ons	  op	  de	  Drift.	  Dan	  moet	  ik	  oversteken	  
richting…	  wat	  ook	  alweer?	  Even	  kijken…	  Kijkt	  ondertussen	  veel	  op	  kaart.	  De	  overkant	  zou	  de	  
Keistraat	  moeten	  zijn.	  Ik	  ben	  aan	  het	  oriënteren	  waar	  noord	  en	  zuid	  is.	  Oke.	  Oja,	  ik	  loop	  
goed	  want	  op	  dat	  bord	  zie	  ik	  Janskerkhof.	  
Dit	  is	  ook	  nog	  de	  Drift.	  Kan	  ik	  ergens	  de	  Keistraat	  op?	  Ik	  zie	  Jansdam,	  [dat	  is	  de]	  goede	  straat.	  
Rechtdoor	  zou	  ik	  op	  de	  Keistraat	  moeten	  uitkomen.	  Ik	  kijk	  wel	  aan	  het	  einde	  van	  de	  
Keistraat.	  Een	  T-‐splitsing!	  Richting	  Voetiusstraat,	  dan	  moet	  ik	  het	  Sint	  Pieterskerkhof	  op	  
lopen.	  Orienteert	  bij	  de	  kruising	  van	  Drift	  en	  Kromme	  Nieuwgracht.	  Leest	  bordje	  met	  Achter	  
Sint	  Pieter.	  Ik	  ga	  rechts,	  want	  dat	  is	  richting	  het	  station	  en	  die	  kant	  moet	  ik	  ook	  op.	  
[Proefpersoon	  lijkt	  de	  weg	  kwijt	  te	  zijn.]	  Ziet	  naambordje	  Domstraat.	  Ja,	  die	  kant	  moet	  ik	  op.	  
Daarna	  naar	  de	  Servetstraat.	  Nu	  kom	  ik	  bij	  de	  kerk	  uit.	  Domstraat…	  Ziet	  bordje	  Domplein	  Nu	  
moet	  ik	  deze	  kant	  richting	  de	  Servetstraat.	  Ik	  zie	  geen	  naambordjes,	  grrr!	  Ik	  loop	  wel	  die	  
kant	  op.	  Proefpersoon	  loopt	  richting	  de	  Domskerk,	  terwijl	  hij	  gedesorienteerd	  zoekt	  naar	  een	  
straatnaambordje.	  Ah!	  Servetstraat!.	  Nu	  zoek	  ik	  iets	  met	  water.	  Ik	  moet	  water	  over,	  mooi	  
referentiepunt.	  Ik	  zie	  daar	  water,	  ik	  moet	  erover	  richting	  de	  Boterstraat.	  Linksaf	  de	  
Boterstraat	  op.	  Ziet	  bordje	  met	  Lijnmarkt.	  Lijnmarkt!	  De	  verkeerde	  straat!	  Ik	  heb	  een	  fout	  
gemaakt..	  Even	  kijken…	  Kijkt	  op	  de	  kaart.	  Nee,	  eerst	  de	  Lijnmarkt	  op	  en	  dan	  de	  Boterstraat.	  
Ja	  ik	  zie	  het	  straatnamenbord!	  
Nu	  moet	  ik	  aan	  de	  linkerkant	  het	  Visschersplein	  zien.	  Linksaf	  op	  de	  Boterstraat,	  rechtdoor	  
kan	  niet.	  Nu	  eens	  op	  zoek	  naar	  nummer	  100.	  Kijkt	  naar	  huisnummers.	  70,	  72…	  Ja,	  deze	  kant	  
op.	  Dan	  denk	  ik	  dat	  het	  hier	  is.	  
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Bestemming	  bereikt.	  

WEERGAVE	  VAN	  AFGELEGDE	  ROUTE	  

	  

AFSLUITENDE	  INTERVIEW	  
1.	  Welk	  woord	  komt	  er	  als	  eerste	  bij	  je	  op	  als	  je	  aan	  het	  woord	  ‘Utrecht’	  denkt?	  Hoe	  zou	  je	  
de	  stad	  in	  een	  globale	  zin	  omschrijven?	  
Ik	  zou	  als	  eerste	  denken	  aan	  de	  Domkerk,	  ik	  omschrijf	  de	  stad	  verder	  als	  gezellig	  en	  
authentiek.	  Niet	  zoiets	  als	  Rotterdam,	  zonder	  cultuur.	  [Proefleider:	  “Wat	  betreft	  uiterlijke	  
kenmerken?	  Als	  je	  het	  voor	  de	  geest	  haalt,	  wat	  zie	  je	  dan?”]	  Oude	  stad,	  gebouwen	  die	  op	  
elkaar	  staan,	  smalle	  straatjes,	  de	  Domkerk.	  Oh	  en	  ook	  denk	  ik	  aan	  het	  centraal	  station.	  
Überlelijke	  sfeerloze	  station.	  

2.	  Kun	  je	  een	  korte	  omschrijving	  geven	  van	  de	  buurt	  rondom	  het	  Janskerkhof?	  Je	  mag	  
doen	  alsof	  je	  het	  stuk	  stad	  globaal	  aan	  een	  vreemde	  omschrijft,	  we	  verwachten	  ook	  niets	  
specifieks,	  slechts	  een	  ruwe	  schets.	  
[Proefleider:	  “Wat	  is	  er	  te	  vinden?”]	  Kerken,	  eetgelegenheden,	  Universiteitsgebouwen.	  
[Proefleider:	  “Nog	  iets?	  Hoe	  omschrijf	  je	  t	  aan	  een	  vreemde?”]	  Wat	  je	  er	  kan	  vinden?	  
Universiteit,	  eet-‐	  en	  drinkgelegenheden,	  kerk.	  Het	  is	  de	  plek	  om	  met	  de	  bus	  uit	  te	  stappen	  
om	  bij	  de	  Domkerk	  te	  komen,	  denk	  ik.	  	  

3.	  Kun	  je	  de	  route	  van	  jouw	  huis	  naar	  de	  Drift	  21	  beschrijven?	  Probeer	  nu	  wel	  zo	  
zorgvuldig	  en	  compleet	  mogelijk	  te	  zijn,	  doe	  alsof	  je	  de	  reis	  zelf	  maakt	  en	  bedenk	  je	  wat	  je	  
allemaal	  tegenkomt,	  wat	  je	  ruikt,	  ziet,	  hoort	  en	  welke	  oriëntatiepunten	  je	  allemaal	  
tegenkomt.	  Als	  je	  sommige	  straatnamen	  niet	  herinnert	  is	  het	  niet	  erg,	  het	  gaat	  om	  de	  
fysieke	  elementen	  van	  je	  reis.	  
Met	  de	  bus	  vanaf	  het	  station:	  Nou,	  ten	  eerste	  zie	  ik	  het	  sfeerloze	  station	  bij	  de	  11.	  En	  de	  
drukke	  menigte,	  dan	  rij	  je	  langs	  waar	  ze	  het	  spoor	  aan	  het	  verbouwen	  zijn.	  Dan	  moet	  je	  een	  
jaar	  wachten	  tot	  de	  sneltram	  voorbij	  komt.	  Ja,	  en	  dan	  links	  zie	  je	  die	  hele	  grote	  
fietsenstalling.	  Rechts	  natuurlijk	  de	  Mediamarkt,	  waar	  dan	  aan	  de	  linkerkant	  het	  fietspad	  zit.	  
En	  dan	  kom	  je	  langs	  dat	  theater,	  wat	  dat	  ook	  mag	  zijn.	  Aan	  de	  linkerkant	  heb	  je	  die	  [.]	  Ze	  zijn	  
die	  tunnel	  aan	  het	  maken,	  daar	  zie	  je	  de	  puinhoop	  van.	  Dan	  kom	  je	  eerst	  een	  
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informatiecentrum	  van	  Utrecht	  centraal	  tegen,	  dan	  kom	  je	  een	  café	  tegen.	  Dan	  een	  India	  
specialiteiten	  restaurant,	  dan	  een	  schoenenzaak,	  aan	  de	  rechterkant	  is	  ook	  een	  nieuw	  
gebeuren	  met	  allemaal	  winkeltjes	  waarvan	  ik	  niet	  weet	  wat	  het	  is.	  En	  dan	  kom	  je	  rechtdoor	  
met	  twee	  rijbanen.	  Een	  baan	  voor	  linksaf,	  voor	  de	  11.	  Dan	  heb	  je	  links	  de	  Bijenkorf.	  Dan	  rij	  je	  
een	  stukje	  door,	  postkantoor,	  Neude.	  Links	  een	  uitzendbureau.	  Een	  stukje	  doorrijden	  naar	  
het	  Janskerkhof,	  daar	  heb	  je	  de	  kebabzaak	  zitten.	  Linksaf	  heb	  je	  een	  straat	  met	  een	  Albert	  
Heijn	  [Voorstraat].	  Dan	  rijd	  je	  rechtdoor	  en	  kom	  je	  terecht	  bij	  het	  Janskerkhof,	  met	  een	  
Hemingsway	  [sic],	  links	  de	  kerk	  enzo.	  Vanaf	  het	  Janskerkhof	  een	  stukje	  rechtdoor	  lopen	  en	  
dan	  ben	  je	  op	  de	  Drift.	  Net	  zo	  lang	  tot	  je	  bij	  die	  drie	  pilaren	  bent	  en	  dan	  weet	  je	  waar	  de	  
ingang	  zit.	  

4.	  Maak	  je	  vaker	  gebruik	  van	  traditionele	  kaarten	  bij	  het	  navigeren?	  Hoe	  vaak?	  Heeft	  het	  
je	  voorkeur	  boven	  bijvoorbeeld	  Google	  Maps	  of	  TomTom?	  
Um.	  Ja.	  Goed	  voorbeeld	  was	  m’n	  afgelopen	  vakantie,	  ik	  heb	  in	  iedere	  stad	  met	  een	  papieren	  
kaart	  genavigeerd.	  Dat	  was	  simpeler	  dan	  Utrecht,	  daar	  had	  je	  rechte	  straten.	  First	  avenue,	  
second	  avenue	  [etc.]	  En	  dan	  kun	  je	  zeggen	  op	  de	  crossing	  van	  First	  Avenue	  en	  Second	  Street,	  
veel	  makkelijker	  dan	  Utrecht.	  

Navigeren	  in	  een	  stad	  zou	  ik	  liever	  met	  papier	  doen	  dan	  Google	  Maps,	  de	  reden	  is	  dat	  als	  je	  
een	  GPS	  ding	  gebruikt,	  dan	  wekrt	  dat	  in	  de	  binnenstad	  niet.	  Dan	  loop	  je	  een	  straat	  in	  en	  dan	  
kom	  je	  er	  na	  5	  minuten	  achter	  dat	  je	  in	  de	  verkeerde	  straat	  zit	  en	  dan	  ben	  je	  verdwaald.	  Nu	  
let	  je	  op	  die	  naambordjes:	  “oja!	  Deze	  straat.”	  [Proefleider:	  “En	  wat	  betreft	  TomTom?”]	  Die	  
gebruik	  ik	  heel	  soms	  voor	  plekken	  waarvan	  ik	  echt	  niet	  weet	  waar	  ik	  naartoe	  gaan.	  In	  9	  van	  
de	  10	  gevallen	  vind	  ik	  TomTom	  nutteloos	  en	  gebruik	  ik	  het	  niet.	  

5.	  Zijn	  er	  bepaalde	  aspecten	  van	  een	  traditionele	  kaart	  die	  voor	  jou	  een	  voordeel	  bieden	  
boven	  die	  zojuist	  genoemde	  digitale	  navigatiemethoden?	  
Ja,	  je	  hebt	  meer	  overzicht.	  Zo’n	  Mapsdingetje	  is	  een	  heel	  klein	  scherm.	  Je	  hebt	  in	  1	  keer	  een	  
overzicht.	  Het	  is	  ook	  handig,	  want	  je	  zit	  niet	  met	  het	  batterijdillemma.	  En	  um…	  Nee,	  dat	  was	  
alles.	  

	  

PROEFPERSOON	  5	  

TRANSCRIPTIE	  HARDOPDENKMETHODE	  
Misschien	  leuk	  om	  te	  vermelden,	  ik	  ben	  ontzettend	  slecht	  met	  kaarten.	  Visschersplein,	  3C.	  
Zoekt	  op	  kaart.	  Dus	  we	  moeten	  hier	  naartoe	  en	  we	  zijn…	  Dom	  is	  hier…	  Ik	  dacht	  dat	  het	  
Janskerkhof	  hier	  was!	  Wijst	  zuidelijker	  dan	  de	  originele	  locatie.	  Dan	  zijn	  we….	  hier!	  
Oke,	  waar…	  Drift!	  Hier.	  Nu	  ben	  ik	  hem	  weer	  kwijt.	  Draait	  kaart	  op	  zijn	  kop.	  Dan	  lopen	  we	  de	  
straat	  uit,	  die	  kant	  op.	  Wijst	  richting	  Janskerkhof.	  Want	  mijn	  doel	  is	  Janskerkhof	  en	  dan	  kijk	  
ik	  vanaf	  daar	  verder.	  Huh,	  waar	  ben	  ik?	  Oja,	  daar	  was	  ‘t.	  Visschersplein.	  Kijkt	  ondertussen	  
bijna	  constant	  op	  de	  kaart.	  Eerst	  naar	  het	  Janskerkhof.	  Vanaf	  daar	  kijk	  ik	  verder.	  Staat	  stil	  op	  
het	  Janskerkhof.	  Wat	  mij	  handig	  lijkt	  is…	  Janskerkhof,	  Domstraat,	  Domplein,	  oversteken	  
Oudegracht,	  Boterstraat,	  Visschersplein.	  Dus	  dan	  moeten	  we	  de	  Korte	  Jansstraat	  op.	  
Proefpersoon	  loopt	  weer	  verder	  met	  de	  kaart	  nog	  steeds	  omgedraaid.	  
Eerst	  oversteken.	  Ik	  heb	  de	  route	  al	  bepaald	  nu,	  maar	  loop	  van	  doel	  tot	  doel.	  Korte	  
Jansstraat.	  Bij	  Oude	  Kerkhof,	  kruispunt	  Domstraat,	  daar	  naar	  rechts.	  Ja,	  ok.	  Bij	  Domstraat	  
naar	  rechts	  naar	  Oude	  Kerkhof.	  Kijkt	  op	  kaart	  en	  om	  zich	  heen.	  Ik	  zoek	  naar	  een	  
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straatnaambordje.	  Want	  ik	  moet	  bij	  de	  Oude	  Kerkhof	  zijn.	  Annastraat?	  Ja	  klopt.	  Loopt	  Oude	  
Kerkhof	  in.	  Oke,	  even	  stoppen.	  We	  zijn	  nu	  hier.	  Waar	  wilde	  ik	  heen?	  Ik	  kan	  ook	  de	  Vismarkt	  
op,	  dat	  scheelt.	  Dan	  naar	  de	  gracht	  lopen…	  
Oke,	  eerst	  Vismarkt	  op.	  Houdt	  kaart	  weer	  normaal.	  Oke,	  Korte	  Minrebroederstraat	  [huidige	  
locatie].	  Jansstraat	  op,	  Oude	  Kerkhof	  in…	  Oke,	  die	  is	  hier	  rechts.	  Willen	  we	  wel	  of	  niet	  naar	  
rechts?	  O	  nee,	  Vismarkt	  op.	  Rechtdoor	  dan	  links.	  Oke,	  even	  kijken.	  Staat	  stil.	  We	  lopen	  zo	  
langs	  de	  Vismarkt.	  Rechtdoor	  en	  Zadelstraat	  oversteken,	  maar	  niet	  erin	  maar	  volgende	  erin.	  
Op	  zoek	  naar	  de	  Zadelstraat.	  
De	  Zoutmarkt…	  Even	  kijken,	  dan	  moet	  rechtdoor	  de	  Zadelweg	  zijn.	  Zoekt	  naar	  Zoutmarkt	  op	  
kaart.	  Zo	  ben	  ik	  langs	  de	  Vismarkt,	  in	  ieder	  geval	  verder.	  Kan	  de	  Zoutmarkt	  niet	  vinden	  op	  de	  
kaart,	  onhandig.	  Kijkt	  rond.	  We	  zijn	  bij	  de	  Lichtegaard.	  Zadelstraat	  hier,	  dat	  is	  de	  Lichtegaard.	  
Oh	  hey,	  daar	  is	  de	  Domtoren.	  Naar	  hier.	  Even	  kijken	  welke	  straat	  het	  is.	  Loopt	  richting	  
Lijnmarkt.	  Dit	  is	  de	  Zadelstraat,	  Lijnmarkt	  op	  [voor	  een]	  klein	  stukje	  en	  dan	  Boterstraat	  in.	  
Kijkt	  rond	  bij	  Boterstraat.	  Echt	  hierin?	  
Oke,	  op	  een	  gegeven	  moment	  moet	  ik	  hier	  naar	  links.	  Nu	  naar	  Visschersplein…	  Dat	  is	  hier	  
links	  en	  dan	  zijn	  we	  op	  Visschersplein.	  Welkom	  op	  het	  Visschersplein!	  Even	  een	  stukje	  
doorlopen,	  de	  kaart	  mag	  nu	  wel	  weg.	  Kijkt	  rond.	  Hey,	  hier	  links!	  
Bestemming	  bereikt.	  

WEERGAVE	  VAN	  AFGELEGDE	  ROUTE	  
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AFSLUITENDE	  INTERVIEW	  
1.	  Welk	  woord	  komt	  er	  als	  eerste	  bij	  je	  op	  als	  je	  aan	  het	  woord	  ‘Utrecht’	  denkt?	  Hoe	  zou	  je	  
de	  stad	  in	  een	  globale	  zin	  omschrijven?	  
Ik	  denk	  aan	  gracht	  en	  Domtoren.	  Ik	  zou	  het	  omschrijven..	  hm..	  heel	  gezellig,	  klein,	  op	  de	  1	  of	  
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andere	  manier	  een	  warme	  sfeer	  door	  de	  oude	  binnenstad.	  Ik	  zou	  zeggen	  compact,	  omdat	  al	  
die	  straatjes	  op	  tienmiljoen	  manieren	  zijn	  verbonden,	  wat	  nogal	  verwarrend	  kan	  zijn.	  
[Proefleider:”En	  als	  je	  een	  visueel	  beeld	  van	  Utrecht	  voor	  de	  geest	  haalt?”]	  Ik	  zie	  een	  cityline	  
[proefpersoon	  bedoelt	  skyline]	  met	  de	  Dom.	  [Proefleider:	  “En	  wat	  betreft	  het	  straatbeeld?”]	  
Ja,	  dat	  is	  echt	  de	  binnenstad,	  kleine	  nauwe	  straatjes,	  mooie	  historische	  panden	  en	  dan	  denk	  
je	  er	  niet	  eens	  aan	  dat	  dat	  een	  heel	  klein	  deel	  maar	  is	  van	  Utrecht.	  

2.	  Kun	  je	  een	  korte	  omschrijving	  geven	  van	  de	  buurt	  rondom	  het	  Janskerkhof?	  Je	  mag	  
doen	  alsof	  je	  het	  stuk	  stad	  globaal	  aan	  een	  vreemde	  omschrijft,	  we	  verwachten	  ook	  niets	  
specifieks,	  slechts	  een	  ruwe	  schets.	  
Bushaltes,	  en	  uh…	  Een	  groot	  plein	  met	  daaromheen	  grote	  panden,	  veel	  bomen,	  en	  ja..	  Dat	  is	  
het	  denk	  ik.	  

3.	  Kun	  je	  de	  route	  van	  jouw	  huis	  naar	  de	  Drift	  21	  beschrijven?	  Probeer	  nu	  wel	  zo	  
zorgvuldig	  en	  compleet	  mogelijk	  te	  zijn,	  doe	  alsof	  je	  de	  reis	  zelf	  maakt	  en	  bedenk	  je	  wat	  je	  
allemaal	  tegenkomt,	  wat	  je	  ruikt,	  ziet,	  hoort	  en	  welke	  oriëntatiepunten	  je	  allemaal	  
tegenkomt.	  Als	  je	  sommige	  straatnamen	  niet	  herinnert	  is	  het	  niet	  erg,	  het	  gaat	  om	  de	  
fysieke	  elementen	  van	  je	  reis.	  
Eerst	  kom	  je	  langs	  veel	  nieuwbouw	  aan	  de	  rechterkant,	  met	  nieuwe	  muziek	  eh..	  [het	  nieuwe	  
Vredenburg].	  Een	  nieuw	  pand.	  Aan	  het	  begin	  is	  het	  echt	  1	  grote	  bouwput,	  daar	  ruikt	  het	  ook	  
echt	  afshcuwelijk.	  Het	  is	  eigenlijk	  gewoon	  een	  kwestie	  van	  rechtdoor.	  Je	  komt	  langs	  de	  
Bijenkort,	  langs	  een	  stuk	  waar	  veel	  winkeliers	  komen.	  Je	  steekt	  de	  Oude	  Gracht	  over,	  je	  
komt	  erlangs.	  Langs	  de	  Neude.	  Dan	  ga	  je	  met	  de	  bocht	  mee	  en	  dan	  ben	  je	  bij	  het	  
Janskerkhof.	  

4.	  Maak	  je	  vaker	  gebruik	  van	  traditionele	  kaarten	  bij	  het	  navigeren?	  Hoe	  vaak?	  Heeft	  het	  
je	  voorkeur	  boven	  bijvoorbeeld	  Google	  Maps	  of	  TomTom?	  
Nee,	  echt	  nooit.	  Kan	  me	  niet	  herinneren	  wanneer	  ik	  voor	  het	  laatst	  een	  kaart	  heb	  vastgehad.	  
Nee,	  het	  heeft	  ook	  niet	  mijn	  voorkeur,	  maar	  je	  kijkt	  bij	  een	  kaart	  wel	  meer	  om	  je	  heen	  denk	  
ik.	  het	  maakt	  het	  wat	  spannender.	  Als	  je	  eenmaal	  je	  bestemming	  bereikt	  dan	  heb	  je	  wel	  het	  
gevoel	  dat	  je	  een	  prestatie	  hebt	  behaald,	  haha.	  Maar	  Google	  Maps	  heeft	  wel	  voorkeur,	  ik	  
vind	  het	  makkelijker.	  

5.	  Zijn	  er	  bepaalde	  aspecten	  van	  een	  traditionele	  kaart	  die	  voor	  jou	  een	  voordeel	  bieden	  
boven	  die	  zojuist	  genoemde	  digitale	  navigatiemethoden?	  
Ja,	  met	  een	  kaart	  kijk	  je	  dus	  meer	  rond.	  En	  het	  is	  in	  die	  zin	  meer	  een	  spelletje,	  hangt	  er	  wel	  
per	  person	  vanaf	  hoe	  je	  dat	  vindt.	  [Proefleider:	  “En	  welke	  voordelen	  heeft	  Google	  Maps	  
voor	  jou?”]	  Het	  is	  snel,	  eenvoudig,	  je	  hoeft	  er	  niet	  bij	  na	  te	  denken.	  En	  je	  kan	  gewoon	  in	  de	  
tussentijd	  met	  andere	  dingen	  bezigzijn.	  Je	  kan	  met	  de	  persoon	  waarmee	  je	  bent	  praten	  
enzo.	  Hij	  zegt	  vaak	  nog	  hier	  links	  of	  hier	  rechts	  dus	  het	  voordeel	  is	  echt	  dat	  je	  met	  andere	  
dingen	  bezig	  kan	  zijn.	  

	  

PROEFPERSOON	  6	  
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Eens	  kijken,	  we	  waren	  op…	  de	  Drift.	  Bij	  Janskerkhof,	  daar	  kwam	  ik	  net	  vandaan.	  
Visschersplein	  is…	  Boterstraat,	  Lijnmarkt.	  Ik	  moet	  naar	  beneden.	  Langs	  Janskerkhof,	  de	  Dom,	  
de	  gracht.	  Oke.	  
Janskerkhof	  was…	  daar,	  dus	  dan	  gaan	  we	  die	  kant	  op.	  Het	  is	  eigenlijk	  in	  die	  richting	  
[proefpersoon	  bedoeld	  bestemming].	  Wijst	  in	  richting	  van	  Janskerkhof/de	  Dom.	  Oke	  dan	  ga	  
ik…	  Kijkt	  op	  kaart.	  Korte	  Jansstraat?	  Eerst	  oversteken.	  Ja.	  Dit…	  kijkt	  naar	  straatnaambordje.	  
Drift,	  nee.	  Nog	  even	  naar…	  rechts.	  Hoi	  bus.	  Nu	  ja,	  dit	  is	  de	  Korte	  Jansstraat.	  Houdt	  kaart	  op	  
zijn	  kop.	  Oke,	  we	  kunnen	  hier	  lang	  rechtdoor	  lopen.	  Dat	  [is]	  jup,	  Annastraat.	  Kijkt	  naar	  
straatnaambordje.	  We	  moeten	  hier	  nog	  rechtdoor.	  Oh	  wacht.	  Kijkt	  op	  kaart.	  Ja,	  hier.	  We	  
lopen	  naar	  de	  Domskerk.	  Daarzo.	  
Eerst	  naar	  de	  Domkerk	  en	  dan	  rechtsaf.	  Dan	  naar	  Domsplein.	  Houdt	  kaart	  op	  zijn	  kop.	  Ja,	  
dan	  een	  beetje	  schuin	  naar	  Servetstraat.	  
Ja,	  de	  Dom	  en…	  Ziet	  straatnaambordje.	  Dit	  is	  Domplein	  en	  dan	  staan	  we.	  Draait	  kaart.	  Zo.	  En	  
moet	  ik	  die	  kant	  op.	  Domtoren,	  die	  is	  daar	  en	  dan.	  Kijkt	  om	  zich	  heen.	  Ja,	  Servetstraat.	  Ik	  
loop	  wel	  richting	  de	  Dom,	  daar	  zou	  die	  ergens	  moeten	  zijn.	  Toffe	  tunnel.	  Dit	  is	  de	  
Servetstraat,	  dus	  ik	  zit	  goed.	  Ziet	  straatnaambordje.	  
Nu	  rechtdoor	  de	  gracht	  over	  en	  dan	  een	  beetje	  hier.	  Gracht	  over…	  Nu	  moet	  ik	  dus	  hier	  links?	  
Kijkt	  rond.	  Ja,	  bij	  de	  Lijnmarkt.	  Dat	  lijkt	  te	  klopen	  en	  dan	  moet	  ik	  daar	  in.	  Boterstraat	  is	  nu..	  
rechts.	  Ziet	  straatnaambordje.	  Boterstraat.	  Dit	  steegje	  dus	  in…	  
Nu	  moeten	  we	  zometeen	  naar	  links,	  daar	  moet	  Visschersplein	  zijn.	  
En	  Visschersplein!	  100	  toch?	  Dan…	  Daar	  is	  oneven.	  Kijkt	  rond.	  
Even	  is	  dan	  hier	  en	  dan	  moeten	  we	  even	  lopen.	  Ja,	  hier	  is	  het!	  
Bestemming	  bereikt.	  

WEERGAVE	  VAN	  AFGELEGDE	  ROUTE	  
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AFSLUITENDE	  INTERVIEW	  
1.	  Welk	  woord	  komt	  er	  als	  eerste	  bij	  je	  op	  als	  je	  aan	  het	  woord	  ‘Utrecht’	  denkt?	  Hoe	  zou	  je	  
de	  stad	  in	  een	  globale	  zin	  omschrijven?	  
Oude	  binnenstad	  en	  um..	  Veel	  oude	  gebouwen.	  Gezellig	  op	  elkaar	  en	  druk.	  [Proefleider:	  “En	  
wat	  zie	  je	  als	  je	  Utrecht	  voor	  de	  geest	  haalt?”]	  Ik	  zie	  het	  Janskerkhof	  en	  ik	  zie	  een	  beetje	  de	  
Dom	  en	  het	  station.	  Oja,	  ook	  de	  grachten	  en	  de	  Jaarbeurs.	  

2.	  Kun	  je	  een	  korte	  omschrijving	  geven	  van	  de	  buurt	  rondom	  het	  Janskerkhof?	  Je	  mag	  
doen	  alsof	  je	  het	  stuk	  stad	  globaal	  aan	  een	  vreemde	  omschrijft,	  we	  verwachten	  ook	  niets	  
specifieks,	  slechts	  een	  ruwe	  schets.	  
Ja,	  er	  zijn	  daar	  twee	  bushaltes.	  Of	  ja,	  eentje,	  maar	  aan	  weerszijden	  van	  de	  weg.	  En	  ook	  een	  
kerk	  dus,	  de	  Janskerk?	  Dan	  heb	  je	  de	  universiteitsgebouwen,	  daar	  bij	  de	  Drift	  en	  de	  bieb	  
enzo.	  [Proefleider:	  “Nog	  meer?”]	  En	  er	  staan	  wat	  bomen	  en	  geloof	  ik	  nog	  een	  fontein	  op	  dat	  
soort	  pleintje.	  
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3.	  Kun	  je	  de	  route	  van	  jouw	  huis	  naar	  de	  Drift	  21	  beschrijven?	  Probeer	  nu	  wel	  zo	  
zorgvuldig	  en	  compleet	  mogelijk	  te	  zijn,	  doe	  alsof	  je	  de	  reis	  zelf	  maakt	  en	  bedenk	  je	  wat	  je	  
allemaal	  tegenkomt,	  wat	  je	  ruikt,	  ziet,	  hoort	  en	  welke	  oriëntatiepunten	  je	  allemaal	  
tegenkomt.	  Als	  je	  sommige	  straatnamen	  niet	  herinnert	  is	  het	  niet	  erg,	  het	  gaat	  om	  de	  
fysieke	  elementen	  van	  je	  reis.	  
Ik	  ga	  dan	  met	  de	  bus	  vanaf	  Utrecht	  Centraal.	  En	  dan	  ben	  je	  eerst	  beneden	  daar	  bij	  
busstation	  Noord.	  Dan	  pak	  ik	  lijn	  11	  of	  soms	  4	  en	  zit	  je	  in	  een	  lange	  bus.	  Eerst	  zie	  je	  dan	  links	  
de	  bouwput	  bij	  Utrecht	  Centraal	  en	  dan	  rijdt	  de	  bus	  verder	  en	  maakt	  hij	  een	  bocht	  en	  sta	  je	  
bij	  een	  stoplicht.	  Dan..	  heb	  je	  de	  Mediamarkt	  en	  die	  grote	  fietsenstalling	  en	  dan	  rij	  je	  verder	  
over	  een	  soort	  viaduct?	  Dan	  zie	  je	  links	  Revenge,	  die	  groene	  winkel	  [winkel	  valt	  op	  door	  
groen	  kleurgebruik	  in	  de	  gevel].	  Rechts	  zijn	  ze	  aan	  het	  bouwen	  en	  oja..	  Dan	  kom	  je	  bij	  het	  
Neude,	  met	  de	  bushalte.	  En	  rijd	  je	  ook	  langs	  de	  AH	  to	  Go	  op	  de	  hoek.	  En	  dan	  volg	  je	  de	  
straat	  en	  kom	  je	  langs	  een	  koffiezaakje	  links	  en	  ook	  en	  Subway	  en	  die	  straat	  gaat	  eigenlijk	  
door	  tot	  de	  bushalte	  van	  het	  Janskerkhof.	  Daar	  ga	  je	  links	  een	  stukje	  en	  dan	  ben	  je	  op	  de	  
Drift	  daar	  bij	  de	  gracht.	  

4.	  Maak	  je	  vaker	  gebruik	  van	  traditionele	  kaarten	  bij	  het	  navigeren?	  Hoe	  vaak?	  Heeft	  het	  
je	  voorkeur	  boven	  bijvoorbeeld	  Google	  Maps	  of	  TomTom?	  
Soms,	  liever	  Google	  Maps,	  maar	  dat	  heb	  je	  in	  het	  buitenland	  niet	  altijd.	  Dus	  kaarten	  zijn	  dan	  
wel	  handig.	  [Proefleider:	  “Hoe	  vaak	  gebruik	  je	  ze?”]	  Poe,	  vooral	  op	  vakantie?	  Misschien	  twee	  
keer	  per	  jaar	  denk	  ik.	  Sowieso	  in	  de	  zomer,	  ik	  houd	  ook	  van	  stedentrips	  tussendoor	  dus	  dan	  
koop	  ik	  ook	  altijd	  een	  kleine	  kaart	  enzo.	  Soms	  probeer	  ik	  dan	  Google	  Maps	  te	  gebruiken	  als	  
er	  even	  WiFi	  is,	  dat	  is	  ook	  handig	  met	  lokaties	  opzoeken	  via	  Google.	  Dan	  zie	  je	  sneller	  waar	  
die	  zijn.	  

5.	  Zijn	  er	  bepaalde	  aspecten	  van	  een	  traditionele	  kaart	  die	  voor	  jou	  een	  voordeel	  bieden	  
boven	  die	  zojuist	  genoemde	  digitale	  navigatiemethoden?	  
Kaarten	  zijn	  er	  dus	  als	  je	  geen	  Google	  Maps	  hebt	  denk	  ik.	  Ze	  zijn	  wel	  handig	  en	  hebben	  vaak	  
ook	  bezienswaardigheden	  gemarkeerd	  enzo	  dus	  ik	  denk	  dat	  je	  daardoor	  wel	  ook	  meer	  
dingen	  ontdekt.	  Maar	  Google	  Maps	  is	  gewoon	  handig	  met	  snel	  opzoeken	  enzo	  en	  hij	  geeft	  
aan	  waar	  je	  bent.	  Dat	  vind	  ik	  handig.	  

	  


