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SAMENVATTING

In hoeverre functioneert het Máxima park als activiteitenvoorziening en welke

De afgelopen drie decennia is het aantal volwassenen met overgewicht in

rol speelt het tegengaan van overgewicht bij volwassenen in het gebruik en de

Nederland met 50% toegenomen (Rendersa et al, 2010, p. 267; TNO, 2011). Omdat

beleving daarvan?

overgewicht kan leiden tot diverse ziektes en aandoeningen (Kelly et al, 2008; Stewart
& Brook, 1983, pp. 175-177), verhoogt deze toename de druk op de gezondheidszorg
(Cornelisse-Vermaat et al, 2003, pp. 92-95). De belangrijkste oorzaak van overgewicht

is een verstoorde balans tussen energie-inname en energieverbruik (Hill and Peters,
1998, pp. 1371-1374; WHO, 2004; Sallis & Glanz, 2009, pp. 124-125; Marti et al, 2004). De

Om de centrale probleemstelling te kunnen beantwoorden, wordt gebruik gemaakt
van het analystisch raamwerk van Léfèbvre. Hierdoor is het onderzoek drieledig en
zijn onderstaande drie deelvragen opgesteld.
1.

Nederlandse overheid stimuleert mensen daarom om meer te bewegen. Dit doet zij
onder andere door de openbare ruimte zodanig in te richten dat het uitnodigt tot

tegengaan van overgewicht hierin?
2.

fysieke activiteit, waardoor het de functie van activiteitenvoorziening krijgt (NISB,
2012; Stichting Voedingscentrum Nederland, 2011b; RIVM, 2011; Vliegen, 1998;
Rijksoverheid, 2011a).

Er is echter nog weinig kennis over het gebruik en de beleving van de openbare

Wat beoogt de gemeente Utrecht met het Máxima park en welke rol speelt het

Hoe gebruiken volwassenen het Máxima park als activiteitenvoorziening en
welke rol speelt het tegengaan van overgewicht hierin?

3.

Hoe beleven zowel gebruikers als niet-gebruikers het Máxima park als
activiteitenvoorziening en welke rol speelt het tegengaan van overgewicht
hierin?

ruimte als activiteitenvoorziening onder volwassenen. Bovendien blijft de rol die

Voor elk van de drie deelvragen zijn op basis van de literatuur (zie hoofdstuk 2)

overgewicht daarin speelt onderbelicht en blijven mensen die geen gebruik maken

veronderstellingen geformuleerd. Aan de hand van semi-gestructureerde interviews

van deze openbare ruimtes meestal buiten beeld. In dit onderzoek wordt door

met de gemeente (deelvraag 1), 27 observatiemomenten in het Máxima park

middel van een case study licht geworpen op deze aspecten. Vanwege de grote

(deelvraag 2) en diepte-interviews met volwassen gebruikers en niet-gebruikers

diversiteit aan faciliteiten voor fysieke activiteiten is hiervoor het Máxima park in de

(met en zonder overgewicht) van het Máxima park (deelvraag 3) is nagegaan in

gemeente Utrecht geselecteerd. Dit onderzoek geeft antwoord op de volgende

hoeverre deze veronderstellingen met de werkelijkheid corresponderen. Tot slot

centrale probleemstelling:

zijn de bevindingen uit de beoogde, gebruikte en beleefde ruimte met elkaar
geconfronteerd, zodat inzichtelijk wordt in hoeverre deze drie perspectieven met
elkaar samenhangen, interacteren en conflicteren.
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De beoogde openbare ruimte

recreatieve functie (activiteitenvoorziening) een sociale en transportfunctie en heeft

Uit verschillende studies blijkt dat het succes van de openbare ruimte als

het park de status van ecologische verbindingszone.

activiteitenvoorziening afhankelijk is van de inrichting, de toegankelijkheid en de
beeldvorming (promotie, identiteit en bekendheid) van het gebied (Floyd et al, 2008;
Kaczynski et al, 2008; Sallis & Glanz, 2009; Jehee, 2011). Er werd daarom verondersteld

dat de gemeente Utrecht het Máxima park inricht met faciliteiten die fysieke
activiteit mogelijk maken, ongewenst gebruik tegengaat en het Máxima park via de
media als activiteitenvoorziening promoot. Daarnaast werd verondersteld dat het
Máxima park een grote mate van toegankelijkheid kent. Uit dit onderzoek is
gebleken dat de gemeente Utrecht het Máxima park wil inzetten om een actievere
leefstijl onder haar bewoners te stimuleren en daarmee de algehele gezondheid
van haar bewoners wil bevorderen. Het park is ingericht met een groot aanbod aan
faciliteiten die uitnodigen tot fysieke activiteit en wordt gekenmerkt door een grote
mate van fysieke en economische toegankelijkheid. Daarnaast promoot de
gemeente de functie van activiteitenvoorziening middels diverse
communicatiekanalen. Om ongewenst gebruik tegen te gaan, worden surveillances
van Toezicht & Handhaving en de politie ingezet. De veronderstellingen zijn
daarmee bevestigd. Het antwoord op de eerste deelvraag luidt als volgt: De
gemeente beoogt het Máxima park onder andere te laten functioneren als
activiteitenvoorziening, zodat de omwonenden van het park worden uitgenodigd
om fysiek actief te zijn. Het tegengaan van overgewicht speelt hierbij een
ondergeschikte rol. Daarbij moeten twee kanttekeningen worden geplaatst: Ten
eerste is het tegengaan van overgewicht geen specifiek doel in het gemeentelijk
beleid omtrent het Máxima park. Ten tweede dient het Máxima park naast de

De gebruikte openbare ruimte
Op basis van de literatuur (Floyd et al, 2008; Kaczynski et al, 2008; Sallis & Glanz, 2009)
werd verondersteld dat indien het Máxima park als activiteitenvoorziening is
ingericht, het merendeel van de parkbezoekers fysiek actief is waarbij zij actiever
zijn in zones waar het aanbod aan faciliteiten voor fysieke activiteit groot is en
minder actief zijn in zones waar deze faciliteiten in mindere mate aanwezig zijn. Uit
de observaties is gebleken dat de meeste parkbezoekers “gemiddeld actief” of
“zeer actief” zijn, vooral in delen van het park waar meer faciliteiten aanwezig zijn
die uitnodigen tot fysieke activiteit. De groep met overgewicht (circa 20% van de
volwassenen) was bovendien actiever dan volwassenen zonder overgewicht.
Fietsen, hardlopen en wandelen waren de meest voorkomende activiteiten. Naar
aanleiding van de resultaten uit eerdere onderzoeken (o.a. Jacobs, 1961; Van Melik et
al, 2007; Németh, 2009; Jehee, 2011) werd verwacht dat weersomstandigheden,

lichtinval en tijdstip invloed hebben op de omvang en het soort gebruik van het
park. Uit de observaties blijkt dat de omvang en het soort gebruik samenhangen
met de weersomstandigheden, lichtinval en het tijdstip: het park wordt tijdens regen
en na zonsondergang niet of nauwelijks gebruikt. Zoals Middleton (2010, pp. 575596) betoogde, blijken persoonlijke kenmerken en de materiële aspecten van de

gebruiker inderdaad samen te hangen met het soort activiteiten dat de gebruikers
ondernemen. Omdat het Máxima park een grote mate van fysieke en economische
toegankelijkheid kent, kwam vanuit de eerste onderzoeksfase de veronderstelling
naar voren dat de gebruikers van het Máxima park een goede afspiegeling vormen
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van de totale bevolking in de omliggende wijken. Dit is echter niet het geval: er was

tussen binnen of buiten sporten. Omdat uit de vorige onderzoeksfasen bleek dat

tijdens de observatiemomenten een ondervertegenwoordiging van mensen met

het Máxima park als activiteitenvoorziening is ingericht en als zodanig wordt

een niet-westerse etniciteit en vrouwen. Het antwoord op de tweede deelvraag luidt

gebruikt, volgde hieruit de verwachting dat het park als activiteitenvoorziening

als volgt: Volwassenen gebruiken het Máxima park vooral als gebied om fysieke

ervaren werd, waarbij naar aanleiding van de literatuur (Middleton, 2010, pp. 575-596)

activiteiten uit te voeren, waardoor geconcludeerd kan worden dat het park als

werd verondersteld dat fysieke kenmerken van de omgeving invloed hebben op de

activiteitenvoorziening wordt gebruikt. Gezien het feit dat circa een vijfde van de

beleving van dat gebied. Uit de interviews blijkt dat de meeste participanten (zowel

geobserveerde volwassenen overgewicht had en dat 95% van deze groep fysiek

met als zonder overgewicht) het Máxima park als activiteitenvoorziening ervaren,

actief was, levert het Máxima park een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van

waarbij Het Lint (een 10 kilometer lang geasfalteerd pad dat door en om het

overgewicht. Bij het antwoord op de tweede deelvraag moeten een aantal

Máxima park kronkelt) en het landschap uitnodigend worden bevonden om fysiek

kanttekeningen worden geplaatst. Ten eerste wordt het Máxima park enkel gebruikt

actief te zijn. Uit de eerste onderzoeksfasen kwamen bovendien de

als activiteitenvoorziening zolang het licht is. Ten tweede kunnen ongunstige

veronderstellingen naar voren dat mensen zich bewust zijn van hun

weersomstandigheden het gebruik van het Máxima park als activiteitenvoorziening

gewichtsstatus, dat het tegengaan van overgewicht een belangrijke motivatie is

beperken. Ten derde blijkt dat vooral volwassenen met een westerse etniciteit

aan sport of beweging te doen en dat het ontbreken van verlichting na

gebruik maken van het park, terwijl uit de literatuur blijkt dat juist mensen met een

zonsondergang een negatieve invloed heeft op de beleving van het park als

niet-westerse afkomst een grotere kans hebben op het ontwikkelen van

activiteitenvoorziening. Uit dit deel van het onderzoek blijkt dat vooral volwassenen

overgewicht (Sallis & Glanz, 2009, pp.130-131). Ten vierde zijn er geen data

met overgewicht een onjuist beeld hebben van hun gewichtsstatus of daar

beschikbaar over de ruimtelijke spreiding van volwassenen met overgewicht in

simpelweg niet van op de hoogte zijn. Volgens Foti & Lowry (2010) voorspelt de

Utrecht, waardoor niet duidelijk is of het aandeel parkbezoekers met overgewicht

perceptie van de eigen gewichtsstatus in grote mate of mensen aan

representatief is voor de totale populatie in de omliggende wijken.

gewichtsbeheersing doen. Uit de resultaten komt echter naar voren dat bijna alle

De beleefde openbare ruimte
Volgens Wunderlich (2008, p. 125) en Urry (2010) spelen de zintuigen een
belangrijke rol bij de interpretatie en beoordeling van een gebied. De resultaten uit
de derde onderzoeksfase onderschrijven dat. Uit de interviews met gebruikers en
niet-gebruikers blijkt dat zintuiglijke prikkels zelfs doorslaggevend zijn bij de keuze

participanten (ongeacht hun gewichtsstatus) aan gewichtsbeheersing doen door
onder andere te sporten of te bewegen. Opvallend is dat zij dit vooral in de
openbare ruimte doen. Zoals verwacht, heeft het ontbreken van verlichting na
zonsondergang een negatieve invloed op de beleving van het Máxima park als
activiteitenvoorziening. Onveiligheidsgevoelens en slecht zicht zijn redenen om
geen gebruik te maken van het park na zonsondergang. Desalniettemin heeft het

SAMENVATTING

Máxima park voor een groot deel van de gebruikers geleid tot een actievere

landschap en Het Lint nodigen volgens de participanten uit om fysiek actief te zijn

leefstijl. Twee participanten zijn zelfs dichterbij het Máxima park gaan wonen om

in het Máxima park. Toch werd door een aantal van hen opgemerkt dat het

een actievere leefstijl te kunnen verwezenlijken. Het antwoord op de derde

gecombineerde gebruik van Het Lint (verblijfsruimte en doorgangsroute voor

deelvraag luidt als volgt: volwassenen beleven het Máxima park vooral als gebied

verschillende activiteiten) ook voor gevaarlijke situaties zorgt: hard rijdende

dat uitnodigt tot fysieke activiteit. Het tegengaan van overgewicht speelt daarin een

wielrenners kunnen soms nog maar net spelende kinderen ontwijken. Het aantal

cruciale rol, omdat dit in de meeste gevallen de belangrijkste reden is om aan sport

gevaarlijke situaties kan in de toekomst toenemen, doordat het aantal

of beweging te doen. Er moeten echter twee kanttekeningen worden geplaatst: Ten

omwonenden (en daarmee waarschijnlijk ook het aantal parkbezoekers) de

eerste blijkt uit de interviews dat groenvoorzieningen buiten de eigen woonwijk in

komende paar jaren nog zal stijgen. Het conflict doet zich voor in de beoogde

veel gevallen ook bijdragen aan een actieve leefstijl, ondanks dat deze gebieden

ruimte (regelgeving), maar komt tot uiting in de gebruikte ruimte (gevaarlijke

niet zijn ingericht als activiteitenvoorziening. Ten tweede belemmeren het

situaties) en kan een negatieve invloed hebben op de beleefde ruimte

ontbreken van verlichting en ongunstige weersomstandigheden het gebruik en de

(onveiligheidsgevoelens). Hierdoor kan het functioneren van het Máxima park als

beleving van het Máxima park als activiteitenvoorziening.

activiteitenvoorziening worden belemmerd.

De functionerende openbare ruimte

Conflicten op het gebied van gecombineerde functies

In dit onderzoek staat de volgende probleemstelling centraal: In hoeverre

Een ander conflict tussen de drie ‘spaces’ komt eveneens voort uit de beoogde

functioneert het Máxima park als activiteitenvoorziening en welke rol speelt het

ruimte: doordat het Máxima park de status van ecologische verbindingszone heeft,

tegengaan van overgewicht bij volwassenen in het gebruik en de beleving

wordt het park na zonsondergang niet verlicht. Hierdoor verliest het park na

daarvan? Uit de resultaten van het empirische gedeelte (hoofdstuk 4 tot en met 6)

schemering grotendeels zijn functie van activiteitenvoorziening. Door het ontbreken

blijkt dat het Máxima park grotendeels wordt beoogt, gebruikt en beleefd als

van verlichting mijdt de ene helft van de participanten het park vanwege

activiteitenvoorziening. Desalniettemin doen zich enkele conflicten voor tussen de

onveiligheidsgevoelens, terwijl de andere helft het park na schemering niet

drie ‘spaces’.

aantrekkelijk vindt vanwege slecht zicht. Dit ligt in lijn met de verwachtingen op

Conflicten op het gebied van gecombineerd gebruik
Zoals op basis van de literatuur werd verwacht (Floyd et al, 2008; Kaczynski et al,
2008) blijken de fysieke kenmerken van een park bepalend te zijn voor het

functioneren van de openbare ruimte als activiteitenvoorziening: het afwisselende

basis van de literatuur: Volgens Van Aalst & Ennen (2002) en Kaczynski (et al, 2008)
is goede verlichting van belang voor de sociale toegankelijkheid van een gebied en
Urry (2010) & Wunderlich (2008) betogen dat zintuiglijke prikkels een belangrijke rol
spelen bij de interpretatie en beoordeling van een gebied. Het Máxima park
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functioneert daardoor vooral overdag als activiteitenvoorziening, terwijl 65% van de

(o.a. Floyd et al, 2008; Bauman & Bull, 2007; Sallis & Kerr, 2006). Uit deze case study

bewoners in de omliggende wijken tot de potentiële beroepsbevolking wordt

komt echter naar voren dat het Máxima park meerdere functies tegelijk moet

gerekend (Buurtmonitor Utrecht, 2012), waardoor het waarschijnlijk is dat een groot

dienen, waardoor er enkele conflicten ontstaan bij het functioneren als

deel daarvan juist ’s avonds tijd heeft om fysiek actief te zijn. De resultaten uit de

activiteitenvoorziening. Deze functies kunnen dus niet los van elkaar worden

observaties onderstrepen dit. Het beleid in de beoogde ruimte heeft dus een

gezien. Zoals verwacht op basis van het analytisch raamwerk van Léfèbvre (1991)

negatieve invloed op de beleefde ruimte met als gevolg dat de gebruikte ruimte na

zijn de beoogde, gebruikte en beleefde ruimte met elkaar verweven en met elkaar

zonsondergang anders is dan overdag.

in interactie. Om het Máxima park onbeperkt als activiteitenvoorziening te laten

De rol van het tegengaan van overgewicht
Ondanks dat er in de beleidsdocumenten ten behoeve van het Máxima park met
geen woord wordt gerept over overgewicht, blijkt uit de interviews met gebruikers
en niet-gebruikers dat het tegengaan van overgewicht een belangrijke motivatie is

functioneren en daarmee optimaal een bijdrage te kunnen leveren in de strijd tegen
overgewicht, zal de gemeente Utrecht een afweging moeten maken welke van de
verschillende beleidsdoelstellingen (milieu & ecologie, transport of gezondheid)
prioriteit krijgt.

om aan sport of beweging te doen. Bovendien kwam uit de observaties naar voren

Kanttekeningen & toekomstig onderzoek

dat circa een vijfde van de volwassen parkbezoekers overgewicht heeft

Doordat ieder gebied in zijn eigen context uniek is, is er gekozen voor een case

(twijfelgevallen meegerekend), waarvan 95% gemiddeld actief dan wel zeer actief

study. Hierdoor kunnen de resultaten van dit onderzoek niet gegeneraliseerd

is. Ofwel: ondanks dat het tegengaan van overgewicht een ondergeschikte rol

worden naar andere openbare gebieden die als activiteitenvoorziening fungeren.

speelt in de beoogde ruimte, speelt het een cruciale rol bij het functioneren van het

Hiervoor is voor ieder gebied een apart onderzoek nodig. Bovendien is er geen

Máxima park als activiteitenvoorziening.

data beschikbaar omtrent de ruimtelijke spreiding van volwassenen met

Op zoek naar balans in de openbare ruimte
Uit dit onderzoek blijkt dat het Máxima park grotendeels functioneert als
activiteitenvoorziening en daarmee een belangrijke bijdrage levert aan het
tegengaan van overgewicht. Dit ligt in lijn met de resultaten uit andere onderzoeken
naar de inzet van de openbare ruimte om fysieke activiteit te bevorderen (Sallis &
Glanz, 2009). In veel studies naar de openbare ruimte ligt de nadruk op één van de

vele functies die in de wetenschap aan de openbare ruimte worden toegeschreven

overgewicht in Utrecht, waardoor onbekend is in hoeverre het aandeel gebruikers
van het Máxima park met overgewicht overeenkomt met het aandeel bewoners in
de omliggende wijken dat met overgewicht kampt. Aanvullend onderzoek is nuttig
om hier inzicht in te krijgen. Daarnaast kwam uit de observaties naar voren dat
mensen met een niet-westerse etniciteit sterk ondervertegenwoordigd zijn in het
Máxima park, terwijl zij volgens Sallis & Glanz (2009) een vergroot risico hebben op
het ontwikkelen van overgewicht. Zij zijn echter tijdens de interviews eveneens

SAMENVATTING

buiten beeld gebleven, waardoor niet duidelijk is waarom zij geen gebruik maken
van het park. Aanvullend onderzoek gericht op deze bevolkingsgroep is wenselijk
om hier inzicht in te krijgen. De mate waarin het Máxima park op de langere termijn
bijdraagt aan een actieve leefstijl en welke effecten dit heeft op de gewichtsstatus
van gebruikers, zijn in dit onderzoek niet meegenomen. Om hier meer kennis over
te vergaren, is aanvullend onderzoek nodig. De literatuur omtrent het gebruik van
groenvoorzieningen beperkt zich meestal tot de buurtgrenzen. Uit dit onderzoek
blijkt echter dat volwassenen ook groenvoorzieningen buiten de eigen woonwijk
gebruiken voor fysieke activiteit. Het is daarom raadzaam om hier meer onderzoek
naar te doen.
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INLEIDING

INLEIDING

1 INLEIDING
In september 2011 is het rapport van het Permanent Onderzoek LeefSituatie
(POLS) van het CBS uitgekomen. Hieruit blijkt dat in de afgelopen dertig jaar het
aantal volwassenen met overgewicht met 50% is toegenomen. Ongeveer de helft
van de mannen en 40% van de vrouwen heeft overgewicht. Daarvan hebben
10,2% van de mannen en 12,6% van de vrouwen ernstig overgewicht, oftewel
obesitas (Rendersa et al, 2010, p. 267; TNO, 2011).

1.1

Overgewicht: oorzaken & effecten

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de mogelijke oorzaken van
overgewicht. Volgens gezondheidsexperts kunnen biologische en psychologische
veranderingen het snel groeiende aantal mensen met overgewicht niet verklaren
(Hill and Peters, 1998, pp. 1371-1374; WHO, 2004). Om die reden geldt het argument

dat de balans tussen ingenomen energie en verbruikte energie bij mensen met
overgewicht verstoord is. Zij nemen meer energie (in de vorm van voedsel/drank)
in, dan dat zij verbruiken (door onder andere lichamelijk actief te zijn). Door
automatisering thuis en op het werk, leiden steeds meer volwassenen een zittend
bestaan. Daardoor wordt de oorzaak van de verstoorde energiebalans steeds

Het groeiende aantal mensen met overgewicht leidt tot een grotere druk op de
gezondheidszorg (Kelly et al, 2008; Cornelisse-Vermaat et al, 2003, pp. 92-95). Daarom
wil de Nederlandse overheid mensen stimuleren meer te gaan bewegen. Dit doet
zij onder andere door de openbare ruimte zodanig in te richten dat het fysieke
activiteit faciliteert, waardoor de openbare ruimte een activiteitenvoorziening wordt
(NISB, 2012; Stichting Voedingscentrum Nederland, 2011b; RIVM, 2011; Vliegen, 1998;
Rijksoverheid, 2011a). In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn

en Sport zijn verscheidene onderzoeken gedaan naar de manier waarop de
ruimtelijke omgeving bij kan dragen aan een actievere leefstijl ( o.a. Kei, 2011; DRO
Amsterdam 2010; TNO 2010; Duijvestijn et al, 2010). Uit deze onderzoeken komen

aanbevelingen naar voren om de openbare ruimte in woonwijken
beweegvriendelijker in te richten. Deze adviezen worden inmiddels door
verschillende gemeenten opgevolgd. De beweegvriendelijke intiatieven worden op
lokaal niveau ontplooid voor diverse doelgroepen. Voorbeelden zijn het
‘Superspeelspoor’ voor kinderen in Maarssen, een beweegtuin voor ouderen in
Bennekom en het Máxima park in Utrecht met diverse faciliteiten ten behoeve van
fysieke activiteiten voor gebruikers van alle leeftijden (NISB, 2012; Gemeente Utrecht,
2012).

vaker toegeschreven aan de veranderde leefstijl van mensen (Sallis & Glanzl, 2009,

Echter, in hoeverre wordt de openbare ruimte herkend en gebruikt als

pp. 124-125; Marti et al, 2004). Overgewicht kan leiden tot diverse ziektes en

activiteitenvoorziening? Wie maken er gebruik van, wanneer, hoe en waarom? Hoe

aandoeningen (Kelly et al, 2008; Stewart & Brook, 1983, pp. 175-177). Bovendien

ervaren zij dat? Maar ook relevant is: wie gebruiken de nieuwe openbare ruimtes

ondervinden veel mensen met overgewicht psychische klachten en zijn zij steeds

niet en waarom niet? Kortom, hoe wordt de openbare ruimte als

vaker slachtoffer van discriminatie als gevolg van hun gewichtsstatus. (Farhat et al,

activiteitenvoorziening gebruikt en beleefd?

2010; Maddox et al, 1968; Cornelisse-Vermaat et al, 2003, pp. 92-95).
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1.2

Probleemstelling en deelvragen
Conceived

Kennis over het gebruik en de beleving van de openbare ruimte als

space

activiteitenvoorziening onder volwassenen is schaars. Bovendien blijft de rol die
overgewicht daarbij speelt veelal onderbelicht. Derhalve is de centrale
probleemstelling van dit onderzoek als volgt geformuleerd:

Production

In hoeverre functioneert het Máxima park als activiteitenvoorziening en welke

of space

rol speelt het tegengaan van overgewicht bij volwassenen in het gebruik en de
beleving daarvan?

Lived

Perceived

space

space

In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een case study. Hiervoor is het
Máxima park in de gemeente Utrecht geselecteerd vanwege de grote diversiteit
aan faciliteiten voor fysieke activiteiten. In hoofdstuk 3.2 wordt de selectie van deze
case nader verantwoord en een uitgebreide beschrijving van het Máxima park volgt

Figuur 1.1 - Schematische weergave van het analytisch raamwerk van Léfèbvre

in hoofdstuk 4.2. In de geografische, sociologische en psychologische

Om de centrale probleemstelling te kunnen beantwoorden, is het noodzakelijk om

wetenschappen zijn verscheidene modellen geconstrueerd om het gedrag van

elk van de drie perspectieven uit het model van Léfèbvre te onderzoeken. Derhalve

mensen te analyseren, waaronder het NOA-model (Needs, Opportunities &

zijn onderstaande drie deelvragen opgesteld.

Abilities) en de Theory of Planned behaviour. Om echter een goed beeld te krijgen
van het functioneren van een gebied (waarbij ook het gedrag als de beleving van
mensen worden geanalyseerd) is het volgens de filosoof Henri Léfèbvre
noodzakelijk om het gebied vanuit drie perspectieven te analyseren en met elkaar
in verband te brengen. Het gaat hier om de beoogde ruimte (‘conceived space’), de
gebruikte ruimte (‘perceived space’) en de beleefde ruimte (‘lived space’). Figuur
1.1 toont een schematische weergave hiervan. Dit model zal als leidraad dienen
tijdens dit onderzoek. In hoofdstuk 2.3 wordt dit model nader toegelicht.

1.

Wat beoogt de gemeente Utrecht met het Máxima park en welke rol speelt het
tegengaan van overgewicht hierin?

2.

Hoe gebruiken volwassenen het Máxima park als activiteitenvoorziening en
welke rol speelt het tegengaan van overgewicht hierin?

3.

Hoe beleven zowel gebruikers als niet-gebruikers het Máxima park als
activiteitenvoorziening en welke rol speelt het tegengaan van overgewicht
hierin?

INLEIDING

De resultaten van de deelvragen worden in de laatste fase van het onderzoek met
elkaar geconfronteerd, waarbij de samenhang en eventuele conflicten tussen de
drie ‘spaces’ inzichtelijk worden gemaakt. Hierdoor wordt helder hoe het Máxima
park als activiteitenvoorziening functioneert.
Het is van belang dat de onderstreepte begrippen eenduidig worden gedefinieerd,
opdat de deelvragen op een concrete en consistente wijze kunnen worden
beantwoord. De cursief gedrukte begrippen worden toegelicht in hoofdstuk 2.
Gebruikers:

Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie

Maatschappelijke relevantie van dit onderzoek
Het snel groeiende aantal mensen met overgewicht betekent een zwaardere last
voor de nationale gezondheidszorg (Kelly et al, 2008; Cornelisse-Vermaat et al, 2003,
pp. 92-95). De economische crisis versterkt dit effect doordat er wordt bezuinigd op

de gezondheidszorg met als gevolg dat consulten bij een diëtist tegenwoordig zeer
beperkt worden vergoed. Daardoor is het aantal consulten bij diëtisten het

Volwassenen (personen > 18 jaar) die zich tijdens de tweede

afgelopen jaar afgenomen met 60% (Volkskrant, 2012). Er is daarom sprake van een

onderzoeksfase in het Máxima park begeven (zie ook hoofdstuk

groeiend maatschappelijk probleem. De resultaten van dit onderzoek verschaffen

3.3)

inzicht in het gebruik en de beleving van de openbare ruimte als

Niet-gebruikers: Volwassen bewoners van de buurten Vleuten, De Meern,
Vleuterweide, Veldhuizen, Parkwijk, Het Zand en Terwijde die
zich gemiddeld minder dan eens per maand in het Máxima park
begeven
Overgewicht:

1.3

Body Mass Index > 25. In dit onderzoek gelden de maatstaven
van Stichting Voedingscentrum Nederland om volwassenen in
een gewichtsklasse in te delen, zie tabel 1.1.

activiteitenvoorziening van volwassenen met en zonder overgewicht en welke
bijdrage de openbare ruimte kan leveren in het tegengaan van overgewicht.

Wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek
Er zijn verscheidene studies gedaan naar de invloed van omgevingsfactoren in de
openbare ruimte op het consumerings- en beweeggedrag van zowel kinderen als
volwassenen (o.a. Kaczynski et al, 2008; Sallis & Glanz, 2009; David & Lawson, 2006;
Bauman & Bull, 2007). Deze onderzoeken richten zich op de aanwezigheid van

Body Mass Index (BMI)

Gewichtsklasse

< 19

Ondergewicht

19 – 24.9

Gezond gewicht

25 – 29.9

Overgewicht

& Maddison, 2011). De resultaten van deze studies worden echter nauwelijks in

> 30

Obesitas

verband gebracht met de gewichtsstatus van de gebruikers van het

Tabel 1.1 - BMI gerelateerd aan gewichtsklasse (Stichting Voedingscentrum Nederland,
2011)

voedselvoorzieningen (o.a. Moore et al, 2008; Morland et al, 2006; Kant & Graubard, 2006)
en de aanwezigheid van activiteitenvoorzieningen in de openbare ruimte (o.a Pearce

onderzoeksgebied. Bovendien wordt er vooral gekeken naar het gedrag van
mensen en niet zozeer naar hoe zij de omgevingsfactoren ervaren. Anderzijds
wordt in geografische onderzoeken waarin de gewichtsstatus centraal staat vooral
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gekeken naar de ruimtelijke spreiding van overgewicht (o.a. Marti et al, 2004; Popkin &

observaties). De onderzoeksstrategie en methoden van dataverzameling worden

Gordon-Larsen, 2004; Croezen et al, 2009; Roskam et al, 2009), maar blijft het gebruik

nader toelicht in hoofdstuk 3.

(en wederom de beleving) van de openbare ruimte, en daarmee de invloed van
omgevingsfactoren, buiten beschouwing. Er is daardoor nog minimale empirische
kennis over hoe het gebruik en de beleving van de openbare ruimte gerelateerd is
aan overgewicht. Daarnaast is er in de wetenschap veel geschreven over de
openbare ruimte en haar gebruikers (o.a. Spierings, 2006, Kärrholm, 2010; Varna &
Tiesdell, 2010; Németh, 2009), waarbij regelmatig gebruik gemaakt wordt van case

studies (o.a. Floyd et al, 2008; Jehee, 2011). Hierbij ligt de focus vooral op het gedrag
van de gebruikers van dat gebied, waardoor kennis over niet-gebruikers schaars is.
Hierdoor blijft onduidelijk waarom deze mensen geen gebruik maken van bepaalde
openbare gebieden. Het doel van dit onderzoek is inzicht te verkrijgen in het
gebruik en de beleving van volwassen gebruikers en niet-gebruikers van de
openbare ruimte en dit in verband te brengen met hun gewichtsstatus.

1.5

Opbouw van het onderzoeksrapport

Dit onderzoeksrapport beslaat zeven hoofdstukken. Hoofdstuk 2 vormt het
theoretisch kader, waarin de openbare ruimte, overgewicht en de relatie tussen
deze begrippen centraal staan. Tevens wordt het analytisch raamwerk van
Léfèbvre nader toegelicht en gekoppeld aan de voorgenoemde begrippen. Het
hoofdstuk wordt afgesloten met een referentiekader waarbij op basis van de
gebruikte literatuur veronderstellingen worden geformuleerd. Hoofdstuk 3 bevat
een uitgebreide beschrijving van de gebruikte onderzoeksmethodiek en slaat
daarmee een brug tussen het theoretisch kader en het empirische gedeelte van het
onderzoek. De hoofdstukken 4, 5 en 6 vormen samen de empirische sectie van dit
rapport, waarin de resultaten van respectievelijk ‘De beoogde openbare ruimte’,
‘De gebruikte openbare ruimte’ en ‘De beleefde openbare ruimte’ worden

1.4

Onderzoeksmethodiek

gepresenteerd. In ieder van deze drie hoofdstukken wordt een antwoord gegeven

Om het beleid, het gebruik en de beleving van de openbare ruimte als

op de bijbehorende deelvraag, waarbij de relatie wordt gelegd met het

activiteitenvoorziening te onderzoeken, wordt gebruik gemaakt van een

referentiekader uit hoofdstuk 2. Tenslotte wordt op basis van voorgaande

overwegend kwalitatieve onderzoeksstrategie. Hierdoor is het mogelijk om

hoofdstukken in hoofdstuk 7 de centrale probleemstelling beantwoord, waarbij

achterliggende motivaties, ervaringen en opvattingen over de openbare ruimte te

tevens kanttekeningen worden geplaatst bij dit onderzoek en suggesties worden

onderzoeken. Omdat het analytisch raamwerk van Léfèbvre wordt gebruikt, is het

gedaan voor vervolgonderzoek.

onderzoek vanzelfsprekend drieledig: de beoogde, gebruikte en beleefde openbare
ruimte zullen worden onderzocht, waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende
onderzoeksmethoden (beleidsanalyse, semi-gestructureerde interviews en

INLEIDING
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DE THEORETISCHE
OPENBARE RUIMTE

DE THEORETISCHE OPENBARE RUIMTE

2 DE THEORETISCHE OPENBARE RUIMTE
Dit hoofdstuk vormt het theoretische kader voor dit onderzoek en bestaat uit vier
delen. Het eerste deel gaat in op hoe de openbare ruimte in de wetenschappelijke
literatuur gedefinieerd en beschreven wordt aan de hand van haar functies en
toegankelijkheid. De verschillende manieren waarop de openbare ruimte ingezet
kan worden om overgewicht te voorkomen dan wel te bestrijden, wordt uitgelegd in
het tweede deel. Vervolgens wordt de openbare ruimte bezien vanuit het analytisch
raamwerk van Léfèbvre. Het beleid, het gebruik en de beleving van de openbare

Bij de topografische benadering (‘topographical approach’) wordt de openbare
ruimte gedefinieerd op basis van fysieke kenmerken (Van Melik, 2008, pp. 16-17). De
nadruk ligt daarmee op de ruimtelijke component (‘physical space’) (Yücesoy, 2006,
p. 2). Op deze manier kunnen bepaalde plekken in de stad gemakkelijk als

openbare ruimte worden herkend, zoals voetpaden, pleinen en parken (Van Melik,
2008, pp. 16-17). Daarnaast wordt bij deze benadering veelal gekeken hoe de

fysieke kenmerken van de openbare ruimte invloed hebben op het type en de
omvang van het gebruik (Yücesoy, 2006, p. 2). Deze benadering wordt vooral door
architecten, stedebouwkundigen en planologen gebruikt (Yücesoy, 2006).

ruimte staan hierin centraal. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een
referentiekader die de vertaalslag van literatuur naar de onderzoeksopzet vormt.

De tweede manier van definiëren is de procedurele benadering ( ‘procedural

approach’ ). Deze benadering staat haaks op de topografische benadering, omdat

2.1

De openbare ruimte in de wetenschap

hier de publieke ruimte centraal staat. Dit houdt in dat zowel de openbare ruimte

De openbare ruimte is een veelbesproken concept in de wetenschap en is vaak

als het publieke domein bij de procedurele benadering worden meegenomen,

onderwerp van geografisch, sociologisch en planologisch onderzoek. Doordat de

waardoor de ruimtelijke component van ondergeschikt belang is. De publieke

openbare ruimte vanuit verschillende perspectieven wordt benaderd, is er een

ruimte wordt namelijk gevormd door instituties, organisaties en groeperingen en

veelzijdigheid aan denkwijzen over de definities, functies en toegankelijkheid van

niet door fysieke grenzen (Yücesoy, 2006, p. 2). De nadruk ligt hierbij op de politieke

de openbare ruimte.

functies van de publieke ruimte (‘political space’ ) (Yücesoy, 2006, p. 2), waarbij

Definities
Grofweg zijn er drie ontologieën om de openbare ruimte te definiëren, namelijk de
topografische benadering, de procedurele benadering en de ‘Olmstedian view’ (Van
Melik, 2008, p. 16). Uit een onderzoek van Staeheli & Mitchell (2007) blijkt dat de drie

benaderingen in de geografische wetenschap ongeveer evenveel worden
toegepast.

vooral aandacht wordt besteed aan machtsvertoon en protest (Van Melik, 2008, pp.
16-17). Hierdoor vormt de publieke ruimte een politieke arena, waarin zich

communicatie, collectieve besluitvorming en participatie voordoen. Ondanks dat
deze arena niet per se op fysieke plekken hoeft plaats te vinden (dit kan
bijvoorbeeld ook via internet), zijn er diverse vormen waarop politieke manifestaties
zich in de openbare ruimte kunnen uiten. Voorbeelden hiervan zijn demonstraties
en bijeenkomsten van groeperingen (Van Melik, 2008; Yücesoy, 2006),
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Door beide benaderingen te combineren, ontstaat de ‘Olmstedian view’. Hierbij

In de oudheid had de openbare ruimte al een sociale functie, waar vreemden en

staan de functies en ervaringen van de openbare ruimte centraal ( ‘interactional and

bekenden elkaar ontmoetten. Het was een plaats voor sociale interactie, waar

experiental space’ ) (Yücesoy, 2006, p. 3). Deze benadering omvat dus evenals de

cultuur, kennis en vermaak werden uitgewisseld (Van Aalst & Ennen, 2002, p. 12; van

topografische benadering de ruimtelijke component. Bij de ‘Olmstedian view’ wordt

Melik, 2008, p. 15; Sennett, 1976). Ook in recenter tijden wordt de openbare ruimte

de openbare ruimte gezien als een reeks plaatsen waar mensen uit alle

gezien als belangrijke ontmoetingsplaats. In de periode 1945-1998 werd door 52%

bevolkingsgroepen samen kunnen komen en van elkaar kunnen leren, waardoor

van de wetenschappers die onderzoek deden naar de openbare ruimte de sociale

mensen toleranter worden naar elkaar en uiteindelijk bijdragen aan een

functie van de openbare ruimte benadrukt (Staeheli & Mitchell, 2007, p. 800). Jacobs

kosmopolitische maatschappij. Ofwel, de sociale functie van de openbare ruimte

(1961) en Sennett (1976) beklemtonen de noodzaak van de sociale functie in de

staat bij deze laatste benadering centraal (Van Melik, 2008, pp. 16-17), waarbij de

openbare ruimte. Wanneer deze functie uit de openbare ruimte verdwijnt, zal er

interactie wordt bemiddeld door regels, normen en waarden, en maatschappelijke

volgens Sennett vervreemding en leegte voor in de plaats komen, terwijl Jacobs

conventies (Yücesoy, 2006). Ook de beleving van de openbare ruimte speelt bij deze

erop wijst dat de mate van zowel objectieve als subjectieve veiligheid zal

benadering een belangrijke rol. Hierbij is vooral de ‘Urban experience’ van belang

verminderen. Volgens Gadet (1999, p. 32) zal de sociale functie van de openbare

(Yücesoy, 2006, p. 3). Hiermee wordt bedoeld dat de openbare ruimte in steden een

ruimte in de toekomst afnemen tot wat hij “passantenopenbaarheid” noemt. Dit

plek is waar een ieder naartoe kan gaan om het op zijn of haar eigen manier te

houdt in dat de sociale interactie zich zal beperken tot ‘zien en gezien worden’.

ervaren door de activiteiten uit te voeren (mits toegestaan) die hij of zij prefereert.

Onder andere Spierings (2006, pp. 37-51) en Sennett (1976) betogen echter dat deze

Functies
Naast de politieke (procedurele benadering) en de sociale (Olmstedian view)
functie worden in de literatuur nog vele andere functies aan de openbare ruimte
toegeschreven. Al deze functies kunnen ruwweg worden onderverdeeld in vijf
categorieën, namelijk de sociale (o.a. Sennett, 1976; Jacobs, 1961; Van Aalst & Ennen,
2002), politieke (o.a. Naerebout, 2005; Grundy-Warr & Sidaway, 2008; Slater, 2008),

ontwikkeling reeds in de 19e eeuw is ingezet en dat dit ‘zien en gezien worden’ een
belangrijk onderdeel is van de stedelijke beleving. Bovendien kan dit bijdragen aan
het uitdrukking geven aan de eigen identiteit. Gebruikers van de openbare ruimte
kunnen namelijk middels hun kleding, symboliek of uitingen in de vorm van reclame
iets over hun status, leefstijl of subcultuur vertellen (Sennett, 1976, pp. 19-24, 130149; Spierings, 2006, pp. 37-51; Van Aalst & Ennen, 2002, p. 13).

economische (o.a. Fleischmann, 1993; Spierings, 2006, Kärrholm, 2010), recreatieve (o.a.

Door de hele geschiedenis heen wordt de openbare ruimte op verscheidene wijzen

Jacobs, 1961) en de transportfunctie (o.a. Van Melik, 2008).

gebruikt voor politieke doeleinden. In het oude Griekenland vormden de pleinen de ‘agora’ - het politieke middelpunt van de stad, waar vanaf de 4 e eeuw de
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volksvergaderingen plaatsvonden (Naerebout, 2005; Fleischmann, 1993).

meer gericht op consumptie: “Public life tends to be reduced to consumption.”

Tegenwoordig zijn de stemlokalen in democratische landen nog steeds te vinden in

(Kärrholm, 2010, pp. 421-440). Het belangrijkste verschil met de economische functie

de openbare ruimte, namelijk op stations, in scholen, gemeentehuizen, enzovoorts.

die de openbare ruimte tot voor kort had, is dat nu ook de winkeliers zich richten op

Daarnaast maakt de politiek vaak gebruik van de openbare ruimte ten behoeve van

mensenstromen in de openbare ruimte. Zij synchroniseren met het openbare leven

‘nationbuilding’. Dit betekent dat de openbare ruimte wordt ingezet om een gevoel

ten behoeve van winstmaximalisatie (Kärrholm, 2010, pp. 421-440). Een andere trend

van solidariteit en verbondenheid met de natie te creëren of te versterken (Grundy-

is dat de openbare ruimte steeds vaker wordt ingezet ten behoeve van ‘city

Warr & Sidaway, 2008, pp. 418-434). Dit kwam extreem tot uiting in Duitsland in de

branding’, waarbij steden zich van elkaar proberen te onderscheiden om

periode 1933-1945. Het naziregime wees openbare plekken aan waar zij massale

consumenten aan te trekken (Chatterton & Hollands, 2002, pp. 95–116): nu de

ceremonies en triomftochten organiseerden. Voor dat doel werden zelfs grote

consument mobieler is geworden als gevolg van sneller transport, meer vrije tijd en

openbare ruimten aangelegd. Ook de communisten hechten veel waarde aan grote

hogere inkomens, is de concurrentie tussen steden sterk toegenomen. De

openbare ruimten waar enorm (militair) machtsvertoon mogelijk is. In

inrichting van de openbare ruimte wordt (vooral in winkelgebieden) daarom steeds

democratische landen wordt evengoed gebruik gemaakt van openbare ruimten ten

vaker gethematiseerd, zodat het bezoeken van een stad een beleving op zich

behoeve van ‘nationbuilding’, hetzij minder militaristisch van aard (Slater, 2008, pp.

wordt (Van Melik et al, 2007; Spierings, 2006).

68-69). Een voorbeeld hiervan is de jaarlijks terugkerende traditie van Prinsjesdag.

Daarnaast gebruiken ook burgers de openbare ruimte voor politieke doeleinden,
namelijk als plaats voor demonstraties en protest (Staeheli & Mitchell, 2007). Een
voorbeeld hiervan zijn de wekenlange protesten tegen het regime van Mubarak op
het Tahrirplein in Caïro begin 2011.

Waar de politieke en economische functie van de openbare ruimte veelal
plaatsvindt op straten en pleinen, is de recreatieve functie voornamelijk terug te
vinden in parken. Hier komen mensen in hun vrije tijd om te ontspannen, recreëren
en te sporten (Jacobs, 1961). Uit hoofdstuk 1 bleek dat de openbare ruimte steeds
vaker zodanig wordt ingericht dat het gebruikers uitnodigt om te sporten of aan

Naast de sociale en politieke functie heeft de openbare ruimte van oudsher al een

beweging te doen. Hierdoor dient de openbare ruimte als voorziening voor fysieke

belangrijke economische functie. In de klassieke oudheid en de middeleeuwen

activiteiten, ofwel als activiteitenvoorziening. In de volgende paragraaf wordt hier

waren pleinen belangrijke handelscentra (Fleischmann, 1993; Van Melik, 2008). Dit is in

dieper op ingegaan. Tevens hebben grotere parken vaak een amusementsfunctie,

een aantal Nederlandse stadscentra nog terug te zien aan de waag op het centrale

doordat er evenementen en concerten plaatsvinden (Jacobs, 1961; Van Melik, 2008).

stadsplein, zoals in Deventer en Gouda. Nu nog vinden wekelijks markten plaats

Dorps- en stadspleinen dienen overigens ook deze functie. Voorbeelden van

op centraal gelegen pleinen. Volgens Kärrholm is de openbare ruimte zelfs steeds

grotere evenementen in parken zijn Parkpop dat jaarlijks plaatsvindt in het
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Zuiderpark in Den Haag en het heteluchtballonnen-evenement ‘Twente Ballooning’

In hoeverre de openbare ruimte fysiek toegankelijk is, hangt af van de mate waarin

in het Hulsbeek in Hengelo (Parkpop, 2012; Twente Ballooning, 2012).

het gebied bereikbaar is en betreden kan worden. Dit wordt volgens Varna &

De waarschijnlijk meest voor de hand liggende functie van de openbare ruimte is
volgens Jacobs (1961) de transportfunctie. Hiermee doelt zij op het feit dat het
reizen van A naar B altijd in de openbare ruimte gebeurt. De openbare ruimte
vormt immers het netwerk dat private ruimten met elkaar verbindt (Van Melik, 2008,
p.15). Toch is deze functie niet altijd even goed zichtbaar en lang niet alle openbare

ruimten zijn voor alle transportmiddelen toegankelijk. In de meeste parken is
bijvoorbeeld geen gemotoriseerd verkeer toegestaan of zijn zelfs enkel toegankelijk
voor voetgangers (Jacobs, 1961). Bovendien worden steeds meer binnenstedelijke
straten en pleinen aangemerkt als voetgangerszone om op die manier de sociale
en economische functie van de openbare ruimte te bevorderen (Van Melik, 2008, pp.
209-212). Desalniettemin valt wandelen ook onder transport en daarmee hebben

alle parken, trottoirs, straten en pleinen een transportfunctie.

Tiesdell (2010) bepaald door drie aspecten, namelijk: ‘Centrality & connectivity’,

’visual acces’ en ‘tresholds & gates’. ‘Centrality & connectivity’ houdt in dat de plek
van de openbare ruimte zodanig gesitueerd is dat het te midden van het
bewegingspatroon van de stad ligt, waardoor het mogelijk is dat diverse
bevolkingsgroepen in tijd en ruimte samenkomen. Onder ‘visual acces’ wordt de
zichtbaarheid van de ruimte verstaan. Openbare ruimten die aan het zicht worden
onttrokken, door bijvoorbeeld het ontbreken van duidelijke entrees en
toegangswegen, hebben een verminderde toegankelijkheid. Met ‘tresholds & gates’
worden fysieke barrières bedoeld. De toegankelijkheid van een openbare ruimte
kan worden verhinderd door zowel passieve en symbolische barrières (bijvoorbeeld
een overgang naar ander materiaalgebruik) als door actieve en fysieke barrières,
(bijvoorbeeld omheiningen en bemande controlepunten). Beide soorten barrières
veroorzaken ‘drempels’ om het gebied te betreden, waardoor sociale uitsluiting van

Toegankelijkheid

bepaalde sociale groepen kan ontstaan. Ook de inrichting van het gebied zelf heeft

In hoeverre een openbare ruimte één of meerdere van bovengenoemde functies

invloed op de toegankelijkheid voor bepaalde (sociale) groepen, zoals de

dient, is in grote mate afhankelijk van de toegankelijkheid van het gebied.

aanwezigheid van verharde paden voor rolstoelgebruikers en voldoende

Toegankelijkheid hangt samen met sociale uitsluiting, oftewel het ontoegankelijk

zitmogelijkheden voor ouderen (Varna & Tiesdell, 2010, pp. 583-586; Németh, 2009).

zijn van gebieden voor bepaalde sociale groepen. De laatste jaren staat sociale
uitsluiting steeds vaker centraal in onderzoeken naar de openbare ruimte, omdat
de openbare toegankelijkheid de afgelopen decennia sterk is verminderd door
onder andere privatisering van de openbare ruimte (o.a. Young et al, 2006; Varna &
Tiesdell, 2010; Mensch, 2007; Staeheli & Mitchell, 2007). Er wordt in de literatuur

onderscheid gemaakt tussen fysieke, sociale en economische toegankelijkheid.

De kosten om het gebied te mogen betreden, bepalen de mate van economische
toegankelijkheid van een openbare ruimte (Van Aalst & Ennen, 2002). Het vragen van
entreegelden werpt een financiële drempel op, waardoor er sprake is van een
verminderde toegankelijkheid van dat gebied (Kohn, 2004). Daarnaast is het
mogelijk dat gebruikers van een gebied verplicht zijn of zich verplicht voelen om
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een consumptie te nuttigen (Kohn, 2004; Van Aalst & Ennen, 2002). Het vragen van

veroorzaken bij andere individuen of groepen. Daarbij spelen onder andere

entreegelden of het verplichten tot consumeren komt enkel voor indien de

geslacht, etniciteit, leeftijd, kleding en attitude een rol. Daarnaast kan ook het

openbare ruimte in privébezit is. De trend is echter dat er steeds meer openbare

aantal personen in het gebied de subjectieve veiligheid beïnvloeden, hoewel dit

ruimte geprivatiseerd wordt, waardoor entreegelden en dus sociale uitsluiting in de

ook per individu verschilt. Waar de één zich juist veilig voelt in een drukkere

toekomst waarschijnlijk vaker voor zullen komen (Kohn, 2004, p. 13).

omgeving en dit associeert met veiligheid, voelt de ander zich daardoor juist

De sociale toegankelijkheid van de openbare ruimte hangt samen met subjectieve
veiligheid, oftewel met gevoelens van (on)veiligheid (Jehee, 2011, p. 32). Jacobs
(1961) betoogt dat het gevoel van veiligheid noodzakelijk is voor de sociale

toegankelijkheid en vice versa. Hiermee bedoelt Jacobs dat
onveiligheidsgevoelens ervoor zorgen dat bepaalde individuen of groepen zich niet
meer in een gebied durven te begeven, waardoor de sociale diversiteit in dat
gebied afneemt. Deze diversiteit is volgens haar van belang voor de sociale
controle in het gebied die de veiligheid aldaar moet waarborgen. Volgens Jehee
(2011, p. 32) wordt de subjectieve veiligheid bepaald door fysieke, sociale en

temporele elementen. Deze drie elementen vormen samen de context van de
ruimte. Het fysieke element beslaat de tastbare kenmerken van het gebied, zoals
de openheid, properheid en verlichting. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een
individu zich in een donkere, onoverzichtelijke openbare ruimte minder veilig voelt
dan in een overzichtelijk, goed verlichte ruimte (Van Aalst & Schwanen, 2009, pp. 160161). Het sociale element behelst de aanwezigheid van andere individuen en/of

groepen in het gebied. Het is volgens Jehee (2011, p. 32) “…de relatie […] van de

geïntimideerd (Jehee, 2011). Het temporele element houdt in dat bepaalde
tijdstippen effect hebben op de veiligheidsgevoelens. Het temporele element
beïnvloedt zowel het fysieke als het sociale element: ten eerste is het bijvoorbeeld
’s nachts donker, waardoor het gebied minder overzichtelijk kan zijn indien goede
verlichting ontbreekt. Ten tweede heeft het tijdstip invloed op het soort gebruikers
van het gebied. ’s Avonds en ’s nachts zullen er bijvoorbeeld minder kinderen in
het gebied zijn en is de kans groter dat gebruikers zich anders gedragen, onder
andere door alcohol- of drugsgebruik (Jehee, 2011). In hoeverre deze elementen
invloed hebben op de subjectieve veiligheid verschilt per individu. De beoordeling
van de context wordt beïnvloedt door de persoonlijke geschiedenis, denkbeelden
en vooroordelen. Bij het vormen van denkbeelden en vooroordelen spelen de
socialisatie van vrienden en familie en de media een belangrijke rol (Van Aalst &
Schwanen, 2009, pp. 160-161). De media heeft een steeds grotere invloed op de

negatieve beeldvorming van bepaalde gebieden, doordat zij steeds meer aandacht
schenken aan criminaliteit in de stedelijke openbare ruimte (Jehee,2011 pp. 33-34;
Talbot & Bose, 2007, pp. 95–118; Young et al, 2006).

identiteit van een individu of groep met betrekking tot de identiteit van een ander

2.2

De openbare ruimte versus overgewicht

individu of groep” die invloed heeft op de subjectieve veiligheid. Hiermee wordt

In de geografische wetenschap wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de

bedoeld dat bepaalde individuen of groepen onveiligheidsgevoelens kunnen

invloed van de fysieke omgeving op de gezondheid van mensen (Nivel, 2012).
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Daarbij is er de laatste decennia meer aandacht gekomen voor de toenemende

vers voedsel of goedkope fastfood) invloed hebben op het eetpatroon van

gewichtsproblemen. Zo zijn er verschillende onderzoeken gedaan naar de

omwonenden (o.a. Ford & Dzewaltowski, 2008; Morland et al, 2002; Moore et al., 2008).

ruimtelijke spreiding van mensen met overgewicht en naar hun persoonlijke

De aanwezigheid van een supermarkt bevordert bijvoorbeeld een gezond

kenmerken, zoals etniciteit, sociaal-economische status, leeftijd en geslacht (o.a.

eetpatroon, waarbij de inname van groente en fruit aanzienlijk toeneemt. Veel

Marti et al, 2004; Popkin & Gordon-Larsen, 2004; Croezen et al, 2009; Roskam et al, 2009).

onderzoekers wijzen op de ongelijke distributie van voedselvoorzieningen over

Mannen, mensen met een lage sociaal-economische status, allochtonen en

arme en rijke buurten. Er wordt bij arme buurten veelal gesproken over ‘food

ouderen blijken meer kans op overgewicht te hebben (Sallis & Glanz, 2009, pp.130-

deserts’ (Wringley et al, 2002, pp. 2061-2082; Hendrickson et al, 2006, pp. 372-383), omdat

131). Omdat de gewichtsstatus van een individu het resultaat is van de verhouding

er nauwelijks toegang is tot verse, gezonde voeding. Hierdoor hebben mensen met

tussen energie-inname door consumptie en energieverbruik door beweging, wordt

een lagere sociaal-economische status meer kans op het ontwikkelen van

er steeds vaker onderzoek verricht naar de invloed van omgevingsfactoren op het

overgewicht. In Nederland is er echter geen sprake van een ongelijke verdeling in

ontwikkelen dan wel het bestrijden van overgewicht. Deze onderzoeken richten

voorzieningen (Bolt, Lecture Universiteit Utrecht: 19 oktober 2011), waardoor iedereen

zich op zowel de aanwezigheid van voedselvoorzieningen (o.a. Moore et al, 2008;

toegang heeft tot gezond voedsel in zijn of haar eigen buurt. Het inkomen kan

Morland et al, 2006, pp. 333-339; Kant & Graubard, 2006, pp. 243-249) als op de

echter wel een beperking vormen bij de aankoop van gezond voedsel, doordat

aanwezigheid van activiteitenvoorzieningen in de openbare ruimte (o.a. Pearce &

verse groenten en fruit over het algemeen duurder zijn dan voorverpakt voedsel dat

Maddison, 2011).

lang houdbaar is (Hendrickson et al, 2006, pp. 372-383). De voedselomgeving op

De openbare ruimte als voedselvoorziening
In onderzoeken naar de invloed van voedselvoorzieningen op de gewichtsstatus,
wordt meestal onderscheid gemaakt in de voedselomgeving op buurtniveau en
individueel niveau. Daarnaast wordt er gekeken naar het voedselaanbod in
organisaties (onderwijsinstellingen en bedrijven) en de informatie over
voedingsstoffen in winkels, restaurants en organisaties (Glanz et al., 2005). De
voedselomgeving op buurtniveau behelst de distributie van voedselvoorzieningen,
zoals restaurants en winkels, binnen de directe woonomgeving. Uit verschillende
studies blijkt dat de aanwezigheid van en de typen voedselvoorzieningen (gezond,

individueel niveau beslaat alle voedselvoorzieningen die een individu op een dag
tegenkomt. Hieronder vallen winkels, restaurants, reclame over eten en de
voedselvoorzieningen op school of op het werk, zoals de kantine of
snoepautomaten (Glanz et al, 2005). De voedselomgeving op individueel niveau is
makkelijker aan te passen dan de voedselomgeving op buurtniveau, omdat de
overheid organisaties kan stimuleren om gezondere voeding aan te bieden in
bijvoorbeeld bedrijfskantines. Bovendien kan zij restaurants en organisaties
aanmoedigen om meer voedingsinformatie te geven, de recepten te veranderen of
de porties te verkleinen (Sallis & Glanz, 2009). Daarnaast valt te denken aan
beleidsvorming op het gebied van reclame voor gezonde en ongezonde voeding. In
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Nederland is bijvoorbeeld de Reclamecode voor Voedingsmiddelen in februari

rekening gehouden met mogelijke verschillen in bevolkingssamenstelling. Floyd (et

2010 zodanig aangepast dat reclame voor levensmiddelen gericht op kinderen

al, 2008) heeft dit wel gedaan door parken in vier verschillende wijken in Chicago en

jonger dan 7 jaar verboden is (FNLI, 2010).

Tampa te observeren, waarbij de bevolkingssamenstelling van de buurten in zowel

De openbare ruimte als activiteitenvoorziening
Er wordt steeds meer onderzoek verricht naar de manieren waarop de openbare
ruimte bij kan dragen aan een actievere leefstijl. Daarbij kan onderscheid worden
gemaakt tussen drie soorten onderzoeken. De eerste groep onderzoeken richt zich
vanuit zowel milieu- als gezondheidsvraagstukken op actief transport (lopen en
fietsen in plaats van gemotoriseerd transport). De tweede groep onderzoeken
focust op de distributie van activiteitenvoorzieningen (sportclubs, parken,
zwembaden, enzovoorts) en de invloed daarvan op het bewegingspatroon van
omwonenden. De derde groep onderzoeken kijkt naar de openbare ruimte als
activiteitenvoorziening an sich (waar gebruikers door de fysieke omgeving worden
uitgenodigd om aan sport of beweging te doen), waarbij wordt gekeken naar
fysieke kenmerken van de openbare ruimte die fysieke activiteit bevorderen. Er zijn
verscheidene onderzoeken verricht naar de aanwezigheid van voet- en fietspaden
in woonwijken in relatie tot fysieke activiteit. Hieruit komt unaniem naar voren dat
bewoners in wijken met veilige voet- en fietspaden fysiek actiever zijn dan
bewoners in wijken die dit ontberen (o.a. EMGO Instituut, 2006; Sallis & Kerr, 2006;
Bauman & Bull, 2007). Tevens tonen diverse studies aan dat mensen die dichtbij

recreatie- en sportfaciliteiten wonen, waaronder zowel openbare gebieden als
privévoorzieningen, over het algemeen fysiek actiever zijn dan mensen die niet in
de buurt van zulke activiteitenvoorzieningen wonen (o.a. David & Lawson, 2006;
Bauman & Bull, 2007; Kei, 2011). In dit soort onderzoeken wordt veelal echter geen

etniciteit als inkomen significant van elkaar verschilden. Uit Floyd’s onderzoek
blijken zowel etniciteit als inkomen een rol spelen bij de intensiteit van de
activiteiten die de gebruikers in het park ondernemen (Floyd et al, 2008, pp. 301-303).
Parken kunnen volgens Floyd een belangrijke bijdrage leveren aan het stimuleren
van fysieke activiteit, doordat ze voor iedereen toegankelijk zijn, er geen kosten
aan verbonden zijn en de inrichting en kwaliteit van het park meestal beheerd
worden door de overheid. Niet alleen de distributie van parken zijn belangrijk bij het
bevorderen van een actievere leefstijl, ook de inrichting heeft daar invloed op. Zo
blijkt dat zones in parken die gericht zijn op fysieke activiteit (zoals wandel- en
fietspaden, basketbal- en tennisvelden) ook als zodanig gebruikt worden. Ook het
aantal voorzieningen is hierbij van belang (Floyd et al, 2008). Uit een onderzoek van
Kaczynski (et al, 2008) blijkt dat mensen routes met verharde paden aantrekkelijker
vinden dan onverharde paden, en maken andere faciliteiten, zoals fietsenrekken,
toiletten en dergelijke, parken eveneens aantrekkelijker voor fysieke activiteit.
Vanuit esthetisch oogpunt blijken parken met waterpartijen, bebossing en goede
verlichting uit te nodigen om fysiek actief te zijn (Kaczynski et al, 2008).
Wetenschappers raden beleidsmakers dan ook aan om deze resultaten mee te
nemen in hun beleid op het gebied van ruimtelijke planning, recreatie en
gezondheid (Sallis & Glanz, 2009, pp. 124-133).
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2.3

De openbare ruimte in het postmodernisme

Tijdens het Modernisme werd in de wetenschap veelal een binaire denkwijze
gevolgd, waarbij de twee aspecten wel een relatie met elkaar hebben maar niet
kunnen worden verenigd (Peters & Gielis, 2000, pp. 3-18). Een mens heeft
bijvoorbeeld emoties en verstand. Dit zijn twee verschillende aspecten die elkaar
wel beïnvloeden, maar niet onder één noemer kunnen vallen, omdat ze van nature
te veel van elkaar verschillen. Het ruimtelijk denken gebeurde volgens dezelfde

Conceived
space

Perceived

Spatiality

space

binaire wijze, zie figuur 2.1. De ‘perceived space’ en ‘conceived space’ vormden
samen het totaalbeeld van de ruimtelijke omgeving en het leven dat daarin
plaatsvindt, ofwel de ‘spatiality’. Onder ‘perceived space’ viel alles wat door de
Modernistische wetenschappers werd waargenomen in de ruimte, oftewel: de
gebruikte ruimte. De ‘conceived space’ was de ruimte zoals die werd gepland,

Figuur 2.1 - Schematische weergave van het Modernistische ruimtelijk denken

oftewel: de beoogde ruimte (Peters & Gielis, 2000, pp. 3-18).
Het Postmodernisme, dat sinds circa 1960 steeds populairder werd, benadrukt de

Conceived
space

verscheidenheid aan perspectieven. Het verwerpt dan ook de binaire denkwijze
van het Modernisme. Dit had ook zijn weerslag in het ruimtelijk denken. Aan de
eerder genoemde ‘perceived space’ en ‘conceived space’ werd ‘lived space’
toegevoegd, zie figuur 2.2. ‘Lived space’ gaat over de ruimte zoals die door

Spatiality

mensen wordt ervaren, oftewel: de beleefde ruimte. Omdat ieder mens zijn eigen
gedachten, gevoelens en ervaringen heeft, is de ‘lived space’ voor iedereen anders
(Peters & Gielis, 2000, pp. 3-18). Het gaat hierbij dus om de beleving van de ruimte

Lived space

Perceived
space

door het individu.

Figuur 2.2 - Schematische weergave van het Postmodernistische ruimtelijk denken
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Volgens de Franse filosoof Henri Léfèbvre is de ruimte niet enkel een

‘Perceived space’: De gebruikte openbare ruimte

weerspiegeling van de samenleving, maar is de ruimte die samenleving. De ruimte

De ‘perceived space’ heeft betrekking op de dagelijkse routines van een gebied,

wordt geproduceerd door het altijd voortdurende proces van machtsverhoudingen,

oftewel het daadwerkelijke gebruik van de ruimte. De gebouwde omgeving valt ook

wensen en onderhandeling. Daardoor is de ruimte een sociaal product die

onder de ‘perceived space’, omdat deze samenhangt met het gebruik. In de vorige

dynamisch van aard is. Léfèbvre spreekt daarom over ‘la production de l’espace’

paragraaf werd duidelijk dat de openbare ruimte verschillende functies heeft,

(de productie van de ruimte). Hij betoogt dat de drie verschillende soorten ruimte

waardoor dus ook verschillende soorten gebruik kunnen worden verwacht.

(‘perceived’, ‘conceived’ en ‘lived space’) niet los van elkaar kunnen worden

Daarnaast komt uit de literatuur naar voren dat weersomstandigheden, daglicht en

gezien: ze zijn met elkaar verweven, van elkaar afhankelijk en voortdurend met

het tijdstip een belangrijke rol kunnen spelen in de omvang en het soort gebruik

elkaar in onderhandeling (Léfèbvre, 1991, pp. 38-41; Harvey, 1989, pp. 201-225;

van de openbare ruimte (o.a. Jacobs, 1961; Van Melik et al, 2007; Németh, 2009).

Lengkeek, 2002, pp. 7-11). Om een volledig beeld te krijgen van het functioneren van

Volgens Middleton (2010, pp. 575-596) hebben alledaagse technologieën zoals

een gebied, dient de onderzoeker volgens Léfèbvre de ruimte vanuit deze drie

kleding en bagage eveneens invloed op de activiteiten die mensen ondernemen .

perspectieven te onderzoeken. In dit onderzoek wordt de openbare ruimte dan ook
op die manier onderzocht.

‘Lived space’: De beleefde openbare ruimte
De beleving van de ruimte speelt een steeds belangrijkere rol bij de inrichting van

‘Conceived space’: De beoogde openbare ruimte

de openbare ruimte (Spierings, 2006; van Melik et al, 2007). “Niet zozeer het

Degene die eigenaar is van de betreffende openbare ruimte, bepaalt meestal hoe

functionele nut, maar de ervaring en beleving van activiteiten en gebieden staat

die ruimte wordt ingericht, onderhouden en welke gebruiks- en toegangsregels er

centraal” (Van Aalst & Ennen, p. 12). Steeds vaker wordt de openbare ruimte daarom

gelden. Deze visie wordt van tevoren vastgelegd in diverse plannen, waaronder in

gethematiseerd met als doel meer bezoekers aan te trekken (Van Melik et al, 2007).

ieder geval een structuurvisie en een bestemmingsplan. Laatstgenoemde legt

Echter, zoals eerder genoemd, is de beleving van een gebied voor iedereen anders

juridisch vast welke inrichting, functies en manieren van gebruik zijn toegestaan

doordat deze wordt gevormd door de beoordeling van de eerder genoemde context

(Wet Ruimtelijke Ordening, 2012). Zodra het gebied eenmaal in gebruik is, zijn

van een gebied, bestaande uit fysieke, sociale en temporele elementen. Daarnaast

handhaving, beheer en beeldvorming (het op een bepaalde manier presenteren

spelen de zintuigen een grote rol bij de interpretatie van een gebied (Degen et al,

van het gebied met gebruikmaking van verschillende communicatiemiddelen) van

2008, pp. 1901-1920). Dit wordt ook wel ‘embodied experience’ genoemd (Wunderlich,

de ruimte belangrijke instrumenten om de ruimte zodanig te laten functioneren

2008, p. 125). Dit houdt in dat de mens zijn omgeving met alle zintuigen waarneemt

zoals oorspronkelijk bedoeld is (Young et al, 2006; Harvey, 1989; Léfèbvre, 1991).

en op basis van deze waarnemingen een gebied beoordeelt. Hierdoor ontstaat een
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gevoel bij die omgeving, dat Wunderlich (2008) ‘sense of place’ noemt. De

“Space we share with strangers, people who aren’t our relatives, frieds or work

beoordelingen van alle zintuigen vormen volgens hem de basis voor de relatie die

associates. It is a space for politics, religion, commerce, sport; space for peaceful

een individu met een bepaalde ruimte of locatie heeft. Ofwel, de waarnemingen

coexistence and impersonal encounter. Its character expresses and also conditions

geven betekenis aan de ruimte (Wunderlich, 2008, pp. 125-139). Urry (2010) betoogt

our public life, civic culture, everyday discourse” (Walzer , 1986, p. 470).

dan ook dat gebieden ‘sensescapes’ zijn, doordat de verschillende zintuiglijke
prikkels in een gebied onderdeel zijn van het landschap. Omdat waarnemen en het
interpreteren van deze waarnemingen bepalend zijn bij de beleving van een
gebied, spelen de fysieke kenmerken van het gebied vanzelfsprekend een
belangrijke rol. Hieronder vallen zowel het landschap als de voorzieningen in het
gebied (Middleton, 2010, pp. 575-596).

2.4

Referentiekader

De hierboven besproken theorie dient als leidraad bij de opzet van dit onderzoek.
In de hierna volgende alinea’s wordt toegelicht hoe de theorie in dit onderzoek
wordt toegepast. De onderzoeksopzet komt in hoofdstuk 3 aan de orde.

Omdat dit onderzoek focust op de inzet van de openbare ruimte om overgewicht
tegen te gaan, staat de recreatieve functie centraal. Hierbij ligt de focus op de
openbare ruimte als activiteitenvoorziening. Uit de literatuur blijkt dat vooral parken
als activiteitenvoorzieningen worden aangewezen. Derhalve is de openbare ruimte
in dit onderzoek afgebakend tot parken. De definitie van de openbare ruimte wordt
dan: Parken die voor iedereen toegankelijk zijn en waar vreemden naast elkaar

diverse fysieke activiteiten uit kunnen voeren, waarbij ieder individu de
mogelijkheid heeft om het park op zijn of haar manier te beleven.
Zoals opgenomen is in de definitie, dient de te onderzoeken openbare ruimte voor
een ieder toegankelijk te zijn. Er wordt in dit onderzoek dus rekening gehouden met

Definitie, functies en toegankelijkheid

de fysieke, economische en sociale toegankelijkheid. De fysieke toegankelijkheid

Omdat zowel de fysieke kenmerken als de functies en beleving van de openbare

wordt door middel van een statische observatie beoordeeld op de drie elementen

ruimte van belang zijn bij het beantwoorden van de centrale probleemstelling,

van Varna & Tiesdell (2010). Bovendien worden in dit onderzoek enkel de gebieden

wordt een combinatie gebruikt van elementen van de topografische benadering en

van het Máxima park meegenomen die altijd gratis en fysiek toegankelijk zijn. De

elementen van de ‘Olmstedian view’ voor het definiëren van de openbare ruimte.

aanwezige horecavoorzieningen, de speeltuin, de sportvelden, evenementen

Er is daarom voor gekozen om onderstaande twee definities samen te voegen.

waarvoor toegang moet worden betaald en sporten in verenigingsverband blijven

“De openbare ruimte van de stad zijn de straten, de pleinen, de parken en de
oeverkanten waar iedereen gebruik van mag maken en die het
gemeenschappelijke bezit zijn van ons allemaal” (Van der Plas, 1991, p. 7)

daarom buiten beschouwing. De sociale toegankelijkheid komt ter sprake tijdens de
interviews met gebruikers en niet-gebruikers van het Máxima park(hoofdstuk 6).

DE THEORETISCHE OPENBARE RUIMTE

Analytisch raamwerk en veronderstellingen
Er zal gebruik gemaakt worden van het analytisch raamwerk van Léfèbvre, opdat
een zo goed mogelijk beeld ontstaat van het functioneren van het Máxima park als
activiteitenvoorziening. Het Máxima park wordt daarom vanuit drie perspectieven
onderzocht, te weten de beoogde, de gebruikte en de beleefde ruimte (zie figuur
2.3). Op basis van bovenstaand theoretisch kader zijn bij ieder perspectief
(achtereenvolgens: de beoogde, de gebruikte, de beleefde en tenslotte de
functionerende openbare ruimte) veronderstellingen geformuleerd. Deze zullen
bijdragen aan het beantwoorden van de onderzoeksvragen. Indien er uit het
empirische gedeelte van dit onderzoek nieuwe veronderstellingen naar voren
komen, dan zullen deze eveneens worden meegenomen in de daarop volgende
onderzoeksfase(n).
De inrichting van een gebied blijkt bepalend te zijn voor de functies die het kan
dienen. Om het Máxima park als activiteitenvoorziening te kunnen laten
functioneren, wordt verondersteld dat de gemeente Utrecht het park daarop heeft
ingericht door een aanbod te creëren van faciliteiten die fysieke activiteit mogelijk
maken. Daarbij wordt verwacht dat de gemeente dit onder andere doet om
overgewicht onder haar bewoners tegen te gaan. Omdat het Máxima park in
eigendom is van de gemeente Utrecht, wordt verwacht dat het park voor iedereen
fysiek en economisch toegankelijk is. Daarnaast wordt verondersteld dat de
gemeente de functie van het Máxima park als activiteitenvoorziening promoot
onder de gewenste gebruikers. Tenslotte wordt verondersteld dat de gemeente
ongewenst gebruik tegen zal gaan, opdat het Máxima park de functie van
activiteitenvoorziening optimaal kan dienen.

Figuur 2.3 - Conceptueel model

Verondersteld wordt dat indien het Máxima park ingericht is als
activiteitenvoorziening, het merendeel van de gebruikers van het park het ook als
zodanig gebruikt en dus fysiek actief is. Bovendien wordt verwacht dat gebruikers
actiever zullen zijn in zones van het Máxima park waar faciliteiten zijn gerealiseerd
ten behoeve van fysieke activiteit dan in gedeelten van het park waar deze
faciliteiten ontbreken. Geslacht, leeftijd en etniciteit blijken een rol te spelen bij het
al dan niet ontwikkelen van overgewicht. Omdat overgewicht veelal wordt
veroorzaakt door een scheve balans tussen energie-inname en energieverbruik,
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wordt verondersteld dat geslacht, leeftijd, etniciteit en gewichtsstatus invloed

Kanttekeningen bij de theorie

hebben op de activiteiten die parkbezoekers ondernemen. Daarnaast wordt

In beschreven studies ligt de nadruk op de gebruikers van de openbare ruimte,

verwacht dat de kleding en bagage van de parkbezoekers invloed hebben op het

maar niet-gebruikers blijven buiten beeld (o.a. Floyd et al, 2008; Jehee, 2011; Kaczynski

soort activiteiten dat zij ondernemen. Tenslotte wordt verondersteld dat verschillen

et al, 2008). Tijdens dit onderzoek zijn daarom ook niet-gebruikers van het Máxima

in omstandigheden (weersomstandigheden, lichtinval en tijdstip) invloed te hebben

park geïnterviewd (zie hoofdstuk 6). Uit de studies naar de openbare ruimte als

op de omvang en het soort gebruik van het Máxima park en dat deze

activiteitenvoorziening komt naar voren dat mensen die in een beweegvriendelijke

omstandigheden daarmee het functioneren van het Máxima park als

omgeving wonen, fysiek actiever zijn dan mensen die niet in een dergelijke

activiteitenvoorziening zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden.

omgeving wonen (o.a. David & Lawson, 2006; Bauman & Bull, 2007). Het blijft echter

Er vanuit gaande dat het Máxima park is ingericht en wordt gebruikt als
activiteitenvoorziening, wordt verondersteld dat volwassenen het park ook als
zodanig beleven. Verwacht wordt dat de fysieke kenmerken van het park hiertoe bij
zullen dragen en dat de zintuigen een grote rol spelen bij de beleving van het park.
Tenslotte is de verwachting dat dezelfde persoon het park op verschillende
manieren beleeft tijdens veranderingen in weersomstandigheden, lichtinval en
tijdstip, en dat deze verschillende omstandigheden invloed hebben op de beleving
van het Máxima park als activiteitenvoorziening.
In dit hoofdstuk kwam naar voren dat de drie ‘spaces’ van Léfèbvre niet los van
elkaar kunnen worden gezien. Derhalve wordt verondersteld dat de bevindingen uit
het empirische gedeelte op het gebied van de beoogde ruimte, de gebruikte ruimte
en de beleefde ruimte met elkaar samenhangen, elkaar beïnvloeden en met elkaar
kunnen conflicteren.

onduidelijk of mensen met een actieve leefstijl de voorkeur hebben om in een
beweegvriendelijke omgeving te gaan wonen of dat een dergelijke omgeving juist
tot een actieve leefstijl leidt. Derhalve is in dit onderzoek tijdens de interviews aan
de participanten gevraagd in hoeverre het Máxima park tot een actievere leefstijl
heeft geleid. Bovendien beperken de meeste onderzoeken zich tot het gebruik van
groenvoorzieningen binnen de directe woonomgeving (o.a. Sallis & Kerr, 2006; David
& Lawson, 2006; Zenk et al, 2011). Hier is in dit onderzoek beperkt aandacht aan

geschonken door in de interviews kort het gebruik van groenvoorzieningen buiten
de eigen woonwijk ter sprake te brengen.

DE THEORETISCHE OPENBARE RUIMTE
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3 ONDERZOEKSMETHODIEK
Dit hoofdstuk dient ter overbrugging tussen het theoretische gedeelte en het
empirische gedeelte van het onderzoek. Hier wordt het theoretisch kader vertaald
in een onderzoeksstrategie, onderzoeksontwerp en onderzoeksmethoden, passend
bij de aard van de centrale probleemstelling.

3.1

Onderzoeksstrategie & onderzoeksontwerp

Dit onderzoek is overwegend kwalitatief van aard. Dit betekent dat de nadruk ligt
op het interpreteren van de sociale verschijnselen en minder op het kwantificeren
ervan (Bryman, 2008). Op basis van de theorie in hoofdstuk 2 zijn er
veronderstellingen geformuleerd die met behulp van verschillende

biedt een grote diversiteit aan faciliteiten voor fysieke activiteiten (zie hoofdstuk 4.2
voor meer details). De grootte en de voorzieningen maken het Máxima park tot een
interessant gebied voor dit onderzoek. Daarnaast is het park relatief nieuw.
Hierdoor is het eenvoudiger om te onderzoeken of het park bijdraagt aan een
actievere leefstijl, omdat participanten zich waarschijnlijk eventuele veranderingen
in hun leefstijl beter kunnen herinneren.

3.2

Onderzoeksmethoden

Omdat het analytisch raamwerk van Léfèbvre wordt gebruikt voor het
beantwoorden van de centrale probleemstelling, is het onderzoek vanzelfsprekend
drieledig. Iedere poot van de ‘spatial triad’ heeft zijn eigen deelvraag en vereist
eigen methoden van dataverzameling. Tabel 3.1 geeft hiervan een overzicht.

onderzoeksmethoden worden geverifieerd, waarbij de resultaten uit het empirische
gedeelte van dit onderzoek worden teruggekoppeld aan de theorie.
Dit onderzoek richt zich op het functioneren van de openbare ruimte als
activiteitenvoorziening. Omdat ieder gebied met zijn eigen context uniek is
(Léfèbvre, 1991), wordt de centrale probleemstelling door middel van een case study

beantwoord. Dit houdt in dat er een gedetailleerde en intensieve analyse wordt
uitgevoerd in een afgebakend gebied (Bryman, 2008, pp. 52-55). Hierdoor kunnen het
beleid, het gebruik en de beleving van het gebied met elkaar in verband worden
gebracht en worden gerelateerd aan de context, waardoor de samenhang en
eventuele conflicten helder worden. Voor de case study is het Máxima park in de
gemeente Utrecht geselecteerd. Het park is gelegen tussen de wijk Vleuten-De
Meern en nieuwbouwwijk Leidsche Rijn en beslaat circa 300 hectare. Het park is
grotendeels gereed en is in de zomer van 2011 officieel geopend. Het Máxima park

Concept

Dataverzameling

Cases

Selectie van cases

De beoogde

Beleidsanalyse

Gemeente

Sneeuwbalmethode

openbare ruimte

& Interviews

Utrecht

Observatie

Gebruikers van

(Deelvraag 1)
De gebruikte
openbare ruimte

n.v.t.

het Máxima park

(Deelvraag 2)
De beleefde

Interviews

Gebruikers &

- Uitnodigen

openbare ruimte

niet-gebruikers

gebruikers

(Deelvraag 3)

van het Máxima

- Flyer niet-

park

gebruikers

Tabel 3.1 - Overzicht gebruikte onderzoeksmethoden per deelvraag
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Beleidsanalyse

observatie bestaat uit twee delen, namelijk een statische en een dynamische

De beleidsanalyse bestaat uit twee delen. Ten eerste is het nationale beleid

observatie. Bij de statische observatie staan de fysieke kenmerken van het Máxima

geanalyseerd, omdat dit de kaders stelt waarbinnen de gemeente Utrecht kan

park centraal. Er wordt gelet op de fysieke toegankelijkheid van het park, de

opereren. Hierbij ligt de nadruk op geformuleerd beleid ten aanzien van de

kenmerken van het landschap, de aanwezigheid van faciliteiten die fysieke

openbare ruimte in relatie tot overgewicht. Ditzelfde is gedaan bij het beleid van de

activiteiten mogelijk maken en de overige voorzieningen, waaronder straatmeubilair

gemeente Utrecht. Hiervoor zijn beleidsdocumenten op het gebied van sport,

en verlichting. Hiervoor werd één observatiemoment van circa 3 uur gereserveerd,

gezondheid en de openbare ruimte gebruikt. Ten tweede is gekeken naar het

waarbij de genoemde aspecten met behulp van een fototoestel zijn vastgelegd. Het

beleid ten aanzien van het Máxima park. Daarbij bleek de gemeente Utrecht zo

tweede deel is een dynamische observatie, waarbij de gebruikers van het Máxima

welwillend te zijn om inzage te geven in alle openbare en interne

park centraal staan. Dit deel van de observatie gebeurde gestructureerd aan de

beleidsdocumenten die tot nu zijn opgesteld ten behoeve van de ontwikkeling en

hand van een observatieprotocol (zie bijlage 1), welke gebaseerd is op het

promotie van het Máxima park. Bij de analyse van deze documenten is vooral gelet

referentiekader in hoofdstuk 2.4. In het observatieprotocol zijn de persoonlijke

op de ambities en doelstellingen van de gemeente Utrecht ten aanzien van de

kenmerken en het gedrag van gebruikers van het Máxima park bijgehouden.

functies, de inrichting en de toegankelijkheid van het park. Daarbij is ook gelet op

Daarnaast werden de omstandigheden genoteerd, waaronder de

de promotie van het park als activiteitenvoorziening door zowel de strategische

weersomstandigheden, de lichtinval en de dag en het tijdstip van de observatie.

beleidsstukken ten aanzien van de communicatie als het promotiemateriaal zelf te

Tenslotte zijn eventuele bijzonderheden vastgelegd. Hieronder zijn per factor

bestuderen. Tenslotte is nagegaan hoeveel aandacht er in de beleidsstukken werd

(achtereenvolgens persoonlijke kenmerken, activiteiten en omstandigheden) de

geschonken aan het tegengaan van overgewicht onder haar inwoners.

indicatoren opgesomd die in het observatieprotocol zijn gebruikt.

Observatie

Persoonlijke kenmerken: Uit de literatuur is gebleken dat het geslacht, de leeftijd,

Voor het tweede deel van het onderzoek is gebruikt gemaakt van observatie. Het

etniciteit, inkomen en opleidingsniveau invloed hebben op de gewichtsstatus van

doel van de observatie is het in kaart brengen van het gebruik van het Máxima

het individu (o.a. Marti et al, 2004; Popkin & Gordon-Larsen, 2004; Croezen et al, 2009;

park. Observatie is voor dit onderzoek een betrouwbaardere onderzoeksmethode

Roskam et al, 2009; Sallis & Glanz, 2009). Daarom is tijdens de observatie op deze

dan bijvoorbeeld enquêteren, omdat het gedrag van mensen bij observatie direct

kenmerken gelet met uitzondering van inkomen en opleidingsniveau. Deze twee

wordt vastgelegd waardoor geheugenimperfecties, sociaal gewenste antwoorden

aspecten zijn niet waarneembaar en zijn pas bij de interviews geïnventariseerd.

en verschillen in interpretaties worden voorkomen (Bryman, 2008, pp. 254-270). De

Ondanks dat dit onderzoek zich op volwassenen richt, is het voor de context
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belangrijk om ook kinderen en jongeren mee te nemen in de observatie. Uit de



Attributen: Tijdens de observaties zijn zowel het aantal attributen als het type

literatuur blijkt bovendien dat alledaagse technologieën invloed hebben op de

attributen genoteerd. Er is onderscheid gemaakt tussen: “sport en spel-

activiteiten die mensen ondernemen. Onder deze technologieën worden kleding en

attributen” (bijvoorbeeld een bal of hockeystick), “tassen” (rugzakken,

bagage verstaan (Middleton, 2010, pp. 575-596). De volgende indicatoren werden

boodschappentassen, aktekoffers, et cetera), “voertuigen” (voertuigen die de

bijgehouden.

gebruikers meenemen, maar niet gebruiken. Bijvoorbeeld het dragen van een



Geslacht: “man” of “vrouw”

kinderloopfietsje), “buggy’s” en “anders” (alle attributen die niet ingedeeld



Leeftijd: Geschat op uiterlijk en onderverdeeld in de klassen “kind” (0 – 12

kunnen worden bij de andere categorieën).

jaar), “jongere” (13-18 jaar), “volwassene” (19 – 64 jaar) en “oudere” (65 jaar
en ouder).


Etniciteit: Geschat op uiterlijk en onderverdeeld in de groepen “Westers”,
“Aziatisch”, “Arabisch”, “Negroïde” en “Indisch”.



Gewichtsstatus: Geschat op uiterlijk, waarbij is gelet op de buik- en dijomvang
van de parkbezoekers, en onderverdeeld in de klassen: “overgewicht” en
“geen overgewicht”. Indien er sprake was van twijfel werd de betreffende case

Activiteiten: De fysieke activiteiten zijn gebaseerd op de mogelijkheden die het park
volgens de gemeente Utrecht biedt (Gemeente Utrecht, 2011). De nevenactiviteiten
kunnen tijdens bepaalde fysieke activiteiten worden uitgevoerd en zijn van belang
voor het in beeld brengen van de context. De volgende indicatoren werden
bijgehouden.


onderverdeeld in de categorieën “spelen”, “zitten/staan”, “lopen/hond uitlaten”,

bij de klasse “twijfelgeval” ondergebracht.


“hardlopen”, “skaten/schaatsen”, “fietsen” en “anders” (onder deze categorie

Gezelschap: Er is tijdens de observaties bijgehouden of de gebruikers in

vallen alle activiteiten die niet ingedeeld kunnen worden in de andere

gezelschap waren van andere gebruikers. Daarbij is gelet op het aantal
medegebruikers en de samenstelling van het gezelschap (de persoonlijke
kenmerken van de medegebruikers).


Kleding: Hierbij is onderscheid gemaakt tussen “winterkleding” (kleding is
uitgebreid met winteraccessoires zoals handschoenen, sjaal, muts, et cetera),
“sportkleding” (kleding die bedoeld is om in te sporten, zoals een trainingspak,
joggingsbroek, wielrennerskleding et cetera) en “overige kleding”. Onder deze
laatste categorie vallen alle soorten kleding die niet onder de andere twee
categorieën kunnen worden geschaard.

Fysieke activiteit: De activiteit die de waargenomen gebruiker onderneemt,

categorieën).


Intensiteit: Omdat bepaalde activiteiten op verschillende niveaus van
lichamelijke inspanning uitgevoerd kunnen worden (bijvoorbeeld bij “lopen”:
wandelen versus powerwalking), is ook de intensiteit van de fysieke activiteit
geregistreerd. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen “niet actief” (de activiteit
vereist niet of nauwelijks lichamelijke inspanning, dus staan of zitten),
“gemiddeld actief” (de activiteit vereist lichamelijke inspanning, maar niet
zodanig dat de gebruiker een versnelde ademhaling heeft) en “zeer actief” (de
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activiteit vereist zodanig lichamelijke inspanning dat de gebruiker een

Vanwege de grootte van het park was het tijdens dit onderzoek niet mogelijk om

versnelde ademhaling heeft).

het gehele park te observeren. Er is daarom gekozen voor drie observatiezones, te

Nevenactiviteit: De activiteiten die de gebruiker onderneemt naast de fysieke

weten Het Lint Noord, De Binnenhof en het Lint Zuid (zie afbeelding 3.1). Deze drie

activiteit zijn eveneens vastgelegd, onderverdeeld in de categorieën “praten”,

zones zijn geselecteerd, omdat ze van elkaar verschillen qua landschappelijk

“muziek luisteren”, “mobiele telefoon gebruiken” en “eten/drinken”.

karakter en op het gebied van faciliteiten, waardoor er verschillende soorten

Omstandigheden: Uit de literatuur blijkt dat weersomstandigheden, daglicht en het
tijdstip een belangrijke rol kunnen spelen in het gebruik van de openbare ruimte
(o.a. Jacobs, 1961; Van Melik et al, 2007; Németh, 2009). Derhalve werden de volgende

indicatoren bijgehouden.


Weersomstandigheden: Zon/bewolking, onderverdeeld in “onbewolkt” en
“bewolkt”. Temperatuur is gemeten in graden Celsius, waarbij de klassen “-15
t/m 0 C”, “1 t/m 10 C” en “11 t/m 20 C” zijn gehanteerd. De windkracht is
eveneens bijgehouden en onderverdeeld in de klassen “1 & 2 Beaufort”, “3
Beaufort” en “4 & 5 Beaufort”. De temperatuur en de windkracht zijn afgeleid
van de lokale weersinformatie van Buienradar (Buienradar, 2012).



Lichtinval: De lichtinval is vastgelegd door middel van waarneming en
ingedeeld in de categorieën “licht”, “schemer” en “donker”.



activiteiten werden verwacht. Het Lint, een geasfalteerd pad van 6 meter breed,
loopt door of langs iedere zone. Het Lint Noord wordt gekenmerkt door
natuurontwikkeling en faciliteiten als het strand aan de Haarrijnse Plas, een
Timepoint (tijdregistratiesysteem), een skatebaan met basketbalvoorziening en
verschillende hondenspeelweides. De Binnenhof vormt het centrum van het park
en herbergt verschillende tuinen, een restaurant met grote speeltuin en
picknickplaatsen. Tevens loopt de Vikingrijn met roei- en waterfietsmogelijkheden
door deze zone. Het Lint Zuid wordt gekarakteriseerd door twee sportparken met
faciliteiten voor zowel binnen- als buitenactiviteiten en een overdekt zwembad.
Voor het gebruik van deze faciliteiten wordt een financiële bijdrage gevraagd.
Afgezien van Het Lint zijn er op het Lint Zuid geen vrij toegankelijke faciliteiten voor
fysieke activiteit.

Temporele elementen: De dagen waarop geobserveerd is, zijn bijgehouden

Er waren 27 observatiemomenten met elk een tijdsduur van anderhalf uur, zie tabel

waarbij onderscheid is gemaakt tussen “doordeweeks” (maandag tot en met

3.2. Dit houdt in dat tijdens ieder observatiemoment 30 minuten per zone is

vrijdag) en “weekend” (zaterdag en zondag). Daarnaast is het moment van de

geobserveerd. Eén van de veronderstellingen voor de gebruikte ruimte (zie

observatie genoteerd en ingedeeld in de categorieën “ochtend” (observatie

hoofdstuk 2.4) is dat de omvang en het soort gebruik varieert tijdens verschillende

tussen 6.00 – 11.59 uur) “middag” (observatie tussen 12.00 – 17.59 uur) en

omstandigheden (weersomstandigheden, lichtinval en dag en tijdstip). Derhalve

“avond” (observatie tussen 18.00 – 23.59 uur). ’s Nachts zijn er geen

zijn de observaties verspreid over de maanden februari en maart uitgevoerd, zodat

observaties gedaan.

er tijdens verschillende weersomstandigheden kon worden geobserveerd. Deze
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observatieperiode was tevens nuttig om eventuele variaties in gebruik in relatie tot
verschillen in lichtinval in kaart te brengen. Gedurende de observatieperiode steeg
namelijk de het aantal uren daglicht per dag. De observatiemomenten werden
daarom evenredig verdeeld over drie dagdelen, te weten ’s ochtends, ’s middags
en ’s avonds. Bovendien vonden de observaties zowel op weekdagen als in de
weekenden plaats. De resultaten van de dynamische observatie zijn grotendeels
geanalyseerd met behulp van het computerprogramma SPSS en deels aan de
hand van de beschrijvingen van het ongestructureerde gedeelte van de observatie.
In de statistische analyse wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van beschrijvende
statistiek in de vorm van frequentie- en kruistabellen. Bij de kruistabellen is een chikwadraattoets uitgevoerd om te zien of de mogelijke verbanden tussen persoonlijke
kenmerken, fysieke kenmerken van het park en omstandigheden enerzijds en de
activiteiten die de gebruikers in het park ondernemen anderzijds. Daarnaast is er
door middel van een goodness-of-fit toets onderzocht of de parkbezoekers
representatief zijn ten opzichte van de totale bevolking in Vleuten-De Meern en
Leidsche Rijn.

Afbeelding 3.1 - Observatiezones
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Dagdeel

Doordeweeks

Weekend

werden gebruikt, zijn gebaseerd op het theoretisch kader uit hoofdstuk 2 en zijn

Ochtend

Vrijdag 10 feb. 2012

Zaterdag 25 feb. 2012

opgenomen in bijlage 2. De interviews werden bijna allen vastgelegd met behulp

Donderdag 23 feb. 2012

Zondag 4 maart 2012

van opnameapparatuur (enkel met toestemming van de participanten) en zijn

Woensdag 7 maart 2012

Zondag 11 maart 2012

geanalyseerd met behulp van het computerprogramma Nvivo. De uitgeschreven

Dinsdag 13 maart 2012

Zaterdag 17 maart 2012

interviews en de codeboom zijn opgenomen in bijlage 3 en 4.

Maandag 19 maart 2012
Middag

Bij deelvraag 1 staat de beoogde ruimte centraal. Omdat de gemeente Utrecht

Dinsdag 7 feb. 2012

Zaterdag 25 feb. 2012

verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en het beheer van het Máxima park is een

Vrijdag 24 feb. 2012

Zaterdag 10 maart 2012

interview afgenomen met Corina Nijssen. Zij is als assistent-wijkmanager van

Woensdag 7 maart 2012

Zondag 11 maart 2012

Vleuten-De Meern nauw betrokken bij de ontwikkeling en de beeldvorming van het

Donderdag 15 maart 2012

Zondag 1 april 2012

Máxima park. Uit dat interview bleek dat er geen sprake was van
samenwerkingspartners. Hierdoor waren interviews met andere partijen niet nodig.

Maandag 26 maart 2012
Avond

Vrijdag 10 feb. 2012

Zondag 26 feb. 2012

Donderdag 23 feb. 2012

Zondag 25 maart 2012

Maandag 26 maart 2012

Zaterdag 31 maart 2012 (2x)

Dinsdag 27 maart 2012
Woensdag 28 maart 2012
Tabel 3.2 - Observatiemomenten

Wel is ervoor gekozen om een interview af te nemen bij de afdeling Toezicht &
Handhaving om zo een beter beeld te krijgen van problematiek die zich voordoet
op het gebied van oneigenlijk gebruik en conflicten tussen verschillende type
gebruikers. Tijdens het interview met Corina Nijssen is gevraagd naar de ambities
en doelstellingen van de gemeente omtrent de profilering van het Máxima park als
activiteitenvoorziening. Daarnaast is gevraagd welke rol het tegengaan van
overgewicht onder inwoners van de gemeente hierin speelt, omdat dit uit de

Interviews

beleidsdocumenten gericht op het Máxima park niet duidelijk werd. Tevens zijn de

Bij de eerste en derde deelvraag is gekozen voor het afnemen van interviews als

toegankelijkheid, het beheer en de beeldvorming van het park ter sprake gekomen.

onderdeel van de dataverzameling. De interviews waren allen semi-gestructureerd,

Tijdens het gesprek met Hasan Karaãgaç (Teamchef Toezicht en Handhaving

zodat bepaalde onderwerpen zeker ter sprake zouden komen en er toch voldoende

Leidsche Rijn/Vleuten/De Meern) lag de nadruk op problemen die zich in het

ruimte overbleef om de participanten aan het woord te laten over achterliggende

Máxima park voordoen op het gebied van oneigenlijk, ongewenst en conflicterend

gedachten, motivaties, ervaringen enzovoorts. De topiclists die bij de interviews

gebruik en hoe de gemeente Utrecht deze problemen zou kunnen oplossen.

ONDERZOEKSMETHODIEK

Deelvraag 3 gaat in op de beleefde ruimte. De beleving van het Máxima park is in

bekend is over het gebruik van groenvoorzieningen buiten de eigen woonwijk en

kaart gebracht door middel van interviews met zowel gebruikers als niet-gebruikers

dat het onduidelijk blijft of de nabijheid van parken kan leiden tot een actievere

van het park. Een aantal gebruikers van het Máxima park zijn, nadat zij zijn

leefstijl. Hier is tijdens de interviews beperkt aandacht aan geschonken. Daarnaast

geobserveerd, uitgenodigd om mee te werken aan een interview over de beleving

was er ruimte voor de participanten om onderwerpen aan bod te laten komen, die

van het Máxima park op een later tijdstip. Lettend op geslacht, gewichtsstatus en

zij zelf van belang achtten bij de totstandkoming van hun beleving van het park.

activiteit is getracht om verschillende type gebruikers te benaderen. Elf van hen

Hierbij kwam ook de rol van zintuiglijke prikkels ter sprake. Verder werd de

waren bereid om mee te werken aan een interview, waarvan er acht daadwerkelijk

participanten gevraagd om een aantal persoonlijke gegevens in te vullen,

hebben meegewerkt. Eén persoon bleek zich bedacht te hebben en twee anderen

waaronder hun hoogst voltooide opleiding, hun persoonlijk bruto jaarinkomen en de

waren niet bereikbaar. De niet-gebruikers werden uitgenodigd om mee te werken

buurt waarin zij wonen. De participanten is verzekerd dat zij anoniem blijven.

aan een interview door middel van flyers die in de aan het Máxima park grenzende

Derhalve hebben zij voor- óf achternaam ingevuld.

wijken worden bezorgd. Zij konden hun contactgegevens doorgeven via het
vermelde telefoonnummer, zodat er een afspraak kon worden ingepland. De flyer is
opgenomen in bijlage 5. Negen mensen meldden zich aan, waarvan acht personen
daadwerkelijk zijn geïnterviewd. De negende persoon bleek in de interviewperiode
ziek te zijn, waardoor hij niet in staat was om mee te werken. De interviews zijn in
de periode van 7 tot en met 24 mei afgenomen. Het referentiekader (hoofdstuk 2.4)
en de analyse van de observaties (hoofdstuk 5) vormden de input voor de
onderwerpen die tijdens de interviews ter sprake kwamen, waaronder de redenen
van gebruik of niet-gebruik van het park, de omstandigheden die invloed hebben
op de beeldvorming van het park, de mate waarin de participanten het Máxima
park als activiteitenvoorziening beschouwen en de elementen (fysiek, sociaal en
temporeel) die deze functie ondersteunen dan wel belemmeren. Aan de
participanten is bovendien gevraagd naar hun gewicht, lengte, de perceptie van
hun gewichtsstatus, wat zij doen om overgewicht tegen te gaan en in hoeverre het
Máxima park daarin bijdraagt. Uit hoofdstuk 2.4 kwam naar voren dat er nog weinig

Confrontatie
Als laatste fase van dit onderzoek worden de bevindingen van de beoogde,
gebruikte en beleefde openbare ruimte met elkaar in verband gebracht, zodat er
een totaalbeeld ontstaat van het functioneren van het Máxima park als
activiteitenvoorziening en de rol die het tegengaan van overgewicht daarin speelt.
Er is hierbij gekeken of de visie van de gemeente Utrecht op het Máxima park als
activiteitenvoorziening in overeenstemming is met het gebruik (door gebruikers) en
de beleving (door gebruikers en niet-gebruikers) van het park. Hierdoor werd
helder hoe de beoogde, gebruikte en beleefde ruimte invloed op elkaar hebben,
met elkaar samenhangen en op welke punten zij met elkaar conflicteren, ofwel: hoe
het Máxima park als activiteitenvoorziening functioneert en in hoeverre het
bijdraagt aan het tegengaan van overgewicht.
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In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd van de ‘conceived space’,
ofwel hoe beleidsmakers de openbare ruimte beogen in te zetten om een actievere
leefstijl onder burgers te stimuleren. In hoofdstuk 2.4 werd verondersteld dat de
gemeente Utrecht het Máxima park wil laten functioneren als
activiteitenvoorziening om onder andere overgewicht tegen te gaan en daar
rekening mee heeft gehouden bij de ontwikkeling, de inrichting en de
toegankelijkheid van het park. Bovendien wordt verwacht dat de gemeente het park
promoot als gebied waar mensen fysiek actief kunnen zijn en zal controleren op
ongewenst gebruik opdat het park zijn functie als activiteitenvoorziening zo goed
mogelijk kan dienen. Om na te gaan in hoeverre deze veronderstellingen
corresponderen met de realiteit, is een beleidsanalyse op nationaal en lokaal
niveau uitgevoerd, waarbij zowel gebruik is gemaakt van beleidsdocumenten als
van interviews met de gemeente Utrecht. In het eerste deel van dit hoofdstuk wordt
de visie van de Rijksoverheid ten opzichte van de openbare ruimte als
activiteitenvoorziening beschreven. Hierdoor ontstaat een goed beeld van de
beleidskaders waar binnen de gemeente Utrecht opereert. Vervolgens wordt
ingegaan op hoe de gemeente Utrecht hier in haar beleid invulling aan geeft. Wat
dit concreet betekent voor het Máxima park, wordt duidelijk in het tweede deel.
Tenslotte volgt in het derde deel het antwoord op de eerste deelvraag.

4.1

De openbare ruimte als beleidsinstrument tegen overgewicht

Rijksoverheid
Vanwege het snel toenemende aantal mensen met overgewicht en de
gezondheidsrisico’s die dit met zich meebrengt, heeft de Nederlandse overheid een
aantal strategieën ontwikkeld om het aantal mensen met overgewicht terug te
dringen. Omdat de overheid geen regels op kan stellen omtrent energie-inname
(consumptie van voedsel en drank) en energieverbruik (bewegen), zijn de
strategieën vooral gericht op voorlichting, advies en het faciliteren van een
gezonde leefstijl (Rijksoverheid, 2009, pp. 43-47; Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
& Sport, 2006, pp. 36-41). Naast de landelijke campagnes van de Rijksoverheid, zoals

het ‘ik kies bewust’- logo op minder ongezonde producten in de supermarkt, heeft
de Rijksoverheid een handreiking voor gemeenten opgesteld. Het Rijk ziet namelijk
een grote rol voor gemeenten weggelegd in de strijd tegen overgewicht. Daarbij
pleit zij voor een integrale aanpak die wordt doorgevoerd op meerdere
beleidsterreinen, waaronder het onderwijs, sport en de ruimtelijke ordening
(Rijksoverheid, 2011b, pp. 19-20; Rijksoverheid, 2009, pp. 49-59; Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn & Sport, 2006). De handreiking is gebaseerd op vijf pijlers,

namelijk ‘Inrichting van de omgeving’, ‘Regelgeving en handhaving’, ‘Voorlichting
en educatie’, ‘Signalering en advies’ en ‘Ondersteuning’. Bij de inhoud van de
pijlers is onderscheid gemaakt tussen kinderen en volwassenen, omdat beide
groepen om een andere aanpak vragen (Rijksoverheid, 2009; Loket Gezond Leven,
2012). Dit onderzoek richt zich op volwassenen en dus zal hier enkel de uitwerking

van de pijlers gericht op volwassenen worden besproken.
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Bij de pijler ‘Inrichting van de omgeving’ ligt de focus op de openbare ruimte. Het

overgewicht te bestrijden, zoals activiteitenvoorzieningen in de openbare ruimte

Rijk raadt gemeenten aan om de openbare ruimte zodanig in te richten dat fysieke

(Rijksoverheid, 2009, pp. 65-78; Loket Gezond Leven, 2012). Tenslotte gaat de pijler

activiteit gestimuleerd wordt. Hieronder vallen ‘uitnodigend openbaar groen’,

‘Ondersteuning’ in op de rol die de gemeente kan spelen bij het ondersteunen van

recreatievoorzieningen en infrastructuur die actief transport (lopen en fietsen)

(groepen) mensen om overgewicht te bestrijden. Het Rijk noemt hierbij het

stimuleert. Het waarborgen van de kwaliteit van de openbare ruimte is daarbij een

organiseren van beweeg- en kookprogramma’s als voorbeelden. Hoewel het Rijk

belangrijk aandachtspunt (Rijksoverheid, 2009, p. 97; Ministerie van Volksgezondheid,

pleit voor een integrale aanpak (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport, 2006,

Welzijn & Sport, 2006, pp. 40-41). Daarnaast raadt het Rijk gemeenten aan om het

pp. 36-41; Rijksoverheid, 2009; RIVM, 2005, Loket Gezond Leven, 2012), is vooral de

gebruik van de openbare ruimte in kaart te brengen. De doorlooptijd van het

eerste pijler relevant voor dit onderzoek.

(her)inrichtingproces van de openbare ruimte kan een knelpunt vormen bij deze
pijler. Het Rijk biedt hiervoor vooralsnog geen oplossingen (Loket Gezond Leven,
2012). De tweede pijler ‘Regelgeving en handhaving’ geeft aan dat gemeenten de

mogelijkheid hebben om invloed uit te oefenen op de voedselomgeving door het al
dan niet verlenen van vergunningen aan bijvoorbeeld fastfoodrestaurants.
Daarnaast kunnen gemeenten bij het verstrekken van vergunningen eisen stellen
aan het voedselaanbod tijdens evenementen. De derde pijler ‘Voorlichting en
educatie’ richt zich op de informatievoorziening met betrekking tot gezond eten en

Gemeente Utrecht
Uit de Volksgezondheidsmonitor (VMU) 2010 blijkt dat het aantal volwassen
inwoners van Utrecht met overgewicht reeds is gestabiliseerd in de periode 20032008. Desalniettemin kampt circa een derde van de Utrechtse volwassenen
overgewicht, waarvan één op de tien obesitas heeft (GG & GGD, 2011, p.9). De
gemeente Utrecht zet daarom in op het promoten en faciliteren van een actievere
leefstijl Gemeente Utrecht, 2011a).

voldoende bewegen. Gemeenten kunnen in dit kader voorlichtingsavonden en

De gemeente heeft zich in haar Sportnota tot doel gesteld dat in 2016 minimaal

cursussen organiseren. Het Rijk adviseert gemeenten bij de vierde pijler

75% van de bewoners boven de 16 jaar minimaal eens per maand sport (Gemeente

‘Signalering en advies’ om zogenaamde intermediairs in te zetten. Onder

Utrecht, 2011a). In 2010 voldeed 68% van de bewoners hieraan (Gemeente Utrecht,

intermediairs worden professionals (zoals huisartsen en fysiotherapeuten) verstaan

2011b). Hierbij acht de gemeente het van belang dat het voor iedere bewoner

die op basis van hun expertise overgewicht kunnen signaleren en een deskundig

mogelijk is om te sporten/bewegen en dus dienen de activiteitenvoorzieningen

advies kunnen geven aan mensen met overgewicht. Gemeenten kunnen hierin een

toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar te zijn. Om gezond gedrag te stimuleren en

faciliterende rol spelen bij het verwerven van die deskundigheid en de uitwisseling

overgewicht tegen te gaan, hanteert de gemeente Utrecht twee strategieën.

van informatie onder professionals. Professionals kunnen op hun beurt mensen

Enerzijds wil zij via de ‘hardware’ haar bewoners uitnodigen om te bewegen. Met

met overgewicht wijzen op de mogelijkheden die de gemeente biedt om

de ‘hardware’ bedoelt de gemeente de inrichting van de openbare ruimte, welke
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gericht is op het faciliteren van fysieke activiteit. Anderzijds zet de gemeente in op

functies en toegankelijkheid van het park. Bovendien is de geografische context in

de ‘software’: in samenwerking met haar partners in de wijk biedt de gemeente een

kaart gebracht, zodat helder wordt hoe het Máxima park is ingebed in de groene

“samenhangend aanbod van gezonde activiteiten” (Gemeente Utrecht, 2011a, p. 19).

structuur van de gemeente Utrecht.

Qua openbaar groen streeft de gemeente Utrecht naar een “duurzame groene

De geografische context

stad, waar iedere inwoner op loopafstand kan genieten van een park of plantsoen”

Het grootste gedeelte van het openbaar groen in Utrecht wordt gevormd door een

(Gemeente Utrecht, 2012). Om dit te bereiken is in 2007 het Groenstructuurplan

netwerk van landschappen, landgoederen en stadsparken, zie afbeelding 4.1.

opgesteld waarin de visie tot 2030 op de stedelijke groenstructuur is vastgelegd.

Utrecht is circa 2000 jaar geleden gebouwd op de stroomruggen

Het openbaar groen is volgens de gemeente Utrecht primair van en voor de

(rivierzandafzettingen) van de Vecht en de Rijn (Utrechts Archief, 2012) en ligt te

bewoners, waarbij recreatief en sportief gebruik door de gemeente wordt

midden van drie landschappen, namelijk een rivierenlandschap, een

gefaciliteerd. Variatie aan recreatieve en sportieve voorzieningen en een goede

slagenlandschap en de Utrechtse Heuvelrug. Het rivierenlandschap loop van oost

toegankelijkheid van het openbaar groen zijn hiervoor volgens de gemeente

naar west en wordt gevormd door de Kromme Rijn en de Vecht. De oevers en de

noodzakelijk (Gemeente Utrecht, 2007, p. 24). Om de toegankelijkheid te verhogen,

aangrenzende landgoederen zijn belangrijke ruimtelijke kenmerken van het

zet de gemeente in op wandel- en fietsverbindingen naar parken, plantsoenen en

rivierenlandschap. Het slagenlandschap is in de 11 e eeuw ontstaan door

de landschappen die de stad Utrecht omringen, zodat er een groen netwerk

ontginningen en verkaveling van landbouwgrond in het noorden en zuidwesten van

ontstaat dat voor alle bewoners op “redelijke afstand”ligt. De annexatie van Vleuten

Utrecht. De langgerekte kavels liggen loodrecht op de rivieren. De openheid, de

en De Meern in 2001 zorgde er echter voor dat de gemiddelde afstand naar

kavelstructuur en het grote aandeel water zijn unieke karakteristieken van het

groengebieden in Utrecht groter werd. De aanleg van het Máxima park heeft dit

Slagenlandschap. De Utrechtse Heuvelrug is circa 150.000 jaar geleden ontstaan

probleem opgelost (Gemeente Utrecht, 2007).

toen een ijsgletsjer vanuit het noorden grote hoeveelheden grond naar het midden

4.2

Het Máxima park als beleidsinstrument tegen overgewicht

De gemeente Utrecht is eigenaar en daarmee regisseur van het Máxima park,
waardoor zij de ontwikkeling en inrichting, de beeldvorming en de controle op
ongewenst gebruik bepaalt. Om inzicht te krijgen in de aanpak die de gemeente
Utrecht hanteert om het Máxima park in te zetten in de strijd tegen overgewicht,
zijn deze aspecten geanalyseerd. Daarbij wordt tevens ingegaan op de beoogde

van het land stuwde. De heuvelrug is een gebied dat wordt gekenmerkt door kleine
open gebieden die omzoomd zijn door bospercelen (Gemeente Utrecht, 2007).
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recreatieve en historische waarde, en worden door de gemeente dan ook gezien
als cruciale onderdelen van het groene netwerk (Gemeente Utrecht, 2007).
De vier oudste parken in Utrecht zijn aangelegd in de periode 1880-1935, te weten
het Zocherplantsoen, het Wilhelminapark, het Julianapark en het Park Oog in Al.
Deze zijn allen aangelegd in de klassiek Engelse stijl, die wordt gekenmerkt door
slingerende paden, monumentale bomen en gebogen waterlijnen. Dit zijn typische
“kijk- en wandelparken” (Gemeente Utrecht, 2007, p. 12). In de jaren ’60 heeft de
gemeente park Transwijk, park de Gagel en park de Watertoren aangelegd. Deze
parken zijn bedoeld om voorzienend te zijn voor de gehele wijk. De ligging van
deze parken is dan ook centraal in de wijk en ze zijn een stuk groter dan de
voorgenoemde parken. Tijdens de jaren ’70 groeide de vraag naar differentiatie.
Het Beatrixpark, het Vechtzoompark, Bloeyendaal en park de Koppel werden dan
ook aangelegd alsof het beschermde stukjes natuur waren. Deze natuurparken
worden gekenmerkt door hun kronkelende paden, natuurlijke reliëf en begroeiing,
en hun ligging nabij het water. Het Griftpark werd in 1998 aangelegd. Bij het
ontwerp is rekening gehouden met diverse soorten gebruik en doelgroepen, zodat
Afbeelding 4.1 - Groenstructuur van de gemeente Utrecht

het uiteindelijk een multifunctioneel park is geworden met verscheidene faciliteiten.
In diezelfde periode werden verschillende parken aangelegd in Leidsche Rijn. Deze

Aan de oostzijde van Utrecht liggen de landgoederen Rhijnauwen, OudAmelisweerd en Nieuw-Amelisweerd met een gezamenlijke omvang van circa drie
vierkante kilometer. De landgoederen vormen een afwisselend gebied van bos,
weilanden en boomgaarden en hebben een monumentale status (Gemeente Utrecht,
2004). In het westen van Utrecht ligt landgoed Haarzuilens, dat circa 372 hectare

beslaat. Kasteel de Haar is het grootste kasteel van Nederland en vormt de
belangrijkste trekpleister van het landgoed. De landgoederen hebben een grote

parken zijn aangelegd op plaatsen waar andere bestemmingen moeilijk te
realiseren zijn. Het Waterwinpark bijvoorbeeld vormt een waterwingebied ten
behoeve van de drinkwatervoorziening en Park de Grauwert is een gebied dat rijk
is aan archeologische vindplaatsen. Dit laatste geld ook voor het Klein en Groot
Archeologiepark. Tenslotte ligt het Park Hoge Weide gesitueerd op een voormalige
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stortplaats (Gemeente Utrecht, 2007). Tevens herbergt Leidsche Rijn het jongste en
grootste park van Utrecht: het Máxima park.

Ontwikkeling van het Máxima park
De stad Utrecht wordt sinds 1997 in westelijke richting uitgebreid. Het nieuwe
stadsdeel, Leidsche Rijn, zal naar verwachting in 2017 af zijn en zal tegen die tijd
woonruimte bieden aan circa 80.000 mensen. Hiermee is Leidsche Rijn op dit
moment het grootste nieuwbouwproject in Nederland (Gemeente Utrecht, 2003a). Een
belangrijk element in Leidsche Rijn is het Máxima park, zie afbeelding 4.2. Het park
beslaat zo’n 300 hectare en is daarmee bijna net zo groot als de Utrechtse
binnenstad (Gemeente Utrecht, 2012). De gemeente Utrecht en de toenmalige
gemeente Vleuten-De Meern hebben tijdens de planvormingsfase van Leidsche
Rijn gekozen voor één groot park in plaats van een aantal kleinere
groenvoorzieningen, omdat dit de kwaliteit van het groen en de
gebruiksmogelijkheden van het park ten goede zouden komen (Gemeente Utrecht,
2003b). Het park is in eerste instantie bedacht als groene buffer tussen de nieuwe

ontwikkelingen in Leidsche Rijn en de oude kernen Vleuten en De Meern. Later
was de gedachte dat het park de oude en nieuwe buurten juist moest
samenvoegen (Gemeente Utrecht, 2000). Volgens de gemeente begint dit te lukken,
omdat het park gebruikt wordt door zowel bewoners van Leidsche Rijn als
bewoners van Vleuten-De Meern. “Bovendien wordt het park als

gemeenschappelijk park gezien door de gebruikers” , aldus Corina Nijssen
(Assistent-Wijkmanager Vleuten-De Meern).

Afbeelding 4.2 - Ligging van het Máxima park ten opzichte van Leidsche Rijn en Vleuten-De
Meern
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Voor het ontwerp van het Máxima park heeft de gemeente een besloten
ideeënprijsvraag uitgeschreven (Gemeente Utrecht, 2011; Gemeente Utrecht, 1997). In
het ontwerp dienden vier elementen te worden verwerkt, namelijk de verplaatsing
van een aantal sportparken naar het park, het boselement in De Binnenhof, een
activiteitenterrein en het behoud van het archeologisch waardevolle gebied van
Castellum Hogewoerd in het zuidoosten van het park (Gemeente Utrecht, 1998;
Gemeente Utrecht, 2000). Bij het beoordelen van de vijf inzendingen heeft de jury

gelet op esthetische, maatschappelijke en architectonische aspecten en getoetst
op haalbaarheid. De jury heeft unaniem gekozen voor de inzending ‘Kremlin’ van
Adriaan Geuze (West 8 Landschapsarchitecten), bekend van onder andere het
ontwerp voor het Schouwburgplein in Rotterdam en de Neude in Utrecht (Gemeente
Utrecht, 1997; West 8 & Gemeente Utrecht, 2009). Volgens de jury heeft de inzending

van West 8 ”…respect voor de omgeving, maar geeft tegelijk een extra impuls

daaraan.” (Gemeente Utrecht, 1997). De twee belangrijkste componenten van de
winnende inzending zijn Het Lint en het Kremlin (later genoemd: De Binnenhof)
(West 8, 1997). Hierdoor was het mogelijk het park in twee snelheden te

ontwikkelen, namelijk snel en slagvaardig rondom het Kremlin en het Kremlin zelf

“ongepland en aan eigen wetmatigheden onderhevig” (Gemeente Utrecht, 1997, p. 8).
Bovendien was het plan volgens de jury aantrekkelijk, omdat het voldoende ruimte
bood voor “onvoorspelbare ontwikkeling” waardoor het plan een grote mate van
flexibiliteit kende (Gemeente Utrecht, 1997, p. 3).
In het uiteindelijke ontwerp bestaat het park uit zes onderdelen, namelijk Het Lint,
De Binnenhof, de Vikingrijn, de Parkpergola, De Buitenhof en de Sportparken, zie
afbeelding 4.3.

Afbeelding 4.3 - De belangrijkste onderdelen van het Máxima park
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Het Lint beslaat een tien kilometer lang geasfalteerd pad dat het park omzoomt. De

te skaten. Een belangrijk voordeel van dit verharde pad is dat het begaanbaar blijft

Binnenhof is het centrale gedeelte van het park en is in klassiek Engelse stijl

ondanks eventuele regenval. Andere voorzieningen voor gratis fysieke activiteiten

ingericht. In dit deel van het park stroomt tevens de Vikingrijn. Deze waterloop is

zijn het ruiterpad, het strandbad aan de Haarrijnse plas, een skatebaan met

vier kilometer lang en volgt de oorspronkelijke rivierloop van de Oude Rijn. De

basketbalveld en de Vikingrijn waar (ongemotoriseerd) gevaren mag worden en bij

Parkpergola zal nog worden aangelegd. Deze zes meter hoge pergola met

vorst kan worden geschaatst. Daarnaast zijn er diverse wandelroutes aangelegd

honingraatstructuur zal de gehele Binnenhof omlijsten. De Buitenhof behelst het

die afwijken van Het Lint en biedt het activiteitenterrein op De Binnenhof voldoende

noordwestelijk deel van park en is ingericht als natuurpark. De Sportparken liggen

ruimte om te kunnen voetballen, frisbeeën, badmintonnen, enzovoorts (Gemeente

in het noorden en zuiden van het Máxima park. Hier zijn verschillende

Utrecht, 2011). Daarnaast stimuleert de gemeente particulieren en organisaties om

sportverenigingen gevestigd (Gemeente Utrecht, 2011).

activiteiten in het park te organiseren gericht op sport en beweging. De gemeente

Functies
Het Máxima park is aangewezen als ecologische verbindingszone. Daarnaast dient
het park de recreatieve functie, de sociale functie en de transportfunctie (Gemeente
Utrecht, 2000). De gemeente legt hierbij de nadruk op de recreatieve en sociale

functie. Bij de recreatieve functie zet de gemeente nadrukkelijk in op het uitnodigen
tot fysieke activiteit. De gemeente is zich er namelijk van bewust is dat er veel
mensen zijn die wel willen sporten of bewegen, maar niet aan een vereniging
gebonden willen zijn. Het park kan volgens de gemeente uitkomst bieden door te
functioneren als activiteitenvoorziening. Het stimuleren van een actievere leefstijl is
een doel op zich, waarbij het tegengaan van overgewicht niet specifiek wordt
genoemd. Uit het interview met de gemeente blijkt echter dat de gemeente
verwacht dat een actievere leefstijl vanzelfsprekend bijdraagt aan
gewichtsbeheersing. Om dit te bewerkstelligen, heeft de gemeente het park

heeft hierin een faciliterende rol. Zij gaat met de initiatiefnemers in gesprek en
maakt gebruik van haar netwerk om de juiste mensen en organisaties met elkaar in
contact te brengen. Daarnaast heeft de gemeente een leefbaarheidsbudget dat zij
kan gebruiken voor dit soort initiatieven. Een voorbeeld van zo’n initiatief is
Lintwurmpie, welke gericht is op het motiveren van kinderen om deel te nemen aan
fysieke activiteiten op Het Lint. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor fysieke
activiteiten waar een financiële bijdrage voor gevraagd wordt, zoals de tennis-,
hockey- en voetbalverenigingen, het overdekte zwembad Fletiomare en het
fitnesscentrum in sportcentrum de Paperclip (Gemeente Utrecht, 2011; Máxima park,
2012). Bovendien zijn er verspreid over het Lint vier Timepoints geplaatst. Dit is een

tijdsregistratiesysteem, waarmee gebruikers van het park door middel van een
gechipt polsbandje hun tijden kunnen bijhouden op de website van Timepoint. De
polsbandjes zijn te koop bij de gemeente.

zodanig ingericht dat er verschillende vormen van fysieke activiteit mogelijk zijn.

Het functioneren als activiteitenvoorziening gaat volgens de gemeente hand in

Het geasfalteerde Lint is onder andere geschikt om op te fietsen, te hardlopen en

hand met de sociale functie die zij het park toe hebben bedeeld. De gemeente ziet
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het Máxima park, naast het Leidsche Rijn centrum, als belangrijkste

mensen die met gevoelens van onveiligheid kampen. “Het Lint moet echt een

ontmoetingsplaats van Leidsche Rijn (Gemeente Utrecht, 2003a). De sociale functie

recreatieve route blijven en gebruik je het ’s avonds toch om te lopen of op de fiets,

wordt vooral beoogd voor De Binnenhof. Hier staan “de natuur en ontmoeting

dan is dat zo, maar die verlichting die komt er niet. […] Als mensen er ’s avonds

voorop” (West 8, 2006; Gemeente Utrecht, 2000, p. 8). In het gehele park draagt de

dan toch gebruik van gaan maken, dan is dat op eigen risico” (Corina Nijssen, Pers.

aanwezigheid van horecavoorzieningen, bankjes, speeltoestellen,

Comm. 27 februari 2012).

sportverenigingen en het organiseren van allerlei activiteiten bij aan het faciliëren
van sociale interactie (Gemeente Utrecht, 2003a).

Toegankelijkheid
Eén van de ambities van de gemeente Utrecht is dat het Máxima park toegankelijk

Het Máxima park biedt langzaam verkeer rechtstreekse oost-west verbindingen,

is voor alle bevolkingsgroepen (Gemeente Utrecht, 2000). Gekeken naar het Máxima

waardoor het park een belangrijke transportfunctie heeft voor fietsers. Het park is

park blijkt dat er aan de voorwaarden van ‘centrality & connectivity’ is voldaan:

niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. De gemeente heeft hiervoor gekozen

doordat het park gesitueerd is tussen de kernen Vleuten en De Meern, en de

om drie redenen. Ten eerste verstoort gemotoriseerd verkeerd de rust voor de flora

nieuwbouwbuurten Vleuterweide, Veldhuizen, Parkwijk, Het Zand en Terwijde, is

en fauna. Ten tweede verstoort het de beleving van de gebruikers van het park die

het park centraal gelegen en goed bereikbaar (zie afbeelding 4.2) voor de circa

volgens de gemeente vooral ontspannen zou moeten zijn en ten derde is het

70.000 omwonenden van het park (zie tabel 4.1). Daarnaast zorgen de oost-

toestaan van gemotoriseerd verkeer onveilig voor andere parkgebruikers, omdat

westverbindingsroutes door het park ervoor dat het onderdeel uitmaakt van de

het Lint officieel een wandelroute is (Corina Nijssen, Pers. Comm. 27 februari 2012). De

stedelijke bewegingsroute in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern (Gemeente Utrecht,

gemeente heeft een Programma van Eisen opgesteld ten behoeve van de

2000). Ook op ‘visual acces’ scoort het Máxima park hoog: het Máxima park is

veiligheid van de transportfunctie. Voor het Máxima park zijn onder andere de

makkelijk te herkennen doordat het parklogo, de margriet (afbeelding 4.4), overal in

veiligheidsmaatregelen omtrent de verlichting van belang (Gemeente Utrecht, 2003a;

het park terug te vinden is, zoals op bruggen en op Het Lint. Tevens zijn bij ieder

Gemeente Utrecht, 2002, pp. 60-67). Uit de observaties blijkt echter dat het Máxima

van de achttien entrees tot het Máxima park afbeeldingen van margrieten te

park na zonsondergang niet verlicht wordt. Bij navraag bij de gemeente blijkt dat dit

vinden, waardoor het voor de gebruiker direct duidelijk is wanneer hij of zij het park

is bedoeld als ontmoedigingsbeleid om het park na zonsondergang te gebruiken,

betreedt (Máxima park, 2012). Bovendien zijn de ingangen van het park goed

“zodat de flora en fauna binnen de parken een rustige omgeving wordt geboden ”

zichtbaar doordat ze op open plekken gelegen zijn, waarvan een aantal zelfs

(Corina Nijssen, Pers. Comm. 27 februari 2012). Om het gehele park liggen wegen die

waarneembaar zijn vanuit de omliggende buurten. De paden in het park zijn ofwel

wel verlicht zijn. Dit biedt volgens de gemeente een goed alternatief voor de

geasfalteerd (zoals Het Lint) ofwel bedekt met een fijne grindlaag. De fijne
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grindlaag kan een passieve barrière vormen om het park te betreden, zie hoofdstuk

Kenmerken

Vleuten-De

2.1. De meeste toegangspaden zijn echter geasfalteerd, waardoor de

omwonenden

Meern

Leidsche Rijn

Totaal

barrièrewerking slechts voor een klein aantal ingangen opgaat. Uit het interview
met de gemeente blijkt dat zelfs meer paden zijn geasfalteerd dan oorspronkelijk
was gepland, opdat het park toegankelijker is voor rolstoelgebruikers en

Geslacht

parkbezoekers met buggy’s of kinderwagens. Actieve barrières zijn er enkel in de
vorm van waterlopen en boompartijen. Bovendien zijn de sportvelden en de
Bosspeeltuin de enige delen van het park die omheind zijn met hekwerk en ’s

Leeftijd

uitgebreid aan bod komen tijdens de interviews met de gebruikers en nietgebruikers van het Máxima park (zie hoofdstuk 6).

%

13.445

50,3

34.825

49,7

Vrouw

21.957

50,7

13.263

49,7

35.220

50,3

Totaal

43.337

100,0

26.708

100,0

70.045

100,0

9.259

21,0

6.374

24,0

15.633

22,3

2.934

6,8

1.478

5,4

4.412

6,3

26.337

61,0

17.354

65,0

43.691

62,4

4.807

11,2

1.502

6,6

6.309

9,0

Totaal

43.337

100,0

26.708

100,0

70.045

100,0

Autochtoon

34.404

79,4

17.244

64,6

51.648

73,7

Allochtoon

8.933

20,6

9.464

35,4

18.397

26,3

43.337

100,0

26.708

100,0

70.045

100,0

(>65 jaar)

het park na zonsondergang niet te verlichten. “Als je iets wil ontmoedigen, zorg je

mogelijk om hier algemene uitspraken over te doen. De sociale toegankelijkheid zal

49,3

Oudere

de flora en fauna kan verstoren. Zoals aangegeven, lost de gemeente dit op door

beoordeling van fysieke, sociale en temporele elementen. Het is derhalve niet

21.380

Kind

Abs.

(19-64 jaar)

gemeente ook een nadeel zijn, omdat parkgebruik na zonsondergang de rust voor

bijdrage gevraagd. De sociale toegankelijkheid wordt bepaald door de individuele

Man

Volwassene

laagdrempelig is voor omwonenden. Het niet afsluiten van het park kan volgens de

van de sportvelden wordt door de verschillende sportverenigingen een financiële

%

(13-18 jaar)

gemeente ziet dit als voordeel, omdat het betreden van het park hierdoor

vrij groot: het park is grotendeels vrij toegankelijk. Enkel voor het gebruik maken

Abs.

Jongere

toegankelijk. De drempelwerking van ‘tresholds & gates’ is daarmee minimaal. De

toegankelijk. De economische toegankelijkheid van het Máxima park is eveneens

%

(0-12 jaar)

avonds afgesloten worden. De rest van het park is ook na zonsondergang

gewoon dat er geen verlichting is”. Desalniettemin is het Máxima park fysiek zeer

Abs.

Etniciteit

Totaal

Tabel 4.1 – Kenmerken van de bewoners in de omliggende wijken van het Máxima park
(Buurtmonitor Utrecht, 2012)
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park (Gemeente Utrecht , 2003b). Belangrijk bij de communicatiestrategie is de timing,
het beeldmerk (alle informatie is afkomstig van één duidelijke afzender) en het logo
van het park (Gemeente Utrecht, 2000). Door middel van brochures en
informatieboekjes die huis aan huis worden bezorgd in Vleuten-De Meern en de
buurten in Leidsche Rijn wil de gemeente het Máxima park als
activiteitenvoorziening profileren en daarmee mensen uitnodigen om te bewegen in
het Máxima park. Bovendien plaatst de gemeente advertenties in huis-aanAfbeelding 4.4 - De margriet is het logo van het Máxima park

Beeldvorming
Om ervoor te zorgen dat het park ook daadwerkelijk als activiteitenvoorziening
gebruikt wordt, zet de gemeente actief in op de beeldvorming van het park.

huisbladen waarin de georganiseerde sportieve evenementen die in het park
plaatsvinden worden aangekondigd. Deze worden ook op de gemeentewebsite
gezet (Gemeente Utrecht, 2003b). Hiermee laat de gemeente tevens zien dat zij
bewoners van deze buurten als gewenste gebruikers beoogt.

Hiervoor heeft de gemeente de volgende doelstelling geformuleerd: “Het Rijnsche

Daarnaast tracht de gemeente het park een eigen identiteit te geven, opdat het

Park positioneren als een uniek park met een grote diversiteit aan elementen met

park bekendheid krijgt en mensen zich meer verbonden voelen met park. Door de

een (boven)stedelijke uitstraling en aantrekkingskracht, waar mensen terecht

grote diversiteit van sport- en recreatiefaciliteiten, het zichtbaar maken van de

kunnen voor sport, recreatie, rust en van tijd tot tijd cultuur.” (Gemeente Utrecht, 2000,

cultuurhistorie van het gebied en het bieden van ruimte aan kunst en cultuur

p. 56). De gemeente heeft in dat kader een communicatieplan opgesteld en een

onderscheidt het Máxima park zich van de andere stadsparken in Utrecht. Het

budget gereserveerd van 230.000,- gulden (omgerekend ongeveer € 100.000,-).

speciaal ontworpen parkmeubilair (zie afbeelding 4.5) en het parklogo dragen hier

Het creëren van draagvlak voor de ontwikkelingen van het park onder

eveneens aan bij (Gemeente Utrecht, 2000). Ondanks dat de gemeente de naam van

omwonenden was de eerste stap in de communicatiestrategie van de gemeente.

het park als een belangrijk onderdeel van de identiteit beschouwt, is de naam van

Dit deed zij door middel van geadresseerde brieven en het organiseren van

het park al meerdere malen gewijzigd. In de oorspronkelijke plannen werd het park

informatieavonden waarvoor enkel de directe omwonenden werden uitgenodigd.

aangeduid met ‘Centrale park’ of ‘Rijnsche park’ (Gemeente Utrecht, 1997; Gemeente

Later is op dit draagvlak voortgeborduurd door middel van voorlichtingsavonden

Utrecht, 1998; Gemeente Utrecht, 2000). De naam ‘Leidsche Rijn Park’ duikt voor het

voor alle geïnteresseerden. De gemeentewebsite, een speciale nieuwsbrief en het

eerst op in gemeentelijke beleidsstukken uit 2003 (Gemeente Utrecht, 2003c) en is tot

informatiecentrum Leidsche Rijn dragen eveneens bij aan de bekendheid van het

mei 2011 in stand gebleven. Daarna werd het park op verzoek van de toenmalige
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Stichting Vrienden van het Leidsche Rijn Park (nu: Stichting Vrienden van het

Een goed voorbeeld van hoe beeldvorming bij kan dragen aan gewenst gebruik, is

Máxima park) omgedoopt tot ‘Máxima park’. Uit het interview met de gemeente

het veranderen van de naam van het activiteitenterrein. In eerdere plannen werd dit

blijkt echter dat deze naamswijziging afbreuk heeft gedaan aan de identiteit van het

het evenemententerrein genoemd, waardoor de indruk werd gewekt dat het

park. “De naam Leidsche Rijn Park legde meteen de link met Leidsche Rijn, dus je

geschikt zou zijn voor grote evenementen zoals muziekfestivals. Dit soort

weet meteen waar je het moet zoeken, want er is maar één Leidsche Rijn. Het

evenementen valt niet binnen de beoogde functies van het park. De gemeente

Máxima park kan overal in Nederland zijn, in Den Haag of Amsterdam, maar je

heeft daarop besloten de term ‘evenemententerrein’ te veranderen in

associeert het niet direct met Utrecht.” (Corina Nijssen, Pers. Comm. 27 februari 2012).

‘activiteitenterrein’ in de hoop dat dit andere associaties zou oproepen bij

In de volksmond wordt het park echter nog vaak het Leidsche Rijn Park genoemd.

organisatoren van evenementen en met succes: er worden nauwelijks nog
aanvragen ingediend voor grootschalige festivals.

Controle & Beheer
De gemeente is zich ervan bewust dat hetgeen zij bedacht hebben voor het
Máxima park, in de praktijk nog moet blijken. Oftewel, dat hun beoogde ruimte niet
geheel overeen hoeft te komen met het gebruik en de beleving van die ruimte. De
gemeente houdt dan ook nauwlettend in de gaten waar zich conflicten voordoen,
zodat deze “efficiënt kunnen worden aangepakt” (Corina Nijssen, Pers. Comm. 27
februari 2012). In het park geldt de Algemene Plaatselijke Verordening, waardoor

oneigenlijk gebruik in het park bestraft kan worden met een proces-verbaal. De
afdeling Toezicht & Handhaving van de gemeente Utrecht voert de controle hierop
uit, door iedere dag één dagdeel te surveilleren in het Máxima park. Daarnaast
maken de surveillanten meerdere malen per dag gebruik van de fietsverbindingen
door het park. Tijdens de observaties in het park zijn zeven keer mensen van
Toezicht & Handhaving waargenomen. Daarnaast is drie keer een
Afbeelding 4.5 - Straatmeubilair aan Het Lint, speciaal ontworpen voor het Máxima park

politiesurveillance opgemerkt (zie Bijlage 8 ‘Bijzonderheden per case’). Bij navraag
bij de gemeente blijkt dat het Máxima park sinds januari 2012 een eigen wijkagent
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toegewezen heeft gekregen, die het werk van Toezicht & Handhaving ontlast. Uit

Kaczynski et al, 2008; Sallis & Glanz, 2009; Jehee, 2011). Daarnaast zijn beeldvorming

het interview met Hasan Karaãgaç (Teamchef Toezicht en Handhaving Leidsche

van het gebied en de controle op ongewenst gebruik belangrijke instrumenten om

Rijn/Vleuten/De Meern, Pers. Comm. 5 maart 2012) komt namelijk naar voren dat in het

een gebied te laten functioneren zoals oorspronkelijk werd beoogd (o.a. Young et al,

Máxima park meer bekeuringen worden uitgeschreven dan elders in Leidsche Rijn

2006; Léfèbvre, 1991; Harvey, 1989; Talbot & Bose, 2007). Om te bewerkstelligen dat het

en Vleuten-De Meern. Niet aangelijnde honden en brommen op Het Lint zijn de

Máxima park daadwerkelijk als activiteitenvoorziening wordt gebruikt, houdt de

meest voorkomende vormen van oneigenlijk gebruik. Het grootste probleem doet

gemeente controle op ongewenst gebruik door middel van surveillances van

zich echter voor op het gebied van toegestaan gebruik. Omdat Het Lint wordt

Toezicht & Handhaving en de politie. Daarnaast zet de gemeente in op de

gebruikt door zowel fietsers, wielrenners, skaters als voetgangers en spelende

beeldvorming van het park, waarbij de functie van activiteitenvoorziening middels

kinderen, ontstaan volgens de heer Karaãgaç regelmatig gevaarlijke situaties.

diverse communicatiekanalen wordt gepromoot. De veronderstellingen behorende

Toezicht & Handhaving is echter niet bij machte om dit probleem aan te pakken,

bij de beoogde openbare ruimte (zie hoofdstuk 2.4) zijn daarmee bevestigd.

simpelweg omdat al deze vormen van gebruik zijn toegestaan . Hij ziet de toekomst

Resumerend luidt het antwoord op de eerste deelvraag als volgt: De gemeente

van het park dan ook somber in: “We zijn blij dat het park zoveel gebruikt wordt,

beoogt het Máxima park onder andere te laten functioneren als

maar ik ben bang dat het aan zijn eigen succes ten onder gaat” (Hasan Karaãgaç

activiteitenvoorziening, zodat de omwonenden van het park worden uitgenodigd

Pers. Comm. 5 maart 2012).

om fysiek actief te zijn. Het tegengaan van overgewicht speelt hierbij een

4.3

Conclusies

ondergeschikte rol.

In dit gedeelte van het onderzoek staat deelvraag 1 centraal: Wat beoogt de

Kanttekeningen & aanvullende veronderstellingen

gemeente Utrecht met het Máxima park en welke rol speelt het tegengaan van

Bij het antwoord op de eerste deelvraag moeten echter twee kanttekeningen

overgewicht hierin?

worden geplaatst: Ten eerste is het tegengaan van overgewicht geen specifiek

Uit dit hoofdstuk is gebleken dat de gemeente het Máxima park wil inzetten om een
actievere leefstijl onder haar bewoners te bevorderen. Dit beoogt zij te bereiken
door het park in te richten met een groot aanbod aan faciliteiten die uitnodigen tot
fysieke activiteit en te zorgen voor een grote mate van fysieke en economische
toegankelijkheid. Dit zijn volgens de literatuur cruciale elementen die het succes
van de openbare ruimte als activiteitenvoorziening bepalen (Floyd et al, 2008;

doel in het gemeentelijk beleid omtrent het Máxima park. Ten tweede beoogt de
gemeente voor het Máxima park buiten de recreatieve functie nog twee andere
functies en heeft het park de status van ecologische verbindingszone. In deze fase
van het onderzoek is nog niet duidelijk in hoeverre dit het functioneren van het
Máxima park als activiteitenvoorziening beïnvloedt.
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De bevindingen uit dit hoofdstuk leiden bovendien tot een drietal nieuwe
veronderstellingen die mee worden genomen naar de volgende onderzoeksfasen.
Uit de beleidsanalyse op nationaal niveau komt naar voren dat de overheid
verscheidene voorlichtingscampagnes omtrent overgewicht heeft opgezet.
Derhalve wordt verondersteld dat volwassenen zich bewust zijn van hun
gewichtsstatus en dat zij weten op welke manieren zij hun gewicht kunnen
beheersen. Dit is tijdens de interviews in hoofdstuk 6 ter sprake gebracht.
Daarnaast blijkt dat de gemeente Utrecht voor het Máxima park gebruikers uit alle
bevolkingsgroepen beoogt, waarbij zij zich vooral richt tot bewoners in Vleuten-De
Meern en Leidsche Rijn. Er wordt daarom verwacht dat de gebruikers van het
Máxima park een goede afspiegeling vormen van de totale bevolking uit deze
wijken. Om dit te controleren, zullen in hoofdstuk 5 de resultaten uit de observaties
voor wat betreft geslacht, leeftijd en etniciteit van de parkgebruikers worden
getoetst op representativiteit. Uit het interview met de gemeente blijkt dat het
Máxima park na zonsondergang niet wordt verlicht ten gunste van de flora en
fauna. Volgens Kaczynski (et al, 2008) is goede verlichting echter van belang om als
gebied te kunnen functioneren als activiteitenvoorziening. Jehee (2011) betoogt
bovendien dat het ontbreken van verlichting een negatieve invloed kan hebben op
de subjectieve veiligheid van mensen. Er wordt dan ook verondersteld dat het
ontbreken van verlichting na zonsondergang een negatieve invloed heeft op zowel
het gebruik als de beleving van het Máxima park als activiteitenvoorziening. In de
hoofdstukken over de gebruikte en de beleefde openbare ruimte wordt nagegaan in
hoeverre deze veronderstelling klopt.
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5 DE GEBRUIKTE OPENBARE RUIMTE
In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd van de ‘perceived space’,
ofwel hoe het Máxima park daadwerkelijk wordt gebruikt en welke rol het

volwassenen wordt bij ieder deel een subparagraaf aan volwassenen gewijd. Het
codeboek en de uitvoertabellen zijn terug te vinden in bijlage 6 ‘Codeboek’ en 7
‘Uitvoertabellen’. Tot slot eindigt het hoofdstuk met het beantwoorden van de
tweede deelvraag.

tegengaan van overgewicht hierin speelt. In hoofdstuk 2.4 werd verondersteld dat
indien het Máxima park is ingericht als activiteitenvoorziening, het merendeel van

5.1

de parkbezoekers fysiek actief zal zijn in het park. Daarbij werd tevens verwacht

Tijdens de observatieperiode zijn in totaal 2623 (= N) personen in het Máxima park

dat dit vooral het geval is in zones waar faciliteiten zijn gerealiseerd ten behoeve

waargenomen. Daarvan waren 1659 personen in gezelschap (61%). Ongeveer de

van fysieke activiteit. Een andere veronderstelling is dat persoonlijke kenmerken

helft van de gezelschappen bestond uit twee of drie personen. 92% van de

(geslacht, leeftijd, etniciteit en gewichtsstatus) en de omstandigheden (weer,

kinderen bezochten het park in gezelschap, terwijl jongeren zich het minst vaak in

lichtinval en tijdstip) invloed hebben op het soort gebruik van het park. Bovendien

gezelschap bevonden (52%).

kwamen vanuit hoofdstuk 4 de verwachtingen naar voren dat de gebruikers van het
Máxima park een goede afspiegeling vormen van de bevolking in de omliggende
buurten en dat het ontbreken van verlichting een negatieve invloed heeft op het
gebruik van het Máxima park na zonsondergang. Door middel van observatie is
nagegaan in hoeverre deze veronderstellingen corresponderen met de realiteit. Het
hoofdstuk bestaat uit drie delen. In het eerste deel wordt door middel van
beschrijvende statistiek een beeld geschetst van de gebruikers van het park,
uitgesplitst naar persoonlijke kenmerken. Daarnaast worden de omstandigheden
tijdens de observatiemomenten in kaart gebracht en welke invloed dit heeft op de
omvang van het gebruik. Het tweede deel gaat dieper in op welke activiteiten de
gebruikers in het Máxima park ondernemen. Door middel van statistische toetsing
zijn de activiteiten in verband gebracht met de persoonlijke kenmerken, de fysieke
kenmerken van het park en de omstandigheden. Omdat dit onderzoek zich richt op

Gebruikers van het Máxima park

Persoonlijke kenmerken
De persoonlijke kenmerken van de parkbezoekers zijn opgenomen in tabel 5.1. Het
aantal mannelijke parkbezoekers ligt met 54% iets hoger dan het aantal vrouwelijke
bezoekers (46%). Uit tabel 5.1 blijkt daarnaast dat het park vooral door
volwassenen wordt bezocht en in mindere mate door ouderen. Opvallend is het
hoge aandeel parkbezoekers met een westerse etniciteit, namelijk zo’n 93%.
Vanwege het grote aandeel gebruikers met een westerse afkomst, worden de
resultaten hierna niet verder uitgesplitst naar etniciteit. 9% van de parkbezoekers
heeft overgewicht en bij 4% bestond twijfel over de gewichtsstatus. Bij de hierna
volgende analyses zijn de twijfelgevallen bij de groep “overgewicht” gevoegd. Van
de parkbezoekers met overgewicht is 56% vrouw. Het merendeel van de
parkbezoekers met overgewicht is volwassen (65%), gevolgd door jongeren (17%)
en ouderen (16%).

53

54

OP ZOEK NAAR BALANS IN DE OPENBARE RUIMTE

Parkbezoekers (N=2623)
Kenmerken
Geslacht

Abs.

%

Abs.

%

1.426
Abs.
1.197

54,4

833

55,5

45,6

666

44,5

Kind (0-12 jaar)

450

17,1

-

0,0

Jongere (13-18 jaar)

674

25,7

-

0,0

1.240

47,3

1.240

82,7

259

9,9

259

17,3

2.450

93,4

1.424

95,0

173

6,6

75

5,0

1.659

63,3

826

55,1

964

36,7

673

44,9

2.295

87,5

1.233

82,2

Twijfelgeval

100

3,8

82

5,5

Overgewicht

228

8,7

184

12,3

Sportkleding

843

32,1

497

33,1

Winterkleding

374

14,2

192

12,8

Overige kleding

1.406

53,7

810

54,1

Geen bagage

2.362

90,0

1.387

92,5

40

1,5

12

0,8

144
40
41

5,4

52

3,5

1,5

15

1,0

Buggy

36

1,3

25

1,6

Overige bagage

10

0,3

9

0,6

Man
Vrouw

Leeftijd

Volwassene (19-64 jaar)
Oudere (>65 jaar)
Etniciteit

Autochtoon
Allochtoon

Gezelschap

In gezelschap
Zonder gezelschap

Gewichtsstatus

Kleding

Bagage

Volwassenen (N=1499)

Gezond gewicht

Sport- en spelattributen
Tassen
Voertuigen

Tabel 5.1 - Persoonlijke kenmerken parkbezoekers
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Tabel 5.1 laat zien dat ongeveer een derde van de gebruikers sportkleding droeg

tegen het aantal observatiemomenten. Omdat deze factoren niet evenredig

en meer dan de helft van de parkbezoekers “overige kleding” aan had. Slechts

verdeeld zijn over het aantal observatiemomenten, is het gemiddelde aantal

10% van de parkbezoekers had bagage bij zich. Circa de helft daarvan (53%)

gebruikers per omstandigheid berekend. De hoogste gemiddelden per

waren tassen, gevolgd door voertuigen die aan de hand werden meegenomen

omstandigheid zijn onderstreept.

(28%) en sport- of spelattributen (14%).
Aan de hand van de buurtmonitor van de gemeente Utrecht (Buurtmonitor Utrecht,

Omstandig-

Variabele

heden

Aantal

Gemiddeld

Gemiddeld

momenten

aantal

aantal

gebruikers

volwassenen

2012) is gecontroleerd in hoeverre de verdelingen van geslacht, leeftijd en etniciteit

55

uit de observaties overeenkomen met de verdelingen onder de totale bevolking van

Weersomstandig-

Onbewolkt

15

109

60

de woonwijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern (percentages over het eerste

heden

Bewolkt

12

83

49

kwartaal van 2012), zoals deze zijn opgenomen in tabel 4.1. Hieruit blijkt dat er in

-15 t/m 0 C

3

22

12

de observatieresultaten een ondervertegenwoordiging is van vrouwen en niet-

1 t/m 10 C

17

92

50

westerse allochtonen. Daarnaast is er een oververtegenwoordiging van jongeren.

11 t/m 20 C

7

142

87

1 -2 beaufort

9

134

78

13

76

39

5

84

57

22

112

65

Schemer

2

60

31

Donker

3

14

5

Doordeweeks

15

72

43

Weekend

12

129

71

Ochtend

9

83

45

Middag

9

106

58

Avond

9

101

64

De uitspraken over de resultaten van dit deel van het onderzoek gelden dan ook

3 beaufort

alleen voor de gebruikers die tijdens de observatieperiode zijn waargenomen.
Omdat er geen data beschikbaar zijn over de ruimtelijke spreiding van de
gewichtsstatus van Utrechters was het niet mogelijk om dit kenmerk op

4 - 5beaufort
Lichtinval

representativiteit te toetsen.

Omstandigheden
Gedurende de observatiemomenten zijn de weersomstandigheden, de lichtinval en
het tijdstip bijgehouden. Tijdens de observatieperiode (februari – april) was het
vaak zonnig en droog. Er is derhalve vaker geobserveerd tijdens zonnig weer dan
tijdens bewolking en neerslag. Daarnaast liepen de temperaturen uiteen tussen -11
en 19 graden Celsius en varieerde de windkracht tussen 1 en 5 beaufort. In tabel
5.2 zijn de weersomstandigheden, de lichtinval en de temporele elementen afgezet

Tijdstip

Licht

Tabel 5.2 - Gemiddeld aantal gebruikers naar verschillende omstandigheden (N = 2623)
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Uit tabel 5.2 blijkt dat veel mensen het park bezoeken tijdens zonnig weer met een

Omdat het gemiddeld aantal gebruikers in het weekend beduidend hoger ligt dan

temperatuur tussen de 11-20 C en weinig wind. Wanneer gekeken wordt naar de

doordeweeks, zijn de verschillende weersomstandigheden en de lichtinval

lichtinval blijkt dat mensen vooral gebruik maken van het park zolang het licht is.

uitgesplitst naar weekdagen en weekenddagen in tabel 5.3, waarbij de hoogste

Ondanks dat het gemiddelde aantal gebruikers het hoogst is voor de middag, ligt

gemiddelden wederom zijn onderstreept. Ook hieruit blijkt dat het park vooral

het gemiddelde ’s avonds hoger dan ’s ochtends. Van de observatiemomenten die

gebruikt wordt tijdens gunstige weersomstandigheden (hogere temperatuur en

’s avonds plaatsvonden, was de helft na zonsondergang (schemer of donker). De

weinig wind) en dat het park zowel doordeweeks als in het weekend na

gemiddelden liggen hiervoor met respectievelijk 60 en 14 gebruikers relatief laag.

zonsondergang beduidend minder wordt gebruikt.

Het hoge gemiddelde voor ’s avonds is te verklaren door het feit dat het tijdens de
andere helft van de avondobservaties licht en zonnig was.
Omstandigheden

Weersomstandigheden

Lichtinval

Variabele

In tabel 5.1 zijn de persoonlijke kenmerken van de volwassen parkbezoekers

Gemiddeld aantal

Gemiddeld aantal

(leeftijdscategorieën volwassenen en ouderen zijn samengevoegd) weergegeven.

gebruikers

gebruikers in het

55,5% van de volwassenen is man en 44,5% vrouw. Deze verdeling is bijna gelijk

doordeweeks

weekend

aan de verdeling bij het totaal aantal gebruikers. Ook qua etniciteit en overgewicht

Onbewolkt

86

122

zijn de verschillen in verdeling nihil: 95% heeft een Westerse etniciteit en 12% van

Bewolkt

51

138

de volwassenen heeft overgewicht. Wanneer de twijfelgevallen daaraan worden

-15 t/m 0 C

22

n.v.t.

1 t/m 10 C

57

116

11 t/m 20 C

122

190

1 -2 beaufort

93

186

3 beaufort

77

76

4 - 5beaufort

24

174

Licht

83

147

Schemer

65

55

Donker

21

21

Tabel 5.3 - Gemiddeld aantal gebruikers naar omstandigheden uitgesplitst naar weekdagen
en weekenddagen

Volwassenen

toegevoegd, is dit 18%. Qua kleding en bagage ligt de verdeling eveneens
nagenoeg gelijk met het totaal aantal gebruikers. Ook bij de volwassenen is de tas
het meest meegenomen attribuut, gevolgd door de buggy. In tabel 5.3 zijn de
gemiddelde aantallen volwassenen berekend voor de verschillende
omstandigheden, waarbij de hoogste gemiddelden per omstandigheid zijn
onderstreept. Opvallend is dat er gemiddeld meer volwassenen ’s avonds gebruik
maken van het park, terwijl het hoogste gemiddelde voor het totaal aantal
gebruikers juist ’s middags is. Wellicht komt dit doordat volwassenen meestal
overdag werken of andere dagtaken hebben, zodat zij alleen ’s avonds gebruik
kunnen maken van het park. Dit wordt tijdens de interviews ter sprake gebracht.
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5.2

Activiteiten in het Máxima park

het grootst, gevolgd door sportieve fietsers (16%). Ook wanneer de niet-sportieve

Grafiek 5.1 laat zien dat fietsen de meest voorkomende activiteit is (38%), gevolgd

fietsers buiten de analyse worden gelaten, blijkt dat 87% van de parkbezoekers

door lopen of hond uitlaten (20%), hardlopen (17%) en skaten of schaatsen (13%).

“gemiddeld actief”, dan wel “zeer actief” was. Parkbezoekers met overgewicht zijn

Bij de categorie “anders” werden vooral veel gebruikers op scooters genoteerd,

bovendien vaker “gemiddeld actief” en “zeer actief” dan gebruikers zonder

terwijl dit in het park niet is toegestaan (zie bijlage 8 ‘Bijzonderheden per case’).

overgewicht. Daarnaast verrichtte 46% van alle gebruikers een nevenactiviteit,

Het hoge aandeel fietsers is waarschijnlijk te verklaren door de transportfunctie van

waarbij praten het meest voorkwam (35%), gevolgd door muziek luisteren (8%).

het park (zie hoofdstuk 4.2). Het is aannemelijk dat de fietsers die het park als

Activiteit in % (N=2623)

doorsteekroute gebruiken, ook hadden gefietst als het Máxima park niet was
aangelegd. Het park dient voor hen dan niet als activiteitenvoorziening. Het is
daarom belangrijk om onderscheid te maken tussen deze fietsers en fietsers die
het park wel als activiteitenvoorziening gebruiken. Het is echter niet mogelijk om te

45
40

achterhalen welke fietsers tot welke categorie behoren, omdat tijdens de

35

observaties niet de gehele individuele fietsroutes konden worden gevolgd. Om toch

30

te kunnen controleren voor de transportfunctie van het park, is gekeken naar de
kleding van de fietsers. Van de 1002 fietsers draagt 20% sportkleding en is “zeer

25

actief”. Dit zijn sportieve fietsers (veelal wielrenners) die het park als

20

activiteitenvoorziening gebruiken. De overige 80% kunnen zowel recreatieve als

15

doorstekende fietsers zijn. Met uitzondering van de sportieve fietsers is op basis
van de onderzoeksresultaten niet aan te tonen hoe deze verdeling er uit ziet. Om

10

recreatieve fietsers niet onterecht weg te cijferen, zijn alle geobserveerde fietsers in

5

de analyse meegenomen. Een belangrijke kanttekening daarbij is dat hoewel alle

0

fietsers onder gebruikers van het Máxima park vallen, niet alle fietsers het Máxima
park als activiteitenvoorziening gebruiken. Meer dan de helft van de gebruikers was
“gemiddeld actief” en ruim een derde was “zeer actief”, zie grafiek 5.2. Onder de
mensen die zeer actief waren, is het aandeel hardlopers (46%) en skaters (33%)

Grafiek 5.1 - Activiteiten van de gebruikers
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Vanwege een te lage celfrequentie konden er geen chi-kwadraattoetsen worden

Intensiteit in % (N=2623)

uitgevoerd op de materiële aspecten (kleding en baggage) van de gebruikers.
Onder de mensen die bagage meenemen naar het park, zijn vooral wandelaars en
fietsers. Hardlopers en skaters hebben het minst vaak bagage bij zich. Hardlopers

Niet actief
Gemiddeld actief
Zeer actief

hebben bovendien samen met de sportieve fietsers het vaakst sportieve kleding
aan. Er bestaat een matig sterk verband (Cramer’s V = 0,382) tussen het soort
activiteit en het al dan niet in gezelschap zijn van medegebruikers. Zitten/staan,
fietsen, skaten/schaatsen en wandelen zijn populaire activiteiten om in gezelschap
te ondernemen. Hardlopen en de hond uitlaten doen gebruikers meestal alleen.

Fysieke kenmerken van het park
Grafiek 5.2 - Verdeling intensiteit van de activiteiten

Er bestaat een zwak verband (Cramer’s V = 0,16) tussen de parklocatie en het
soort activiteit. Het Lint Noord wordt vaker gebruikt voor skaten en de hond uitlaten

Persoonlijke kenmerken
Uit statistische toetsing blijkt dat er een zwak verband bestaat tussen geslacht en
het soort activiteit (Cramer’s V = 0,14). Vrouwen skaten en lopen meer, terwijl
mannen vaker hardlopen. Bovendien is er een matig sterk verband tussen de
leeftijdscategorie en het soort activiteit (Cramer’s V = 0,31). Kinderen zitten vrij
vaak (veelal in buggy’s of fietszitjes), terwijl jongeren en volwassenen
respectievelijk het meest skaten en hardlopen. Ouderen lopen en fietsen vaker dan
de andere leeftijdscategorieën. Uit toetsing blijkt dat er een zwak verband
(Cramer’s V = 0,16) bestaat tussen de gewichtsstatus en het soort activiteit.
Opvallend daarbij is dat mensen met overgewicht vaker hardlopen en lopen, terwijl
mensen zonder overgewicht vaker zitten, skaten en fietsen.

dan in de andere twee zones. Op de Binnenhof wordt vooral gewandeld en
gezeten, terwijl het Lint Zuid het grootste aandeel fietsers heeft. Hardlopen gebeurt
ongeveer evenveel in de drie zones. Om de verschillende activiteiten per zone te
verklaren, is aan de hand van statische observatie gekeken naar de fysieke
kenmerken van de zones (zie afbeelding 5.1 tot en met 5.4). Het Lint Noord heeft
twee hondenweides en drie hondenweides in de directe omgeving, terwijl De
Binnenhof er één heeft en het Lint Zuid geen. Het is mogelijk dat hierdoor meer
hondenuitlaters op het Lint Noord zijn waargenomen dan in de andere twee zones.
Het hogere aandeel skaters kan worden verklaard doordat er alleen op het Lint
Noord een skatebaan aanwezig is (zie afbeelding 5.5). De Binnenhof telt 22
bankjes, tegenover 12 bankjes op het Lint Noord en slechts 4 bankjes op het Lint
Zuid. Het is aannemelijk dat daarom het aandeel zittende mensen op De Binnenhof
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het grootst is. Ook kunnen de landschappelijke waarden hierbij een rol spelen. De
Binnenhof wordt gekenmerkt door een parklandschap, terwijl de andere twee
zones een weidser karakter hebben, zie afbeelding 5.6 tot en met 5.8. Het Lint Zuid
telt de meeste fietsers. De aanwezigheid van het geasfalteerde Lint kan dit niet
verklaren, omdat deze ook door de andere twee zones loopt. Het Lint Zuid wordt
gekenmerkt door sportvelden, dus wellicht dat de fietsers daar naartoe gingen, dan
wel daar vandaan kwamen. Derhalve is gecontroleerd op sportkleding en het
dragen van sportattributen of -tassen. Van de fietsers op het Lint Zuid draagt echter
slechts 15% sportkleding, 1% een sportattribuut en 17% heeft een sporttas bij zich.
Deze percentages verschillen niet zodanig met de percentages van het Lint Noord
en De Binnenhof dat dit het verschil in fietsers kan verklaren. Gekeken naar de
aansluiting van het Lint Zuid op de omliggende omgeving, blijkt dat het Lint Zuid
een kortere verbindingsroute biedt dan de doorgaande weg. Hierdoor is het
waarschijnlijk dat veel fietsers het Lint Zuid gebruiken om een stuk af te snijden.

Afbeelding 5.1 - Meest voorkomende activiteiten per zone
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Afbeelding 5.2 - Voorzieningen Lint Noord
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Afbeelding 5.3 - Voorzieningen De Binnenhof
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Afbeelding 5.4 - Voorzieningen Lint Zuid
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Afbeelding 5.5 - Skatebaan op het Lint Noord

Afbeelding 5.7 - Landschap De Binnenhof

Afbeelding 5.6 - Landschap Lint Noord

Afbeelding 5.8 - Landschap Lint Zuid
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Omstandigheden

Activiteit

-15-0 C

Qua weersomstandigheden blijkt uit statistische toetsing dat er een zwak verband
bestaat tussen zon/bewolking en windkracht, en het soort activiteiten dat
parkbezoekers ondernemen (respectievelijk: Cramer’s V = 0,10 en 0,11). Op

Temperatuur

Spelen

1-10 C

11-20 C

Totaal

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

0

0,0%

27

1,7%

3

0,3%

30

1,1%

Zitten/staan

11

16,4%

138

8,8%

58

5,8%

207

7,9%

zonnige dagen werd er meer geskate en minder hardgelopen. Bij windkracht 4-5

Lopen/hond

28

41,8%

297

19,0%

191

19,3%

516

19,7%

blijken mensen actiever te zijn dan tijdens de andere twee windkrachtklassen. Op

uitlaten

temperatuur was geen chi-kwadraattoets mogelijk vanwege een te lage

Hardlopen

5

7,5%

318

20,3%

119

12,0%

442

16,9%

celfrequentie. De kruistabel (tabel 5.4) laat zien dat mensen tijdens de vrieskou

Skaten/schaatsen

19

28,4%

195

12,5%

149

15,0%

363

13,8%

relatief vaker skaten/schaatsen dan bij hogere temperaturen. Een logische

Fietsen

4

6,0%

550

35,2%

448

45,2%

1002

38,2%

verklaring hiervoor is dat tijdens de kou de watergangen dicht waren gevroren,

Anders

0

0,0%

39

2,5%

24

2,4%

63

2,4%

zodat mensen konden schaatsen. Ook valt op dat er bij temperaturen onder nul

Totaal

67

100,0%

1564

100,0%

992

100,0%

2623

100,0%

nauwelijks werd gefietst, terwijl dit de meest voorkomende activiteit is in de andere

Tabel 5.4 - Activiteiten naar temperatuur

twee categorieën. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat tijdens de kou het

Activiteit

Lichtinval

Lint bedekt was met sneeuw, waardoor fietsen werd bemoeilijkt.

Licht

Schemer

Donker

Totaal

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

26

1,1%

4

3,3%

0

0,0%

30

1,1%

Ook voor de lichtinval kon geen chi-kwadraattoets worden uitgevoerd wegens een

Spelen

te lage celfrequentie. De kruistabel (tabel 5.5) laat zien dat gebruikers vooral

Zitten/staan

196

8,0%

3

2,5%

8

19,0%

207

6,2%

hardlopen wanneer het licht is. In het schemer wordt juist meer gelopen en de hond

Lopen/hond

474

19,3%

37

30,8%

5

11,9%

516

1,7%

uitgelaten, terwijl in het donker vooral skaten en zitten/staan veel voorkomen. Dit

uitlaten

laatste kan worden verklaard door het feit dat de Vikingrijn tijdens de vrieskou was

Hardlopen

424

17,2%

16

13,3%

2

4,8%

442

14,0%

dichtgevroren. Tijdens een avondobservatie bleek dat er verlichting was

Skaten/schaatsen

349

14,2%

6

5,0%

8

19,0%

363

5,7%

Fietsen

941

38,2%

48

40,0%

13

31,0%

1002

16,9%

Anders

51

2,1%

6

5,0%

6

14,3%

63

13,1%

2461

100,0%

120

100,0%

42

100,0%

2623

100,0%

aangebracht vanwege de ‘Kinderelfstedentocht’ die er de volgende dag zou
plaatsvinden. Daardoor was het de avond van tevoren ook druk op het ijs (zowel
schaatsen als zittend hun schaatsen aan- of uittrekken).

Totaal

Tabel 5.5 - Activiteit naar lichtinval
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De temporele elementen (dag en tijdstip) tonen allebei een zwak verband met het

5.3

soort activiteiten (respectievelijk: Cramer’s V = 0,17 en 0,18). Opvallend is dat er in

In dit gedeelte van het onderzoek staat deelvraag 2 centraal: Hoe gebruiken

het weekend meer wordt gesport (hardlopen/skaten), terwijl doordeweeks meer

volwassenen het Máxima park als activiteitenvoorziening en welke rol speelt het

wordt gewandeld. Gekeken naar het tijdstip van de observatie, blijkt dat er vooral ’s

tegengaan van overgewicht hierin?

Conclusies

ochtends hardgelopen wordt. ’s Middags wordt er meer gefietst en skaten komt
vooral ’s avonds voor.

Vanuit hoofdstuk 4 kwam de veronderstelling naar voren dat de gebruikers van het
Máxima park een goede afspiegeling vormen van de totale bevolking in de

Volwassenen

omliggende wijken. Uit de observaties is gebleken dat hoewel het Máxima park

Fietsen (41%), hardlopen (18%) en wandelen (17%) zijn de meest populaire

gebruikt wordt door mensen uit alle leeftijdscategorieën en door zowel mannen als

activiteiten onder volwassen parkgebruikers. De meeste volwassenen zijn dan ook

vrouwen, de gebruikers niet representatief zijn voor de totale bevolking in Vleuten-

“gemiddeld actief “(60%) of “zeer actief” (36%). Circa 43% van de volwassenen

De Meern en Leidsche Rijn. Opvallend is dat er weinig mensen met een niet-

voert nevenactiviteiten uit, waarbij praten (34%) en muziek luisteren (7%) het

westerse etniciteit gebruik maken van het park. Uit de resultaten kwam bovendien

meest voorkomen. Er konden geen statistische toetsen worden uitgevoerd voor de

naar voren dat de meeste parkbezoekers “gemiddeld actief” of “zeer actief” zijn,

groep volwassenen wegens een te lage celfrequentie. Toch blijken vooral

waarbij de groep met overgewicht (circa een vijfde van de volwassenen) actiever is

hardlopers (99%), skaters (64%) en fietsers (19%) sportkleding te dragen.

dan de groep zonder overgewicht. Bovendien zijn de parkbezoekers actiever in

Volwassenen die bagage bij zich hebben zijn veelal “niet actief” (38%). Tijdens

zones waar het aanbod aan faciliteiten voor fysieke activiteit groot is en minder

zonnig weer zijn volwassenen minder actief dan tijdens bewolkt weer. Bovendien

actief in zones waar deze faciliteiten in mindere mate aanwezig zijn. Dit strookt met

sporten volwassenen meer in het weekend dan doordeweeks. Dit doen zij vooral ’s

de resultaten uit eerdere studies naar het gebruik van de openbare ruimte als

ochtends of ‘s avonds. Wanneer de activiteiten worden uitgesplitst in de drie

activiteitenvoorziening (o.a. Floyd et al, 2008; Kaczynski et al, 2008; Sallis & Glanz, 2009).

observatiezones, blijken de verschillen ongeveer evenredig te zijn aan de

De gebruikers zijn op verschillende manieren fysiek actief: fietsen, hardlopen en

verschillen bij het totaal aantal gebruikers: skaten en hond uitlaten gebeurt het

wandelen waren de meest voorkomende activiteiten onder volwassen gebruikers.

vaakst op het Lint Noord, op de Binnenhof wordt vaker gezeten en op het Lint Zuid

De omvang en het soort gebruik hangen volgens de literatuur samen met de

het meest gefietst. Al met al verschilt de groep volwassenen in haar gebruik weinig

weersomstandigheden, lichtinval en het tijdstip (o.a. Jacobs, 1961; Van Melik et al,

van het totaal aantal gebruikers. Dit is logisch, aangezien zij 81% van het totaal

2007; Németh, 2009). In dit hoofdstuk is dat verband aangetoond, waarbij duidelijk

aantal gebruikers vertegenwoordigt.

werd dat het park zoals verwacht tijdens regen en na zonsondergang niet of
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nauwelijks wordt gebruikt. Zoals Middleton (2010, pp. 575-596) al betoogde, blijkt het

overgewicht, wordt verwacht dat volwassenen met overgewicht het Máxima park

soort activiteit dat wordt ondernomen bovendien samen te hangen met de

vaker als activiteitenvoorziening ervaren dan volwassenen zonder overgewicht.

persoonlijke kenmerken en materiële aspecten van de gebruiker. Resumerend is

Hieruit volgt tevens de veronderstelling dat gewichtsbeheersing een belangrijke

het antwoord op de tweede deelvraag als volgt: Volwassenen gebruiken het

motivatie is voor volwassenen met overgewicht om fysiek actief te zijn. Tijdens de

Máxima park vooral als gebied om fysieke activiteiten uit te voeren, waardoor

interviews over de beleving van het Máxima park is daarom aan zowel

geconcludeerd kan worden dat het park als activiteitenvoorziening wordt gebruikt.

volwassenen met overgewicht als aan volwassenen zonder overgewicht worden

Gezien het feit dat circa een vijfde van de geobserveerde volwassenen

gevraagd in hoeverre zij denken dat het Máxima park bij kan dragen aan een

overgewicht had en dat 95% van deze groep fysiek actief was, levert het Máxima

actievere leefstijl en wat hun belangrijkste beweegredenen zijn om al dan niet

park een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van overgewicht.

fysiek actief te zijn. Bovendien bleef in dit hoofdstuk onduidelijk welke

Kanttekeningen en aanvullende veronderstellingen
Bij het antwoord op de tweede deelvraag moeten echter een aantal kanttekeningen
worden geplaatst. Ten eerste wordt het Máxima park enkel gebruikt als
activiteitenvoorziening zolang het licht is. Ten tweede kunnen ongunstige
weersomstandigheden (sneeuw op Het Lint en neerslag) het gebruik van het
Máxima park als activiteitenvoorziening beperken. Ten derde blijkt dat vooral
volwassenen met een westerse etniciteit gebruik maken van het park, terwijl uit de
literatuur blijkt dat juist mensen met een niet-westerse afkomst een grotere kans
hebben op het ontwikkelen van overgewicht (Sallis & Glanz, 2009, pp.130-131). Ten
vierde zijn er geen data beschikbaar over de ruimtelijke spreiding van volwassenen
met overgewicht in Utrecht, waardoor niet duidelijk is of het aandeel parkbezoekers
met overgewicht representatief is voor de totale populatie in de omliggende wijken.
De bevindingen uit dit hoofdstuk leiden bovendien tot twee nieuwe
veronderstellingen die mee worden genomen naar de volgende onderzoeksfase.
Omdat volwassenen met overgewicht actiever zijn dan volwassenen zonder

weersomstandigheden (bewolking, temperatuur en windkracht) het belangrijkst zijn
bij de beslissing om het park te bezoeken. Ook dit is tijdens de interviews ter
sprake gebracht.
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6 DE BELEEFDE OPENBARE RUIMTE
In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd van de ‘lived space’, ofwel

waarbij ook het gebruik van groenvoorzieningen buiten de eigen woonwijk wordt
meegenomen, en op de beleving van het Máxima park als activiteitenvoorziening.
Tenslotte volgt in het derde deel het antwoord op de derde deelvraag.

hoe volwassenen het Máxima park beleven als activiteitenvoorziening en welke rol
het tegengaan van overgewicht hierin speelt. In hoofdstuk 2.4 werd verondersteld

6.1

dat de zintuigen een belangrijke rol spelen bij de beleving van het Máxima park en

De participanten (N=16) variëren in leeftijd van 30 tot en met 80 jaar. Negen

dat de fysieke kenmerken van het park bijdragen aan het beleven van het Máxima

participanten hebben overgewicht, waarvan twee obesitas. De kenmerken van

park als activiteitenvoorziening. Uit hoofdstuk 4 kwamen tevens de

deze groep participanten is weergegeven in tabel 6.1. De overige zeven

veronderstellingen naar voren dat volwassenen zich bewust zijn van hun

participanten hebben een gezond gewicht. De kenmerken van deze groep zijn

gewichtsstatus en dat het ontbreken van verlichting in het park een negatieve

opgenomen in tabel 6.2. In hoofdstuk 2.2 kwam naar voren dat overgewicht vooral

invloed heeft op de beleving van het Máxima park als activiteitenvoorziening.

voorkomt bij volwassenen met een lagere sociaal-economische status (Sallis &

Daarnaast wordt op basis van de bevindingen uit hoofdstuk 5 verwacht dat

Glanz, 2009, pp.130-131). Er is daarom aan de participanten gevraagd wat hun

volwassenen met overgewicht het Máxima park vaker als activiteitenvoorziening

hoogst behaalde opleiding is en hoeveel hun persoonlijk bruto jaarinkomen

beleven dan volwassenen zonder overgewicht en dat gewichtsbeheersing bij

bedraagt. Hiervoor is de klassenverdeling van het CBS gebruikt. Tabel 6.1 laat zien

volwassenen met overgewicht een belangrijke motivatie is om fysiek actief te zijn.

dat overgewicht in alle inkomensklassen voorkomt en dat een groot deel van de

Om na te gaan in hoeverre deze veronderstellingen corresponderen met de realiteit

participanten met overgewicht hoger is opgeleid.

zijn semi-gestructureerde interviews afgenomen bij zowel gebruikers van het
Máxima park als niet-gebruikers. Het hoofdstuk bestaat uit drie delen. In het eerste
deel worden de participanten die hebben meegewerkt aan de interviews
geïntroduceerd. Daarbij wordt tevens ingegaan op de gewichtsstatus van de
participanten, de perceptie die zij daarvan hebben en de maatregelen die zij treffen
om overgewicht te bestrijden. In het tweede deel wordt dieper ingegaan op de
beleving van de openbare ruimte als activiteitenvoorziening in het algemeen,

De participanten en de beleving van hun gewichtsstatus

Tijdens de interviews is aan alle participanten gevraagd of zij denken dat ze een
gezond gewicht hebben. Uit tabel 6.1 blijkt dat meer dan de helft van de
participanten met overgewicht niet weet dat zij te zwaar zijn: twee van hen weten
niet of hun gewicht bij hun lengte past en drie participanten zijn van mening dat zij
een gezond gewicht hebben. De participanten zonder overgewicht schatten hun
gewichtsstatus beter in, zie tabel 6.2.
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Naam

Buurt

Geslacht

Leeftijd

Hoogst voltooide

Persoonlijk

Lengte

Gewicht

opleiding

Bruto

in cm

in kg

Gewichtsstatus

Perceptie

Maatregelen t.b.v.

gewichtsstatus

gewicht

Overgewicht

- Ik sport

Overgewicht

- Ik let op wat ik eet

Jaarinkomen
Edwin

Vleuterweide

Man

30

(Gebruiker)
John

Veldhuizen

Man

59

(Niet-gebruiker)
Marianne

Hoger

€30.000 -

beroepsonderwijs

€40.000,-

Hoger

> €50.000,-

193

115

Obesitas
177

85

beroepsonderwijs
Vleuten

Vrouw

38

(Niet-gebruiker)

BMI = 31:

BMI = 27:
Overgewicht

Hoger

€20.000 -

beroepsonderwijs

€30.000,-

170

75

BMI = 26:

- Ik doe aan beweging
Weet ik niet

Overgewicht

- Ik let op wat ik eet
- Ik doe aan beweging
- Ik sport

Mevr. De Ruijter

Vleuterweide

Vrouw

60

(Gebruiker)
Mevr. Rijnsoever

De Meern

Vrouw

66

Middelbaar

€20.000 -

beroepsonderwijs

€30.000,-

MULO

€10.000 -

(Niet-gebruiker)
Monique

69

Vleuten

Vrouw

42

De Meern

Vrouw

80

Hogere

€10.000 -

beroepsopleiding

€20.000,-

Universitair

> €50.000,-

165

76

183

110

- Ik let op wat ik eet
- Ik doe aan beweging

BMI = 28:

Gezond

- Niets

Overgewicht

gewicht

BMI = 33:

Overgewicht

- Ik sport

160

75

Overgewicht

- Ik doe aan beweging

BMI = 27:

Gezond

- Ik let op wat ik eet

Overgewicht

gewicht

- Ik doe aan beweging

BMI = 26:

Gezond

- Ik let op wat ik eet

Overgewicht

gewicht

- Ik doe aan beweging

BMI = 28:
Overgewicht

Maarssenbroek

Man

60

(Gebruiker)
Yoke

Weet ik niet

Obesitas

(Niet-gebruiker)
Paul

BMI = 25,2:
Overgewicht

€20.000,-

(Niet-gebruiker)
Mia

165

Hoger

> €50.000,-

179

85

beroepsonderwijs
Terwijde

(Gebruiker)
Tabel 6.1 - Participanten met overgewicht

Vrouw

71

Huishoudschool

€40.000 €50.000,-

170
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Naam

Buurt

Geslacht

Leeftijd

Hoogst voltooide

Persoonlijk

Lengte

Gewicht

opleiding

Bruto

in cm

in kg

Gewichtsstatus

Perceptie

Maatregelen t.b.v.

gewichtsstatus

gewicht

BMI = 20: Gezond

Gezond

- Ik let op wat ik eet

gewicht

gewicht

BMI = 21: Gezond

Gezond

- Ik let op wat ik eet

gewicht

gewicht

- Ik sport

BMI = 22: Gezond

Gezond

- Ik doe aan

gewicht

gewicht

beweging

BMI = 23: Gezond

Gezond

- Niets

gewicht

gewicht

BMI = 22: Gezond

Gezond

gewicht

gewicht

BMI = 21: Gezond

Gezond

- Ik let op wat ik eet

gewicht

gewicht

- Ik doe aan

Jaarinkomen
Bianca

De Meern

Vrouw

34

HAVO

(Gebruiker)
Daniëlle

€10.000 -

178

63

€20.000,De Meern

Vrouw

32

Universitair

> €50.000,-

170

60

(Niet-gebruiker)
Dhr. Eijkelenburg

Dhr. Van Vliet

Vleuten

Vleuten

Man

Man

72

49

(Niet-gebruiker)
Erik

Vleuterweide

Man

36

(Niet-gebruiker)
Ivar

Vleuten

Man

35

Middelbaar

€20.000 -

beroepsonderwijs

€30.000,-

Middelbaar

€30.000 -

beroepsonderwijs

€40.000,-

Hoger

€40.000 -

beroepsonderwijs

€50.000,-

Universitair

> €50.000,-

175

181

178

197

67

75

71

83

(Gebruiker)

- Ik sport

beweging
Mevr. Rappel

Vleuten

Vrouw

(Gebruiker)

55

Universitair

Wil ik niet
zeggen

169

70

BMI = 25: Gezond
gewicht

Overgewicht

- Ik doe aan
beweging
- Ik sport

Tabel 6.2 - Participanten met een gezond gewicht
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Naam participant

Gewichtsstatus

Activiteit(en)

Motivatie(s)

Locatie(s)

Bianca

Gezond gewicht

Wandelen, fietsen (recreatief) en skaten

Ontspanning

Máxima park & openbare ruimte elders

Daniëlle

Gezond gewicht

Wandelen, fietsen (recreatief) en hockey

Conditie, gewicht & ontspanning

Openbare ruimte en hockeyvereniging

Dhr. Eijkelenburg

Gezond gewicht

Wandelen

Conditie & gewicht

Máxima park & openbare ruimte elders

Dhr. van Vliet

Gezond gewicht

Fietsen (recreatief)

Ontspanning

Openbare ruimte elders

Edwin

Obesitas

Wandelen

Conditie & ontspanning

Máxima park & openbare ruimte elders

Erik

Gezond gewicht

Wandelen

Conditie & ontspanning

Openbare ruimte elders

Ivar

Gezond gewicht

Wandelen, fietsen (recreatief) en hardlopen

Conditie & ontspanning

Máxima park

John

Overgewicht

Wandelen, fietsen (recreatief) en hardlopen

Conditie & gewicht

Openbare ruimte elders

Marianne

Overgewicht

Wandelen, skaten

Gewicht

Máxima park

Mevr. Rappel

Gezond gewicht

Wandelen, fietsen (transport en recreatief)

Gewicht

Máxima park

Mevr. Rijnsoever

Overgewicht

Geen beweging

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Mevr. de Ruijter

Overgewicht

Wandelen, fietsen (transport)

Gewicht

Máxima park

Mia

Overgewicht

Fietsen (transport)

Gewicht

Openbare ruimte elders

Monique

Obesitas

Fitness

Gewicht

Sportschool

Paul

Overgewicht

Fietsen (sportief)

Gewicht

Máxima park & openbare ruimte elders

Yoke

Overgewicht

Wandelen

Gewicht & ontspanning

Máxima park

Tabel 6.3 - Activiteiten naar locatie en motivatie
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Ondanks de scheve perceptie van de participanten met overgewicht, doen bijna

6.2

alle participanten aan gewichtsbeheersing (ook de participanten zonder

De meeste participanten die aan beweging doen, gebruiken hiervoor de openbare

overgewicht). Het merendeel doet dit door te sporten of te bewegen. Daarnaast let

ruimte. De participanten is daarom gevraagd wat voor hen de meerwaarde is van

de helft van de participanten op hun energie-inname. Tabel 6.3 geeft een overzicht

buiten sporten ten opzichte van binnen sporten. Daarnaast is tijdens de interviews

van de wijze waarop de participanten fysiek actief zijn. Daarnaast zijn de locaties

geïnformeerd in hoeverre de participanten het Máxima park als

waar zij deze activiteiten ondernemen en de belangrijkste beweegredenen

activiteitenvoorziening ervaren dan wel geschikt vinden om er aan sport of

weergegeven. Als motivatie voor fysieke activiteit werd veelal het bevorderen van

beweging te doen en in welke mate het park een actievere leefstijl bevordert.

de algehele gezondheid genoemd. Na doorvragen bleek dat de meeste gebruikers

Daarbij is gevraagd welke elementen van het park volgens hun al dan niet

fysiek actief zijn om hun gewicht onder controle te houden, dan wel om af te vallen.

uitnodigen tot fysieke activiteit.

Daarnaast zijn het werken aan de conditie en ontspanning belangrijke motivaties.
Bianca beweegt enkel om te ontspannen: “Het is meer dat ik het een leuke

bezigheid vind om te bewegen”. In hoofdstuk 5 kwam naar voren dat mensen met
overgewicht vooral wandelen en minder fietsen dan mensen zonder overgewicht.
Tabel 6.3 bevestigt dit beeld. Uit hoofdstuk 5 bleek bovendien dat fietsen de meest
waargenomen activiteit is. 20% daarvan waren sportieve fietsers. Van de overige
80% was echter niet duidelijk of zij het park slechts gebruiken als doorsteekroute
(het park heeft dan een transportfunctie en dient voor hen niet als
activiteitenvoorziening) of voor recreatieve doeleinden door het park fietsten.
Derhalve is aan de participanten gevraagd om aan te geven met welk doel zij in het
park fietsen. Tabel 6.3 toont aan dat het park zowel als doorsteekroute wordt
gebruikt als voor recreatief fietsen. Opvallend is bovendien dat veertien van de
zestien participanten de openbare ruimte gebruiken om aan beweging te doen.
Negen van hen maken om die reden regelmatig (>1x per maand) gebruik van het
Máxima park. De andere participanten komen niet of nauwelijks in het Máxima park
en vallen daarom onder de definitie ‘niet-gebruikers’ (zie hoofdstuk 1.3).

Beleving van de openbare ruimte als activiteitenvoorziening

Buiten sporten versus binnen sporten
Uit de reacties blijkt dat de zintuigen een belangrijke rol spelen bij de beoordeling
tussen binnen sporten en buiten sporten. Qua geluid wordt het Máxima park door
Edwin, mevrouw Rappel en Bianca als rustig ervaren, omdat er geen
gemotoriseerd verkeer is. Dit is niet direct een meerwaarde ten opzichte van
binnen sporten, maar wel een belangrijke kwaliteit van het Máxima park. Bianca en
de heer van Vliet noemen bovendien het geluid van vogelgezang als meerwaarde
van buiten bewegen. Daarnaast wordt binnen sporten door een aantal
participanten geassocieerd met “benauwde” ruimtes, terwijl buiten sporten juist

“een frisse neus” oplevert. Ook John en Ivar geven de voorkeur aan buiten sporten
vanwege de frisse lucht, maar wijzen erop dat dit in de winter onaangenaam kan
zijn vanwege de weersomstandigheden. John: “Kijk, ‘s zomers loop ik buiten en ’s

winters loop ik binnen. Als het regent, kun je in de sportschool prima terecht. Ik
probeer iedere dag iets te doen aan bewegen en in de sportschool is het tenminste
altijd droog. In het park niet”. De tastzintuigen zijn dus belangrijk bij de keuze om
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binnen of buiten te gaan sporten. Bovendien maakt Het Lint volgens een aantal

zijn er vaak langs gekomen en hebben de ontwikkeling van het park gezien. De

participanten het Máxima park aantrekkelijk om als activiteitenvoorziening te

advertenties in de huis-aan-huisbladen hebben bij vier participanten ervoor

gebruiken. Na doorvragen blijkt dat zij het vooral waarderen dat Het Lint

gezorgd dat zij het park gingen bezoeken. De andere twee participanten

geasfalteerd is, waardoor het geschikter is om op te hardlopen of te skaten. Ivar:

(gebruikers) kenden het park via andere gebruikers. Ondanks de bekendheid van

“Het is leuker hardlopen en een geschikter pad om op hard te lopen, omdat het

het park, is uit de interviews gebleken dat niet iedereen precies weet welk gebied

geasfalteerd is en effen.” Daarnaast wordt het landschap van het Máxima park als

onder het Máxima park valt. Marianne meldde zich aan als niet-gebruiker, maar

belangrijke meerwaarde gezien voor buiten sporten. Het visuele aspect kan zelfs

bleek uiteindelijk niet aan de definitie te voldoen, omdat zij regelmatig Het Lint

doorslaggevend zijn bij de locatiekeuze en het moment waarop de participanten

gebruikt om op te skaten of de hond uit te laten. Zij wist echter niet dat Het Lint ook

gaan sporten/bewegen. Dit wordt duidelijk in kader 6.1.

bij het Máxima park hoorde. In kader 6.2 zijn nog twee voorbeelden opgenomen
van participanten bij wie het niet duidelijk is welk gebied onder het park valt.

Dhr. van Vliet (49 jaar, niet-gebruiker met gezond gewicht): “Het [de sportschool]

ziet er altijd hetzelfde uit en dat heb je buiten natuurlijk niet. Dan heb je de

Mevr. De Ruijter (60 jaar, gebruiker met overgewicht): “Daar [hondeweides] ga ik

verschillende seizoenen, verschillende weersomstandigheden, vogeltjes ..“

meestal naartoe, maar die heb je niet in het Máxima park. Alleen aan de

Erik (36 jaar, niet-gebruiker met gezond gewicht): “Bovendien is het leuker om

ergens hard te lopen als er wat te zien valt.”
Monique (42 jaar, niet-gebruiker met overgewicht): “Zeker voor mensen die daar

[het park] hardlopen, dan ben je niet alleen maar aan het hardlopen. Er valt
van alles te zien.”

Utrechtseweg, maar dat is niet zo’n leuk veldje. Dus meestal ga ik fietsen
naar de Buitenhof als ik daar tijd voor heb.”
Daniëlle (32 jaar, niet-gebruiker met gezond gewicht): “We fietsen veel door het

Groene Hart en we wandelen af en toe bij Kasteel de Haar. Maar meestal
gaan we lekker fietsen. Valt het Lint trouwens ook onder het Máxima park?
“

Kader 6.1 – Beleving van buiten sporten

Kader 6.2 – Herkenning van het Máxima park

Beleving van het Máxima park als activiteitenvoorziening

Ondanks het feit dat niet alle participanten het Máxima park als

Het Máxima park bestaat nog niet zo lang. Toch kennen alle participanten het park.

activiteitenvoorziening gebruiken, vinden de meeste participanten dat het Máxima

Het merendeel van de participanten (N=11) kent het park door haar nabijheid: zij

park een geschikt gebied is om aan sport of beweging te doen. De niet-gebruikers
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bezoeken het park niet of nauwelijks vanwege het feit dat zij pas in één van de

In hoofdstuk 2.4 rijst de vraag of mensen met een actieve leefstijl de voorkeur

omliggende buurten zijn komen wonen (N=1), door tijdgebrek (N=4), slecht weer

hebben om dichtbij parken te gaan wonen, of dat de nabijheid van parken juist tot

(N=3) of wegens gebrek aan gezelschap (N=1). Meestal werden meerdere redenen

een actieve leefstijl leiden. Dit is tijdens de interviews ter sprake gebracht. De

genoemd. Opvallend is dat tijdgebrek en slecht weer vooral voor niet-gebruikers

meeste participanten woonden al in Utrecht West voordat het park werd

met overgewicht als argument geldt. Toch hebben alle participanten een positief

aangelegd. Yoke en John zijn echter bewust nabij het park gaan wonen. Als reden

beeld van het park, op één uitzondering na. De heer van Vliet vindt dat de aanleg

hiervoor noemen zij de behoefte om meer aan beweging te doen. Zij hadden dus

van het Máxima park het “dorpse karakter” van Vleuten teniet heeft gedaan: “…er

nog geen actieve leefstijl, maar wilden juist actiever worden en denken dat het park

blijft niks over van de dorpse sfeer en dus ook niet van het landschap ”. Dit is voor

daarin een belangrijke bijdrage levert (Yoke) of zal leveren (John). Yoke woonde in

hem reden om geen gebruik te maken van het Máxima park.

de Utrechtse binnenstad en John in Nieuwegein. Beide vonden het belangrijk om in

Vijftien participanten denken dat het Máxima park als activiteitenvoorziening kan
functioneren en uitnodigt tot fysieke activiteit. Zes van hen, waarvan vijf
participanten uit de groep met overgewicht, wijzen erop dat het park reeds als
zodanig wordt gebruikt door henzelf of door mensen die zij kennen. Mevrouw de
Ruijter en mevrouw Rappel zijn van mening dat het grote aantal sportieve mensen
in het park “aanstekelijk” werkt. Door Yoke en Marianne werd er tevens op
gewezen dat er regelmatig sportieve evenementen in het park worden
georganiseerd. Vier andere participanten denken dat het park als
activiteitenvoorziening kan functioneren, maar hebben daar nog kanttekeningen bij,
zie kader 6.3. Daniëlle is de enige participant die negatief is over het park als
activiteitenvoorziening: “Je kan er natuurlijk wel een rondje lopen, maar om dat nou

heel vaak te doen. Op een gegeven moment heb je dat park wel gezien. En wat als
het slecht weer is? Zoals in de winter. Nee, ik denk dat het in ieder geval niet
blijvend is dan.”

een gebied te gaan wonen waar meer openbaar groen aanwezig is, omdat een
groene omgeving bewegen voor hen aantrekkelijker maakt. Voor een groot deel
van de geïnterviewde gebruikers heeft het Máxima park geleid tot een actievere
leefstijl. Ivar is het daar niet helemaal mee eens: “Het maakt het in ieder geval wel

leuker om te doen. Maar ik was het ook wel gaan doen zonder park.” Erik (nietgebruiker met gezond gewicht) en Edwin (gebruiker met overgewicht) zijn na het
interview zelfs van plan om het park in de toekomst vaker te gaan gebruiken als
activiteitenvoorziening.
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Het Lint (N=8), het landschap (N=6) en de fysieke toegankelijkheid (N=3) maken
Bianca (34 jaar, gebruiker met gezond gewicht): “Ja, dat denk ik wel. Maar ik

volgens de participanten het Máxima park geschikt als activiteitenvoorziening. Het

denk ook dat het wel in je moet zitten. Je moet het wel zelf willen, zelf iets

feit dat het Lint geasfalteerd is, rond loopt en tien kilometer lang door en langs het

willen doen om iets te verbeteren. Kijk, het park is wel toegankelijk, want

park kronkelt, zorgen ervoor dat Het Lint uitnodigt tot fysieke activiteiten, waarbij

ik zie vaak mensen hier hardlopen. Het is ook wel een mooie omgeving

wandelen, fietsen, skaten en hardlopen veel genoemd werden. Hoewel bijna alle

om te gaan hardlopen, maar als het niet in je zit… Dan maakt het niks uit

participanten de aanleg van het park “mooi” vinden, werden na doorvragen

denk ik.”

verschillende aspecten van het landschap als kwaliteit gezien. Vooral het groene
karakter van het park werd genoemd. Daarnaast wordt het park als “weids”, “ruim”

De heer van Vliet (49 jaar, niet-gebruiker met gezond gewicht): “Ja en dan kun

je in het park natuurlijk wel gaan wandelen of fietsen of hardlopen, maar
dat kon toch ook in het oude landschap? Daar heb je niet per se een park
voor nodig.”
Ivar (35 jaar, gebruiker met gezond gewicht): “Ja, ik denk het wel. Ik denk

gewoon alle faciliteiten die hier in de buurt zijn, kunnen daar aan

en “overzichtelijk” ervaren. Bovendien wordt de afwisseling in het landschap door
twee participanten als positief aspect genoemd. Marianne vindt het prettig dat er
originele stukken van het landschap behouden zijn gebleven, terwijl de heer Van
Vliet het juist als “dood- en doodzonde” ervaart dat er zoveel van het originele
landschap verloren is gegaan door de aanleg van het park, waardoor volgens hem
het “het hele [dorpse] karakter met de grond gelijk is gemaakt”. De fysieke

bijdragen, toch? Als er geen faciliteiten in de buurt zijn, dan nodigt dat ook

toegankelijkheid van het park is volgens de participanten gunstig. De vele ingangen

minder uit. […] Maar ik denk wel dat het Máxima park, net zoals het

en de nabijheid van het park zorgen er volgens hen voor dat het bezoeken van het

zwembad, en de tennisbanen, bij kan dragen.“

park laagdrempelig is, waardoor er veel gebruik van wordt gemaakt. “Ik kan me niet

voorstellen dat het voor mensen niet toegankelijk zou zijn, omdat je er vanaf een
Paul (60 jaar, gebruiker met overgewicht): “Kijk, het park is het middel van.

aantal kanten wandelend in kunt.”, aldus Ivar.

Alleen iemand moet je hiernaartoe trekken en hoe krijg je dat voor elkaar?
[…] Ik denk paginagrote advertenties in het stadsblad van de gemeente

Toch zijn er volgens de participanten ook elementen die het gebruik van het

Utrecht. Gebruik eens zo’n pagina om mensen erop te attenderen wat

Máxima park als activiteitenvoorziening beperken, waarbij de

een mooi park we hier hebben.”

weersomstandigheden (N=16), het ontbreken van verlichting na zonsondergang
(N=8) en conflicten tussen verschillende typen gebruikers (N=2) werden genoemd.

Kader 6.3 – Kanttekeningen bij de beleving van het park als activiteitenvoorziening

De weersomstandigheden bleken in hoofdstuk 5 al van invloed te zijn op het
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gebruik van het park. Temperatuur en neerslag leken daarbij de belangrijkste

Twee gebruikers ergeren zich soms aan conflicten tussen verschillende typen

factoren te zijn. In hoeverre eventuele bewolking en windkracht van invloed waren,

gebruikers, omdat er volgens hun gevaarlijke situaties kunnen optreden (zie kader

werd uit de observaties niet geheel duidelijk. Derhalve is tijdens de interviews aan

6.4). Zij voelen zichzelf hierdoor echter niet onveilig, maar zijn bang voor onveilige

de participanten gevraagd welke weersomstandigheden zij gunstig achten om het

situaties voor bijvoorbeeld kinderen. Het gaat hierbij dus vooral om de objectieve

park te bezoeken. Op twee hondenbezitters na, antwoordden de participanten

veiligheid van andere gebruikers.

unaniem dat het sowieso droog moet zijn. Geen van de participanten vindt de
windkracht belangrijk. Vijf participanten vinden het belangrijk dat de zon schijnt en
diezelfde vijf participanten vinden ook de temperatuur belangrijk. Zij gaan het liefst
in de lente en de zomer naar het park. De seizoenen hebben tevens invloed op het
aantal uren daglicht per dag. Doordat het gehele park na zonsondergang niet
verlicht wordt, is de helft van de participanten niet van plan om gebruik te maken
van het park na schemering. Zij voelen zich in het donker minder veilig of minder
prettig en zijn bang om lastig gevallen te worden door andere gebruikers.

De heer Eijkelenburg (72 jaar, gebruiker met gezond gewicht): “Doordat het Lint

zo breed is, komen er veels teveel wielrenners. Dat is levensgevaarlijk voor
de wandelaars en al helemaal voor kinderen die hier spelen. Hetzelfde geldt
voor skaters, ze gaan zo hard. Ze kunnen nauwelijks op tijd stoppen als dat
nodig zou zijn, maar ik erger me vooral aan de wielrenners. Die letten
nergens op.”

Hun gevoelens van onveiligheid worden gevoed door de media, waarbij het

Yoke (71 jaar, gebruiker met overgewicht): “Maar we zien ook wel dat ze er veel

journaal op TV en de krant als belangrijkste informatiebronnen werden genoemd.

met brommers en scooters rijden en dat is minder. Vooral in de weekenden,

Mevrouw de Ruijter en de heer Eijkelenburg voelen zich objectief minder veilig in

als die kindertjes allemaal daar rondfietsen. […] Het levert gevaarlijke

het donker: zij zijn bang dat ze worden aangereden door fietsers of struikelen. De

situaties op.“

overige participanten vinden het niet aantrekkelijk om na zonsondergang het park
te bezoeken vanwege het gebrek aan goed zicht. Onder de participanten die

Kader 6.4 – Ervaring met andere gebruikers

aangaven dat ze zich in het donker minder prettig voelen, zijn zowel gebruikers als

Gebruik openbare groenvoorzieningen buiten de woonwijk

niet-gebruikers en zowel mannen als vrouwen van verschillende leeftijden.

Omdat de meeste studies naar het gebruik van groenvoorzieningen zich veelal

Opvallend is dat vooral participanten met overgewicht met deze

beperken tot buurtniveau (Zenk et al, 2011), is tijdens de interviews aan de

onveiligheidsgevoelens kampen.

participanten gevraagd in hoeverre zij gebruik maken van groenvoorzieningen
buiten de eigen woonwijk. Slechts drie participanten maken niet of nauwelijks
gebruik van groenvoorzieningen buiten de eigen woonwijk. De redenen dat zij daar
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geen gebruik van maken, is de nabijheid van het Máxima park of tijdgebrek. De

6.3

andere participanten maken vooral tijdens de weekenden gebruik van

In dit gedeelte van het onderzoek staat de derde deelvraag centraal: Hoe beleven

groenvoorzieningen buiten de eigen woonwijk, omdat zij dan meer tijd hebben.

zowel gebruikers als niet-gebruikers het Máxima park als activiteitenvoorziening en

Conclusies

welke rol speelt het tegengaan van overgewicht hierin?
Mevrouw de Ruijter (60 jaar, gebruiker met overgewicht): “Ja, om gewoon

Vanuit de literatuur blijkt dat de zintuigen een belangrijke rol spelen bij hoe mensen

eens even ergens anders naartoe te wandelen. Ik vind het ook leuk om

een gebied ervaren (Wunderlich, 2008, p. 125; Urry, 2010; Degen et al, 2008). De

eens een andere omgeving te zien.”

resultaten uit dit hoofdstuk onderschrijven dat en hieruit blijkt dat zintuiglijke

Mevrouw Rappel (55 jaar, gebruiker met een gezond gewicht): “Dat is dat het

daar allemaal al wat meer gesetteld is, de natuur zelf […]”

prikkels zelfs doorslaggevend zijn bij de keuze tussen binnen of buiten sporten.
Bovendien hebben volgens Middleton (2010, pp. 575-596) de fysieke kenmerken van
een gebied invloed op de beleving van een gebied. In dit hoofdstuk kwam naar

Ivar (35 jaar, gebruiker met een gezond gewicht): “Het voelt gewoon anders.

voren dat de meeste participanten het Máxima park als activiteitenvoorziening

Het bos is met allemaal bomen veel dichter, veel minder overzichtelijk.

ervaren, waarbij fysieke kenmerken als Het Lint en het landschap uitnodigend

Maar je kan er niet fietsen. Dat kan je dan weer heel goed in het park.

worden bevonden om fysiek actief te zijn. Zoals verwacht in hoofdstuk 5, bleken

Maar het is denk ik ook vooral dat het park zo dichtbij is. Ik denk dat als

vooral participanten met overgewicht het Máxima park geschikt te vinden als

het bos hier op dezelfde afstand was geweest als het park nu is, dan weet
ik niet of ik de auto in zou stappen om naar een park te gaan. Dan zou ik
gewoon hier naast de deur het bos in gaan. Ik weet niet of ik helemaal

activiteitenvoorziening. Twee participanten (beide met overgewicht) zijn zelfs
dichterbij het Máxima park gaan wonen om een actievere leefstijl te kunnen

niet meer zou gaan, maar in ieder geval minder vaak dan nu naar het

verwezenlijken. Ongunstige weersomstandigheden worden echter als

bos.”

belemmerend gezien, waarbij neerslag en een te lage temperatuur

Daniëlle (32, niet-gebruiker met een gezond gewicht): “Het is natuurlijk niet te

vergelijken. Het park is zo aangelegd. Het Groene Hart voelt meer als
natuur.”

doorslaggevende factoren zijn om geen gebruik te maken van het park. Zoals in
hoofdstuk 4 werd verondersteld, blijkt dat het ontbreken van verlichting na
zonsondergang een negatieve invloed heeft op de beleving van het Máxima park
als activiteitenvoorziening. Vooral participanten met overgewicht voelen zich in een
onverlicht park onveilig en het ontbreken van verlichting is voor hen dan ook reden

Kader 6.5 – Verschil tussen Máxima park en groenvoorzieningen buiten de woonwijk

om geen gebruik te maken van het park na zonsondergang. Voor anderen geldt
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juist dat het onverlichte park zichtbelemmerend werkt, waardoor zij zich niet langer

belemmeren het ontbreken van verlichting en ongunstige weersomstandigheden

aangetrokken voelen om na schemering het park te gebruiken. Desalniettemin

het gebruik en de beleving van het Máxima park als activiteitenvoorziening.

draagt het Máxima park voor een groot deel van de gebruikers bij aan een
actievere leefstijl. Daarnaast kwam uit hoofdstuk 4 de veronderstelling naar voren
dat volwassenen zich bewust zijn van hun gewichtsstatus. Uit dit hoofdstuk blijkt
dat vooral volwassenen met overgewicht een onjuist beeld hebben van hun
gewichtsstatus of daar simpelweg niet van op de hoogte zijn. Volgens Foti & Lowry
(2010) voorspelt de perceptie van de eigen gewichtsstatus in grote mate of mensen

aan gewichtsbeheersing doen. Uit de onderzoeksresultaten komt echter naar voren
dat, ongeacht de perceptie van hun gewichtsstatus, de participanten met
overgewicht bewegen of sporten om hun gewicht onder controle te houden.
Opvallend is dat de participanten zonder overgewicht ook vaak deze beweegreden
noemden, terwijl het merendeel van deze groep zich bewust is van hun gezonde
gewicht. Resumerend luidt het antwoord op de derde deelvraag als volgt:
Volwassenen beleven het Máxima park grotendeels als gebied dat uitnodigt tot
fysieke activiteit. Het tegengaan van overgewicht speelt daarin een cruciale rol,
omdat dit in de meeste gevallen de belangrijkste reden is om aan sport of
beweging te doen.

Kanttekeningen
Bij het antwoord op de derde deelvraag moeten echter twee kanttekeningen
worden geplaatst: ten eerste blijkt uit de interviews dat groenvoorzieningen buiten
de eigen woonwijk in veel gevallen ook bijdragen aan een actieve leefstijl, ondanks
dat deze gebieden niet zijn ingericht als activiteitenvoorziening. Ten tweede
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activiteit. De drie ‘spaces’ lijken daarmee op één lijn te liggen. Desalniettemin doen
zich enkele conflicten voor.

Volgens het raamwerk van Léfèbvre bepalen de beoogde, de gebruikte en de
beleefde ruimte samen hoe een gebied functioneert. In de vorige drie hoofdstukken

Conflicten op het gebied van gecombineerd gebruik

zijn deze drie perspectieven uitvoerig geanalyseerd. In hoofdstuk 2.3 kwam naar

Floyd (et al, 2008) en Kaczynski (et al, 2008) betogen dat de fysieke kenmerken van

voren dat de drie ‘spaces’ niet los van elkaar kunnen worden gezien. Derhalve

parken bepalend zijn voor het functioneren van de openbare ruimte als

wordt verondersteld dat de bevindingen uit het empirische gedeelte op het gebied

activiteitenvoorziening. De resultaten uit deze case study bevestigen dit: het

van de beoogde ruimte, de gebruikte ruimte en de beleefde ruimte met elkaar

afwisselende landschap en Het Lint maken het Máxima park volgens de

samenhangen, elkaar beïnvloeden en met elkaar kunnen conflicteren. Door middel

participanten tot een aantrekkelijk gebied om fysiek actief te zijn. Toch wijzen een

van een confrontatie tussen de drie ‘spaces’ wordt nagegaan in hoeverre deze

aantal van hen erop dat het gecombineerde gebruik van Het Lint (verblijfsruimte en

veronderstelling correspondeert met de realiteit. Het hoofdstuk bestaat uit twee

doorgangsroute voor verschillende activiteiten) ook gevaarlijke situaties oplevert:

delen en vormt tevens de conclusie van dit onderzoek. In het eerste deel wordt een

wielrenners rijden bijvoorbeeld dusdanig hard over Het Lint dat zij spelende

antwoord gegeven op de centrale probleemstelling, waarbij wordt gekeken naar het

kinderen soms ternauwernood kunnen ontwijken. “Het is een kwestie van tijd

functioneren van het Máxima park als activiteitenvoorziening en de rol die het

voordat het echt mis gaat.” (Hasan Karaagac, Hoofd Toezicht & Handhaving Utrecht

tegengaan van overgewicht daarin speelt. In het tweede deel worden enkele

West). Dit probleem kan in de toekomst groter worden, vanwege het feit dat

kanttekeningen geplaatst bij dit onderzoek en suggesties gedaan voor toekomstig

Leidsche Rijn naar verwachting pas in 2017 gereed is waardoor het aantal

onderzoek.

parkbezoekers de komende jaren waarschijnlijk nog flink zal stijgen. Indien deze
gevaarlijke situaties vaker voor gaan komen, kunnen mensen zich minder veilig

7.1

Het functioneren van het Máxima park als activiteitenvoorziening

gaan voelen in het park. In het Máxima park geldt de Algemene Plaatselijke

In dit onderzoek staat de volgende probleemstelling centraal: In hoeverre

verordening en daarmee zijn deze verschillende vormen van gebruik toegestaan.

functioneert het Máxima park als activiteitenvoorziening en welke rol speelt het

De oorzaak van het conflict doet zich dus voor in de beoogde ruimte (regelgeving),

tegengaan van overgewicht bij volwassenen in het gebruik en de beleving

maar komt tot uiting in de gebruikte ruimte (gevaarlijke situaties) en kan een

daarvan? Aan de hand van de beantwoording van de drie deelvragen (hoofdstuk 4

negatieve invloed hebben op de beleefde ruimte (onveiligheidsgevoelens). Dit kan

tot en met 6) blijkt dat het Máxima park grotendeels wordt beoogt, gebruikt en

het functioneren van het Máxima park als activiteitenvoorziening belemmeren. De

beleefd als activiteitenvoorziening, ofwel als een gebied dat uitnodigt tot fysieke

gemeente kan dit probleem oplossen door Het Lint aan te merken als
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voetpad/voetgangerszone. Bij het overwegen hiervan dient de gemeente echter

het dan vroeger donker is dan in de zomer. 65% van de bewoners in de

wel in ogenschouw te nemen dat bij het doorvoeren van deze wijziging ook de

omliggende wijken behoort tot de potentiële beroepsbevolking (Buurtmonitor Utrecht,

transportfunctie van het park voor fietsers verdwijnt en een belangrijke faciliteit tot

2012), waardoor het aannemelijk is dat een groot deel daarvan juist ’s avonds tijd

fysieke activiteit (recreatief fietsen) wordt weggestreept, waardoor het park als

heeft om aan sport of beweging te doen. De observatieresultaten lijken dit te

activiteitenvoorziening zal inboeten.

bevestigen: volwassenen maken vooral ’s avonds gebruik van het park, maar wel

Conflicten op het gebied van gecombineerde functies
De grote mate van de fysieke en economische toegankelijkheid van het park is
volgens de participanten van dit onderzoek een belangrijke succesfactor. Dit komt
overeen met de verwachtingen op basis van de literatuur (Varna & Tiesdell, 2010;
Jehee, 2011, p. 32; Németh, 2009; Kohn, 2004). Van Aalst & Ennen (2002) en Kaczynski
(et al, 2008) benadrukken dat goede verlichting van belang is voor de sociale

toegankelijkheid van een gebied. De resultaten uit dit onderzoek onderstrepen dit:
tijdens de avondobservaties bleek dat het park er na zonsondergang verlaten bij
ligt. Uit de interviews kwam naar voren dat 50% van de participanten het Máxima
park na zonsondergang mijden vanwege onveiligheidsgevoelens. Het park is
daarmee na zonsondergang niet voor iedereen een (sociaal) toegankelijk gebied,
waardoor het functioneren als activiteitenvoorziening wordt beperkt. Voor de
andere helft van de participanten is het ontbreken van goed zicht een reden om

vóór zonsondergang. Bovendien kwam uit de resultaten naar voren dat
volwassenen vooral ’s avonds gebruikHet ontbreken van verlichting kan dus voor
een groot deel van de bewoners in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern een
belemmering vormen om het park (doordeweeks) als activiteitenvoorziening te
gebruiken. De oorzaak van het conflict ligt wederom in de beoogde ruimte: omdat
beleidsmakers het Máxima park de status van ecologische verbindingszone
hebben gegeven, wil de gemeente de rust voor de flora en fauna na
zonsondergang bevorderen en heeft daarom gekozen om het gehele park (dus ook
de oost-westverbindingen) niet te verlichten. De beleidskeuzes in de beoogde
ruimte hebben in dit geval een negatief effect op de beleefde ruimte
(onveiligheidsgevoelens en ontbreken van aantrekkelijke zintuiglijke prikkels) en
resulteren in een verandering in de gebruikte ruimte (een verlaten park na
zonsondergang), waarbij het Máxima park als activiteitenvoorziening inboet.

geen gebruik te maken van het Máxima park na zonsondergang. De interpretatie

De rol van het tegengaan van overgewicht

en beoordeling van een gebied zijn dus, zoals Urry (2010) & Wunderlich (2008)

Uit de observaties blijkt dat circa een vijfde van de volwassen gebruikers van het

reeds betoogden, grotendeels gebaseerd op waarnemingen. Uit deze case study

park (twijfelgevallen meegerekend) overgewicht heeft, waarvan 95% gemiddeld

blijkt zelfs dat zintuiglijke prikkels een doorslaggevende rol spelen bij de beslissing

actief dan wel zeer actief is. Uit de interviews blijkt dat het tegengaan van

om binnen of buiten te sporten. Het Máxima park functioneert daardoor vooral

overgewicht een belangrijke motivatie is om aan beweging of sport te doen.

overdag als activiteitenvoorziening. Dit effect wordt in de winter versterkt doordat

Hoewel de participanten bewust bezig zijn met hun gewicht, weet ongeveer de helft

DE FUNCTIONERENDE OPENBARE RUIMTE

van de participanten met overgewicht (5 van de 9) niet dat zij een ongezond

verschillende functies van de openbare ruimte, kunnen dus zoals verwacht niet los

gewicht hebben. Dit is opvallend, omdat volgens Foti & Lowry (2010) de perceptie

van elkaar worden gezien. Om het Máxima park ongelimiteerd als

van de gewichtsstatus in grote mate voorspelt of mensen aan gewichtsbeheersing

activiteitenvoorziening te laten functioneren en daarmee een duurzame bijdrage te

doen. Uit deze case study is echter gebleken dat bijna alle participanten aan

kunnen leveren aan het tegengaan van overgewicht, moet er worden gestreefd

gewichtsbeheersing doen, ongeacht hun gewichtsstatus en hun perceptie daarvan.

naar een evenwichtige samenhang tussen de drie ‘spaces’ , maar ook binnen de

Het merendeel van de participanten doet dit door te bewegen in de openbare

drie ‘spaces’ zelf. De gemeente Utrecht zal daarom een afweging moeten maken

ruimte. Het Máxima park wordt hiervoor door bijna alle participanten (dus ook de

welke beleidsterreinen (milieu & ecologie, transport of gezondheid) prioriteit

niet-gebruikers) geschikt geacht. Twee participanten met overgewicht zijn zelfs

verdienen, ofwel: de gemeente moet op zoek naar een balans in de openbare

dichterbij het Máxima park gaan wonen vanwege de behoefte aan een actieve

ruimte.

leefstijl. Het tegengaan van overgewicht speelt daarmee een cruciale rol bij het
functioneren van het Máxima park als activiteitenvoorziening.

7.2

Kanttekeningen & toekomstig onderzoek

Dit onderzoek richtte zich op het functioneren van de openbare ruimte als

Op zoek naar balans in de openbare ruimte

activiteitenvoorziening. Hiervoor is een case study naar het Máxima park

Uit dit onderzoek blijkt dat het Máxima park grotendeels functioneert als

uitgevoerd. Het is daarom niet mogelijk om de resultaten te generaliseren naar

activiteitenvoorziening en daarmee een belangrijke bijdrage levert aan het

andere openbare gebieden die als activiteitenvoorziening fungeren. Om meer

tegengaan van overgewicht. Dit ligt in lijn met de resultaten uit andere onderzoeken

kennis te vergaren over het functioneren van de openbare ruimte als

naar de inzet van de openbare ruimte om fysieke activiteit te bevorderen (Sallis &

activiteitenvoorziening en in hoeverre de beoogde, gebruikte en beleefde openbare

Glanz, 2009). In de literatuur worden verschillende functies aan de openbare ruimte

ruimte met elkaar samenhangen of in conflict zijn, is het nodig om dit onderzoek te

toegeschreven, waarbij tijdens studies naar de openbare ruimte meestal de nadruk

herhalen bij andere groenvoorzieningen. Het is daarbij nuttig om cases te

op één van die functies wordt gelegd (o.a. Floyd et al, 2008; Bauman & Bull, 2007; Sallis

selecteren die juist afwijken van het Máxima park in grootte, in voorzieningen ten

& Kerr, 2006). Uit deze case study blijkt echter dat het Máxima park meerdere

behoeve van fysieke activiteit, in bevolkingssamenstelling van de omliggende

functies tegelijk moet dienen, waardoor er enkele conflicten ontstaan bij het

wijken en in ruimtelijke ligging op gemeentelijk, provinciaal en nationaal niveau.

functioneren als activiteitenvoorziening. Hieruit blijkt dat Léfèbvre (1991) gelijk had
toen hij redeneerde dat de beoogde, gebruikte en beleefde ruimte met elkaar
verweven zijn en met elkaar interacteren. Deze drie perspectieven, maar ook de

Er zijn geen data beschikbaar omtrent de ruimtelijke spreiding van volwassenen
met overgewicht in Utrecht, waardoor onbekend is in hoeverre het aandeel
gebruikers van het Máxima park met overgewicht overeenkomt met het aandeel
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bewoners in de omliggende wijken dat met overgewicht kampt. Onderzoek naar de

parkbezoekers kunnen beoordelen, waardoor het goed inschatten van deze twee

ruimtelijke spreiding van overgewicht in Utrecht is daarvoor noodzakelijk. Een

kenmerken een hogere betrouwbaarheid krijgt.

dergelijk onderzoek kan helpen bij het in kaart brengen van de probleemgebieden
omtrent overgewicht. Het is dan bovendien aan te raden om dit te koppelen aan
persoonlijke kenmerken als geslacht, leeftijd en etniciteit enerzijds en de spreiding
en inrichting van groenvoorzieningen in Utrecht anderzijds, zodat helder wordt hoe
overgewicht gebiedsgericht kan worden bestreden.

Anders dan in de meeste onderzoeken naar de openbare ruimte, zijn in dit
onderzoek ook de niet-gebruikers meegenomen. Dit heeft licht geworpen op de
redenen van niet-gebruik (onder andere tijdgebrek, ongunstige
weersomstandigheden en gebrek aan gezelschap) en op het beeld dat zij van een
gebied hebben, ondanks dat zij er vrijwel nooit komen. Toch blijft in dit onderzoek

In de huidige literatuur blijft onduidelijk of de nabijheid van parken bijdraagt aan

de grootste groep niet-gebruikers buiten beeld, namelijk de volwassenen met een

een actieve leefstijl of dat mensen met een actieve leefstijl juist de voorkeur

niet-westerse etniciteit. Uit de observaties blijkt dat er door deze groep weinig

hebben om nabij een park te gaan wonen. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat

gebruik wordt gemaakt van het Máxima park. Zij zijn tijdens de interviews

het Máxima park bijdraagt aan een actievere leefstijl én dat er zelfs mensen om die

eveneens buiten beeld gebleven, terwijl deze groep volgens Sallis & Glanz (2009)

reden nabij het park zijn gaan wonen. Ook werd duidelijk dat gewichtsbeheersing

een vergroot risico heeft op het ontwikkelen van overgewicht. Het blijft daarom

daarin een belangrijke rol speelt. De mate waarin het Máxima park op de langere

onduidelijk waarom volwassenen met een niet-westerse etniciteit geen gebruik

termijn bijdraagt aan een actieve leefstijl en welke effecten dit heeft op de

maken van het park. Aanvullend onderzoek gericht op deze groep niet-gebruikers

gewichtsstatus van gebruikers, zijn in dit onderzoek niet meegenomen. Onderzoek

is nodig om hier inzicht in te krijgen. Het is daarbij van belang om kritisch te kijken

naar de lange termijn effecten van de openbare ruimte als activiteitenvoorziening

welke methoden geschikt zijn om de cases te selecteren. In dit onderzoek zijn de

op zowel de fysieke activiteit als de gewichtsstatus is daarom van belang. Deze

participanten uitgenodigd middels een flyer die in een deel van de omliggende

informatie is tevens nuttig bij beleidsvorming omtrent het al dan niet aanwijzen van

wijken huis-aan-huis werd verspreid. Zoals bekend heeft dit niet geleid tot de

gebieden die als activiteitenvoorziening moeten gaan fungeren. Indien er bij een

aanmelding van participanten met een niet-westerse etniciteit. Het is mogelijk dat

dergelijk onderzoek voor wordt gekozen om observatie als één van de methoden

er per toeval is geflyerd in delen van de omliggende wijken waar minder niet-

van dataverzameling te gebruiken, is het raadzaam om gebruik te maken van

westerse allochtonen wonen. Het is daarom raadzaam om in kaart te brengen waar

video-opnameapparatuur. Op die manier is het ‘missen’ van (kenmerken van)

deze mensen wonen en hoe zij kunnen worden bereikt (bijvoorbeeld door huis-aan-

parkbezoekers tijdens zeer drukke dagen uitgesloten. Een ander voordeel hiervan

huis bezoeken of mensen op straat aan te spreken). Een andere mogelijkheid is

is dat er meerdere onderzoekers de leeftijd en de gewichtsstatus van de

DE FUNCTIONERENDE OPENBARE RUIMTE

om via cultuurcentra in contact te komen met niet-westerse allochtonen en via de
sneeuwbalmethode meer cases te selecteren.
De literatuur omtrent het gebruik van groenvoorzieningen beperkt zich meestal tot
de buurtgrenzen. Uit dit onderzoek blijkt echter dat volwassenen ook
groenvoorzieningen buiten de eigen woonwijk gebruiken voor fysieke activiteit. Het
is daarom belangrijk dat er meer onderzoek wordt verricht naar hoe
groenvoorzieningen buiten de eigen woonwijk bij kunnen dragen aan een actieve
leefstijl en het tegengaan van overgewicht.
Uit dit onderzoek blijkt dat er veel gefietst wordt in het Máxima park. Omdat de
individuele fietsroutes niet konden worden gevolgd, bleef voor 80% van de fietsers
onduidelijk of zij het park enkel als transportroute gebruiken of ook om recreatief te
fietsen. Het is nuttig om hier nader onderzoek naar te doen, zodat de gemeente
Utrecht een goede balans kan vinden in de verschillende functies die het park
dient.
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BIJLAGE 1 ‘OBSERVATIEPROTOCOL’
Categorie

Aspecten

Vastlegging

Algemene informatie

Waarnemingsnummer

Iedere waarneming krijgt een nummer, dit is dus per groep of individu

Observatienummer

Ieder individu, dus ook binnen een groep, krijgt een nummer

Weekdag/weekeinde

Bij naam van de dag (ma/di/wo/do/vr/za/zo)

Tijdstip

Afgerond op hele uren

Weersomstandigheden

Temperatuur, neerslag, zon & wind

Daglicht

Licht, schemer, donker

Observatiezone

Het Lint Noord, De Binnenhof of Het Lint Zuid

Geslacht

M = Man

Kenmerken

V = Vrouw
Leeftijd

K = Kind/jongere
J = Jongere
M = Volwassene
B = Oudere

Etniciteit

W = Westerse etniciteit
Az = Aziatisch
Na = Arabisch/Mediterraans
Ne = Antilliaans/Midden- en Zuid-Afrikaans/ Surinaams
I = Indisch
A = Anders

Gewichtsstatus

G = Geen overgewicht
T = Twijfelgeval
O = Overgewicht\

Gezelschap

In aantal & samenstelling (Persoonlijke kenmerken van het gezelschap)

Kleding & attributen

Sk = Sportkleding

Sp = Sport- of spelattributen

BIJLAGE 1

Categorie

Aspecten

Vastlegging
Wk = Winterkleding

Tas = Tas/rugzak/aktetas, enzovoorts

Ok = Overige kleding

V = Voertuigen die aan de hand worden
meegenomen

Gedrag

Lichamelijke activiteit

Sp = Spelen
Z = Zitten
St = Staan
L = Wandelen/lopen
Ho = Hond uitlaten (lopend)
W = Wateractiviteit; Varen/zwemmen/schaatsen
H = Hardlopen/joggen
S = Skaten/skateboarden
F = Fietsen
A = Anders

Intensiteit

1 = Niet actief
2 = Gemiddeld actief
3 = Zeer actief

Nevenactiviteit

P = Praten
T = Telefoneren
Mu = Muziek luisteren
E = Eten of drinken
A = Anders

Bijzonderheden

‘OBSERVATIEPROTOCOL’
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BIJLAGE 2 ‘TOPICLISTS INTERVIEWS’


Topiclist interview gemeente Utrecht



Topiclist interview Toezicht & Handhaving



Topiclist interview gebruikers Máxima park



Topiclist interview niet-gebruikers Máxima park

BIJLAGE 2

TOPICLIST INTERVIEW GEMEENTE UTRECHT
Algemeen
Hoe is het Máxima park ontstaan, ontwikkeld, gerealiseerd?
Welke doelen/functies beoogt de gemeente voor het Máxima park?
Met wie werkt de gemeente samen om deze doelen te bereiken?
In hoeverre hebben gebruikers mee kunnen beslissen bij de inrichting van het
park?
Gebruik
Voor wie is het Máxima park bedoeld?
Wanneer mogen zij er gebruik van maken?
Hoe mogen zij er gebruik van maken?
Voorbeelden van ongewenst gebruik?
Hoe wordt ongewenst gebruik tegengegaan?
Beeldvorming
Welk beeld heeft de gemeente van het Máxima park?
Hoe wil de gemeente dat gebruikers het Máxima park beleven?
Hoe denkt de gemeente over de veiligheid van het park? Verlichting?
Overgewicht
Welke rol heeft het tegengaan van overgewicht gespeeld bij de inrichting van het
park?
In hoeverre denkt de gemeente dat het Máxima park bij kan dragen aan een
actievere leefstijl en dus aan het tegengaan van overgewicht?

‘TOPICLISTS INTERVIEWS’
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TOPICLIST INTERVIEW TOEZICHT & HANDHAVING
Algemeen
Wat zijn de taken van Toezicht & Handhaving?
Hoe vaak surveilleren zij in het park?
Gebruik
Voor wie is het Máxima park bedoeld?
Wanneer mogen zij er gebruik van maken?
Hoe mogen zij er gebruik van maken?
Voorbeelden van ongewenst gebruik?
Hoe wordt ongewenst gebruik tegengegaan?
Voorbeelden van conflicterend gebruik?
Hoe wordt conflicterend gebruik tegengegaan?
Veiligheid
Hoe veilig is het Máxima park? En na zonsondergang?
Hoe denkt Toezicht & Handhaving over het ontbreken van verlichting in het park?

BIJLAGE 2

‘TOPICLISTS INTERVIEWS’

TOPICLIST INTERVIEW GEBRUIKERS MÁXIMA PARK
De rol van overgewicht

In hoeverre speelt overgewicht een rol in het leven van de participant?
Doorvragen:

Wat doet de participant om op gewicht te blijven dan wel af te
vallen?
In hoeverre speelt beweging hierin een rol?

Máxima park als activiteitenvoorziening

Wat zijn de redenen waarom de participant het Máxima park gebruikt?

In hoeverre draagt het Máxima park bij aan een actievere leefstijl?
Doorvragen:

Welke elementen van het park belemmeren dit.

Herkenning van de openbare ruimte als activiteitenvoorziening?
Beeld & associaties met Máxima park

Wat is het beeld dat de participant van het Máxima park heeft?
Doorvragen:

Totstandkoming van dit beeld
Rol van de media daarin
Rol die zintuigen spelen bij de beleving van het park

Wat is de mening van de participant over de fysieke kenmerken van het Máxima
park?
Doorvragen:

Landschappelijke kenmerken
Meubilair en voorzieningen
Verlichting
Toegankelijkheid

Welke elementen van het park dragen hieraan bij.

Gebruik openbaar groen buiten de directe woonomgeving

In hoeverre gebruikt de participant andere openbare groenvoorzieningen?
Doorvragen:

Binnen of buiten eigen woonwijk?
Hoe en waarom wordt hier gebruik van gemaakt?
Wat is het verschil met het Máxima park?
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In te vullen door de participant
1.

Wat is uw leeftijd?

2.

Wat is uw hoogst voltooide opleiding?

3.



Basisonderwijs of praktijkonderwijs



Vmbo of vergelijkbaar (LTS, huishoudschool, MULO etc)



Havo, Vwo of vergelijkbaar (Gymnasium, HBS etc)



Middelbare beroepsopleiding of vergelijkbaar



Hogere beroepsopleiding of vergelijkbaar



Universitaire opleiding of vergelijkbaar

In welke categorie valt uw inkomen (Let op! Het gaat hierbij om uw

tezamen)

5.

Wat is uw gewicht? ……………………………… .kg

7.

Heeft u overgewicht?

…… jaar

persoonlijke bruto inkomen, dus niet het inkomen van het huishouden

4.

6.



Tot €10.000,-



€10.000,- tot €20.000,-



€20.000.- tot €30.000.-



€30.000.- tot €40.000.-



€40.000.- tot €50.000.-



Meer dan €50.000,-

Wat doet u om op uw gezondheid te letten? (Meerdere antwoorden mogelijk)


Niets



Ik let op wat ik eet



Ik volg een dieet



Ik doe aan beweging



Ik sport

Wat is uw lengte? ……………………………… .cm



Ja



Nee



Weet ik niet



Wil ik niet zeggen

In welke wijk woont u?


Vleuten



Vleuterweide



Veldhuizen



De Meern



Parkwijk



Het Zand



Terwijde



Anders, namelijk…

BIJLAGE 2
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TOPICLIST INTERVIEW NIET-GEBRUIKERS MÁXIMA PARK
De rol van overgewicht

In hoeverre speelt overgewicht een rol in het leven van de participant?
Doorvragen:

Wat doet de participant om op gewicht te blijven dan wel af te

In hoeverre draagt het Máxima park bij aan een actievere leefstijl?
Doorvragen:

Welke elementen van het park belemmeren dit.

vallen?
In hoeverre speelt beweging hierin een rol?
Herkenning van de openbare ruimte als activiteitenvoorziening?
Beeld & associaties met Máxima park

Wat is het beeld dat de participant van het Máxima park heeft?
Doorvragen:

Totstandkoming van dit beeld
Rol van de media daarin
Rol die zintuigen spelen bij de beleving van het park

Wat is de mening van de participant over de fysieke kenmerken van het Máxima
park?
Doorvragen:

Landschappelijke kenmerken
Meubilair en voorzieningen
Verlichting
Toegankelijkheid

Máxima park als activiteitenvoorziening

Wat zijn de redenen waarom de participant het Máxima park gebruikt?

Welke elementen van het park dragen hieraan bij.

Gebruik openbaar groen buiten de directe woonomgeving

In hoeverre gebruikt de participant andere openbare groenvoorzieningen?
Doorvragen:

Binnen of buiten eigen woonwijk?
Hoe en waarom wordt hier gebruik van gemaakt?
Wat is het verschil met het Máxima park?
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In te vullen door de participant
8.

Wat is uw leeftijd?

9.

Wat is uw hoogst voltooide opleiding?

13. Wat is uw gewicht? ……………………………… .kg

…… jaar



Basisonderwijs of praktijkonderwijs



Vmbo of vergelijkbaar (LTS, huishoudschool, MULO etc)



Havo, Vwo of vergelijkbaar (Gymnasium, HBS etc)



Middelbare beroepsopleiding of vergelijkbaar



Hogere beroepsopleiding of vergelijkbaar



Universitaire opleiding of vergelijkbaar

10. In welke categorie valt uw inkomen (Let op! Het gaat hierbij om uw

persoonlijke bruto inkomen, dus niet het inkomen van het huishouden
tezamen)


Tot €10.000,-



€10.000,- tot €20.000,-



€20.000.- tot €30.000.-



€30.000.- tot €40.000.-



€40.000.- tot €50.000.-



Meer dan €50.000,-

11. Wat doet u om op uw gezondheid te letten? (Meerdere antwoorden mogelijk)


Niets



Ik let op wat ik eet



Ik volg een dieet



Ik doe aan beweging



Ik sport

12. Wat is uw lengte? ……………………………… .cm

14. Heeft u overgewicht?


Ja



Nee



Weet ik niet



Wil ik niet zeggen

In welke wijk woont u?


Vleuten



Vleuterweide



Veldhuizen



De Meern



Parkwijk



Het Zand



Terwijde



Anders, namelijk…

BIJLAGE 2
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‘TOPICLISTS INTERVIEWS’BIJLAGE 3

‘UITGESCHREVEN INTERVIEWS’



Uitwerking interview gemeente Utrecht



Uitwerking interview Toezicht & Handhaving



Uitwerking interview Bianca



Uitwerking interview Daniëlle



Uitwerking interview Dhr. Eijkelenburg



Uitwerking interview Dhr. Van Vliet



Uitwerking interview Edwin



Uitwerking interview Erik



Uitwerking interview Ivar



Uitwerking interview John



Uitwerking interview Marianne



Uitwerking interview Mevrouw de Ruijter



Uitwerking interview Mevrouw Rappel



Uitwerking interview Mevrouw Rijnsoever



Uitwerking interview Mia



Uitwerking interview Monique



Uitwerking interview Paul



Uitwerking interview Yoke

‘UITGESCHREVEN INTERVIEWS’
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UITWERKING INTERVIEW GEMEENTE UTRECHT

overeind gebleven. Deze omkadering van het park dient als ontsluiting en heeft
een belangrijke functie als activiteitenvoorziening.

(Corina Nijssen - assistent-wijkmanager Vleuten-De Meern)

Meubilair

Ontwikkeling van het Máxima park

Voor het park is speciaal meubilair ontworpen. De afvalbakken en banken dragen

Circa 16 jaar geleden is begonnen met het ontwerp van het park. Het park is ooit

op die manier bij aan de allure van het park. Omdat het “ontzettend duur” meubilair

bedacht als groene buffer tussen de nieuwe ontwikkelingen in Leidsche Rijn en de

is, staan nog niet bij alle banken afvalbakken. Er is daardoor discussie ontstaan

oude kernen Vleuten en De Meern. Later was de gedachte dat het park de wijken

tussen twee diensten van de gemeente of deze aanschafprijzen wel wenselijk zijn.

juist moest samenvoegen. Volgens de gemeente begint dit te lukken, omdat het

Een normale afvalbak kost ongeveer 400 euro en de speciaal voor het park

park gebruikt wordt door zowel bewoners van Leidsche Rijn als bewoners van

ontworpen afvalbakken kosten zo’n 2200 euro. Dit vormt een probleem voor

Vleuten-De Meern. Bovendien wordt het park als gemeenschappelijk park gezien

Stadsontwikkeling die over het beheer van het park gaat, wanneer afvalbakken

door de gebruikers.

worden vernield. Er zijn geen fietsenstallingen in het park aanwezig, zodat de

Ontwerp en inrichting
Het gebied dat tot Máxima park is aangewezen, was in 1996 al bekend en is nooit
gewijzigd. De functies die het park zou krijgen wel. Zo waren er plannen om er een
camping of begraafplaats te situeren. Uiteindelijk is gekozen voor de inrichting van

ruimte niet geblokkeerd wordt. Bij Anafora komen wel een aantal fietsenstallingen,
omdat vorig jaar is gebleken dat dit de belangrijkste uitvalsbasis is voor
parkgebruikers. Bij georganiseerde activiteiten en evenementen dient de
organisator mobiele fietsenstallingen te regelen.

een stadspark, waarbij ecologie, cultuurhistorie en sport en beweging centraal

Participatie

staan. Hier is bij het ontwerp en de inrichting van het park rekening mee gehouden,

In het gehele planvormingsproces zijn de bewoners van Leidsche Rijn en Vleuten-

doordat er een balans is gezocht naar afwisseling tussen deze drie aspecten.

De Meern door de gemeente geïnformeerd over de ontwikkelingen. Voor

Daarnaast waren er vier vaststaande elementen die in het park verwerkt moesten

Ridderhofstad Den Engh en de Bosspeeltuin zijn aparte participatieprojecten

worden, namelijk de verplaatsing van een aantal sportparken naar het park , het

opgestart, waarbij de participanten mee konden denken over de uitgangspunten en

boselement in De Binnenhof, het activiteitenterrein en het behoud van het gebied

inrichting van deze gebieden. Ook bij andere gedeelten van het park die direct

van Castellum Hogewoerd. Doordat laatstgenoemd gebied een hoge

grenzen aan woningen, zijn de bewoners uitgenodigd voor inspraakavonden.

archeologische waarde heeft en een rijksmonument is, is er besloten om het
Castellum terug te bouwen. Het Lint was één van de eerste ideeën en is altijd

Beeldvorming
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Het Máxima park heeft de uitstraling van een stadspark met daarin een belangrijk

Romeinse helmpjes. Hierdoor krijgen sommige deelgebieden in het park hun eigen

natuurelement. Mevrouw Nijssen is van mening dat de uitstraling van het park in de

identiteit.

praktijk nog beter is dan dat de gemeente van tevoren had bedacht. Zij wijst erop
dat dit vooral te danken is aan het gebruik van het park. “Je kan een heel mooi
park maken, maar als het niet gebruikt wordt dan blijft het slechts een park”.

Identiteit
Het Máxima park heette tot mei 2011 het Leidsche Rijn park. Mevrouw Nijssen
betreurt deze naamswijziging, omdat de naam Leidsche Rijn park heel goed lag bij
de bewoners van Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. Bovendien verwijst deze
naam naar de plek waar men het park kan vinden en dat is bij de Máxima park niet
het geval. Toch blijven veel gebruikers de naam Leidsche Rijn park noemen,
waarschijnlijk omdat het al 15 jaar zo genoemd werd en mensen zich daar mee
kunnen identificeren. De naam kan dus bijdragen of afbreuk doen aan de identiteit
van een gebied. De naamswijziging was het initiatief van de Stichting Vrienden van
het Máxima park (voorheen Stichting vrienden van het Leidsche Rijn park). Zij heeft
jarenlang bij de wethouder gelobbyd om de naam van het park te wijzigen.

Media
De gemeente speelt een actieve rol bij de beeldvorming van het park. Al het
nieuws omtrent de ontwikkelingen van het park en de activiteiten die er
plaatsvinden, worden in de wijkkrant gezet. Bovendien komt dit ook op de website
van de gemeente te staan. Daarmee zet de gemeente in op een positieve
beeldvorming van het park bij de bewoners van Leidsche Rijn en Vleuten-De
Meern. Een goed voorbeeld van hoe beeldvorming bij kan dragen aan gewenst
gebruik, is het veranderen van de naam van het activiteitenterrein. In eerdere
plannen werd dit het evenemententerrein genoemd, waardoor de indruk werd
gewekt dat het geschikt zou zijn voor grote evenementen zoals muziekfestivals. Dit
soort evenementen valt niet binnen de beoogde functies van het park, waardoor de
gemeente heeft besloten de term evenemententerrein te veranderen in
activiteitenterrein in de hoop dat dit andere associaties zou oproepen bij
organisatoren van evenementen en met succes.

Bovendien vindt mevrouw Nijssen de naam Máxima park een goedkope uitstraling

Functies

hebben.

De gemeente beoogt voor het park vooral een recreatieve functie. Alle vormen van

De margriet is het symbool van het Máxima park en is overal in het park terug te
vinden, zodat het voor iedereen meteen duidelijk is waar het park begint en eindigt.
De Binnenhof heeft bovendien nog een eigen symbool, namelijk de uil. Op Het Lint
rondom Castellum Hogewoerd zijn de margrieten op Het Lint vervangen door

gebruik die hier binnen vallen, zijn toegestaan. De gemeente heeft als
vergunningverlener de controle over welke georganiseerde activiteiten al dan niet
worden toegestaan. In principe worden alle initiatieven goed bevonden, mits deze
binnen het karakter van het park passen. Voorbeelden van initiatieven die door de
gemeente zijn afgekeurd zijn een truckersdag en de braderie van de
Amsterdamsestraatweg. Bij het eerste voorbeeld waren er bezwaren van fysieke
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aard (de trucks zouden het asfalt van het Lint kapot rijden), terwijl in het tweede

jaarlijks terugkerende activiteiten vraagt de gemeente de organiserende partijen

voorbeeld vooral de aard van de activiteit niet bij de identiteit van het park paste.

om op termijn zelfvoorzienend te worden door actief op zoek te gaan naar

Een derde voorbeeld is een afwijzing van een festival, omdat dit midden in het

vrijwilligers en sponsors. Een voorbeeld van zo’n initiatief is Lintwurmpie, welke

broedseizoen zou plaatsvinden.

gericht is op het motiveren van kinderen om deel te nemen aan fysieke activiteiten

Máxima park als activiteitenvoorziening
De gemeente is zich ervan bewust dat er veel mensen zijn die wel willen sporten of
bewegen maar niet aan vereniging gebonden willen zitten. Het Lint biedt voor hen
een manier om aan sport of beweging te doen zoals zij dat willen. De Timepoints

op Het Lint. Doordat de gemeente Lintwurmpie met Sportcentrum Oudenrijn in
contact heeft gebracht, organiseren zij nu ook samen activiteiten, waaronder
beweegdagen voor kinderen zodat kinderen op een laagdrempelige manier met
allerlei sporten kennis kunnen maken.

dragen hieraan bij, omdat gebruikers van Het Lint via internet hun eigen schema’s

De gemeente heeft in het park 4500 m2 bestemd als speeltuin voor kinderen tot 12

kunnen opstellen en de tijden bij kunnen houden. Doordat het park omsloten is

jaar. De achterliggende gedachte van de ‘Bosspeeltuin’ is om kinderen meer te

door Het Lint met parallel lopende wegen voor gemotoriseerd verkeer, biedt het

laten bewegen op een speelse manier. Omdat de gemeente wil dat deze faciliteit

park volgens mevrouw Nijssen voldoende privacy voor mensen die er rustig willen

ook in de toekomst blijft bestaan, stond de gemeente erop dat zij de eigenaar van

sporten/bewegen. Naar haar mening nodigt dit mensen met overgewicht meer uit

de speeltuin zijn en niet het aangrenzende restaurant Anafora. Mocht het

tot fysieke activiteit dan bijvoorbeeld Sportcity, waar vooral slanke en gespierde

restaurant namelijk ooit van eigenaar wisselen, dan zou het risico bestaan dat de

mensen gebruik van maken.

speeltuin óf een andere functie krijgt óf dat er entreegelden voor worden gevraagd.

Er worden steeds meer activiteiten in het park georganiseerd, waarbij het initiatief
bij particulieren en verenigingen ligt. De meeste activiteiten worden in de lente en
zomer georganiseerd, en zijn meestal gratis toegankelijk. De gemeente heeft hierin

Belangrijk bij het ontwerp van de speeltuin is dat het passend is in het omliggende
gebied. Van bovenaf lijkt de speeltuin een blad, waarbij de speeltoestellen de
nerven vormen.

een faciliterende rol. Mevrouw Nijssen gaat met de initiatiefnemers in gesprek en

Er vinden regelmatig wandelingen plaats met de rentmeester van het park.

maakt gebruik van haar netwerk om de juiste mensen en organisaties met elkaar in

Hierdoor worden mensen uitgenodigd om te bewegen, maar het accent ligt hierbij

contact te brengen. Daarnaast heeft de gemeente een leefbaarheidsbudget die zij

op het leren over de natuur. Dit is dus een goed voorbeeld van een combinatie-

kan gebruiken voor dit soort initiatieven. Hier wordt echter pas aanspraak op

activiteit, waar het park zich volgens de gemeente uitstekend voor leent.

gemaakt indien de initiatiefnemers ondanks sponsors een financieel tekort heeft.
Bovendien is het leefbaarheidsbudget bedoeld om activiteiten op te starten. Bij

Toegankelijkheid
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Op de Bosspeeltuin na, is het park niet omheind en heeft circa 20 ingangen

bedoeld als ontmoedigingsbeleid om het park na zonsondergang te gebruiken,

verspreid over het Lint. Hierdoor is het park toegankelijk vanuit alle omliggende

zodat de flora en fauna binnen de parken een rustige omgeving wordt geboden.

woongebieden. Bovendien is de toegang tot het park gratis. De gemeente ziet dit

Volgens de gemeente hoeft dit geen problemen op te leveren voor de objectieve en

als voordeel, omdat het betreden van het park hierdoor laagdrempelig is voor de

subjectieve veiligheid. De objectieve veiligheid wordt gewaarborgd door

bewoners van Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. Echter is het niet kunnen

handhaving en toezicht, die ook ’s avonds surveilleren. Bovendien heeft het park

afsluiten van het park volgens de gemeente ook een nadeel, omdat mensen nu ook

sinds kort een eigen wijkagent waar gebruikers van het park zich tot kunnen richten

het park kunnen betreden na zonsondergang. Dit is in verband met de rust voor de

indien er problemen zijn. Om het gehele park liggen wegen die wel verlicht zijn en

flora en fauna niet wenselijk.

waar wel gestrooid wordt. Dit biedt volgens de gemeente een goed alternatief voor
de mensen die met gevoelens van onveiligheid kampen. Mensen die toch voor de

Om het park ook voor minder valide mensen toegankelijk te maken, zijn er meer
paden geasfalteerd dan in het begin gepland was. Ook gebruikers met
wandelwagens en buggy’s profiteren hiervan.

Het park is niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. De gemeente heeft
hiervoor gekozen om drie redenen. Ten eerste verstoort gemotoriseerd verkeerd
de rust voor de flora en fauna. Ten tweede verstoort het de beleving van de
gebruikers van het park, die volgens de gemeente vooral ontspannen zou moeten

onverlichte routes kiezen, doen dit volgens de gemeente op eigen risico.
Problematiek
De gemeente is zich ervan bewust dat hetgeen zij bedacht hebben voor het
Máxima park, in de praktijk nog moet blijken. Oftewel, dat hun ‘conceived space’
niet geheel overeen hoeft te komen met de ‘perceived’ en ‘lived space’. De
gemeente houdt dan ook nauwlettend in de gaten waar zich problemen voordoen,
zodat deze efficiënt kunnen worden aangepakt.

zijn. Ten derde is het toestaan van gemotoriseerd verkeer onveilig voor andere

Grondbezit

parkgebruikers, omdat het Lint officieel een wandelroute is.

Om het park aan te kunnen leggen heeft de gemeente Utrecht een groot aantal
stukken grond aan moeten kopen. Derhalve is het park in delen aangelegd. Op dit

Veiligheid

moment is er nog één onderbreking in het Lint Zuid, omdat de eigenaar zijn grond

Doordat het park overdag intensief wordt gebruikt, is er een sprake van een grote

weigert te verkopen. Dit geschil ligt nu bij de Raad van State.

sociale controle. Dit draagt bij aan de veiligheid van het park. Het park is echter na
zonsondergang niet verlicht. Dit is een bewuste keuze van de gemeente geweest,
die past binnen hun stedelijk beleid om parken nauwelijks te verlichten. Het is
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Parkeren

hebben voorrang, maar doordat de kruisingen slecht verlicht zijn, is dit voor het

Een ander probleem waar de gemeente tegen aan loopt zijn de

doorgaand verkeer niet altijd duidelijk. Daarom wordt er nu extra verlichting

parkeervoorzieningen. Het park heeft één parkeervoorziening met 140

aangelegd bij deze oversteekplaatsen.

parkeerplaatsen, gelegen bij de hoofdentree van het park. Het activiteitenterrein is
echter verderop gelegen, waardoor dit bij georganiseerde activiteiten problemen
kan opleveren. Er is namelijk te weinig parkeerruimte indien veel bezoekers met de
auto komen. Hieruit voortvloeiend kan dit overlast veroorzaken voor de
omwonenden van het Máxima park, indien bezoekers hun auto in de omliggende
wijken gaan parkeren. De kans is dan groot dat omwonenden bij een volgende
evenement dan bezwaar gaan maken, waardoor de functie van het
activiteitenterrein in het geding komt. De gemeente probeert daarom bezoekers te
motiveren om lopend of fietsend naar het park te komen.

De overlast van hangjongeren valt tot nu toe mee, dankzij het surveillance door de
politie en handhaving en toezicht. Mevrouw Nijssen wijst erop dat het hangen zelf
niet onder ongewenst gebruik valt, maar wel als er overlast ontstaat en er sprake is
van vandalisme. Zo zijn er klachten binnengekomen over graffiti. De gemeente
hanteert hierin het beleid dat graffiti slechts wordt verwijderd indien het om
beledigende symbolen of teksten gaat. Dit, vanwege het feit dat de gemeente
simpelweg niet genoeg financiële middelen heeft om alles te verwijderen. Dit beleid
geldt voor de stad als geheel en de gemeente ziet het Máxima park vanuit dit
oogpunt ook als stedelijk gebied. Voor de parkpergola verwacht de gemeente ook

Ongewenst gebruik

problemen met graffiti, omdat de pergola wit is. De bomen en planten die er tegen

De gemeente was bang dat Het Lint vooral gebruikt zou worden door

aan gaan groeien, zullen dit probleem vermoedelijk in de toekomst verminderen.

mountainbikers en wielrenners, waardoor andere vormen van gebruik, zoals
wandelen, niet meer mogelijk zouden zijn. Een ontwerper heeft toen gezegd dat de
langzaamste gebruiker het algehele tempo bepaalt. In de zomer 2011 is het
grootste gedeelte van het Lint in gebruik genomen en hieruit blijkt inderdaad dat de
wandelaar het tempo op het Lint bepaalt. Er zijn wel problemen geconstateerd met
wielrenners bij de kruisingen met bestaande wegen. De wielrenners op Het Lint

Gemotoriseerd verkeer is in het park niet toegestaan. Er rijden echter regelmatig
scooters en brommers door het park. Controle van toezicht en handhaving moet dit
probleem beperken.
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AANTEKENINGEN INTERVIEW TOEZICHT & HANDHAVING
(Hasan Karaãgaç - Teamchef Toezicht en Handhaving Leidsche



Toegankelijkheid park, maakt aparte regels opstellen lastig. Borden
plaatsen met regels bij meer dan 16 ingangen is niet te doen, omdat men

Rijn/Vleuten/De Meern)

op vele manieren in het park kan komen waardoor de regels gemist






Conflicterend gebruik: Vooral loslopende honden, hondenpoep en

kunnen worden. Aanvullende regels waren bijvoorbeeld: niet na

scooters. ’s Avonds hangjongeren die overlast veroorzaken en de boel

zonsondergang betreden. Maar dit is onmogelijk vanwege het feit dat er

vernielen (drankflessen).

mensen in het park wonen. Derhalve geldt nu de APV.

Gebruikers en omwonenden klagen over geparkeerde auto’s, ander

Máxima park ziet hij niet als park maar als groen gebied waar mensen

bij oneigenlijk gebruik.”

20 mensen in dienst, 2 per dag op 1 dagdeel in Máxima park. Verder
wordt route Máxima park veel gebruikt. Tot 23.00 uur, tot 1 uur
straatcoaches.



Verlichting: ’s Avonds het park niet gebruiken, dus geen verlichting. Aan
de andere kant, gaat dit niet ten koste van de veiligheid? Nu: ’s avonds
veilig. Grootste incidenten (hangjeugd) direct aangepakt



In het park worden meer bekeuringen gegeven dan elders in het gebied
(Vleuten/de Meern/de Haar/Terwijde).



Bij evenementen: beoordelen op grootte, gaat het park niet kapot en hoe
is verkeersafwikkeling en parkeren geregeld?



“Mensen willen meer veiligheid, dus meer toezicht aanwezig in het gebied,
maar ze willen er zelf geen last van hebben in de vorm van bekeuringen

gebruik van maken en wonen.




gebruik waar zij last van hebben.

“We zijn blij dat het park zoveel gebruikt wordt, maar ik ben bang dat het
aan zijn eigen succes ten onder gaat” Dan zijn aanvullende maatregelen
nodig, zoals fietsers verbieden, toch afsluiten van het park.
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UITWERKING INTERVIEW BIANCA

gewoon een mooie natuuromgeving. Je kan helemaal rond en dat is leuk. Je kan er
zelfs wat eten. Dus het is voornamelijk de omgeving hier zelf zeg maar.

Woonwijk

De Meern

Geslacht

Vrouw

Leeftijd

34

Opleiding

HAVO

Inkomen

€10.000-€20.000,-

Lengte

1.78

Gewicht

63kg

BMI

20 = Geen overgewicht

Perceptie overgewicht

Geen overgewicht

Dus dat is een positieve beleving?
Jazeker, heel positief!

Zijn er ook dingen in het park die u negatief ervaart?
Nee, ik vind het eigenlijk een hele verbetering met dat dit hier is gekomen, moet ik
zeggen. Nee, ik zie niet echt negatieve kanten ervan.

Want heeft u het oude landschap nog gezien?
Eigenlijk niet, want we wonen nog niet zo heel erg lang. Dus het oude landschap is

Hoe vaak maakt u gebruik van het Máxima park?

mij niet bekend. Het is me trouwens wel opgevallen dat er niet zo heel veel

Ik denk één keer in de week. Zeker. Met mooi weer dan hè.

afvalbakken staan in de omgeving of het is me ontgaan. Maar dat zou wel meer

Mooi weer vindt u dus belangrijk? Wat vindt u “mooi weer”?

mogen.

Als het droog is. Het maakt me niet zo uit als het koud is. Dan ga ik ook nog wel,

Voor wie is het Máxima park bedoeld?

maar als het maar droog is. Met regen kom ik hier absoluut niet.

In principe voor iedereen, maar het is meer voor jonge kinderen vind ik. Of je moet

En qua wind?
Oh, dat maakt niet zo heel veel uit. Als het hard waait, ga ik op zich ook nog wel. Ik
vind het gewoon een hele mooie omgeving hier en het is gezellig. Ik woon zelf in
De Meern dus het is lekker dichtbij. Je bent er in principe zo. En skeeleren ook. Is
ook leuk om hier te doen.

Ok. U zei net “gezellig” . Wat bedoelt u daar precies mee?
Het is lekker fietsen daar. Het is er lekker rustig. Ik ga meestal met m’n man of met
m’n dochtertje. Je hebt geen verkeer of drukte van auto’s of brommers. Het is

hier gaan skeeleren als wat oudere, maar in principe heb je er een speeltuin dus
daar kan je goed met je kinderen vertoeven. En oudere mensen kunnen hier
natuurlijk ook lekker wandelen. Dus eigenlijk is het wel voor iedereen een beetje
toegankelijk denk ik.

Bent u wel eens in het park geweest na zonsondergang?
Nee, nog nooit.

Hoe komt dat?

BIJLAGE 3

Het is niet verlicht.

Wat vindt u daarvan?
Jammer, want als je ’s avonds nog even in het park wil lopen of wat dan ook. Als
het hier donker is, ga ik hier niet lopen.

Omdat?
Ik vind het een beetje eng om hier ’s avonds alleen te lopen, moet ik eerlijk zeggen.
Dat doe ik dus niet zo snel. Ik voel me dan minder veilig. Omdat je er ook niet veel
huizen in de omgeving hebt. Een paar, maar dat is te ver weg.

‘UITWERKING INTERVIEWS’

Maakt u wel eens gebruik van groenvoorzieningen buiten uw directe
woonomgeving?
Ik moet zeggen dat ik wel eens naar Rhijnauwen ga, dat theehuis. Bij Bunnik. Daar
ga ik ook veel heen, maar dat is meer in de weekenden dat ik daar heen ga.

En waarom gaat u in de weekenden daar naartoe en niet naar het Máxima park?
Omdat ze daar een heel leuk theehuis hebben dat wat groter is dan die in het
Máxima park en het is er wat drukker, wat gezelliger. Je kan er een bootje huren en
dat heb je hier natuurlijk ook niet. Dus je hebt wat meer voorzieningen daar. We
gaan daar meestal wandelen of een kopje koffie drinken. Je hebt er ook wat dieren,

Hoe veilig voelt u zich overdag in het park?

dat is voor m’n dochtertje natuurlijk hartstikke leuk. Dat heb je in het Máxima park

Ja, heel veilig. Prima.

ook niet. Er is daar gewoon meer te doen dan hier. Maar het is wel wat verder weg,

Komt u ook wel eens alleen in het park?
Nee eigenlijk niet. Meestal ga ik met m’n dochtertje. Ja, als ik ga skeeleren ga ik

dus daarom doen we dat in het weekend. Dat doe je dan met de auto, dat is
sneller. Of je moet er echt een dagje van maken dat je er op de fiets heen gaat.
Maar meestal doen we het even snel met de auto.

alleen. Maar dan meestal met een vriendin of met m’n zus.

Hoe komt dat?
Ik vind het vooral gezelliger. Het is niet zo dat ik niet in m’n eentje durf of zo. Met

Ok, duidelijk. Wat doet u om gezond te blijven?
Ik loop heel veel, ik fiets heel veel en ik eet gezond. Tenminste, dat vind ik wel.
Gevarieerd.

m’n dochtertje ben ik sowieso veel op stap, dus ik ben eigenlijk nooit alleen. Maar
ik vind het vooral veel gezelliger. Dus dat is de reden. Niet dat ik me niet veilig voel.

In hoeverre speelt uw gewicht daarbij een rol?
Eigenlijk helemaal niet. Het is meer dat ik het een leuke bezigheid vind om te
bewegen. Ik ben sowieso iemand die meer van buiten sporten houd dan in een

Op welke dagen en tijdstippen gaat u naar het park?
Meestal op m’n vrije dagen, dat is de maandag, de dinsdag en de donderdag. Vaak
tussen de middag of eind van de middag.

sportschool.

Wat is voor u de meerwaarde van buiten sporten?
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Dat je in de natuur bent! Je hoort de vogels en je zit niet in zo’n benauwd hok
binnen. Ik vind het een heel vrij gevoel als je buiten bent.

De gemeente wil graag het Máxima park profileren als activiteitenvoorziening,
zodat mensen meer gaan bewegen in de strijd tegen overgewicht. Denkt u dat het
park daaraan bij kan dragen?
Ja, dat denk ik wel. Maar ik denk ook dat het wel in je moet zitten. Je moet het wel
zelf willen, zelf iets willen doen om iets te verbeteren. Kijk, het park is wel
toegankelijk, want ik zie vaak mensen hier hardlopen. Het is ook wel een mooie
omgeving om te gaan hardlopen, maar als het niet in je zit… Dan maakt het niks uit
denk ik. Je moet wel zelf sportief willen zijn en ik denk ook wel dat dit park kan
motiveren, maar tenslotte ben je wel degene die het zelf moet gaan doen denk ik.
Maar ik vind het goed dat ze dat doen hoor, want er zijn heel veel mensen met
overgewicht. Dus ik vind het wel heel goed om dat zo te benadrukken.

Prima, dank u wel voor uw uitleg!
Geen dank!

BIJLAGE 3

UITWERKING INTERVIEW DANIËLLE

‘UITWERKING INTERVIEWS’

Hoe beleeft u het park?
Ja, leuk park. Zeker om met de kinderen heen te gaan. Vooral de speeltuin. Maar

Woonwijk

De Meern

Geslacht

Vrouw

Leeftijd

32

En wat vindt u van de inrichting van het park? Zoals het landschap en de bankjes

Opleiding

Universitair

en dergelijke?

Inkomen

> 50.000

Mooi aangelegd. Op de bankjes en zo heb ik eigenlijk nooit zo gelet. Maar ik kom

Lengte

1.70

dan ook eigenlijk alleen maar in de speeltuin en het restaurant.

Gewicht

60 kg

BMI

21 = Geen overgewicht

Perceptie overgewicht

Geen overgewicht

Hoe vaak komt u in het Máxima park?
Even denken hoor. Ik denk ongeveer vier keer per jaar. Ja, zoiets, hooguit.

ook om een kopje koffie te drinken.

Bent u wel eens ’s avonds in het park geweest?
Nee, eigenlijk nooit. Nee, dan liggen de kinderen al op bed. En als ik al naar het
park ga, is dat voor de kinderen.

Dan weet u waarschijnlijk niet dat het park na zonsondergang niet verlicht is. Wat
vindt u daarvan?

Hoe komt het dat u er niet vaker komt?

Niet? Goh. Nou, eigenlijk maakt het mij niet zo uit, want ik heb er ’s avonds toch

Weinig tijd. Maar ook het weer. Het moet wel lekker weer zijn. Dus in de zomer

niets te zoeken.

komen we er een paar keer en de rest van het jaar niet.

Hoe vaak maakt u gebruik van groengebieden buiten uw woonwijk?
Wat is voor u lekker weer?
Zon, graadje of 20-25. Ja, een echt zomers dagje zeg maar

En wat doet u op zo'n dag in het park?
Met de kinderen naar de speeltuin en naar het restaurant. Maar alleen als het mooi

Nou, bijna elk weekend.

En waar is dat dan?
We fietsen veel door het Groene Hart en we wandelen af en toe bij Kasteel de
Haar. Maar meestal gaan we lekker fietsen. Valt het Lint trouwens ook onder het
Máxima park?

weer is hoor! De kids gaan dan lekker spelen en wij houden ze vanaf het terras in
de gaten.

Ja
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Oh nou, daar gaan we ook wel eens fietsen. Dan kunnen de kinderen ook zelf

alleen gelden voor de mensen die daar echt zin in hebben. Dus die toch al

fietsen zonder aangereden te worden.

gemotiveerd zijn zeg maar. Ik bedoel, de mensen die geen zin hebben om te

En hoe vaak doet u dat ongeveer?

sporten, zul je toch nooit zo ver krijgen.

Nou, een paar keer in de zomer. Vorig jaar zijn we twee keer geweest. Eigenlijk

En als die sportverenigingen er niet waren geweest, zou het park dan nog steeds

zouden we het vaker moeten doen, maar ja we komen tijd tekort.

bij kunnen dragen aan een actievere leefstijl van de omwonenden?

Heeft u geen last gehad van skaters of wielrenners die waarschijnlijk een hoger
tempo hebben dan uw kinderen?
Nee, eigenlijk niet.

Wat is voor u het belangrijkste verschil tussen het Groene Hart en het Máxima
park? Waarom kiest u vaker voor het Groene Hart?
Het is natuurlijk niet te vergelijken. Het park is zo eh, aangelegd. Het Groene Hart
voelt meer als natuur. En je kan daar ook verder fietsen. Want op het Lint kun je
wel rondjes fietsen, maar dat heb je ook wel een keer gezien.

Wat doet u om gezond te blijven?
Ik sport twee keer per week, ik zit bij een hockeyvereniging. En ik let op wat ik eet.
Niet te vaak junkfood, dat soort dingen.

Denkt u dat dit park bij kan dragen aan een betere gezondheid van de bewoners in
de omliggende wijken, doordat zij meer zullen bewegen?
Er zijn nogal wat sportverenigingen in het park, dus ja, ik denk het wel. Er zijn
mogelijkheden genoeg. Volgens mij zit er voor iedereen wel iets bij. Want er zit
hockey, voetbal, honkbal, tennis en volgens mij zit er ook nog een manege ergens,
maar dat weet ik niet zeker. Maar goed, keuze genoeg lijkt me. Maar dat zal wel

Dat denk ik niet. Je kan er natuurlijk wel een rondje lopen, maar om dat nou heel
vaak te doen. Op een gegeven moment heb je dat park wel gezien. En wat als het
slecht weer is? Zoals in de winter. Nee, ik denk dat het in ieder geval niet blijvend
is dan. Om aan je conditie te werken, is een sportvereniging toch handiger. Of een
sportschool.

Met welk doel komen mensen volgens u in het Máxima park?
Om te ontspannen, voor recreatie.

Is er nog iets dat u kwijt wil over het park dat nog niet aan bod is gekomen?
Nee, ik zou het niet weten, maar ja ik kom er natuurlijk ook eigenlijk nooit.

Dank u wel voor uw heldere uitleg en tijd.

BIJLAGE 3

UITWERKING INTERVIEW DHR. EIJKELENBURG

‘UITWERKING INTERVIEWS’

gepasseerd bent, kom je nogal snel aan en dat wil ik op deze manier voorkomen.
Maar ik doe het vooral voor m’n conditie.

Woonwijk

Vleuten

Geslacht

Man

Leeftijd

72

Opleiding

Middelbaar beroepsonderwijs

Inkomen

20.000 – 30.000

Lengte

1.75

Gewicht

67 kg

Hoe bedoelt u, “te breed”?

BMI

22 = Geen overgewicht

Nou, doordat het zo breed is komen er veels teveel wielrenners. Dat is

Perceptie overgewicht

Geen overgewicht

levensgevaarlijk voor de wandelaars en al helemaal voor kinderen die hier spelen.

Doet u nog meer om op gewicht gewicht te blijven?
Nee, ik vind eten veel te lekker. Dus ik moet het van het bewegen hebben.

Hoe beleeft u het Máxima park?
Het is een mooi park, prachtig aangelegd, maar het Lint is te breed.

Hetzelfde geldt voor skaters, ze gaan zo hard. Ze kunnen nauwelijks op tijd

Hoe vaak komt u in het Máxima park?
Iedere dag, ’s ochtends en ’s avonds. Ik loop hier altijd met m’n hondje. Het is een

stoppen als dat nodig zou zijn, maar ik erger me vooral aan de wielrenners. Die
letten nergens op.

whippet dus die heeft veel beweging nodig en in dit park kan ik een mooi rondje

Heeft u wel eens zo’n gevaarlijke situatie in het park gezien of meegemaakt?

maken.

Niet zelf meegemaakt, ik kijk wel uit, maar ik heb het wel vaak al zien gebeuren dat

Loopt u dan het hele Lint af?
Nee, dat niet, maar ik loop ’s ochtends een uur en ’s avonds een uur, dus dan red
ik die 10 kilometer niet.

het allemaal maar net goed gaat. Het is een kwestie van tijd voordat er serieuze
ongelukken gebeuren. De gemeente had er een voetpad van moeten maken,
eventueel met een aparte strook voor skaters of fietsers. Maar die wielrenners
moeten ze hier weren, het verpest de gemoedelijke sfeer.

Doet u dat alleen voor uw hond of ook voor uw eigen gezondheid?
Beide! Ik heb altijd bij allerlei sportverenigingen gecoacht, dus ik weet hoe
belangrijk bewegen is om gezond te blijven. Op mijn leeftijd ga ik natuurlijk niet
meer hardlopen. Hardlopen is sowieso niet zo gezond hoor, je kan beter stevig
doorwandelen. Het houdt me in conditie en op gewicht. Als je eenmaal de 50

Hoe veilig voelt u zich in het park?
Heel veilig. Tja, die wielrenners en skaters, daar moet je voor uitkijken. Ook voor
die jonge gasten op scootertjes trouwens. Maar ik pas wel op.
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U gaf aan dat u ook ’s avonds gebruik maakt van het park. Doet u dat ook in de

gemeente het afval niet weghalen. Ja, heel af en toe. Maar daardoor verrommelt

winter?

het park en dat is zo zonde.

Ja hoor, weer of geen weer. Die hond moet er toch uit.

Welke positieve aspecten heeft het park volgens u?

Dan is het u waarschijnlijk ook opgevallen dat het park ’s avonds niet verlicht is.

Het is natuurlijk prachtig aangelegd, ruim, veel verschillende onderdelen: Het ziet

Wat vindt u daarvan? Heeft dat invloed op hoe veilig u zich voelt?

er nergens hetzelfde uit. En je hebt nu natuurlijk allemaal nieuwe dieren die op zo’n

Tja, ik denk dat ze dat hebben bedacht voor de vogeltjes en andere dieren of zo.

park afkomen. Veel verschillende vogels, ook roofvogels. Vooral als het rustig is in

Zodat mensen er ’s avonds en ’s nachts niet komen. Maar mij maakt het niet uit.

het park kun je die zien. Het is wel jammer dat de ooievaars die hier eerst zaten

Soms voel ik me wel onveilig, omdat ik niet goed zichtbaar ben. Dus als er dan

weg zijn. Maar ja, dat krijg je hè. Als je het landschap verandert, maak je een ander

toch nog fietsers of scooters aan komen, ben ik wel es bang dat ze me niet zien.

soort milieu. En daar horen andere dieren bij.

Zijn er andere dingen die u als negatief ervaart?

Komt u ook wel eens in andere groengebieden buiten uw directe woonomgeving?

Er is hier veels te weinig voor de honden. Ik wil m’n hond los laten lopen, maar ja,

Ja ja, we gaan in het weekend meestal naar het Palmbos in Den Dolder. Daar kan

dat mag dan weer niet. Maar regel dan een fatsoenlijke afgeschermde plek waar

ik mijn hondje wel los laten lopen. Vindt ie heerlijk. Dan gaat mijn vrouw ook vaak

dat wel kan. Eentje waar deze jongen echt kan rennen. Ja, er zijn wel een paar

mee, ze is gek op het bos. Dit park vindt ze te nep. Te kunstmatig allemaal.

kleine hondenweides, maar die worden niet schoon gehouden, dus moet je echt
uitkijken waar je loopt, anders sta je zo in de hondenpoep. En vaak is het er
modderig, die afwatering is slecht geregeld. Als het een dag heeft geregend, loop
je tot je enkels in de drek. Het beheer van dit park functioneert sowieso niet.

In welk opzicht bedoelt u?
Nou, die afvalbakken worden bijna nooit geleegd. Er al veels te weinig afvalbakken,
dus mensen gooien hun afval in de struiken. Ja logisch, niet iedereen kan het
opbrengen om z’n afval honderden meters mee te slepen voor ie de eerste de
beste afvalbak tegenkomt. Belachelijk. Maar het ergste is dus dat die lui van de

Wat is voor u het verschil tussen het Palmbos en het Máxima park?
Nou, het landschap natuurlijk en dat ik m’n hondje er los kan laten lopen. Maar ik
vind dit park ook prima. Het is lekker dichtbij, ik loop de straat uit en ik sta middenin
het park, ideaal. Het is hier een stuk drukker dan in het Palmbos, zeker bij mooi
weer. Dat vindt ik wel gezellig, beetje een praatje maken met mensen.

Waarvoor wordt dit park volgens u het meest gebruikt?
Om te recreëren denk ik. Ja, het is natuurlijk gewoon een compensatie voor al die
nieuwbouw, dus ze moesten wat natuurlijk. Je moet de mensen ergens kunnen
laten luchten en dat kan hier heel goed.

BIJLAGE 3

Denkt u dat dit park bij kan dragen aan een betere gezondheid van de bewoners in
de omliggende wijken, doordat zij meer zullen bewegen?
Oh zeker! Als je ziet hoeveel mensen hier hardlopen of gewoon een rondje
wandelen. Dat hadden ze anders misschien niet gedaan. Het Lint leent zich daar
natuurlijk heel goed voor: Het is geasfalteerd en het loopt in een rondje. Nou, en
dan heb je nog die borden waarop je je tijden bij kan houden. Dat is ideaal voor
mensen die aan hun conditie willen werken.

Is er nog iets dat u kwijt wil over het park dat nog niet aan bod is gekomen?
Even denken, nee niet echt. Ja, ze moeten het es gaan onderhouden, anders is het
binnen een paar jaar een grote bende hier. Dat zou jammer zijn.

Dank u wel voor uw heldere uitleg en tijd.
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117

118

OP ZOEK NAAR BALANS IN DE OPENBARE RUIMTE

UITWERKING INTERVIEW DHR. VAN VLIET

Hoe zou u het oorspronkelijke karakter omschrijven?
Dorps. Het was landelijk gebied, weilanden, koeien, boerderijen. En de slootjes

Woonwijk

Vleuten

ertussen. Ja, het was een prachtig gebied. Toen ging ik er regelmatig wandelen of

Geslacht

Man

fietsen. Ik woon al mijn hele leven in Vleuten. Ik hou van dat kleinschalige en toch

Leeftijd

49

Opleiding

Middelbare beroepsopleiding

Inkomen

€20.000,- - €30.000,-

Lengte

181cm

Onderdeel van?

Gewicht

75kg

Ja, van Utrecht. Vleuten is toen gefuseerd met de gemeente Utrecht. Hadden ze

BMI

23 = Geen overgewicht

nooit moeten doen. Ik was daar toen al op tegen, omdat ik bang was dat ze over

Perceptie overgewicht

Geen overgewicht

zich heen zouden laten lopen. Nou, en dat doen ze dus. Moet je kijken, er blijft niks

dat weidse van de omgeving, zoals het Groene Hart. Maar nu wordt alles
volgebouwd en zijn we onderdeel van.

Hoe vaak komt u in het Máxima park?

over van de dorpse sfeer en dus ook niet van het landschap. Ze gooien alles vol en

Nooit. Ik ging er eerder wel vaak naar toe. Vroeger ja, maar nu niet meer.

dat wat niet volgebouwd wordt, veranderen ze in een park.

Waarom komt u er nu niet meer?

Dus u vindt het park niet mooi aangelegd?

Het is niet meer hetzelfde.

Ja, het is wel mooi aangelegd, maar het is zo nep en het past hier niet. Dit hoort in

Wat is er veranderd?
Nou, eerst had je er echt natuur, weilanden met koeien. Maar nu, ze hebben alles
weggehaald en dat park er neer geplempt. Doodzonde.

Waarom vindt u dat zonde?
Dat hele park. Dat is geen Vleuten meer, dat is gewoon allemaal Leidsche Rijn. Het
wordt allemaal maar uit de grond gestampt en datzelfde geldt voor dat park. Het
heeft helemaal niets meer te maken met Vleuten, met de geschiedenis. Het hele
karakter is met de grond gelijk gemaakt. Dat vind ik zo jammer. Echt dood- en
doodzonde!

een stad, niet in Vleuten. Hadden ze nooit moeten doen. Wat was er mis met het
landschap dat er zat? Daar kunnen mensen toch ook wandelen en fietsen. Ik deed
dat heel vaak. Maar nu kom ik er nooit meer.

Wat bedoelt u met “nep”?
Nou, het is zo kunstmatig. Over iedere vierkante meter is nagedacht en aangelegd.
Juist dat aangelegde vind ik niet echt voelen. Het voelt alsof je in een hokje wordt
geduwd, zo van: Kijk mensen, hier moeten jullie gaan recreëren, niet tussen de
weilanden, maar hier in het park. En dan op deze en deze manier. Mensen hoeven
niet meer zelf na te denken, dat doet de overheid wel voor ons. De overheid denkt
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te weten wat beter voor ons is, maar ik kan je wel vertellen dat we er echt niet

U zei net dat u veel fietst. In hoeverre speelt uw gewicht daarin een rol?

vooruit zijn gegaan hier.

Geen. Of nou ja, ik fiets vooral om lekker uit te waaien, maar het is natuurlijk ook

Maakt u nu gebruik van andere groenvoorzieningen?
Ja, ik ga nu vaak naar het Groene Hart, richting Harmelen of naar Haarzuilen. Het
is jammer dat ik het nu verder weg moet zoeken. Eerst wandelde ik zo de straat uit
en ik zat in het groen. Nu moet het op de fiets.

om in vorm en fit te blijven. En bij in vorm blijven, hoort natuurlijk ook wel een
beetje je gewicht. Daarvoor kun je ook wel naar een dure sportschool, maar dat
kost je ten eerste handenvol geld en ten tweede zit je dan maar binnen te zitten.
Het ziet er altijd hetzelfde uit en dat heb je buiten natuurlijk niet. Dan heb je de
verschillende seizoenen, verschillende weersomstandigheden, vogeltjes, ja dat

Hoe vaak doet u dat?

soort dingen. Dus misschien let ik indirect toch een beetje op m’n gewicht. Ik ben

Twee keer per week, zeker wel. Maar dan moet het wel een beetje weer zijn

niet dik, nooit geweest, maar ik heb wel altijd veel aan beweging gedaan.

natuurlijk.

De gemeente wil het Máxima park profileren als activiteitenvoorziening, zodat

Wat zijn voor u gunstige weersomstandigheden om daar te gaan fietsen?

mensen meer gaan bewegen, onder andere om overgewicht tegen te gaan. Denkt

Droog. Het moet droog zijn, want met regen ga ik niet. Verder maakt het niet zo uit.

u dat het park daar aan bij kan dragen?

Het hoeft echt niet volop zon te zijn met 25 graden. Ik vind het gewoon fijn om een

Heb je daar een park voor nodig? Mensen moeten gewoon eens minder op de

frisse neus te halen, even de zorgen van je afzetten. Ja hoor.

bank hangen of achter al die schermpjes vandaan komen. Ja en dan kun je in het

Gaat u daar ook wel eens na zonsondergang naartoe?

park natuurlijk wel gaan wandelen of fietsen of hardlopen, maar dat kon toch ook in
het oude landschap? Daar heb je niet per se een park voor nodig.

Nee. Nee, wat zou ik daar dan moeten doen? Als ik ga fietsen, vind ik het juist fijn
om door de natuur te fietsen. In het donker zie je niet waar je fietst, dus dan heeft

Ok, dank u wel. Ik weet voldoende. Wilt u nog iets toevoegen aan dit gesprek?

het voor mij geen zin. Het is niet dat ik bang ben in het donker hoor, dat maakt me

Ja, ze moeten eens wat respect hebben voor de kleinere kernen. Hier in Utrecht,

niks uit. Maar ik zie gewoon graag al het groen en in het donker zie je dat niet hè.

maar in heel Nederland geldt dat. Niet zomaar alles volbouwen. Gewoon wat meer

Het Máxima park wordt ’s avonds niet verlicht. Wat vindt u daarvan?
Ja, wat vind ik daarvan. Ik kom er nooit, dus het maakt me niet zo uit eigenlijk.

respect voor de historie van een plek en dat eens proberen in stand te houden.
Nieuw is echt niet altijd beter. Dus eerst kijken wat er al goed is en als ze dat niet
kunnen vinden, moeten ze dat maar aan de bewoners vragen.

Scheelt een hoop energie en geld denk ik. En net wat ik zeg, wat moet je daar nou
in het donker doen? Nee hoor, prima zo.

Hartelijk dank voor uw tijd en uitleg
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Bedoelt u met "minder prettig", minder veilig?
Nee, dat is wat ver gezocht. Het is meer dat je niet het idee hebt van, het is nu

Woonwijk

Vleuterweide

minder licht laat ik lekker het park in gaan. Het is meer: het wordt minder licht, dus

Geslacht

Man

we gaan het park uit.

Leeftijd
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Opleiding

Hogere beroepsopleiding

Hoe beleeft u het Máxima park?

Inkomen

30.000-40.000

Rustig, ruim en relaxed. Ja prima park. Heerlijk om in te wandelen.

Lengte

1.93

Gewicht

115 kg

BMI

31 = Obesitas

Perceptie overgewicht

Overgewicht

Wat bedoelt u precies met ‘relaxed’?
Lekker rustig, geen herrie. Ja ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, gewoon, rust!

En wat vindt u van de fysieke kenmerken, zoals het landschap en het
straatmeubilair?

Hoe vaak komt u in Máxima park?
Nou, sinds de kleine er is, zeker wel 1 keer per week. Als het niet vaker is. Meestal
doordeweeks, want in het weekend zijn we veels te druk. Doordeweeks hebben we
om en om een dag dat we op de kleine passen, dus dan hebben we er lekker de

Ja, goed. Ze moeten het nog wel een keertje afmaken, dat laatste stukje Lint
bedoel ik. Tja, en verder moet het allemaal nog een beetje groeien hè. Maar verder
vind ik het wel mooi aangelegd dat je denkt van nou, als we een paar jaar verder
zijn dan wordt het alleen maar mooier als het goed is.

tijd voor. Maar alleen als het droog is hoor. Dus in de lente en zomer gaan we

Waar kent u het Máxima park van?

vaker dan in de herfst en winter.

We wonen ernaast, dus we kunnen het vanuit ons huis zien. We hebben zelfs de

Wat doet u daar?
Wandelen over het Lint met de wandelwagen.

En gaat u ook wel eens na zonsondergang?
Nee. Laatst zijn we een keertje wat later gegaan en toen we teruggingen begon het
al te schemeren. Dat was rond acht uur denk ik. Toen viel het ons op dat het
helemaal niet verlicht was. Dat voelt toch niet erg prettig.

hele aanleg ervan kunnen zien.

Maakt u ook gebruik van groenvoorzieningen buiten uw directe woonomgeving?
Ja, ik kom oorspronkelijk uit ’t Gooi en daar heb je hei. Dus daar wil ik nog wel
eens wandelen. Mijn vrouw komt uit Haarlem, dus gaan we nog best vaak naar het
strand natuurlijk, en we gaan wel eens naar het bos in Doorn. Dat soort dingen
doen we dan meer in de weekenden. Het Máxima park is vlakbij dus meer voor
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doordeweeks. Het is vooral sinds we een kleintje hebben hoor, dat frisse neus

Ik zou het zo snel niet weten. Nee. Misschien het weer? Als het regent of in de

halen, veel meer dan vroeger. Het is eigenlijk heerlijk om even naar buiten te gaan.

winter, als het heel koud is. Dan is het denk moeilijk om jezelf ertoe te zetten om

De overheid doet er steeds meer aan om openbaar groen te profileren als

daar in het park te gaan joggen of zo.

activiteitenvoorziening, dus als gebied waar men kan bewegen. Wat vindt u

Wilt u nog iets kwijt over het park dat nog niet aan bod is gekomen?

daarvan? En voelt u zich ook aangesproken?

Ik zou het even niet weten.

Nou, hartstikke goed. Ik denk dat als die kleine straks wat ouder is, dat we dan wel
ook gaan fietsen. Dat wordt denk ik ook een vast onderdeel en dat kan heel goed
op het Lint. Bovendien heb je daar die grote velden om op te voetballen of zo.

Dus u gaat in de toekomst ook fysiek actief zijn in het Máxima park?
Zeker!

En doet u dat om ‘een frisse neus te halen’ zoals u net aangaf, of ook voor uw
gezondheid?
Nou, een combinatie van beide denk ik. Je blijft op die manier ook wel een beetje in
beweging.

Welke rol speelt overgewicht hierin voor u?
Geen. Ik heb wel overgewicht, maar ik doe er niets meer aan. Ik heb alle diëten
geprobeerd en het werkt niet, je wordt er alleen maar dikker van. Dus ik heb het
opgegeven.

Welke aspecten van het park maken het park geschikt om er fysiek actief te zijn?
Het is gewoon heel mooi aangelegd en wat ik zei, het Lint. Ja, heel geschikt.

Welke aspecten van het park belemmeren dit?

Dank u wel voor uw heldere uitleg en tijd.
Prima, succes met je onderzoek!
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Ja, dat verwacht ik wel ja, maar dit wordt onze eerste echte zomer hier. We wonen
hier pas, dus misschien is dat ook wel de reden dat ik er nog nooit geweest was.

Woonwijk

Vleuterweide

Geslacht

Man

Leeftijd
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Welke indruk heeft u van het Máxima park gekregen?

Opleiding

Hogere beroepsopleiding

Mooi, ruim, groot park.

Inkomen

40.000-50.000

Lengte

1.78

Gewicht

71 kg

BMI

22 = geen overgewicht

Perceptie overgewicht

Geen overgewicht

Het is nog niet zulk lekker weer geweest als afgelopen week.

En wat vindt u van het landschap en het straatmeubilair in het park?
Het landschap… groeiende! Het is al mooi aangelegd, maar het wordt vast nog
mooier als we een paar jaar verder zijn. De bankjes vind ik mooi vorm gegeven. Ik
ben er wel fan van, absoluut!

Hoe vaak komt u in het Máxima park?

Wat deed u toen u in het park was?

Nou, ik was er nog nooit geweest. Daarom heb ik u ook gemaild, maar afgelopen

Ik doe aan hardlopen en ik dacht, laat ik eens kijken of dat ook in dat park kan.

week toevallig twee keer. Dus ik weet niet of ik nu nog wel mee mag doen.

En? Kan dat?
Natuurlijk wel. Ik ben nu wel benieuwd waarom u er eerst nooit kwam en nu twee

Ja absoluut! Er loopt een asfaltweg helemaal rondom het park. Dat is hartstikke

keer in 1 week.

leuk. Dus ik ga dat rondje nog wel vaker lopen denk ik.

Misschien wel door deze afspraak, dat ik toch stiekem een beetje nieuwsgierig ben
geworden naar het park. Maar ook wel door het weer hoor. Het is de hele week al

Bent u al na zonsondergang in het park geweest?

zulk mooi weer, dan is het zonde om binnen te blijven zitten.

Nee, eigenlijk niet.

Want wat vindt u mooi weer?

Hoe komt dat?

Nou, zonnetje, niet te koud. Dus zeg maar boven de 12 graden, zeg maar.

Nou, het is er ’s avonds pikdonker. Er zijn nergens straatlantaarns. Dat vind ik wel
een punt.

Denkt u dat u er in de zomer meer gebruik van gaat maken dan in de winter?
Want?
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Als het verlicht zou zijn, kun je er langer gebruik van maken. Je ziet zo niks.

Hoe komt dat?

Daardoor voel je je toch niet helemaal op je gemak.

Tja, geen tijd. Dus ik denk dat ik vooral gebruik zou maken van het Máxima park

Als het wel verlicht zou zijn, zou u dan ook na zonsondergang gebruik maken van

omdat dat lekker dichtbij is.

het park?

U zei al dat u regelmatig hardloopt. In hoeverre doet u dat voor uw gezondheid?

Ja, dat denk ik wel. Want ik loop nu ook vaak hard na zonsondergang, maar dan

Ik doe het vooral ter ontspanning. Dat het beter is voor mijn gezondheid is mooi

wel in straten waar licht is.

meegenomen. Want dan bedoel je de conditie?

In hoeverre speelt veiligheid hierin een rol?

Ook, maar ook om bijvoorbeeld op een gezond gewicht te blijven.

Oh, het is niet dat ik me onveilig voel in het donker, maar ik voel me toch minder op

Oh zo, nou die conditie is inderdaad misschien wel belangrijk, maar ik heb geen

m'n gemak. Waarschijnlijk omdat ik minder kan zien. Bovendien is het leuker om

problemen met mijn gewicht. Nooit gehad, dus daar hoef ik het niet voor te doen.

ergens hard te lopen als er wat te zien valt.

Denkt u dat dit park bij kan dragen aan een betere gezondheid van de bewoners in

Zijn er nog meer punten in het park die u liever anders zou zien?

de omliggende wijken, doordat zij meer zullen bewegen?

Ja, het park heeft best veel ingangen, maar je moet altijd een drukke weg over.

Ik heb geen idee. Misschien wel. Ja, eigenlijk wel. Ik bedoel, dat pad dat helemaal

Daar moet iets aan gedaan worden, want het is vooral voor kinderen

rond loopt, daar kun je lekker wandelen, hardlopen of skaten. Ja, het is natuurlijk

levensgevaarlijk. Dat viel me laatst direct op.

ideaal voor skaters.

U woont hier nog niet zo lang zei u. Waar kent u het Máxima park van?

Is er nog iets dat u kwijt wil over het park dat nog niet aan bod is gekomen?

Van advertenties in de VAR en van horen zeggen. Onze buren gaan er vaak

Nee hoor.

naartoe. Bovendien komen we er met de auto vaak langs, op die drukke wegen
waar ik het net over had. En daar staat ergens zo’n groot bord met “Hier groeit het
Máxima park” zoiets.

Hoe vaak maakt u gebruik van groengebieden buiten uw directe woonomgeving?
Af en toe, ook niet zo vaak eigenlijk.

Dank u wel voor uw heldere uitleg en tijd.
Ja hoor, graag gedaan.
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Hangt van het seizoen af denk ik. In het voorjaar is het al lekkerder met twaalf
graden en in de zomer als het boven de twintig is of zo. Dan ga ik wat sneller het

Woonwijk

Vleuten

Geslacht

Man

Leeftijd
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Wat vindt u van het park?

Opleiding

Universitaire opleiding

Ik vind het een leuk park. Ik vind het mooi aangelegd. Groot. En ik vind dat ze veel

Inkomen

Meer dan €50.000,-

oog hebben gehad voor details, die bankjes en prullenbakken. Ja, dat vind ik leuk.

Lengte

1.97

En ik vind het leuk dat het zo dichtbij is.

Gewicht

83kg

BMI

21 = Geen overgewicht

Perceptie overgewicht

Geen overgewicht

Hoe vaak komt u in het Máxima park?
Eén keer in de twee weken denk ik.

park in.

U zegt dat u het leuk vindt en mooi. Kunt u iets specifieker zijn? Wat vindt u precies
leuk en mooi?
De bankjes en de prullenbakken. Het Lint vind ik mooi gemaakt, omdat het er een
beetje door heen kronkelt. Ziet er gewoon mooi uit. En dat restaurantje wat er zit, in
stijl en zo. Dat vind ik wel leuk. Wel mooi. En gewoon het groen. Oh en het water er

En wat doet u daar dan?

door heen. Vind ik gewoon mooi. Je hebt stukjes waar wat meer begroeiing is, dus

Met mijn vriendin of fietsen of hardlopen. Ja, een stukje hardlopen. Soms een

de afwisseling ook. Ja, dat. En ik vind het leuk dat het zo dicht in de buurt is. Het is

wandelingetje, maar dat laatste wat minder vaak.

heel toegankelijk.

Tijdens welke weersomstandigheden doet u dat?

Is het park voor iedereen toegankelijk denkt u?

Vooral als het mooi weer is. Hardlopen doe ik ook wel als het wat minder mooi

Ja, dat weet ik niet, maar voor mij in ieder geval wel. Ik kan me niet voorstellen dat

weer is, maar dat doe ik niet zo vaak.

het voor mensen niet toegankelijk zou zijn, omdat je er vanaf een aantal kanten

Wat vindt u mooi weer?
Zoals het weer nu is, zon en droog. Als het bewolkt is, ga ik ook wel maar minder
snel.

En qua temperatuur?

wandelend in kunt. Je kunt er met de fiets door heen. En het is niet zo dat je eerst
een heel stuk moet gaan reizen of dat het allemaal onverharde weggetjes zijn en
zo. Dus je kunt er makkelijk in, met allerlei vervoersmiddelen of zonder.

Komt u ook wel eens na zonsondergang in het park?
Nee.
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Wist u dat het park niet verlicht wordt?

Hoe komt het dat u nooit na zonsondergang naar het park gaat?

Ja.

Omdat ik dan thuis ben. Het is ook meer dat als ik naar het park ga, dan is het om

Wat vindt u daarvan?
Snap ik wel.

Waarom?
Voor de dieren en de energie. Hoeveel mensen zouden er anders na
zonsondergang het park in gaan? Vind ik wel de afweging wat betekent het voor
dieren en milieu. Dat weet ik niet zo goed, maar ik kan me voorstellen dat je die

hard te lopen. Soms, hopelijk binnenkort weer wat meer. Of om een wandelingetje
te maken, dus dat doe je dan toch overdag.

Omdat u dan wat wilt zien?
Ja, zeker. Maar zeker ook bij wandelen of een stukje fietsen, dan speelt het weer
wel mee. Dat je er even op uit gaat vanwege het lekkere weer. Dat doe je niet ’s
nachts. Ja, misschien nog ’s avonds, maar dan totdat het schemert zeg maar.

afweging moet maken ten opzichte van wat heb je als voordeel ervan van die paar

U zei net dat u aan hardlopen doet. In hoeverre speelt uw gewicht daarin een rol?

bezoekers die er dan nog door heen fietsen? Dan fiets je er maar om heen.

Niet.

Waarom zouden mensen er om heen fietsen?

Om welke reden doet het dan?

Als het donker is. Als je het niet prettig vindt, omdat het donker is.

Gewoon, voor m’n algemene gezondheid en conditie. Die is belabberd.

U denkt dat fietsers zich dan minder prettig voelen?

Doet u nog meer om op uw gezondheid te letten?

Ja, ik denk dat het dan minder prettig fietsen is. Dat mensen zich minder veilig

Af en toe squashen, maar te weinig.

voelen.

Te weinig? Dus u wilt eigenlijk meer sporten. Hoe komt het dat u dat niet doet?

En hoe zit dat dan voor u?

De drempel om het te gaan doen is vaak te hoog. En wisselt ook een beetje per

Dat zou voor mij niet zo uitmaken. Als ik ’s avonds op de fiets was, zou ik nog wel

periode. In de winter is hardlopen in het park niet erg aantrekkelijk. Dat is in de

door het park rijden. Ik weet het niet, want ik kom er nooit ’s avonds, maar ik kan

lente en zomer weer wat aantrekkelijker. Voor squashen maakt dat misschien wat

me niet voorstellen dat het daar ’s avonds onveilig zou zijn. Als je de ene groep

minder uit, maar dat is in de zomer wat minder aantrekkelijk. Om dan binnen te

hangjongeren na de andere hebt, denk ik dat het minder prettig voelt. Dat weet ik

gaan zitten.

dus niet, maar het lijkt me niet.

Dus dat hangt samen met de weersomstandigheden?
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Ja, het hangt van het weer af of het lekker is om buiten te zijn of om binnen te zijn.

Maakt u wel eens gebruik van andere openbare groenvoorzieningen buiten uw
eigen woonwijk?
Nauwelijks. Hooguit drie keer per jaar, naar het bos. Gewoon, om te wandelen.

Wat is voor u het grootste verschil tussen het bos en het Máxima park? Want daar
kunt u ook wandelen.
Het voelt gewoon anders. Het bos is met allemaal bomen veel dichter, veel minder

Nou, het maakt het in ieder geval wel leuker om te doen. Maar ik was het ook wel
gaan doen zonder park. Ik was het sowieso wel gaan doen, want je kan ook de
andere kant op richting Haarzuilens. Dat is ook leuk, door de weilanden. Het is wel
aantrekkelijker zo. Het is leuker hardlopen en een geschikter pad om op hard te
lopen, omdat het geasfalteerd is en effen.

U bent positief over het park, maar zijn er ook dingen die u als negatief ervaart?
Nee, zou ik niet weten. Er schiet me niks te binnen.

overzichtelijk. Maar je kan er niet fietsen. Dat kan je dan weer heel goed in het

Wilt u verder nog iets zeggen over het park?

park. Maar het is denk ik ook vooral dat het park zo dichtbij is. Ik denk dat als het

Ik vind het een leuk park. Ik vind het zo leuk dat het hier in de buurt is, zo dichtbij.

bos hier op dezelfde afstand was geweest als het park nu is, dan weet ik niet of ik

Dat verbetert wel de beleving van het wonen, snap je?

de auto in zou stappen om naar een park te gaan. Dan zou ik gewoon hier naast
de deur het bos in gaan. Ik weet niet of ik helemaal niet meer zou gaan, maar in
ieder geval minder vaak dan nu naar het bos.

Ongeveer denk ik. Kunt u het iets meer toelichten?
Nou, ik bedoel het feit dat je überhaupt naar zo’n mooi park kan, dat is al fijn. Dat je
de optie hebt en al doe je dat niet elke dag, maar gewoon dat het kan. Maar ook

De gemeente wil het Máxima park profileren als activiteitenvoorziening, zodat

dat je er anderen over kunt vertellen of anderen eens een keer mee kunt nemen

mensen meer gaan bewegen onder andere om overgewicht tegen te gaan. Denkt u

voor een wandeling. Los van het feit dat we dat misschien niet zo heel vaak doen,

dat het Máxima park daaraan bij kan dragen?

maar dat vind ik wel leuk. Dat maakt het wonen hier een stuk leuker.

Ja, ik denk het wel. Ik denk gewoon alle faciliteiten die hier in de buurt zijn, kunnen
daar aan bijdragen, toch? Als er geen faciliteiten in de buurt zijn, dan nodigt dat
ook minder uit. Dus of het park dan ook daadwerkelijk veel bijdraagt, en of het
vanuit dat gezichtspunt de investering echt waard is, dat weet ik niet. Geen flauw
idee. Maar ik denk wel dat het Máxima park, net zoals het zwembad, tennisbanen
en zo, bij kan dragen.

Was u ook gaan hardlopen als het park er niet was geweest?

Bent u trots op het park?
Ja, misschien niet zo zeer op het park, maar wel op het feit dat we dat hier hebben.

Hartelijk dank voor uw tijd en uitleg!
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beetje te verkennen. En ik had het vanuit de auto al eens gezien. Als je langs die
drukke weg rijdt, zie je een stukje van het park. Dus ik was wel benieuwd.

Woonwijk

Veldhuizen

Geslacht

Man

Leeftijd
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Weids, het is heel weids. Het moet nog groeien natuurlijk, maar ook dat water. Ja,

Opleiding

Hogere beroepsopleiding

dat vind ik wel heel mooi.

Inkomen

Meer dan €50.000,-

Lengte

1.77

Gewicht

85kg

BMI

27 = Overgewicht

Perceptie overgewicht

Overgewicht

Wat vindt u vooral positief aan het park?

En wat vindt u van het meubilair en de voorzieningen?
Ik ben wat bankjes tegengekomen. Het ziet er keurig uit, maar ik heb er ook niet zo
op gelet.

Zijn er aspecten van het Máxima park die u als negatief ervaart?

U hebt aangegeven dat u nooit in het Máxima park komt. Wat is daar de reden

Nee, maar ja, ik ben er pas één keer geweest. Maar nee, ik vind het een mooi, ruim

voor?

park. Heel overzichtelijk.

Toevallig ben ik er net vanmorgen voor de eerste keer geweest. Wij zijn hier net
komen wonen en het was er nog niet van gekomen. Dus vandaar. Het is nu ook

U bent dus nog niet na zonsondergang in het park geweest. Het is ’s avonds niet

pas mooi weer, dus we dachten: Laten we eens een stukje gaan fietsen.

verlicht. Wat vindt u daarvan?
Niet goed.

Wat was uw eerste indruk van het park?
Mooi! Ruim. Er moet nog wel veel gebeuren, maar ja kan hier lekker wandelen.

Waarom niet?

Zonder auto’s. Heerlijk.

Nou, het lijkt me dat er dan niemand in het park komt. Terwijl, als het verlicht is en
dan met name het hoofdpad, dan kunnen mensen dat ook ’s avonds gebruiken.

Waar kent u het park van?

Dat is zeker in de zomer fijn. Maar ik kan me voorstellen dat mensen van Vleuten

Van de stadsplattegrond. We hebben zo’n boekje van De Meern gekregen. De

naar De Meern fietsen, dat die niet ’s avonds door het park gaan fietsen.

plattegrond ligt op tafel bij ons en dan zeggen we iedere keer van: Dan gaan we
even daar kijken en de andere keer even daar kijken. Gewoon, om de buurt een

En waarom zouden ze dat niet doen?
Lijkt me wat onveilig.
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In welk opzicht bedoelt u dat?

Als het lekker weer is, zou ik iedere dag wel in het park kunnen zijn. Sowieso, ik

Nou, bijvoorbeeld dat ze lastig gevallen worden.

wandel of fiets iedere dag een uurtje. En dat kan in het Máxima park volgens mij

U gaf al aan dat u tot nu toe één keer in het park bent geweest omdat u hier pas

ook heel goed.

woont. Bent u van plan om er meer gebruik van te maken?

Wat is voor u “mooi weer”?

Misschien wel. We waren er nog niet aan toe gekomen en het is nu ook pas mooi

Droog.

weer, dus we dachten: Laten we eens een stukje gaan fietsen.

En maakt het uit hoe hard het waait?

En wat zou u hier in het park willen doen?

Als er veel wind staat, ga ik niet. Wandelen doe ik dan wel. Fietsen niet. Als het

Met m’n kleindochter naar de speeltuin. Het valt me sowieso op dat hier veel

droog is, dan ga ik op pad.

speelplekken zijn in de buurt. In Nieuwegein moet je echt zoeken, maar hier… Voor
m’n kleindochter is het hier een walhalla. En er is hier veel groen. De Meern is veel
groener dan ik ooit gedacht had. Dat vind ik wel positief.

Bent u ook van plan om te gaan sporten of aan beweging te doen in het park?
Ja, maar sporten doe ik niet zo heel erg veel. Fietsen of gewoon wandelen doe ik
wel. Hier op dat hoofdpad kun je geloof ik 10 kilometer fietsen. Dat zou wel wat
voor mij zijn.

Om welke reden zou u dat doen?
Voor mijn gezondheid, beetje in beweging blijven hè.

In hoeverre speelt uw gewicht daarbij een rol?
Ja, dat hoort er ook bij m’n gezondheid hè. Dus onder andere daarvoor zou ik het
doen.

Op welke dagen en tijdstippen zou u dat dan doen?

En in hoeverre is de temperatuur dan belangrijk?
Temperatuur maakt niet uit.

In hoeverre gebruikt u groenvoorzieningen buiten uw woonwijk?
We wandelen veel bij de Heldemersingel, daarachter bij dat water. Ik weet niet hoe
die plas heet. Maar verder eigenlijk nooit. Niet bewust in ieder geval.

Wat is voor u het verschil tussen die plas waar u loopt en het Máxima park?
Het Máxima park is echt een park en waar ik loop is meer aan de rand van de
bebouwde kom zeg maar. Dat is wat vlakker. Het park is mooi groen. Mooier
aangelegd.

U zei al dat u veel beweegt, maar doet u verder nog iets om gezond te blijven?
Fietsen en wandelen. En ik ga naar de sportschool.

Wat is voor u het belangrijkste verschil tussen sporten in de sportschool en
bewegen in het Máxima park?
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Kijk, ‘s zomers loop ik buiten en ’s winters loop ik binnen. Als het regent, kun je in
de sportschool prima terecht. Ik probeer iedere dag iets te doen aan bewegen en in
de sportschool is het tenminste altijd droog. In het park niet.

De gemeente wil het Máxima park profileren als activiteitenvoorziening, een gebied
dat mensen stimuleert meer te gaan bewegen. Denkt u dat het park bij kan dragen
aan een gezondere leefstijl?
Ja! Zeker! Ik denk het wel. Je kunt hier heerlijk trimmen en hardlopen.

Ok, dank u wel. Ik weet voldoende. Wilt u nog iets toevoegen aan het gesprek?
Nee hoor!

Hartelijk dank voor uw medewerking!
Graag gedaan hoor.
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UITWERKING INTERVIEW MARIANNE

Ok. De gemeente wil het Máxima park promoten als activiteitenvoorziening, dus als
gebied waar mensen gestimuleerd worden om fysiek actief te zijn, oftewel dat

Woonwijk

Terwijde

mensen meer gaan bewegen. Gebruikt u het park om in te sporten?

Geslacht

Vrouw

Nee, nee. Want Máxima park is puur dat stuk hè?

Leeftijd

38

Opleiding

Hogere beroepsopleiding

Ja het hele gebied van Desto naar Sportpark Oudenrijn. Alles wat binnen het Lint

Inkomen

20.000-30.000

valt. Het Lint zelf is ook onderdeel van het park.

Lengte

1.70

Oh, ook het Lint. Daar komen we wel constant. Ja, want als het om het Lint gaat

Gewicht

75 kg

wel. Daar zijn we constant. Daar skaten we ook op en bij de Haarrijnse plas komen

BMI

26 = Overgewicht

we natuurlijk regelmatig in de zomer om te zwemmen. En ook om naar de

Perceptie overgewicht

Weet niet

voetbalvelden te gaan. Die liggen natuurlijk ook aan het Lint.

Hoe vaak komt u in het Máxima park?
Ik denk één keer in de vier maanden…niet zo heel erg veel.

Ok, dus u sport regelmatig in het park. Wanneer doet u dat?
Zowel doordeweeks als in het weekend. Als de voetbal daar ook onder valt. Dat

Hoe komt dat?

doen we zeker drie keer in de week.

Te weinig tijd.

De voetbalvelden reken ik niet mee. Ze liggen dan wel in het park, maar ze zijn niet
Want waar bent u druk mee?

vrij toegankelijk. Je moet er namelijk lid zijn van de voetbalvereniging om er gebruik

Met de kinderen, allemaal sporten

van te kunnen maken.

U doet veel aan sport?
Ik en m’n dochter, ja.

Waar sport u dan?
Hier bij sportpark de Vrijheit

Oh ok, nou we lopen er sowieso dagelijks met de hond en sporten zal dan eens in
de twee weken zijn of zo.

En is dat afhankelijk van het weer?
Ja.

Bij welk weer gaat u dan?
Ja bij mooi weer, zon, niet te koud.
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En wat als het bewolkt is?

Wat is voor u het grootste verschil tussen het bos en het Máxima park?

Nou, als het maar droog is.

De begroeiing nog. Het park moet echt nog groeien.

En qua wind?

Wat doet u om gezond te blijven?

Maakt niet uit.

Wat doen wij om gezond te blijven? Wij sporten veel.

Bent u wel eens na zonsondergang in het Máxima park geweest?

En welke rol speelt uw gewicht hier in?

Ja.

Nou, ik sport onder andere om op gewicht te blijven. Verder let ik er op dat ik

Is het u toen opgevallen dat het er niet verlicht is?
Ja, vreemd.

Want?
Nou, omdat het best veel gebruikt wordt ’s avonds en het is ook niet verlicht bij de
oversteekplekken. Dus ik vind het ja, voor vrouwen om hard te lopen of zo vind ik
het niet zo fijn.

Voelt u zich dan minder veilig?
Ja absoluut. Vooral op de afgelegen gedeelten, dus dieper het park in.

Maakt u ook wel eens gebruik van openbaar groen buiten uw woonwijk?
Ja.

Waar komt u dan zoal?
Overal haha. Ja gewoon, het bos in bij Harmelen. En naar Soesterberg gaan we
wel eens. Haarzuilens, die kant op daar. Lekker wandelen met de hond. Dat doen
we regelmatig ja. Bijna iedere week.

gezond eet, veel groenten en zo.

Denkt u dat het Máxima park bij kan dragen aan het bevorderen van een
gezondere leefstijl voor u en voor anderen?
Zeker, het wordt heel veel gebruikt om te sporten, dus dat is goed. Skaten,
hardlopen en wielrennen, dat zie ik veel. En wij skaten er veel. We doen ook elk
jaar mee met de drakenbootrace op de Haarrijnse plas.

Wat vindt u van het landschap in het park?
Ik vind het leuk dat de originele stukken er nog in zitten, daar met die fruitboompjes
en zo. Dat vind ik een mooi stukje natuur. Dat is voor het picknicken ook leuk.

Heeft u ook het vorige landschap nog gezien?
Nou, hoe lang wonen we hier nu? Zes jaar? Nee, vier jaar. Dus verder dan vier jaar
geleden weet ik het niet.

Ok, wat vindt u van de verandering in landschap?
Nou, hoe ouder hoe mooier eigenlijk. Dus het is leuk dat dat is meegenomen in het
ontwerp.
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Dat is dus een positief aspect van het park? Zijn er ook aspecten die u negatief
vindt?
Zeker positief! Negatief… Ja! Er zitten weinig vuilnisbakken. Dus dat vind ik voor
het bevorderen voor het opruimen van hondenpoep negatief. Nee, verder vind ik
het allemaal positief.

Is er nog iets dat u kwijt wil over het park dat nog niet aan bod is gekomen?
Nee. Nou ja, dat van die afvalbakken vind ik wel echt heel erg jammer. Tja, en die
verlichting natuurlijk. Maar ik vind het verder een prima park hoor.

Dank u wel voor uw tijd en uitleg.
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UITWERKING INTERVIEW MEVROUW DE RUIJTER
Woonwijk

Vleuterweide

Heeft het ontbreken van licht invloed op hoe veilig u zich voelt?

Geslacht

Vrouw

Ja, het is gewoon heel erg donker, dus je ziet geen hand voor ogen. Dus ik ga er

Leeftijd

60

dan ook niet naartoe. Ik bedoel, je kan in een kuil stappen of ja, je ziet echt

Opleiding

Middelbare beroepsopleiding

helemaal niks. Het is er echt heel donker.

Inkomen

€ 20.000 - € 30.000

Lengte

1.65

Dus u bent bang om te struikelen of te vallen?

Gewicht

69kg

Ja, ja.

BMI

25,2= Overgewicht

Perceptie overgewicht

Weet ik niet

Ik heb u in het park gezien toen het er sneeuw lag en het 10 graden vroor. In
hoeverre beïnvloeden weersomstandigheden of u naar het park gaat?
Ik ga altijd. Ook als het regent, want ik heb een hond. Dus die moet sowieso uit.
Weer of geen weer, ik loop in het Máxima park.

En doet u dat iedere dag?
Ja.

Gaat u ook wel eens na zonsondergang naar het park?
Nee, na zonsondergang niet.

Waarom niet?
Nou ja, omdat het heel erg donker is. Er is ook geen verlichting, dus… Ik heb het
namelijk ook zeg maar als ik… ik moet ’s morgens mijn hond al om 6 uur uitlaten,
voordat ik naar m’n werk ga, en ’s winters is het dan nog donker, dus dan ga ik niet
naar het Máxima park. Je ziet er namelijk geen hand voor ogen.

En bent u ook bang om lastig gevallen te worden of iets dergelijks?
Nee, nee dat niet. Nee, ik ben niet bang uitgevallen. Ik heb echt alleen van… ja, ik
kan wel vallen of in een kuil stappen, want ja, ik ben zestig dus ja. Dat soort
dingen, daar ben ik dan wel een beetje… nou ja, dan denk ik: Dat kan ik beter niet
doen. Niet dat ik aangevallen zou worden of zo. Nee, dat echt niet.

Ok, dus u voelt zich verder veilig in het park?
Ja, ja hoor.

Hoe zou u het Máxima park omschrijven?
Hoe zou ik het omschrijven? Ik vind het wel een heel mooi park, maar als
hondenbezitter vind ik het wel een beetje strak. Een beetje, ja hoe noem je dat…
Dat je je niet zo vrij voelt in het park. Om leuk met je hond uit te gaan.

Strak, als in regelgeving?
Ja, precies! Ik vind het wel een mooi park, maar qua regels vind ik het wel heel
strak.
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Kunt u dat toelichten?

hek en dan moet ik er iedere keer uit om die bal op te halen. Dus dat is niet zo’n

Ja, je hond moet altijd aangelijnd zijn en ook, er word je geen enkele vrijheid

handig veld, veel te klein. Ik ga daar dan ook heel weinig naartoe. Dan ga ik

gegund om even een balletje te gooien. Die regels vind ik gewoon te strak. Er

eerder, als ik dan tijd heb, naar De Buitenhof toe, want daar is een mooi groot veld.

mogen van mij wel regels zijn, maar ik vind de regels die er nu zijn… dat je echt…
al laat je je hond maar even zwemmen zeg maar, dat je dan gelijk een bekeuring
krijgt. Ja, maar je kan je hond niet aangelijnd laten zwemmen. Dat kan gewoon
niet. Dan krijg je dus al een bekeuring. Dus die regels vind ik veel te strak. Er
mogen van mij wel regels zijn, maar het mag van wel iets losser.

U zei net dat u het Máxima park een mooi park vindt. Wat vindt u van het
landschap?
Ja, ja dat is nog in de groei. Dat zie ik ook wel. Ik vind het wel een beetje vlak,
vooral daar bij het evenemententerrein. En ik vind ook, ik weet niet of dat een
nieuwe trend is van boomonderhoud, maar dat ze al die bomen zo van die

Bent u wel eens beboet in het park?

stompjes maken. Ze hakken er maar gewoon op in. Ik heb jou toen gezien

Nee, ik niet. Maar ik kijk ook wel goed uit. Maar ik ken genoeg mensen bij mij in de

tegenover de Bosspeeltuin, bij die bankjes. Nou, er staat een groepje bomen

straat die al meerdere keren een bekeuring hebben gehad en die komen dus

achter die bankjes en dat vond ik hele mooie bomen. Dat waren van die

gewoon niet meer in het Máxima park. Ze jagen de hondenbezitters op die manier

Hazelaarbomen en die hebben ze tot op 1 meter 50 afgezaagd. Ik heb het ook

gewoon weg.

gevraagd aan die mannen die daar toen mee bezig waren. Ik zeg: Die bomen zijn

Gaat u wel eens met uw hond naar één van de hondeweides?
Ja daar ga ik meestal naartoe, maar die heb je niet in het Máxima park. Alleen aan
de Utrechtseweg, maar ja dat is niet zo’n leuk veldje. Dus meestal ga ik fietsen
naar de Buitenhof als ik daar tijd voor heb.

Want in welke wijk woont u?
In Vleuterweide, bij het winkelcentrum. En daar is helemaal niks. Dus ik ga dan op
de fiets.

Wat vindt u van de hondenweides zelf?
Ja, die aan de Utrechtseweg, dat is de enige hondenweide die er is. Maar ja, dan
ga ik met m’n hond een balletje gooien en dan gooi ik iedere keer die bal over het

nu gewoon geamputeerd. Ik vind het geen gezicht en dat zie ik heel veel hier op
Leidsche Rijn eigenlijk. In het Máxima park dus ook, dat ze die bomen zo… het lijkt
nu net of er allemaal van die afgezaagde stompjes staan.

En wat zeiden die mannen van het onderhoud ervan?
Die mannen zeiden toen van: Ja, dat is gewoon het boomonderhoud. Dat doen ze
dan zo als bij die knotwilgen.

Maar dan gaat het dus wel weer groeien.
Ja, dat zeggen ze, maar ik vind het wel heel jammer dat ze zo met die bomen
omgaan. Maar ja, dat is mijn persoonlijke mening. Ik zie het wel meer hoor in het

BIJLAGE 3

‘UITWERKING INTERVIEWS’

park en dan die je allemaal van die geamputeerde bomen staan. Dat vind ik wel

Bedoelt u daarmee het Máxima park of het Wilderveld?

jammer.

Nee, bij het Wilderveld. Dus ik vind het Máxima park wel mooier dan het Wilderveld

We hebben het al over hondenweides gehad. Wat vindt u van de rest van de

om te wandelen.

voorzieningen?

Waarom gaat u dan naar het Wilderveld?

Ja, dat vind ik wel heel mooi, vooral die banken. Er zouden van mij wel wat meer

Ja, om gewoon eens even ergens anders naartoe te wandelen. Ik vind het ook leuk

afvalbakken mogen komen. En ik vind dat op sommige paden het grind veel te dik

om eens een andere omgeving te zien. Ik ga ook vaak naar Veldhuizen, weet je

is, maar dat hebben ze nu wel deels weggehaald. Als je daar dan loopt, komt al het

wel, bij die geluidswal. Ik probeer wel af te wisselen qua omgeving. Ik vind het ook

grind in je schoenen. En ik zie ook jonge vrouwen met kinderwagens er door heen

wel leuk om weer andere dingen te zien. Ik vind het ook belangrijk dat je je

duwen. En dan denk ik: Nou, dat is eigenlijk ook niet zo slim bedacht. Verder vind

omgeving goed kent. Dus dat doe ik ook wel veel. Dat doe ik meestal in het

ik het wel… tot nog toe vind ik het wel mooi ja.

weekend, of op zondag, als ik tijd heb. Doordeweeks, als ik moet werken, dan ben

Gaat u wel eens naar groenvoorzieningen buiten uw woonwijk?
Ja, ja.

En waar gaat u dan naartoe?
Ik ga ook wel eens naar Wilderveld. Dat is tussen Vleuten en Haarzuilen in, weet je
wel? Dat nieuwe gebied wat van Natuurmonumenten is? Ken je dat?

Ja, dat ken ik. Wat gaat u daar meestal doen?
Daar ga ik wandelen met m’n hond.

Ok, en wat is het verschil met Máxima park?
Ik vind het daar wat… Het is… Het moet denk ik nog groeien hè. Ik denk dat het in
de toekomst wel mooier wordt. Je kan er een beetje die strakke paden afwandelen,
maar verder is het niet echt interessant om daar te wandelen.

ik altijd in het Máxima park. Dat is lekker dichtbij en daar wandel ik dan twee keer
per dag.

Wat doet u om op uw gezondheid te letten?
Ik ben heel veel in beweging. Ik fiets heel veel. Met m’n hond wandel ik heel veel
en ik werk in de catering dus ik ben overdag, ja de hele dag wel op de been. En
thuis doe ik ook een beetje aan oefeningetjes voor mezelf.

Dus u beweegt heel veel. In hoeverre speelt uw gewicht hierin een rol?
Ja ik probeer op die manier wel een beetje m’n gewicht in de gaten te houden ja.

In hoeverre draagt het Máxima park daartoe bij voor u?
Ja, heel veel. Want ik ga er dus twee keer per dag wandelen.

De gemeente wil het Máxima park profileren als activiteitenvoorziening, dus als
gebied dat mensen uitnodigt om meer te bewegen onder andere om overgewicht
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tegen te gaan. Denkt u dat het park bij kan dragen aan gezondere leefstijl? U gaf al

Wilt u nog iets kwijt over het park dat nog niet aan bod is gekomen?

aan dat het voor u bijdraagt, maar denkt u dat dit ook voor anderen geldt?

Nou, ze moeten eens wat doen voor hondenbezitters en niet zo strak doen. Dus

Ja, want ik zie zaterdagochtend als ik m’n hond uitlaat heel veel groepen in het

niet zoveel boetes uitdelen voor loslopende honden.

park die aan het sporten zijn. Athletic Point bijvoorbeeld. Die zijn dan allemaal aan
het joggen en oefeningen aan het doen. En dat vind ik wel leuk. Ik heb er geen tijd
voor, maar als ik er tijd voor zou hebben, zou ik daar ook wel aan mee gaan doen.
Maar ja, ik ben dan altijd druk met m’n hond uitlaten en ik heb er eigenlijk geen tijd
voor. Dat is wel jammer, want ik vind het er altijd wel heel goed uitzien. Ja, ik zou
graag meedoen.

Wie weet in de toekomst….
Ja, misschien als ik met pensioen ga. Ik weet niet of ik daar dan nog wel toe in
staat ben. Ik hoop het wel, maar ik vind het wel jammer dat ik daar niet aan mee
kan doen.

Wat ervaart u als positief aan het Máxima park?
Het heeft hele mooie gedeelten, zoals die wandelpaden vind ik erg mooi. Het
mooiste gedeelte vind ik wat eigenlijk een beetje achteraan ligt, bij de
Alendorpseweg toe.

Wat maakt dat het mooiste stuk?
Dat je lekker door het groen heen loopt. Dat heeft voor mij wel iets. Dan loop je
echt lekker door het groen. Daar heb je ook niet echte wandelpaden, maar van die
olifantenpaadjes. Dat vind ik zelf het mooiste stukje. Daar loop ik heel graag met
m’n hond. Daar kan ik me goed ontspannen, want dat vind ik een heel mooi stuk.
En daar heb je ook die bloemenweide, die nu zo’n beetje weer gaat groeien.

Bedankt voor uw tijd en heldere uitleg!
Geen dank! Ik vond het leuk om eens na te denken over het park.
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Ja, het is heel open vind ik. Heel groen en dat Lint vind ik eigenlijk het meest
positieve eraan, want je kan er lekker fietsen, je kan er wandelen, skeeleren,

Woonwijk

Vleuten

Geslacht

Vrouw

Leeftijd

55

Wat vindt u van de landschappelijke kenmerken? U zei net al: Het is heel groen.

Opleiding

Universitaire opleiding

Maar kunt u iets specifieker zijn?

Inkomen

Wil ik niet zeggen

Ja, ik vind het heel leuk hoe die waterpartijen zijn aangelegd, zoals met dat

Lengte

1.69

restaurant in het midden. Ja, de begroeiing moet wel een beetje komen vind ik. Het

Gewicht

70kg

is nog een beetje kaal, maar dat komt langzamerhand wel. Dat duurt gewoon even.

BMI

25= Geen overgewicht

Perceptie overgewicht

Overgewicht

Hoe vaak komt u in het Máxima park?
Minimaal één keer per week.

Waar kent u het Máxima park van?

hardlopen.

Komt u ook wel eens ’s avonds in het park?
Nee, eigenlijk niet.

Hoe komt dat?
Meestal ben ik dan druk met andere dingen.

Toen we hier gingen wonen, hadden we al gehoord van de makelaar dat hier een

Wist u dat het niet verlicht is na zonsondergang?

park aangelegd zou worden en natuurlijk uit de plaatselijke krantjes en dat soort

Nee, wist ik niet.

dingen.

Wat vindt u daarvan?
En daardoor bent u er gaan kijken?

Ik vind eigenlijk wel dat die fietsroute eigenlijk verlicht zou moeten zijn, maar ik heb

Ja, en ik fiets er veel door, over het Lint. Ik fiets er dus heel veel.

me ook nog nooit gerealiseerd dat het niet verlicht was.

Doet u dan een rondje Lint of komt u door het park onderweg naar een andere

Waarom vindt u dat het verlicht zou moeten zijn?

bestemming?

Nou, ik vind als je van A naar B fietst, het is natuurlijk vrij stil en zeker als je alleen

Allebei. Ja, allebei evenveel.

daar doorheen fietst, geeft verlichting toch een meer veilig gevoel.

Ok, kunt u een positief aspect noemen van het Máxima park?

Ok. Hoe voelt u zich over het algemeen in het Máxima park?
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Nou, overdag heb ik daar geen last van. Ik vind het gewoon een prettig park. Ik heb

En qua temperatuur? En wind?

niet het idee dat het onveilige omgeving is.

Maakt ook niet uit, ik ga ook vaak ’s winters. Nee dat maakt niet uit.

Gaat u meestal in gezelschap of alleen naar het park?

Op welke momenten gaat u naar het park?

Oh beide. Als ik naar De Meern fiets, ga ik alleen, maar ik ga ook vaak samen met

Doordeweeks, in het weekend, het maakt allemaal niet uit. Het is maar net hoe het

vriendinnen over het Lint fietsen of wandelen.

uitkomt qua werk en of het droog is.

Voelt u zich als u alleen gaat net zo veilig als wanneer u in gezelschap bent?

Gebruikt u ook andere groenvoorzieningen buiten uw woonwijk?

Ja hoor, overdag wel ja. Ik ga dus niet in het donker.

Nou ja, ik fiets wel heel veel de kanten van Haarzuilens op, bij die gebieden die nu

Wat vindt u van het straatmeubilair en de voorzieningen in het park?
Ja geweldig! Die banken zijn echt geweldig! Ook een goede verspreiding daarvan.

allemaal door Natuurmonumenten zijn aangekocht. Dus daar kom ik ook
regelmatig.

Dus dat vind ik heel positief. De voorzieningen voor honden zou wel iets meer

Wat is voor u het grootste verschil met het Máxima park?

kunnen vind ik zelf. Wij hebben een hond die heel veel beweging nodig heeft en er

Dat is dat het daar allemaal al wat meer gesettled is, de natuur zelf, maar je fietst

zijn wel wat uitlaatplekken, maar dat wel ietsje meer gemogen en wat groter ook.

ook door Haarzuilens, dat dorpje is heel leuk. Het is meer toeristisch, ook omdat je

Het ligt er ook maar net aan wat voor hond je hebt. Maar deze heeft gewoon heel

langs het kasteel kan fietsen. Dat is eigenlijk het grootste verschil.

veel beweging nodig en dan is het eigenlijk te klein, en je mag hem verder nergens
loslaten. Dus dat had wel wat meer gemogen.

Kunt u ook een negatief aspect noemen van het park?
Ja, wat ik jammer vind, maar dat is gewoon nog niet helemaal klaar, dat er nog één
plek waar het Lint nog onderbroken wordt, dat dat nog niet helemaal klaar is. Het is
jammer dat dat zolang duurt voordat dat helemaal af is.

Tijdens welke weersomstandigheden gaat u naar het park?
Dat maakt niet zo heel veel uit, alleen niet met regen. Maar als het droog is dan het
goed. Het hoeft niet per se zonnig te zijn, maar als het regent dan doe ik het niet.

Ok. Wat doet u om op uw gezondheid te letten?
Sportief bedoelt u?

Ja, om bijvoorbeeld op gewicht te blijven of om aan uw conditie te werken
Ik fiets en ik wandel en ik doe één keer in de week yoga. Dat is het.

De gemeente wil het Máxima park promoten als activiteitenvoorziening, dus als
gebied waar mensen kunnen bewegen, om een actievere leefstijl te bevorderen.
Denkt u dat het Máxima park daar aan bij kan dragen voor uzelf en voor anderen?

BIJLAGE 3
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Ja, dat denk ik wel. Want dat Lint is heel uitnodigend. Dat Lint is heel uitnodigend

Vindt u het park toegankelijk?

om daar iets sportiefs te gaan doen.

Jazeker. Wat ik al zei, je kunt overal komen en het heeft zoveel verschillende

Hoe komt het denkt u dat het Lint daartoe uitnodigt?

ingangen. Je kan er vanaf alle kanten in.

Je hebt er ook geen last van auto’s en brommers dus je kan lekker fietsen, je kan

Mist u nog iets in het park?

skeeleren. Het is geasfalteerd, dus je hebt ook geen last van vervelende plekken in

Nee, nee. Ik denk het niet, nee.

de weg. En het is gewoon gezellig. Een hoop mensen maken er gebruik van, dus
dat werkt ook aanstekelijk.

Heeft u wel eens last van andere gebruikers?
Nee, eigenlijk niet. Het park is van iedereen. Ook als je geen lid bent van een
sportvereniging kun je toch overal komen.

Bedankt voor uw tijd en heldere uitleg!
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UITWERKING INTERVIEW MEVROUW RIJNSOEVER
Woonwijk

Vleuterweide

Dat begrijp ik inderdaad. En wat zijn voor u geschikte weersomstandigheden om

Geslacht

Vrouw

naar het park te gaan?

Leeftijd

66

Nou, als het net als nu een beetje lekker zonnig weer gaat worden. Dan is het wel

Opleiding

Lagere beroepsopleiding

leuk natuurlijk.

Inkomen

€ 20.000 - € 30.000

Lengte

1.65

In hoeverre is de temperatuur ook belangrijk?

Gewicht

76kg

Ja, dat is ook belangrijk. Als ik het mag zeggen dan zo in het voorjaar. Ja, niet het

BMI

28 = Overgewicht

voorjaar wat we nu gehad hebben, maar zo in de zomer en dan houdt het een

Perceptie overgewicht

Geen overgewicht

beetje op. Denk ik.

U heeft destijds aangegeven dat u het Máxima park nooit gebruikt. Hoe komt dat?
Nou waarschijnlijk… Kijk, mijn man is invalide en om daar nou in m’n eentje
naartoe te gaan. Vind ik niet zo leuk eigenlijk. En de afstand daar naartoe, ja, dat
weet ik niet of mijn man dat leuk vindt. Dat zou hij in een scootmobiel kunnen doen

En qua wind?
Nou ja, dat ligt eraan. Ik ga iedere dag met de hond naar buiten, dus ik ben wel een
beetje aan de wind gewend hè. Dus dat maakt niet zoveel uit.

en dan ik op de fiets. Maar dat komt misschien nog, nu het wat mooier weer gaat

Ok. Stel dat u naar het park gaat. Doet u dat liever overdag of ’s avonds na

worden. Misschien dat het wat meer gaat komen, dat weet ik niet. Moeten we

zonsondergang?

gewoon even afwachten.

Liever overdag dan.

Dus de weersomstandigheden zijn belangrijk voor u.

Waarom is dat?

Het weer is belangrijk en de zin van mijn man is belangrijk uiteraard. Of hij zegt van

Ik denk dat dat ook een beetje makkelijker is, wat veiliger ook. Niet dat ik een

ik vind het leuk of ik vind het niet leuk. Daar ben ik dus afhankelijk van ook. Want

angsthaas ben hoor, maar je hoort allemaal van die rare verhalen en dat kan je

hij zit dus in een rolstoel en dat is een duwrolstoel of een scootmobiel, dus ja, dan

maar beter uit de weg gaan.

is het lastiger. Dat begrijp je.

Wat voor verhalen hoort u dan?
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Nou ja, je hoort wel es van die rare dingen van wat er allemaal op straat gebeurt.

Wat vindt u van het landschap?

Ja toch?

Ja, ik vind het wel mooi.

Kunt u een voorbeeld noemen?

Wat vindt u er precies mooi aan?

Voor tien eurocent word je al in elkaar geslagen als het enigszins kan.

Ja, ik kan het eigenlijk niet vergelijken, want wij zijn dus eigenlijk heel vroeg in het

Ik begrijp het. En waar hoort u die verhalen?
Op de televisie en je leest er natuurlijk genoeg over in de krant.

Heeft u zelf of iemand in uw omgeving ervaring met dit soort nare gebeurtenissen?
Nee, alsjeblieft niet zeg! Nee, gelukkig niet. Maar ja, ik zoek het ook niet op hè.

voorjaar geweest en nu is het dus veel mooier, veel groener en voller. Het voldoet
wel aan de behoefte die mensen hebben denk ik.

Ja? Want waar denkt u dat mensen behoefte aan hebben?
Ik kan me voorstellen dat als je een stukje gaat wandelen dat je dan ook wel een
keer wat wil drinken of zo, of gewoon even uitrusten op een bankje. En daar

Wist u dat het park ’s avonds niet verlicht wordt?

voldoet het park aan vind ik. Als er helemaal niet was, was het een stuk

Nee, dat weet ik dus niet.

ongezelliger.

Wat vindt u daarvan?

Gaat u wel eens naar groenvoorzieningen buiten uw eigen woonwijk?

Nou, dat lijkt me niet zo erg veilig. Ik denk niet dat ik het fijn zou vinden. Ligt eraan

Eigenlijk niet zoveel. Mijn man en ik bridgen nog één keer in de week, maar dat is

in welke tijd. Nu het wat lichter is ’s avonds is het wat anders, maar ’s winters is het

nu ook afgelopen. Dat is altijd zo als het richting de zomer is, vakantietijd. Dat doen

dan toch wel een beetje eng vind ik.

we altijd in de Roef in De Meern. We zijn afgelopen maandag voor het laatst

Om de redenen die u net al zei?
Ja, ja ik denk niet dat ik de enige ben daarin.

Heeft u het park al eens gezien?
Jazeker. We zijn dus een keer met de bewonerscommissie, waar ik dus ook in zit,

geweest en nou is het in september pas weer.

Ok. En gaat u ook wel eens naar groenvoorzieningen die buiten zijn?
Weinig. Omdat mijn man dus invalide is. Als het straks wat standvastiger weer
wordt dan zeg ik van ik op de fiets en mijn man in de scootmobiel en we gaan er
eens even kijken hoe het er allemaal uitziet.

daar naartoe gewandeld en gebruik gemaakt van het theehuis. Kopje koffie, kopje
thee, net wat iedereen wilde. En daarna hebben we in het park ook een stuk
gelopen. Was wel leuk.

Zijn er aspecten van het Máxima park die u als negatief heeft ervaren?
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Nee, ik heb er ook niet zo opgelet, want dan loop je te praten met de heren en

vind ik ook een heel voornaam punt. Het is alleen wel slecht bereikbaar voor de

dames die bij je zijn en dan ontgaat je ook wel een heleboel. En het is allemaal nog

mensen die slecht ter been zijn vind ik. Ja, tenzij je er vlakbij woont, maar ik woon

kaal en nu is het heel wat anders. Als je met z’n tweeën bent, kun je ook meer op

aan de andere kant van De Meern. En als je nog een bus kan nemen, maar ja dat

speciale dingen letten vind ik.

lukt mijn man niet. Dus voor ons zit het er niet echt in, maar wie weet van de

Wat doet u om gezond te blijven?
Helemaal niets. Ik zorg voor mijn man en ik laat de hond drie tot vier keer per dag
uit en verder niets. Dus ik krijg genoeg beweging. Ik heb er verder geen tijd voor.

Ok. De gemeente wil het Máxima park profileren als activiteitenvoorziening, zodat
mensen gestimuleerd worden meer te gaan bewegen onder andere om
overgewicht tegen te gaan. Denkt u dat het Máxima park daaraan bij kan dragen?
Dat moet dan allemaal buitenshuis gebeuren hè, want er is geen ruimte waar je
eventueel iets binnen kan doen bij slecht weer. Dus bij slecht weer is het niet zo
handig lijkt me, maar bij mooi weer. Ja, misschien wel. Het is een kwestie van
uitproberen. Ik heb er eigenlijk geen zinnige opmerking over of dat zo is. Zo goed
ken ik het park dus niet hè. Ik heb er dus maar één keer gewandeld.

Prima. Wilt u nog iets zeggen over het park dat nog niet aan bod is gekomen?
Ja, ik vind het goed. Er is behoefte aan denk ik. Ik vind het Máxima park wel
mooier dan dat het Amaliapark in Utrecht. Het is groter en beter opgezet. Dat
Amaliapark is wat kaal allemaal. Je kan er een stukje lopen en dan houdt het op.
Je zit daar dan wel dichtbij het Pannenkoekenhuis, maar dat is ook maar twee
dagen per week open volgens mij. Je hebt er verder niks waar je even rustig kan
zitten, dus ik vind wat dat betreft het Máxima park echt wel heel mooi. En er is
ruimte genoeg om daar te lopen. Ik bedoel, je loopt er elkaar niet in de weg en dat

zomer… Maar goed, ik vind het dus een heel mooi park.

Hartelijk dank voor uw medewerking!
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Ja, ja. Maar ja, mijn man is ziek dus we komen eigenlijk niet de deur uit. Ik eigenlijk
alleen voor wat boodschappen. Ik fiets er daardoor wel eens langs, voor de

Woonwijk

De Meern

afleiding, maar dan blijf ik niet zo heel lang weg. Ik vind het wel jammer dat die

Geslacht

Vrouw

naam veranderd is zonder inspraak.

Leeftijd

80

Opleiding

Universitair

Het heeft een hele tijd het Leidsche Rijn park geheten, vond u dat een passender

Inkomen

> 50.000

naam?

Lengte

1.60

Ja, ik ben wel voor het Máxima park hoor, maar we worden met alles overlopen.

Gewicht

75 kg

BMI

28 = Overgewicht

Perceptie overgewicht

Overgewicht

Hoe vaak komt u in het Máxima park?
Nooit. Ik ben er 1 keer door heen gefietst, maar ik kom er nooit.

Geldt dat ook voor de aanleg van het park? Vindt u dat de gemeente u daar meer
bij had moeten betrekken?
Dat weet ik niet, ik kan het me niet meer herinneren. Maar met niks worden we
gevraagd. Als je ziet, onze straat… er wordt maar gedaan. Dat vinden veel mensen
in De Meern hoor. We zijn ook al bij Utrecht gevoegd. Dat weet jij misschien niet,

Hoe komt dat?

maar je kon demonstreren… niks heeft geholpen. We zijn er erg op achteruit

Mijn man is heel ziek en hij kan bijna niets meer. Ik zorg voor hem, dus ik heb geen

gegaan.

tijd om naar het park te gaan.

In welk opzicht?
Wat vindt u van het Máxima park? Hoe zou u het omschrijven?

Met de vuilnisman, met een gevaarlijke kruising bij ons en ik kan erover meepraten

Een aanwinst voor de omgeving en heel geschikt, ja heel geschikt voor jongeren

want ik fietste daar toen veel. Ik heb toen gevraagd hoe ze dat zo hebben kunnen

en mensen met kinderen en zo. Ja, om te wandelen en te fietsen.

bedenken. Ja, met google zei die meneer. Ik zei, met google? Ja zei die. Maar bent

Waar kent u het Máxima park van?
Ik woon al 42 jaar in De Meern, dus wij hebben alles gevolgd.

Ok, dus u heeft de hele ontwikkeling van het park meegemaakt?

u er zelf helemaal niet geweest dan? Nee, zei die man, ik woon in Hengelo.
Afgelopen dat gesprek, want ik werd er zo boos van. En het is nu wel weer
veranderd, maar doe dat dan gelijk goed. Het kost allemaal maar. Echt veel
ergernissen hoor. Vooral omdat we zo met geld zitten!
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En wat vindt u dan van het Máxima park, had dat dan wel aangelegd moeten

Nou, dat ligt in een veel drukkere stad, er is daar om heen veel meer levendigheid.

worden?

Dus logisch dat het park daar onderdeel van uitmaakt. Hier is dat niet zo. Dit is toch

Ja, dat vind ik niet zo gek. Ja, ze smijten toch met geld. Dan kunnen ze net zo

allemaal woonwijk.

goed zo’n mooi park neerzetten. Ik kom er dan wel eens langs en dan zie ik dat het
wel veel gebruikt wordt, dus dan is het niet voor niets geweest.

Wat is uw indruk van de inrichting van het park?
Tja, ik heb het alleen maar vanuit de verte gezien, maar ik vind het nogal vlak.

Ok. Maakt u gebruik van groenvoorzieningen buiten uw direct woonomgeving?
Nee, mijn man is dik in de 80 en die komt helemaal het huis niet meer uit en
daardoor ik weer niet, dus nee. Dat houdt natuurlijk met elkaar verband.

Wat doet u om gezond te blijven?en op uw gewicht te letten

Wist u dat het park na zonsondergang niet verlicht wordt?

Fietsen, een heleboel. ’s Morgens fiets ik en ’s middags fiets ik, want ik ben tachtig,

Nee, dat wist ik niet.

dus ik doe echt wel m’n best hoor. En mijn man, die wordt nog bedlegerig, dus er

Wat vindt u daarvan?
Nou, dan vind ik het kostenaspect wel heel belangrijk. Dus eigenlijk vind ik dat wel
goed. Dan moeten die ouders maar eens op hun tieners letten. We hebben ook 7
kleinkinderen, waarvan 3 kleindochters daar hoor. Ja, als de mensen daarom
vinden dat het verlicht moet worden, ja ik weet het niet. Uit veiligheidsaspect of zo.

Zou u als u tijd had ’s avonds naar het park gaan?
Nee niet, als het donker is ga ik niet naar dat park hoor. Het is iets anders als het
het Vondelpark is. Ik heb in Amsterdam gewoond. Het is totaal anders, dat is niet te
vergelijken. Dat vind ik hier… nee, wat ga je hier nou ’s avonds in het donker in dat
park doen? Er komen dan toch alleen maar verliefde paartjes? Maar misschien
wordt het wel heel veel ’s avonds gebruikt, ik weet het niet. Als de weg naar dat
restaurant maar verlicht is natuurlijk.

Wat is het verschil met het Vondelpark?

komt nog een moeilijke tijd. Dus ik moet zorgen dat ik fit blijf. En daar is dat park
heel geschikt voor, want ik heb vriendinnen die over dat Lint fietsen. En dat vind ik
helemaal zo gek niet, juist leuk. En mijn schoonzoon, die woont in Vleuten, die doet
het hele rondje, iets van 12 kilometer is dat hè. Ja dat vind ik leuk. Ik zou het ook
wel willen, maar dan moet ik wel de tijd en vrijheid hebben.

Ok, dank u wel voor uw uitleg. Zijn er nog dingen over het park die u kwijt wil die
nog niet aan bod zijn gekomen?
Nee, nee. Het is een leuk park, wel erg vlak.

Hartelijk dank voor uw tijd.
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Hoe komt dat?
Ja gewoon, tijdgebrek en slecht weer.

Woonwijk

Vleuten

Geslacht

Vrouw

Leeftijd
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Opleiding

Hogere beroepsopleiding

Inkomen

10.000-20.000

Lengte

1.83

Gewicht

110 kg

Wat vindt u van het park, als u er zo doorheen fietst?

BMI

33 = Obesitas

Ja, dat het steeds groener en mooier wordt. We hebben het natuurlijk van begin af

Perceptie overgewicht

Overgewicht

Wat is voor u goed weer om naar het park te gaan?
Geen regen, laat ik het zo zeggen.

Dus het moet in ieder geval droog zijn. En maakt het uit of het bewolkt is of zonnig?
Nee, dat maakt niks uit. Nee.

aan zien opbouwen. Ja en gewoon een goed asfaltpad, dat Lint… en dat soort

Hoe vaak komt u in het Máxima park?

dingen. En ja, het is gewoon een goede route om te kunnen fietsen of te kunnen

Niet zo heel vaak

lopen.

En hoeveel keer per maand is dat ongeveer?

En wat vindt u van de voorzieningen in het park?

Eén keer in de drie weken? Zoiets ..

Ja, dat wordt natuurlijk ook steeds meer. Dus dat is op zich natuurlijk gewoon ook

En wat doet u daar dan?
Nou, meestal fiets ik er door heen

U bedoelt dat u door het park fietst omdat u onderweg bent van A naar B?
Ja, door het park is korter.

Ok. Komt u ook wel eens in het Máxima park met het park als bestemming? Dus

voor die kinderen en zo heel leuk.

Bent u al eens ’s avonds in het park geweest?
Nee.

Wist u dat het niet verlicht wordt?
Nee, dat wist ik niet.

dat u in het park zelf iets gaat doen?

Ok, wat vindt u daarvan?

Nee, tot nu toe niet. Afgelopen zomer wel een keer, met de jongste, maar nee

Nou ja, zeker zoals het Lint denk ik dat dat wel gewoon handig is als dat verlicht is.

verder nog niet gedaan.

Zeker met de tijd van tegenwoordig.
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Want, wat bedoelt u daarmee?

Ja, want ik heb een hekel aan hardlopen. Wat ik zoek is dan met gewichten en zo,

Nou ja, dan toch net als nu is er weer een kinderlokker in de buurt, dat soort

en wat ik met mijn gestel ook goed in kan stellen. Ja, dat is gewoon in zo’n park

dingen. Niet dat ik mijn dochter van 7 er alleen heen stuur, maar ja mijn zoon fietst

niet te doen. Kijk, ik vind het wel lekker om buiten te fietsen of te wandelen, dat doe

natuurlijk wel eens.

ik ook. Maar dat is niet doelbewust om af te vallen. Dat is gewoon omdat ik dat dan

Dat voelt voor u dan onveilig?

lekker vind als vrijetijdsbesteding.

Ja. Zeker in de winter als het korter licht is. Maar dan fietst m’n zoon er ook

Ok, duidelijk. Het zit zo: De gemeente heeft het Máxima park profileren zodanig

doorheen

ingericht om fysieke activiteit te stimuleren en ook om overgewicht tegen te gaan.

Als u naar het park gaat, doet dat dan meestal samen of alleen?
Meestal met één van de kinderen. Dat is de reden dat ik die kant op ga. Mijn
partner die komt er dan nog wel gewoon alleen, maar dat is dan om hard te lopen,
dat ie er dan doorheen gaat. Dus dat is dan puur de hobby dat ie daar dan komt.
Het is natuurlijk ook een mooi stuk ook.

Maakt u gebruik van groenvoorzieningen buiten uw woonwijk?\
Nee, niet veel. Eigenlijk nooit.

Denkt u dat het park daarin voor anderen bij kan dragen?
Nou, ik denk zeker voor mensen die het heerlijk vinden om buiten te sporten wel.
Dat zeer zeker. Zeker voor mensen die daar hardlopen, dan ben je niet alleen maar
aan het hardlopen. Er valt van alles te zien. Je kan daar ook op een andere manier
wat oefeningen of wat dan ook doen. Naar mijn idee nodigt het park daar wel toe
uit.

Dat ervaart u als positief in het park?
Ja gewoon, dat het mooi groen en weids is. Dat het niet – ja hoe zeg je dat – dat

In hoeverre speelt overgewicht een rol bij het gebruik maken van een

het allemaal hutje-mutje-putje is, maar het heeft een duidelijk overzicht. Dat vind ik

groenvoorziening?

zelf heel prettig.

Nou, ik sport, maar niet in het Máxima park hahaha.

Ok, en kunt u een negatief punt noemen?

Waar doet u dat dan?

Ja, geen verlichting nu je dat zegt. Moet toch een keer ’s avonds gaan kijken. En ik

Hier, bij de sportschool. Dat zit hier in de buurt.

mis m’n koetjes maar daar kan het Máxima park niks aan doen.

U sport dus liever in een sportschool dan in het park?

De koetjes?

BIJLAGE 3

Ja, er stonden eerst altijd koeien, voordat die weg daar kwam en de sportvelden en
dat soort dingen. Dus vanuit de keuken konden we gewoon naar de koeien kijken,
maar ja, daar heeft de weg al voor gezorgd dat dat weg is.

Vond u het oude landschap mooier dan het huidige park?
Ja, het was anders. Je moet gewoon met de tijd mee. Dat andere was ook heel
mooi om te wandelen, maar ik denk dat hier ook iets moois uit komt.

Op welke momenten komt u door het park?
Meestal aan het einde van de middag of in het weekend. Ik fiets er dan wel eens
doorheen als ik boodschappen ga doen in Vleuterweide of zo. Maar in principe rijd
ik er vaak met de kinderen door en die zitten natuurlijk normaal overdag op school.

Is er nog iets dat u kwijt wil over het park dat nog niet aan bod is gekomen?
Nou, ik denk dat het park zeker wel bij kan dragen aan het tegen gaan van
overgewicht, maar niet bij mij. Wat ik al zei, ik hou niet van hardlopen, dat gaat ook
helemaal niet met mijn gewicht. Dat doet veels te zeer aan de gewrichten, maar ja:
als de dietiste het zelfs opgeeft, geef ik het ook op hoor.

De dietiste gaf het op?
Ja, ik liep bij een dietiste en zij zei dat ik gezond eet en voldoende beweeg, dus
waar het dan aan ligt. Ja, ze denken aan de schildklier, maar uit de bloedtest kwam
dat er niet uit. Maar goed, er moeten wel wat kilo’s af, maar het lukt gewoon niet. Ik
ben al jaren bezig. En ik eet eerder teveel dan te weinig. Dus zeg maar wat ik
verkeerd doe.

Dat lijkt me nogal frustrerend.

‘UITWERKING INTERVIEWS’

Ja dat is het ook, maar goed. Ik blijf gewoon sporten.

Dat lijkt me sowieso goed om te doen
Nou inderdaad!

Dank u wel voor uw heldere uitleg en tijd.
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Ik vind het heel erg leuk. Het is natuurlijk allemaal nog pril, maar qua natuurschoon
is er veel voor de kinderen te zien en te vertellen. En ik denk dat als we een jaar of

Woonwijk

Maarssenbroek

vijf verder zijn, het wat meer tot ontwikkeling is gekomen. Maar ik vind vooral dat

Geslacht

Man

het voor kinderen heel leerzaam is. Er valt veel over de planten te vertellen en over

Leeftijd

60

Opleiding

Hogere beroepsopleiding

Inkomen

Meer dan €50.000,-

Lengte

179cm

Wist u dat het park na zonsondergang niet verlicht wordt?

Gewicht

85kg

Wel het pad naar het restaurant toch?

BMI

27 = Overgewicht

Perceptie overgewicht

Geen overgewicht

Hoe vaak komt u in het Máxima park?
Met mooi weer, twee à drie keer in de week. Vooral in de lente en de zomer.

Wat is voor u “mooi weer” om naar het park te gaan?
Als de zon schijnt.

de vogels. Een kinderboerderij erbij zou wel leuk zijn, maar die zijn ze nu vlakbij
hun huis aan het maken. Op loopafstand.

Klopt, maar de rest van het park niet. Wat vindt u daarvan?
Ik ben hier nog nooit ’s avonds geweest, maar ik zou m’n dochter niet het park
insturen ’s avonds, als het niet verlicht is.

Waarom niet?
Nee, dat heeft de praktijk al uitgewezen dat dat allemaal randfiguren aantrekt. Dat
moet je niet willen. Je hoort het steeds vaker op het nieuws. Hartstikke onveilig.

En qua temperatuur?
Ja, wel iets tussen de 17 en 27 graden. Dat wel.

Wat vindt u van het meubilair en de voorzieningen in het park?
Nou, je ziet overal bankjes behalve in de speeltuin. Dat is voor de opa’s en oma’s

En hoe zit dat qua wind?

en ouders toch wel lekker. Maar die zijn hier gewoon nul aanwezig. Ik mis dat. Dat

Nou, daar laat ik me niet door tegen houden.

zou het helemaal afmaken. Want voor kinderen is het een El Dorado die speeltuin.

Wat doet u zoal in het park?
Ik pas op mijn kleinkinderen, lekker naar de speeltuin.

Wat vindt u van het park?

Echt fantastisch.

Gebruikt u het park ook buiten de speeltuin?
Ja.
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En wat vindt u daar van de voorzieningen en het meubilair?

Ja, ik wil niet boven de 85 kilo komen. Dus gewicht is wel een belangrijke motivatie

Ja, daar staan wel de bankjes en daar kan je lekker fietsen. De paden zijn

om te blijven bewegen. Zodra ik daarboven kom, dan ga ik er echt iets aan doen. In

natuurlijk fantastisch. Ik wandel en fiets er vaak.

het eten weet ik wel waar het aan ligt en dan ga ik gewoon extra lopen of fietsen.

Zijn er dingen in het park die u als negatief ervaart?
Ik kan geen negatieve dingen ontdekken op dit moment. Nee.

U zei al dat u vaak in gezelschap het park bezoekt. Komt u er ook wel eens alleen?
Nee, in m’n eentje heb ik er niks te zoeken. Ik weet niet, mogen hier honden
komen?

Als ik op de kleinkinderen pas, gaan we ook vaak een heel eind fietsen in het park.
Dat is geweldig. Er is veel te zien en veel te vertellen onderweg. Daar val je ook
vanaf. En ik loop dus ’s ochtends en ’s avonds een uur met de hond. Weer of geen
weer.

De gemeente wil het park profileren als activiteitenvoorziening zodat mensen meer
gaan bewegen, onder andere om overgewicht tegen te gaan. Denkt u dat het

Ja, maar wel aangelijnd.

Máxima park bij kan dragen aan een gezondere leefstijl?

Nee, dan doe ik het sowieso al niet. Ik woon zelf in Maarssenbroek en daar is ook

Ik denk het wel. Als je de mensen met overgewicht op een positieve manier het

een groot park. Daar loop ik juist heel erg veel, omdat mijn hond daar los mag.

park in kan krijgen en weg kan houden bij McDonalds, dan gaat dat lukken.

Is dat voor u het belangrijkste verschil met het Máxima park?

En denkt u dat dit park dat kan doen?

Ja! Of je in zo’n mooi aangelegd park wil dat de honden hier loslopen…ik denk dat

Kijk, het park is het middel van. Alleen iemand moet je hiernaartoe trekken en hoe

een heleboel ouders dat bezwaarlijk zouden vinden. Dat zie ik ook wel bij ons.

krijg je dat voor elkaar?

Balletje trappen in het grasveld maar dan zit je al gauw in de poep. Dat aangelijnd
moeten ze hier maar houden. Maar goed, ik kom dan niet.

Hoe zou de gemeente dat voor elkaar kunnen krijgen?
Ik denk paginagrote advertenties in het stadsblad en van de gemeente Utrecht.

Wat doet u om gezond te blijven?

Gebruik eens zo’n pagina om mensen erop te attenderen wat een mooi park we

Ik loop heel erg veel. Ik ga niet naar de sportschool. Dat doe ik niet meer. Ik loop

hier hebben en misschien moeten er nog wat activiteitenapparaten komen, zodat

en een uur lopen staat gelijk aan een half uur sportschool, dus ik vind het prima zo.

mensen een soort trimroute kunnen lopen. Dat zou misschien ook nog wel

In hoeverre speelt uw gewicht daarbij een rol?

interessant zijn. En dan onderweg van die toestellen waar je erop kan en er weer
af. Een evenwichtsbalk, dat soort dingen.

U zei net dat u niet meer naar de sportschool gaat. Hoe komt dat?
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Nou, het is m’n leeftijd. Iedereen kijkt naar je en denkt: Daar heb je weer zo’n ouwe

kun je ze wat uitleggen hè. Ja, laat die kinderen een appel plukken in het park, wat

die zich veels teveel uitslooft. Mensen zijn bang dat je over de rand gaat.

maakt het uit? Als ze toch willen dat het park een gezonde leefstijl bevordert.

Over de rand gaat?

Goed idee! Hartelijk dank voor uw medewerking.

Ja, dat je je eigen grenzen overschrijdt en dat ze een ambulance voor je moeten
bellen. Dat krijg je op mijn leeftijd. Dan komen mensen zich continu met je
bemoeien en daar heb ik geen zin in. En je hebt ook mensen die je een oude
viezerik vinden. Alsof ik daar kom om naar die jonge meiden te kijken.

Beweegt u daarom liever in de openbare ruimte?
Nou, ik heb het hier in het park ook hoor. Zeker als ik hier met m’n kleindochtertje
loop. Ze is twee en dan loopt ze aan m’n hand en dan zie ik de mensen kijken. Zo
van: Daar heb je weer zo’n Robert M. Laatst moest ik de luier van mijn kleindochter
verschonen in het park. Als je die gezichten zag van voorbijgangers, echt erg. Maar
het is ook als je alleen in het park bent, dan denken mensen toch van wat heeft hij
hier in z’n eentje te zoeken.

Hebben mensen dat tegen u gezegd?
Nee, nee dat niet. Maar ik zie die blikken af en toe wel. Daar heb ik in het park in
Maarssenbroek geen last van. Daar loop ik ook met de hond, dus dan zijn mijn
intenties direct duidelijk. Bovendien komen daar niet zoveel kinderen.

Mist u nog iets in het park?
Ja, ze zouden hier en daar een fruitboom moeten planten. Dat als je er met je
kinderen rondfietst dat je in het voorjaar kan zeggen: Dit is bloesem. En de
volgende keer dat je er langs komt, dan zijn het knopjes en daarna appeltjes. Dan
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Wat vindt u van het Máxima park?
Geweldig! Het wordt ook steeds mooier. En nou heeft het park er weer een stukje

Woonwijk

Terwijde

bij gekregen, die Japanse tuin. Ja, dat is echt geweldig. Toevallig afgelopen

Geslacht

Vrouw

zondag nog even tussen door gelopen. Erg mooi. Ruim 7000 rododendrons

Leeftijd

71

Opleiding

Huishoudschool

Inkomen

€40.000 - €50.000,-

Lengte

1.70

Gewicht

76kg

Dus u bent over het algemeen heel positief over het park. Zijn er ook dingen die u

BMI

26 = Overgewicht

als negatief ervaart?

Perceptie overgewicht

Geen overgewicht

Te weinig horeca. Dat theehuis is hartstikke leuk hè, maar omdat het park zo groot

hebben ze er gepland. Het is nog klein, maar ik zei al tegen m’n man: Eigenlijk
moeten we over dertig jaar even naar beneden kunnen kijken hoe het hier allemaal
is geworden!

Hoe vaak komt u in het Máxima park?

is, zou er best nog eentje bij kunnen denk ik. Want ik denk dat het steeds drukker

Vier keer in de week. In de zomer dan hè.

wordt in het park. Zeker ook omdat er steeds meer wordt gebouwd hier in de

En in andere jaargetijden?
Ook wel één of twee keer in de week. Lekker even een rondje lopen. Niet het hele
Lint hoor. Gedeeltes ervan. Als het maar droog is. Kou maakt ook niet uit, want
daar kun je je op kleden. Van de winter, toen met dat schaatsen, hebben we er ook
nog op het terras gezeten. Dat was zo leuk met dat evenement met dat schaatsen.

U bedoelt de kinderelfstedentocht?
Ja, heel leuk!

omgeving. In de vakanties en in de weekenden dan heb je geen stoel om er even
te kunnen zitten om even wat te drinken. Het zou wel leuk zijn als er nog iets bij
zou komen. Want dat zitten die moeders daar natuurlijk, kinderen in de speeltuin.
Maar drukte vind ik wel leuk hoor, gezellig juist.

Wat vindt van de overige voorzieningen?
Ja, er staan banken genoeg. Dat is wel ideaal. Schitterend. Maar we zien ook wel
dat ze er veel met brommers en scooters rijden en dat is minder. Vooral in de
weekenden, als die kindertjes allemaal hier rondfietsen. Daar moet meer controle

Wist u dat dat evenement plaats zou vinden of was u hier per toeval?

op. Er is hier wel eens controle, maar je ziet ze altijd als er niks is natuurlijk. Dat is

Nee, we wisten het, van de huis-aan-huisbladen en toen leek het ons leuk om te

altijd zo. Dat ergert me wel eens een keertje hoor. Het levert gevaarlijke situaties

gaan kijken. Daar kennen we ook het park van.

op.
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In welk opzicht?

Ja, met mijn man. Zoals vanmiddag hadden we net een boodschap gedaan in

Nou, die kinderen zitten midden op de weg en dan komen er links en rechts van die

Vleuterweide en dan lopen we even zo rond en dan gaan we even op een bankje

jochies op scooters langs crossen. We hebben er ook wel eens auto’s zien rijden.

zitten zo halverwege. Van de nood een deugd hè!

Dat is helemaal verschrikkelijk. Daar bij die Haarrijnse Plas, dat was echt
verschrikkelijk. Maar dat is wel minder geworden. Toen dat net open was, toen
kwam ik er regelmatig auto’s tegen. Dat valt nu wel mee, maar die scooters en
brommers dat vermindert absoluut niet. Dat is wel vervelend. Niet voor ons, maar
wel voor die kindertjes. Ze moeten ze gewoon vaker op de bon slingeren.

Heeft u zelf wel eens hinder ondervonden van andere gebruikers?
Nee, wij niet. Negatieve dingen zien we eigenlijk niet. We komen hier ook niet als
het donker is. Dus dat weten we niet. En in de wijk zelf ook niet hoor. Het staat
allemaal zo negatief in het nieuws, maar wij hebben nog nooit iets gemerkt.

Wat doet u om gezond te blijven?
Wandelen. Fietsen. En tuinieren, we doen vrijwilligerswerk in de
gemeenschappelijke tuinen. We zijn wel lekker bezig. We zitten niet stil in ieder
geval. En op z’n tijd eruit gaan en een wijntje drinken. Hou ’t leuk, dan hou je het
langer vol zeg ik altijd maar. Ja toch?

Ik denk het wel ja. De gemeente wil het Máxima park profileren als
activiteitenvoorziening, zodat mensen gestimuleerd worden om meer te bewegen.
Dit doet de gemeente onder andere om overgewicht onder de bewoners tegen te
gaan. Denkt u dat het park bij kan dragen aan een gezondere leefstijl?

U komt hier niet als het donker is?

Denk het wel. Het is toch een prachtig gebied? Je hebt hier ook vaak van die

Nee, want wat heb ik hier ’s avonds te zoeken? Niks. Als het donker is, komen wij

hardlopers. Want zondag ook nog even, de jeugd, met zo een of ander

hier niet.

loopevenement. Oh ja, een sponsorloop voor Unicef. Dat soort dingen zie je hier

Wat vindt u ervan dat het park ’s avonds niet verlicht wordt?

regelmatig. En dat kan ook prima hier.

Nou, mij maakt het niet uit. Ik kom er niet ’s avonds. Als er mensen zijn die er wel

U gaf net aan dat u veel beweegt. In hoeverre speelt uw gewicht een rol bij het

in het donker komen, dan hebben ze rottigheid in gedachten denk ik. Hoewel, je

bewegen?

hebt ook fietsers die de kortere weg nemen natuurlijk, van A naar B. Maar ja, ze

Ik wil er graag wat af hebben, maar dat valt niet altijd mee hoor. Maar we hopen

kunnen ook omfietsen. Dus nee, lijkt me geen probleem.

wel dat bewegen daar een beetje aan bijdraagt. We houden het wel in de gaten,

Bezoekt u het park altijd met in gezelschap?

dat zeker wel. Het is niet zo dat we zo willen worden (gebaart).

Dat begrijp ik. Gaat u ook wel eens naar groenvoorzieningen buiten uw woonwijk?

BIJLAGE 3

Nou, eigenlijk… Ja, we fietsen wel eens richting Maarssen, Breukelen,
Haarzuilens.

Wat is voor u het grootste verschil tussen die gebieden en het Máxima park?
Ja, dit is nog helemaal in ontwikkeling hè. We hebben het zien groeien, want we
wonen nou vier jaar aan deze kant van de stad. Dus in het begin gingen we er
lopen en je liep overal steeds tegen aan iedere keer. Dan kon je niet verder. En er
kwam steeds een stukje bij. Ja, je hebt hier de ruimte. We zijn hier komen wonen,
zodat we meer konden gaan wandelen, maar in het begin kon dat iedere keer nog
niet echt. Dus toen waren we niet zo positief, maar daar zijn we van teruggekomen.
De ontwikkeling ging eigenlijk vrij snel en we zijn er nu hartstikke blij mee.

Waarom zou u dan alsnog naar Haarzuilens gaan fietsen?
Dan gaan we fietsen, hier lopen we. Het is in het Máxima park net te klein om een
flink eind te gaan fietsen en om nou rondjes te gaan fietsen… nee. Nee, als we
gaan fietsen, willen we wel een flink stuk fietsen. Dus dan kunnen we beter naar
Haarzuilens of Harmelen fietsen. Vinden we leuk.

Wilt u nog iets zeggen over het park?
Ja het is heel ruim. Je hebt er de ruimte en die bankjes hè. Dat zien we ook wel
eens anders. Als je dan aan het fietsen bent en je denkt: nou wil ik wel even
pauzeren. Dan vind je geen bank en als je er één vindt is ie bezet. En daar heb je
hier geen last van. En het feit dat je hier steeds mooier uitzicht hebt. Ja, het is
prachtig, mooi groen. Ze moeten alleen die scooters weren. Bovendien moet ze die
jongelui eens wat respect leren voor groen. Dat groeit en bloeit. Dus daar mogen
ze best wel respect voor hebben. En wat meer horeca erbij, dat zou leuk zijn.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

‘UITWERKING INTERVIEWS’
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Bent boven de 18 jaar en komt niet of nauwelijks in het Máxima park?
Dan bent u interessant voor mijn afstudeeronderzoek!
In het kader van mijn masteropleiding Stadsgeografie doe ik onderzoek naar het
gebruik en de beleving van het Máxima park. Ik ben daarom op zoek naar
(volwassen) bewoners van Vleuten, De Meern, Vleuterweide of Leidsche Rijn die
het Máxima park gemiddeld eens per maand bezoeken(of minder) én die mee
willen werken aan een interview.
Bent u geïnteresseerd? Bel dan naar: 06 48 563 917
Alvast hartelijk dank!
Krystle Hemken
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BIJLAGE 6 ‘CODEBOEK’
Nr

Variabele

Omschrijving

Meetniveau

Code

Label

1

Waarneming

Waarnemingsnummer

Interval/ratio

-

Nummeren

2

Case

Persoonsnummer

Interval/ratio

-

Nummeren

3

Geslacht

Geslacht

Nominaal

1

Man

2

Vrouw

1

Kind

2

Jongere

3

Volwassene

4

Oudere

1

Nederlandse

2

Aziatisch

3

Noord-Afrikaans/Mediterraans

4

Indisch

5

Negroïde

9

Anders

1

Geen overgewicht

2

Overgewicht

3

Twijfel

1

Geen gezelschap

2

Wel gezelschap

4

5

6

7

Leeftijd

Etniciteit

Gewicht

Gezelschap1

Schatting van de leeftijd

Afkomst geschat op uiterlijk

Gewichtsstatus geschat op uiterlijk

Is de persoon wel of niet in gezelschap van anderen

Nominaal

Nominaal

Nominaal

Nominaal

8

Gezelschap2

Grootte van het totale gezelschap

Interval/ratio

-

Aantal

9

Kleding

Kleding die de persoon draagt

Nominaal

1

Sportkleding

2

Winterkleding

3

Overige kleding
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Nr

Variabele

Omschrijving

Meetniveau

Code

Label

10

Attribuut1

Aantal attributen dat de persoon bij zich heeft

Ratio/interval

-

Aantal attributen

11

Attribuut2

Sport- en spelattributen

Ratio/interval

-

Aantal

13

Attribuut3

Tas/rugzak

Ratio/interval

-

Aantal

14

Attribuut4

Voertuigen

Ratio/interval

-

Aantal

15

Attribuut5

Buggy

Ratio/interval

-

Aantal

16

Attribuut6

Anders

Ratio/interval

-

Aantal

17

Activiteit

De hoofdactiviteit die de persoon uitvoert

Nominaal

0

Spelen

1

Zitten

2

Staan

3

Lopen/wandelen

4

Hond uitlaten

5

Hardlopen/joggen

6

Skaten

7

Activiteit op het water

8

Fietsen

9

Anders

0

Niet actief

1

Gemiddeld actief

2

Zeer actief

0

Geen

1

Praten

2

Telefoneren/smsen

3

Muziek luisteren

4

Eten of drinken

9

Anders

18

19

Sportief

Nevenactiviteit

Is de activiteit al dan niet sportief (geldt vooral bij lopen en fietsen)

Activiteit die de persoon tegelijk met de hoofdactiviteit onderneemt

Nominaal

Nominaal
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Nr

Variabele

Omschrijving

Meetniveau

Code

Label

20

Weer1

Weersomstandigheden: Zon en wolken

Nominaal

1

Zonnig/helder

2

Half bewolkt

3

Bewolkt

4

Mist/nevel

5

Neerslag

1

-15 tot en met 0 graden Celsius

2

1 tot en met 10 graden Celsius

3

11 tot en met 20 graden Celsius

4

21 tot en met 30 graden Celsius

21

Weer2

Weersomstandigheden: Temperatuur in graden Celsius in klassen

Ordinaal

22

Weer3

Weersomstandigheden: Windkracht in beaufort

Interval/ratio

-

Zoals buienradar aangeeft

23

Lichtinval

Lichtinval tijdens observatie

Nominaal

1

Licht

2

Schemer

3

Donker

1

Doordeweekse dag

2

Weekenddag

1

Ochtend

2

Middag

3

Avond

1

Het Lint Noord

2

De Binnenhof

3

Het Lint Zuid

24

25

26

Dag

Moment

Zone

Observatie tijdens weekend of doordeweeks

Dagdeel van de observatie

Parkzone

Nominaal

Nominaal

Nominaal

27

Observatievolgorde

Nummer van het observatiemoment

Interval/Ratio

-

Nummeren

28

Overgewicht in Categorieën

Overgewicht en twijfelgevallen bij elkaar gevoegd

Nominaal

1

Geen overgewicht

2

Overgewicht

1

Onbewolkt

29

Bewolking in Categorieën

Half bewolkt, bewolkt en regen bij elkaar gevoegd

Nominaal
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Nr

30

Variabele

Windkracht in Categorieën

Omschrijving

Windkracht 1 & 2 samengevoegd, en windkracht 4 & 5

Meetniveau

Ordinaal

samengevoegd

31

32

Volwassenen

Hoofdactiviteit in Categorieën

Bejaarden en volwassenen samengevoegd

Zitten en staan samengevoegd, lopen en hond uitlaten

Nominaal

Nominaal

samengevoegd, skaten en schaatsen samengevoegd

33

Etniciteit in Categorieën

Alle gebruikers met een niet-westerse etniciteit samengevoegd

Nominaal

Code

Label

2

Bewolkt

1

1 & 2 bft.

2

3 bft.

3

4 & 5 bft.

1

Niet volwassen

2

Volwassen

1

Spelen

2

Zitten/staan

3

Lopen/hond uitlaten

4

Hardlopen

5

Skaten/schaatsen

6

Fietsen

9

Anders

1

Niet-westerse etniciteit

2

Westerse etniciteit
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Representativiteit gebruikers

Etniciteit
Westerse etniciteit

Geslacht

Observed N

Expected N

Residual

Man

1426

1293,1

132,9

Vrouw

1197

1329,9

-132,9

Total

2623

Statistics

Total
etniciteit

1

Asymp. Sig.

,000

0 cells (,0%) have expected frequencies less than 5.
The minimum expected cell frequency is 1293,1.

Observed N

Expected N

Residual

Kind

450

584,9

-134,9

Jongere

674

165,2

508,8

1240

1636,8

-396,8

259

236,1

22,9

Volwassene
Bejaarde
Total

Statistics

2623

Chi-Square
df

1695,814a
3

Asymp. Sig.
a.

2074,8

Residual
375,2

173

548,2

-375,2

0 cells (,0%) have expected frequencies less than 5.
The minimum expected cell frequency is 165,2

,000

Statistics

2623

Chi-Square

26,924a

df

Leeftijd

Expected N

2450

df

Chi-Square

a.

Niet-Westerse

Observed N

324,654a
1

Asymp. Sig.
a.

0 cells (,0%) have expected frequencies less than 5.
The minimum expected cell frequency is 548,2.

,000
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Frequentietabellen activiteiten

Hoofdactiviteit volwassenen

Abs.

%

2

,1

Spelen
Hoofdactiviteit alle gebruikers

Abs.

%

47

3,1

30

1,1

Lopen of hond uitlaten

387

25,8

Zitten of staan

207

7,9

Hardlopen

268

17,9

Lopen of hond uitlaten

516

19,7

Skaten of schaatsen

149

9,9

Hardlopen

442

16,9

Fietsen

614

41,0

Skaten of schaatsen

363

13,8

Anders

32

2,1

Fietsen

1002

38,2

Totaal

1499

100,0

Anders

63

2,4

2623

100,0

Spelen

Totaal
Intensiteit alle gebruikers
Niet actief
Gemiddeld actief
Zeer actief
Totaal

Abs.

%

234

8,9

1419

54,1

970

36,9

2623

100,0

Nevenactiviteit alle gebruikers

Abs.

%

Geen

1417

54,0

Praten

930

35,5

30

1,1

Muziek luisteren

200

7,6

Eten of drinken

42

1,8

4

,2

2623

100,0

Telefoon

Anders
Totaal

Zitten of staan

Intensiteit volwassenen

Abs.

%

60

4,0

Gemiddeld actief

893

59,6

Zeer actief

546

36,4

Totaal

1499

100,0

Nevenactiviteit volwassenen

Niet actief

Abs.

%

Geen

871

58,8

Praten

504

33,6

Telefoon

12

0,8

Muziek luisteren

97

6,5

Eten of drinken

5

0,3

Anders

0

0

2623

100,0

Totaal
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Chi-kwadraattoetsen alle gebruikers
Activiteit

Geslacht
Man

Spelen

Vrouw

Abs.

%

Totaal

Abs.

%

Abs. Totaal

%

20

1,4%

10

,8%

30

1,1%

Zitten/staan

102

7,2%

105

8,8%

207

7,9%

Lopen/hond uitlaten

257

18,0%

259

21,6%

516

19,7%

Hardlopen

268

18,8%

174

14,5%

442

16,9%

Skaten/schaatsen

160

11,2%

203

17,0%

363

13,8%

Fietsen

569

39,9%

433

36,2%

1002

38,2%

Anders

50

3,5%

13

1,1%

63

2,4%

1426

100,0%

1197

100,0%

2623

100,0%

Totaal

Chi-Square Tests

Value

df

Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square

49,039a

6

0,000

N of Valid Cases

2623

Cramer's V

0,137

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,69.

0,000
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Leeftijd

Activiteit
Kind
Spelen
Zitten/staan
Lopen/hond uitlaten
Hardlopen

Jongere

Volwassene

Oudere

Totaal
Abs. Totaal

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

26

5,8%

2

,3%

2

,2%

0

,0%

30

%

126

28,0%

34

5,0%

39

3,1%

8

3,1%

207

7,9%

55

12,2%

74

11,0%

295

23,8%

92

35,5%

516

19,7%

1,1%

6

1,3%

168

24,9%

264

21,3%

4

1,5%

442

16,9%

51

11,3%

163

24,2%

147

11,9%

2

,8%

363

13,8%

Fietsen

182

40,4%

206

30,6%

469

37,8%

145

56,0%

1002

38,2%

Anders

4

,9%

27

4,0%

24

1,9%

8

3,1%

63

2,4%

450

100,0%

674

100,0%

1240

100,0%

259

100,0%

2623

100,0%

Skaten/schaatsen

Totaal
Chi-Square Tests

Value

df

Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square

741,006a

18

0,000

N of Valid Cases

2623

Cramer's V

0,307

0,000

a. 1 cells (3,6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,96
Activiteit

Gewichtsstatus
Geen overgewicht

Spelen

Overgewicht

Totaal

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

27

1,2%

3

,9%

30

1,1%

Zitten/staan

194

8,5%

13

4,0%

207

7,9%

Lopen/hond uitlaten

403

17,6%

113

34,5%

516

19,7%

Hardlopen

382

16,6%

60

18,3%

442

16,9%

Skaten/schaatsen

327

14,2%

36

11,0%

363

13,8%

Fietsen

913

39,8%

89

27,1%

1002

38,2%

Anders

49

2,1%

14

4,3%

63

2,4%

2295

100,0%

328

100,0%

2623

100,0%

Totaal
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Chi-Square Tests

Value

df

Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square

69,264a

6

0,000

N of Valid Cases

2623

Cramer's V

0,163

0,000

a. 1 cells (7,1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,75.
Activiteit

Zon/bewolking
Onbewolkt

Spelen

Bewolkt

Totaal
Abs. Totaal

Abs.

%

Abs.

%

9

,6%

21

2,1%

30

%
1,1%

Zitten/staan

129

7,9%

78

7,9%

207

7,9%

Lopen/hond uitlaten

306

18,8%

210

21,2%

516

19,7%

Hardlopen

268

16,4%

174

17,6%

442

16,9%

Skaten/schaatsen

257

15,7%

106

10,7%

363

13,8%

Fietsen

626

38,4%

376

37,9%

1002

38,2%

Anders

37

2,3%

26

2,6%

63

2,4%

1426

100,0%

1197

100,0%

2623

100,0%

Totaal
Chi-Square Tests

Value

df

Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square

27,311a

6

0,000

N of Valid Cases

2623

Cramer's V

0,102

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,33.

0,000
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Activiteit

Windkracht
1-2 bft

Spelen
Zitten/staan

3 bft

Totaal

4-5 bft

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

7

,6%

23

2,3%

0

,0%

30

1,1%

99

8,2%

89

9,0%

19

4,5%

207

7,9%

Lopen/hond uitlaten

248

20,5%

199

20,0%

69

16,4%

516

19,7%

Hardlopen

216

17,9%

145

14,6%

81

19,3%

442

16,9%

Skaten/schaatsen

180

14,9%

108

10,9%

75

17,9%

363

13,8%

Fietsen

445

36,8%

392

39,4%

165

39,3%

1002

38,2%

Anders

14

1,2%

38

3,8%

11

2,6%

63

2,4%

1209

100,0%

994

100,0%

420

100,0%

2623

100,0%

Totaal

Chi-Square Tests

Value

df

Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square

65,231a

12

0,000

N of Valid Cases

2623

Cramer's V

0,112

,000

a. 1 cells (4,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,80.
Activiteit

Dag
Doordeweeks

Weekend

Totaal
Abs. Totaal

Abs.

%

Abs.

%

19

1,8%

11

,7%

30

1,1%

Zitten/staan

102

9,5%

105

6,8%

207

7,9%

Lopen/hond uitlaten

266

24,7%

250

16,2%

516

19,7%

Hardlopen

134

12,4%

308

19,9%

442

16,9%

Skaten/schaatsen

116

10,8%

247

16,0%

363

13,8%

Fietsen

405

37,5%

597

38,7%

1002

38,2%

Spelen

Anders
Totaal

%

37

3,4%

26

1,7%

63

2,4%

1079

100,0%

1544

100,0%

2623

100,0%

165
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Chi-Square Tests

Value

df

Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square

77,148a

6

0,000

N of Valid Cases

2623

Cramer's V

0,171

Activiteit

0,000

Dagdeel
Ochtend

Spelen
Zitten/staan

Middag

Totaal

Avond

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

2

,3%

22

2,3%

6

,7%

30

1,1%

76

10,1%

84

8,8%

47

5,1%

207

7,9%

Lopen/hond uitlaten

157

20,9%

213

22,2%

146

16,0%

516

19,7%

Hardlopen

198

26,4%

87

9,1%

157

17,2%

442

16,9%

90

12,0%

124

12,9%

149

16,3%

363

13,8%

Fietsen

211

28,1%

415

43,3%

376

41,1%

1002

38,2%

Anders

16

2,1%

14

1,5%

33

3,6%

63

2,4%

Totaal

750

100,0%

959

100,0%

914

100,0%

2623

100,0%

Skaten/schaatsen

Chi-Square Tests

Value

df

Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square

161,829a

12

0,000

N of Valid Cases

2623

Cramer's V

0,176

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,58.

0,000
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Activiteit

Parkzone
Het Lint Noord

Spelen
Zitten/staan

De Binnenhof

Totaal

Het Lint Zuid

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

4

,5%

15

1,3%

11

1,8%

30

1,1%

41

4,6%

119

10,5%

47

7,7%

207

7,9%

Lopen/hond uitlaten

171

19,3%

253

22,4%

92

15,1%

516

19,7%

Hardlopen

158

17,9%

197

17,4%

87

14,3%

442

16,9%

Skaten/schaatsen

150

16,9%

132

11,7%

81

13,3%

363

13,8%

Fietsen

328

37,1%

393

34,8%

281

46,2%

1002

38,2%

Anders

33

3,7%

21

1,9%

9

1,5%

63

2,4%

Totaal

885

100,0%

1130

100,0%

608

100,0%

2623

100,0%

Chi-Square Tests

Value

df

Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square

76,173a

12

0,000

N of Valid Cases

2623

Cramer's V

0,120

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,95.

0,000
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Casenummer

Attribuut

Kleding

Gebruik

36
70

Hond niet aangelijnd
Werkkleding

Landmeter

Meetapparatuur

72

Powerwalking

73

Powerwalking

76

Hond niet aangelijnd

91

Powerwalking

88

Kettingzaag

89
90

Werkkleding
Werkkleding

Landmeter

Snoeien

Werkkleding

99

Uniform

Politiesurveillance in auto

100

Uniform

Politiesuveillance in auto

102

Rijdt met scooter over het Lint

150

Spelen op zandhoop

151

Spelen op zandhoop

152

Spelen op zandhoop

153

Spelen op zandhoop

265

Rijdt met scooter over het Lint

325

Rijdt met scooter over het Lint

359

Rijdt met scooter over het Lint

429

Rijdt met scootmobiel over het Lint

459

Basketballen

460

Basketballen

461

Basketballen
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Casenummer

Attribuut

Kleding

Gebruik

465

Eendjes voeren

466

Eendjes voeren

467

Eendjes voeren

555

Paraplu

556

Paraplu

574

Uniform

Toezicht & Handhaving

575

Uniform

Toezicht & Handhaving

595

Uniform

Politiesurveillance

596

Uniform

Politiesurveillance

597

Uniform

Politiesurveillance

601

Werkkleding

Snoeien

602

Werkkleding

Snoeien

605

Meetapparatuur

Werkkleding

Meten

606

Meetapparatuur

Werkkleding

Meten

622

Werkkleding

Rijdt met gemeentebusje over Het Lint

623

Werkkleding

Rijdt met gemeentebusje over Het Lint

709

Steppen

850

Fietst veel te hard, commentaar van andere gebruikers

979
1090

Scooter & Fiets

Ingebouwde speakers in scooter veroorzaken overlast
Paardrijkleding

Paardrijden over het ruiterpad

1169

Rijdt met scootmobiel over het lint

1200

Rijdt met 45km uur wagentje over het lint

1249

Rijdt met scootmobiel over het lint

1280

Hond niet aangelijnd

1318

Uniform

Politie rijdt op een privé bromscooter over het lint
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Casenummer

Attribuut

Kleding

1323

Gebruik
Hond niet aangelijnd

1335

Werkkleding

1340

Fluorescerend oranje hesje en helm,

1380

waarschijnlijk van parkaanleg

Rijdt met scooter over het Lint

1445

Paardrijkleding

Paardrijden over het ruiterpad

1484

Staat naast nieuw aan te planten groen

Rijdt met bromfiets over het Lint

1485

Uniform

Toezicht & handhaving rijdt met bromscooter over het Lint

1486

Uniform

Toezicht & handhaving rijdt met bromscooter over het Lint

1536

Rijdt met brommer over het Lint

1552

Rijdt met scootmobiel over het Lint

1632

Uniform

Toezicht & Handhaving

1633

Uniform

Toezicht & Handhaving

1648

Rijdt met auto over het Lint

1671

Rijdt met scootmobiel over het Lint

1672

Werkkleding Postbezorger

1686

Werkkleding Beheer

1687

Werkkleding Beheer

1688

Werkkleding Beheer

1693

Hond niet aangelijnd

1720

Rijdt met scooter over het Lint

1735

Uniform

Toezicht & Handhaving

1736

Uniform

Toezicht & Handhaving

1737

Uniform

Toezicht & Handhaving

1738

Uniform

Toezicht & Handhaving

1766

Rijdt met scooter over het Lint
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Casenummer
1844

Attribuut

Kleding

Gebruik

Man draagt een pak met stropdas

1919

Paardrijden op het ruiterpad

1954

Rijdt met scooter over het Lint

1955

Rijdt met scooter over het Lint

1955

Rijdt met scooter over het Lint

2032

Rijdt met scooter over het Lint

2095

Steppen

2100

Rijdt met scooter over het Lint

2101

Rijdt met scooter over het Lint

2109

Rijdt met auto over het Lint

2110

Rijdt met auto over het Lint

2124

Rijdt met scootmobiel over het Lint

2152

Man in rolstoel met handfiets

2168

Man in automatische rolstoel

2199

Rijdt met scootmobiel over het Lint

2405

Rijdt met scooter over het Lint

2430

Rijdt met scooter over het Lint

2448

Man in rolstoel met handfiets

2461

Auto van Handhaving & Toezicht rijdt over het Lint

2462

Auto van Handhaving & Toezicht rijdt over het Lint

2478

Rijdt met scooter over het Lint

2607

Rijdt met scooter over het Lint

2608

Zit achterop scooter

2609

Rijdt met scooter over het Lint
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