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Op	  pad	  in	  de	  stad	  	  
De	  Utrechtse	  binnenstad	  in	  de	  beleving	  van	  jongeren	  	  
	  
Een	  kwalitatief	  onderzoek	  naar	  de	  invloed	  van	  fysieke,	  functionele	  en	  sociale	  
factoren	  op	  de	  beleving	  van	  jongeren	  in	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht.	  	  
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Voorwoord	  
	  
Voor	  u	  ligt	  het	  eindresultaat	  van	  mijn	  afstudeeronderzoek	  waar	  ik	  de	  afgelopen	  acht	  maanden	  aan	  
heb	  gewerkt.	  De	  naam	  zegt	  het	  al:	  ‘afstudeeronderzoek’,	  wat	  betekent	  dat	  er	  met	  het	  presenteren	  
van	  dit	  onderzoek	  een	  einde	  is	  gekomen	  aan	  mijn	  studententijd.	  Nu	  ik	  mezelf	  bijna	  officieel	  
Stadsgeograaf	  mag	  noemen,	  kijk	  ik	  terug	  op	  de	  afgelopen	  vijf	  jaar	  als	  een	  periode	  waarin	  ik	  met	  veel	  
plezier	  Sociale	  Geografie	  heb	  gestudeerd	  in	  Utrecht.	  Nooit	  heb	  ik	  spijt	  gehad	  van	  deze	  keuze,	  sterker	  
nog,	  ik	  zou	  het	  zonder	  twijfel	  over	  doen.	  	  
	  
Aan	  een	  aantal	  mensen	  wil	  ik	  graag	  mijn	  dank	  betuigen,	  zonder	  hen	  zou	  ik	  nooit	  tot	  dit	  eindresultaat	  
gekomen	  zijn.	  In	  de	  eerste	  plaats	  zijn	  dit	  Chris	  Bartman,	  Ellen	  Scholten	  en	  Lucia	  Schuddeboom,	  mijn	  
medestudenten	  in	  het	  overkoepelend	  onderzoek	  naar	  beleving	  van	  de	  binnenstad.	  Ik	  wil	  hen	  
bedanken	  voor	  de	  fijne	  samenwerking	  in	  het	  afgelopen	  half	  jaar	  en	  de	  scherpe	  blik	  op	  elkaars	  werk.	  
In	  de	  tweede	  plaats	  gaat	  mijn	  grote	  dank	  uit	  naar	  mijn	  begeleider	  vanuit	  de	  opleiding,	  Bas	  Spierings.	  
Ik	  heb	  in	  de	  afgelopen	  vijf	  jaar	  veel	  van	  hem	  mogen	  leren	  en	  ook	  in	  dit	  onderzoek	  heeft	  hij	  mij	  
telkens	  weer	  aangestoken	  met	  zijn	  enthousiasme	  en	  mij	  scherp	  en	  op	  het	  goede	  spoor	  gehouden.	  
Ten	  derde	  wil	  ik	  Jan	  Willem	  van	  Zeijl,	  Emiel	  Fonville,	  Claar	  Talsma	  en	  de	  andere	  collega’s	  van	  de	  
Gemeente	  Utrecht	  bedanken	  voor	  de	  mogelijkheid	  die	  zij	  ons	  hebben	  gegeven	  om	  dit	  onderzoek	  in	  
naam	  van	  de	  Gemeente	  Utrecht	  uit	  te	  voeren	  en	  hun	  begeleiding	  daarbij.	  Niet	  in	  de	  minste	  plaats	  wil	  
ik	  ook	  de	  vijftien	  jongeren	  bedanken	  die	  allemaal	  de	  tijd	  en	  energie	  gevonden	  hebben	  om	  een	  uur	  
met	  mij	  door	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  te	  lopen	  en	  enthousiast	  hun	  ervaringen	  met	  mij	  te	  delen.	  
Dan	  zijn	  er	  nog	  de	  vier	  mensen	  die	  mij	  gedurende	  het	  afgelopen	  half	  jaar	  altijd	  hebben	  bijgestaan	  als	  
ik	  ergens	  even	  niet	  uit	  kwam.	  Pap,	  mam,	  Julia	  en	  Maarten;	  dank	  voor	  jullie	  onvoorwaardelijke	  
support.	  
	  
Toen	  mij	  zes	  jaar	  geleden	  tijdens	  de	  open	  dag	  van	  Sociale	  Geografie	  en	  Planologie	  verteld	  werd	  dat	  je	  
als	  geograaf	  nooit	  meer	  door	  een	  stad	  kon	  lopen	  zonder	  er	  door	  ‘de	  geografenbril’	  naar	  te	  kijken,	  
was	  ik	  sceptisch.	  Vijf	  jaar	  later	  kan	  ik	  niet	  anders	  dan	  dit	  te	  beamen	  en	  ben	  ik	  maar	  wat	  blij	  dat	  ik	  
hem	  toentertijd	  heb	  opgezet.	  
	  
Op	  naar	  een	  mooie	  toekomst	  als	  stadsgeograaf.	  
	  
Jasmijn	  Koelega	  	  
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	   	   	   	   	   1.	  Inleiding	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
	  
“Zaterdagmiddag,	  15.00	  uur:	  Het	  is	  een	  drukte	  van	  jewelste	  in	  de	  stad.	  Een	  moeder	  probeert	  haar	  
kinderen	  bij	  zich	  te	  houden	  wanneer	  ze	  de	  Straatnieuws	  koopt	  van	  een	  dakloze	  man.	  Groepjes	  
tieners	  slenteren	  langs	  de	  gracht	  met	  tassen	  vol	  nieuwe	  aankopen	  en	  een	  ouder	  echtpaar	  zit	  op	  een	  
bankje	  te	  genieten	  van	  een	  ijsje	  terwijl	  ze	  de	  meute	  aanschouwt	  en	  de	  sfeer	  proeft.	  Een	  sloep	  vol	  
zingende	  feestgangers	  vaart	  	  voorbij	  en	  trekt	  de	  aandacht	  van	  het	  winkelend	  publiek.	  Op	  een	  
afgeladen	  terras	  laat	  een	  serveerster	  bijna	  een	  dienblad	  vol	  heerlijk	  geurende	  gerechten	  vallen	  als	  
een	  man	  al	  fietsend	  een	  poging	  doet	  zich	  tussen	  een	  groep	  buitenlandse	  toeristen	  door	  te	  
manoeuvreren.	  Er	  valt	  zoveel	  te	  beleven	  in	  de	  stad,	  even	  snel	  een	  boodschap	  doen	  is	  er	  niet	  bij.	  Ik	  
blijf	  dan	  ook	  zitten	  waar	  ik	  zit,	  terwijl	  dit	  schouwspel	  zich	  aan	  mij	  voltrekt:	  met	  een	  boek	  in	  de	  
vensterbank	  van	  mijn	  studentenkamer.”	  

	  
Een	  binnenstad	  is	  een	  dynamisch	  gebied,	  dat	  blijkt	  ook	  uit	  de	  bovenstaande	  situatieschets.	  
Maatschappelijke	  trends	  zorgen	  voor	  een	  continue	  verandering	  van	  binnensteden.	  Functies,	  mensen,	  
alles	  is	  continu	  in	  beweging	  en	  onderhevig	  aan	  veranderingen.	  Dit	  maakt	  een	  binnenstad	  niet	  alleen	  
een	  dynamisch,	  maar	  ook	  een	  complex	  fenomeen.	  Bebouwing,	  tal	  van	  voorzieningen	  en	  een	  wirwar	  
aan	  mensen	  beïnvloeden	  het	  reilen	  en	  zeilen	  van	  de	  binnenstad.	  De	  verschillende	  delen	  van	  de	  
binnenstad	  worden	  met	  elkaar	  in	  verbinding	  gebracht	  via	  straten	  en	  pleinen.	  Mensen	  bewegen	  zich	  
door	  deze	  straten	  en	  creëren	  een	  netwerk	  van	  looproutes.	  Met	  verschillende	  doelen	  bezoeken	  zij	  de	  
binnenstad:	  om	  te	  werken	  of	  om	  te	  wonen	  of	  om	  bijvoorbeeld	  te	  winkelen,	  uit	  eten	  te	  gaan,	  op	  het	  
terras	  te	  zitten,	  uit	  te	  gaan	  of	  de	  stad	  te	  bezichtigen.	  Al	  deze	  mensen,	  die	  zich	  meestal	  te	  voet	  door	  
de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  verplaatsen,	  beleven	  die	  stedelijke	  omgeving	  op	  hun	  eigen	  manier.	  Een	  
geheel	  van	  zintuiglijke	  waarnemingen,	  persoonlijke	  factoren	  en	  de	  manier	  van	  lopen	  vormen	  en	  
beïnvloeden	  de	  beleving	  van	  mensen	  van	  de	  binnenstad.	  Factoren	  die	  van	  invloed	  zijn	  op	  deze	  
‘beleving’	  staan	  in	  dit	  brede	  onderzoek	  centraal.	  Het	  gaat	  daarbij	  in	  dit	  onderzoek	  om	  een	  specifieke	  
doelgroep:	  jongeren	  wonend	  in	  de	  stad	  Utrecht.	  De	  keuze	  voor	  jongeren	  komt	  voort	  uit	  het	  feit	  dat	  
een	  aanzienlijk	  deel	  van	  de	  Utrechtse	  bevolking	  tussen	  de	  zestien	  en	  de	  vijfentwintig	  jaar	  oud	  is	  
(WistUdata	  Utrecht,	  2014).	  Het	  is	  voor	  de	  gemeente	  Utrecht	  interessant	  inzicht	  te	  krijgen	  in	  de	  
manier	  waarop	  zij	  de	  binnenstad	  beleven.	  Er	  is	  nog	  niet	  veel	  kwalitatief	  onderzoek	  gedaan	  naar	  deze	  
groep.	  Een	  groot	  deel	  van	  de	  jongeren	  tussen	  de	  zestien	  en	  vijfentwintig	  jaar	  in	  Utrecht	  is	  student.	  
Het	  is	  daarom	  ook	  van	  belang	  om	  meer	  te	  weten	  te	  komen	  over	  het	  gedrag	  en	  de	  beleving	  van	  deze	  
jongeren.	  Daardoor	  kan	  ingespeeld	  worden	  op	  de	  toekomstige	  hoogopgeleide	  bewoners	  van	  de	  stad.	  
Dit	  onderzoek	  maakt	  deel	  uit	  van	  een	  groter	  onderzoek	  dat	  uitgevoerd	  is	  in	  samenwerking	  met	  de	  
Gemeente	  Utrecht.	  Hierin	  wordt	  van	  vier	  verschillende	  doelgroepen	  de	  beleving	  van	  de	  binnenstad	  
onderzocht	  en	  vergeleken.	  De	  andere	  drie	  doelgroepen	  zijn:	  ouderen	  wonend	  in	  de	  stad	  Utrecht,	  
mensen	  tussen	  de	  35	  en	  55	  jaar	  met	  kinderen	  wonend	  in	  de	  stad	  Utrecht	  en	  mensen	  tussen	  de	  35	  en	  
55	  jaar	  met	  kinderen	  wonend	  buiten	  de	  provincie	  Utrecht.	  De	  doelgroepen	  worden	  in	  hoofdstuk	  drie	  
nader	  toegelicht.	  
	  
1.1	  Aanleiding	  
Aanleiding	  voor	  dit	  onderzoek	  zijn	  de	  maatschappelijke	  ontwikkelingen	  waarmee	  binnensteden	  in	  
Nederland	  te	  maken	  hebben.	  De	  belangrijkste	  ontwikkeling	  is	  dat	  er	  in	  de	  huidige	  maatschappij	  en	  
vanuit	  het	  gemeentelijk	  beleid	  steeds	  meer	  aandacht	  is	  voor	  de	  manier	  waarop	  ingespeeld	  kan	  
worden	  op	  beleving	  van	  mensen.	  Het	  creëren	  van	  een	  positieve	  beleving	  wordt	  hierbij	  steeds	  
belangrijker	  bij	  het	  realiseren	  van	  een	  aantrekkelijke	  binnenstad.	  De	  rol	  van	  emoties	  is	  van	  groot	  
belang:	  “Er	  is	  een	  maatschappij	  ontstaan	  die	  zich	  kenmerkt	  door	  constant	  op	  zoek	  te	  zijn	  naar	  
prikkels	  om	  zich	  niet	  te	  vervelen,	  we	  hebben	  namelijk	  alles	  wat	  we	  willen	  binnen	  handbereik	  en	  
hoeven	  vrijwel	  nergens	  meer	  echt	  moeite	  voor	  de	  doen.“	  (Piët,	  2004,	  p.14).	  In	  de	  zogenaamde	  
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belevingseconomie	  gaat	  het	  om	  meer	  dan	  het	  aanschaffen	  van	  het	  gewenste	  product.	  De	  
hedendaagse	  consumenten	  willen	  vermaakt	  worden.	  Wanneer	  zij	  iets	  als	  positief	  en	  aantrekkelijk	  
beleven,	  zullen	  zij	  langer	  blijven.	  Hoe	  beter	  mensen	  zich	  op	  hun	  gemak	  voelen,	  hoe	  langer	  ze	  in	  een	  
winkelgebied	  blijven	  en	  hoe	  groter	  de	  kans	  is	  dat	  zij	  dan	  ook	  meer	  uitgeven.	  Naast	  dat	  de	  consument	  
steeds	  meer	  waarde	  hecht	  aan	  beleving,	  wordt	  zij	  ook	  steeds	  mobieler	  en	  flexibeler	  (Mommaas,	  Van	  
den	  Heuvel	  &	  Knulst,	  2000).	  Als	  gevolg	  daarvan	  zijn	  ze	  	  echter	  ook	  minder	  gebonden	  aan	  een	  bepaald	  
winkelgebied,	  maar	  zoeken	  ze	  met	  name	  die	  plekken	  op	  die	  zij	  het	  meest	  aantrekkelijk	  vinden	  om	  te	  
winkelen	  en	  te	  verblijven.	  Om	  beter	  op	  deze	  mobiele	  en	  flexibele	  consument	  in	  te	  spelen,	  zetten	  
winkeliers	  in	  op	  ‘winkelen	  als	  beleving’	  en	  het	  creëren	  van	  een	  aantrekkelijk	  winkelgebied.	  	  

Ook	  in	  stedelijk	  beleid	  is	  het	  een	  trend	  om	  te	  investeren	  in	  het	  optimaliseren	  van	  de	  beleving	  in	  de	  
binnenstad.	  Steden	  doen	  dit	  nu	  al	  veelvuldig	  door	  middel	  van	  herontwikkelingsprojecten	  en	  ze	  
besteden	  daar	  miljarden	  aan.	  In	  Utrecht	  is	  bijvoorbeeld	  het	  zogenaamde	  ‘CU	  2030’	  project	  gaande	  
dat	  tot	  doel	  heeft	  het	  gehele	  stationsgebied	  te	  herontwikkelen	  en	  aantrekkelijker	  te	  maken.	  Uit	  het	  
masterplan	  van	  de	  gemeente	  Utrecht	  blijkt	  dat	  dat	  ook	  drastisch	  nodig	  is:	  ‘Het	  Stationsgebied	  is	  aan	  
een	  grondige	  facelift	  toe	  om	  de	  sociale,	  economische	  en	  culturele	  potenties	  van	  het	  gebied	  beter	  te	  
benutten	  en	  de	  veiligheid	  en	  leefbaarheid	  te	  vergroten’	  (Gemeente	  Utrecht,	  2003,	  p.12).	  Zoals	  de	  
naam	  al	  doet	  vermoeden	  is	  de	  herontwikkeling	  van	  het	  stationsgebied	  vermoedelijk	  in	  2030	  klaar.	  
Over	  het	  algemeen	  wordt	  Utrecht	  door	  zowel	  de	  bewoners	  als	  bezoekers	  als	  een	  aantrekkelijke	  stad	  
gezien	  (Gemeente	  Utrecht,	  2013).	  Met	  name	  in	  het	  buitenland	  is	  de	  aantrekkelijkheid	  van	  Utrecht	  
nog	  onbekend,	  al	  begint	  daar	  wel	  verandering	  in	  te	  komen.	  De	  Lonely	  Planet	  reisgids	  rekende	  Utrecht	  
vorig	  jaar	  tot	  top	  10	  van	  onontdekte	  wereldsteden	  en	  op	  de	  Amerikaanse	  site	  Epic	  Dash	  wordt	  de	  
stad	  ‘de	  meest	  onderschatte	  stad’	  ter	  wereld	  genoemd	  (Trouw,	  12	  september	  2014).	  

1.2	  Doel-‐	  en	  vraagstelling	  
Over	  het	  winkel-‐	  en	  loopgedrag	  van	  bezoekers	  van	  binnensteden	  is	  al	  het	  nodige	  bekend.	  
Kwantitatieve	  onderzoeken	  waarin	  macrostromen	  in	  beeld	  worden	  gebracht	  zijn	  veelvuldig	  
uitgevoerd	  en	  geven	  een	  algemeen	  beeld	  van	  het	  gedrag	  van	  het	  winkelend	  publiek	  in	  binnensteden	  
(Locatus,	  2012a/2012b).	  Op	  microniveau	  is	  over	  mensen	  in	  de	  binnenstad	  echter	  nog	  niet	  veel	  
bekend.	  Ter	  aanvulling	  op	  de	  bestaande	  literatuur	  daarover,	  gaat	  dit	  kwalitatieve	  onderzoek	  met	  
name	  daar	  op	  in.	  De	  focus	  ligt	  hierbij	  op	  het	  lopen	  in	  de	  binnenstad.	  Er	  wordt	  hier,	  zoals	  gezegd,	  in	  
het	  bijzonder	  onderzocht	  in	  hoeverre	  fysieke,	  functionele	  en	  sociale	  factoren	  van	  invloed	  zijn	  op	  de	  
beleving	  van	  jongeren	  in	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  
	  
Het	  doel	  van	  dit	  onderzoek	  is	  om	  te	  weten	  te	  komen	  in	  hoeverre	  verschillende	  factoren	  invloed	  
hebben	  op	  de	  beleving	  van	  jongeren	  in	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht.	  Doordat	  er	  via	  de	  zintuigen	  van	  
een	  aantal	  concrete	  jongeren	  naar	  de	  stad	  gekeken	  wordt,	  kan	  diepgang	  bereikt	  worden.	  Zij	  zijn	  in	  dit	  
onderzoek	  de	  experts	  die	  ons	  informatie	  verschaffen	  over	  hun	  beleving	  van	  de	  binnenstad.	  	  

	  
De	  centrale	  onderzoeksvraag	  van	  dit	  onderzoek	  is:	  
In	  hoeverre	  beïnvloeden	  fysieke,	  functionele	  en	  sociale	  factoren	  de	  beleving	  van	  jongeren	  van	  de	  
binnenstad	  van	  Utrecht?	  

Om	  tot	  een	  antwoord	  op	  deze	  vraag	  te	  komen,	  zijn	  vier	  deelvragen	  opgesteld.	  Iedere	  deelvraag	  
behandelt	  een	  apart	  onderdeel	  van	  de	  beleving	  van	  jongeren	  van	  de	  binnenstad.	  Samen	  vormen	  de	  
antwoorden	  op	  deze	  vragen	  het	  antwoord	  op	  de	  centrale	  onderzoeksvraag	  van	  dit	  onderzoek.	  De	  
deelvragen	  zijn	  als	  volgt	  geformuleerd:	  
	  

1. Wat	  zijn	  de	  looproutes	  van	  jongeren	  en	  wat	  beïnvloedt	  hun	  routekeuze	  en	  manier	  van	  
lopen?	  

2. Wat	  is	  de	  binnenstad	  in	  de	  ogen	  van	  jongeren?	  
3. Wat	  is	  de	  invloed	  van	  fysieke,	  functionele	  en	  sociale	  factoren	  op	  de	  beleving	  van	  jongeren	  

van	  de	  binnenstad	  als	  geheel	  en	  hoe	  spelen	  doelgroep	  specifieke	  kenmerken	  hierbij	  een	  rol?	  
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4. In	  hoeverre	  kunnen	  deelgebieden	  in	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  onderscheiden	  worden	  op	  
basis	  van	  de	  beleving	  van	  jongeren	  tijdens	  het	  lopen	  door	  de	  binnenstad?	  

	  
De	  onderzoeksmethode	  is	  kwalitatief	  van	  aard.	  De	  manier	  van	  onderzoek	  doen	  is	  etnografisch.	  Door	  
middel	  van	  de	  walk-‐along	  methode,	  die	  een	  combinatie	  is	  van	  semigestructureerde	  interviews	  en	  
participerende	  observatie,	  wordt	  de	  beleving	  van	  jongeren	  in	  de	  binnenstad	  kwalitatief	  zo	  goed	  
mogelijk	  in	  kaart	  gebracht.	  De	  doelgroep	  van	  dit	  onderzoek	  bestaat	  uit	  jongeren	  tussen	  de	  16	  en	  de	  
25	  jaar	  die	  wonen	  in	  de	  gemeente	  Utrecht.	  Op	  de	  methode	  en	  de	  doelgroep	  wordt	  in	  hoofdstuk	  3	  
nader	  ingegaan.	  	  
	  
1.3	  Wetenschappelijke	  relevantie	  
Er	  is	  al	  veel	  onderzoek	  gedaan	  naar	  de	  looproutes	  in	  binnensteden.	  De	  meerderheid	  van	  deze	  
onderzoeken	  is	  uitgevoerd	  vanuit	  de	  zogeheten	  positivistische	  stroming	  (Saarloos	  e.a.,	  2010;	  
Kemperman	  e.a.,	  2009;	  Zhu	  &	  Timmermans,	  2008;	  Kurose	  e.a.,	  2001).	  Hierbij	  wordt	  onderzoek	  
gedaan	  op	  macroniveau,	  waarbij	  onder	  andere	  tellingen	  plaatsvinden	  op	  basis	  waarvan	  
generaliserende	  kwantitatieve	  uitspraken	  kunnen	  worden	  gedaan	  over	  deze	  looproutes	  in	  
binnensteden.	  Vanaf	  2000	  wordt	  er	  meer	  vanuit	  een	  relationele	  en	  post-‐positivistische	  benadering	  
onderzoek	  gedaan	  naar	  gedrag	  van	  mensen.	  De	  aandacht	  is	  daardoor	  meer	  verplaatst	  naar	  het	  
microniveau,	  waarbij	  de	  focus	  ligt	  op	  het	  individu	  en	  zijn	  of	  haar	  voorkeuren,	  ritmes	  en	  emoties	  
(Degen	  e.a.,	  2008,	  p.	  1907-‐8).	  Toch	  is	  er	  nog	  steeds	  weinig	  kwalitatief	  onderzoek	  gedaan	  naar	  de	  
invloed	  van	  belevingsaspecten	  op	  het	  loopgedrag	  van	  individuele	  mensen	  in	  de	  binnenstad.	  Daarom	  
biedt	  dit	  onderzoek	  hopelijk	  een	  bijdrage	  aan	  deze	  literatuur.	  Ook	  is	  dit	  onderzoek,	  met	  name	  door	  
de	  unieke	  onderzoeksmethode,	  een	  goede	  manier	  om	  kwalitatief	  onderzoek	  te	  doen	  naar	  de	  
beleving	  van	  mensen	  in	  binnenstedelijk	  gebied.	  	  
	  
1.4	  Maatschappelijke	  relevantie	  
Dit	  onderzoek	  levert	  niet	  alleen	  een	  relevante	  bijdrage	  aan	  de	  bestaande	  literatuur,	  maar	  is	  ook	  
maatschappelijk	  relevant.	  De	  uitkomsten	  bieden	  inzicht	  in	  de	  manier	  waarop	  de	  fysieke,	  functionele	  
en	  sociale	  aspecten	  van	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  invloed	  hebben	  op	  de	  beleving	  van	  jongeren	  in	  de	  
binnenstad.	  Ten	  eerste	  is	  dit	  maatschappelijk	  relevant,	  aangezien	  het	  onderzoek	  is	  uitgevoerd	  in	  
samenwerking	  met	  de	  Gemeente	  Utrecht,	  met	  als	  doel	  om	  op	  microniveau	  onderzoek	  te	  doen	  naar	  
de	  beleving	  van	  bezoekers	  van	  de	  binnenstad.	  Door	  er	  achter	  te	  komen	  hoe	  vier	  verschillende	  
groepen	  bezoekers	  bepaalde	  plekken	  beleven,	  kan	  beleid	  zo	  worden	  aangepast	  dat	  maatwerk	  
geleverd	  kan	  worden	  voor	  afzonderlijke	  groepen	  en	  gebieden	  in	  de	  binnenstad.	  Dat	  kan	  bijdragen	  
aan	  een	  meer	  aantrekkelijke	  binnenstad	  voor	  de	  bezoekers.	  Daarnaast	  is	  het	  ook	  mogelijk	  om	  
spanningen	  en	  eventuele	  problemen	  die	  bestaan	  in	  binnenstedelijke	  gebieden	  beter	  te	  begrijpen	  
door	  onderzoek	  vanuit	  een	  zintuiglijk	  perspectief.	  Uitkomsten	  hiervan	  bieden	  aanknopingspunten	  om	  
deze	  spanningen	  te	  verminderen	  (Adams,	  2007,	  p.	  213).	  Een	  chaotische	  verkeerssituatie	  is	  een	  
voorbeeld	  van	  een	  ‘spanning’	  in	  de	  binnenstad.	  Het	  bovenstaande	  sluit	  dus	  goed	  aan	  bij	  de	  projecten	  
ter	  verbetering	  van	  de	  kwaliteit	  van	  de	  binnenstad	  waar	  de	  afdeling	  Ruimtelijke	  en	  Economische	  
Ontwikkeling	  van	  de	  Gemeente	  Utrecht	  op	  dit	  moment	  mee	  bezig	  is.	  Ten	  tweede	  is	  dit	  onderzoek	  
maatschappelijk	  relevant	  omdat	  het	  resultaten	  oplevert	  die	  belangrijk	  zijn	  voor	  de	  bezoekers	  en	  
bewoners	  van	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  zelf.	  Door	  de	  invloed	  van	  fysieke,	  functionele	  en	  sociale	  
factoren	  op	  hun	  beleving	  van	  de	  binnenstad	  te	  onderzoeken,	  komt	  explicieter	  in	  beeld	  wat	  zij	  als	  
prettig	  en	  onprettig	  wordt	  ervaren	  aan	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht.	  Zij	  krijgen	  het	  gevoel	  gehoord	  te	  
worden	  en	  indirect	  hebben	  de	  beleidsaanpassingen	  voor	  de	  meeste	  van	  hen	  een	  positieve	  
uitwerking.	  Ten	  derde	  is	  dit	  onderzoek	  ook	  voor	  de	  private	  sector	  van	  belang	  om	  kennis	  te	  krijgen	  
over	  verschillen	  in	  ervaring	  van	  de	  binnenstad	  door	  verschillende	  doelgroepen.	  Hierdoor	  kunnen	  zij	  
meer	  te	  weten	  komen	  over	  hun	  potentiële	  klanten.	  Winkeliers	  en	  andere	  ondernemers	  kunnen	  de	  
informatie	  over	  de	  beleving	  van	  bezoekers	  van	  de	  binnenstad,	  die	  ook	  potentiële	  klanten	  zijn,	  
meenemen	  bij	  het	  opstellen	  van	  hun	  strategieën.	  Bijvoorbeeld	  op	  het	  gebied	  van	  vestigingsbeleid,	  
personeelsbeleid	  en	  promotiebeleid.	  Daarnaast	  blijkt	  uit	  een	  onlangs	  door	  verkeerskennisinstituut	  
CROW	  gepubliceerd	  onderzoek,	  getiteld	  ‘Lopen	  Loont’,	  dat	  als	  men	  goed	  zorgt	  voor	  wandelaars,	  door	  
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bijvoorbeeld	  de	  bestrating	  en	  de	  verlichting	  te	  verbeteren	  of	  straten	  autoluw	  te	  maken,	  dit	  in	  een	  
winkelgebied	  leidt	  tot	  meer	  omzet.	  Bovendien	  blijkt	  dat	  aandacht	  voor	  het	  welzijn	  van	  de	  wandelaar	  
in	  de	  stad	  niet	  alleen	  goed	  is	  voor	  de	  winkeliers,	  maar	  ook	  een	  positieve	  uitwerking	  heeft	  op	  de	  stad	  
als	  geheel	  (Trouw,	  4	  juni	  2014;	  CROW,	  2014).	  	  
	  
1.5	  Leeswijzer	  
In	  het	  volgende	  hoofdstuk	  (hoofdstuk	  2)	  wordt	  een	  theoretisch	  kader	  geschetst	  waarin	  vanuit	  
bestaande	  literatuur	  wordt	  beschreven	  wat	  er	  al	  bekend	  is	  over	  het	  onderwerp	  van	  dit	  onderzoek.	  In	  
Hoofdstuk	  2	  mondt	  uit	  in	  een	  conceptueel	  model	  waarin	  systematisch	  de	  concepten	  worden	  
weergegeven	  waarop	  het	  verdere	  onderzoek	  is	  opgebouwd.	  Ook	  worden	  op	  basis	  van	  de	  theorie	  
aannames	  geformuleerd	  wat	  betreft	  de	  uitkomst	  van	  het	  onderzoek.	  Hoofdstuk	  3	  omvat	  een	  
beschrijving	  en	  verantwoording	  van	  de	  gebruikte	  onderzoeksmethoden.	  Vervolgens	  wordt	  in	  
hoofdstuk	  4	  ingezoomd	  op	  de	  context	  en	  locatie	  van	  dit	  specifieke	  onderzoek:	  de	  binnenstad	  van	  
Utrecht.	  In	  hoofdstuk	  5	  worden	  de	  resultaten	  van	  het	  onderzoek	  besproken.	  Deze	  resultaten	  leiden	  
tot	  de	  in	  hoofdstuk	  6	  geformuleerde	  conclusies	  en	  aanbevelingen	  waarbij	  de	  onderzoeksvragen	  
worden	  beantwoord	  en	  wordt	  teruggekoppeld	  naar	  de	  geformuleerde	  aannames.	  Dit	  hoofdstuk	  
eindigt	  met	  een	  onderzoeksagenda	  waarin	  voorstellen	  tot	  vervolgonderzoek	  worden	  gedaan.	  	  
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2.	  Theoretisch	  kader	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  
Deze	  scriptie	  onderzoekt	  de	  beleving	  van	  jongeren	  tijdens	  het	  lopen	  in	  de	  binnenstad.	  Het	  gaat	  er	  om	  
inzicht	  te	  krijgen	  in	  de	  factoren	  die	  de	  beleving	  tijdens	  het	  lopen	  beïnvloeden	  en	  hoe	  dit	  leidt	  tot	  de	  
keuze	  van	  een	  looproute.	  Dit	  hoofdstuk	  beschrijft	  een	  theoretisch	  kader	  waarbij	  drie	  factoren	  die	  
hierop	  van	  invloed	  zijn	  nader	  worden	  verkend:	  

• Aspecten	  van	  de	  binnenstad:	  fysieke,	  functionele	  en	  sociale	  (paragraaf	  2.2)	  
• Persoonlijke	  factoren	  van	  de	  persoon	  die	  in	  de	  binnenstad	  loopt	  (paragraaf	  2.3)	  
• De	  wijze	  waarop	  de	  persoon	  	  zich	  door	  de	  binnenstad	  beweegt:	  lopend	  (paragraaf	  2.4)	  

Voorafgaand	  aan	  deze	  verkenning	  geeft	  paragraaf	  2.1	  een	  overzicht	  van	  de	  ontwikkelingen	  van	  
binnensteden	  en	  trends	  daarin.	  Omdat	  dit	  onderzoek	  specifiek	  jongeren	  als	  doelgroep	  heeft,	  gaat	  	  
paragraaf	  2.5	  in	  op	  kenmerken	  van	  deze	  doelgroep.	  Aspecten	  van	  hun	  gedrag	  en	  beleving	  in	  de	  stad	  
worden	  apart	  besproken.	  In	  paragraaf	  2.6	  wordt	  de	  theoretische	  verkenning	  samengevoegd	  in	  een	  
het	  conceptueel	  model.	  Op	  basis	  daarvan	  wordt	  een	  aantal	  aannames	  voor	  het	  onderzoek	  
geformuleerd.	  

2.1	  De	  binnenstad	  

In	  deze	  paragraaf	  geven	  we	  eerst	  een	  nadere	  	  omschrijving	  van	  het	  begrip	  binnenstad.	  Vervolgens	  	  
geeft	  paragraaf	  	  2.1.1	  een	  overzicht	  van	  de	  ontwikkeling	  van	  binnensteden	  en	  wordt	  in	  paragraaf	  	  
2.1.2	  een	  beeld	  geschetst	  van	  het	  belang	  van	  beleving	  in	  de	  postmoderne	  binnenstad.	  

Het	  gebied	  waar	  dit	  onderzoek	  zich	  afspeelt	  is	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht.	  Maar	  wat	  is	  ‘de	  
binnenstad’?	  Een	  definitie	  is	  niet	  te	  geven,	  vindt	  ook	  Adams	  (2007,	  p.	  203):	  	  

‘It	  must	  be	  recognized	  that	  the	  city	  is	  not	  simply	  a	  static	  visual	  object,	  it	  is	  a	  dynamic	  blend	  of	  the	  
built,	  the	  demolished,	  the	  evolving,	  the	  remembered,	  the	  sensorial,	  responding	  to	  and	  changing	  
according	  to	  the	  observer,	  or	  rather	  witness’.	  

Voor	  iedereen	  is	  het	  anders	  wat	  hij	  of	  zij	  er	  onder	  de	  binnenstad	  verstaat,	  waar	  de	  grenzen	  liggen	  en	  
waar	  hij	  of	  zij	  de	  binnenstad	  voor	  gebruikt	  en	  hoe	  deze	  beleefd	  wordt.	  Dit	  maakt	  dat	  er	  verschillende	  
percepties	  en	  afbakeningen	  zijn	  van	  de	  binnenstad.	  Daarom	  wordt	  in	  dit	  onderzoek	  	  geen	  
vastomlijnde	  definitie	  gehanteerd.	  Respondenten	  wordt	  gevraagd	  naar	  hun	  opvatting	  van	  de	  
binnenstad.	  In	  dit	  onderzoek	  worden	  de	  begrippen	  ‘binnenstad’,	  ‘de	  stad’,	  ‘centrum’	  en	  
‘stadscentrum’	  daarom	  als	  synoniemen	  gebruikt.	  	  

Hoewel	  er	  geen	  vastomlijnde	  definitie	  gehanteerd	  wordt	  in	  dit	  onderzoek,	  is	  een	  aantal	  kenmerken	  
van	  een	  binnenstedelijk	  gebied	  te	  noemen.	  De	  binnenstad	  heeft	  vaak	  een	  historisch	  centrum	  en	  
wordt	  van	  oudsher	  omringd	  door	  stadsmuren	  of	  een	  kanaal.	  In	  de	  binnenstad	  is	  sprake	  van	  een	  
netwerk	  van	  straten	  en	  pleinen	  (Spierings,	  2006,	  p.83).	  In	  The	  Dictionary	  of	  Human	  Geography	  
(Gregory	  ea,	  2011,	  p.384)	  wordt	  de	  inner	  city	  beschreven	  als:	  	  
	  
‘That	  region	  of	  the	  metropolitan	  area	  consisting	  primarily	  of	  older	  residential	  areas	  in	  close	  proximity	  
to	  the	  downtown	  core’.	  
	  
Naast	  deze	  definitie	  benoemt	  en	  erkent	  Gregory	  de	  complexiteit	  van	  de	  binnenstad	  (Gregory,	  2011,	  
p.	  385).	  Functioneel	  gezien	  en	  is	  de	  binnenstad	  een	  cluster	  van	  administratieve,	  financiële,	  culturele	  
en	  recreatieve	  activiteiten	  (Spierings,	  2006,	  p.82).	  Zo	  zijn	  er	  de	  centrumfuncties	  gevestigd	  zoals	  het	  
gemeentehuis,	  een	  bibliotheek	  en	  het	  kernwinkelgebied	  van	  een	  stad	  bevindt	  zich	  ook	  in	  de	  
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binnenstad	  (Spierings,	  2006,	  p.84).	  Ook	  Montgomery	  (2007,	  p.100)	  noemt	  de	  binnenstad	  een	  ‘een	  
actief	  en	  multifunctioneel	  publiek	  domein	  waar	  mensen	  elkaar	  ontmoeten	  en	  langs	  elkaar	  bewegen	  
en	  waar	  uitwisseling	  van	  ideeën	  en	  goederen	  plaatsvindt.’	  Jane	  Jacobs	  (1961)	  geeft	  in	  Death	  and	  life	  
of	  great	  American	  cities	  aan	  dat	  diversiteit	  kenmerk	  is	  van	  een	  binnenstad	  en	  een	  voorwaarde	  voor	  
een	  vitale	  stad.	  Hierbij	  gaat	  het	  om	  diversiteit	  in	  bebouwing,	  economische	  activiteit,	  functies	  en	  
mensen.	  Een	  groot	  deel	  van	  de	  activiteiten	  speelt	  zich	  in	  de	  stad	  af	  in	  de	  openbare	  ruimte.	  

2.1.1	  Ontwikkeling	  van	  Nederlandse	  binnensteden	  
Deze	  paragraaf	  bespreekt	  een	  aantal	  belangrijke	  ontwikkelingen	  van	  
binnensteden	  in	  Nederland	  sinds	  de	  Tweede	  Wereldoorlog.	  In	  de	  
Tweede	  Wereldoorlog	  is	  een	  aantal	  steden	  in	  Nederland	  getroffen	  door	  
bombardementen.	  Na	  deze	  periode	  moesten	  steden	  worden	  herbouwd.	  
Dit	  bood	  de	  mogelijkheid	  de	  steden	  aan	  te	  passen	  aan	  de	  
maatschappelijke	  eisen	  van	  de	  naoorlogse	  tijd.	  Bijvoorbeeld	  in	  
Rotterdam	  en	  Enschede	  zijn	  binnensteden	  ontstaan	  die	  duidelijk	  
verschillen	  van	  een	  historische	  binnenstad:	  ruime	  straten,	  grote	  pleinen,	  
scheiding	  van	  functies	  en	  functionele	  gebouwen	  (Boekema,	  Buursink	  &	  
van	  de	  Wiel,	  1996,	  p.9).	  Voor	  steden	  die	  geen	  oorlogsschade	  hadden,	  
zoals	  Utrecht,	  was	  de	  bestaande	  bebouwing	  een	  beperking	  bij	  het	  
optimaliseren	  van	  de	  binnenstad.	  Door	  de	  snelle	  maatschappelijke	  en	  
economische	  ontwikkelingen	  was	  ook	  in	  deze	  steden	  vernieuwing	  
noodzakelijk	  (Boekema,	  Buursink	  &	  van	  de	  Wiel,	  1996,	  p.10).	  In	  de	  
binnensteden	  was	  een	  deel	  van	  de	  woningen	  in	  zeer	  slechte	  toestand	  
en	  moesten	  worden	  vernieuwd.	  De	  economische	  ontwikkeling	  van	  
Nederland	  na	  de	  Tweede	  Wereldoorlog	  zorgde	  voor	  een	  toenemende	  welvaart	  en	  zette	  de	  
ontwikkeling	  van	  de	  consumptiemaatschappij	  in	  gang.	  De	  winkelfunctie	  werd	  aan	  het	  eind	  van	  de	  
jaren	  zestig	  steeds	  dominanter	  in	  de	  binnenstad.	  Parallel	  hieraan	  was	  sprake	  van	  een	  toenemende	  
mobiliteit,	  onder	  andere	  door	  groei	  van	  het	  autogebruik	  (Montgomery,	  2007,	  p.93;	  Burayidi,	  2001,	  
p.22;	  Brandes,	  Gratz&	  Mintz,	  1998,	  p.1246).	  Dit	  leidde	  in	  de	  binnenstad	  tot	  conflict	  tussen	  auto’s	  en	  
voetgangers	  en	  er	  was	  een	  tekort	  aan	  parkeerplaatsen.	  Hiervoor	  werden	  oplossingen	  gezocht.	  
Voorbeelden	  hiervan	  in	  Utrecht	  zijn	  het	  dempen	  van	  grachten	  en	  het	  inrichting	  van	  meer	  
parkeerplaatsen,	  zoals	  op	  het	  centrale	  plein	  van	  de	  stad	  (figuur	  2.1).	  Ook	  werd	  een	  aantal	  
winkelstraten	  autovrij	  gemaakt	  (Boekema,	  Buursink	  &	  van	  de	  Wiel,	  1996,	  p.14).	  Om	  tegemoet	  te	  
komen	  aan	  de	  wensen	  van	  de	  winkelende	  consumenten,	  werden	  in	  binnensteden	  ook	  overdekte	  
winkelcentra	  gebouwd.	  Hoog	  Catharijne	  (voltooid	  in	  1973)	  is	  hiervan	  in	  Utrecht	  hét	  voorbeeld.	  Deze	  
ingrepen	  hebben	  de	  binnenstad	  op	  veranderd.	  	  
	  
In	  de	  tweede	  helft	  van	  de	  jaren	  tachtig	  kwam	  er	  weer	  meer	  aandacht	  voor	  de	  hoogwaardige	  kwaliteit	  
van	  de	  historische	  gebouwen.	  Door	  functieverandering	  konden	  historische	  gebouwen	  bewaard	  
blijven	  en	  de	  winkelruimte	  in	  binnensteden	  worden	  uitgebreid	  (Boekema,	  Buursink	  &	  van	  de	  Wiel,	  
1996,	  p.17).	  In	  deze	  periode	  vestigden	  zich	  veel	  ketenwinkels	  in	  de	  drukbezochte	  kernwinkelstraten	  
van	  binnensteden	  (Spierings,	  2006,	  pp.	  84-‐85).	  Om	  bezoekers	  naar	  de	  binnenstad	  te	  blijven	  trekken,	  
wordt	  op	  allerlei	  gebieden	  geïnvesteerd	  in	  kwaliteitsverbetering	  van	  binnensteden.	  De	  beleving	  van	  
de	  consument	  komt	  centraal	  te	  staan,	  steden	  investeren	  hierin	  (Boekema,	  Buursink	  &	  van	  de	  Wiel,	  
1996,	  p.16).	  In	  paragraaf	  2.1.2.	  wordt	  ingegaan	  op	  de	  consumptiemaatschappij en	  de	  
belevingseconomie.  
 
Het	  bovenstaande	  past	  in	  het	  restrictieve	  detailhandel	  beleid	  dat	  in	  Nederland	  de	  afgelopen	  dertig	  
jaar	  gevoerd	  is	  (Evers,	  2011).	  De	  Nederlandse	  overheid	  zag	  het	  als	  onwenselijk	  dat	  de	  oude	  
binnensteden	  niet	  meer	  gebruikt	  zouden	  worden	  als	  plek	  om	  te	  consumeren.	  De	  angst	  bestond	  dat	  
als	  winkels	  naar	  de	  rand	  van	  de	  stad	  zouden	  verplaatsen,	  ook	  andere	  functies	  uit	  de	  binnenstad	  
zouden	  verdwijnen	  (Gorter	  e.a.,	  2003,	  p.	  220).	  Daarom	  waren	  tot	  2004	  winkelcentra	  buiten	  de	  

Figuur	  2.1:	  Parkeerplaats	  
op	  de	  Neude,	  Utrecht,	  
1960.	  
Bron:	  skyscrapercity.com	  
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binnensteden	  nauwelijks	  toegestaan.	  Met	  de	  Nota	  Ruimte	  leek	  hier	  in	  2004	  verandering	  in	  te	  komen	  
door	  de	  daarin	  voorgestelde	  decentralisatie	  van	  het	  ruimtelijk	  beleid.	  Echter,	  lagere	  overheden	  
zetten	  het	  oude,	  restrictieve	  beleid	  voor	  een	  belangrijk	  deel	  voort	  en	  ook	  de	  meeste	  provincies	  
hebben	  dit	  beleid	  vastgelegd	  in	  hun	  ruimtelijke	  verordeningen	  (Evers,	  2011).	  Dankzij	  het	  restrictieve	  
beleid	  is	  de	  winkelfunctie	  van	  Nederlandse	  binnensteden	  nooit	  weggevallen,	  in	  tegenstelling	  tot	  veel	  
Noord-‐Amerikaanse	  steden	  en	  steden	  in	  andere	  West-‐Europese	  landen	  zoals	  Frankrijk	  en	  Duitsland	  
die	  een	  minder	  restrictief	  beleid	  voerden	  (Borgers	  &	  Vosters,	  2011,	  p.	  322).	  In	  de	  richtlijnen	  die	  de	  
provincies	  in	  Nederland	  hebben	  vastgesteld	  staat	  dat	  ook	  nu	  nog	  de	  vestiging	  van	  detailhandel	  in	  het	  
buitengebied,	  de	  zogenaamde	  ‘weidewinkels’,	  verboden	  is	  (Interprovinciaal	  Overleg,	  2006).	  	  

2.1.2	  Consumptiemaatschappij	  en	  belevingseconomie 
In	  de	  vorige	  paragraaf	  is	  al	  genoemd	  dat	  binnensteden	  het	  doel	  hebben	  om	  zoveel	  mogelijk	  in	  te	  
spelen	  in	  op	  de	  behoeften	  van	  de	  hedendaagse	  consument.	  Het	  doel	  is	  om	  een	  zo	  aantrekkelijk	  
mogelijke	  binnenstad	  te	  creëren	  voor	  haar	  bezoekers	  (Williams,	  2009,	  p.	  224).	  De	  focus	  van	  de	  
beleidsmakers	  ligt	  op	  het	  optimaliseren	  van	  consumptie	  in	  de	  binnenstad	  en	  het	  aantrekken	  van	  
koopkrachtige	  bezoekers,	  want	  hoe	  meer	  mensen	  er	  in	  de	  binnenstad	  komen,	  hoe	  meer	  geld	  er	  
uitgegeven	  wordt.	  De	  afgelopen	  decennia	  is	  er	  een	  stijging	  geweest	  van	  consumentenbestedingen	  in	  
de	  detailhandel	  (Evers,	  2011)	  en	  onze	  huidige	  maatschappij	  die	  zo	  gefocust	  is	  op	  consumeren	  heeft	  
ook	  wel	  de	  benaming	  ‘consumptiemaatschappij’.	  De	  hedendaagse	  consument	  stelt	  hoge	  eisen	  aan	  de	  
winkelomgeving.	  Zo	  wordt	  er	  voornamelijk	  veel	  waarde	  gehecht	  aan	  een	  divers	  assortiment	  aan	  
voorzieningen	  en	  een	  goede	  sfeer	  (Boelens,	  2011,	  p.258).	  Consumenten	  zijn	  steeds	  mobieler	  en	  gaan	  
dus	  niet	  vanzelfsprekend	  naar	  het	  winkelgebied	  met	  de	  kortste	  reisafstand	  (Spierings,	  2006,	  p.81).	  
Mensen	  bezoeken	  de	  stad	  om	  iets	  te	  beleven	  en	  zonder	  dat	  ze	  van	  te	  voren	  een	  specifiek	  doel	  
hebben	  om	  iets	  te	  kopen	  (Mommaas,	  van	  den	  Heuvel	  &	  Knulst,	  2000).	  Onder	  andere	  hierdoor	  
bestaat	  er	  veel	  concurrentie	  tussen	  steden	  op	  het	  gebied	  van	  het	  aantrekken	  van	  bezoekers,	  want	  
enkel	  met	  de	  bewoners	  van	  de	  eigen	  stad	  is	  er	  te	  weinig	  draagvlak	  voor	  het	  aantal	  voorzieningen	  dat	  
zich	  in	  de	  binnenstad	  gevestigd	  heeft.	  Met	  dit	  probleem	  kampen	  voornamelijk	  middelgrote	  steden	  
(Trouw,	  2012).	  Het	  risico	  van	  deze	  focus	  is	  dat	  steden	  zich	  soms	  zo	  blind	  staren	  op	  het	  aantrekken	  
van	  consumenten	  van	  buiten	  het	  stadscentrum	  dat	  ze	  hun	  eigen	  bewoners	  van	  de	  binnenstad	  dan	  
vergeten	  (Hospers,	  2009,	  p.	  9-‐10).	  Om	  te	  kunnen	  concurreren	  met	  andere	  steden	  en	  bezoekers	  naar	  
hun	  binnenstad	  te	  trekken,	  richt	  het	  binnenstedelijk	  beleid	  van	  steden	  zich	  op	  het	  creëren	  van	  een	  zo	  
ideaal	  en	  aangenaam	  mogelijke	  omgeving	  voor	  de	  gebruikers	  van	  de	  stad	  waar	  iets	  te	  beleven	  valt	  
(Russo	  &	  Van	  den	  Borg,	  2010,	  p.669).	  Men	  is	  namelijk	  op	  zoek	  naar	  meer	  gevoelsmatige	  ervaringen,	  
nadat	  in	  de	  tweede	  helft	  van	  de	  20ste	  eeuw	  enkel	  groei	  het	  streven.	  Dit	  heeft	  als	  gevolg	  dat	  de	  
Westerse	  mens	  een	  markt	  vormt	  voor	  beleving	  en	  de	  markt	  speelt	  hier	  op	  allerlei	  manieren	  op	  in	  
(Piët,	  2004,	  blz.1).	  	  
	  
In	  de	  huidige	  tijdsgeest	  van	  de	  eenentwintigste	  eeuw	  zijn	  binnenstedelijke	  gebieden	  veranderd	  van	  
alleen	  een	  plek	  om	  boodschappen	  te	  doen	  en	  te	  werken	  naar	  plekken	  van	  plezier	  en	  entertainment	  
(Spierings,	  2002,	  p.5).	  Steden	  investeren	  miljoenen	  euro’s	  en	  ontwikkelen	  allerlei	  gewaagde	  plannen	  
om	  een	  	  bezoek	  aan	  hun	  stadscentrum	  aantrekkelijker	  te	  maken	  (Spierings,	  2002,	  p.4).	  Hiermee	  
wordt	  ingespeeld	  op	  de	  beleving	  van	  de	  gebruikers	  van	  de	  stad.	  Het	  optimaliseren	  van	  beleving	  van	  
de	  gebruikers	  bij	  de	  stad	  is	  een	  belangrijk	  onderwerp	  in	  hedendaags	  binnenstedelijk	  beleid.	  De	  
aanname	  daarbij	  is	  dat	  mensen	  tot	  een	  plek	  aangetrokken	  worden	  als	  ze	  deze	  als	  positief	  beleven,	  er	  
dan	  vaker	  zullen	  komen	  en	  dus	  meer	  geld	  uit	  geven	  in	  de	  binnenstad	  hetgeen	  goed	  is	  voor	  de	  lokale	  
economie.	  Aangezien	  mensen	  veel	  waarde	  hechten	  aan	  herinneringen	  wordt	  er	  ook	  ingespeeld	  op	  
het	  verkopen	  van	  deze	  herinneringen	  en	  tradities	  als	  marketingstrategie	  (Pine	  &	  Gilmore,	  1999,	  
p.104).	  Dit	  gebeurt	  onder	  andere	  doordat	  er	  historische	  wandelingen	  worden	  aangeboden	  door	  
binnensteden,	  waarin	  het	  verleden	  naar	  boven	  wordt	  gehaald	  op	  verschillende	  manieren	  (Bezoek	  
Utrecht,	  2014).	  	  Met	  de	  opkomst	  van	  het	  recreatief	  winkelen	  is	  het	  belang	  van	  de	  beleving	  tijdens	  het	  
winkelen	  belangrijker	  geworden	  en	  spreekt	  men	  van	  een	  ‘belevingseconomie’	  (Evers	  e.a.,	  2005,	  
pp.21).	  Winkelen	  is	  thans	  de	  grootste	  vrijetijdsbesteding	  in	  tijd	  en	  in	  geld	  en	  drie	  kwart	  van	  de	  
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mensen	  vindt	  het	  leuk	  om	  te	  winkelen	  (Evers	  e.a.,	  2005,	  pp.21).	  Hierbij	  is	  de	  afstand	  naar	  de	  plek	  om	  
te	  consumeren	  minder	  belangrijk	  geworden	  dan	  vroeger.	  Grotere	  afstanden	  worden	  afgelegd	  om	  bij	  
het	  winkelgebied	  te	  komen	  waar	  veel	  te	  beleven	  valt.	  Men	  is	  op	  zoek	  naar	  kwalitatieve	  
winkelgebieden	  met	  hoogwaardige	  functies	  die	  goed	  te	  bereiken	  zijn	  met	  auto	  of	  het	  openbaar	  
vervoer	  (Boelens,	  2011,	  p.259).	  De	  beleving	  van	  een	  dienst	  of	  product	  wordt	  hierbij	  als	  belangrijker	  
gezien	  dan	  de	  dienst	  zelf.	  Of	  zoals	  Pine	  &	  Gilmore	  	  (1999,	  p.98)	  het	  verwoorden:	  	  
“An	  experience	  occurs	  when	  a	  company	  intentionally	  uses	  services	  as	  the	  stage,	  and	  goods	  as	  props,	  
to	  engage	  individual	  customers	  in	  a	  way	  that	  creates	  a	  memorable	  event”.	  
De	  nadruk	  ligt	  op	  het	  creëren	  van	  belevingen	  waar	  positieve	  herinneringen	  aan	  overgehouden	  
worden.	  Om	  de	  markt	  te	  begrijpen	  moet	  men	  emoties	  begrijpen,	  of	  zoals	  Pine	  &	  Gilmore	  in	  hun	  boek	  
The	  Experience	  Economy	  (1999)	  stellen:	  ‘Het	  zijn	  niet	  langer	  de	  rationele	  overwegingen	  die	  keuzes	  
voor	  producten	  en	  diensten	  bepalen,	  maar	  vooral	  emoties’.	  Er	  wordt	  hierbij	  altijd	  gestreefd	  naar	  het	  
creëren	  van	  een	  zo	  hoog	  mogelijke	  ‘fun	  factor’	  (Piet,	  2004,	  p.27).	  Ook	  de	  stad	  Utrecht	  focust	  zich	  op	  
beleving	  en	  doet	  investeringen	  in	  de	  belevingseconomie.	  Het	  doel	  is	  om	  voor	  zowel	  bewoners	  als	  
bezoekers	  van	  de	  binnenstad	  een	  positieve	  beleving	  te	  creëren	  en	  hen	  te	  stimuleren	  om	  geld	  uit	  te	  
geven	  in	  de	  binnenstad.	  Voorbeelden	  hiervan	  zijn	  bijvoorbeeld	  speciale	  looproutes	  door	  de	  stad,	  het	  
hosten	  van	  culturele	  evenementen	  en	  de	  investering	  in	  een	  uitgebreide	  website	  voor	  bezoekers	  van	  
de	  stad,	  zodat	  zij	  zich	  wegwijs	  weten	  te	  maken	  (Bezoek	  Utrecht,	  2014).	  	  
	  
Twee	  punten	  die	  van	  invloed	  zijn	  voor	  de	  stimulatie	  van	  de	  belevingseconomie	  worden	  kort	  
toegelicht.	  Ten	  eerste	  is	  dit	  het	  belang	  van	  cultuur.	  Cultuur	  is	  een	  belangrijk	  focuspunt	  in	  het	  
stadsontwikkelingsbeleid	  van	  de	  laatste	  jaren,	  met	  als	  doel	  om	  door	  middel	  van	  culturele	  activiteiten	  
de	  beleving	  van	  de	  gebruikers	  van	  de	  stad	  te	  verbeteren.	  Er	  wordt	  bijvoorbeeld	  steeds	  meer	  
geïnvesteerd	  in	  culturele	  festivals	  (Russo	  &	  Van	  der	  Borg,	  2010,	  p.	  669).	  Zo	  ook	  in	  Utrecht:	  
‘Utrecht	  is	  een	  stad	  van	  festivals	  en	  evenementen.	  Culturele	  festivals	  zoals	  het	  Nederlands	  Film	  
Festival,	  de	  Parade,	  SPRING	  en	  het	  Festival	  Oude	  Muziek	  trekken	  jaarlijks	  duizenden	  bezoekers	  naar	  
de	  stad.	  De	  Culturele	  Zondagen	  in	  Utrecht	  zijn	  inmiddels	  een	  begrip:	  iedere	  maand	  is	  er	  een	  Culturele	  
Zondag	  met	  een	  bepaald	  thema.’	  (Bezoek	  Utrecht,	  2014).	  	  
	  
Ten	  tweede	  is	  de	  invloed	  van	  ICT	  van	  grote	  invloed	  op	  binnenstedelijk	  beleid	  en	  daarmee	  de	  beleving	  
van	  de	  gebruikers	  van	  de	  binnenstad.	  Verschillende	  digitale	  media	  worden	  geïmplementeerd	  in	  het	  
stedelijk	  beleid.	  Zo	  worden	  nieuwe	  online	  media	  veelvuldig	  ingezet	  in	  de	  citymarketing	  en	  city	  
branding.	  Iedere	  stad	  heeft	  tegenwoordig	  wel	  een	  logo,	  een	  website	  en	  zijn	  er	  dingen	  als	  een	  
interactieve	  applicatie	  voor	  op	  een	  smartphone,	  om	  op	  die	  manier	  de	  stad	  te	  verkennen	  (Bezoek	  
Utrecht,	  2014).	  Doordat	  iedere	  stad	  tegenwoordig	  een	  website	  heeft,	  worden	  dan	  bijvoorbeeld	  
route-‐	  of	  informatieapplicaties	  gecreëerd	  met	  als	  doel	  bezoekers	  te	  lokken	  en	  de	  beleving	  van	  de	  
bezoekers	  van	  de	  binnenstad	  positief	  te	  beïnvloeden.	  Daarbij	  komt	  dat	  mensen	  tegenwoordig	  
makkelijk	  toegang	  hebben	  tot	  internet	  door	  het	  gebruik	  van	  smartphones	  en	  de	  toegankelijkheid	  van	  
veel	  draadloze	  internet	  verbindingen	  (Weltevreden,	  2007,	  p.	  39).	  In	  paragraaf	  2.5	  wordt	  het	  
smartphone	  gebruik	  van	  jongeren	  verder	  toegelicht.	  De	  opkomst	  van	  Internet	  is	  ook	  van	  grote	  
invloed	  op	  de	  opkomst	  van	  online	  winkelen,	  ook	  wel	  e-‐shopping.	  Om	  te	  winkelen	  is	  het	  hierdoor	  niet	  
meer	  noodzakelijk	  om	  naar	  de	  winkels	  toe	  te	  gaan	  om	  producten	  of	  diensten	  aan	  te	  schaffen	  (Hsiao,	  
2009,	  p.86).	  Een	  van	  de	  grootste	  verschillen	  tussen	  e-‐shopping	  en	  fysiek	  winkelen	  heeft	  te	  maken	  
met	  tijd.	  Internetwinkels	  maken	  het	  mogelijk	  om	  tijd	  te	  besparen	  doordat	  er	  vanuit	  huis	  gewinkeld	  
kan	  worden.	  Daarnaast	  is	  de	  productinformatie	  makkelijk	  voor	  handen	  en	  kunnen	  	  met	  een	  klik	  op	  de	  
knop	  producten	  vergelijken	  worden	  (Hsiao,	  2009,	  p.87).	  De	  verwachting	  is	  dat	  deze	  nieuwe	  vorm	  van	  
winkelen	  ons	  dagelijks	  leven	  en	  gebruik	  van	  binnensteden	  sterk	  zal	  veranderen	  (Hsiao,	  2009,	  p.86).	  
Het	  zal	  nog	  moeten	  blijken	  hoe	  belangrijk	  de	  fysieke	  winkels	  blijven	  voor	  gebruikers	  van	  
binnensteden	  (Cao,	  2012,	  p.	  994).	  Gezien	  het	  opkomend	  belang	  van	  beleving	  is	  de	  verwachting	  dat	  
fysieke	  winkels	  en	  winkelstraten	  alsnog	  bezocht	  zullen	  worden,	  wanneer	  zij	  op	  de	  juiste	  manier	  
inspelen	  op	  de	  beleving	  van	  de	  potentiële	  consumenten.	  De	  beleving	  tijdens	  e-‐shopping	  is	  namelijk	  
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beperkt	  en	  kan	  gezien	  als	  nadeel	  van	  online	  winkelen.	  Tegelijkertijd	  betekent	  dit	  een	  winst	  voor	  
binnensteden,	  aangezien	  beleving	  de	  kracht	  is	  van	  binnensteden.	  	  
In	  paragraaf	  2.1	  zijn	  nu	  de	  binnenstedelijke	  ontwikkelingen	  en	  trends	  besproken.	  In	  de	  volgende	  
paragraaf	  wordt	  gericht	  op	  fysieke,	  functionele	  en	  sociale	  factoren	  die	  van	  invloed	  zijn	  op	  de	  beleving	  
tijdens	  het	  lopen	  en	  de	  keuze	  van	  een	  looproute.	  	  
	  
2.2	  Fysieke,	  functionele	  en	  sociale	  aspecten	  van	  de	  binnenstad	  en	  hun	  invloed	  
op	  de	  beleving	  ervan	  
	  
Om	  structuur	  in	  dit	  onderzoek	  aan	  te	  kunnen	  brengen,	  wordt	  er	  gebruik	  gemaakt	  van	  een	  analytische	  
driedeling	  van	  kernaspecten	  van	  de	  binnenstad:	  fysieke,	  functionele	  en	  sociale	  aspecten.	  Deze	  
indeling	  bouwt	  voort	  op	  het	  vaak	  gehanteerde	  onderscheid	  tussen	  fysiek	  en	  sociaal.	  Howes	  (2005,	  
p.7)	  spreekt	  over	  een	  ‘sensuele	  samenhang	  van	  lichaam,	  geest	  en	  fysieke	  omgeving’	  en	  benadrukt	  de	  
relatie	  tussen	  het	  sociale	  en	  het	  fysieke.	  Wat	  hierbij	  echter	  niet	  aan	  bod	  komt,	  maar	  wat	  weldegelijk	  
invloed	  heeft	  op	  de	  beleving	  van	  de	  binnenstad	  zijn	  de	  functionele	  voorzieningen	  in	  de	  stad,	  zoals	  
winkels.	  Daarom	  wordt	  in	  dit	  onderzoek	  ook	  een	  functionele	  dimensie	  aan	  de	  kernaspecten	  van	  de	  
binnenstad	  toegevoegd.	  Montgomery	  (2007,	  p.97)	  sluit	  hierbij	  aan	  en	  stelt	  dat	  plaatsen	  gevormd	  
worden	  door	  een	  samenspel	  tussen	  fysieke	  attributen,	  activiteiten	  –	  functioneel	  aspect-‐	  en	  
interacties	  en	  associaties	  	  -‐sociaal	  aspect-‐	  die	  mensen	  hebben	  bij	  een	  plek.	  	   	   	  
De	  fysieke,	  functionele	  en	  sociale	  aspecten	  van	  de	  binnenstad	  vullen	  elkaar	  aan	  en	  passen	  als	  het	  
ware	  in	  elkaar.	  Eerst	  is	  er	  de	  fysieke	  omgeving	  die	  bestaat	  uit	  de	  bebouwing,	  straten	  en	  andere	  
elementen	  in	  de	  openbare	  ruimte.	  Vervolgens	  nemen	  functionele	  voorzieningen,	  zoals	  openbare	  
voorzieningen	  en	  winkels,	  in	  deze	  omgeving	  plaats.	  En	  tot	  slot	  zijn	  er	  de	  mensen	  als	  sociale	  wezens	  
die	  zich	  in	  de	  fysieke	  omgeving	  bevinden,	  gebruik	  maken	  van	  de	  voorzieningen	  en	  interacteren	  met	  
elkaar	  en	  hun	  omgeving.	  Om	  dit	  met	  een	  voorbeeld	  te	  verduidelijken:	  een	  gebouw	  is	  fysiek,	  dat	  wat	  
zich	  achter	  de	  gevel	  	  plaatsvindt,	  bijvoorbeeld	  een	  winkel,	  is	  functioneel	  en	  mensen	  die	  gebruik	  
maken	  van	  deze	  functies	  of	  zich	  in	  de	  buurt	  begeven,	  vormen	  het	  sociale	  aspect	  van	  de	  binnenstad.	  
Deze	  driedeling	  is	  kunstmatig.	  Dit	  houdt	  in	  dat	  er	  geen	  hard	  onderscheid	  gemaakt	  kan	  worden	  en	  dat	  
ze	  altijd	  invloed	  op	  elkaar	  hebben	  en	  nauw	  samenhangen.	  Daarnaast	  is	  er	  op	  één	  plek	  vaak	  sprake	  
van	  een	  mix	  van	  de	  drie	  aspecten.	  Een	  terras	  is	  bijvoorbeeld	  fysiek	  aanwezig	  in	  de	  vorm	  van	  tafels	  en	  
stoelen,	  maar	  ook	  functioneel	  omdat	  er	  gegeten	  en	  gedronken	  kan	  worden	  en	  de	  mensen	  die	  op	  het	  
terras	  zitten	  vertegenwoordigen	  het	  sociale	  aspect.	  	  

Hieronder	  verkennen	  we	  hoe	  	  fysieke,	  functionele	  en	  sociale	  aspecten	  van	  de	  binnenstad	  	  een	  
positieve	  dan	  wel	  negatieve	  invloed	  hebben	  op	  de	  beleving	  van	  de	  binnenstad.	  Het	  blijft	  hierbij	  	  van	  
belang	  om	  in	  gedachte	  te	  houden	  dat	  het	  onderscheid	  tussen	  de	  drie	  aspecten	  van	  binnenstad	  niet	  
hard	  is	  en	  dat	  beleving	  van	  de	  binnenstad	  wordt	  gecreëerd	  door	  de	  combinatie	  van	  fysieke	  aspecten,	  
activiteiten	  en	  zintuiglijke	  waarnemingen	  die	  betekenis	  geven	  aan	  de	  plek	  (Montgomery,	  2007,	  p.96).	  	  

2.2.1.	  Invloed	  van	  fysieke	  aspecten	  van	  de	  binnenstad	  op	  de	  beleving	  ervan	  
De	  fysieke	  aspecten	  van	  binnensteden	  zijn	  van	  grote	  invloed	  op	  hun	  aantrekkingskracht.	  Daarbij	  	  gaat	  
het	  om	  fysiek	  aanwezige	  objecten,	  zoals	  	  gebouwen,	  	  bestrating,	  bomen,	  grasvelden	  en	  kleinere	  
elementen	  in	  de	  openbare	  ruimte	  zoals,	  bankjes	  en	  paaltjes	  (Gehl,	  2011).	  Cullen	  (1961)	  wijst	  naast	  
het	  belang	  van	  kwaliteit	  van	  het	  ontwerp	  van	  gebouwen	  ook	  op	  het	  belang	  van	  vergezichten,	  
oriëntatiepunten	  en	  ontmoetingsplekken.	  Die	  bepalen	  tezamen	  wat	  wordt	  genoemd	  de	  ‘sense	  of	  
place’,	  het	  kwaliteitsgevoel	  van	  een	  openbare	  ruimte	  (Cullen,	  1961).	  En	  over	  het	  algemeen	  geldt:	  hoe	  
mooier	  de	  omgeving	  ervaren	  wordt,	  hoe	  meer	  geld	  men	  uitgeeft	  (Russo	  &	  Van	  de	  Berg,	  2010).	  
De	  bebouwing	  heeft	  invloed	  op	  de	  beleving	  van	  de	  binnenstad.	  Denk	  bijvoorbeeld	  aan	  het	  verschil	  in	  
het	  gevoel	  dat	  opgewekt	  wordt	  bij	  statige	  monumentale	  panden	  of	  vervallen	  kraakpanden,	  
hoogbouw	  of	  laagbouw	  of	  gebouwen	  met	  of	  zonder	  ramen.	  Mensen	  hechten	  waarde	  aan	  de	  
historische	  gebouwen	  en	  leven,	  werken	  en	  recreëren	  er	  graag.	  Ze	  hechten	  waarde	  aan	  de	  
schoonheid	  en	  de	  oudheid	  van	  deze	  gebouwen	  en	  geven	  geld	  uit	  aan	  het	  behoud	  ervan	  (Ashworth	  &	  
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Turnbridge	  2000,	  p.9).	  Ook	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  kent	  een	  relatief	  hoog	  percentage	  aan	  
historische	  gebouwen,	  in	  vergelijking	  met	  de	  rest	  van	  de	  stad:	  18,9%	  van	  de	  woningvoorraad	  in	  de	  
wijk	  Binnenstad	  is	  voor	  1905	  gebouwd.	  Alleen	  in	  de	  wijk	  Noordoost	  en	  dan	  met	  name	  de	  subwijken	  
Wittevrouwen,	  Zeeheldenbuurt	  en	  Oudwijk,	  Buiten	  Wittevrouwen	  is	  dit	  percentage	  hoger,	  namelijk	  
23,9%	  (WistUdata	  Utrecht,	  2014).	  	  
	  
Aantrekkelijke	  architectuur	  beïnvloedt	  de	  mate	  van	  consumptie	  door	  bezoekers:	  hoe	  mooier	  de	  
gebouwde	  omgeving	  ervaren	  wordt,	  hoe	  meer	  geld	  de	  men	  uitgeeft	  (Russo	  &	  Van	  de	  Berg,	  2010).	  Op	  
basis	  hiervan	  is	  te	  verklaren	  dat	  het	  kernwinkelapparaat	  zich	  vaak	  vestigt	  in	  de	  historische	  panden	  in	  
binnensteden.	  Monumenten	  zijn	  trekpleisters	  die	  sfeer	  creëren	  en	  daarmee	  kwaliteitsverhoging	  van	  
de	  binnenstad.	  Typisch	  bij	  de	  waardering	  van	  bebouwing	  is	  dat	  er	  tijd	  overheen	  moet	  gaan	  wil	  een	  
bepaalde	  bouwstijl	  gewaardeerd	  worden	  (Ashworth	  &	  Turnbridge	  2000,	  p.45).	  Een	  voorbeeld	  hiervan	  
is	  de	  Neudeflat	  in	  Utrecht,	  een	  gebouw	  uit	  de	  naoorlogse	  tijd	  –	  gebouwd	  van	  1960	  -‐1963	  -‐	  dat	  door	  
veel	  mensen	  lelijk	  wordt	  gevonden	  en	  door	  Utrechters	  vaak	  als	  ‘doorn’	  	  in	  het	  oog	  wordt	  beschreven.	  
Anderen	  zien	  het	  als	  een	  deel	  van	  de	  geschiedenis	  van	  de	  Utrechtse	  binnenstad	  (De	  Architect,	  2014).	  
Onlangs	  is	  besloten	  om	  de	  Neudeflat	  niet	  te	  slopen,	  maar	  er	  een	  nieuwe	  bestemming	  voor	  de	  
zoeken.	  Een	  reden	  hiervoor	  is	  dat	  het	  juist	  een	  bouwwerk	  is	  in	  een	  stijl	  die	  typerend	  is	  voor	  die	  
periode	  en	  men	  die	  niet	  wil	  uitwissen.	  Het	  kan	  goed	  zijn	  dat	  de	  flat	  nu	  in	  de	  toekomst	  alsnog	  
gewaardeerd	  gaat	  worden	  door	  de	  bevolking	  (De	  Architect,	  2014).	  	  	  
	  
Een	  auteur	  die	  veel	  geschreven	  heeft	  over	  de	  fysieke	  aspecten	  van	  de	  binnenstad	  is	  Kevin	  Lynch	  
(1960).	  De	  elementen	  waarin	  hij	  onderscheid	  maakt	  zijn	  paden,	  grenzen,	  districten,	  knooppunten	  en	  
herkenningspunten.	  De	  paden	  –	  dit	  zijn	  de	  wegen	  en	  straten-‐	  in	  de	  stad	  zijn	  het	  belangrijkst	  bij	  de	  
organisatie	  van	  de	  stedelijke	  structuur	  (Lynch,	  1960,	  p.84).	  Opvallende	  gebouwen,	  zoals	  in	  Utrecht	  de	  
Domtoren,	  hebben	  vaak	  een	  rol	  als	  herkenningspunt.	  Herkenningspunten	  hebben	  vaak	  een	  bepaalde	  
aantrekkingskracht	  en	  dienen	  als	  hulpmiddel	  bij	  de	  oriëntatie	  in	  een	  stad	  en	  zijn	  daardoor	  ook	  van	  
invloed	  op	  de	  routes	  die	  men	  loopt	  door	  de	  stad	  (Spierings,	  2012,	  p.45).	  	  
	   	  
De	  samenhang	  tussen	  de	  fysieke	  aspecten	  en	  de	  functionele	  en	  de	  sociale	  aspecten	  van	  de	  
binnenstad	  is	  groot.	  Zo	  hechten	  detailhandelaren	  en	  horecavoorzieningen	  waarde	  aan	  mooie,	  vaak	  
historische,	  gebouwen	  omdat	  die	  status	  uitstraalt	  (Ashworth	  &	  Turnbridge	  2000,	  p.108).	  Dat	  de	  
kosten	  van	  de	  historische	  panden	  hoog	  zijn	  en	  dat	  er	  door	  gemeentebesturen	  veel	  restricties	  worden	  
opgelegd	  voor	  de	  aankleding	  en	  uitstraling	  van	  de	  panden	  in	  de	  binnenstad,	  blijkt	  mensen	  niet	  tegen	  
te	  houden	  om	  zich	  in	  de	  stad	  te	  vestigen.	  De	  allure	  van	  die	  historische	  panden	  is	  hoog	  en	  deze	  zijn	  
dan	  ook	  erg	  geliefd	  om	  in	  te	  wonen,	  werken	  of	  als	  vestigingsplek	  voor	  winkels	  en	  horeca	  (Ashworth	  &	  
Turnbridge	  2000,	  p.109).	  Ook	  het	  uitgaven	  van	  consumenten	  worden	  in	  belangrijke	  mate	  beïnvloed	  
door	  de	  fysieke	  verschijning	  en	  uitstraling	  van	  de	  binnenstad	  (Oppewal	  &	  Timmermans,	  1997,	  p.	  
1088).	  Hoe	  positiever	  men	  de	  fysieke	  uitstraling	  van	  de	  binnenstad	  beleeft,	  hoe	  langer	  men	  blijft	  en	  
hoe	  meer	  geld	  men	  besteedt.	  	  
	  
De	  inrichting	  van	  de	  openbare	  ruimte	  is	  eveneens	  van	  
invloed	  op	  de	  beleving	  van	  de	  binnenstad	  tijdens	  het	  
lopen	  en	  winkelen.	  Mooie	  bestrating,	  waterpartijen,	  
groen	  en	  straatjes	  om	  ‘lekker	  rond	  te	  dwalen	  en	  te	  
slenteren’	  zijn	  fysieke	  elementen	  die	  de	  beleving	  van	  de	  
binnenstad	  positief	  beïnvloeden	  (Boelens,	  2011,	  p.258).	  
Ook	  moeten	  in	  de	  openbare	  ruimte	  moeten	  voldoende	  
zitplaatsen	  –	  zoals	  bankjes	  -‐	  aanwezig	  zijn	  waar	  mensen	  
kunnen	  uitrusten	  of	  wachten	  of	  om	  ‘naar	  mensen	  kijken’	  
(Montgomery,	  2007,	  p.	  95).	  Gehl	  (2011,	  p.23)	  noemt	  
‘people	  watching’	  zelfs	  als	  een	  van	  de	  dingen	  die	  men	  het	  
liefst	  doet.	  Ook	  de	  mate	  van	  onderhoud	  en	  het	  ontwerp	  

Figuur	  2.2:	  Kunst	  op	  Hoog	  Catharijne.	  
Bron:	  CU2030,	  2014.	  
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van	  de	  bestrating,	  de	  aanwezigheid	  van	  voetpaden	  en	  voetgangersgebieden	  en	  mogelijkheden	  om	  
veilig	  de	  straat	  over	  te	  steken,	  beïnvloeden	  de	  beleving	  van	  een	  binnenstad	  (Zacherias,	  2001).	  
Mensen	  zijn	  doorgaans	  nieuwsgierig	  van	  aard	  en	  willen	  weten	  wat	  er	  zich	  om	  de	  hoek	  of	  na	  de	  bocht	  
afspeelt.	  Dit	  heeft	  als	  gevolg	  dat	  mensen	  langer	  in	  de	  binnenstad	  blijven	  lopen	  wanneer	  het	  
stratenpatroon	  gebogen	  is.	  	  Ook	  het	  plaatsen	  van	  bijzondere	  beelden	  in	  de	  openbare	  ruimte	  draagt	  
eraan	  bij	  dat	  mensen	  nieuwsgierigheid	  worden,	  langer	  in	  die	  ruimte	  blijven	  en	  een	  positieve	  beleving	  
hebben	  in	  die	  ruimte.	  Kunsttentoonstellingen	  en	  festivals	  dragen	  daarnaast	  bij	  aan	  het	  imago	  van	  de	  
stad	  (Quinn,	  2005).	  Een	  voorbeeld	  hiervan	  is	  het	  kunstproject	  in	  het	  centrum	  van	  Amersfoort,	  
waarbij	  er	  in	  de	  grachten	  de	  meest	  uiteenlopende	  kunstwerken	  zijn	  geplaatst	  (Kunstvaarroute	  
Amersfoort,	  2013)	  en	  in	  Utrecht	  de	  Call	  of	  the	  Mall	  tentoonstelling	  waarbij	  er	  onder	  andere	  een	  7	  
meter	  hoge	  theepot	  op	  Hoog	  Catharijne	  is	  geplaatst	  (figuur	  2.1)	  (CU2030,	  2014).	  	  
	  
Een	  ander	  aspect	  van	  de	  openbare	  ruimte	  dat	  de	  beleving	  van	  de	  binnenstad	  beïnvloedt	  is	  de	  
kwaliteit	  van	  de	  groenvoorziening.	  Bomen,	  parken,	  bloemen	  e.d.	  worden	  over	  het	  algemeen	  als	  
positief	  ervaren	  (Chiesura,	  2004;	  Tyrvainen,	  Makinen	  &	  Schipperijn,	  2007).	  	  
Ook	  speelt	  bereikbaarheid	  van	  binnensteden	  een	  rol.	  Een	  goede	  bereikbaarheid	  draagt	  bij	  aan	  de	  
aantrekkingskracht	  van	  winkelgebieden	  en	  stadscentra	  (Oppewal	  &	  Timmermans,	  1997,	  p.1088).	  
Binnensteden	  zijn	  echter	  vaak	  moeilijk	  te	  bereiken	  per	  auto	  (Ashworth	  &	  Turnbridge	  2000,	  p.	  108).	  
Dit	  komt	  door	  het	  vaak	  smalle	  stratenpatroon	  en	  het	  feit	  dat	  men	  –	  omwille	  van	  de	  aantrekkelijkheid	  
van	  de	  binnenstad	  -‐	  geen	  historische	  gebouwen	  wil	  slopen	  om	  parkeergarages	  of	  brede	  
toegangswegen	  te	  bouwen.	  Dit	  heeft	  als	  gevolg	  dat	  er	  in	  binnensteden	  veel	  gelopen	  en	  gefietst	  
wordt,	  hierop	  wordt	  in	  paragraaf	  2.4	  ingegaan.	  	  
	  
2.2.2	  Invloed	  van	  functionele	  aspecten	  van	  de	  binnenstad	  op	  de	  beleving	  
Het	  functionele	  aspect	  van	  de	  binnenstad	  heeft	  betrekking	  op	  de	  voorzieningen.	  Het	  gaat	  dan	  niet	  
om	  de	  bebouwing	  of	  de	  openbare	  ruimte,	  maar	  om	  de	  functies	  van	  en	  de	  activiteiten	  die	  in	  de	  
gebouwen	  en	  in	  de	  openbare	  ruimte	  plaatsvinden.	  Tal	  van	  maatschappelijke,	  culturele	  en	  
commerciële	  voorzieningen	  komen	  samen	  in	  een	  binnenstad.	  Dit	  leidt	  een	  mix	  van	  activiteiten	  die	  
naast	  elkaar	  plaatsvinden.	  Functionele	  diversiteit	  behoort	  dan	  ook	  tot	  de	  kerneigenschappen,	  de	  
‘natuur	  ‘,	  van	  steden	  (Jacobs,	  1961;	  Ashworth	  &	  Turnbridge,	  2000).	  Die	  diverse	  functies	  vormen	  
samen	  een	  netwerk	  en	  geven	  een	  binnenstad	  meerdere	  identiteiten.	  De	  binnenstad	  is	  een	  plek	  om	  te	  
wonen,	  werken,	  winkelen,	  uit	  eten	  te	  gaan,	  handel	  te	  drijven,	  musea	  te	  bezoeken,	  te	  ontspannen,	  te	  
ontmoeten,	  te	  discussiëren.	  Het	  is	  een	  plek	  vol	  mobiliteit,	  educatie,	  initiatieven,	  cultuur	  en	  toerisme	  
(Adams,	  2007,	  p.	  206-‐207;	  Boelens,	  2011,	  p.	  251).	  Typische	  functionele	  voorzieningen	  in	  een	  
aantrekkelijk	  binnenstedelijk	  gebied	  zijn	  hoogwaardige	  winkelgebieden,	  uitgaansgelegenheden	  en	  
prestigieuze	  hotels	  (Garreau,	  1991,	  p.5).	  Jacobs	  (1961)	  ziet	  deze	  diversiteit	  als	  een	  van	  de	  
belangrijkste	  voorwaarden	  voor	  het	  voortbestaan	  van	  de	  stad.	  Dit	  wordt	  beaamd	  door	  Adams	  (2007,	  
p.213):	  “Of	  course,	  one	  of	  the	  big	  attractions	  of	  living	  in	  the	  city	  center	  is	  the	  sheer	  variety	  of	  activities	  
on	  offer	  “.	  Ook	  Montgomery	  (2007,	  p.96)	  concludeert	  dat	  een	  mix	  van	  functies	  bijdraagt	  aan	  kwaliteit	  
van	  de	  stad,	  hoe	  meer	  diversiteit	  hoe	  hoger	  de	  kwaliteit	  en	  hoe	  beter	  de	  beleving	  (Montgomery,	  
2007,	  p.	  96).	  	  
	  
Zoals	  al	  bij	  de	  paragraaf	  over	  binnenstedelijke	  trends	  al	  werd	  aangehaald,	  zijn	  binnensteden	  steeds	  
vaker	  het	  toneel	  van	  allerlei	  culturele	  festiviteiten	  (Quinn,	  2005;	  Richard	  &	  Wilson,	  2004).	  
Muziekfestivals,	  markten,	  cultuurevenementen,	  straattheater:	  allemaal	  zien	  zij	  de	  binnenstad	  als	  de	  
plek	  om	  zich	  te	  ontplooien.	  Een	  reden	  hiervoor	  is	  dat	  het	  in	  een	  binnenstad	  relatief	  makkelijk	  is	  om	  
een	  groot	  publiek	  te	  bereiken	  (Ashworth	  &	  Turnbridge,	  2000,	  p.108).	  Ook	  worden	  zulke	  culturele	  
festiviteiten	  vaak	  aangemoedigd	  en	  zelfs	  gesubsidieerd	  door	  gemeentelijke	  overheden.	  De	  gedachte	  
daarachter	  is	  dat	  meer	  mensen	  dan	  een	  positieve	  ervaring	  hebben,	  een	  positiever	  beeld	  van	  de	  
binnenstad	  krijgen	  en	  er	  langer	  en	  vaker	  zullen	  komen	  en	  dus	  dat	  ze	  meer	  geld	  zullen	  uitgeven.	  	  In	  
Utrecht	  zijn	  de	  belangrijkste	  uitgangspunten	  en	  plannen	  van	  het	  cultuurbeleid	  geformuleerd	  in	  de	  
Cultuurvisie	  2012-‐2022	  en	  hieruit	  blijkt	  dat	  cultuur	  een	  belangrijk	  speerpunt	  is	  voor	  Utrecht,	  onder	  
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andere	  hebben	  zij	  het	  streven	  om	  Culturele	  Hoofdstad	  van	  2018	  te	  worden	  (Gemeente	  Utrecht,	  
2011).	  	  
	  
Met	  name	  de	  consumptiefunctie	  van	  de	  binnenstad	  is	  belangrijk.	  Jayne	  (2006,	  p.66)	  beargumenteert	  
dat	  de	  binnenstad	  vooral	  een	  plek	  is	  om	  te	  consumeren.	  Steden	  zijn	  van	  oorsprong	  al	  onlosmakelijk	  
verbonden	  met	  handel	  en	  consumptie.	  Waar	  in	  de	  Middeleeuwen	  de	  marktplaatsen	  in	  de	  stad	  de	  
plek	  waren	  voor	  handel,	  is	  ook	  tegenwoordig	  de	  detailhandel	  functie	  nog	  belangrijk	  voor	  de	  
binnenstad.	  Het	  is	  niet	  voor	  niets	  dat	  we	  spreken	  over	  ´de	  stad	  ingaan´	  als	  we	  gaan	  winkelen	  
(Boelens,	  2011,	  p.	  250).	  Voor	  winkels	  is	  het	  meest	  aantrekkelijke	  aspect	  de	  aanwezigheid	  van	  veel	  
mensen	  en	  veel	  activiteiten.	  Alle	  mensen	  die	  zich	  in	  de	  binnenstad	  bevinden	  zijn	  het	  potentiële	  
klanten.	  Het	  vestigen	  op	  een	  centrale	  locatie	  betekent	  echter	  niet	  alleen	  nabijheid	  van	  veel	  
potentiële	  klanten,	  maar	  ook	  het	  voordeel	  van	  nabijheid	  van	  leveranciers	  en	  eventuele	  partners	  en	  
concurrenten	  (Ashworth	  &	  Turnbridge,	  2000,	  p.108).	  Winkels	  willen	  zich	  graag	  in	  de	  nabijheid	  van	  
hun	  concurrenten	  vestigen	  en	  het	  liefst	  op	  ‘de	  beste’	  locatie	  in	  de	  stad.	  In	  Nederland	  wordt	  er	  
onderscheid	  gemaakt	  tussen	  zogenaamde	  A,	  B	  en	  C	  locaties	  in	  binnensteden	  (Spierings,	  2006,	  p.86).	  
Op	  A-‐locaties	  komen	  relatief	  de	  meeste	  bezoekers	  en	  wordt	  er	  dus	  het	  meest	  geld	  uitgegeven.	  Daar	  
tegenover	  staat	  dat	  deze	  locaties	  wel	  duurder	  zijn	  als	  vestigingsplaats	  (Boelens,	  2011,	  p.	  260).	  Met	  
name	  door	  de	  populariteit	  van	  historische	  panden	  en	  de	  centrale	  locatie	  zijn	  huurprijzen	  in	  de	  
binnenstad	  voor	  winkels	  en	  horecagelegenheden	  hoog	  in	  vergelijking	  met	  de	  rest	  van	  de	  stad	  
(Ashworth	  &	  Turnbridge	  2000,	  p.108).	  Dat	  geldt	  overigens	  ook	  voor	  andere	  veel	  andere	  functionele	  
voorzieningen,	  zoals	  kantoren	  en	  woningen.	  Naast	  opvallende	  gebouwen	  kunnen	  voorzieningen,	  
zoals	  winkels,	  ook	  de	  rol	  hebben	  van	  herkenningspunt	  (Lynch,	  1960,	  p.84).	  Deze	  plekken	  hebben	  een	  
aantrekkingskracht,	  dienen	  ook	  als	  oriëntatiepunten.	  En	  worden	  daarom	  bewust	  op	  bepaalde	  
plekken	  in	  de	  stad	  geplaatst.	  Hiermee	  wordt	  de	  circulatie	  van	  het	  winkelend	  publiek	  gestimuleerd	  
(Spierings,	  2012,	  p.	  45).	  Invloedrijke	  factoren	  op	  het	  gedrag	  en	  de	  beleving	  van	  consumenten,	  blijken	  
de	  omvang	  van	  het	  winkelgebied	  en	  de	  reistijd	  tot	  het	  winkelgebied.	  Hoe	  groter	  het	  gebied,	  hoe	  
meer	  verschillende	  winkels	  er	  zijn	  en	  hoe	  kleiner	  de	  reistijd	  naar	  het	  winkelgebied,	  	  hoe	  
aantrekkelijker	  dit	  wordt	  bevonden	  en	  hoe	  beter	  de	  beleving	  (Oppewal	  &	  Timmermans,	  1997,	  
p.1088).	   	  
	  
In	  de	  hierna	  volgende	  paragraaf	  zal	  nader	  worden	  ingegaan	  op	  het	  sociale	  aspect.	  Het	  gaat	  dan	  om	  
de	  mensen	  die	  de	  binnenstad	  bezoeken,	  consumeren	  en	  gebruik	  maken	  van	  voorzieningen.	  
	  
2.2.3	  Invloed	  van	  sociale	  aspecten	  van	  de	  binnenstad	  op	  de	  beleving	  ervan	  
Het	  sociale	  aspect	  van	  de	  binnenstad	  heeft	  betrekking	  op	  de	  mensen	  in	  de	  binnenstad.	  Zij	  zijn	  een	  
onmisbaar	  aspect,	  want	  alleen	  door	  hun	  aanwezigheid	  en	  hun	  onderlinge	  interactie	  gaat	  een	  stad	  
leven	  (Adams,	  2007,	  p.207).	  De	  mens	  is	  een	  sociaal	  dier	  dat	  graag	  anderen	  om	  zich	  heen	  heeft.	  Of	  
zoals	  Jane	  Jacobs	  (1961):	  de	  aanwezigheid	  van	  mensen	  trekt	  andere	  mensen	  aan.	  Mensen	  zijn	  niet	  
slechts	  bezoekers	  van	  de	  stad	  maar	  vormen	  er	  ook	  een	  onderdeel	  van.	  Kevin	  Lynch	  beschreef	  dit	  in	  
1960	  al:	  “Moving	  elements	  in	  a	  city,	  and	  in	  particular	  the	  people	  and	  their	  activities,	  are	  as	  important	  
as	  the	  stationary	  physical	  parts.	  We	  are	  not	  simply	  observers	  of	  this	  spectacle,	  but	  are	  ourselves	  a	  
part	  of	  it,	  on	  the	  stage	  with	  the	  other	  participants”	  –	  Kevin	  Lynch,	  1960,	  p.2	   	  
	   	  
De	  diversiteit	  aan	  functies	  en	  voorzieningen	  in	  de	  binnenstad	  heeft	  als	  gevolg	  dat	  er	  ook	  een	  
diversiteit	  aan	  gebruikers	  van	  de	  binnenstad	  is.	  Ook	  het	  straatbeeld	  bestaat	  uit	  een	  mix	  van	  mensen.	  
Daarbij	  gaat	  het	  onder	  andere	  om	  bewoners,	  consumenten,	  mensen	  die	  werken,	  studenten	  en	  
straatmuzikanten.	  Maar	  ook	  binnenlands	  en	  buitenlandse	  toeristen,	  cultuurliefhebbers	  en	  
plezierbezoekers	  zijn	  in	  de	  stadscentra	  te	  vinden	  (Williams,	  2009,	  p.	  214;	  Ashworth	  &	  Turnbridge	  
2000,	  p.	  130).	  Die	  verschillende	  groepen	  mensen	  hebben	  uiteenlopende	  eisen,	  gewoontes	  en	  
uitgavenpatronen.	  Voor	  alle	  groepen	  mensen	  verschilt	  de	  tijd	  die	  ze	  in	  de	  stad	  spenderen,	  het	  doel	  
waarmee	  ze	  de	  stad	  bezoeken	  en	  hetgeen	  waar	  ze	  in	  eerste	  instantie	  voor	  naar	  de	  binnenstad	  toe	  
komen(Ashworth	  &	  Turnbridge	  2000,	  p.	  130).	  Sommigen	  bezoeken	  een	  binnenstad	  vanwege	  de	  
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historische,	  culturele	  en	  sociale	  voorzieningen	  (Gorter	  e.a.,	  2003,	  p.	  221).	  Anderen	  komen	  met	  name	  
om	  te	  winkelen	  of	  horeca	  te	  bezoeken,	  en	  dat	  ze	  dan	  ook	  nog	  eens	  in	  verschillende	  mate	  en	  op	  
verschillende	  manieren	  (Jayne,	  2006,	  p.	  4).	  	  
	  
Het	  is	  in	  dit	  kader	  van	  belang	  een	  onderscheid	  te	  maken	  tussen	  bewoners	  en	  bezoekers,	  aangezien	  
dit	  verschil	  invloed	  heeft	  op	  de	  beleving.	  Bewoners	  zijn	  de	  mensen	  die	  daadwerkelijk	  in	  de	  
binnenstad	  wonen.	  Zij	  bezoeken	  het	  centrum	  van	  de	  stad	  in	  het	  gewone	  dagelijkse	  leven	  en	  doen	  er	  
de	  dagelijkse	  boodschappen	  (Ashworth	  &	  Turnbridge	  2000,	  p.	  131).	  De	  stad	  is	  voor	  hen	  niet	  alleen	  
hun	  woonomgeving,	  maar	  het	  is	  ook	  hun	  openbare	  ruimte,	  hun	  groenvoorziening,	  hun	  speelplaats	  en	  
plek	  om	  boodschappen	  te	  doen	  en	  recreatief	  te	  winkelen	  (Adams,	  2007,	  p.212).	  Bewoners	  van	  de	  
stad	  zijn	  bekend	  en	  vertrouwd	  met	  de	  binnenstedelijke	  omgeving	  en	  zo	  zullen	  zij	  deze	  ook	  beleven.	  
Daarnaast	  zijn	  er	  de	  bezoekers,	  mensen	  die	  niet	  in	  de	  stad	  wonen	  maar	  er	  wel	  	  komen	  (Adams,	  2007,	  
p.206).	  Zij	  komen	  met	  uiteenlopende	  doelen	  naar	  de	  binnenstad.	  Zo	  zijn	  er	  de	  bezoekers	  van	  buiten	  
de	  stad	  die	  incidenteel	  gebruik	  maken	  van	  de	  stad,	  zoals	  zakelijke	  bezoekers.	  Zij	  zullen	  de	  stad	  
associëren	  met	  werk,	  waardoor	  hun	  beleving	  wordt	  beïnvloed.	  Ook	  zijn	  er	  de	  bezoekers	  die	  komen	  
met	  de	  intentie	  om	  de	  stad	  te	  verkennen	  en	  leren	  kennen,	  zoals	  toeristen	  (Ashworth	  &	  Turnbridge	  
2000,	  p.	  131).	  Ze	  ontdekken	  nieuwe	  plekken	  en	  zijn	  nieuwsgierig	  naar	  wat	  komen	  gaat.	  Dit	  heeft	  
invloed	  op	  hun	  beleving,	  die	  minder	  vertrouwd	  is	  dan	  die	  van	  bewoners.	  Tenslotte	  zijn	  er	  ook	  
bewoners	  die	  wel	  ‘in	  de	  stad’	  wonen	  maar	  niet	  in	  de	  binnenstad.	  Zij	  zijn	  in	  feite	  ‘bezoekers’	  van	  de	  
binnenstad	  en	  maken	  voornamelijk	  gebruik	  van	  de	  recreatieve	  voorzieningen	  in	  het	  centrum	  van	  hun	  
eigen	  stad	  en	  komen	  er	  niet	  om	  de	  dagelijkse	  boodschappen	  te	  doen	  (Ashworth	  &	  Turnbridge,	  2000,	  
p.	  130).	  Het	  is	  van	  belang	  dat	  de	  beleidsmakers	  van	  een	  stad	  de	  balans	  weten	  te	  houden	  tussen	  de	  
wensen	  van	  de	  bewoners	  en	  de	  wensen	  van	  de	  bezoekers	  die	  vaak	  nieuwkomers	  zijn	  (Hospers,	  2009,	  
p.	  9-‐10).	  	  
	   	  
Naast	  het	  onderscheid	  tussen	  bewoners	  en	  bezoekers,	  is	  het	  ook	  relevant	  een	  onderscheid	  te	  maken	  
tussen	  de	  verschillende	  soorten	  consumenten.	  Een	  onderscheid	  dat	  gemaakt	  kan	  worden	  bij	  de	  
consumenten	  in	  de	  binnenstad	  is	  dat	  tussen	  utilitair	  en	  hedonistisch	  winkelend	  publiek	  (Kemperman	  
e.a.,	  2009,	  p.	  210).	  De	  utilitaire	  shopper	  is	  op	  zoek	  naar	  één	  of	  meerdere	  producten	  en	  zal	  daarom	  
erg	  doelgericht	  door	  de	  binnenstad	  voortbewegen.	  Deze	  zal	  zo	  efficiënt	  mogelijk	  zijn	  of	  haar	  doel	  
proberen	  te	  bereiken.	  Een	  andere	  benaming	  voor	  deze	  groep	  mensen	  is	  ‘runshoppers’	  en	  de	  manier	  
waarop	  zij	  door	  de	  stad	  lopen	  is	  het	  eerder	  besproken	  purposive	  walking	  (Ashworth	  &	  Turnbridge	  
2000,	  p.	  131;	  Boelens,	  2011,	  p.256).	  Het	  doel	  van	  de	  hedonistische	  shopper	  is	  daarentegen	  om	  
plezier	  te	  hebben	  van	  het	  winkelen	  zelf	  en	  van	  het	  ‘zijn’	  in	  de	  stad.	  Zij	  worden	  ook	  wel	  ‘funshoppers’	  
genoemd	  en	  zij	  doen	  aan	  discursive	  walking	  (Ashworth	  &	  Turnbridge	  2000,	  p.	  131;	  Boelens,	  2011,	  
p.254).	  De	  producten	  die	  deze	  bezoekers	  kopen,	  zijn	  niet	  het	  eerste	  doel	  van	  het	  tripje	  naar	  de	  
binnenstad	  (Kemperman	  e.a.,	  2009,	  p.	  210).	  Hedonistische	  shoppers	  blijven	  dan	  ook	  gemiddeld	  
langer	  in	  de	  stad	  per	  bezoek	  (Kemperman	  e.a.,	  2009,	  p.	  214).	  Het	  onderscheid	  tussen	  beide	  manieren	  
van	  winkelen	  is	  niet	  hard,	  maar	  loopt	  in	  elkaar	  over.	  Het	  is	  glijdende	  schaal	  met	  aan	  de	  ene	  kant	  de	  
runshopper	  en	  aan	  de	  andere	  kant	  de	  funshopper.	  Het	  ene	  moment	  kan	  iemand	  een	  utilitaire	  
shopper	  zijn	  en	  het	  volgende	  moment	  zich	  gedragen	  als	  hedonistische	  shopper.	  	  
	  
De	  hierboven	  beschreven	  sociale	  aspecten	  van	  de	  binnenstad,	  beïnvloeden	  de	  wijze	  waarop	  die	  
mensen	  met	  elkaar	  omgaan	  in	  de	  stedelijke	  ruimte.	  Bijvoorbeeld	  of	  men	  ondanks	  hun	  onderlinge	  
diversiteit	  vreedzaam	  met	  elkaar	  omgaan	  of	  zich	  juist	  aan	  elkaar	  storen;	  of	  ze	  samenwerken	  of	  elkaar	  	  
in	  de	  weg	  zitten;	  	  of	  ze	  er	  enerzijds	  in	  slagen	  eenzaamheid	  te	  vermijden	  en	  anderzijds	  hun	  privacy	  en	  
anonimiteit	  te	  bewaren	  (Montgomery,	  2007,	  p.95).	  Deze	  interacties	  zorgen	  voor	  een	  positieve	  dan	  
wel	  negatieve	  beleving	  van	  de	  binnenstad.	  Sherman	  (1988)	  wijst	  er	  ook	  op	  dat	  een	  positieve	  beleving	  
van	  een	  stad	  bepaald	  wordt	  door	  het	  sociale	  aspect	  van	  de	  binnenstad.	  De	  beleving	  van	  een	  
binnenstad	  hangt	  mede	  af	  van	  gevoelens	  als	  verbondenheid,	  plezier,	  fantasie	  gerespecteerd	  voelen	  
en	  schoonheid	  bij	  de	  gebruikers	  van	  de	  binnenstad.	  Die	  kunnen	  worden	  gestimuleerd	  door	  
historische	  en	  culturele	  continuïteit	  te	  waarborgen	  en	  door	  als	  bewoners	  vriendelijkheid,	  gastvrijheid	  
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en	  genegenheid	  te	  tonen	  tegenover	  bezoekers	  in	  de	  stad	  (Montgomery,	  2007,	  p.95).	  
	   	  
Nu	  de	  invloed	  van	  fysieke,	  functionele	  en	  sociale	  aspecten	  van	  de	  binnenstad	  op	  de	  beleving	  ervan	  
zijn	  besproken,	  verkennen	  we	  vervolgens	  wat	  de	  invloed	  is	  van	  persoonlijke	  kenmerken	  op	  de	  
beleving	  van	  de	  binnenstad.	  	  
	  
2.3	  Persoonlijke	  factoren	  die	  van	  invloed	  zijn	  op	  de	  beleving	  van	  de	  
binnenstad	  

Na	  de	  kenmerken	  van	  de	  binnenstad	  zelf	  richten	  we	  nu	  de	  aandacht	  op	  kenmerken	  van	  de	  bezoeker	  
van	  de	  binnenstad.	  In	  deze	  paragraaf	  verkennen	  we	  hoe	  beleving	  van	  de	  binnenstad	  tot	  stand	  komt	  
en	  welke	  factoren	  van	  invloed	  zijn	  op	  de	  vorming	  van	  een	  positieve,	  neutrale	  of	  negatieve	  beleving.	  	  

Het	  concept	  beleving	  is	  nauw	  gerelateerd	  aan	  persoonlijke	  factoren.	  Dit	  komt	  naar	  voren	  wanneer	  
we	  nagaan	  hoe	  het	  begrip	  beleving	  gedefinieerd	  wordt:	  innerlijke	  ervaring	  (Van	  Dale	  woordenboek),	  
manier	  waarop	  je	  iets	  ervaart	  of	  interpreteert	  (Nederlandse	  encyclopedie).	  Beleving	  is	  echter	  een	  
complex	  concept	  waarover	  met	  name	  in	  de	  psychologie	  veel	  onderzoeksliteratuur	  bestaat.	  In	  het	  
kader	  van	  dit	  sociaalgeografisch	  onderzoek	  is	  het	  niet	  mogelijke	  een	  diepgaande	  literatuurstudie	  
naar	  dit	  concept	  te	  doen.	  We	  beperken	  ons	  tot	  een	  verkenning	  die	  aansluit	  bij	  de	  stroming	  van	  
‘emotional	  geography’,	  waar	  dit	  onderzoek	  onderdeel	  van	  is.	  

In	  het	  vervolg	  van	  deze	  paragraaf	  beschrijven	  we	  eerst	  hoe	  de	  zintuiglijke	  waarneming	  de	  beleving	  
van	  de	  binnenstad	  beïnvloed	  (paragraaf	  2.3.1).	  Vervolgens	  besteden	  we	  aandacht	  aan	  de	  rol	  van	  
affectieve	  factoren	  bij	  de	  beleving	  van	  de	  ruimte	  (paragraaf	  2.3.2).	  De	  wijze	  waarop	  de	  zintuiglijke	  
waarneming	  tot	  stand	  komt	  	  en	  de	  beleving	  beïnvloedt	  en	  de	  wijze	  waarop	  affectieve	  factoren	  een	  
rol	  spelen	  bij	  de	  beleving	  van	  de	  ruimte,	  wordt	  beïnvloed	  door	  een	  samenspel	  van	  persoonlijke	  
kenmerken.	  In	  paragraaf	  2.3.3	  geven	  daarom	  we	  een	  overzicht	  van	  deze	  kenmerken.	  	  

2.3.1	  Zintuiglijke	  waarneming	  als	  beleving	  
Beleving	  van	  een	  ruimte	  begint	  met	  de	  wijze	  waarop	  mensen	  die	  ruimte	  waarnemen	  met	  hun	  
zintuigen	  voor	  zien,	  horen,	  tasten,	  ruiken	  en	  proeven.	  In	  het	  kader	  van	  dit	  onderzoek	  richten	  we	  ons	  
op	  de	  waarneming	  van	  een	  specifieke	  ruimte,	  namelijk	  de	  binnenstad.	  Na	  een	  verkenning	  van	  de	  
waarneming	  met	  de	  verschillende	  zintuigen	  afzonderlijk,	  komt	  aan	  de	  orde	  dat	  de	  zintuiglijke	  
waarnemingen	  altijd	  mulitisensueel	  zijn.	  

Ten	  eerste	  zijn	  visuele	  ervaringen	  van	  groot	  belang	  voor	  de	  beleving	  van	  ruimte.	  Wanneer	  men	  zich	  
door	  de	  ruimte	  beweegt	  is	  er	  altijd	  wel	  wat	  te	  zien	  en	  krijgt	  men	  continue	  visuele	  prikkels	  binnen.	  
Mensen	  zien	  fysieke,	  functionele	  en	  sociale	  aspecten	  van	  de	  binnenstad	  en	  beleven	  deze	  op	  een	  
bepaalde	  manier.	  Beleven	  gebeurt	  dus	  door	  middel	  van	  kijken.	  Drie	  manieren	  van	  kijken	  kunnen	  
worden	  onderscheiden	  (Degen	  ea.,	  2008,	  p.	  1909).	  Mensen	  die	  zich	  met	  een	  bepaald	  doel	  in	  de	  stad	  
begeven,	  kijken	  met	  een	  manoeuvrerende	  blik.	  Zij	  moeten	  bijvoorbeeld	  de	  trein	  halen	  en	  zijn	  
daardoor	  bezig	  met	  het	  ontwijken	  van	  opstoppingen.	  Veel	  gebruikers	  van	  de	  binnenstad	  kijken	  
echter	  met	  de	  winkelende	  blik.	  Zij	  zijn	  gefocust	  op	  de	  consumptiemogelijkheden	  en	  laten	  zich	  door	  
allerlei	  aantrekkelijke	  etalages	  verleiden	  om	  naar	  binnen	  te	  gaan.	  De	  derde	  blik	  die	  men	  kan	  
hanteren	  is	  de	  ouderlijke	  blik,	  deze	  is	  van	  toepassing	  op	  mensen	  die	  met	  jonge	  kinderen	  in	  de	  
binnenstad	  lopen.	  Door	  de	  spontaniteit	  van	  het	  gedrag	  van	  kinderen,	  zijn	  ouders	  extra	  alert	  op	  de	  
kinderen	  en	  of	  zij	  wel	  bij	  hen	  in	  de	  buurt	  blijven	  (Degen	  ea.,	  2008,	  p.	  1909).	  De	  drie	  verschillende	  
manieren	  van	  kijken	  beïnvloeden	  op	  hun	  eigen	  manier	  de	  beleving	  van	  de	  omgeving.	  Zo	  zal	  
bijvoorbeeld	  een	  ouder	  die	  op	  zijn	  of	  haar	  kind	  moet	  letten	  minder	  oog	  hebben	  voor	  de	  winkels	  dan	  
iemand	  die	  met	  de	  winkelende	  blik	  door	  de	  stad	  loopt.	  Door	  de	  manier	  van	  kijken	  wordt	  beleving	  dus	  
beïnvloed.	  	  
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De	  tweede	  zintuiglijke	  waarneming	  die	  van	  invloed	  is,	  is	  het	  gehoor.	  Geluiden	  geven	  een	  extra	  
dimensie	  aan	  de	  beleving	  van	  de	  stedelijke	  omgeving	  (Duffy	  &	  Waitt,	  2011,	  p.121).	  Muziek	  en	  geluid	  
dragen	  bij	  aan	  de	  relatie	  tussen	  mensen	  en	  hun	  omgeving	  en	  daarmee	  ook	  aan	  hun	  ervaring	  (Ingham	  
et	  al.,	  1999;	  Duffy	  &	  Waitt,	  2011).	  Dit	  kan	  op	  zowel	  positieve	  als	  op	  negatieve	  manier	  gebeuren.	  Zo	  
zal	  het	  geluid	  van	  vogels	  in	  de	  binnenstad	  vermoedelijk	  als	  prettiger	  worden	  ervaren	  dan	  het	  geluid	  
van	  gemotoriseerd	  verkeer.	  De	  manier	  waarop	  men	  geluiden	  ervaart	  is	  uiteraard	  ook	  persoonlijk	  van	  
afhankelijk	  van	  de	  situatie.	  Geluiden	  zijn	  in	  zekere	  zin	  penetranter	  dan	  visuele	  aspecten	  (Ingham	  et	  
al.,	  1999).	  Terwijl	  men	  maar	  naar	  één	  kant	  tegelijkertijd	  kan	  kijken,	  kan	  men	  verschillende	  geluiden	  
van	  verschillende	  kanten	  op	  hetzelfde	  moment	  horen.	  Bovendien	  kan	  men	  zich	  afsluiten	  voor	  
bepaalde	  visuele	  ervaringen	  door	  de	  andere	  kant	  op	  te	  kijken	  of	  de	  ogen	  te	  sluiten.	  Het	  is	  veel	  
moeilijker	  om	  zich	  af	  te	  sluiten	  voor	  geluiden	  (Ingham	  et	  al.,	  1999,	  p.	  286).	  Toch	  is	  men	  tot	  op	  zekere	  
hoogte	  in	  staat	  om	  zelf	  te	  bepalen	  wat	  men	  wil	  horen	  (Duffy	  &	  Waitt,	  2011,	  p.	  121).	  De	  technologie	  
heeft	  het	  mogelijk	  gemaakt	  om	  overal	  muziek	  te	  kunnen	  luisteren	  met	  behulp	  van	  draagbare	  radio's,	  
walkmans	  en	  mp3-‐spelers.	  Door	  het	  gebruik	  van	  oordopjes	  of	  koptelefoons	  kan	  men	  zich	  –	  in	  elk	  
geval	  gedeeltelijk	  –	  afsluiten	  voor	  ongewenst	  geluid.	   	   	   	  

Ook	  het	  derde	  zintuig,	  het	  ruiken	  van	  	  geuren,	  is	  van	  grote	  invloed	  op	  de	  manier	  waarop	  een	  ruimte,	  
een	  binnenstad,	  beleefd	  wordt.	  Zo	  stellen	  ook	  Classen,	  Howes	  &	  Synott	  in	  hun	  boek:	  Aroma	  –	  the	  
cultural	  history	  of	  smell	  (1995).	  Geuren	  kunnen	  sterke,	  emotionele	  gevoelens	  en	  reacties	  opwekken	  
die	  zowel	  aantrekkelijk	  als	  afstotend	  	  zijn.	  Een	  straat	  wordt	  negatiever	  ervaren	  als	  er	  een	  vieze	  geur	  
hangt	  dan	  wanneer	  het	  er	  lekker	  ruikt,	  bijvoorbeeld	  doordat	  er	  een	  etenstentje	  of	  een	  
bloemenkraam	  aanwezig	  is	  (Edensor,	  2000).	  Een	  duidelijk	  voorbeeld	  van	  een	  negatieve	  invloed	  van	  
geur	  wordt	  beschreven	  door	  één	  van	  de	  respondenten	  van	  het	  onderzoek	  van	  Adams	  	  (2007,	  p.	  
2010):	  “People	  often	  urinate	  in	  the	  corners,	  and	  down	  the	  streets	  you	  often	  get	  kind	  of	  streams	  of	  
urine	  coming	  down	  back	  streets,	  which	  stinks	  and	  is	  not	  very	  nice”.	  Ook	  is	  bijvoorbeeld	  uit	  onderzoek	  
gebleken	  dat	  een	  mandarijnengeur	  in	  een	  winkel	  ervoor	  zorgt	  dat	  men	  zich	  veiliger	  voelt	  en	  meer	  
geld	  uitgeeft	  (Edensor,	  2007)	  .	   	   	   	   	  

Ook	  tast	  kan	  een	  invloedrijke	  factor	  zijn.	  Wunderlich	  (2008,	  p.129)	  legt	  dit	  uit	  en	  spreekt	  over	  ‘reach	  
touch’.	  Dit	  is	  de	  daadwerkelijke	  fysieke	  aanraking,	  de	  directe	  relatie	  van	  het	  lichaam	  met	  de	  
omgeving.	  In	  het	  geval	  van	  lopen	  zijn	  dit	  dus	  voornamelijk	  de	  voeten	  waarmee	  je	  op	  de	  grond	  staat,	  
al	  kunnen	  ook	  handen	  gebruikt	  worden	  om	  bijvoorbeeld	  iets	  aan	  te	  wijzen	  op	  een	  kaart	  bij	  wijze	  van	  
navigatie.	  Ook	  tijdens	  het	  winkelen	  is	  er	  sprake	  van	  ‘reach	  touch’	  wanneer	  men	  de	  dingen	  vast	  wil	  
pakken	  en	  wil	  voelen	  om	  te	  beoordelen	  of	  het	  bevalt,	  bijvoorbeeld	  bij	  kleding.	  	  

Tot	  slot	  is	  ook	  smaak,	  het	  vijfde	  zintuig,	  van	  invloed	  op	  de	  beleving.	  Als	  je	  iets	  lekkers	  eet	  is	  de	  
beleving	  van	  je	  omgeving	  op	  dat	  moment	  positiever	  is	  dan	  wanneer	  je	  een	  vieze	  smaak	  in	  je	  mond	  
hebt.	  Pine	  &	  Gilmore	  (1999)	  noemen	  het	  voorbeeld	  van	  een	  supermarkt	  waarin	  er	  ingespeeld	  wordt	  
op	  alle	  vijf	  de	  zintuigen.	  Mooi	  opgemaakte	  schappen,	  lekkere	  etensgeuren,	  rustgevende	  muziek,	  de	  
mogelijkheid	  om	  producten	  aan	  te	  raken	  om	  na	  te	  gaan	  	  of	  ze	  rijp	  zijn	  en	  tafeltjes	  waar	  etenswaar	  
geproefd	  kan	  worden	  en	  die	  het	  mogelijk	  maken	  om	  de	  smaak	  van	  een	  product	  te	  ervaren	  (Pine	  &	  
Gilmore,	  1999,	  p.104).	  Smaak	  kan	  ook	  indirect	  in	  de	  beleving	  meespelen	  wanneer	  men	  iets	  
waarneemt	  	  waardoor	  ‘het	  water	  	  in	  je	  mond	  loopt’.	  	  

Hoewel	  hierboven	  voorbeelden	  genoemd	  zijn	  van	  waarneming	  met	  de	  afzonderlijke	  zintuigen,	  zijn	  
zintuigelijke	  waarnemingen	  altijd	  multisensueel:	  ze	  worden	  gevormd	  door	  een	  samenspel	  van	  onze	  
zintuigen	  (Pine	  &	  Gilmore,	  1999,	  p.98;	  Wunderlich,	  2008,	  p.	  128).	  Door	  middel	  van	  alle	  vijf	  de	  
zintuigen	  nemen	  mensen	  tijdens	  het	  lopen	  de	  stedelijke	  omgeving	  in	  zich	  op.	  Meerdere	  zintuigen	  
dragen	  bij	  aan	  de	  manier	  waarop	  de	  stedelijke	  omgeving	  tijdens	  bewegen	  door	  die	  ruimte	  wordt	  
beleefd.	  Het	  ene	  zintuig	  heeft	  een	  grotere	  invloed	  op	  de	  beleving	  dan	  de	  ander	  en	  deze	  verdeling	  
verschilt	  per	  situatie	  en	  per	  persoon.	  Het	  samenkomen	  van	  deze	  zintuigen	  zorgt	  voor	  een	  beleving	  
van	  ruimte,	  door	  Middlteton	  (2010,	  p.	  581)ook	  wel	  een	  ‘sense	  scape’	  genoemd.	  Voorbeelden	  van	  
zintuigelijke	  prikkels	  in	  de	  stedelijke	  ruimte	  zijn	  het	  lawaai	  van	  bussen,	  auto's	  en	  sirenes	  en	  het	  
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geroezemoes	  van	  mensen	  die	  komen	  en	  gaan	  op	  alle	  uren	  van	  de	  dag.	  Of	  de	  geur	  van	  etenstentjes	  of	  
van	  braaksel	  en	  urine	  (Gehl,	  2011).	  De	  breedte	  	  van	  de	  straat,	  de	  hoogte	  van	  de	  gebouwen	  (Gehl,	  
2011).	  Zintuigelijke	  waarnemingen	  kunnen	  zowel	  positief	  als	  negatief	  beoordeeld	  worden	  door	  
mensen.	  Sommige	  mensen	  kunnen	  een	  bepaald	  fenomeen	  dat	  ze	  zien	  of	  horen	  plezierig	  vinden,	  
terwijl	  anderen	  ditzelfde	  fenomeen	  als	  negatief	  ervaren	  of	  ontstemd	  raken	  als	  ze	  merken	  dat	  iemand	  
anders	  er	  wel	  van	  geniet	  (Adams,	  2007,	  p.	  213).	  Per	  zintuig	  kan	  de	  invloed	  op	  de	  beleving	  van	  de	  
ruimte	  verschillen.	  Hieronder	  wordt	  	  de	  invloed	  van	  de	  aparte	  zintuiglijke	  waarnemingen	  besproken.	  

Nu	  alle	  vijf	  de	  zintuigen	  besproken	  zijn,	  dient	  de	  rol	  van	  natuurlijke	  factoren	  kort	  genoemd	  te	  
worden.	  Door	  middel	  van	  de	  zintuigen	  worden	  de	  natuurlijke	  factoren	  waargenomen.	  Hierbij	  gaat	  
het	  voornamelijk	  om	  weersomstandigheden	  en	  tijd	  (Saneinejad,	  Roorda	  &	  Kennedy,	  2012,	  p.	  136).	  
Wanneer	  het	  regent	  en	  koud	  is,	  ervaren	  mensen	  een	  plek	  	  over	  het	  algemeen	  als	  minder	  prettig	  dan	  
wanneer	  er	  een	  zomers	  zonnetje	  schijnt.	  Het	  weer	  is	  ook	  nauw	  verbonden	  aan	  tijd.	  Daarbij	  kan	  men	  
denken	  aan	  de	  invloed	  van	  de	  verschillende	  jaargetijden,	  maar	  ook	  aan	  het	  tijdstip	  van	  de	  dag.	  Als	  
het	  zomer	  is	  beleven	  mensen	  een	  stad	  meestal	  plezieriger	  dan	  op	  een	  koude	  winterdag.	  Overdag	  is	  
hun	  beleving	  ook	  anders	  dan	  ’s	  nachts.	  Ondanks	  de	  invloed	  van	  natuurlijke	  factoren,	  ligt	  de	  focus	  hier	  
in	  dit	  onderzoek	  niet	  op.	  	  

2.3.2	  	  De	  rol	  van	  affectieve	  factoren	  	  bij	  de	  vorming	  van	  beleving	  	  
In	  de	  vorige	  paragraaf	  komt	  naar	  voren	  dat	  tijdens	  het	  waarnemen	  het	  gevoel	  en	  de	  emoties	  van	  de	  
waarnemende	  persoon	  een	  belangrijke	  rol	  spelen	  en	  de	  beleving	  beïnvloeden.	  In	  dit	  kader	  is	  van	  	  
belang	  een	  aantal	  begrippen	  die	  een	  rol	  spelen	  bij	  het	  ontstaan	  van	  beleving	  van	  een	  ruimte	  of	  een	  
locatie	  nader	  te	  verkennen.	  Het	  gaat	  hierbij	  om	  associaties,	  herinneringen	  en	  embodied	  experiences.	  
Deze	  leiden	  tot	  het	  ontstaan	  van	  diverse	  affectieve	  atmosferen,	  

Associaties	  en	  herinneringen	  spelen	  een	  grote	  rol	  bij	  de	  vorming	  van	  beleving	  (Pine	  &	  Gilmore,	  1999,	  
p.104).	  Bij	  associaties	  worden	  in	  gedachten	  verschillende	  dingen	  met	  elkaar	  in	  verband	  gebracht.	  	  De	  
ene	  stad	  kan	  je	  bijvoorbeeld	  doen	  denken	  aan	  een	  andere	  stad	  (Degen	  &	  Rose,	  2012,	  p.3281).	  
Mensen	  van	  alle	  leeftijden	  kunnen	  associaties	  hebben.	  Dat	  geldt	  ook	  voor	  herinneringen,	  al	  is	  het	  zo	  
dat	  hoe	  ouder	  iemand	  is	  hoe	  meer	  herinneringen	  iemand	  heeft.	  	  Degen	  &	  Rose	  (2012,	  p.	  3279)	  
hebben	  onderzoek	  gedaan	  naar	  de	  invloed	  van	  herinneringen	  op	  de	  zintuigelijke	  waarneming	  en	  
daarmee	  op	  de	  beleving.	  Ze	  beschrijven	  een	  aantal	  situaties.	  Het	  beleven	  van	  de	  huidige	  fysieke	  
omgeving	  wordt	  altijd	  bepaald	  door	  de	  herinneringen	  aan	  hoe	  deze	  zelfde	  plek	  in	  het	  verleden	  werd	  
ondervonden.	  ‘Memory	  is	  ‘on’	  and	  working	  all	  the	  time,	  in	  our	  bodies,	  our	  subconscious,	  through	  our	  
emotions.	  It	  reconfigures	  moment	  by	  moment	  who	  we	  are	  and	  how	  we	  function’(Pine	  &	  Gilmore,	  
1999).	  Voor	  herinneringen	  geldt:	  hoe	  ouder	  iemand	  is,	  des	  te	  groter	  de	  invloed	  is	  die	  herinneringen	  
hebben	  op	  de	  beleving.	  	  

Onder	  andere	  associaties	  en	  herinneringen	  zorgen	  voor	  de	  zogenaamde	  embodied	  experiences.	  
Embodied	  experiences	  zijn	  lichamelijke	  reacties	  van	  een	  persoon	  op	  iets	  dat	  in	  de	  omgeving	  gebeurt	  
of	  wordt	  ervaren.	  Deze	  ervaringen	  	  kunnen	  gedrag	  en	  bewegingspatronen	  van	  mensen	  beïnvloeden	  
(Dijst	  &	  McQuoid,	  2012,	  p.28).	  Een	  voorbeeld	  is	  dat	  een	  eerdere	  ervaring	  op	  een	  plek	  ervoor	  kan	  
zorgen	  dat	  iemand	  zich	  daar	  later	  nog	  prettig	  of	  juist	  onprettig	  voelt.	  Wanneer	  je	  terugkomt	  op	  de	  
plek	  waar	  je	  eerder	  beroofd	  bent,	  heeft	  die	  embodied	  experience	  ook	  nog	  invloed	  de	  beleving	  van	  
die	  plek.	  De	  schrik	  zit	  nog	  steeds	  in	  je	  lijf	  en	  wordt	  weer	  opgeroepen	  door	  die	  plek.	  Dit	  kan	  zich	  
lichamelijk	  uiten	  –	  je	  krijgt	  er	  een	  koude	  rilling	  van	  –	  of	  kan	  invloed	  hebben	  op	  je	  gedrag	  –	  je	  vermijdt	  
deze	  plek	  en	  past	  je	  route	  er	  op	  aan.	  Het	  kan	  ook	  zijn	  dat	  het	  om	  een	  positieve	  ervaring	  gaat.	  
Bijvoorbeeld	  als	  je	  op	  die	  plek	  je	  eerste	  kus	  hebt	  gekregen,	  waardoor	  je	  later	  juist	  graag	  naar	  die	  plek	  
teruggaat	  en	  die	  als	  positief	  ervaart	  –	  je	  krijgt	  dan	  een	  warm	  gevoel	  van	  binnen.	  

Door	  associaties,	  herinneringen	  en	  embodied	  experiences	  wordt	  de	  beleving	  van	  de	  binnenstad	  dus	  
niet	  alleen	  beïnvloed	  door	  wat	  er	  nu	  aanwezig	  is	  in	  de	  stad,	  maar	  ook	  door	  wat	  er	  eerder	  is	  geweest	  
of	  eerder	  is	  gebeurd,	  of	  waar	  de	  huidige	  situatie	  de	  gebruikers	  van	  de	  stad	  aan	  doet	  denken	  (Degen	  
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&	  Rose,	  2012,	  p.3280).	  In	  nauwe	  samenhang	  met	  associaties	  en	  herinneringen	  staat	  de	  mate	  van	  
bekendheid.	  Bekende	  plekken	  worden	  als	  vertrouwder	  en	  veiliger	  ervaren	  dan	  onbekende	  plekken	  
(Spierings	  en	  Van	  der	  Velde,	  2013).	  En	  daarbij	  geldt	  ook	  weer:	  hoe	  bekender	  iemand	  is	  met	  een	  plek,	  
hoe	  meer	  herinneringen	  en	  associaties	  hij	  of	  zij	  eraan	  linkt.	  Daartegenover	  staat	  een	  andere	  affectief	  
verschijnsel	  dat	  ook	  van	  invloed	  is	  op	  de	  beleving.	  Mensen	  blijken	  veelal	  op	  zoek	  te	  zijn	  naar	  nieuwe	  
dingen	  om	  hun	  zintuigen	  te	  prikkelen	  en	  de	  ervaring	  in	  de	  stad	  spannend	  en	  boeiend	  te	  houden	  
(Spierings	  en	  Van	  der	  Velde,	  2013,	  p.	  9).	  Een	  toepassing	  hiervan	  in	  het	  ontwerp	  van	  binnensteden	  zijn	  
kromme	  straatjes,	  zodat	  men	  nieuwsgierig	  blijft	  naar	  wat	  er	  nog	  meer	  is	  na	  de	  bocht.	  	  

De	  affectieve	  factoren	  die	  hierboven	  zijn	  genoemd	  zorgen	  ervoor	  dat	  een	  bepaalde	  plek	  in	  de	  
binnenstad	  positief	  of	  negatief	  kan	  worden	  beleefd.	  Een	  plek	  krijgt	  voor	  een	  persoon	  een	  bepaalde	  
sfeer	  en	  wordt	  beleefd	  als	  niet	  aantrekkelijk	  of	  juist	  wel	  aantrekkelijk.	  Deze	  sfeer	  wordt	  de	  affectieve	  
atmosfeer	  genoemd.	  Affectieve	  atmosferen	  ontstaan	  door	  herinnering	  aan	  een	  plek	  of	  een	  persoon	  
en	  de	  daaraan	  gekoppelde	  gevoelens	  (Bissell,	  2010,	  p.	  272).	  Als	  iemand	  op	  een	  bepaalde	  plek	  komt	  
en	  daar	  een	  affectieve	  band	  mee	  heeft,	  kan	  dat	  leiden	  tot	  een	  bepaalde	  emotie	  (blij	  of	  angstig)	  of	  
actie	  (blijven	  of	  doorlopen).	  Affectieve	  atmosferen	  kunnen	  dus	  zowel	  positief	  als	  negatief	  zijn.	  Zo	  kan	  
het	  zijn	  dat	  mensen	  een	  positieve	  atmosfeer	  ervaren	  op	  een	  plek,	  omdat	  ze	  een	  goede	  band	  met	  
deze	  plek	  hebben	  opgebouwd.	  Hierdoor	  zullen	  ze	  daar	  graag	  naartoe	  terug	  gaan.	  Dit	  kan	  ook	  
andersom	  zo	  zijn:	  als	  een	  bepaalde	  plek	  een	  negatieve	  atmosfeer	  is,	  zullen	  mensen	  deze	  plek	  
vermijden	  (Bissell,	  2010,	  p.	  277).	  	  

Kortom,	  affectieve	  factoren	  en	  atmosferen	  hebben	  invloed	  op	  gevoel	  dat	  men	  krijgt	  op	  een	  plek	  en	  
deze	  kunnen	  sterk	  variëren	  per	  persoon	  (Dijst	  &	  McQuoid,	  2012,	  p.28).	  Positieve	  affecten	  stimuleren	  
de	  gebruikers	  van	  de	  stad	  om	  langer	  te	  blijven	  en	  meer	  te	  interacteren	  met	  andere	  mensen,	  zoals	  
met	  werknemers	  van	  winkels	  (Darden	  &	  Babin,	  1994).	  Positieve	  affecten	  zorgen	  ervoor	  dat	  
consumenten	  makkelijker	  beslissingen	  nemen.	  Hun	  besluitvormingsproces	  wordt	  versneld	  (Babin	  
e.a.,	  1994).	  Een	  positief	  gevoel	  zorgt	  er	  ook	  voor	  dat	  de	  beeldvorming	  van	  de	  plek	  verbeterd	  wordt	  
(Darden	  &	  Babin,	  1994).	  Ook	  verbetert	  dit	  gevoel	  het	  beeld	  dat	  consumenten	  hebben	  van	  de	  
producten	  en	  diensten	  die	  aangeschaft	  worden	  of	  die	  er	  te	  koop	  zijn	  (Baker,	  Grewal	  &	  Parasuraman,	  
1994;	  Chebat	  &	  Michon,	  2003).	  Tegelijkertijd	  werkt	  het	  ook	  de	  andere	  kant	  op.	  Een	  negatief	  gevoel	  
op	  een	  plek	  versterkt	  de	  drang	  om	  weg	  te	  gaan	  en	  zorgt	  ervoor	  dat	  mensen	  minder	  snel	  terugkomen	  
naar	  dezelfde	  plek	  door	  de	  negatieve	  beleving	  daarvan	  (Chebat	  &	  Michon,	  2003;	  Eroglu	  &	  Machleit,	  
1990).	  	  

2.4	  Lopen	  en	  de	  invloed	  ervan	  op	  beleving	  

Hiervoor	  is	  aandacht	  besteed	  aan	  de	  kenmerken	  van	  de	  binnenstad	  en	  kenmerken	  van	  de	  bezoekers	  	  
van	  de	  binnenstad.	  Als	  derde	  factor	  die	  van	  invloed	  is	  op	  de	  beleving	  van	  de	  binnenstad,	  komt	  in	  
deze	  paragraaf	  de	  wijze	  van	  bewegen	  aan	  de	  orde.	  	  
	  
De	  manier	  waarop	  mensen	  zich	  door	  de	  ruimte	  voortbewegen,	  heeft	  ook	  invloed	  op	  hun	  beleving	  
daarvan.	  De	  mobiliteitswijzen	  die	  het	  meest	  voorkomend	  zijn	  in	  de	  stad	  zijn	  gemotoriseerd	  –	  met	  de	  
auto,	  het	  openbaar	  vervoer,	  motor	  of	  scooter	  -‐,	  fietsend	  of	  lopend.	  Daarnaast	  kan	  nog	  een	  
onderscheid	  gemaakt	  worden	  tussen	  zelf	  voortbewegen	  of	  je	  laten	  voortbewegen.	  Doordat	  de	  
aandacht	  voor	  de	  omgeving	  dan	  anders	  gericht	  wordt,	  heeft	  dat	  ook	  invloed	  op	  de	  beleving.	  Zo	  heeft	  
iemand	  wanneer	  hij	  of	  zij	  zich	  laat	  voortbewegen	  minder	  aandacht	  voor	  verkeersituaties,	  dan	  
wanneer	  die	  persoon	  zelf	  rijdt,	  fietst	  of	  loopt.	  Een	  belangrijk	  verschil	  tussen	  de	  diverse	  
mobiliteitswijzen	  is	  de	  snelheid	  waarmee	  door	  de	  ruimte	  wordt	  voortbewogen.	  Hoe	  sneller	  iemand	  	  
door	  de	  ruimte	  beweegt,	  hoe	  minder	  goed	  die	  in	  staat	  is	  om	  zintuiglijke	  prikkels	  op	  te	  vangen	  en	  hoe	  
minder	  hij	  of	  zij	  	  beleefd	  van	  de	  omgeving	  (Middleton,	  2010).	  Dit	  onderzoek	  richt	  zich	  op	  de	  beleving	  
van	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  tijdens	  het	  lopen	  in	  de	  binnenstad.	  Dit	  heeft	  onder	  meer	  betrekking	  
op	  recreatief	  winkelen,	  aangezien	  dit	  lopend	  gebeurt.	  De	  aandacht	  is	  dus	  vooral	  gericht	  op	  de	  invloed	  
van	  lopen	  op	  iemands	  beleving.	  Tijdens	  het	  recreatief	  winkelen	  nemen	  mensen	  de	  omgeving	  en	  de	  
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goederen	  die	  ze	  wellicht	  willen	  kopen	  graag	  goed	  in	  zich	  op.	  Om	  alle	  zintuiglijke	  prikkels	  die	  ze	  
daarbij	  ondergaan	  goed	  te	  kunnen	  verwerken,	  geeft	  men	  er	  de	  voorkeur	  aan	  om	  te	  lopen	  tijdens	  het	  
winkelen.	  Lopen	  is	  de	  meest	  voorkomende	  manier	  van	  voortbewegen	  wanneer	  iemand	  gaat	  
winkelen	  in	  een	  binnenstedelijk	  gebied	  (Kunc	  ea.,	  2012,	  p.44).	  En	  aangezien	  binnensteden	  vaak	  voor	  
een	  groot	  deel	  bestaan	  uit	  winkelgebied,	  is	  het	  niet	  verrassend	  dat	  er	  in	  binnensteden	  meer	  gelopen	  
wordt	  dan	  in	  andere	  delen	  van	  de	  stad.	  Ook	  wordt	  daar	  meer	  gelopen	  dan	  dat	  er	  wordt	  gefietst	  of	  
men	  gebruik	  maakt	  van	  gemotoriseerde	  voertuigen.	  Uit	  onderzoek	  blijkt	  dat	  lopen	  ook	  de	  meest	  
intense	  manier	  is	  om	  een	  stad	  te	  beleven	  (Wunderlich,	  2008;	  Kelly,	  2011,	  p.	  1500).	  Tijdens	  het	  lopen	  
ervaren	  mensen	  de	  omgeving	  waar	  ze	  zich	  in	  bewegen	  immers	  met	  vrijwel	  al	  hun	  zintuigen	  en	  
worden	  ze	  beïnvloed	  door	  vele	  van	  de	  eerder	  beschreven	  natuurlijke	  en	  persoonlijke	  factoren	  
(Montgomery,	  2007,	  p.	  100).	  Wandelen	  door	  de	  binnenstad	  gebeurt	  op	  verschillende	  manieren,	  zoals	  
kuierend	  of	  snel,	  alleen	  of	  in	  gezelschap	  en	  met	  verschillende	  doelen	  (om	  te	  winkelen,	  iemand	  te	  
ontmoeten,	  naar	  het	  station	  te	  gaan).	  Naast	  dat	  er	  gelopen	  wordt	  om	  een	  doel	  of	  plaats	  te	  bereiken,	  
is	  lopen	  vooral	  een	  makkelijke	  en	  informele	  manier	  om	  aanwezig	  te	  zijn	  in	  het	  publiek	  domein	  (Gehl,	  
2011,	  p.	  135).	  Over	  de	  beleving	  tijdens	  het	  lopen	  is	  nog	  niet	  veel	  bekend.	  Zowel	  vanuit	  de	  
wetenschap	  als	  vanuit	  de	  beleidskant	  wordt	  er	  nog	  weinig	  aandacht	  geschonken	  aan	  de	  manier	  
waarop	  de	  gebruikers	  van	  binnensteden	  beleven	  tijdens	  het	  lopen	  (Middleton,	  2010).	  Dit	  onderzoek	  
tracht	  een	  bijdrage	  aan	  de	  theorie	  hierover	  te	  leveren.	  	  
	  
2.4.1.	  Drie	  manieren	  van	  lopen	  en	  beleven	  	  
Wunderlich	  (2008,	  pp.	  131-‐132)	  maakt	  onderscheid	  in	  drie	  manieren	  van	  lopen,	  waarbij	  de	  stedelijke	  
omgeving	  verschillend	  beleefd	  wordt.	  De	  drie	  manieren	  van	  lopen	  zijn	  onder	  andere	  verschillend	  
loopsnelheid,	  het	  doel	  van	  het	  lopen	  en	  manier	  van	  oriënteren	  tijdens	  het	  lopen.	  De	  eerste	  noemt	  hij	  
‘purposive	  walking’.	  Daaronder	  verstaat	  zij	  lopen	  met	  een	  bepaald	  doel	  of	  een	  vooraf	  gekozen	  
bestemming	  voor	  ogen.	  Het	  gaat	  om	  het	  bereiken	  van	  een	  bestemming,	  vaak	  binnen	  een	  tijdslimiet,	  
waardoor	  men	  gehaast	  is	  en	  er	  minder	  aandacht	  is	  voor	  wat	  er	  gebeurt	  op	  straat.	  Er	  wordt	  gelopen	  
in	  een	  vast	  en	  snel	  ritme,	  men	  laat	  zich	  bijvoorbeeld	  meevoeren	  in	  loopstromen.	  Het	  lopen	  wordt	  in	  
deze	  modus	  vaak	  gecombineerd	  met	  andere	  activiteiten,	  zoals	  bellen,	  eten	  of	  muziek	  luisteren	  
(Wunderlich,	  2008).	  Voorbeelden	  van	  purposive	  walking	  zijn	  mensen	  die	  van	  het	  station	  naar	  het	  
werk	  lopen	  of	  	  zich	  door	  de	  binnenstad	  haasten	  om	  bij	  een	  winkel	  te	  komen	  en	  precies	  weten	  wat	  ze	  
hier	  gaan	  kopen	  (Wunderlich,	  2008,	  p.131).	  Hier	  kan	  de	  koppeling	  gemaakt	  worden	  naar	  het	  
onderscheid	  tussen	  utilitair	  en	  hedonistisch	  winkelend	  publiek	  (Kemperman	  e.a.,	  2009,	  p.210).	  
Purposive	  walking	  wordt	  voornamelijk	  gedaan	  door	  de	  zogenaamde	  utilitaire	  shoppers.	  Dit	  zijn	  de	  
mensen,	  het	  winkelend	  publiek,	  die	  zo	  efficiënt	  mogelijk	  hun	  doel	  proberen	  te	  bereiken.	  Het	  gaat	  
hier	  bijvoorbeeld	  om	  mensen	  die	  even	  snel	  een	  boodschap	  gaan	  doen,	  die	  doen	  dit	  niet	  flanerend,	  
maar	  gaan	  op	  hun	  doel	  af	  (Kemperman,	  2010,	  p.210).	  De	  tweede	  manier	  van	  lopen	  is	  ‘discursive	  
walking’.	  Deze	  is	  tegenovergesteld	  aan	  ‘purposive	  walking’	  en	  heeft	  een	  spontaan	  karakter.	  
Looproutes	  worden	  spontaan	  gekozen	  en	  er	  is	  sprake	  van	  een	  afstemming	  met	  de	  lichamelijke	  ritmes	  
van	  de	  lopers,	  waardoor	  loopritmes	  per	  persoon	  verschillen.	  De	  stedelijke	  omgeving	  wordt	  actief	  
ervaren	  en	  men	  staat	  open	  voor	  interactie	  met	  fysieke	  aspecten	  en	  andere	  gebruikers	  van	  de	  
stedelijke	  omgeving	  (Wunderlich,	  2008,	  p.132).	  Bij	  discursive	  walking	  is	  het	  lopen	  op	  zich	  het	  doel	  en	  
een	  bestemming	  hoeft	  niet	  van	  te	  voren	  bepaald	  te	  zijn.	  Shoppen	  is	  bij	  deze	  manier	  van	  lopen	  een	  
recreatieve	  activiteit	  waarbij	  slenteren	  door	  de	  stad	  wordt	  gecombineerd	  met	  cultureel	  en	  culinair	  
vermaak	  (Boelens,	  2011,	  p.254).	  Een	  voorbeeld	  van	  discursive	  walking	  is	  flaneren	  door	  de	  
winkelstraten,	  zien	  en	  gezien	  worden	  en	  ‘wel	  zien	  waar	  je	  uitkomst’	  (Wunderlich,	  2008,	  p.	  132).	  
Discursive	  walking	  sluit	  aan	  bij	  de	  hedonistische	  shoppers	  die	  als	  doel	  hebben	  om	  plezier	  te	  hebben	  
in	  het	  shoppen	  zelf	  (Kemperman	  e.a.,	  2009,	  p.	  210).	  Ten	  derde	  is	  er	  ‘conceptual	  walking’.	  Hierbij	  
volgt	  men	  looproutes	  waarover	  men	  van	  te	  voren	  heeft	  nagedacht,	  die	  uitgestippeld	  zijn	  voordat	  ze	  
belopen	  worden.	  Het	  doel	  van	  conceptual	  walking	  is	  om	  informatie	  te	  krijgen	  over	  de	  stedelijke	  
omgeving	  of	  om	  bekend	  te	  raken	  met	  een	  bepaalde	  plek	  in	  die	  omgeving.	  Er	  wordt	  daarbij	  op	  een	  
creatieve	  manier	  gereageerd	  en	  gereflecteerd	  op	  de	  omgeving	  die	  men	  waarneemt.	  Een	  voorbeeld	  
van	  conceptual	  walking	  is	  een	  	  toeristische	  looproute	  in	  de	  binnenstad	  of	  architectuurroute.	  Zulke	  
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routes	  hebben	  vaak	  als	  doel	  iets	  te	  leren	  over	  de	  bebouwde	  omgeving	  (Wunderlich,	  2008,	  p.	  132).
	   	   	   	  
Het	  onderscheid	  tussen	  deze	  drie	  manieren	  van	  lopen	  is	  overigens	  	  analytisch.	  In	  de	  dagelijkse	  
praktijk	  lopen	  mensen	  de	  ene	  keer	  doelgericht,	  de	  andere	  keer	  flanerend	  en	  een	  volgende	  keer	  doen	  
ze	  het	  beide	  tegelijk.	  De	  focus	  in	  dit	  onderzoek	  ligt	  op	  discursive	  walking	  door	  de	  hedonistische	  
bezoekers	  van	  de	  binnenstad,	  omdat	  hierbij	  het	  meest	  zintuigelijke	  prikkels	  binnenkomen	  bij	  mensen	  
en	  de	  beleving	  het	  rijkst	  is.	  Er	  zal	  echter	  moeten	  blijken	  of	  dit	  ook	  de	  manier	  is	  waarop	  jongeren	  –	  de	  
specifieke	  groep	  waar	  in	  dit	  onderzoek	  naar	  gekeken	  wordt,	  door	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  lopen.	  	  
	  
Op	  grond	  van	  voorgaande	  kan	  vastgesteld	  worden	  dat	  beleving	  een	  uiterst	  complex	  en	  dynamisch	  
fenomeen	  is	  dat	  onder	  invloed	  van	  een	  groot	  aantal	  algemeen	  menselijke	  en	  specifiek	  persoonlijke	  
factoren	  tot	  stand	  komt	  en	  voortdurend	  kan	  veranderen.	  Belangrijk	  in	  het	  kader	  van	  dit	  onderzoek	  is	  
de	  vaststelling	  dat	  de	  beleving	  die	  mensen	  hebben	  van	  de	  binnenstad,	  naast	  de	  doelen	  die	  ze	  
hebben,	  van	  invloed	  is	  op	  de	  looproutes	  die	  ze	  kiezen	  om	  zich	  in	  die	  stad	  te	  verplaatsen	  en	  op	  hun	  
gedrag	  als	  consument,	  recreant	  of	  reiziger.	  Zo	  laat	  het	  doelgericht	  winkelend	  publiek	  hun	  route	  
bepalen	  door	  de	  winkels	  waar	  ze	  langs	  lopen,	  terwijl	  de	  slenterende	  bezoeker	  de	  routekeuze	  meer	  
aan	  toeval	  overlaat	  en	  wel	  ziet	  waar	  hij	  of	  zij	  uitkomt	  (Wunderlich,	  2008).	  Wanneer	  het	  regent	  loopt	  
men	  het	  liefst	  overdekt	  en	  als	  dat	  niet	  kan,	  kiest	  men	  voor	  de	  snelste	  route	  (Saneinejad,	  Roorda	  &	  
Kennedy,	  2012).	  In	  de	  volgende	  paragraaf	  wordt	  dieper	  ingegaan	  op	  beleving	  van	  de	  binnenstad.	  
Hierbij	  wordt	  het	  eerder	  gemaakte	  onderscheid	  aangehouden	  tussen	  de	  fysieke,	  functionele	  en	  
sociale	  aspecten	  van	  de	  binnenstad.	  	  

2.5	  Jongeren	  in	  de	  binnenstad	  

Na	  de	  verkenning	  van	  de	  factoren	  die	  een	  rol	  spelen	  bij	  de	  beleving	  van	  de	  binnenstad	  en	  de	  keuze	  
van	  looproutes,	  richt	  deze	  paragraaf	  zich	  op	  de	  doelgroep	  van	  dit	  onderzoek.	  Het	  gaat	  daarbij	  om	  
jongeren	  in	  de	  leeftijd	  van	  16	  tot	  en	  met	  25	  jaar	  die	  woonachtig	  zijn	  in	  de	  gemeente	  Utrecht.	  Eerst	  
wordt	  ingegaan	  op	  de	  rol	  van	  persoonlijke	  kenmerken,	  die	  ieders	  beleving	  op	  een	  eigen	  manier	  
beïnvloeden	  (paragraaf	  2.5.1).	  Daarna	  wordt	  in	  paragraaf	  2.5.2	  op	  basis	  van	  de	  bestaande	  literatuur	  
een	  aantal	  specifieke	  kenmerken	  besproken	  van	  doelgroep	  van	  dit	  onderzoek.	  	  
	  
2.5.1.	  De	  rol	  van	  persoonlijke	  kenmerken	  
Iedereen	  beleeft	  de	  binnenstad	  op	  zijn	  of	  haar	  eigen	  manier.	  Naast	  de	  hiervoor	  besproken	  factoren,	  
heeft	  dat	  alles	  te	  maken	  met	  persoonlijke	  kenmerken.	  Dit	  komt	  doordat	  iedereen	  de	  omgeving	  door	  
middel	  van	  zijn	  zintuiglijke	  waarnemingen	  en	  affectieve	  factoren	  als	  het	  ware	  ‘filtert’.	  Dit	  filter	  wordt	  
gevormd	  door	  drie	  componenten:	  onveranderlijke	  individuele	  kenmerken,	  	  veranderlijke	  individuele	  
kenmerken	  en	  de	  fysieke	  toestand	  van	  een	  persoon.	  Ten	  eerste	  zijn	  er	  de	  onveranderlijke	  individuele	  
kenmerken	  van	  invloed	  op	  beleving.	  Hierbij	  gaat	  het	  om	  iemands	  geslacht,	  leeftijd,	  etniciteit,	  
culturele	  achtergrond,	  karakter	  eigenschappen.	  Deze	  persoonlijke	  gegevens	  staan	  ‘vast’	  en	  zijn	  
relatief	  onveranderlijk	  en	  niet	  beïnvloedbaar.	  In	  dit	  onderzoek	  is	  de	  doelgroep	  geselecteerd	  op	  
leeftijd	  en	  de	  onderzoeksuitkomsten	  zullen	  achteraf	  worden	  vergeleken	  met	  de	  uitkomsten	  van	  het	  
onderzoek	  naar	  een	  andere	  leeftijdsgroep,	  namelijk	  ouderen.	  Ten	  tweede	  zijn	  het	  ook	  de	  
veranderlijke	  individuele	  kenmerken	  die	  beleving	  vormen.	  Dit	  zijn	  persoonlijke	  eigenschappen	  die	  
relatief	  beïnvloedbaar	  en	  daardoor	  veranderlijk	  zijn.	  Daarbij	  gaat	  het	  onder	  andere	  om	  iemands	  
woonplaats,	  levensfase,	  woonsituatie,	  opleiding,	  inkomen,	  normen	  en	  waarden,	  interesses	  en	  
iemands	  gemoedstoestand.	  Bijvoorbeeld,	  wanneer	  iemand	  een	  opgewekt	  humeur	  heeft	  en	  vrolijk	  is,	  
wordt	  aangenomen	  dat	  beleving	  van	  de	  ruimte	  positiever	  is	  dan	  wanneer	  iemand	  depressief,	  
verdrietig,	  angstig	  of	  boos	  is.	  Van	  de	  veranderlijke	  kenmerken	  zijn	  levensfase	  en	  woonplaats	  het	  
meest	  gebruikt	  in	  dit	  onderzoek,	  omdat	  er	  binnen	  de	  leeftijdsgroep	  grofweg	  drie	  levensfasen	  te	  
onderscheiden	  zijn	  (scholier,	  student	  en	  starter)	  en	  omdat	  er	  binnen	  de	  doelgroep	  gezocht	  is	  naar	  
een	  spreiding	  van	  woonwijk	  in	  Utrecht	  om	  een	  zo’n	  gediversifieerd	  beeld	  te	  krijgen	  van	  de	  jongeren	  
in	  Utrecht.	  Op	  de	  doelgroep	  jongeren	  wordt	  in	  paragraaf	  2.5	  dieper	  in	  gegaan.	  Ten	  derde	  is	  er	  de	  
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fysieke	  toestand	  van	  een	  persoon	  die	  onder	  andere	  bewegingsmogelijkheden	  en	  daarmee	  ook	  
beleving	  beïnvloedt.	  Wanneer	  iemand	  ziek,	  hongerig	  of	  moe	  is	  dan	  heeft	  dit	  een	  negatieve	  invloed	  
op	  de	  beleving.	  Of	  wanneer	  iemand	  invalide	  of	  gehandicapt	  is	  of	  een	  blessure	  heeft	  waardoor	  
bepaalde	  activiteiten	  fysiek	  niet	  mogelijk	  zijn,	  dan	  heeft	  deze	  beperking	  van	  de	  mogelijkheid	  om	  te	  
bewegen	  indirect	  invloed	  op	  de	  manier	  waarop	  een	  straat	  of	  plein	  beleefd	  wordt	  (zijn	  er	  lastige	  
stoepranden	  of	  is	  de	  bestrating	  wel	  vlak	  genoeg?	  Ook	  hangt	  de	  fysieke	  toestand	  samen	  met	  leeftijd,	  
aangezien	  ouderen	  vaak	  slechter	  ter	  been	  zijn	  dan	  jongeren	  (Stavenuiter,	  Nederland	  &	  Van	  den	  
Toorn,	  2010).	  
	  
2.5.2.	  Specifieke	  kenmerken	  van	  jongeren	  	  
Om	  dieper	  in	  te	  zoomen	  op	  de	  doelgroep	  van	  dit	  onderzoek,	  worden	  een	  aantal	  typerende	  
kenmerken	  van	  de	  doelgroep	  van	  dit	  onderzoek	  hier	  toegelicht.	  Deze	  zijn	  met	  name	  relevant,	  omdat	  
er	  een	  duidelijk	  verschil	  te	  zien	  is	  met	  ouderen,	  een	  van	  de	  doelgroepen	  die	  ook	  onderzocht	  wordt	  in	  
het	  overkoepelende	  onderzoek.	  Ze	  hebben	  betrekking	  op	  de	  mobiliteit	  en	  vitaliteit	  van	  jongeren,	  op	  
hun	  winkelvoorkeuren	  focus	  op	  horeca	  en	  ICT.	  
	  
Jongeren	  zijn	  vitaal	  en	  mobiel	  
Hierboven	  is	  al	  genoemd	  dat	  de	  fysieke	  gesteldheid	  van	  jongeren	  over	  het	  algemeen	  goed	  is.	  In	  het	  
geval	  van	  jongeren	  versus	  ouderen,	  is	  dit	  een	  duidelijk	  verschil.	  Over	  het	  algemeen	  (met	  uitzondering	  
van	  jongeren	  met	  een	  lichamelijke	  beperking)	  hebben	  jongeren	  een	  betere	  fysieke	  gesteldheid	  dan	  
mensen	  ouder	  dan	  65	  jaar	  (Stavenuiter,	  Nederland	  &	  Van	  den	  Toorn,	  2010).	  Hiermee	  samen	  hangt	  
dat	  jongeren	  daardoor	  meer	  mobiel	  zijn:	  goed	  ter	  been,	  dus	  snel	  op	  de	  fiets	  en	  lopend	  en	  niet	  bang	  
om	  te	  vallen.	  Jongeren	  lopen	  hierdoor	  ook	  in	  een	  sneller	  tempo	  door	  de	  stad	  en	  uit	  onderzoek	  blijkt	  
dat	  jongeren	  meestal	  doelgericht	  door	  de	  stad	  lopen	  (Chopra,	  2014,	  p.624).	  Daarnaast	  is	  het	  in	  
Nederland	  op	  dit	  moment	  nog	  zo	  dat	  studenten	  met	  hun	  studenten	  openbaarvervoerskaart	  in	  een	  
groot	  deel	  van	  de	  week	  gratis	  gebruik	  kunnen	  maken	  van	  alle	  openbaar	  vervoer	  in	  de	  stad	  
(Gemeente	  Utrecht,	  2013).	  Ook	  voor	  degene	  die	  niet	  in	  de	  binnenstad	  wonen,	  is	  hierdoor	  de	  stad	  
zonder	  veel	  obstakels	  te	  bereiken.	  Dat	  sommige	  jongeren	  nog	  geen	  rijbewijs	  en	  auto	  hebben,	  weegt	  
hier	  niet	  tegen	  op.	  Zo	  worden	  de	  bereikbaarheid	  en	  parkeertarieven	  in	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  
door	  de	  bewoners	  van	  de	  stad	  als	  onaantrekkelijk	  beoordeeld	  en	  de	  binnenstad	  is	  vaak	  beter	  te	  
bereiken	  met	  het	  openbaar	  vervoer	  (Gemeente	  Utrecht,	  2013).	  Voor	  jongeren	  is	  de	  nabijheid	  van	  
een	  bushalte	  of	  treinstation	  minder	  belangrijk	  dan	  voor	  ouderen,	  omdat	  jongeren	  makkelijker	  een	  
stuk	  kunnen	  lopen	  naar	  een	  van	  deze	  plekken	  (Borger	  &	  Vosters,	  2011).	  
	  
Jongeren	  en	  hun	  voorkeuren	  
Jongeren	  hebben	  een	  aantal	  voorkeuren	  wat	  betreft	  de	  winkels	  en	  het	  uiterlijk	  van	  een	  binnenstad.	  
Ten	  eerste	  de	  winkelvoorkeur	  van	  jongeren.	  Een	  winkelgebied	  dat	  hoog	  gewaardeerd	  wordt	  door	  
jongeren	  is	  een	  gebied	  met	  relatief	  weinig	  speciale	  en	  exclusieve	  winkels.	  Jongeren	  hechten	  juist	  
meer	  waarde	  aan	  de	  aanwezigheid	  van	  ketenwinkels	  (Borger	  &	  Vosters,	  2011	  ,331).	  Uit	  onderzoek	  
van	  Yin	  –	  Fah	  ea.	  (2011)	  blijkt	  dat	  jongeren	  sneller	  nieuwe	  producten	  accepteren	  die	  op	  de	  markt	  
komen	  en	  dat	  ze	  minder	  waarde	  hechten	  aan	  tradities	  dan	  ouderen	  (Chopra,	  2014,	  p.	  624).	  Jonge	  
mannelijke	  bezoekers	  hebben	  een	  lichte	  voorkeur	  voor	  actief	  entertainment	  in	  een	  winkelgebied,	  
terwijl	  de	  andere	  groepen	  bezoekers	  (vrouwen	  in	  alle	  leeftijden	  en	  oudere	  mannen)	  de	  voorkeur	  
geven	  aan	  een	  mix	  van	  passief	  en	  actieve	  entertainment	  voor	  tijdens	  het	  winkelen	  (Borger	  &	  Vosters,	  
2011).	  Voor	  jongeren	  tussen	  de	  18	  en	  29	  jaar	  is	  uit	  het	  onderzoek	  van	  Chopra	  (2014,	  p.	  624)	  gebleken	  
dat	  utilitaire	  motieven	  om	  te	  gaan	  winkelen	  belangrijker	  zijn	  dan	  hedonistische	  motieven.	  Dit	  zou	  
betekenen	  dat	  jongeren	  vaak	  voor	  een	  snelle	  boodschap	  even	  naar	  het	  winkelgebied	  gaan	  en	  daar	  
doelgericht	  rondlopen	  om	  aan	  te	  schaffen	  of	  te	  gaan	  doen	  waar	  ze	  voor	  gekomen	  zijn.	  In	  dit	  geval	  
gaat	  flaneren	  en	  ‘lekker	  rondlopen	  en	  wel	  zien	  waar	  je	  uitkomt’	  	  voor	  jongeren	  minder	  vaak	  op	  dan	  
voor	  andere	  leeftijdsgroepen.	  Wanneer	  jongeren	  door	  de	  stad	  lopen	  kijken	  ze	  voornamelijk	  met	  de	  
shopping	  look	  en	  de	  manoeuvrerende	  blik	  en	  niet	  met	  de	  parenting	  look,	  want	  de	  meesten	  lopen	  er	  
niet	  met	  kinderen	  (Degen	  ea.,	  2008).	  	  
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Ten	  tweede	  hebben	  jongeren	  ook	  bepaalde	  voorkeuren	  voor	  het	  uiterlijk	  van	  een	  winkelgebied.	  
Borgers	  &	  Vosters	  (2011,	  p.	  330)	  hebben	  de	  verschillen	  tussen	  jongeren	  in	  de	  leeftijd	  van	  15	  tot	  24	  
jaar	  en	  ouderen	  onderzocht	  wat	  betreft	  hun	  voorkeuren	  in	  een	  binnenstad.	  Er	  blijkt	  dat	  jongeren	  in	  
vergelijking	  tot	  ouderen	  meer	  waarde	  hechten	  aan	  het	  aanbod	  van	  winkels	  en	  minder	  waarde	  
hechten	  aan	  het	  design	  en	  de	  vormgeving	  van	  de	  gebouwen	  waar	  de	  winkels	  in	  gevestigd	  zijn.	  
Daarbij	  hebben	  jongeren	  een	  minder	  grote	  voorkeur	  voor	  de	  historische	  bouwstijl	  in	  het	  gebied	  waar	  
ze	  winkelen	  dan	  het	  oudere	  winkelend	  publiek	  (Borgers	  &	  Vosters,	  p.	  331).	  Zo	  merken	  over	  het	  
algemeen	  jonge	  vrouwelijke	  bezoekers	  van	  een	  binnenstedelijk	  winkelgebied	  bijna	  geen	  verschil	  in	  
de	  stijl	  van	  een	  gebouw,	  of	  dit	  nou	  historisch,	  modern	  of	  Disney-‐achtig	  is	  (Borger	  &	  Vosters	  2011).	  
	  
Jongeren	  werken	  en	  wonen	  in	  de	  stad	  
Uit	  het	  scholierenonderzoek	  van	  Nibud	  (2012)	  blijkt	  dat	  hoe	  meer	  tijd	  men	  werkt,	  hoe	  minder	  tijd	  er	  
is	  om	  naar	  de	  stad	  te	  gaan	  om	  recreatieve	  doeleinden	  rond	  te	  gaan	  lopen,	  tenzij	  iemand	  in	  de	  stad	  
werkt.	  Jongeren	  werken	  veel	  in	  de	  stad,	  voornamelijk	  in	  de	  detailhandel	  en	  in	  horeca	  (Lucassen,	  
2003).	  Zij	  zijn	  de	  doelgroep	  die	  een	  bezoek	  aan	  de	  winkels	  en	  horeca	  in	  de	  binnenstad	  het	  meest	  
combineren	  met	  hun	  werk,	  dit	  is	  dan	  vaak	  een	  bijbaan	  (Chatterton	  &	  Hollands,	  2012).	  Ook	  zijn	  er	  veel	  
studentenhuizen	  in	  de	  binnenstad	  waar	  jongeren	  op	  een	  kamer	  wonen,	  vaak	  gedeeld	  met	  andere	  
studenten	  of	  starters.	  De	  huizenprijzen	  in	  binnensteden	  zijn	  relatief	  hoog	  (Ashworth	  &	  Turnbridge	  
2000,	  p.108).	  Als	  je	  dit	  vergelijkt	  met	  het	  geld	  dat	  jongeren	  te	  besteden	  hebben	  dan	  lijkt	  dit	  niet	  
overeen	  te	  kunnen	  komen,	  maar	  doordat	  ze	  per	  persoon	  een	  klein	  oppervlak	  nodig	  hebben,	  is	  het	  
voor	  studenten	  die	  op	  kamers	  wonen	  nog	  wel	  betaalbaar	  om	  in	  de	  binnenstad	  te	  wonen	  (Apollo	  12,	  
2012).	  	  
	  
Jongeren	  focussen	  op	  horeca	  
Naast	  dat	  een	  groot	  percentage	  van	  de	  jongeren	  in	  de	  Nederlandse	  binnensteden	  in	  de	  horeca	  werkt,	  
maken	  zij	  ook	  veel	  gebruik	  van	  de	  horeca	  als	  consument	  (Kisjes,	  2009).	  Dit	  is	  met	  name	  het	  geval	  in	  
de	  ‘studentensteden’,	  steden	  met	  een	  relatief	  hoog	  percentage	  inwoners	  die	  studeren	  in	  de	  stad	  
waar	  ze	  wonen	  (Lucassen,	  2003).	  Uit	  een	  onderzoek	  naar	  trends	  in	  alcoholgebruik	  van	  jongeren	  in	  
Amsterdam,	  net	  als	  Utrecht	  ook	  een	  grote	  studentenstad,	  blijkt	  dat	  studenten	  inderdaad	  veel	  gebruik	  
maken	  van	  de	  horeca:	  ‘Vaak	  zijn	  ze	  buiten	  de	  stad	  opgegroeid	  en	  wonen	  ze	  voor	  het	  eerst	  op	  zichzelf.	  
Studenten	  brengen	  niet	  alleen	  meer	  massa	  in	  het	  uitgaansleven,	  ze	  kleuren	  het	  ook	  in.	  Vaak	  hebben	  
ze	  wel	  een	  baantje	  naast	  hun	  studie,	  maar	  hun	  dag-‐	  en	  weekindeling	  is	  anders	  dan	  mensen	  met	  een	  
volledige	  baan.	  Vooral	  in	  de	  zomerperiode	  wanneer	  er	  geen	  tentamens	  zijn,	  hebben	  zij	  zeeën	  van	  
vrije	  tijd	  die	  ze	  deels	  besteden	  in	  de	  horeca’	  (Nabben,	  Benschop	  en	  Korf,	  2014,	  p.9).	  	  
	  
Jongeren	  en	  hun	  ICT	  gebruik	  	  
Het	  laatste	  kenmerk	  van	  de	  doelgroep	  van	  dit	  onderzoek	  heeft	  betrekking	  op	  de	  ontwikkelingen	  die	  
gaande	  zijn	  op	  het	  gebied	  van	  informatie	  en	  communicatie	  technologieën	  (ICT).	  Net	  als	  iedereen	  
worden	  ook	  jongeren	  hierdoor	  beïnvloed.	  Met	  de	  ontwikkelingen	  die	  gaande	  zijn	  vindt	  er	  een	  
wijdverspreide	  adaptatie	  plaats	  van	  internet	  gebruik	  bij	  steeds	  jongere	  groepen	  kinderen	  (Lieftink,	  
2013).	  Ook	  de	  doelgroep	  van	  dit	  onderzoek,	  jongeren	  tussen	  de	  16	  en	  25	  jaar	  oud,	  zijn	  grotendeels	  
opgegroeid	  met	  internet.	  Hierdoor	  zijn	  zij	  goed	  bekend	  met	  de	  gebruiksmogelijkheden	  die	  het	  
Internet	  met	  zich	  mee	  brengt	  en	  weten	  zij	  al	  bijna	  niet	  meer	  beter	  dan	  dat	  alle	  gewenste	  informatie	  
in	  een	  handomdraai	  te	  vinden	  is	  op	  het	  wereldwijde	  web.	  Dit	  doen	  zijn	  via	  één	  van	  de	  ‘mobile	  
devices’	  zoals	  een	  laptop,	  tablet	  of	  smartphone,	  informatie	  is	  zo	  altijd	  binnen	  handbereik	  (Lieftink,	  
2013;	  Huysmans	  &	  de	  Haan,	  2010).	  In	  de	  hedendaagse	  mobiele	  jeugdcultuur	  lopen	  online	  en	  offline	  
communicatie	  moeiteloos	  in	  elkaar	  over	  (Huysmans	  &	  de	  Haan,	  2010,	  p.9).	  Lichy	  heeft	  in	  2011	  
onderzoek	  gedaan	  naar	  het	  internetgebruik	  van	  jongeren	  tussen	  de	  13	  en	  de	  15	  jaar.	  Deze	  
respondenten	  zijn	  jonger	  dan	  de	  respondenten	  uit	  dit	  onderzoek,	  maar	  om	  toch	  een	  beeld	  te	  geven	  
van	  hoe	  jonge	  mensen	  met	  internet	  om	  gaan	  en	  aangezien	  zij	  in	  de	  nabije	  toekomst	  wel	  tot	  de	  
doelgroep	  van	  dit	  onderzoek	  behoren,	  worden	  de	  resultaten	  hiervan	  hier	  aangehaald.	  De	  



	  

	  

30	  

respondenten	  die	  onderzocht	  zijn	  komen	  uit	  zowel	  Frankrijk	  als	  Engeland	  en	  ze	  kunnen	  worden	  
beschreven	  als	  zware	  internet	  gebruikers	  die	  voornamelijk	  internet	  gebruiken	  om	  te	  communiceren,	  
informatie	  op	  te	  zoeken,	  sociale	  media	  te	  gebruiken	  en	  om	  producten	  te	  kopen	  en	  verkopen.	  
Facebook	  is	  de	  meest	  populaire	  sociale	  netwerksite	  onder	  jongeren	  (2011,	  p.	  472-‐473).	  Wat	  betreft	  
de	  impact	  van	  internetgebruik	  op	  het	  sociale	  leven	  van	  jongeren	  geven	  zij	  zelf	  aan	  dat	  ze	  vinden	  dat	  
hun	  sociale	  leven	  niet	  wordt	  beïnvloed	  door	  internet.	  Uit	  onderzoek	  blijkt	  dat	  jongeren	  van	  13-‐15	  
jaar	  niet	  vinden	  dat	  internet	  hun	  sociale	  leven	  heeft	  beïnvloed.	  Een	  oorzaak	  voor	  deze	  gedachtegang	  
van	  de	  jongeren	  zou	  kunnen	  zijn	  dat	  zij	  zich	  hun	  sociale	  leven	  niet	  zonder	  internet	  kunnen	  
voorstellen,	  omdat	  ze	  zo	  jong	  zijn	  dat	  internet	  altijd	  tot	  hun	  beschikking	  is	  geweest.	  	  
Patronen	  in	  internetgebruik	  van	  jongeren	  beginnen	  zichtbaar	  te	  worden.	  Jonge	  mensen	  met	  een	  
opleiding	  en	  een	  hoger	  dan	  gemiddeld	  huishoudensinkomen	  gebruiken	  het	  internet	  meer	  dan	  
ouderen	  of	  mensen	  die	  lager	  opgeleid	  zijn	  en	  minder	  te	  besteden	  hebben.	  Dit	  noemen	  Crang	  e.a.	  de	  
‘digital	  devide’	  (Crang	  e.a.,	  2006,	  p.	  2560).	  	  
	  
Nadat	  in	  paragraaf	  2.5	  aantal	  kenmerken	  van	  jongeren	  zijn	  toegelicht,	  zal	  het	  theoretisch	  kader	  van	  
dit	  onderzoek	  tot	  slot	  samen	  worden	  gebracht	  door	  middel	  van	  het	  opstellen	  van	  een	  conceptueel	  
model	  (paragraaf	  2.6).	  	  
	  
2.6	  Conceptueel	  model	  

De	  voorgaande	  paragrafen	  hebben	  een	  theoretisch	  kader	  geschetst	  van	  relevante	  theorieën	  die	  
betrekking	  hebben	  op	  beleving	  in	  de	  binnenstad.	  Op	  basis	  daarvan	  is	  een	  conceptuele	  model	  
ontwikkeld	  (figuur	  2.3).	  Dit	  model	  is	  een	  schematische	  weergave	  van	  de	  theoretische	  inzichten	  die	  
ten	  grondslag	  aan	  dit	  onderzoek.	  Het	  model	  dient	  als	  handvat	  en	  leidraad	  van	  het	  verdere	  onderzoek	  
en	  vormt	  de	  basis	  van	  de	  onderzoeksmethoden	  en	  de	  uiteindelijke	  resultaten.	  Op	  basis	  van	  de	  
theorie	  worden	  tot	  slot	  in	  paragraaf	  2.6.1.	  een	  aantal	  aannames	  gedaan	  voor	  het	  vervolg	  van	  dit	  
onderzoek.	  

Figuur	  2.3:	  Conceptueel	  model.	  Bron:	  auteur	  
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Het	  conceptueel	  model	  is	  trechtervormig	  en	  bestaat	  uit	  drie	  lagen.	  De	  trechtervorm	  die	  van	  breed	  
naar	  smal	  gaat,	  betekent	  in	  deze	  context	  dat	  er	  meerdere	  factoren	  invloed	  hebben	  op	  de	  vorming	  
van	  één	  fenomeen,	  in	  dit	  geval	  het	  creëren	  van	  een	  typering	  van	  een	  plaats	  of	  gebied,	  ook	  wel	  een	  
sensescape	  genoemd.	  	  In	  de	  bovenste	  laag	  van	  het	  model	  staan	  drie	  elementen	  die	  alle	  drie	  invloed	  
hebben	  op	  de	  manier	  waarop	  iemand	  de	  binnenstad	  beleefd	  wanneer	  men	  er	  doorheen	  loopt.	  
Zintuigelijke	  waarnemingen,	  persoonlijke	  factoren	  en	  de	  manier	  van	  lopen	  vormen	  de	  tweede	  laag.	  
Dit	  zijn	  de	  drie	  dingen	  die	  de	  beleving	  en	  routekeuze	  van	  mensen	  in	  de	  binnenstad	  vormen.	  	  

In	  het	  midden	  van	  het	  model,	  de	  tweede	  laag,	  staan	  de	  beleving	  van	  de	  binnenstad	  en	  de	  gelopen	  
route.	  Deze	  beïnvloeden	  elkaar	  ook,	  wanneer	  bijvoorbeeld	  een	  plek	  als	  negatief	  of	  onaantrekkelijk	  
wordt	  beleefd,	  zal	  iemand	  wellicht	  zijn	  route	  aanpassen	  om	  deze	  onaantrekkelijke	  plek	  te	  vermijden.	  
Uiteindelijk	  vormen	  alle	  elementen	  uit	  het	  model	  het	  beeld	  dat	  men	  heeft	  van	  verschillende	  plekken	  
in	  de	  binnenstad,	  de	  derde	  laag	  in	  het	  model.	  Om	  de	  sensescapes	  die	  jongeren	  vormen	  wanneer	  ze	  
door	  de	  binnenstad	  lopen	  in	  kaart	  te	  brengen,	  worden	  de	  ontstane	  deelgebieden	  weergegeven	  op	  
een	  sferenkaart	  (paragraaf	  5.6).	  	  	  

2.6.1	  Aannames	  	  
Als	  afsluiting	  van	  het	  theoretisch	  kader	  worden	  hier	  na	  de	  beschrijving	  van	  het	  conceptueel	  model	  
een	  aantal	  aannames	  gedaan	  voor	  de	  uitkomsten	  van	  dit	  onderzoek.	  Deze	  worden	  gebaseerd	  op	  de	  
hiervoor	  beschreven	  theoretische	  concepten	  en	  het	  conceptueel	  model.	  Waar	  het	  conceptueel	  
model	  een	  algemeen	  model	  is	  dat	  voor	  meerdere	  doelgroepen	  geldt,	  worden	  de	  	  verwachtingen	  en	  
aannames	  gedaan	  met	  betrekking	  tot	  de	  doelgroep	  van	  dit	  onderzoek,	  jongeren	  in	  de	  leeftijd	  van	  16	  
tot	  en	  met	  25	  jaar	  die	  woonachtig	  zijn	  in	  de	  stad	  Utrecht.	  Onderstaande	  aannames	  worden	  gedaan:	  

1. Hoe	  hoger	  de	  kwaliteit	  van	  de	  fysieke	  omgeving,	  hoe	  positiever	  de	  beleving.	  
2. Hoe	  groter	  de	  diversiteit	  in	  het	  aanbod	  van	  voorzieningen,	  hoe	  positiever	  de	  beleving.	  
3. Hoe	  groter	  de	  diversiteit	  aan	  type	  mensen	  in	  de	  binnenstad,	  hoe	  positiever	  de	  beleving.	  
4. Jongeren	  waarderen	  de	  aanwezigheid	  van	  veel	  mensen	  in	  de	  binnenstad	  als	  positief	  voor	  de	  

beleving.	  	  
5. Alle	  vijf	  de	  zintuigen	  worden	  gebruikt	  bij	  de	  vorming	  van	  de	  beleving.	  
6. Herinneringen	  en	  associaties	  spelen	  een	  rol	  bij	  de	  vorming	  van	  de	  beleving.	  
7. Jongeren	  zijn	  over	  het	  algemeen	  mobiel	  en	  vitaal.	  Het	  ligt	  daarom	  in	  de	  verwachting	  dat	  zij	  

een	  groot	  oppervlak	  van	  de	  binnenstad	  frequent	  zullen	  belopen.	  	  
8. Jongeren	  zullen	  in	  de	  stad	  waar	  zij	  wonen	  naar	  verwachting	  meer	  purposive	  walking	  laten	  

zien,	  doelgericht	  lopen,	  dan	  dan	  disursive	  walking	  of	  conceptual	  walking.	  	  
9. Jongeren	  zijn	  vaker	  runshopper	  dan	  funshopper	  in	  de	  stad	  waar	  ze	  wonen.	  
10. Jongeren	  hechten	  meer	  waarde	  aan	  ketenwinkels	  dan	  aan	  andere	  winkels	  en	  zullen	  daar	  

meer	  langslopen.	  
11. Jongeren	  beleven	  de	  horecafunctie	  als	  positief	  en	  kenmerkend	  voor	  de	  binnenstad.	  
12. Festiviteiten	  in	  de	  binnenstad	  hebben	  een	  positieve	  invloed	  op	  de	  beleving	  van	  jongeren.	  
13. Jongeren	  oriënteren	  zich	  in	  de	  stad	  onder	  andere	  aan	  de	  hand	  van	  horecagelegenheden	  	  
14. Wanneer	  jongeren	  zich	  toch	  moeten	  oriënteren	  op	  de	  route,	  zullen	  zij	  zich	  oriënteren	  met	  

behulp	  van	  Google	  Maps	  op	  hun	  smartphone.	  
	  

De	  bovengenoemde	  aannames	  vormen	  dan	  de	  overgang	  naar	  het	  empirische	  gedeelte	  van	  dit	  
onderzoek.	  In	  hoofdstuk	  drie	  worden	  de	  onderzoeksmethoden	  uitgelegd	  en	  verantwoord.	  Nadat	  de	  
uitkomsten	  van	  dit	  onderzoek	  zijn	  gegenereerd,	  zullen	  de	  bevindingen	  teruggekoppeld	  worden	  aan	  
de	  theorie	  en	  waar	  nodig	  zullen	  de	  theorie	  en	  het	  conceptuele	  model	  aangevuld	  worden.	  	  
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3.	  Methodologie	  	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	  
In	  dit	  hoofdstuk	  komt	  de	  aanpak	  van	  het	  onderzoek	  aan	  de	  orde.	  Het	  doel	  van	  dit	  hoofdstuk	  is	  te	  
verantwoorden	  welke	  stappen	  zijn	  gezet,	  zodat	  de	  stappen	  navolgbaar	  en	  herhaalbaar	  zijn	  voor	  
andere	  onderzoekers	  (Boeije,	  2009,	  p.279).	  De	  methodes	  die	  gebruikt	  worden	  om	  de	  
onderzoeksvragen	  te	  beantwoorden	  en	  de	  doelen	  te	  bereiken	  worden	  toegelicht.	  Eerst	  wordt	  	  
ingegaan	  op	  de	  reden	  van	  de	  keuze	  voor	  een	  kwalitatieve	  onderzoeksmethode.	  Vervolgens	  wordt	  	  
het	  onderzoeksontwerp,	  de	  walk-‐along,	  toegelicht.	  In	  de	  derde	  paragraaf	  worden	  de	  deelvragen	  en	  
de	  topiclijst	  besproken.	  De	  vierde	  paragraaf	  gaat	  in	  op	  de	  selectie	  van	  respondenten.	  Paragraaf	  3.5	  
verantwoordt	  de	  onderzoeksaanpak	  en	  paragraaf	  3.6	  gaat	  in	  op	  de	  verwerking	  en	  analyse	  van	  de	  
verkregen	  data.	  	  
	  
3.1	  Kwalitatief	  onderzoek	  	  
	  
Het	  doel	  van	  het	  onderzoek	  is	  om	  inzicht	  te	  krijgen	  in	  de	  factoren	  die	  de	  beleving	  van	  jongeren	  
beïnvloeden	  wanneer	  zij	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  bezoeken.	  Er	  wordt	  gezocht	  naar	  positieve	  en	  
negatieve	  factoren	  die	  de	  beleving	  vormen.	  Op	  basis	  hiervan	  worden	  aanbevelingen	  geformuleerd	  
aan	  de	  gemeente	  Utrecht	  om	  jongeren	  de	  binnenstad	  als	  aantrekkelijker	  te	  laten	  beleven.	  	  	  
	  
Om	  dit	  doel	  te	  kunnen	  bereiken	  is	  voor	  een	  kwalitatieve	  onderzoeksmethode	  gekozen.	  Kwalitatief	  
onderzoek	  beschrijft	  de	  wijze	  waarop	  mensen	  betekenis	  geven	  aan	  de	  sociale	  werkelijkheid.	  Het	  wil	  
het	  gedrag	  van	  mensen	  beschrijven,	  begrijpen	  en	  verklaren.	  Als	  we	  de	  sociale	  werkelijkheid	  willen	  
kennen	  zal	  de	  context	  geschetst	  moeten	  worden	  en	  zullen	  beschrijvingen	  de	  diepte	  in	  moeten	  gaan.	  
Kwalitatief	  onderzoek	  kan	  gebruikt	  worden	  om	  het	  perspectief	  van	  de	  betrokken	  personen	  of	  
groepen	  in	  kaart	  te	  brengen	  (Boeije,	  2009,	  p.	  254).	  Om	  hierover	  meer	  te	  weten	  te	  komen	  heeft	  het	  
meer	  zin	  om	  een	  klein	  aantal	  verschijnselen	  intensief	  te	  onderzoeken	  dan	  om	  een	  groot	  aantal	  
oppervlakkige	  waarnemingen	  te	  doen	  (Radboud	  Universiteit,	  2013).	  Hierdoor	  blijft	  het	  onderzoek	  
‘close	  to	  the	  data’	  en	  dicht	  bij	  de	  interpretatie	  van	  de	  betrokken	  personen.	  Kwalitatief	  onderzoek	  
geeft	  inzicht	  in	  de	  wijze	  waarop	  mensen	  iets	  ervaren	  of	  ergens	  over	  denken	  en	  waarom	  ze	  dit	  zo	  
ervaren	  (Voordt,	  van,	  1999).	  Bij	  het	  tegenovergestelde,	  kwantitatief	  onderzoek,	  worden	  grote	  
aantallen	  mensen	  ondervraagd,	  meestal	  aan	  de	  hand	  van	  enquêtes	  of	  door	  middel	  van	  tellingen	  
(Bryman,	  2012,	  p.	  232).	  Kwantitatieve	  methodes	  bieden	  hiermee	  oppervlakkiger	  inzicht	  in	  het	  gedrag	  
van	  grote	  groepen	  mensen	  en	  de	  resultaten	  zijn	  generaliseerbaar	  voor	  de	  totale	  populatie	  (Bryman,	  
2012,	  p.208).	  	  
	  
In	  dit	  onderzoek	  gaat	  het	  om	  het	  bereiken	  van	  diepgang	  en	  het	  inzicht	  krijgen	  in	  achterliggende	  
redenen	  van	  gedrag	  en	  beleving.	  Dit	  kan	  alleen	  worden	  bereikt	  met	  behulp	  van	  een	  kwalitatieve	  
onderzoeksmethode.	  In	  de	  eerste	  plaats	  vraagt	  het	  onderwerp	  van	  het	  onderzoek	  om	  kwalitatief	  
onderzoek.	  Het	  onderzoek	  gaat	  over	  de	  beleving	  tijdens	  het	  lopen	  door	  de	  binnenstad	  en	  dus	  over	  de	  
reden	  waarom	  men	  een	  bepaalde	  route	  kiest,	  op	  welke	  manier	  men	  loopt	  en	  hoe	  men	  beleeft.	  Deze	  
ervaringen	  zijn	  altijd	  persoonlijk	  en	  verschillen	  per	  situatie.	  De	  kwalitatieve	  methode	  past	  ook	  het	  
best	  bij	  de	  functie	  van	  dit	  onderzoek.	  Dit	  onderzoek	  is	  ten	  eerste	  beschrijvend	  van	  aard,	  omdat	  het	  
wil	  verkennen	  en	  wil	  weten	  hoe	  de	  beleving	  van	  jongeren	  wordt	  beïnvloed	  (Lans	  &	  Voordt,	  van,	  
2000).	  Naast	  beschrijvend	  is	  de	  onderzoeksfunctie	  ook	  evaluerend,	  omdat	  het	  ook	  gaat	  om	  een	  
beoordeling	  van	  de	  manier	  waarop	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  is	  ingericht.	  De	  beoordeling	  vindt	  
plaats	  door	  negatieve	  en	  positieve	  aspecten	  van	  de	  binnenstad	  te	  achterhalen.	  Tot	  slot	  is	  de	  functie	  
van	  dit	  onderzoek	  ook	  ontwerpend,	  omdat	  er	  aanbevelingen	  worden	  gedaan	  aan	  de	  gemeente	  
Utrecht	  die	  tot	  verbetering	  van	  de	  beleving	  van	  jongeren	  in	  de	  binnenstad	  kunnen	  leiden	  (Voordt,	  
van,	  1999).	  	  
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Ook	  in	  een	  kwalitatief	  onderzoek	  wordt	  gestreefd	  naar	  betrouwbaarheid	  en	  validiteit	  (Boeije,	  2009,	  
p.	  274).	  Bij	  betrouwbaarheid	  gaat	  het	  om	  de	  precisie	  van	  methoden	  van	  dataverzameling	  of	  
meetinstrumenten.	  Om	  de	  betrouwbaarheid	  van	  het	  onderzoek	  te	  bevorderen	  is	  gewerkt	  met	  een	  
gestandaardiseerde	  vragenlijst	  bij	  de	  interviews,	  zijn	  alle	  stappen	  van	  onderzoek	  goed	  beschreven	  en	  
is	  vermeld	  waarom	  bepaalde	  keuzes	  zijn	  gemaakt.	  Validiteit	  is	  meten	  wat	  er	  gemeten	  moet	  worden	  
om	  de	  onderzoeksvragen	  te	  beantwoorden.	  Validiteit	  kan	  aangetast	  worden	  doordat	  een	  deel	  van	  de	  
populatie	  niet	  wil	  meewerken	  of	  als	  de	  dataverzameling	  niet	  de	  juiste	  informatie	  verschaft	  of	  als	  de	  
gegevens	  in	  een	  verkeerde	  richting	  geïnterpreteerd	  worden	  (Boeije,	  2009,	  p.	  274).	  Om	  validiteit	  van	  
het	  onderzoek	  te	  bevorderen	  zijn	  de	  interviews	  afgenomen	  op	  locatie	  in	  een	  informele	  sfeer.	  
Hierdoor	  voelden	  de	  ondervraagden	  zich	  op	  hun	  gemak	  en	  spraken	  zij	  vrijuit.	  Daarnaast	  werd	  door	  
de	  combinatie	  van	  interviews,	  observatie	  en	  inhoudsanalyse	  van	  de	  mental	  maps	  af	  te	  doen	  de	  
validiteit	  verhoogd	  (Boeije,	  2009,	  p.	  275).	  	  
	  	  
3.2	  Etnografisch	  onderzoeksontwerp:	  de	  walk-‐along	  
	  
De	  vorm	  van	  kwalitatief	  onderzoek	  die	  in	  dit	  onderzoek	  is	  toegepast	  is	  etnografisch.	  De	  onderzoeker	  
krijgt	  bij	  etnografisch	  onderzoek	  een	  tijdelijk	  inkijkje	  in	  het	  gedrag	  en	  de	  beleving	  van	  de	  respondent	  
(Cook	  &	  Crang,	  1995,	  p.4;	  Bryman,	  2012,	  p.	  383).	  Er	  wordt	  als	  het	  ware	  getracht	  om	  waar	  te	  nemen	  
zoals	  de	  respondent	  (Forsey,	  2010;	  Bryman,	  2012,	  p.	  399).	  	  Dit	  resulteert	  in	  uitgebreide	  
beschrijvingen	  en	  geeft	  een	  gedetailleerd	  beeld	  van	  de	  beleving	  van	  de	  respondenten.	  Of	  zoals	  Cook	  
&	  Crang	  (1995,	  p.4)	  het	  doel	  van	  etnografische	  onderzoeksmethoden	  verwoorden:	  	  
	  
‘The	  basic	  purpose	  is	  to	  understand	  parts	  of	  the	  world	  as	  they	  are	  experienced	  and	  understood	  in	  the	  
everyday	  lives	  of	  people	  who	  actually	  ‘live	  them	  out’.	  	  
	  
Er	  zijn	  verschillende	  etnografische	  onderzoeksmethoden	  die	  grofweg	  onderverdeeld	  kunnen	  worden	  
in	  twee	  soorten:	  interviews	  en	  participerende	  observaties.	  Op	  dit	  onderscheid	  wordt	  echter	  kritiek	  
gegeven	  door	  onder	  andere	  Forsey	  (2010).	  Zijn	  voornaamste	  kritiek	  richt	  zich	  op	  de	  ‘status’	  van	  de	  
participerende	  observatie,	  die	  door	  veel	  onderzoekers	  	  gezien	  wordt	  als	  gelijk	  aan	  etnografie.	  Forsey	  
beargumenteert	  dat	  participerende	  observatie,	  waarbij	  alleen	  oog	  is	  voor	  het	  visuele	  aspect,	  gezien	  
moet	  worden	  als	  één	  van	  de	  tools	  binnen	  de	  etnografie	  in	  plaats	  van	  een	  synoniem	  te	  zijn	  aan	  
etnografie.	  Hierdoor	  is	  er	  meer	  ruimte	  en	  erkenning	  voor	  andere	  etnografische	  methodes	  waarbij	  de	  
andere	  zintuigen	  ook	  een	  rol	  spelen	  die	  net	  zo	  waardevol	  zijn	  	  in	  de	  etnografie.	  Hij	  pleit	  onder	  andere	  
voor	  erkenning	  van	  participerend	  luisteren	  (Forsey,	  2010,	  p.	  570).	  	  
	  
In	  dit	  onderzoek	  wordt	  tegemoet	  gekomen	  aan	  de	  kritiek	  van	  Forsey	  doordat	  verschillende	  
etnografische	  methoden	  gecombineerd	  zijn	  en	  er	  	  gebruik	  is	  gemaakt	  van	  de	  zogenaamde	  walk-‐along	  
methode.	  Door	  de	  combinatie	  van	  interviews	  en	  observatie,	  gaat	  er	  zo	  min	  mogelijk	  informatie	  
verloren	  en	  worden	  de	  nadelen	  van	  beide	  methoden	  gecompenseerd	  (Carpiano,	  2009,	  p.	  265).	  Een	  
nadeel	  van	  een	  interview	  is	  dat	  de	  omgeving	  	  waarin	  het	  interview	  wordt	  afgenomen	  vaak	  anders	  is	  
dan	  de	  context	  waar	  het	  om	  gaat	  (Kusenbach,	  2003,	  p.	  458).	  Met	  de	  walk-‐along	  gaat	  het	  over	  de	  
ervaring	  op	  het	  moment	  zelf	  en	  wordt	  dus	  voorkomen	  dat	  men	  enkel	  kan	  spreken	  over	  eerdere	  
ervaringen	  die	  soms	  moeilijk	  te	  herinneren	  zijn.	  Het	  voordeel	  van	  de	  walk-‐along	  boven	  observatie	  is	  
dat	  naast	  dat	  het	  gedrag	  en	  de	  houding	  van	  de	  respondent	  bestudeerd	  worden,	  de	  onderzoeker	  ook	  
dingen	  te	  weten	  te	  komen	  over	  de	  gevoelens	  en	  ervaringen	  van	  de	  geobserveerde	  persoon	  door	  hem	  
vragen	  te	  stellen	  tijden	  de	  walk-‐along.	  Met	  de	  walk-‐along	  methode	  wordt	  dus	  geprofiteerd	  	  van	  de	  
voordelen	  van	  interviews	  en	  observatie	  (Carpiano,	  2009,	  p.	  265).	  	  
	  
Een	  ander	  punt	  van	  kritiek	  wordt	  aangedragen	  door	  Murthy	  (2008).	  In	  zijn	  artikel	  Digital	  Etnografie	  	  
bekritiseert	  hij	  de	  traditionele	  etnografie	  op	  het	  feit	  dat	  het	  geen	  gebruik	  maakt	  van	  digitale	  media	  
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(Murthy,	  2008,	  p.	  838).	  Hij	  stelt	  dat	  de	  ideale	  manier	  om	  etnografisch	  onderzoek	  uit	  te	  voeren	  een	  
combinatie	  is	  van	  digitale	  etnografische	  methoden	  (online	  vragenlijsten,	  video’s,	  gebruik	  van	  sociale	  
netwerksites	  en	  blogs	  op	  internet)	  en	  traditionele	  methoden	  waarbij	  de	  onderzoeker	  met	  de	  
participant	  mee	  gaat	  het	  veld	  in	  (Murthy,	  2008,	  p.	  839).	  In	  dit	  onderzoek	  is	  ervoor	  gekozen	  om	  geen	  
gebruik	  te	  maken	  van	  de	  digitale	  etnografische	  methoden	  zoals	  deze	  door	  Murthy	  worden	  
aangedragen,	  omdat	  de	  deze	  experimentele	  manier	  van	  onderzoek	  nog	  niet	  genoeg	  verkend	  is	  en	  
het	  de	  betrouwbaarheid	  van	  de	  resultaten	  niet	  ten	  goede	  komt.	  Wel	  is	  het	  internet	  gebruikt	  om	  
respondenten	  te	  benaderen	  en	  zijn	  er	  tijdens	  de	  walk-‐alongs	  door	  de	  participanten	  foto’s	  gemaakt	  
met	  digitale	  camera.	  Deze	  foto’s	  dienen	  ter	  ondersteuning	  en	  visualisering	  van	  de	  beleving	  van	  de	  
participanten	  (Cook	  &	  Crang,	  1995,	  	  p.	  69).	  	  
	  
De	  walk-‐along	  methode	  is	  dus	  een	  combinatie	  van	  twee	  methoden.	  Dit	  houdt	  in	  dat	  er	  diepte-‐
interviews	  worden	  afgenomen	  terwijl	  respondenten	  gelijktijdig	  hun	  routes	  door	  de	  binnenstad	  
lopen.	  De	  walk-‐along	  is	  een	  variatie	  op	  de	  etnografische	  onderzoeksmethode	  'go-‐along'	  (Kusenbach,	  
2003).	  Het	  doel	  is	  om	  zowel	  informatie	  te	  verkrijgen	  uit	  de	  resultaten	  van	  de	  interviews,	  als	  uit	  het	  
observeren	  van	  de	  respondenten	  tijdens	  het	  lopen	  van	  hun	  route.	  Voor	  dit	  onderzoek	  is	  de	  walk-‐
along	  vanwege	  zijn	  natuurlijke	  aard	  de	  meest	  geschikte	  methode.	  De	  methode	  kan	  worden	  
omschreven	  als	  een	  methode	  waarbij	  de	  onderzoeker	  de	  respondent	  vergezelt	  op	  diens	  'natuurlijke	  
uitstapje'	  en	  door	  middel	  van	  het	  stellen	  van	  vragen,	  luisteren	  en	  observeren,	  de	  ervaringen	  en	  
handelingen	  van	  de	  respondent	  bestudeert,	  terwijl	  deze	  zich	  door	  de	  fysieke	  omgeving	  verplaatst	  
(Kusenbach,	  2003,	  p.	  463,	  Carpiano,	  2009,	  p.	  264).	  	  
	  
Zoals	  aan	  iedere	  methode	  van	  onderzoek	  doen,	  zitten	  ook	  aan	  de	  walk-‐along	  methode	  nadelen.	  De	  
belangrijkste	  is	  dat,	  net	  als	  bij	  andere	  kwalitatieve	  onderzoeksmethoden,	  de	  onderzoeker	  een	  
bepaalde	  mate	  van	  invloed	  heeft	  op	  de	  resultaten	  van	  de	  walk-‐along.	  Ten	  eerste	  kunnen	  de	  
resultaten	  beïnvloed	  worden	  door	  de	  persoonlijke	  kenmerken	  en	  voorkeuren	  van	  de	  onderzoeker.	  
Deze	  invloed	  zal	  zoveel	  mogelijk	  beperkt	  worden	  door	  het	  gebruik	  van	  een	  topiclijst,	  waardoor	  alle	  
respondenten	  op	  dezelfde	  manier	  bestudeerd	  worden.	  Ten	  tweede	  kan	  de	  aanwezigheid	  van	  de	  
onderzoeker	  an	  sich	  het	  gedrag,	  de	  gevoelens	  en	  de	  beleving	  van	  de	  respondent	  tijdens	  de	  walk-‐
along	  beïnvloeden	  (Kusenbach,	  2003,	  p.	  464).	  Deze	  invloed	  zal	  zoveel	  mogelijk	  beperkt	  worden	  door	  
de	  respondent	  vooraf	  goed	  te	  informeren	  en	  deze	  op	  zijn	  of	  haar	  gemak	  te	  stellen.	  Zo	  kan	  bereikt	  
worden	  dat	  de	  respondent	  zich	  net	  zo	  gedraagt	  als	  bij	  afwezigheid	  van	  de	  onderzoeker.	  	  
	  
Als	  aanvulling	  op	  de	  diepte-‐interviews	  en	  om	  nog	  meer	  data	  te	  verzamelen,	  is	  de	  respondenten	  aan	  
het	  eind	  van	  de	  walk-‐along	  gevraagd	  om	  een	  mental	  map	  van	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  te	  tekenen	  
om	  het	  beeld	  dat	  men	  heeft	  van	  de	  binnenstad	  in	  kaart	  te	  brengen.	  Ook	  zijn	  achteraf	  door	  de	  
onderzoeker	  de	  looproutes	  ingetekend	  op	  een	  kaart.	  In	  paragraaf	  3.5	  wordt	  dit	  nader	  toegelicht.	  
Eerst	  worden	  nu	  de	  onderzoeksvragen	  en	  de	  topiclijst	  besproken	  in	  paragraaf	  3.3.	  	  
	  
3.3	  Onderzoeksvragen	  en	  topiclijst	  

Aan	  het	  begin	  van	  het	  onderzoeksproces,	  zijn	  op	  basis	  van	  een	  theoretische	  verkenning	  van	  het	  
onderzoeksonderwerp	  de	  centrale	  vraag	  en	  de	  bijbehorende	  deelvragen	  van	  dit	  onderzoek	  
geformuleerd.	  De	  centrale	  onderzoeksvraag	  van	  dit	  onderzoek	  is:	  
	  
In	  hoeverre	  beïnvloeden	  fysieke,	  functionele	  en	  sociale	  factoren	  de	  beleving	  van	  jongeren	  van	  de	  
binnenstad	  van	  Utrecht?	  

Deze	  vraag	  is	  geformuleerd	  op	  basis	  van	  het	  doel	  en	  de	  doelgroep	  van	  dit	  onderzoek.	  Deze	  vraag	  is	  
bij	  de	  andere	  drie	  onderzoeken	  dezelfde,	  maar	  dan	  aangepast	  op	  de	  andere	  doelgroepen.	  Dit	  geldt	  
ook	  voor	  de	  deelvragen.	  De	  bijbehorende	  deelvragen	  geven	  gezamenlijk	  antwoord	  op	  de	  centrale	  



	  

	  

35	  

vraag	  en	  zijn	  tegelijkertijd	  de	  basis	  voor	  de	  vragen	  in	  de	  topiclijst	  en	  observaties.	  Hieronder	  een	  uitleg	  
van	  de	  manier	  waarop	  de	  deelvraag	  is	  omgezet	  in	  toepasbare	  interviewvragen.	  	  

1. Wat	  zijn	  de	  looproutes	  van	  jongeren	  en	  wat	  beïnvloedt	  hun	  routekeuze	  en	  manier	  van	  
lopen?	  

Deelvraag	  1	  wordt	  beantwoord	  door	  de	  looproutes	  van	  de	  jongeren	  achteraf	  in	  te	  tekenen	  in	  een	  
kaartje.	  Tijdens	  de	  analyse	  zijn	  de	  verschillende	  looproutes	  als	  het	  ware	  over	  elkaar	  heen	  gelegd	  om	  
zo	  een	  beeld	  te	  krijgen	  van	  de	  intensiteit	  van	  de	  looproutes	  in	  de	  binnenstad.	  Daarnaast	  wordt	  
gekeken	  op	  basis	  waarvan	  de	  route	  gekozen	  wordt	  en	  wat	  de	  manier	  van	  lopen	  beïnvloeden.	  Dit	  
gebeurt	  door	  tijdens	  de	  walk-‐along	  te	  vragen	  waarom	  en	  waardoor	  men	  ervoor	  kiest	  om	  in	  een	  
bepaalde	  richting	  te	  lopen.	  De	  resultaten	  van	  de	  analyse	  van	  de	  looproutes	  wordt	  uiteengezet	  in	  
paragraaf	  5.2.	  	  
	  

2. Wat	  is	  de	  binnenstad	  in	  de	  ogen	  van	  jongeren?	  
Deelvraag	  2	  wordt	  beantwoord	  door	  jongeren	  na	  afloop	  van	  de	  walk-‐along	  een	  mental	  map	  in	  te	  
laten	  tekenen	  met	  daarop	  wat	  zij	  zien	  als	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht.	  Daarnaast	  wordt	  hen	  gevraagd	  
naar	  wat	  zij	  zien	  als	  de	  binnenstad	  en	  waar	  de	  grenzen	  van	  de	  binnenstad	  lopen.	  Paragraaf	  5.3	  
bespreekt	  deze	  resultaten.	  	  
	  

5. Wat	  is	  de	  invloed	  van	  fysieke,	  functionele	  en	  sociale	  factoren	  op	  de	  beleving	  van	  jongeren	  van	  
de	  binnenstad	  als	  geheel	  en	  hoe	  spelen	  doelgroep	  specifieke	  kenmerken	  hierbij	  een	  rol?	  

Om	  deelvraag	  drie	  te	  beantwoorden	  worden	  de	  vragen	  gebruikt	  die	  op	  het	  eindpunt	  van	  de	  walk-‐
along	  gesteld	  zijn.	  Daarnaast	  wordt	  deze	  vraag	  ook	  beantwoord	  uit	  de	  opmerkingen	  die	  betrekking	  
hebben	  op	  de	  binnenstad	  als	  geheel	  en	  die	  tijdens	  de	  walk-‐along	  door	  de	  respondent	  gemaakt	  
worden.	  	  De	  resultaten	  komen	  aan	  de	  orde	  in	  paragraaf	  5.4.	  
	  

3. In	  hoeverre	  kunnen	  deelgebieden	  in	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  onderscheiden	  worden	  op	  
basis	  van	  de	  beleving	  van	  jongeren	  tijdens	  het	  lopen	  door	  de	  binnenstad?	  

Op	  basis	  van	  uitspraken	  en	  observaties	  van	  de	  respondenten	  over	  de	  invloed	  van	  fysieke,	  functionele	  
en	  sociale	  aspecten	  op	  hun	  beleving,	  kunnen	  bepaalde	  locaties	  die	  op	  dezelfde	  manier	  worden	  
beleefd	  en	  die	  volgens	  de	  respondenten	  dezelfde	  sfeer	  uitstralen	  worden	  samengevoegd	  tot	  een	  
deelgebied	  (paragraaf	  5.5.).	  Het	  visuele	  resultaat	  hiervan	  is	  een	  sferenkaart	  die	  besproken	  wordt	  in	  
paragraaf	  5.6.	  	  
	  
3.3.1	  Topiclijst	  en	  observatieformats	  
Op	  basis	  van	  de	  theorie,	  het	  conceptueel	  model	  en	  de	  onderzoeksvragen	  is	  de	  topiclijst	  opgesteld	  die	  
als	  basis	  dient	  voor	  de	  uitvoering	  van	  het	  semi-‐gestructureerde	  interview	  tijdens	  de	  walk-‐along.	  Dit	  
houdt	  in	  dat	  er	  zowel	  voorbereide	  als	  ad	  hoc	  vragen	  zullen	  worden	  gesteld	  (Carpiano,	  2009,	  p.	  	  265).	  
Door	  de	  interviewvragen	  te	  structureren	  in	  een	  topiclijst,	  worden	  de	  respondenten	  op	  dezelfde	  
manier	  bestudeerd	  en	  kunnen	  de	  uitkomsten	  vergelijken	  worden.	  Per	  deelvraag	  is	  een	  aantal	  vragen	  
op	  een	  praktische	  en	  toegankelijke	  manier	  geformuleerd	  om	  zo	  de	  toepasbaarheid	  te	  vergroten	  en	  
uiteindelijk	  de	  deelvragen	  te	  kunnen	  beantwoorden.	  De	  volgorde	  van	  de	  topics	  lag	  hierbij	  niet	  vast,	  
maar	  de	  onderzoeker	  dient	  ervoor	  te	  zorgen	  dat	  alle	  onderwerpen	  aan	  bod	  zijn	  gekomen	  aan	  het	  
eind	  van	  het	  meelopen.	  
Bij	  de	  topiclijst	  is	  ook	  een	  aantal	  formats	  toegevoegd.	  Eén	  om	  de	  mental	  map	  te	  laten	  tekenen,	  één	  
om	  na	  afloop	  van	  de	  walk-‐along	  een	  memo	  te	  maken	  over	  de	  context	  en	  tot	  slot	  twee	  kaarten	  van	  de	  
binnenstad	  van	  Utrecht	  op	  verschillende	  schaal	  om	  de	  gelopen	  route	  achteraf	  op	  in	  te	  tekenen.	  
Voordat	  verder	  in	  wordt	  gegaan	  op	  de	  uitvoering	  van	  de	  walk-‐along	  worden	  eerst	  de	  respondenten	  
besproken	  in	  paragraaf	  3.4.	  	  
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3.4	  Respondenten	  	  
	  
Het	  doel	  van	  dit	  onderzoek	  is	  om	  inzicht	  te	  krijgen	  in	  de	  manier	  waarop	  de	  beleving	  van	  de	  bezoekers	  
van	  de	  binnenstad	  wordt	  beïnvloed	  door	  de	  aanwezige	  fysieke,	  functionele	  en	  sociale	  factoren	  in	  
deze	  binnenstad.	  In	  deze	  paragraaf	  wordt	  de	  doelgroep	  van	  dit	  onderzoek	  besproken	  en	  worden	  de	  
respondenten	  nader	  beschreven.	  	  
	  
3.4.1.	  Afbakening	  van	  de	  doelgroepen	  
Dit	  onderzoek	  is	  onderdeel	  van	  een	  brede	  onderzoeksproject	  waarin	  vier	  doelgroepen	  zullen	  worden	  
onderzocht	  (tabel	  3.1).	  In	  dit	  onderzoek	  wordt	  enkel	  onderzoek	  gedaan	  naar	  Doelgroep	  3.	  	  
	  
Doelgroep	  1	   Personen	  woonachtig	  in	  de	  Gemeente	  Utrecht,	  met	  de	  leeftijd	  van	  35	  tot	  en	  

met	  55	  jaar,	  met	  jonge	  kinderen.	  

Doelgroep	  2	   Personen	  woonachtig	  buiten	  de	  provincie	  Utrecht,	  met	  de	  leeftijd	  van	  35	  tot	  
en	  met	  55	  jaar,	  met	  kinderen	  (ongeacht	  leeftijd	  van	  deze	  kinderen).	  

Doelgroep	  3	   Personen	  woonachtig	  in	  de	  Gemeente	  Utrecht,	  met	  de	  leeftijd	  van	  16	  tot	  
en	  met	  25	  jaar.	  

Doelgroep	  4	   Personen	  woonachtig	  in	  de	  Gemeente	  Utrecht,	  met	  de	  leeftijd	  van	  65	  jaar	  of	  
ouder.	  

Tabel	  3.1:	  Beschrijving	  van	  de	  vier	  doelgroepen	  van	  het	  overkoepelende	  onderzoek.	  Doelgroep	  3	  is	  de	  doelgroep	  
van	  dit	  onderzoek.	  
	  
Er	  is	  voor	  deze	  indeling	  van	  bezoekers	  van	  de	  binnenstad	  gekozen	  om	  verschillende	  redenen.	  Wat	  
direct	  opvalt	  is	  dat	  doelgroep	  één	  en	  twee	  verschillen	  in	  woonplaats	  en	  doelgroep	  drie	  en	  vier	  
verschillen	  in	  leeftijd	  (tabel	  3.1).	  	  	  
	  
Dit	  onderzoek	  focust	  zich	  op	  doelgroep	  drie,	  wat	  betekent	  dat	  het	  onderscheid	  in	  leeftijd	  en	  
levensfase	  het	  meest	  van	  belang	  is,	  aangezien	  de	  vergelijking	  met	  doelgroep	  vier	  hier	  later	  op	  wordt	  
gebaseerd.	  Om	  erachter	  te	  komen	  of	  het	  verschil	  in	  levensfase	  van	  invloed	  is	  op	  de	  beleving	  van	  de	  
binnenstad,	  wordt	  dus	  onderscheid	  gemaakt	  tussen	  jongeren	  en	  ouderen.	  Doelgroepen	  drie	  en	  vier	  
onderzoeken	  de	  jongeren	  in	  de	  leeftijd	  van	  zestien	  tot	  en	  met	  vijfentwintig	  jaar	  en	  de	  ouderen	  die	  
vijfenzestig	  jaar	  of	  ouder	  zijn	  uit	  de	  stad	  Utrecht.	  Er	  is	  gekozen	  voor	  deze	  twee	  doelgroepen	  omdat	  
deze	  contrasterend	  zijn	  verschillend	  in	  leeftijd	  en	  levensfase.	  Hierdoor	  is	  te	  verwachten	  dat	  de	  
resultaten	  duidelijker	  van	  elkaar	  zullen	  verschillen.	  Als	  gekeken	  wordt	  naar	  de	  leeftijdsopbouw	  van	  
de	  stad	  Utrecht,	  is	  te	  zien	  dat	  een	  groot	  aantal	  van	  de	  inwoners	  van	  Utrecht	  in	  de	  leeftijd	  van	  zestien	  
tot	  en	  met	  25	  jaar	  en	  dus	  in	  doelgroep	  3	  valt	  (tabel	  4.2).	  Naast	  dat	  een	  groot	  aantal	  van	  de	  Utrechtse	  
inwoners	  in	  deze	  groep	  valt,	  richt	  dit	  onderzoek	  zich	  op	  deze	  groep	  omdat	  er	  nog	  niet	  veel	  over	  hen	  
bekend	  is	  en	  omdat	  het	  interessant	  is	  om	  te	  weten	  te	  komen	  hoe	  hun	  beleving	  van	  de	  binnenstad	  
van	  Utrecht	  is.	  Een	  van	  de	  doelen	  van	  de	  gemeente	  Utrecht	  is	  om	  deze,	  vaak	  hoogopgeleide,	  mensen	  
in	  de	  stad	  te	  houden	  nadat	  ze	  zijn	  afgestudeerd.	  Door	  hun	  beleving	  nu	  te	  achterhalen,	  kan	  hier	  in	  het	  
stedelijk	  beleid	  op	  ingespeeld	  worden	  zodat	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  aantrekkelijker	  wordt	  voor	  
deze	  groep	  en	  zij	  sneller	  zullen	  besluiten	  om	  inderdaad	  na	  hun	  studie	  in	  Utrecht	  te	  blijven	  wonen.	  De	  
kenmerken	  van	  deze	  specifieke	  doelgroep	  in	  Utrecht	  worden	  in	  hoofdstuk	  4	  besproken.	  	  
	  
Naast	  het	  contrast	  in	  leeftijd	  en	  levensfase,	  wordt	  er	  in	  het	  brede	  onderzoeksproject	  ook	  naar	  het	  
verschil	  in	  woonplaats	  gekeken.	  Doelgroep	  een	  en	  twee	  hebben	  dit	  contrast	  onderzocht.	  Hierbij	  
hoort	  ook	  het	  verschil	  tussen	  mensen	  die	  zeer	  bekend	  zijn	  met	  de	  binnenstad	  omdat	  ze	  in	  Utrecht	  
wonen	  en	  mensen	  die	  van	  verder	  komen	  en	  in	  veel	  gevallen	  minder	  bekend	  zijn	  met	  dit	  gebied.	  Om	  
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te	  kijken	  of	  dit	  inderdaad	  een	  verschil	  oplevert	  in	  de	  manier	  waarop	  de	  binnenstad	  ervaren	  wordt,	  
wordt	  er	  tussen	  doelgroep	  één	  en	  twee	  onderscheid	  gemaakt	  in	  woonplaats	  in	  plaats	  van	  leeftijd.	  
Doelgroep	  één	  bestaat	  uit	  personen	  die	  binnen	  de	  gemeentegrenzen	  van	  de	  stad	  Utrecht	  wonen	  en	  
doelgroep	  twee	  bestaat	  juist	  uit	  bezoekers	  van	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  die	  buiten	  de	  provincie	  
Utrecht	  wonen.	  De	  politieke	  grenzen	  van	  de	  gemeente	  en	  de	  provincie	  worden	  gebruikt,	  omdat	  dit	  
duidelijke,	  objectieve	  grenzen	  zijn.	  De	  leeftijdsgroep	  is	  hetzelfde	  bij	  doelgroep	  één	  en	  twee,	  zodat	  er	  
goed	  vergeleken	  kan	  worden	  tussen	  deze	  twee	  groepen.	  De	  reden	  waarom	  er	  gekozen	  is	  om	  
personen	  in	  de	  leeftijd	  van	  35	  tot	  en	  met	  55	  jaar	  met	  jonge	  kinderen	  te	  onderzoeken,	  is	  ook	  
interessant	  omdat	  deze	  groep	  over	  het	  algemeen	  koopkrachtige	  mensen	  betreft.	  De	  reden	  dat	  de	  
respondenten	  jonge	  kinderen	  moeten	  hebben,	  komt	  voort	  uit	  een	  verschil	  in	  leefstijl	  dat	  er	  is	  tussen	  
mensen	  met	  en	  zonder	  jonge	  kinderen.	  Op	  deze	  manier	  wordt	  er	  weer	  naar	  een	  verschil	  gezocht,	  
namelijk	  een	  verschil	  in	  levensfase,	  wat	  zal	  helpen	  om	  aan	  het	  eind	  van	  het	  onderzoek	  duidelijke	  
verschillen	  te	  zien	  tussen	  de	  drie	  doelgroepen	  die	  woonachtig	  zijn	  in	  Utrecht.	  	  
	  
3.4.2.	  Selectie	  van	  respondenten	  
Per	  doelgroep	  zijn	  vijftien	  respondenten	  geselecteerd	  om	  een	  walk-‐along	  mee	  uit	  te	  voeren.	  Dit	  
betekent	  dat	  er	  in	  totaal	  60	  respondenten	  meewerken	  aan	  het	  overkoepelende	  onderzoek.	  Het	  
uitgangspunt	  bij	  het	  selecteren	  van	  respondenten	  was	  maximale	  variatie	  (Boeije,2009,	  p.	  261).	  	  Per	  
doelgroep	  zijn	  hierbij	  randvoorwaarden	  opgesteld	  waaraan	  een	  respondent	  moet	  voldoen.	  Dit	  deel	  
van	  het	  overkoepelende	  onderzoek	  richt	  zich	  op	  de	  groep	  Utrechters	  in	  de	  leeftijd	  van	  16	  tot	  en	  met	  
25	  jaar.	  In	  het	  geval	  van	  de	  jongeren	  dit	  de	  twee	  randvoorwaarden:	  
	  

• De	  respondent	  moet	  tussen	  de	  16	  en	  de	  25	  jaar	  oud	  zijn	  
• De	  respondent	  moet	  binnen	  de	  gemeentegrens	  van	  de	  gemeente	  Utrecht	  wonen	  

	  
Naast	  deze	  randvoorwaarden	  is	  gestreefd	  naar	  een	  zo	  groot	  mogelijke	  diversiteit	  binnen	  de	  groep	  
jongeren.	  Er	  is	  gezocht	  naar	  diversiteit	  in	  leeftijd,	  levensfase,	  woonwijk,	  woonsituatie,	  aantal	  jaren	  
woonachtig	  in	  Utrecht	  en	  studie	  of	  beroepssector.	  Ook	  is	  getracht	  de	  walk-‐alongs	  op	  verschillende	  
dagen	  in	  de	  week	  en	  op	  verschillende	  tijdstippen	  af	  te	  nemen.	  Door	  deze	  spreiding	  wordt	  een	  
gemêleerd	  en	  zo	  uitgebreid	  mogelijk	  beeld	  gecreëerd	  van	  de	  manier	  waarop	  jongeren	  de	  binnenstad	  
van	  Utrecht	  beleven.	  Het	  streven	  naar	  diversiteit	  binnen	  de	  doelgroep	  geldt	  ook	  voor	  de	  
onderzoeken	  in	  het	  bredere	  onderzoeksproject.	  Hierdoor	  ontstaat	  er	  een	  zo	  groot	  mogelijke	  
diversiteit	  in	  respondenten	  van	  dit	  overkoepelende	  onderzoek.	  	  
	  
3.4.3.	  Benaderen	  van	  respondenten	  en	  inplannen	  van	  de	  walk-‐along	  
Nadat	  vastgesteld	  is	  wie	  de	  doelgroepen	  van	  dit	  onderzoek	  zijn,	  moesten	  respondenten	  geworven	  
worden.	  Omdat	  het	  hierbij	  gaat	  om	  een	  tijdsintensieve	  onderzoeksmethode,	  was	  het	  van	  belang	  om	  
op	  tijd	  te	  beginnen	  met	  het	  werven	  van	  respondenten.	  Het	  werven	  van	  respondenten	  is	  
voornamelijk	  gebeurd	  door	  middel	  van	  de	  zogenaamde	  ‘sneeuwbalmethode’	  (Bryman,	  2008).	  Hierbij	  
zijn	  via	  via	  mensen	  benaderd	  met	  de	  vraag	  of	  ze	  zouden	  willen	  deelnemen	  aan	  het	  onderzoek.	  De	  
respondenten	  zijn	  dus	  geen	  directe	  kennissen	  van	  de	  onderzoeker	  maar	  kennissen	  van	  deze	  
kennissen.	  De	  reden	  hiervoor	  is	  dat	  een	  bekende	  respondent	  de	  onderzoeksresultaten	  teveel	  zou	  
kunnen	  beïnvloeden	  doordat	  hij	  of	  zij	  zich	  anders	  gedraagt	  in	  de	  nabijheid	  van	  een	  bekende,	  in	  dit	  
geval	  de	  onderzoeker.	  Wel	  is	  het	  een	  voordeel	  dat	  er	  door	  de	  gemeenschappelijke	  kennis	  sprake	  is	  
van	  een	  vertrouwensrelatie	  met	  de	  respondent,	  wat	  er	  toe	  leidt	  dat	  de	  respondent	  zich	  eerder	  op	  
zijn	  of	  haar	  gemak	  voelt.	  	  
	  
De	  meeste	  respondenten	  zijn	  via	  e-‐mail	  benaderd.	  Er	  is	  een	  e-‐mail	  opgesteld	  die	  de	  vier	  
onderzoekers	  en	  de	  drie	  begeleiders	  vanuit	  de	  Gemeente	  Utrecht	  hebben	  rondgestuurd	  binnen	  hun	  
persoonlijke	  kringen	  van	  collega’s,	  kennissen	  en	  familie	  (bijlage	  1).	  Doordat	  er	  in	  de	  e-‐mail	  de	  vraag	  
wordt	  gesteld	  of	  zij	  iemand	  kennen	  die	  wellicht	  mee	  wil	  doen	  aan	  dit	  onderzoek,	  is	  de	  
sneeuwbalmethode	  in	  gang	  gezet.	  Uiteindelijk	  heeft	  een	  aantal	  potentiele	  respondenten	  zich	  
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aangemeld	  door	  een	  e-‐mail	  met	  wat	  basisgegevens	  te	  sturen	  naar	  het	  speciaal	  voor	  dit	  onderzoek	  
aangemaakte	  e-‐mailadres	  belevingutrecht@outlook.com.	  Hieruit	  zijn	  de	  geschikte	  mensen	  
geselecteerd.	  Een	  deel	  van	  de	  respondenten	  in	  de	  doelgroep	  jongeren	  is	  via	  via	  mondeling	  of	  via	  de	  
mobiele	  telefoon	  benaderd.	  De	  respondenten	  zijn	  geselecteerd	  op	  basis	  van	  het	  creëren	  van	  
diversiteit	  binnen	  de	  doelgroepen,	  zoals	  hiervoor	  is	  beschreven.	  Wanneer	  mensen	  zich	  aanmeldden,	  
zijn	  zij	  per	  e-‐mail	  of	  telefoon	  benaderd	  om	  een	  walk-‐along	  in	  te	  plannen.	  Hierbij	  is	  aangeven	  dat	  het	  
beste	  moment	  om	  de	  walk-‐along	  uit	  te	  voeren	  is	  op	  een	  moment	  waarop	  zij	  normaliter	  ook	  door	  de	  
binnenstad	  van	  Utrecht	  zouden	  lopen.	  	  
	  
3.5	  Uitvoering	  van	  het	  onderzoek	  –	  dataverzameling	  
	  
Nadat	  een	  afspraak	  is	  gemaakt	  met	  de	  respondent,	  wordt	  de	  walk-‐along	  uitgevoerd.	  In	  de	  paragraaf	  
3.2	  is	  al	  dieper	  ingegaan	  op	  de	  walk-‐along	  als	  etnografische	  onderzoeksmethode.	  Hier	  wordt	  
beschreven	  hoe	  een	  walk-‐along	  in	  zijn	  werk	  gaat.	  Het	  proces	  van	  het	  uitvoeren	  van	  de	  walk-‐along	  
bestaat	  uit	  de	  voorbereiding,	  de	  uitvoering	  en	  de	  afsluiting.	  	  
	  
3.5.1	  Voorbereiding	  op	  de	  walk-‐along	  
Nadat	  een	  afspraak	  is	  gemaakt	  met	  de	  respondenten	  moest	  de	  onderzoeker	  zich	  voorbereiden	  op	  de	  
walk-‐along.	  Een	  walk-‐along	  bestaat	  grofweg	  uit	  drie	  onderdelen	  en	  drie	  manieren	  van	  het	  
verzamelen	  van	  data:	  interviews,	  het	  laten	  maken	  van	  foto’s	  en	  observatie.	  Om	  de	  dataverzameling	  
te	  faciliteren	  zijn	  verschillende	  dingen	  nodig.	  Ten	  eerste	  moest	  opnameapparatuur,	  in	  dit	  geval	  een	  
smartphone,	  opgeladen	  zijn.	  Er	  zijn	  verschillende	  redenen	  voor	  het	  nut	  van	  het	  opnemen	  van	  het	  
gesprek	  tijdens	  een	  walk-‐along.	  Dit	  is	  noodzakelijk,	  omdat	  de	  onderzoeker	  zo	  meer	  aandacht	  heeft	  
voor	  de	  respondent	  en	  de	  omgeving	  waarin	  gelopen	  wordt,	  niet	  constant	  notities	  aan	  het	  maken	  is	  
en	  omdat	  een	  onderzoeker	  nou	  eenmaal	  niet	  alles	  kan	  onthouden	  wat	  er	  gezegd	  wordt	  (Cook	  &	  
Crang,	  1995,	  pp.53-‐54).	  Naast	  de	  opnameapparatuur	  moest	  de	  onderzoeker	  zorgen	  voor	  een	  
uitgeprinte	  topiclijst	  en	  een	  pen	  om	  de	  vragen	  te	  kunnen	  stellen,	  aantekeningen	  te	  maken,	  de	  mental	  
map	  te	  laten	  tekenen	  en	  de	  route	  in	  te	  tekenen.	  Ook	  moest	  de	  onderzoeker	  zorgen	  voor	  een	  
opgeladen	  digitale	  camera	  om	  foto’s	  mee	  te	  laten	  maken	  en	  eventueel	  een	  paraplu	  in	  het	  geval	  van	  
regenachtig	  weer.	  	  
	  
Het	  startpunt	  van	  de	  walk-‐along	  is	  door	  de	  respondenten	  zelf	  bepaald	  en	  diende	  het	  punt	  te	  zijn	  
waar	  deze	  voetganger	  werd.	  Dit	  kan	  het	  station	  zijn,	  een	  bushalte,	  de	  plek	  waar	  de	  respondent	  zijn	  of	  
haar	  fiets	  neerzet	  of	  de	  woning	  van	  de	  respondent.	  Door	  de	  respondent	  het	  startpunt	  te	  laten	  
bepalen,	  is	  voorkomen	  dat	  de	  route	  werd	  beïnvloed	  door	  de	  onderzoeker.	  De	  respondent	  begint	  op	  
die	  manier	  met	  lopen	  op	  de	  plek	  waar	  deze	  normaal	  gesproken	  ook	  zou	  starten.	  
	  
3.5.2.	  Uitvoeren	  van	  de	  walk-‐along	  	  
Op	  het	  startpunt	  aangekomen,	  is	  eerst	  kort	  geïntroduceerd	  aan	  de	  respondent	  wat	  de	  bedoeling	  is	  
van	  de	  walk-‐along	  en	  is	  goedkeuring	  gevraagd	  voor	  het	  opnemen	  van	  het	  gesprek	  door	  middel	  van	  
opnameapparatuur.	  De	  respondent	  houdt	  de	  opnameapparatuur	  zelf	  vast,	  zodat	  de	  belangrijkste	  
informatie	  –	  datgeen	  wat	  de	  respondent	  vertelt	  –	  duidelijk	  te	  horen	  is.	  Het	  kan	  tijdens	  een	  walk-‐
along	  namelijk	  nogal	  eens	  voorkomen	  dat	  men	  zich	  in	  een	  rumoerige	  omgeving	  bevindt,	  aangezien	  er	  
door	  de	  binnenstad	  gelopen	  wordt.	  	  
	  
Het	  grote	  voordeel	  van	  de	  walk-‐along	  methode	  is	  dat	  de	  onderzoeker	  zich	  middenin	  de	  context	  
bevind	  van	  waar	  de	  respondent	  het	  over	  heeft.	  Tijdens	  de	  introductie	  is	  het	  belang	  benadrukt	  van	  
het	  feit	  dat	  je	  als	  onderzoeker	  ‘gewoon	  meeloopt’	  en	  ondertussen	  vragen	  stelt.	  Deze	  ‘volgende’	  rol	  
van	  de	  onderzoeker	  dient	  hierbij	  duidelijk	  te	  zijn	  voor	  de	  respondent	  (Cook	  &	  Crang,	  1995,	  pp.	  23-‐
25).	  De	  aanwezigheid	  van	  de	  onderzoeker	  kan	  invloed	  hebben	  op	  het	  gedrag,	  de	  gevoelens	  en	  de	  
beleving	  van	  de	  respondent	  tijdens	  de	  walk-‐along	  (Kusenbach,	  2003,	  p.	  464).	  Het	  is	  dan	  ook	  
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noodzakelijk	  om	  de	  respondent	  vooraf	  goed	  te	  informeren	  en	  deze	  op	  zijn	  of	  haar	  -‐gemak	  te	  stellen,	  
om	  zo	  de	  invloed	  van	  de	  onderzoeker	  te	  minimaliseren.	  Tijdens	  de	  introductie	  wordt	  vervolgens	  een	  
aantal	  basisvragen	  gesteld	  over	  de	  frequentie	  van	  het	  bezoek	  van	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  en	  het	  
voornaamste	  doel	  van	  dit	  bezoek	  (bijlage	  2).	  Voordat	  het	  lopen	  echt	  begon	  heeft	  de	  respondent	  een	  
digitale	  camera	  gekregen	  en	  de	  opdracht	  om	  foto’s	  te	  maken	  van	  plekken	  en	  attributen	  in	  de	  
openbare	  ruimte	  die	  opvallend,	  bijzonder	  of	  kenmerkend	  zijn	  voor	  zijn	  of	  haar	  beleving	  van	  de	  
binnenstad.	  	  
	  
Na	  de	  introductie	  gaat	  het	  daadwerkelijke	  lopen	  van	  start.	  De	  route	  die	  gelopen	  werd,	  werd	  volledig	  
bepaald	  door	  de	  respondent.	  Hierbij	  heeft	  hij	  of	  zij	  de	  opdracht	  gekregen	  om	  de	  route	  te	  lopen	  die	  zij	  
normaliter	  ook	  zouden	  lopen	  wanneer	  ze	  in	  de	  binnenstad	  zouden	  zijn	  met	  het	  doel	  waarmee	  ze	  het	  
meest	  in	  de	  binnenstad	  lopen.	  Om	  hierbij	  een	  voorbeeld	  te	  geven:	  wanneer	  een	  vrouw	  aangeeft	  het	  
meest	  in	  de	  binnenstad	  te	  komen	  om	  te	  winkelen,	  wordt	  haar	  gevraagd	  om	  de	  route	  te	  lopen	  die	  zij	  
normaal	  gesproken	  zou	  lopen	  als	  ze	  zou	  gaan	  winkelen.	  Het	  is	  hierbij	  niet	  de	  bedoeling	  om	  
daadwerkelijk	  winkels	  in	  te	  gaan,	  maar	  dit	  snapten	  de	  respondenten	  alle	  vijftien	  zonder	  dat	  ze	  dat	  
verteld	  is	  zelf	  ook.	  De	  onderzoeker	  heeft	  zich	  afwachtend	  opgesteld	  en	  de	  route	  gevolgd	  die	  de	  
respondent	  liep.	  	  
	  
Tijdens	  het	  lopen	  zijn	  er	  vragen	  gesteld	  over	  de	  beleving	  van	  fysieke,	  functionele	  en	  sociale	  aspecten	  
die	  aanwezig	  zijn	  in	  de	  binnenstad,	  over	  keuzes	  die	  gemaakt	  zijn	  en	  over	  herinneringen	  en	  
associaties.	  De	  gestelde	  vragen	  zijn	  voornamelijk	  open	  vragen,	  hiermee	  wordt	  de	  meeste	  
detailinformatie	  verkregen	  (Strauss	  &	  Corbin,	  1990).	  Om	  de	  walk-‐alongs	  gestructureerd	  te	  laten	  
verlopen,	  is	  de	  van	  opgestelde	  topiclijst	  aangehouden	  als	  leidraad	  voor	  de	  walk-‐along	  (bijlage	  2).	  
Kenmerkend	  voor	  een	  walk-‐along	  is	  dat	  vragen	  herhaaldelijk	  gesteld	  zijn,	  omdat	  de	  omgeving	  steeds	  
verandert	  doordat	  men	  zich	  al	  lopend	  voortbeweegt	  door	  de	  binnenstad.	  De	  antwoorden	  op	  de	  
vragen	  zijn	  hierdoor	  steeds	  verschillend.	  Op	  deze	  manier	  kunnen	  er	  vergelijkingen	  worden	  gemaakt	  
bij	  het	  analyseren	  van	  de	  data.	  Er	  is	  niet	  specifiek	  gevraagd	  naar	  de	  rol	  van	  de	  zintuigen,	  maar	  
doordat	  er	  in	  de	  introductie	  wel	  genoemd	  is	  dat	  zintuigen	  een	  middel	  zijn	  om	  te	  beleven,	  waren	  de	  
respondenten	  hier	  zelf	  ook	  in	  zekere	  mate	  op	  gefocust.	  Ook	  maakte	  de	  respondent	  dus	  foto’s	  tijdens	  
het	  lopen,	  hierbij	  is	  ook	  gevraagd	  wat	  de	  reden	  is	  van	  het	  maken	  van	  deze	  foto,	  om	  zo	  inzicht	  te	  
krijgen	  in	  de	  beleving.	  Ten	  slotte	  let	  de	  onderzoeker	  tijdens	  de	  walk-‐along	  op	  de	  houding	  en	  het	  
gedrag	  van	  de	  respondent	  en	  op	  de	  omgeving.	  Deze	  kunnen	  beide	  aanleiding	  zijn	  geweest	  voor	  het	  
stellen	  van	  nieuwe	  vragen.	  	  
	  
Op	  het	  eindpunt	  van	  de	  walk-‐along	  is,	  als	  deze	  tussendoor	  nog	  niet	  behandeld	  waren,	  een	  aantal	  
vragen	  gesteld	  over	  de	  algehele	  beleving	  van	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht.	  Daarnaast	  is	  de	  
respondenten	  gevraagd	  om	  in	  het	  daarvoor	  aangegeven	  kader	  een	  mental	  map	  te	  tekenen	  wat	  van	  
wat	  volgens	  hen	  de	  binnenstad	  is	  (bijlage	  2).	  Ook	  is	  achteraf	  gevraagd	  of	  de	  gelopen	  route	  inderdaad	  
de	  meest	  gelopen	  route	  is,	  of	  de	  route	  was	  zoals	  hij	  of	  zij	  deze	  van	  te	  voren	  in	  zijn	  of	  haar	  hoofd	  had	  
en	  zo	  nee,	  hoe	  en	  waarom	  er	  dan	  van	  de	  route	  is	  afgeweken.	  	  
	  
3.5.3.	  Na	  afloop	  van	  de	  walk	  along	  
Direct	  nadat	  de	  walk-‐alongs	  heeft	  de	  onderzoeker	  een	  aantal	  notities	  gemaakt	  betreffende	  de	  
context	  waarin	  de	  walk-‐along	  zich	  heeft	  plaatsgevonden.	  Deze	  memo’s	  zijn	  genoteerd	  in	  de	  daarvoor	  
opgestelde	  format	  (bijlage	  2).	  Er	  zijn	  aantekeningen	  gemaakt	  over	  de	  weersomstandigheden,	  de	  
interacties	  en	  handelingen,	  de	  manier	  van	  lopen,	  de	  drukte	  in	  de	  stad,	  de	  eventuele	  evenementen	  
die	  gaande	  waren,	  de	  uitstraling	  en	  houding	  van	  de	  respondent	  en	  er	  is	  een	  algemeen	  beeld	  gegeven	  
van	  hoe	  de	  walk-‐along	  ging.	  Deze	  aantekeningen	  dienen	  als	  geheugensteuntje	  voor	  de	  onderzoeker	  
en	  vormen	  al	  een	  onderdeel	  van	  het	  analyse	  proces.	  Memo’s	  zijn	  er	  ook	  om	  het	  denkproces	  van	  de	  
onderzoeker	  bij	  te	  houden,	  zodat	  na	  het	  uitvoeren	  van	  alle	  walk	  alongs	  de	  hoofdlijnen	  van	  de	  
resultaten	  al	  duidelijk	  zijn	  voor	  de	  onderzoeker.	  	  Mochten	  er	  vervolgens	  	  tijdens	  de	  gedetailleerde	  
analyse	  afwijkende	  resultaten	  gevonden	  worden	  uit	  de	  analyse	  van	  de	  interviews,	  dan	  kan	  de	  
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contextschets	  hier	  een	  verklaring	  voor	  geven	  (Cook	  &	  Crang,	  1995,	  p.34).	  Naast	  het	  houden	  van	  een	  
interview	  en	  het	  laten	  maken	  van	  foto’s	  tijdens	  het	  lopen,	  wordt	  na	  afloop	  van	  de	  walk-‐along	  het	  de	  
gelopen	  route	  ingetekend	  op	  een	  kaart	  van	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  (bijlage	  2).	  	  	  

De	  combinatie	  van	  interviewen,	  foto’s	  laten	  maken	  en	  observatie	  van	  de	  respondent	  maken	  de	  walk-‐
along	  de	  meest	  geschikte	  methode	  voor	  het	  uitvoeren	  van	  dit	  onderzoek.	  De	  volgende	  paragraaf	  
gaat	  in	  op	  de	  verwerking	  en	  de	  analyse	  van	  de	  verkregen	  data.	  	  

3.6	  Verwerken	  en	  analyseren	  van	  de	  data	  

Ten	  is	  eerste	  moet	  vermeld	  worden	  dat	  bij	  dit	  kwalitatieve	  onderzoek	  de	  analyse	  van	  de	  data	  al	  
begint	  tijdens	  de	  uitvoering	  van	  de	  eerste	  walk-‐along.	  De	  onderzoeker	  is,	  soms	  zelfs	  onbewust,	  aan	  
het	  analyseren	  gedurende	  het	  gehele	  proces	  van	  uitvoering	  tot	  daadwerkelijk	  de	  analyse.	  Steeds	  
weer	  worden	  de	  data	  doorgenomen	  en	  er	  worden	  memo’s	  gemaakt	  om	  de	  gedachtegang	  van	  de	  
onderzoeker	  vast	  te	  leggen	  (Corbin	  &	  Strauss,	  2008,	  p.163).	  Het	  is	  hierbij	  van	  belang	  dat	  er	  steeds	  
zorgvuldig	  teruggeblikt	  wordt,	  maar	  dat	  er	  wel	  rekening	  wordt	  gehouden	  met	  de	  beschikbare	  tijd,	  
geld	  en	  energie	  van	  de	  onderzoeker	  (Corbin	  &	  Strauss,	  2008,	  pp.	  272-‐273).	  
	  
Tijdens	  het	  uitvoeren	  van	  een	  walk-‐along	  zijn	  er	  vier	  soorten	  data	  verzameld	  die	  allemaal	  zijn	  
uitgewerkt	  en	  geanalyseerd.	  Dit	  zijn	  de	  ingetekende	  looproutes,	  de	  mental	  maps,	  de	  interviews	  met	  
de	  respondenten	  en	  de	  bijbehorende	  foto’s	  die	  de	  respondenten	  zelf	  hebben	  gemaakt.	  De	  
uitwerking	  en	  analyse	  wordt	  nu	  per	  datasoort	  besproken	  en	  verantwoord.	  	  	  
	  
3.6.1.	  Analyseren	  van	  de	  interviews	  en	  bijbehorende	  foto’s	  	  

Het	  verwerken	  en	  de	  analyse	  van	  de	  diepte-‐interviews	  is	  het	  meest	  complexe	  en	  tijdrovende	  
onderdeel	  van	  de	  analyse	  in	  dit	  onderzoek	  en	  bestaat	  uit	  het	  transcriberen	  en	  coderen	  van	  de	  data.	  
	  
Transcriberen	  
Tijdens	  de	  walk-‐along	  is	  een	  opname	  gemaakt	  van	  de	  interviews.	  Deze	  opnames	  zijn	  eerst	  
getranscribeerd	  –	  letterlijk	  uitgetypt	  op	  de	  computer-‐	  zodat	  deze	  gestructureerd	  kunnen	  worden	  
gecodeerd.	  Transcriberen	  is	  een	  tijdrovende	  activiteit,	  voor	  	  ieder	  uur	  opnamemateriaal	  is	  gemiddeld	  
zes	  uur	  besteed	  voor	  de	  uitwerking	  ervan.	  Het	  transcriberen	  is	  door	  de	  onderzoeker	  zelf	  gedaan	  en	  
dit	  komt	  het	  analyseproces	  ten	  goede,	  doordat	  de	  onderzoeker	  al	  intensief	  bezig	  is	  met	  de	  data.	  
	  
MaxQDA	  
Nadat	  de	  interviews	  volledig	  zijn	  getranscribeerd,	  zijn	  de	  transcripten	  geïmporteerd	  en	  geanalyseerd	  
met	  behulp	  van	  het	  kwalitatieve	  data-‐analyse	  softwareprogramma	  MaxQDA.	  Er	  is	  gekozen	  voor	  het	  
werken	  met	  een	  analyseprogramma,	  omdat	  hiermee	  op	  een	  gebruiksvriendelijke	  manier	  een	  grote	  
hoeveelheid	  data	  gestructureerd	  en	  geanalyseerd	  kan	  worden.	  Alle	  vier	  de	  onderzoekers	  in	  het	  
overkoepelende	  onderzoek	  hebben	  gebruik	  gemaakt	  van	  MaxQDA,	  wat	  de	  betrouwbaarheid	  van	  de	  
vergelijking	  van	  de	  onderzoeksresultaten	  ten	  goede	  komt.	  Er	  is	  gekozen	  voor	  MaxQDA,	  omdat	  dit	  
een	  gebruiksvriendelijk	  programma	  is	  dat	  ook	  zonder	  ervaring	  met	  kwalitatief	  onderzoek	  goed	  in	  
gebruik	  te	  nemen	  is.	  Omdat	  het	  voor	  de	  onderzoeker	  de	  eerste	  keer	  werken	  was	  met	  MaxQDA	  zijn	  
vooraf	  	  online	  video	  tutorials	  gevolgd	  en	  is	  een	  webinar	  bijgewoond	  via	  de	  website	  van	  het	  
programma	  (MaxQDA,	  2014).	  Het	  uitvoeren	  van	  kwalitatief	  onderzoek	  was	  echter	  niet	  nieuw	  voor	  de	  
onderzoeker.	  Naast	  handmatig	  coderen	  heeft	  zij	  ervaring	  met	  het	  soortgelijke,	  maar	  minder	  
gebruiksvriendelijke,	  programma	  NVivo.	  	  
	  
Coderen	  
De	  uitgetypte	  interviews	  zijn	  in	  MaxQDA	  geïmporteerd	  waarna	  alle	  tekst	  is	  gecodeerd.	  Dit	  is	  in	  twee	  
stappen	  gebeurd.	  Allereerst	  is	  een	  aantal	  codes	  van	  te	  voren	  aangemaakt	  op	  basis	  van	  de	  



	  

	  

41	  

theoretische	  achtergrond	  en	  de	  vraagstelling	  in	  de	  topiclijst.	  Dit	  zijn	  drie	  aparte	  codes	  voor	  fysieke,	  
functionele	  en	  sociale	  aspecten	  van	  de	  binnenstad.	  Zo	  wordt	  duidelijk	  wat	  de	  respondenten	  over	  
deze	  drie	  aspecten	  zeggen.	  Ook	  is	  op	  voorhand	  per	  zintuig	  een	  code	  aangemaakt.	  Hierbij	  moet	  
opgemerkt	  worden	  dat	  deze	  codes	  achteraf	  gezien	  alleen	  gebruikt	  zijn	  wanneer	  een	  respondent	  
specifiek	  een	  beleving	  door	  middel	  van	  een	  van	  de	  zintuigen	  benoemde.	  De	  code	  ‘zicht’	  zou	  anders	  
sterk	  oververtegenwoordigd	  zijn,	  omdat	  de	  respondenten	  allemaal	  praten	  over	  wat	  ze	  zien.	  	  
Na	  het	  aanmaken	  van	  de	  standaardcodes,	  is	  de	  rest	  van	  het	  proces	  van	  coderen	  gedaan	  volgens	  de	  
methode	  van	  open	  coding.	  Dit	  houdt	  in	  dat	  de	  codes	  niet	  vooraf	  zijn	  aangemaakt	  maar	  tijdens	  het	  
lezen	  van	  de	  interviews	  gecreëerd	  zijn.	  Hierbij	  wordt	  de	  tekst	  geconcentreerd	  en	  regel	  voor	  regel	  
gelezen	  en	  worden	  er	  codes	  	  aangemaakt	  bij	  de	  tekstfragmenten	  (Cook	  &	  Crang,	  1995,	  pp.	  80-‐86;	  
Strauss	  &	  Corbin,	  1990,	  p.	  61).	  Naarmate	  er	  meer	  codes	  werden	  aangemaakt,	  werden	  steeds	  meer	  
bestaande	  codes	  gekoppeld	  aan	  de	  tekst.	  Om	  de	  data	  in	  een	  gewenste	  structuur	  te	  vatten,	  is	  er	  
uiteindelijk	  een	  aantal	  hoofdcodes	  ontstaan:	  Fysiek,	  Functioneel,	  Sociaal,	  Route	  en	  Lopen,	  
Persoonlijke	  factoren,	  Zintuigen	  en	  Locaties.	  De	  locatiecodes	  ze	  zijn	  aangemaakt	  en	  daarna	  gebruikt	  
wanneer	  de	  respondent	  over	  een	  specifieke	  plek	  of	  over	  een	  specifiek	  gebied	  spreekt.	  Naast	  deze	  
hoofdcodes	  zijn	  er	  ook	  nog	  codes	  die	  niet	  onder	  een	  van	  de	  hoofdcodes	  vallen,	  maar	  die	  gedurende	  
het	  proces	  van	  coderen	  wel	  als	  een	  aparte	  code	  zijn	  aangemaakt	  (bijlage	  4	  en	  5).	  Het	  is	  vaak	  
voorgekomen	  dat	  aan	  een	  bepaald	  tekstfragment	  meerdere	  codes	  zijn	  gekoppeld,	  waardoor	  er	  in	  
MaxQDA	  meerdere	  gekleurde	  lijnen	  naast	  een	  tekstfragment	  staan	  (figuur	  3.1).	  Aan	  iedere	  

hoofdcode	  is	  een	  andere	  kleur	  gegeven,	  zodat	  deze	  in	  een	  oogopslag	  te	  onderscheiden	  zijn.	  De	  
oranje	  lijn	  geeft	  bijvoorbeeld	  de	  locatie	  of	  het	  gebied	  aan	  waar	  het	  stuk	  tekst	  betrekking	  op	  	  heeft	  
(figuur	  3.1).	  De	  groene	  lijn	  hoort	  bij	  fysieke	  factoren,	  de	  blauwe	  bij	  functionele,	  de	  rode	  bij	  sociale	  
factoren	  en	  fragmenten	  met	  betrekking	  tot	  de	  route	  hebben	  een	  paarse	  kleur.	  De	  volledige	  
codeboom	  van	  de	  analyse	  is	  te	  vinden	  in	  bijlage	  4.	  De	  uitgetypte	  interviews	  en	  het	  volledige	  
MAXQDA-‐werkbestand	  zijn	  bijgevoegd	  in	  bijlage	  5.	  
	  
Filteren	  van	  data	  	  
Nadat	  alle	  interviews	  zijn	  gecodeerd	  en	  de	  codes	  zijn	  gestructureerd,	  zijn	  de	  data	  gefilterd	  om	  zo	  

Figuur	  3.1:	  Printscreen	  van	  een	  overzicht	  van	  MaxQDA	  met	  in	  het	  Code	  System	  de	  verschillende	  codes	  en	  in	  
de	  Document	  Browser	  de	  gecodeerde	  tekstfragmenten.	  
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concrete	  uitspraken	  te	  kunnen	  doen	  over	  de	  resultaten	  van	  de	  interviews.	  MaxQDA	  biedt	  
verschillende	  functies	  voor	  het	  filteren	  van	  data.	  Door	  bepaalde	  codes	  te	  selecteren	  in	  MaxQDA	  door	  
middel	  van	  de	  ‘Simple	  Query’	  of	  de	  meer	  complexe	  functie	  ‘Intersection’	  verschijnt	  in	  het	  venster	  
‘Retrieved	  Segments’	  de	  gewenste	  output	  (figuur	  3.2).	  Deze	  output	  vormt	  de	  basis	  van	  het	  
beschrijven	  van	  de	  resultaten.	  Hieruit	  worden	  ook	  quotes	  geselecteerd	  die	  kenmerkend	  zijn	  voor	  een	  
mening	  van	  de	  respondenten	  over	  een	  bepaald	  onderwerp.	  De	  quotes	  dienen	  ter	  ondersteuning	  van	  
de	  resultaten.	  De	  door	  de	  respondenten	  gemaakte	  foto’s	  dienen,	  net	  als	  de	  quotes,	  ter	  illustratie	  en	  
ondersteuning	  van	  de	  resultaten.	  In	  paragraaf	  5.4	  worden	  -‐ter	  inleiding	  op	  paragraaf	  5.5	  -‐	  de	  
resultaten	  van	  de	  enkelvoudige	  selectie	  (Simple	  Query)	  beschreven	  en	  wordt	  gekeken	  hoe	  fysieke,	  
functionele	  en	  sociale	  factoren	  invloed	  hebben	  op	  de	  beleving	  van	  jongeren	  in	  het	  algemeen.	  De	  
resultaten	  in	  deze	  paragraaf	  zijn	  gebaseerd	  op	  de	  antwoorden	  die	  de	  respondenten	  hebben	  gegeven	  
op	  de	  afsluitende	  vragen	  tijdens	  de	  walk-‐along	  en	  op	  uitspraken	  met	  betrekking	  tot	  beleving	  van	  de	  
binnenstad	  als	  geheel	  die	  zij	  herhaaldelijk	  gedaan	  hebben	  tijdens	  de	  walk-‐alongs.	  Paragraaf	  5.5	  
bespreekt	  vervolgens	  de	  meervoudige	  selectie	  (Intersection)	  van	  tekstfragmenten,	  waarbij	  fysieke,	  
functionele	  en	  sociale	  aspecten	  worden	  gekoppeld	  aan	  verschillende	  locaties	  in	  de	  binnenstad	  die	  
zijn	  opgedeeld	  in	  deelgebieden	  
	  

	  
3.6.2.	  Analyseren	  van	  de	  looproutes	  
De	  looproutes	  die	  er	  tijdens	  de	  walk-‐along	  met	  de	  respondenten	  zijn	  gelopen,	  zijn	  na	  afloop	  
ingetekend	  op	  een	  stadsplattegrond.	  Hierbij	  gaat	  het	  om	  twee	  kaarten	  die	  samen	  zorgen	  voor	  het	  
ruimtelijk	  inzicht	  dat	  bij	  dit	  geografische	  onderzoek	  past.	  Ten	  eerste	  is	  een	  looproutekaart	  gemaakt	  
om	  inzicht	  te	  krijgen	  in	  de	  looproutes	  per	  respondent	  (figuur	  5.2.1).	  Daarnaast	  is	  op	  basis	  van	  de	  
looproutes	  een	  intensiteitskaart	  van	  de	  looproutes	  	  gemaakt	  om	  te	  zien	  op	  welke	  routes	  en	  plekken	  

Figuur	  3.2:	  Printscreen	  van	  overzicht	  van	  MaxQDA	  met	  rechtsonder	  in	  de	  Retrieved	  Segments	  de	  output	  van	  de	  Simple	  
Query	  filter.	  
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in	  de	  binnenstad	  meer	  of	  minder	  vaak	  gelopen	  worden	  door	  jongeren	  (figuur	  5.2.2).	  De	  
intensiteitskaart	  is	  opgesteld	  door	  nauwkeurig	  naar	  de	  looproutekaart	  te	  kijken	  en	  per	  locatie	  te	  
tellen	  hoe	  vaak	  de	  respondenten	  in	  totaal	  deze	  plek	  hebben	  gepasseerd	  tijdens	  de	  walk-‐along.	  De	  
meest	  gepasseerde	  plekken	  zijn	  ter	  verduidelijking	  ook	  weergegeven	  in	  een	  tabel	  (tabel	  5.3).	  Op	  
beide	  kaarten	  is	  te	  zien	  wat	  de	  grenzen	  zijn	  van	  het	  gebied	  waar	  de	  respondenten	  zich	  te	  voet	  
verplaatsen	  in	  de	  binnen	  stad.	  	  
Naast	  het	  analyseren	  van	  de	  gelopen	  routes,	  is	  de	  respondenten	  tijdens	  als	  onderdeel	  van	  het	  
diepte-‐interview	  gevraagd	  naar	  de	  redenen	  voor	  het	  maken	  van	  keuzes	  omtrent	  de	  looproute	  en	  
over	  hun	  manier	  van	  lopen.	  Deze	  vragen	  en	  antwoorden	  zijn	  vervolgens	  gecodeerd	  onder	  diverse	  
subcodes	  die	  vallen	  onder	  de	  hoofdcode	  ‘Route	  en	  Lopen’	  en	  op	  basis	  daarvan	  geanalyseerd.	  Dit	  
heeft	  geresulteerd	  in	  een	  beschrijvende	  paragraaf	  over	  de	  invloeden	  op	  de	  routekeuze	  van	  jongeren	  
en	  op	  hun	  manier	  van	  lopen.	  	  

3.6.3.	  Analyseren	  van	  de	  mental	  maps	  
Op	  de	  door	  respondenten	  getekende	  mental	  maps	  van	  wat	  zij	  zien	  als	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  is	  	  
een	  kleinschalige	  inhoudsanalyse	  uitgevoerd	  die	  uit	  twee	  delen	  bestaat.	  Ten	  eerste	  zijn	  de	  elementen	  
die	  de	  respondenten	  hebben	  getekend	  in	  een	  lijst	  gezet,	  vervolgens	  ingedeeld	  in	  categorieën	  en	  
daarna	  geteld.	  Hieruit	  is	  opgemaakt	  welke	  elementen	  van	  de	  binnenstad	  belangrijk	  zijn	  voor	  de	  
doelgroep	  (tabel	  5.4	  en	  tabel	  5.5).	  Ten	  tweede	  kan	  uit	  de	  mental	  map	  afgelezen	  worden	  wat	  de	  
doelgroep	  ziet	  als	  de	  afbakening	  van	  de	  binnenstad	  doordat	  de	  hen	  gevraagd	  is	  om	  alleen	  te	  tekenen	  
wat	  zij	  zien	  als	  de	  binnenstad	  of	  om	  anders	  de	  grens	  op	  de	  	  mental	  map	  aan	  te	  geven.	  
Naast	  dat	  het	  analyseren	  van	  de	  mental	  maps	  een	  antwoord	  geeft	  op	  wat	  volgens	  de	  respondenten	  
de	  afbakening	  	  en	  kenmerkende	  van	  de	  binnenstad	  zijn,	  is	  er	  in	  een	  aantal	  gevallen	  tijdens	  	  het	  lopen	  
of	  tijdens	  het	  tekenen	  van	  de	  mental	  map	  om	  een	  toelichting	  gevraagd.	  Deze	  data	  zijn	  gecodeerd	  
onder	  de	  codes	  ‘Mental	  map	  aantekeningen’	  en	  ‘Afbakeningen	  van	  de	  binnenstad	  in	  woorden’.	  De	  
uitkomsten	  van	  de	  analyse	  van	  de	  mental	  maps	  is	  een	  beschrijvende	  paragraaf	  met	  daarbij	  een	  kaart	  
waarop	  de	  verschillende	  afbakeningen	  zijn	  weergegeven	  met	  grenzen	  om	  de	  resultaten	  te	  
visualiseren	  (figuur	  5.3.2).	  	  

	  3.6.4.	  Deelgebieden	  en	  sferenkaart	  	  
Op	  basis	  van	  het	  coderen	  van	  de	  verschillende	  locaties	  in	  de	  binnenstad,	  krijgt	  de	  onderzoeker	  
tijdens	  het	  coderen	  al	  een	  beeld	  van	  de	  kenmerken	  van	  bepaalde	  locaties.	  Na	  afloop	  van	  het	  coderen	  
is	  een	  eerste	  opdeling	  van	  de	  binnenstad	  in	  deelgebieden	  gemaakt	  en	  zijn	  specifieke	  filters	  toegepast	  
om	  te	  controleren	  of	  de	  samengevoegde	  locaties	  inderdaad	  qua	  beleving	  en	  qua	  sfeer	  overeen	  
komen	  volgens	  de	  respondenten.	  Om	  het	  analyseren	  van	  de	  data	  sneller	  en	  beter	  te	  laten	  verlopen,	  
is	  er	  vervolgens	  per	  deelgebied	  een	  code	  aangemaakt.	  Hierin	  zijn	  de	  codes	  gekopieerd	  van	  de	  
locaties	  die	  deel	  uitmaken	  van	  dit	  deelgebied.	  Elk	  deelgebied	  is	  vervolgens	  gekoppeld	  met	  fysiek,	  
functioneel	  en	  sociale	  factoren	  om	  zo	  de	  beleving	  van	  de	  respondenten	  van	  het	  deelgebied	  te	  
beschrijven.	  Hierbij	  is	  geteld	  hoeveel	  respondenten	  een	  bepaalde	  beleving	  delen	  om	  het	  verhaal	  
kracht	  bij	  te	  zetten.	  Naast	  dat	  foto’s	  en	  quotes	  gebruikt	  worden	  ter	  ondersteuning	  van	  de	  
beschrijving	  van	  de	  deelgebieden,	  is	  per	  deelgebied	  een	  kaartje	  gemaakt	  waarop	  het	  gebied	  blauw	  
omlijnd	  is.	  	  
	  
Het	  eindproduct	  van	  de	  analyse	  en	  de	  ruimtelijke	  vertaling	  van	  de	  resultaten	  is	  een	  sferenkaart	  
waarop	  alle	  deelgebieden	  zijn	  weergegeven.	  Hierbij	  staan	  per	  deelgebied	  steekwoorden	  die	  
kenmerkend	  zijn	  voor	  de	  manier	  waarop	  jongeren	  de	  verschillende	  delen	  van	  de	  binnenstad	  beleven	  
(figuur	  5.6.1).	  Alle	  vier	  de	  onderzoeken	  van	  het	  bredere	  onderzoeksproject	  hebben	  een	  sferenkaart	  
als	  eindproduct	  van	  het	  onderzoek	  en	  zo	  kunnen	  de	  uitkomsten	  met	  elkaar	  vergeleken	  worden.	  	  	  

Nu	  de	  methode	  van	  dit	  onderzoek	  uitgebreid	  beschreven	  is,	  beschrijft	  het	  volgende	  hoofdstuk	  de	  
brede	  context	  waarin	  dit	  onderzoek	  zich	  af	  heeft	  gespeeld:	  in	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht.	  
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4.	  De	  locatie	  van	  het	  onderzoek:	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  
Het	  is	  al	  een	  aantal	  keer	  benoemd:	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  is	  de	  locatie	  waar	  dit	  onderzoek	  naar	  
beleving	  van	  jongeren	  plaats	  vindt.	  Utrecht	  kan	  worden	  omschreven	  als	  een	  historische-‐toeristische	  
stad.	  Een	  stad	  die	  voldoet	  aan	  een	  dergelijke	  omschrijving	  onderscheidt	  zich	  met	  een	  unieke	  
historische	  en	  culturele	  identiteit	  (Judd	  &	  Fainstein,	  1999:	  Williams,	  2009).	  Zo	  heeft	  Utrecht	  onder	  
andere	  een	  uniek	  stelsel	  van	  werven	  en	  werfkelders,	  dat	  op	  de	  wereld	  erfgoedlijst	  van	  Unesco	  staat.	  	  

In	  dit	  hoofdstuk	  wordt	  ingezoomd	  op	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  en	  worden	  een	  aantal	  relevante	  
thema’s	  uitgelicht.	  Ten	  eerste	  wordt	  in	  paragraaf	  4.1	  ingegaan	  op	  het	  binnenstedelijk	  beleid	  van	  
Utrecht	  en	  hun	  afbakening	  van	  deelgebieden,	  paragraaf	  4.2	  bespreekt	  de	  demografie	  van	  de	  
binnenstad.	  Daarna	  worden	  de	  voorzieningen	  (paragraaf	  4.3)	  en	  de	  bezoekers	  van	  de	  binnenstad	  
besproken	  (paragraaf	  4.4)	  en	  tot	  slot	  wordt	  op	  basis	  van	  een	  kwantitatief	  onderzoek	  ingegaan	  op	  de	  
looppatronen	  in	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  (paragraaf	  4.5).	  	  

	  
4.1	  Binnenstedelijk	  beleid	  van	  Utrecht	  
	  
Het	  binnenstedelijk	  beleid	  van	  de	  gemeente	  Utrecht	  ligt,	  niet	  geheel	  onverwacht,	  in	  lijn	  met	  de	  
maatschappelijke	  ontwikkelingen	  in	  Nederlandse	  steden	  zoals	  die	  besproken	  zijn	  in	  hoofdstuk	  2.	  	  
De	  Gemeente	  Utrecht	  heeft	  in	  het	  ‘Bestemmingsplan	  Binnenstad’	  (Gemeente	  Utrecht,	  2010)	  drie	  
kernkwaliteiten	  van	  de	  stad	  benoemd	  als	  pijlers	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  beleid	  in	  de	  komende	  
jaren.	  De	  drie	  kernkwaliteiten	  waarop	  de	  Gemeente	  Utrecht	  inzet	  zijn:	  
	  

1. ‘De	  stad	  als	  Binnentuin’	  -‐	  Deze	  heeft	  als	  doel	  een	  kleinschalige	  buurt	  te	  zijn	  met	  veel	  sociale	  
cohesie.	  Dit	  komt	  in	  de	  binnenstad	  tot	  uiting	  in	  de	  woonfunctie	  van	  enkele	  buurten,	  zoals	  
bijvoorbeeld	  Nieuwegracht-‐Oost.	  De	  bewoners	  van	  de	  binnenstad	  dienen	  zich	  thuis	  te	  voelen	  
en	  de	  binnenstad	  te	  zien	  als	  hun	  ‘tuin’.	  	  

2. ‘De	  stad	  als	  Podium’	  	  -‐	  Deze	  kwaliteit	  waaraan	  de	  Utrechtse	  binnenstad	  moet	  voldoen	  heeft	  
als	  doel	  om	  een	  ontmoetingsplaats	  te	  zijn	  voor	  allerlei	  soorten	  activiteiten	  en	  mensen.	  De	  
Utrechtse	  binnenstad	  moet	  een	  plaats	  zijn	  om	  te	  winkelen,	  om	  culturele	  activiteiten	  te	  
ondernemen	  en	  te	  recreëren.	  Het	  idee	  is	  dat	  Utrecht	  hiervoor	  vanwege	  de	  centrale	  ligging	  
geschikt	  extra	  geschikt	  is	  en	  het	  doel	  is	  om	  mensen	  uit	  het	  hele	  land	  aan	  te	  trekken.	  De	  
binnenstad	  fungeert	  als	  het	  visitekaartje	  voor	  de	  hele	  stad,	  is	  de	  gedachte.	  	  

3. ‘De	  stad	  als	  Markt’	  –	  Hier	  wordt	  naar	  gestreefd	  in	  de	  vorm	  van	  het	  verbeteren	  van	  de	  
economische	  vitaliteit,	  infrastructuur	  en	  het	  stimuleren	  van	  bedrijvigheid	  in	  de	  binnenstad.	  	  

	  
De	  bovenstaande	  pijlers	  van	  de	  gemeente	  Utrecht	  sluiten	  aan	  bij	  de	  in	  hoofdstuk	  2	  besproken	  
belevingseconomie.	  De	  beleving	  van	  bewoners	  wordt	  geprobeerd	  zo	  positief	  mogelijk	  te	  laten	  zijn	  
door	  te	  investeren	  in	  kwaliteitsverbetering	  van	  de	  woongebieden	  in	  de	  binnenstad	  (kernkwaliteit	  1).	  
Ook	  aan	  het	  optimaliseren	  van	  de	  beleving	  van	  bezoekers	  wordt	  aandacht	  besteed,	  want	  Utrecht	  wil	  
een	  ontmoetingsplaats	  zijn	  voor	  mensen	  uit	  het	  hele	  land.	  Doordat	  de	  stad	  dient	  als	  podium	  voor	  
allerlei	  evenementen	  wordt	  ingespeeld	  op	  de	  groeide	  behoefte	  van	  mensen	  om	  via	  zintuigelijke	  
prikkels	  iets	  bijzonders	  en	  aantrekkelijks	  te	  beleven	  (kernkwaliteit	  2).	  Op	  kernkwaliteit	  2	  wordt	  het	  
meest	  nadruk	  gelegd	  en	  er	  wordt	  vooral	  gestimuleerd	  dat	  de	  binnenstad	  als	  ontmoetingsplaats	  
functioneert,	  dit	  is	  namelijk:	  ‘..ook	  bepalend	  is	  voor	  de	  verschillende	  markt-‐	  en	  binnentuinfuncties	  
van	  het	  gebied’	  (Gemeente	  Utrecht,	  2010,	  p.	  22).	  	  
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4.1.2	  Afbakening	  en	  deelgebieden	  volgens	  gemeente	  Utrecht	  
	  
Ondanks	  het	  feit	  dat	  in	  dit	  onderzoek	  geen	  vaste	  definitie	  wordt	  aangehouden	  voor	  ‘de	  binnenstad’	  
wordt	  om	  de	  beleidscontext	  te	  schetsen	  in	  deze	  paragraaf	  toegelicht	  op	  welke	  manier	  de	  gemeente	  
Utrecht	  de	  binnenstad	  indeelt	  in	  deelgebieden.	  	  
	  
De	  Utrechtse	  binnenstad	  wordt	  volgens	  de	  definitie	  van	  de	  gemeente	  grotendeels	  afgebakend	  door	  
het	  spoor	  en	  de	  singels	  (Weerdsingel,	  Wittevrouwensingel,	  Maliesingel	  en	  Tolsteegsingel).	  Aan	  de	  
zuidkant	  loopt	  de	  grens	  langs	  de	  Westerkade	  tot	  aan	  het	  spoor	  en	  aan	  de	  noordkant	  via	  de	  Jaarbeurs	  
en	  het	  Westplein	  naar	  de	  Weerdsingel.	  Vaak	  wordt	  met	  de	  binnenstad	  echter	  de	  'oude	  binnenstad'	  
bedoeld:	  het	  gebied	  binnen	  de	  singels,	  dat	  wordt	  afgescheiden	  door	  het	  water	  van	  de	  singels.	  Omdat	  
het	  niet	  binnen	  de	  singels	  ligt,	  valt	  het	  westelijk	  deel	  van	  de	  binnenstad	  –	  bestaande	  uit	  
Vaartsebuurt,	  Hoogh	  Boulandt,	  Hoog	  Catharijne,	  Station	  en	  Jaarbeurs	  –	  hier	  niet	  onder	  (WistUdata	  
Utrecht,	  2014).	  	  
	  
De	  binnenstad	  volgens	  de	  afbakening	  van	  de	  gemeente	  Utrecht	  (WistUdata,	  2014)	  bestaat	  uit	  de	  
twee	  postcodegebieden	  3511	  (Binnenstad	  van	  stationsgebied	  t/m	  Oudegracht	  Tolsteegzijde)	  en	  3512	  
(Binnenstad	  ten	  oosten	  van	  Oudegracht	  Tolsteegzijde).	  De	  wijk	  Binnenstad	  bestaat	  uit	  twee	  
subwijken,	  namelijk	  Binnenstad	  city-‐	  en	  winkelgebied	  (gebiedsnummer	  6.1)	  en	  Binnenstad	  
woongebied	  (gebiedsnummer	  6.2)	  (figuur	  4.1).	  	  
Deze	  subwijken	  zijn	  weer	  onderverdeeld	  in	  elf	  kleinere	  buurten	  (figuur	  4.1):	  Domplein,	  Neude,	  
Janskerkhof	  (6.11),	  Lange	  Elisabethstraat,	  Mariaplaats	  e.o.	  (6.12),	  Hoog	  Catharijne,	  Station	  en	  de	  
Jaarbeurs	  (6.13),	  Wijk	  C	  (6.21),	  Breedstraat,	  Plompetorengracht	  e.o.	  (6.22),	  Nobelstraat	  e.o.	  (6.23),	  
Springweg	  e.o.	  en	  de	  Geertebuurt	  (6.24),	  Lange	  Nieuwstraat	  e.o.	  (6.25),	  Nieuwegracht-‐Oost	  (6.26),	  
Bleekstraat	  e.o.	  (6.27)	  en	  Hoog	  Boulandt	  (6.28).	  	  
	  
De	  binnenstad	  is	  verder	  op	  te	  delen	  in	  een	  aantal	  buurten	  met	  verschillende	  functionele	  kenmerken	  
(figuur	  4.2).	  Zo	  hebben	  de	  buurten	  Springweg	  e.o.,	  Nieuwegracht-‐Oost,	  Noorderlijke	  Oude	  Stad	  en	  
Hoogh	  Boulandt	  voornamelijk	  een	  woonfunctie.	  De	  buurten	  waarin	  er	  sprake	  is	  van	  een	  mix	  van	  
wonen	  en	  winkels	  zijn:	  Voorstraat-‐Nobelstraat	  e.o.	  en	  Wijk	  C.	  De	  straten	  die	  door	  deze	  buurten	  
lopen,	  Voorstraat,	  Nobelstraat	  en	  St.	  Jacobstraat	  fungeren	  meer	  als	  aanlooproute	  naar	  het	  
kernwinkelgebied.	  Buurten	  met	  een	  vooral	  cultureel	  karakter	  en	  kleinschalige	  winkels	  zijn	  
Oudegracht-‐Zuid	  –	  Lange	  Nieuwstraat.	  Deze	  buurt	  maakt	  deel	  uit	  van	  het	  Museumkwartier	  met	  
onder	  andere	  het	  Catharijneconvent,	  het	  Centraal	  Museum	  en	  het	  Nijntjehuis.	  Daarnaast	  is	  er	  rond	  
Ledig	  Erf	  en	  de	  Twijnstraat	  een	  mix	  van	  kleinschalige	  horeca	  en	  detailhandel.	  	  
En	  ten	  slotte	  is	  er	  het	  kernwinkelgebied	  met	  de	  winkels	  die	  gelegen	  zijn	  in	  het	  A1-‐locatiegebied	  en	  
waar	  er	  een	  groot	  aanbod	  is	  van	  horeca.	  Hoog	  Catharijne	  is	  zowel	  onderdeel	  van	  het	  
kernwinkelgebied	  als	  van	  het	  stationsgebied	  en	  heeft	  daarom	  een	  eigen	  bestemmingsplan.	  Het	  
gebied	  fungeert	  immers	  als	  poort	  naar	  de	  binnenstad.	  Een	  goede	  aanhechting	  tussen	  het	  
stationsgebied	  is	  van	  groot	  belang	  omdat	  veel	  bezoekers	  met	  het	  openbaar	  vervoer	  naar	  Utrecht	  
komen	  (Gemeente	  Utrecht,	  2010).	  	  
	  
De	  hierboven	  genoemde	  grenzen	  en	  deelgebieden	  van	  de	  binnenstad	  schetsen	  de	  indeling	  van	  het	  
huidig	  beleid.	  In	  dit	  onderzoek	  wordt	  verder	  geen	  aandacht	  besteed	  aan	  de	  beleidsvisie	  van	  de	  
deelgebieden,	  omdat	  in	  dit	  onderzoek	  een	  van	  de	  doelen	  is	  om	  te	  achterhalen	  wat	  de	  binnenstad	  is	  
volgens	  de	  respondenten	  en	  welke	  deelgebieden	  er	  te	  onderscheiden	  zijn	  op	  basis	  van	  hun	  beleving.	  	  	  
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Figuur	  4.2	  Deelgebieden	  die	  onderscheiden	  worden	  in	  het	  
gemeentelijk	  beleid.	  Bron:	  Gemeente	  Utrecht,	  2010	  

Figuur	  4.1	  Indeling	  van	  de	  wijk	  Binnenstad	  in	  subwijken	  en	  
buurten.	  Bron:	  WistUdata	  Utrecht,	  2014.	  
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4.2	  Demografie	  van	  de	  binnenstad	  
	  
Enkele	  demografische	  basisgegevens	  van	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  worden	  nu	  kort	  besproken.	  Het	  
zijn	  de	  gegevens	  met	  betrekking	  tot	  geslacht	  en	  leeftijd	  van	  de	  bewoners	  van	  de	  binnenstad.	  Van	  de	  
322.000	  inwoners	  in	  de	  stad	  Utrecht	  wonen	  er	  16.989	  in	  de	  wijk	  Binnenstad,	  dit	  zijn	  net	  iets	  meer	  
mannen	  dan	  vrouwen	  (tabel	  1).	  Daarbij	  is	  de	  verwachting	  dat	  het	  bevolkingsaantal	  van	  de	  stad	  de	  
komende	  jaren	  blijft	  groeien	  (Gemeente	  Utrecht,	  2013).	  	  
	   Opvallend	  voor	  Utrecht	  is	  het	  hoge	  percentage	  bewoners	  dat	  jonger	  is	  dan	  35	  jaar	  oud	  (tabel	  
4.2)	  Dit	  geldt	  zowel	  voor	  de	  stad	  Utrecht,	  als	  in	  nog	  sterkere	  mate	  voor	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht.	  
Meer	  dan	  de	  helft	  van	  de	  bevolking	  van	  de	  stad	  is	  onder	  de	  35	  jaar	  oud,	  hetgeen	  bijzonder	  is	  in	  een	  
vergrijzende	  maatschappij.	  Het	  grote	  aandeel	  jonge	  mensen	  kan	  deels	  verklaard	  worden	  door	  de	  
grote	  hoeveelheid	  studenten	  in	  Utrecht.	  De	  doelgroep	  waar	  dit	  onderzoek	  zich	  op	  richt,	  is	  de	  groep	  
in	  de	  leeftijdscategorie	  van	  16	  tot	  en	  met	  25	  jaar.	  Deze	  groep	  vertegenwoordigt	  ongeveer	  20%	  van	  
de	  bevolking	  van	  Utrecht	  (tabel	  4.2).	  	  
	  
	   Binnenstad	   Utrecht	  
Aantal	  inwoners	   16.989	   322.000	  
Percentage	  man	   50,4	   48,5	  
Percentage	  vrouw	   49,6	   51,5	  
Tabel	  4.1	  Inwoners,	  man-‐vrouw	  verdeling	  in	  de	  wijk	  Binnenstad	  en	  Utrecht	  in	  totaal,	  2012.	  	  
Bron:	  WistUdata	  Utrecht	  (2014)	  
	  
	   Binnenstad	   Utrecht	  
0	  –	  17	   7,3	   19,8	  
18	  -‐	  24	   18,3	   13,7	  
25	  –	  34	   31,8	   20,9	  
35	  -‐	  54	   24,4	   27,4	  
55	  –	  64	   10,0	   8,2	  
65	  +	   8,1	   10,0	  
Tabel	  4.2	  Leeftijdsopbouw	  in	  percentages	  in	  de	  wijk	  Binnenstad	  en	  Utrecht	  in	  totaal,	  2012.	  Bron:	  
WistUdata	  Utrecht	  (2014)	  
	  
Een	  groot	  deel	  van	  deze	  groep	  zijn	  studenten.	  Door	  de	  aanwezigheid	  van	  de	  universiteit	  en	  
hogescholen,	  is	  het	  aandeel	  studenten	  in	  Utrecht	  hoog.	  Op	  basis	  van	  een	  onderzoek	  dat	  in	  2012	  
uitgevoerd	  is	  door	  het	  Kenniscentrum	  Studentenhuisvesting	  (KENCES),	  is	  het	  studentenratio	  van	  
Utrecht	  9,5%	  (Apollo12,	  2012).	  Dat	  wil	  zeggen	  dat	  van	  de	  totale	  bevolking,	  bijna	  tien	  procent	  student	  
is	  aan	  het	  HBO	  of	  WO.	  Dit	  komt	  ook	  terug	  in	  de	  Utrecht	  Monitor	  2013	  (Gemeente	  Utrecht,	  2013):	  	  
‘Utrecht	  heeft	  de	  hoogst	  opgeleide	  beroepsbevolking	  van	  de	  50	  grootste	  steden	  van	  Nederland.	  Het	  
aandeel	  laagopgeleiden	  is	  relatief	  klein’.	  
	   Dat	  er	  veel	  studenten	  wonen	  in	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  is	  ook	  terug	  te	  zien	  in	  de	  
verblijfsduur	  per	  adres	  (tabel	  4.3).	  Studenten	  hebben	  namelijk	  een	  hogere	  verhuisfrequentie	  dan	  
andere	  bevolkingsgroepen	  (Gemeente	  Utrecht,	  2013).	  	  

	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  Verblijfsduur	  op	  een	  woonadres	   	  	   Wijk	  Binnenstad	   Utrecht	  
<	  1	  jaar	   2012	   21,9%	   15,9%	  
%	   2014	   22,6%	   15,4%	  
1-‐5	  jaar	   2012	   39,75	   35,8%	  

	  
2014	   37,5%	   33,2%	  

>	  5	  jaar	   2012	   38,4%	   48,4%	  

	  
2014	   39,9%	   51,4%	  

Tabel	  4.3	  Percentages	  verblijfsduur	  per	  woonadres	  in	  de	  wijk	  Binnenstad	  
en	  Utrecht	  in	  totaal.	  Bron:	  WistUdata	  Utrecht,	  2014.	  	  
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Jongeren:	  grofweg	  3	  levensfasen	  
Binnen	  de	  doelgroep	  van	  dit	  onderzoek,	  jongeren	  van	  16	  tot	  en	  met	  25	  jaar	  zijn	  er	  grofweg	  drie	  
subgroepen	  te	  onderscheiden.	  Deze	  groepen	  verschillen	  van	  elkaar	  in	  levensfase	  en	  zijn	  middelbare	  
scholieren,	  studenten	  en	  starters.	  Onder	  de	  middelbare	  scholieren	  vallen	  de	  jongeren	  in	  de	  leeftijd	  
van	  16-‐18	  jaar	  oud.	  Zij	  zitten	  vaak	  nog	  op	  het	  voortgezet	  onderwijs.	  Hierbij	  is	  hun	  woonsituatie	  dan	  
over	  het	  algemeen	  dat	  ze	  nog	  in	  hun	  ouderlijk	  huis	  wonen.	  De	  tweede	  groep	  zijn	  de	  studenten.	  Zoals	  
hiervoor	  al	  beschreven	  is	  volgt	  het	  grootste	  deel	  van	  jongeren	  tussen	  de	  18	  en	  25	  jaar	  die	  in	  Utrecht	  
woont	  een	  vervolgopleiding	  en	  is	  dus	  student.	  De	  derde	  groep	  die	  binnen	  de	  jongeren	  vallen	  in	  dit	  
onderzoek	  zijn	  de	  zogenaamde	  ‘starters’.	  Dit	  zijn	  afgestudeerden	  die	  net	  aan	  het	  werk	  zijn	  nadat	  ze	  
hun	  studie	  hebben	  afgerond.	  Zij	  wonen	  vaak	  nog	  in	  de	  stad	  waar	  ze	  hebben	  gestudeerd,	  in	  dit	  geval	  
Utrecht.	  	  
	  
4.3	  Voorzieningen	  in	  de	  binnenstad	  
	  
Hieronder	  worden	  enkele	  voor	  dit	  onderzoek	  relevante	  feiten	  en	  cijfers	  van	  de	  binnenstad	  
gepresenteerd	  met	  betrekking	  tot	  verschillende	  typen	  voorzieningen.	  
	  
Detailhandel	  
De	  totale	  oppervlakte	  van	  alle	  detailhandel	  bij	  elkaar	  is	  130.000	  m2.	  Hiervan	  staat	  4,2%	  leeg,	  wat	  in	  
vergelijking	  met	  andere	  steden	  een	  laag	  percentage	  is.	  De	  komende	  jaren	  komt	  er	  ongeveer	  14.000	  
m2	  oppervlakte	  bij	  in	  de	  binnenstad.	  De	  weekomzet	  in	  de	  binnenstad	  wordt	  geschat	  op	  10,7	  miljoen;	  
op	  basis	  daarvan	  wordt	  de	  totale	  jaaromzet	  geschat	  op	  559	  miljoen.	  De	  vloerproductiviteit	  is	  de	  
gemiddelde	  omzet	  per	  vierkante	  meter.	  Utrecht	  scoort	  daarmee	  het	  hoogst	  van	  Nederland	  
(Vastgoedmonitor,	  2012).	  	  
	  
Horeca	  
In	  Utrecht	  zijn	  er	  26	  horecabedrijven	  per	  10.000	  inwoners.	  Utrecht	  telt	  in	  totaal	  zo'n	  750	  
horecabedrijven,	  waarvan	  een	  derde	  zich	  in	  de	  binnenstad	  bevindt.	  In	  vergelijking	  met	  andere	  grote	  
steden,	  is	  dit	  relatief	  weinig.	  Hoewel	  er	  vanuit	  de	  markt	  wel	  vraag	  is	  naar	  ruimte	  voor	  nieuwe	  
horecagelegenheden,	  zijn	  de	  mogelijkheden	  hiervoor	  in	  de	  binnenstad	  beperkt	  (Gemeente	  Utrecht,	  
2010,	  p.	  66).	  Dit	  komt	  doordat	  de	  stad	  in	  veel	  gevallen	  ‘vast	  zit’	  aan	  bestemmingsplannen.	  Wanneer	  
een	  pand	  in	  het	  bestemmingsplan	  is	  opgenomen	  met	  bijvoorbeeld	  een	  woon-‐	  of	  
detailhandelsfunctie,	  kan	  deze	  bestemming	  niet	  makkelijk	  worden	  omgezet	  naar	  een	  
horecabestemming.	  De	  achterliggende	  gedachte	  van	  het	  vastleggen	  van	  deze	  weinige	  
horecabestemmingen	  is	  in	  veel	  binnensteden,	  en	  zo	  ook	  in	  Utrecht,	  dat	  de	  geluidoverlast	  van	  
horecagelegenheden	  voor	  de	  bewoners	  in	  de	  binnenstad	  dient	  te	  worden	  beperkt	  (Gemeente	  
Utrecht,	  2010).	  	  
	  
Culturele	  voorzieningen	  
Op	  jaarbasis	  bezoeken	  in	  totaal	  917.136	  mensen	  een	  museum	  in	  Utrecht.	  Het	  meest	  bezocht	  is	  het	  
Spoorwegmuseum	  (39,3	  %)	  gevolgd	  door	  het	  Centraal	  Museum	  (14,8	  %)	  en	  het	  Catharijneconvent	  
(10,2	  %).	  Verder	  telt	  de	  Utrechtse	  binnenstad	  negen	  theaters	  en	  zes	  bioscopen	  (Gemeente	  Utrecht,	  
2010,	  p.	  73).	  Daarnaast	  zijn	  er	  137	  evenementen	  met	  meer	  dan	  3000	  bezoekers	  per	  jaar,	  in	  2011.	  
Grote	  evenementen	  als	  het	  Nederlands	  Film	  Festival	  trokken	  in	  2011	  152.00	  bezoekers.	  Andere	  grote	  
publiekstrekkers	  waren	  in	  2011	  de	  Vakantiebeurs	  (117.00	  bezoekers),	  de	  50plus-‐beurs	  (104.000	  
bezoekers)	  en	  de	  Motorbeurs	  (97.500	  bezoekers).	  
	  
Toerisme	  
Utrecht	  telt	  43	  hotelkamers	  per	  10.000	  inwoners,	  dat	  is	  het	  laagste	  aantal	  van	  de	  G4	  plus	  Maastricht	  
(grote	  toeristenstad).	  Het	  totaal	  aantal	  overnachtingen	  in	  Utrecht	  was	  in	  2011	  759.000.	  Er	  zijn	  19	  
hotels,	  waarvan	  zes	  (32	  %)	  in	  de	  binnenstad.	  Van	  de	  1302	  hotelkamers	  zijn	  er	  689	  (53	  %)	  in	  de	  
binnenstad.	  Daarnaast	  zijn	  er	  34	  Bed&Breakfast-‐locaties	  met	  103	  kamers	  in	  totaal,	  waarvan	  tien	  
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B&B’s	  (29	  %)	  met	  een	  totaal	  van	  19	  kamers	  (18,4	  %)	  in	  de	  binnenstad	  (Gemeente	  Utrecht,	  2010).	  Met	  
een	  toegevoegde	  waarde	  van	  550	  miljoen	  euro,	  een	  werkgelegenheid	  van	  12.000	  voltijdbanen	  en	  
een	  belangrijke	  bijdrage	  aan	  het	  voorzieningenniveau	  en	  de	  leefbaarheid	  
	  
Publieke	  voorzieningen	  
In	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  zijn	  er	  net	  als	  in	  andere	  steden	  diverse	  publieke	  voorzieningen,	  zoals	  	  
openbare	  toiletten,	  een	  openbare	  bibliotheek,	  bankjes	  op	  straat	  en	  een	  VVV	  voor	  
toeristeninformatie.	  Uniek	  aan	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  is	  dat	  het	  eind	  2014	  in	  de	  gehele	  stad	  een	  
gratis	  Wi-‐Fi	  netwerk	  krijgt	  (NU.nl,	  2014).	  
	   	  
4.4	  Bezoekers	  van	  de	  binnenstad	  	  
	  
De	  Utrechtse	  binnenstad	  is	  een	  plek	  die	  door	  veel	  mensen	  wordt	  veel	  bezocht.	  Jaarlijks	  komen	  er	  in	  
totaal	  ruim	  17	  miljoen	  bezoekers	  naar	  Utrecht	  (Bezoek	  Utrecht,	  2014).	  	  De	  herkomst	  van	  de	  
bezoekers	  van	  de	  binnenstad	  is	  als	  volgt:	  51	  procent	  komt	  uit	  Utrecht	  zelf,	  19	  procent	  uit	  de	  regio	  en	  
30	  procent	  komt	  elders	  vandaan	  (Gemeente	  Utrecht,	  2013).	  Hier	  wordt	  specifiek	  gekeken	  naar	  de	  51	  
procent	  van	  de	  bezoekers	  die	  uit	  de	  stad	  Utrecht	  zelf	  komt	  (tabel	  4.4).	  	  
	  
	   Inwonersaantal	   Percentage	  bezoekers	  

van	  de	  binnenstad	  
Gemiddeld	  inkomen	  
pp.	  (x	  €1.000)	  

West	   27.689	   7	   33,3	  
Noordwest	   42.094	   8	   27,9	  
Overvecht	   31.563	   5	   25,6	  
Noordoost	   37.223	   17	   39,2	  
Oost	   31.071	   8	   38,1	  
Binnenstad	   16.989	   27	   33,6	  
Zuid	   26.417	   7	   31,5	  
Zuidwest	   36.337	   13	   29,6	  
Leidsche	  Rijn	   27.763	   5	   40,8	  
Vleuten-‐De	  Meern	   44.854	   3	   41,5	  
	   	   	   	  
Utrecht	   322.000	   51	   29,4	  
Tabel	  4.4	  Herkomst	  bezoekers	  en	  gemiddelde	  inkomen	  per	  wijk	  in	  2012.	  Bron:	  Strabo	  (2012),	  
Wistudata.nl,	  Gemeente	  Utrecht	  (2013)	  	  
	  
Van	  alle	  bezoekers	  van	  de	  binnenstad	  die	  in	  Utrecht	  wonen,	  woont	  27	  procent	  in	  de	  binnenstad	  zelf.	  
Dat	  zij	  de	  groep	  vormen	  die	  de	  binnenstad	  het	  meest	  bezoeken	  komt	  hier	  dan	  ook	  logischerwijs	  uit	  
voort.	  Het	  gemiddelde	  inkomen	  per	  bezoeker	  is	  interessant	  om	  te	  weten,	  aangezien	  er	  op	  basis	  
hiervan	  verwacht	  kan	  worden	  dat	  de	  bezoekers	  met	  een	  hoger	  inkomen,	  ook	  meer	  besteden	  in	  de	  
binnenstad.	  Een	  laag	  percentage	  van	  de	  bezoekers	  van	  de	  binnenstad	  bestaat	  uit	  mensen	  die	  wonen	  
in	  de	  wijken	  Leidsche	  Rijn	  en	  Vleuten-‐	  de	  Meern.	  Tegelijkertijd	  hebben	  zij	  wel	  het	  hoogste	  
gemiddelde	  inkomen	  per	  persoon.	  Dit	  is	  dus	  wellicht	  een	  aantrekkelijke	  doelgroep	  om	  naar	  de	  
binnenstad	  te	  trekken.	  De	  meeste	  mensen	  die	  de	  binnenstad	  bezoeken	  komen	  alleen,	  namelijk	  71%.	  
Drieëntwintig	  procent	  van	  de	  bezoekers	  komt	  samen.	  Slechts	  6	  %	  procent	  van	  het	  bezoek	  bestond	  uit	  
een	  gezelschat	  van	  3	  personen	  of	  meer.	  Het	  gemiddelde	  bedrag	  dat	  een	  bezoeker	  besteedt	  per	  
bezoek	  in	  de	  binnenstad	  is	  €31.	  Een	  aanzienlijk	  percentage	  van	  de	  bezoekers	  geeft	  aan	  niets	  te	  
besteden,	  namelijk	  43	  %	  (Gemeente	  Utrecht,	  2013).	  	  
	  
Ongeacht	  de	  bovenstaande	  achtergrond	  informatie,	  zorgen	  alle	  mensen	  die	  een	  bezoek	  brengen	  aan	  
de	  binnenstad	  er	  tezamen	  voor	  dat	  het	  op	  sommige	  momenten	  drukker	  is	  dan	  op	  andere	  momenten.	  
Het	  is	  van	  belang	  om	  een	  beeld	  te	  schetsen	  van	  de	  drukte	  in	  de	  binnenstad,	  omdat	  deze	  drukte	  en	  de	  
aanwezigheid	  van	  andere	  mensen	  van	  invloed	  zijn	  op	  de	  beleving	  van	  jongeren	  wanneer	  zij	  in	  de	  
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binnenstad	  lopen	  (zie	  hoofdstuk	  5).	  Wat	  betreft	  het	  verschil	  in	  drukte	  op	  de	  verschillende	  dagen	  van	  
de	  week,	  blijkt	  dat	  zaterdag	  de	  drukst	  bezochte	  dag	  van	  de	  week	  is,	  gevolgd	  door	  de	  donderdag	  
(figuur	  4.4).	  Het	  druktebeeld	  op	  een	  zondag	  is	  uit	  de	  gegevens	  weggelaten,	  omdat	  op	  het	  moment	  
van	  meten	  de	  winkels	  nog	  niet	  elke	  zondag	  geopend	  waren,	  waardoor	  een	  vertekent	  beeld	  zou	  
ontstaan.	  Tegenwoordig	  zijn	  echter	  in	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  de	  winkels	  ook	  op	  zondag	  open	  
(Bezoek	  Utrecht,	  2014).	  	  
	  

	  
Ook	  qua	  tijdstip	  van	  bezoek	  zijn	  er	  verschillen	  in	  drukte	  te	  zien.	  Zo	  komen	  in	  heel	  Nederland	  de	  
meeste	  bezoekers	  pas	  na	  het	  middaguur	  en	  is	  het	  tussen	  kwart	  voor	  twee	  en	  kwart	  over	  drie	  ’s	  
middags	  het	  drukst	  (Locatus,	  2012a/b,	  p.	  13).	  Deze	  tijden	  gelden	  ook	  voor	  het	  kernwinkelgebied	  in	  
de	  binnenstad	  van	  Utrecht,	  met	  uitzondering	  van	  Hoog	  Catharijne.	  Voor	  Hoog	  Catharijne	  is	  de	  meest	  
drukke	  periode	  van	  de	  dag	  wat	  later	  op	  de	  middag	  tussen	  half	  vier	  en	  vijf	  uur	  (Locatus,	  2012b,	  p.	  13).	  
Een	  reden	  hiervoor	  zou	  kunnen	  zijn	  dat	  bezoekers	  die	  met	  het	  openbaar	  vervoer	  zijn	  gekomen,	  of	  
hun	  auto	  in	  één	  van	  de	  vele	  parkeergarages	  in	  en	  om	  Hoog	  Catharijne	  hebben	  neergezet,	  aan	  het	  
eind	  van	  de	  middag	  terug	  gaan	  naar	  het	  station	  of	  hun	  auto.	  
	  
4.5	  Looppatronen	  in	  de	  binnenstad	  	  
	  
Zoals	  in	  de	  inleiding	  al	  is	  genoemd,	  is	  er	  al	  vaker	  kwantitatief	  onderzoek	  gedaan	  naar	  looproutes	  in	  
de	  binnenstad.	  Deze	  onderzoeken	  zijn	  voornamelijk	  uitgevoerd	  op	  macroniveau.	  Door	  midden	  van	  
dit	  soort	  onderzoek	  dat	  uitgevoerd	  wordt	  door	  het	  houden	  van	  grootschalige	  tellingen	  in	  de	  
binnenstad,	  wordt	  een	  beeld	  gegeven	  van	  welke	  straten	  overbevolkt	  zijn	  door	  voetgangers	  of	  welke	  
plekken	  juist	  worden	  vermeden.	  Voor	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  heeft	  Locatus	  in	  2012	  een	  
passantenonderzoek	  uitgevoerd	  in	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  (Locatus,	  2012a/b).	  Het	  
onderzoeksgebied	  van	  dit	  onderzoek	  beslaat	  Hoog	  Catharijne	  en	  het	  ‘kernwinkelgebied’.	  Deze	  
definitie	  van	  het	  kernwinkelgebied	  is	  een	  definitie	  van	  Locatus	  zelf	  en	  komt	  niet	  precies	  overeen	  met	  
de	  definitie	  van	  de	  binnenstad	  van	  de	  Gemeente	  Utrecht.	  Er	  zijn	  tellingen	  gedaan	  in	  een	  gebied	  dat	  
zich	  uitstrekt	  vanaf	  de	  stationshal	  	  tot	  Oudkerkhof	  richting	  het	  oosten	  (figuur	  4.5).	  In	  het	  
onderzoeksgebied	  zijn	  op	  verschillende	  meetpunten	  tellingen	  gedaan	  van	  het	  aantal	  passanten	  (tabel	  
4.5)	  
	  

Figuur	  	  4.4:	  Druktebeeld	  winkelgebied	  Utrecht	  per	  dag	  van	  de	  
week.	  Bron:	  Locatus,	  2014a/b,	  p.10.	  
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Figuur	  4.5:	  Het	  kernwinkelgebied	  Utrecht	  aangehouden	  door	  Locatus,	  2012.	  Rood	  omlijnde	  gebied	  ligt	  
op	  niveau	  1	  (Hoog	  Catharijne	  en	  Station)	  en	  het	  paars	  omlijnde	  ligt	  op	  de	  begane	  grond	  (het	  
‘kernwinkelgebied).	  Bron:	  Locatus,	  2012/b,	  p.7	  en	  p.9.	  
	  

Tabel	  4.5	  Meetpunten	  en	  aantal	  passanten	  (Locatus,	  2012a/b).	  	  
	  
De	  plaats	  in	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  waar	  de	  meeste	  mensen	  passeren	  is	  bij	  de	  hoofduitgang	  van	  
Hoog	  Catharijne.	  Op	  het	  moment	  van	  de	  telling	  (een	  zaterdag	  in	  maart)	  passeerden	  ruim	  72.000	  
mensen	  deze	  plek	  (Locatus,	  2012a,	  p.	  9).	  Dit	  zullen	  niet	  enkel	  bezoekers	  van	  de	  stad	  zijn,	  maar	  
bijvoorbeeld	  ook	  forensen	  of	  bewoners	  die	  deze	  plek	  passeren	  om	  een	  andere	  plek	  te	  bereiken.	  Dit	  
geldt	  ook	  voor	  de	  eveneens	  drukke	  Stations	  traverse	  en	  Radboudtraverse	  (figuur	  4.5).	  Alle	  
meetpunten	  zijn	  logische	  doorgangen	  van	  het	  station	  naar	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht,	  daarom	  zijn	  
deze	  locaties	  als	  meetpunten	  geselecteerd	  in	  dit	  onderzoek.	  Buiten	  Hoog	  Catharijne	  in	  het	  
kernwinkelgebied	  blijken	  de	  grote	  staten	  met	  veel	  voorzieningen	  ook	  de	  drukste	  te	  zijn.	  Dit	  zijn	  
bijvoorbeeld	  het	  Vredenburgplein,	  de	  Steenweg	  en	  de	  Lange	  Elisabethstraat	  (figuur	  4.5).	  Ook	  de	  
Oude	  Gracht	  heeft	  gemiddeld	  25.000	  passanten	  op	  de	  gemeten	  zaterdag	  (Locatus,	  2012b,	  p.	  7).	  Let	  
wel,	  dit	  aantal	  geldt	  voor	  de	  westzijde,	  ofwel	  de	  ‘loopzijde’	  van	  de	  Oude	  Gracht.	  Op	  de	  oostzijde	  van	  
de	  gracht,	  de	  ‘fietszijde’	  passeren	  veel	  minder	  mensen	  te	  voet.	  Dit	  is	  te	  verklaren	  uit	  het	  feit	  dat	  je	  
aan	  die	  kant	  mag	  fietsen.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   Meetpunt	   Aantal	  passanten	  

1	   Boven	  Vredeburg	  75	   72.300	  

2	   Radboudtraverse	  18	   66.200	  

3	   Stations	  traverse	  2	   64.600	  

4	   Radboudtraverse	  32	   50.600	  

5	   Radboudtraverse	  205	   26.900	  

	   Meetpunt	   Aantal	  passanten	  

1	   Vredenburg	  8	   40.500	  

2	   Voor	  Clarenburg	  2	   35.900	  

3	   Steenweg	  52	   30.100	  

4	   L.	  Elisabethstraat	  10	   29.800	  

5	   Bakkerstraat	  4	   27.000	  
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Niet	  alle	  straten	  in	  de	  binnenstad	  worden	  even	  intensief	  gebruikt	  (figuur	  4.6).	  Zo	  passeerden	  
bijvoorbeeld	  ‘slechts’	  achtduizend	  mensen	  Oudkerkhof	  (Locatus,	  2012b,	  p.	  7).	  De	  exclusieve	  en	  
chique	  reputatie	  van	  de	  straat	  zou	  hiervoor	  een	  oorzaak	  kunnen	  zijn,	  anderzijds	  is	  deze	  straat	  
misschien	  lastiger	  te	  vinden	  voor	  bezoekers	  (Bezoek	  Utrecht,	  2014).	  Ook	  de	  Zadelstraat	  en	  de	  straten	  
richting	  de	  Neude	  hebben	  een	  stuk	  minder	  passanten	  dan	  de	  hoofdstraten	  zoals	  de	  Steenweg	  en	  de	  
Oude	  Gracht	  (Locatus,	  2012b,	  p.	  7).	  
	  
	  

	  
De	  hierboven	  beschreven	  macropatronen	  van	  de	  looproutes	  in	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  zijn	  het	  
resultaat	  van	  een	  kwantitatief	  onderzoek	  dat	  uitgevoerd	  is	  door	  middel	  van	  het	  doen	  van	  tellingen.	  
Er	  wordt	  weldegelijk	  een	  beeld	  geschetst	  van	  aantallen	  voetgangers,	  piekmomenten	  in	  drukte	  en	  van	  
wat	  de	  veel	  belopen	  en	  wat	  de	  minder	  belopen	  locaties	  zijn	  in	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht.	  Echter,	  de	  
voetgangers	  zijn	  allemaal	  slechts	  een	  nummertje	  en	  er	  ontbreekt	  diepgang	  over	  de	  mensen	  die	  in	  de	  
binnenstad	  lopen.	  Redenen	  voor	  hun	  looproutekeuze	  en	  de	  beleving	  van	  de	  wandelaars	  in	  de	  stad	  
wordt	  niet	  onderzocht.	  	  
	  
Met	  deze	  tellingen	  als	  achtergrondinformatie,	  focust	  dit	  onderzoek	  zich	  juist	  wel	  op	  de	  bezoekers	  
van	  de	  binnenstad	  als	  mens	  in	  plaats	  van	  als	  nummer.	  Door	  middel	  van	  kwalitatief	  onderzoek	  is	  
meegelopen	  met	  respondenten	  door	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  waarbij	  de	  focus	  lag	  op	  het	  
achterhalen	  van	  de	  beleving	  van	  de	  respondenten.	  De	  resultaten	  uit	  de	  walk-‐alongs	  als	  kwalitatieve	  
onderzoeksmethode	  worden	  in	  het	  volgende	  hoofdstuk	  uitgebreid	  besproken.	  

Figuur	  4.6:	  Aantal	  passanten	  per	  wegsegment	  op	  zaterdag	  31	  maart	  2012.	  De	  twee	  delen	  hebben	  een	  
andere	  schaal	  en	  passen	  bij	  de	  pijlen	  in	  elkaar.	  Bron:	  Locatus,	  2012a/b,	  p.	  16.	  
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5.	  Analyse	  en	  Resultaten	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  

In	  dit	  hoofdstuk	  worden	  de	  analyse	  en	  de	  resultaten	  van	  het	  onderzoek	  besproken.	  Eerst	  wordt	  in	  
paragraaf	  5.1	  toegelicht	  wie	  de	  respondenten	  van	  dit	  onderzoek	  zijn	  en	  hoe	  de	  onderzoekdata	  zijn	  
verkregen.	  Daarna	  worden	  de	  looproutes	  beschreven	  (paragraaf	  5.2)	  en	  de	  begrenzing	  en	  de	  
elementen	  van	  de	  binnenstad	  in	  de	  ogen	  van	  jongeren	  (paragraaf	  5.3).	  	  Paragraaf	  5.4	  beschrijft	  de	  
resultaten	  van	  de	  walk-‐alongs.	  Hieruit	  zijn	  deelgebieden	  te	  onderscheiden	  in	  de	  binnenstad	  van	  
Utrecht,	  deze	  worden	  toegelicht	  in	  paragraaf	  5.5	  en	  leiden	  tot	  het	  ruimtelijk	  eindproduct:	  de	  
sferenkaart	  in	  paragraaf	  5.6.	  	  

5.1	  Basisgegevens	  van	  de	  respondenten	  
	  
In	  hoofdstuk	  vier	  is	  de	  context	  van	  dit	  onderzoek	  geschetst	  op	  basis	  van	  de	  secundaire	  data	  op	  
macroniveau.	  	  De	  primaire	  data	  waar	  dit	  onderzoek	  op	  is	  gebaseerd	  zijn	  de	  verkregen	  data	  uit	  vijftien	  
walk-‐alongs.	  Per	  persoon	  is	  een	  wandeling	  door	  de	  binnenstad	  gemaakt	  van	  een	  uur,	  waarbij	  de	  
respondent	  de	  looproute	  zelf	  heeft	  bepaald	  en	  is	  tijdens	  het	  lopen	  een	  diepte-‐interview	  afgenomen.	  
Alle	  vijftien	  respondenten	  zijn	  jongeren	  tussen	  de	  16	  en	  25	  jaar	  die	  in	  Utrecht	  wonen.	  Binnen	  deze	  
vijftien	  jongeren	  is	  een	  zekere	  spreiding	  aangehouden	  in	  	  geslacht,	  leeftijd,	  levensfase	  (scholier,	  
student,	  starter),	  woonwijk,	  woonsituatie	  en	  studieachtergrond.	  Naast	  deze	  persoonlijke	  kenmerken	  
zijn	  de	  walk-‐alongs	  op	  verschillende	  dagen	  in	  de	  week	  afgenomen	  en	  op	  verschillende	  tijdstippen	  
(tabel	  5.1).	  Een	  uitgebreider	  overzicht	  van	  alle	  basisgegevens	  per	  respondent	  is	  terug	  te	  vinden	  in	  
bijlage	  3.	  

Geslacht	  	   10x	  man,	  5x	  vrouw	  
Leeftijd	  	   Variërend	  van	  16	  tot	  en	  met	  25,	  de	  gemiddelde	  leeftijd	  is	  22	  jaar	  en	  1	  

maand	  	  
Levensfase	   Variërend	  uit	  drie	  levensfasen:	  1	  scholier,	  11	  studenten	  en	  3	  starters	  
Woonwijk	   Verspreid	  over	  de	  stad	  Utrecht,	  zie	  figuur	  5.1	  
Woonsituatie	   1x	  ouderlijk	  huis,	  1x	  zelfstandig	  in	  een	  studio,	  1x	  samenwonen	  met	  	  1	  

ander	  persoon,	  12x	  op	  kamers	  in	  een	  studentenhuis	  met	  >3	  
personen.	  	  

Jaren	  woonachtig	  in	  Utrecht	   Variërend	  van	  1	  jaar	  tot	  20	  jaar,	  met	  een	  gemiddelde	  tijd	  van	  5,5	  jaar.	  	  
Studie-‐/werkrichting	   Uiteenlopende	  studie-‐/werkrichtingen	  	  
Dag	  van	  de	  week	   Verspreid	  over	  alle	  dagen	  in	  de	  week,	  behalve	  zondag:	  3x	  maandag	  

middag,	  4x	  dinsdag,	  2x	  woensdag,	  2x	  donderdag,	  2x	  vrijdag,	  2x	  
zaterdag.	  	  

Tijdstip	   Variërend	  van	  9.45	  uur	  tot	  21.00	  uur	  waarvan	  3	  in	  de	  ochtend,	  10	  in	  
de	  middag	  en	  2	  in	  de	  avond.	  	  

Weersomstandigheid	   Variërend:	  5x	  zonnig,	  warm	  en	  droog,	  3x	  regenachtig,	  fris	  en	  buien,	  
3x	  fris,	  bewolkt	  en	  droog,	  2x	  fris,	  zonnig	  en	  droog	  en	  2x	  regen	  en	  
onweer.	  

Tabel	  5.1:	  Samenvatting	  basisgegevens	  van	  de	  respondenten	  	  

Hieronder	  wordt	  een	  aantal	  rijen	  uit	  tabel	  5.1	  nader	  toegelicht.	  	  
Bij	  levensfase	  wordt	  een	  onderscheid	  gemaakt	  in	  drie	  fasen	  waar	  de	  jongeren	  zich	  in	  bevinden,	  
gebaseerd	  op	  hun	  dagelijkse	  werkzaamheden	  en	  de	  daardoor	  beïnvloedde	  leefstijl.	  In	  paragraaf	  4.3	  is	  
dit	  onderscheid	  al	  toegelicht.	  	  
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De	  woonwijk	  van	  de	  respondenten	  is	  redelijk	  verspreid	  over	  de	  stad	  Utrecht	  (figuur	  5.1).	  Bij	  het	  
benaderen	  van	  potentiele	  respondenten	  is	  er	  geprobeerd	  om	  jongeren	  uit	  zoveel	  mogelijk	  
verschillende	  wijken	  mee	  te	  laten	  werken	  met	  het	  onderzoek.	  Hoewel	  dit	  redelijk	  gelukt	  is,	  is	  te	  zien	  
dat	  er	  uit	  de	  wijken	  Lunetten	  en	  Leidsche	  Rijn	  geen	  respondent	  is	  gevonden	  om	  mee	  te	  werken.	  Dit	  
valt	  te	  verklaren	  uit	  het	  feit	  dat	  er	  in	  vergelijking	  met	  andere	  wijken	  in	  Utrecht	  minder	  jongeren	  in	  de	  
leeftijd	  van	  16-‐25	  jaar	  wonen	  in	  deze	  wijken	  (WistUData	  Utrecht,	  2014).	  
De	  woonsituatie	  van	  twaalf	  van	  de	  respondenten	  is	  dat	  ze	  op	  kamers	  wonen	  in	  een	  studentenhuis.	  
Drie	  hiervan	  wonen	  in	  een	  huis	  met	  alleen	  vrouwen,	  drie	  in	  een	  huis	  met	  alleen	  mannen	  en	  negen	  
respondenten	  wonen	  in	  een	  gemengd	  huis	  met	  tussen	  de	  drie	  en	  de	  negen	  mensen.	  Daaronder	  staat	  
de	  rij	  met	  het	  aantal	  jaren	  dat	  de	  respondent	  in	  de	  stad	  Utrecht	  woont.	  Gemiddeld	  is	  dit	  5,5	  jaar.	  Dit	  
lijkt	  hoog	  gezien	  het	  feit	  dat	  er	  een	  groot	  deel	  van	  de	  respondenten	  student	  is,	  	  maar	  dit	  komt	  
doordat	  er	  twee	  respondenten	  al	  hun	  hele	  leven	  in	  Utrecht	  wonen	  en	  zij	  hiermee	  het	  gemiddelde	  
omhoog	  halen.	  Drie	  andere	  respondenten	  komen	  oorspronkelijk	  uit	  Nieuwegein	  of	  de	  Bilt	  waardoor	  
ze	  Utrecht	  in	  hun	  jongere	  jaren	  ook	  al	  vaak	  hebben	  bezocht.	  De	  overige	  tien	  respondenten	  zijn	  
verder	  buiten	  Utrecht	  opgegroeid	  en	  zijn	  in	  Utrecht	  komen	  wonen	  in	  hun	  studententijd.	  	  
Ook	  is	  een	  spreiding	  bereikt	  in	  de	  dag,	  tijd	  en	  weersomstandigheid	  waarop	  de	  walk-‐along	  is	  
afgenomen	  (tabel	  5.1).	  	  
	  

	  

Voordat	  het	  daadwerkelijke	  lopen	  van	  start	  ging,	  is	  een	  aantal	  vragen	  gesteld	  om	  een	  beeld	  te	  krijgen	  
van	  de	  respondent	  als	  bezoeker	  van	  de	  binnenstad.	  Dit	  zijn	  de	  volgende	  vragen:	  	  

1. Hoe	  vaak	  bezoekt	  u	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht?	  
2. Met	  welk	  vervoermiddel	  bent	  u	  hier	  gekomen?	  
3. Waarom	  kiest	  u	  ervoor	  om	  hier	  te	  starten	  met	  lopen?	  	  
4. Met	  welk	  doel	  bezoekt	  u	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  het	  meest?	  

	  
De	  antwoorden	  op	  deze	  vragen	  zijn	  verwerkt	  in	  MAXQDA	  onder	  de	  codes	  ‘basisgegevens	  en	  
startvragen’	  en	  ‘doel	  van	  bezoek’	  en	  de	  analyse	  hiervan	  leidt	  tot	  de	  volgende	  bevindingen.	   	  
• Bezoekfrequentie:	  	  

Figuur	  5.1.1	  Woonlocaties	  van	  de	  vijftien	  respondenten	  in	  de	  Gemeente	  Utrecht	  
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Gemiddeld	  bezoeken	  jongeren	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  2,8	  keer	  per	  week.	  Dit	  aantal	  varieert	  van	  
eens	  in	  de	  anderhalve	  maand	  tot	  iedere	  dag	  en	  is	  gebaseerd	  op	  de	  momenten	  dat	  jongeren	  de	  
binnenstad	  van	  Utrecht	  te	  voet	  bezoeken.	  Vier	  respondenten	  bezoekt	  de	  binnenstad	  dagelijks,	  twee	  
hiervan	  wonen	  in	  de	  binnenstad.	  Zes	  anderen	  geven	  aan	  dat	  ze	  vaker	  in	  de	  binnenstad	  komen,	  maar	  
dat	  is	  dan	  op	  de	  momenten	  dat	  ze	  er	  doorheen	  fietsen,	  en	  die	  keren	  worden	  in	  dit	  onderzoek	  niet	  
meegenomen.	  	  
• Vervoermiddel:	  
Elf	  van	  de	  respondenten	  kwamen	  met	  de	  fiets	  naar	  het	  startpunt	  van	  de	  walk	  along,	  twee	  met	  de	  bus	  
en	  van	  twee	  respondenten	  was	  het	  startpunt	  van	  de	  walk-‐along	  hun	  huis.	  	  
• Startlocatie:	  
Het	  startpunt	  van	  de	  walk-‐alongs	  is	  door	  de	  respondenten	  zelf	  van	  te	  voren	  bepaald	  en	  is	  de	  plek	  
waar	  ze	  het	  meest	  frequent	  beginnen	  met	  lopen	  als	  zij	  door	  de	  binnenstad	  gaan	  lopen	  (figuur	  5.2).	  	  
Zoals	  op	  de	  kaart	  te	  zien	  is,	  starten	  alle	  respondenten	  in	  een	  afstand	  van	  maximaal	  800m	  van	  elkaar	  
(figuur	  5.2).	  Alle	  respondenten,	  behalve	  de	  twee	  die	  op	  station	  beginnen,	  starten	  op	  een	  centrale	  
locatie	  in	  de	  binnenstad.	  Wat	  opvalt	  is	  dat	  er	  een	  aantal	  plekken	  in	  de	  binnenstad	  zijn	  die	  door	  
meerdere	  respondenten	  als	  vaak	  gebruikt	  startpunt	  van	  hun	  looproute	  worden	  gebruikt.	  Ten	  eerste	  
is	  dit	  de	  Neude,	  waar	  vier	  van	  de	  vijftien	  jongeren	  starten	  met	  lopen	  nadat	  ze	  er	  hun	  fiets	  hebben	  
geparkeerd.	  ‘Als	  ik	  in	  de	  stad	  een	  boodschap	  ga	  doen,	  zet	  ik	  mijn	  fiets	  op	  de	  Neude	  en	  dan	  loop	  ik	  
verder,	  naar	  waar	  ik	  heen	  moet.	  Naar	  een	  winkel	  of	  naar	  waar	  we	  hebben	  afgesproken	  met	  
vriendinnen’	  (Saskia,	  vrouw,	  20).	  Ten	  tweede	  is	  dit	  het	  Vredenburg,	  waar	  drie	  van	  de	  vijftien	  
respondenten	  hun	  fiets	  neer	  zetten	  en	  hun	  route	  beginnen.	  Een	  reden	  voor	  de	  keuze	  van	  de	  
startlocatie	  is	  de	  aanwezigheid	  van	  een	  plek	  om	  je	  fiets	  te	  stallen.	  Jongeren	  maken	  over	  het	  
algemeen	  geen	  gebruik	  van	  de	  openbare	  fietsenstallingen	  die	  door	  de	  gemeente	  worden	  
gefaciliteerd,	  zoals	  op	  de	  begane	  grond	  van	  de	  Neudeflat	  of	  onder	  Vredenburg.	  Ze	  plaatsen	  hun	  fiets	  
in	  een	  van	  de	  onbeveiligde	  fietsenrekken	  of	  gewoon	  naast	  een	  rij	  andere	  fietsen,	  niet	  in	  een	  rek:	  
‘Ik	  kom	  meestal	  via	  station	  de	  binnenstad	  in	  en	  dan	  wil	  ik	  meestal	  gewoon	  snel	  ergens	  mijn	  fiets	  
neerzetten	  zodat	  ik	  de	  stad	  in	  kan	  lopen,	  want	  als	  ik	  ga	  winkelen	  of	  zo	  dan	  is	  het	  wel	  handig	  als	  ik	  niet	  
met	  de	  fiets	  ben.	  En	  je	  kan	  hem	  ook	  hier	  beneden	  in	  die	  nieuwe	  fietsenstalling	  onder	  Vredeburg	  
zetten,	  maar	  dat	  vind	  ik	  heel	  omslachtig.	  Dan	  moet	  je	  eerst	  stijl	  naar	  beneden,	  ik	  wil	  gewoon	  m’n	  
fiets	  neer	  kunnen	  zetten	  en	  meteen	  doorlopen’	  (Peter,	  man,	  23).	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figuur	  5.1.2:	  Startlocaties	  van	  de	  walk-‐alongs	  van	  de	  vijftien	  jongeren	  	  
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De	  keuze	  voor	  het	  startpunt	  hangt	  dus	  samen	  met	  het	  vervoersmiddel	  waarmee	  men	  naar	  de	  
binnenstad	  komt.	  Verspreid	  langs	  de	  Oudegracht	  starten	  zes	  respondenten	  hun	  walk-‐along	  (figuur	  
5.2).	  Bij	  twee	  van	  de	  vijftien	  respondenten	  was	  het	  startpunt	  hun	  eigen	  huis,	  één	  op	  de	  Vismarkt	  en	  
de	  ander	  op	  de	  Oudegracht,	  Noordelijk	  van	  de	  Viebrug.	  Beiden	  geven	  aan	  altijd	  vanaf	  huis	  te	  lopen	  in	  
de	  binnenstad,	  omdat	  alles	  goed	  te	  voet	  te	  bereiken	  is	  vanaf	  hun	  huizen	  (het	  lila	  en	  het	  paarse	  
bolletje	  op	  de	  kaart).	  De	  voornaamste	  redenen	  van	  de	  andere	  vier	  respondenten	  om	  op	  een	  punt	  
langs	  de	  gracht	  te	  starten	  met	  lopen	  is	  dat	  het	  makkelijk	  is	  om	  op	  een	  centraal	  punt	  de	  fiets	  neer	  te	  
zetten,	  dichtbij	  alle	  winkels	  die	  je	  wilt	  bezoeken.	  Ook	  gewenning	  speelt	  hierbij	  een	  rol:	  ‘Hier	  ben	  ik	  al	  
een	  keer	  eerder	  gestart	  en	  voor	  mijn	  gevoel	  zitten	  vanaf	  hier	  alle	  winkels	  dus	  als	  ik	  ergens	  naar	  op	  
zoek	  ben	  dan	  start	  ik	  hier’	  (Levi,	  man,	  20).	  Twee	  andere	  respondenten	  kwamen	  met	  de	  bus,	  
waardoor	  het	  startpunt	  het	  Centraal	  Station	  van	  Utrecht	  was.	  Een	  reden	  voor	  deze	  manier	  van	  
vervoer	  en	  dit	  startpunt	  was	  het	  slechte	  weer.	  Door	  de	  harde	  regen	  op	  die	  dag,	  hadden	  zij	  besloten	  
om	  met	  de	  bus	  te	  gaan.	  Daarbij	  was	  van	  een	  van	  hen	  haar	  fiets	  een	  aantal	  dagen	  geleden	  gestolen,	  
waardoor	  ze	  wel	  met	  de	  bus	  moest	  komen.	  Bij	  droger	  
weer	  en	  de	  beschikbaarheid	  tot	  een	  fiets,	  zouden	  ook	  zij	  met	  de	  fiets	  naar	  de	  binnenstad	  komen	  en	  
dan	  niet	  op	  het	  station	  starten,	  maar	  meer	  centraal.	  	  
Doel	  van	  het	  bezoek	  	  
Aan	  de	  respondenten	  is	  ook	  gevraagd	  met	  welk	  doel	  zij	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  het	  meest	  
bezoeken.	  Op	  basis	  van	  dit	  antwoord,	  werd	  hen	  de	  opdracht	  gegeven	  om	  hun	  route	  door	  de	  
binnenstad	  te	  lopen,	  dus	  bijvoorbeeld	  om	  te	  lopen	  alsof	  ze	  aan	  het	  winkelen	  waren.	  Wel	  moet	  hierbij	  
vermeld	  worden	  dat	  wanneer	  iemand	  het	  meest	  in	  de	  binnenstad	  kwam	  voor	  een	  bliksembezoek	  om	  
bijvoorbeeld	  alleen	  naar	  de	  Universiteitsbibliotheek	  te	  gaan,	  er	  is	  gevraagd	  naar	  een	  ander	  doel	  
waarbij	  een	  langere	  looproute	  van	  toepassing	  is.	  Ondanks	  dat	  in	  de	  vraagstelling	  gesteld	  werd	  met	  
welk	  doel	  ze	  het	  meest	  de	  binnenstad	  bezoeken,	  heeft	  meer	  dan	  de	  helft	  van	  de	  respondenten	  
meerdere	  activiteiten	  genoemd	  waarvoor	  ze	  naar	  de	  binnenstad	  komen.	  Het	  doel	  dat	  het	  vaakst	  
genoemd	  is	  winkelen,	  dit	  is	  door	  zeven	  respondenten	  genoemd.	  Een	  ander	  doel	  dat	  vaak	  genoemd	  
worden	  is	  ‘chillen	  met	  vrienden	  op	  het	  terras’	  (tabel	  5.2).	  	  
	  
Doel	  van	  bezoek	   Door	  aantal	  

respondenten	  
genoemd	  

Winkelen	   7	  
Chillen	  met	  vrienden	  op	  het	  terras	   4	  
Snel	  een	  boodschap	  doen	   3	  
Levensmiddelen	  kopen	  	   2	  
Bezoek	  Universiteitsbibliotheek	  	   2	  
Uitgaan	   2	  
Lekker	  rondlopen	  om	  het	  lopen	   1	  
Werken	   1	  
Uit	  eten	  gaan	   1	  
Tabel	  5.2:	  Doelen	  waarmee	  jongeren	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  bezoeken	  
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5.2	  Looproutes	  van	  jongeren	  	  
	  

Deze	  paragraaf	  geeft	  een	  overzicht	  van	  de	  gelopen	  routes	  tijdens	  de	  walk-‐alongs	  en	  de	  factoren	  die	  
de	  routekeuze	  van	  jongeren	  en	  hun	  manier	  van	  lopen	  door	  de	  binnenstad	  beïnvloeden.	  	  
	  
5.2.1	  Looproutes:	  de	  meest	  belopen	  locaties	  
Zoals	  hiervoor	  ook	  al	  werd	  genoemd,	  zijn	  de	  routes	  van	  de	  walk-‐alongs	  bepaald	  door	  de	  
respondenten	  zelf,	  op	  basis	  van	  het	  doel	  waarmee	  zij	  de	  binnenstad	  het	  vaakst	  bezoeken	  en	  de	  
meest	  gelopen	  route	  hierbij.	  Hierdoor	  zijn	  er	  vijftien	  verschillende	  routes	  gelopen	  (figuur	  5.2.1).	  Er	  is	  
goed	  te	  zien	  dat	  de	  looproutes	  allemaal	  anders	  zijn,	  maar	  tegelijkertijd	  op	  veel	  plekken	  overlappen.	  	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Bepaalde	  plekken	  lagen	  vaker	  op	  de	  route	  dan	  anderen	  en	  er	  zijn	  er	  ook	  plekken	  die	  maar	  met	  één	  
walk-‐along	  zijn	  bezocht	  (tabel	  5.3	  en	  figuur	  5.2.1).	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figuur	  5.2.1:	  Looproutes	  van	  de	  vijftien	  respondenten	  op	  twee	  verschillende	  schaalniveaus	  	  
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Locatie	   Aantal	  keer	  gelopen	  
Kruising	  Steenweg,	  Mariastraat,	  Bakkerstraat,	  Lange	  
Elisabethstraat	  	   17	  
Vredenburg	   16	  
Neude	  	   13	  
Oudegracht	  loopzijde:	  Bezembrug	  -‐	  Stadhuisbrug	   13	  
Oudegracht	  loopzijde:	  Bakkerstraat	  -‐	  Bezembrug	   12	  
Stadhuisbrug	   12	  
Lange	  Elisabethstraat	   10	  
Vismarkt:	  Stadhuisbrug	  -‐	  Hanengeschrei	   10	  
Bakkerbrug	   9	  
Viebrug	   9	  
Vismarkt:	  Hanengeschrei	  -‐	  Maartensbrug	   9	  
Bakkerstraat	   8	  
Oudegracht	  fietszijde:	  Bakkerbrug	  -‐	  Stadhuisbrug	   8	  
Potterstraat	   8	  
Choorstraat:	  Steenweg	  -‐	  Zadelstraat	   7	  
Lijnmarkt	  	   7	  
Oudegracht	  loopzijde:	  Drieharingstraat	  -‐	  Zakkendragerssteeg	   7	  
Steenweg	   7	  
Choorstraat:	  Stadhuisbrug	  -‐	  Steenweg	   6	  
Maartensbrug	  	   6	  
Lichtegaard	   5	  
Oudegracht	  loopzijde	  Zakkendragerssteeg	  –	  Lange	  Viestraat	   5	  
Janskerkhof	   5	  

	  

	  

In	  de	  rij	  van	  meest	  gepasseerde	  locaties	  staat	  de	  Oudegracht	  bovenaan	  (tabel	  5.4).	  Alle	  
respondenten	  zijn	  de	  Oude	  gracht	  minimaal	  één	  keer	  gepasseerd,	  maar	  een	  groot	  aantal	  keer	  ook	  
vaker.	  Dat	  de	  Oudegracht	  bovenaan	  staat	  is	  te	  verklaren	  uit	  het	  feit	  dat	  de	  Oudegracht	  van	  Noord	  
naar	  Zuid	  door	  de	  stad	  loopt	  en	  dus	  op	  veel	  plekken	  terug	  komt.	  Om	  een	  gedetailleerder	  beeld	  te	  
krijgen,	  is	  het	  verstandig	  om	  in	  te	  zoomen	  en	  de	  gracht	  in	  delen	  te	  verdelen.	  Dan	  is	  te	  zien	  dat	  alle	  
respondenten	  over	  de	  Oudegracht	  lopen	  en	  hem	  vaker	  passeren	  op	  het	  deel	  tussen	  de	  Viebrug	  en	  de	  
Gaardbrug	  dan	  ten	  noorden	  en	  zuiden	  daarvan.	  Ook	  Vredenburg	  en	  de	  Neude	  zijn	  veel	  bezocht	  door	  
de	  respondenten	  en	  komen	  vaak	  voor	  op	  de	  gelopen	  routes	  (tabel	  5.4	  en	  figuur	  5.2.2).	  	  

Op	  de	  onderstaande	  intensiteitskaart	  (figuur	  5.2.2)	  is	  duidelijk	  te	  zien	  dat	  sommige	  routes	  meer	  zijn	  
gelopen	  dan	  andere.	  Het	  kleurverschil	  geeft	  het	  verschil	  aan	  in	  de	  frequentie	  dat	  er	  gelopen	  is	  aan,	  
hoe	  donkerder	  de	  kleur,	  hoe	  vaker	  de	  route	  is	  gelopen.	  Er	  is	  een	  onderscheid	  gemaakt	  in	  acht	  
categorieën	  van	  intensiteit,	  variërend	  van	  een	  licht	  gele	  lijn,	  wat	  betekent	  dat	  er	  in	  alle	  walk-‐alongs	  1	  
keer	  gelopen	  is,	  tot	  een	  zwarte	  lijn,	  wat	  inhoudt	  dat	  er	  meer	  dan	  14	  keer	  gelopen	  is.	  Kijkend	  naar	  
beide	  kaarten	  (figuur	  5.2.1	  en	  5.2.2),	  is	  te	  zien	  dat	  de	  grenzen	  van	  het	  totale	  gebied	  waar	  de	  vijftien	  
jongeren	  hebben	  gelopen	  vrij	  compact	  is.	  Het	  strekt	  zich	  uit	  van	  de	  Voorstraat	  in	  het	  Noorden,	  de	  
Drift	  in	  het	  Oosten,	  de	  Gaardbrug	  in	  het	  Zuiden	  en	  het	  Centraal	  Station	  in	  het	  Westen.	  	  

	  

Tabel	  	  5.3:	  Meest	  belopen	  locaties	  in	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  	  
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De	  keuze	  van	  een	  looproute	  en	  redenen	  om	  af	  te	  wijken	  
Achteraf	  is	  gevraagd	  op	  welke	  manier	  men	  de	  route	  heeft	  gekozen	  en	  of	  ze	  van	  hun	  standaardroute	  
zijn	  afgeweken.	  Vier	  van	  de	  respondenten	  geven	  aan	  de	  route	  gelopen	  te	  hebben	  die	  ze	  in	  hun	  hoofd	  
hadden	  omdat	  ze	  die	  altijd	  lopen.	  Zij	  zijn	  ook	  niet	  van	  deze	  route	  afgeweken.	  In	  twee	  andere	  gevallen	  
is	  het	  eerste	  deel	  van	  de	  route	  gelopen	  zoals	  de	  respondent	  van	  te	  voren	  had	  bedacht,	  maar	  is	  
daarna	  –	  om	  de	  tijd	  te	  vullen	  -‐	  	  spontaan	  de	  route	  verlengd.	  Twee	  keer	  is	  de	  route	  in	  zijn	  geheel	  
spontaan	  gevormd	  tijdens	  het	  lopen.	  	  Vijf	  van	  de	  respondenten	  bleken	  achteraf	  te	  zijn	  afgeweken	  
van	  de	  vooraf	  bedachte	  route.	  De	  redenen	  hiervoor	  zijn	  uiteenlopend.	  Een	  jongen	  van	  20,	  die	  nog	  
maar	  anderhalf	  jaar	  in	  Utrecht	  woont,	  was	  tijdens	  het	  lopen	  de	  weg	  kwijt	  geraakt.	  Hij	  had	  niet	  door	  
dat	  we	  ergens	  anders	  heen	  liepen	  dan	  hij	  in	  zijn	  hoofd	  had.	  Een	  andere	  reden	  die	  door	  twee	  
respondenten	  gegeven	  wordt	  om	  af	  te	  wijken	  van	  de	  voorbedachte	  route	  is	  wanneer	  je	  ter	  plekke	  
een	  winkel	  ziet	  waar	  je	  nog	  even	  heen	  wil	  of	  waar	  je	  iets	  nodig	  hebt.	  Hier	  heeft	  zicht	  –	  een	  zintuig	  –	  
invloed	  op	  de	  gelopen	  route.	  Of	  een	  fysiek	  aspect:	  een	  vuilniswagen	  op	  de	  Bakkerbrug,	  die	  de	  
doorgang	  naar	  de	  Bakkerstraat	  versperde	  was	  voor	  een	  van	  de	  respondenten	  reden	  om	  langs	  de	  
gracht	  te	  blijven	  lopen.	  Eén	  van	  de	  routes	  is	  halverwege	  afgebroken	  door	  dat	  de	  
weersomstandigheden	  te	  slecht	  waren	  (figuur	  5.2.1:	  de	  lichtblauwe	  route	  begint	  op	  een	  ander	  punt	  
dan	  dat	  hij	  eindigt).	  Tot	  slot	  hebben	  twee	  respondenten	  achteraf	  aangegeven	  van	  hun	  normale	  route	  
te	  zijn	  afgeweken,	  zodat	  ze	  in	  belang	  van	  het	  onderzoek	  ook	  iets	  negatiefs	  van	  de	  binnenstad	  van	  
Utrecht	  konden	  laten	  zien.	  Hieruit	  blijkt	  dus	  inderdaad	  dat	  men	  normaal	  gesproken	  de	  routes	  loopt	  
die	  als	  aangenaam	  wordt	  beleefd.	  	  

5.2.1	  Factoren	  die	  de	  keuze	  van	  de	  looproute	  beïnvloeden	  
De	  keuze	  van	  de	  looproutes	  door	  de	  binnenstad	  wordt	  door	  verschillende	  factoren	  beïnvloed.	  Tijdens	  
het	  lopen	  geeft	  een	  aantal	  respondenten	  aan	  hun	  route	  door	  de	  stad	  zo	  aan	  te	  passen,	  dat	  hun	  
beleving	  	  positief	  wordt.	  Op	  de	  vorming	  van	  beleving	  wordt	  in	  de	  volgende	  paragrafen	  uitgebreider	  
ingegaan,	  hier	  wordt	  kort	  ingegaan	  op	  een	  aantal	  factoren	  die	  in	  hoofdstuk	  twee	  beschreven	  zijn,	  die	  
de	  keuze	  van	  de	  looproute	  beïnvloeden.	  Het	  gaat	  daarbij	  om	  fysieke	  aspecten	  (paragraaf	  2.2.1	  ),	  
functionele	  aspecten	  (paragraaf	  2.2.2),	  sociale	  aspecten	  (paragraaf	  2.2.3)	  en	  persoonlijke	  factoren	  
(paragraaf	  2.3.).	  

Figuur	  5.2.2:	  Intensiteitskaart	  van	  de	  gelopen	  routes	  	  
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• Fysieke	  aspecten	  zoals	  tijdelijke	  obstakels	  kunnen	  ook	  de	  looproute	  beïnvloeden:	  ‘	  …	  dan	  was	  ik	  
anders	  wel	  naar	  links	  gegaan	  bij	  de	  Bakkerstraat	  bij	  de	  vuilniswagen,	  maar	  dat	  was	  nu	  onhandig,	  
doordat	  de	  weg	  versperd	  was,	  dus	  toen	  gingen	  we	  rechtdoor’	  (Ernst,	  man,	  16).	  	  

• Ook	  functionele	  aspecten	  hebben	  invloed	  op	  de	  route,	  de	  ligging	  van	  de	  winkels	  bepaald	  bij	  
jongeren	  vaak	  hun	  route,	  aangezien	  ze	  veelal	  doelgericht	  in	  de	  binnenstad	  lopen:	  ‘Vaak	  is	  het	  
eerst	  etalageshoppen	  om	  te	  kijken	  of	  ik	  iets	  zie	  dat	  ik	  leuk	  vind	  en	  als	  ik	  iets	  zie	  ga	  ik	  dan	  naar	  
binnen	  en	  als	  ik	  dat	  niet	  vind	  dan	  loop	  ik	  gelijk	  door	  naar	  de	  andere	  winkel	  van	  image	  op	  de	  
lijnmarkt.	  (Benjamin,	  man,	  25).	  	  

• Sociale	  factoren	  spelen	  ook	  een	  rol	  bij	  de	  keuze	  van	  de	  looproute	  van	  jongeren:	  ‘Waarom	  ik	  hier	  
doorheen	  loop?	  Ik	  vind	  dit	  –	  de	  zakkendragerssteeg	  -‐	  een	  heel	  gezellig	  klein	  zijstraatje.	  En	  ik	  loop	  
hier	  ook	  omdat	  ik	  dan	  niet	  langs	  de	  bussen	  hoef	  te	  lopen.	  Je	  hoort	  hier	  geen	  bussen	  en	  daar	  bij	  
de	  bussen	  daar	  heb	  je	  ook	  een	  veel	  drukker	  fietspad.	  Hier	  kom	  je	  geen	  fiets	  tegen,	  er	  loopt	  daar	  
wel	  iemand	  met	  een	  fiets,	  maar	  die	  fietst	  zelf	  niet	  en	  die	  rust	  vind	  ik	  hier	  positief’	  (Nick,	  man,	  22).	  	  

• Daarnaast	  hebben	  gewenning	  en	  routines	  invloed	  op	  de	  route:	  ‘Ik	  loop	  op	  de	  automatische	  piloot	  
door	  de	  stad	  (Luc,	  man,	  20)	  en	  gewenning:	  ‘Deze	  route	  loop	  ik	  altijd	  naar	  de	  Albert	  Heijn‘	  
(Maarten,	  man,	  24).	  Of	  iemand	  wil	  zoveel	  mogelijk	  nieuwe	  dingen	  zien	  en	  loopt	  daarom	  bewust	  
niet	  twee	  keer	  dezelfde	  route	  (Benjamin,	  man,	  24),	  of	  tijdens	  het	  winkelen	  wil	  je	  ‘toch	  nog	  even	  
terug	  om	  te	  kopen	  wat	  je	  eerder	  hebt	  gezien’	  (Ellen,	  vrouw,	  22).	  Een	  van	  de	  respondenten	  noemt	  
dat	  hij	  de	  looproute	  van	  de	  walk-‐along	  aanpast,	  om	  zo	  ook	  iets	  negatiefs	  te	  kunnen	  laten	  zien	  van	  
de	  binnenstad:	  ‘Laten	  we	  nu	  dit	  lelijke	  stukje	  nemen,	  Achter	  Clarenburg	  richting	  de	  Olivier,	  zodat	  
we	  ook	  iets	  negatiefs	  hebben’	  (Ton,	  man,	  25).	  Normaal	  gesproken	  zou	  hij	  dit	  stuk	  juist	  vermijden	  
omdat	  het	  lelijk	  is.	  	  

• Tenslotte	  beïnvloedt	  ook	  het	  weer	  de	  looproute:	  ‘Het	  is	  wat	  dat	  betreft	  hier	  binnen	  nu	  wel	  
gezelliger,	  zeker	  omdat	  het	  buiten	  nu	  regent	  en	  grauw	  is	  en	  hier	  zijn	  lichtjes	  en	  mensen…	  En	  als	  
het	  niet	  zou	  regenen	  dan	  zou	  ik	  vanaf	  stationsplein	  buitenom	  lopen	  naar	  de	  Mariaplaats	  in	  plaats	  
van	  door	  Hoog	  Catharijne’	  (Cathelijne,	  vrouw,	  22).	  	  

	  
Over	  het	  herhalen	  van	  dezelfde	  route	  zijn	  de	  meningen	  verdeeld.	  Een	  aantal	  jongeren	  geeft	  aan	  dat	  
ze	  liever	  niet	  twee	  keer	  hetzelfde	  stukje	  lopen,	  zo	  ook	  Jorn	  (man,	  24):	  ‘Ik	  vind	  het	  altijd	  onzin	  om	  
twee	  keer	  door	  dezelfde	  straat	  te	  lopen,	  als	  je	  dan	  toch	  een	  wandeling	  maakt?	  Misschien	  zie	  je	  nog	  
wel	  iets	  leuks	  op	  de	  weg	  terug.	  Dan	  heb	  je	  voor	  je	  gevoel	  weer	  even	  een	  andere	  leuke	  route	  gelopen.	  
Dus	  het	  is	  een	  leuke	  afwisseling	  ook	  wel,	  ik	  vind	  het	  ook	  wel	  leuk	  om	  door	  de	  stad	  heen	  te	  lopen’.	  
Ellen	  (vrouw,	  22)	  doet	  juist	  het	  tegenovergestelde,	  en	  weer	  is	  dit	  uit	  praktische	  overweging:	  ‘Ja	  
eigenlijk	  loop	  ik	  wel	  vaker	  twee	  keer	  hetzelfde	  stukje,	  als	  ik	  ga	  winkelen	  bijvoorbeeld,	  dan	  ga	  ik	  eerst	  
een	  beetje	  overal	  een	  beetje	  kijken	  en	  dan	  ga	  ik	  daarna	  beslissen	  of	  ik	  iets	  wil	  of	  niet	  en	  als	  ik	  het	  
weer	  dan	  ga	  ik	  daarna	  nog	  even	  terug	  om	  het	  te	  kopen’.	  	  	  
	  
5.2.2	  	  Factoren	  die	  de	  manier	  en	  snelheid	  van	  het	  lopen	  beïnvloeden	  	  
Samenhangend	  met	  de	  routekeuze	  wordt	  ook	  de	  manier	  van	  lopen	  (doelgericht	  of	  flanerend	  etc.)	  
door	  verschillende	  factoren	  beïnvloed.	  Twaalf	  van	  de	  vijftien	  respondenten	  geeft	  aan	  dat	  ze	  bij	  een	  
bezoek	  aan	  de	  binnenstad	  vaak	  doelgericht	  en	  snel	  lopen.	  Waarbij	  het	  doel	  is	  iets	  te	  gaan	  kopen.	  Dit	  
komt	  overeen	  met	  de	  theorie	  die	  besproken	  is	  in	  paragraaf	  2.5,	  waaruit	  blijkt	  dat	  jongeren	  veelal	  
utilitaire,	  doelgerichte	  shoppers	  zijn.	  Om	  dit	  te	  doen	  gaan	  zij	  zover	  mogelijk	  de	  binnenstad	  in	  met	  
hun	  fiets	  en	  starten	  ze	  pas	  met	  lopen	  op	  het	  punt	  dat	  ze	  niet	  meer	  verder	  kunnen	  fietsen	  –	  omdat	  
het	  bijvoorbeeld	  te	  druk	  wordt	  –	  of	  wanneer	  ze	  bij	  de	  winkel	  zijn	  waar	  ze	  moeten	  zijn:	  ‘Ik	  heb	  niet	  
echt	  een	  vaste	  route,	  maar	  het	  is	  meer	  dat	  als	  je	  ergens	  naar	  op	  zoek	  bent,	  dan	  fiets	  je	  gewoon	  naar	  
die	  winkel.	  Ja	  als	  ik	  de	  tijd	  heb,	  dan	  ga	  ik	  wel	  lekker	  door	  de	  stad	  lopen,	  maar	  als	  ik	  echt	  iets	  nodig	  
heb	  dan	  fiets	  ik	  daar	  heen’	  (Ellen,	  vrouw,	  22)	  en	  ‘Ik	  heb	  ook	  eigenlijk	  altijd	  als	  ik	  hier	  ben	  een	  doel	  en	  
dan	  vind	  ik	  de	  slenterende	  mensen	  heel	  irritant,	  de	  mensen	  die	  maar	  wat	  rondlopen’	  (Lidwien,	  
vrouw,	  25).	  	  
	  
Hoewel	  de	  respondenten	  niet	  allemaal	  zijn	  ingegaan	  de	  snelheid	  van	  het	  lopen,	  	  valt	  er	  toch	  een	  
aantal	  zaken	  op.	  De	  manier	  van	  lopen	  en	  de	  bijbehorende	  loopsnelheid	  van	  jongeren	  hangen	  af	  van	  
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het	  doel	  waarmee	  ze	  in	  de	  stad	  zijn	  en	  varieert	  van:	  ‘zo	  snel	  mogelijk	  wat	  halen’:	  ‘Ik	  heb	  ook	  eigenlijk	  
altijd	  als	  ik	  in	  de	  stad	  ben	  een	  doel	  en	  dan	  vind	  ik	  de	  slenterende	  mensen	  heel	  irritant,	  de	  mensen	  die	  
maar	  wat	  rondlopen’	  (Lidwien,	  vrouw,	  25)	  tot:	  ‘Mijn	  gevoel	  is	  hier	  rust,	  gewoon	  lekker	  door	  rustig	  
door	  de	  stad	  lopen.	  Ik	  ga	  niet	  door	  de	  stad	  hardlopen	  naar	  m’n	  bestemming,	  maar	  je	  loopt	  een	  
beetje	  lekker	  te	  flaneren.	  Dat	  is	  de	  manier	  waarop	  ik	  door	  de	  stad	  loop	  en	  anders	  fiets	  ik	  erdoorheen,	  
want	  dan	  weet	  ik	  al	  waar	  ik	  moet	  zijn’	  (Bas,	  man,	  25).	  
	  
De	  sociale	  aspecten	  hebben	  volgens	  de	  respondenten	  het	  meest	  invloed	  op	  hun	  loopsnelheid.	  Van	  de	  
respondenten	  geeft	  een	  aantal	  aan	  dat	  wanneer	  er	  wervers	  van	  goede	  doelen	  of	  politieke	  partijen	  
staan,	  zij	  er	  zo	  snel	  mogelijk	  met	  een	  grote	  boog	  omheen	  lopen.	  Twee	  plekken	  worden	  meerdere	  
malen	  genoemd:	  op	  de	  Stadhuisbrug	  of	  op	  de	  kruising	  van	  de	  Lange	  Elisabethstraat	  en	  Voor	  
Clarenburg.	  Een	  sociale	  factor	  die	  invloed	  heeft	  op	  beleving	  is	  de	  mate	  van	  drukte,	  de	  aanwezigheid	  
van	  andere	  mensen,	  in	  de	  binnenstad.	  Wanneer	  het	  druk	  is,	  ontstaat	  een	  opgejaagd	  gevoel,	  
waardoor	  men	  aangeeft	  snel	  uit	  deze	  situatie	  te	  willen.	  Tegelijkertijd	  is	  een	  tempoversnelling	  
wanneer	  het	  druk	  is	  juist	  niet	  altijd	  mogelijk	  door	  de	  drukte.	  Aan	  de	  andere	  kant	  geeft	  een	  aantal	  
respondenten	  juist	  aan	  dat	  wanneer	  het	  rustig	  is	  in	  de	  stad,	  ze	  eerder	  gaan	  slenteren	  en	  flaneren.	  
Wanneer	  jongeren	  langzaam	  lopen	  en	  niet	  direct	  een	  doel	  hebben	  dat	  ze	  onder	  tijdsdruk	  moeten	  
bereiken,	  zijn	  ze	  meer	  gefocust	  op	  hun	  omgeving:	  ‘Als	  je	  loopt	  vind	  ik	  dat	  je	  meer	  van	  de	  binnenstad	  
kunt	  genieten	  zeg	  maar,	  doordat	  je	  er	  langzamer	  doorheen	  gaat’	  (Nick,	  man,	  22).	  Tegelijkertijd	  zien	  
andere	  respondenten	  juist	  het	  tegenovergestelde	  gebeuren:	  ‘Hier	  lopen	  over	  het	  algemeen	  minder	  
mensen,	  dus	  dan	  kun	  je	  sneller	  lopen’	  (Maarten,	  man,	  25)	  en	  ‘Je	  ziet	  hoe	  rustiger	  het	  wordt	  in	  de	  
stad,	  hoe	  sneller	  mensen	  oversteken,	  want	  ik	  denk	  wel	  dat	  mensen	  allemaal	  zo	  snel	  mogelijk	  naar	  
hun	  bestemming	  willen’	  (Benjamin,	  man,	  25).	  Peter	  (man,	  23)	  is	  het	  hiermee	  eens:	  ‘Het	  is	  natuurlijk	  
niet	  handig	  als	  het	  druk	  is	  als	  je	  wil	  winkelen,	  want	  dan	  wil	  je	  juist	  snel	  zijn.	  Ik	  ben	  wel	  van	  het	  
efficiënt	  winkelen’	  (Peter,	  man,	  23).	  	  
	  
Ook	  de	  uitstraling	  van	  de	  fysieke	  omgeving	  kan	  invloed	  hebben	  op	  de	  loopsnelheid:	  ‘In	  Hoog	  
Catharijne	  loop	  ik	  direct	  naar	  winkels	  toe	  en	  ben	  ik	  er	  ook	  meestal	  snel	  weer	  uit.	  Terwijl	  over	  de	  
gracht	  dan	  heb	  ik	  om	  een	  of	  andere	  reden	  minder	  haast	  omdat	  het	  gewoon	  leuk	  is	  om	  daar	  te	  
lopen’(Ernst,	  man,	  16).	  	  
	  
5.2.3	  	  Manier	  van	  oriëntatie	  in	  de	  binnenstad	  
Op	  de	  vraag	  hoe	  men	  zich	  oriënteert	  tijdens	  het	  lopen	  door	  de	  binnenstad	  is	  van	  alle	  respondenten	  
hun	  eerste	  antwoord	  dat	  ze	  dit	  uit	  hun	  hoofd	  doen	  en	  hier	  helemaal	  geen	  hulpmiddelen	  bij	  
gebruiken,	  want	  zo	  zeggen	  vijf	  van	  hen,	  ‘ze	  kennen	  de	  binnenstad	  op	  hun	  duimpje’.	  In	  het	  geval	  van	  
drie	  van	  de	  respondenten	  die	  al	  hun	  ‘hele	  leven’	  vaak	  in	  binnenstad	  van	  Utrecht	  komen,	  lijkt	  dit	  te	  
kloppen.	  Ze	  lopen	  vrijuit	  en	  op	  de	  automatische	  piloot	  door	  de	  stad.	  In	  het	  geval	  van	  twee	  andere	  
jongens	  blijkt	  dit	  grootspraak	  wanneer	  zij	  tijdens	  het	  lopen	  een	  moment	  hebben	  waarop	  ze	  
gedesoriënteerd	  zijn:	  ‘maar	  ik	  ben	  eigenlijk	  op	  zoek	  in	  mijn	  hoofd	  naar	  een	  ander	  stukje,	  maar	  ik	  
weet	  even	  niet	  waar	  het	  zit’	  (Levi,	  man,	  20).	  	  
	  
Als	  er	  iets	  langer	  wordt	  nagedacht	  over	  eventuele	  hulpmiddelen	  bij	  de	  oriëntatie,	  geeft	  de	  
meerderheid	  van	  de	  respondenten	  aan	  dat	  ze	  weldegelijk	  soms	  een	  hulpmiddel,	  te	  weten	  Google	  
Maps,	  	  te	  gebruiken	  bij	  de	  oriëntatie	  in	  de	  binnenstad.	  Veertien	  van	  de	  vijftien	  respondenten	  heeft	  
3G	  Internet	  op	  hun	  smartphone	  en	  beschikt	  dus	  altijd	  over	  de	  mogelijkheid	  om	  op	  Google	  Maps	  de	  
kaart	  van	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  te	  raadplegen:	  ‘En	  als	  ik	  iets	  niet	  kan	  vinden	  dan	  gebruik	  ik	  
Google	  Maps	  om	  het	  op	  te	  zoeken’	  (Saskia,	  vrouw,	  20).	  Dit	  opzoeken	  van	  de	  straat,	  winkel	  of	  andere	  
plek	  waar	  ze	  heen	  moeten	  doen	  ze	  echter	  liever	  van	  te	  voren	  thuis	  en	  niet	  wanneer	  ze	  al	  in	  de	  stad	  
lopen,	  want:	  ‘Als	  ik	  ergens	  heen	  moet	  dan	  zoek	  ik	  het	  een	  keer	  op	  thuis,	  maar	  ik	  ga	  niet	  terwijl	  ik	  loop	  
met	  Google	  Maps	  erbij	  lopen	  en	  ik	  ben	  niet	  zo	  dat	  ik	  alles	  volg	  wat	  Google	  zegt’	  (Nick,	  man,	  22).	  	  
	  
Opvallend	  is	  dat	  geen	  enkele	  keer	  door	  de	  respondenten	  genoemd	  wordt	  dat	  ze	  zich	  oriënteren	  door	  
middel	  van	  de	  bewegwijzering	  in	  de	  binnenstad,	  die	  valt	  hen	  blijkbaar	  helemaal	  niet	  op.	  Het	  grootste	  
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deel	  van	  de	  jongeren	  geeft	  aan	  dat	  ze	  tijdens	  het	  lopen	  in	  de	  stad	  bepaalde	  herkenningspunten	  
hebben	  waardoor	  ze	  weten	  waar	  ze	  zijn	  en	  waar	  ze	  heen	  gaan.	  Dit	  zijn	  onder	  andere	  de	  Dom,	  Neude,	  
Stadsschouwburg,	  Vredenburg,	  de	  Winkel	  van	  Sinkel	  en	  de	  gracht.	  Deze	  kunnen	  dus	  gezien	  worden	  
als	  landmarks	  in	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht.	  	  
	  
De	  bovenstaande	  uitkomsten	  komen	  overeen	  met	  de	  theorie	  (paragraaf	  2.5)	  die	  stelt	  dat	  de	  
hedendaagse	  jongeren	  in	  het	  dagelijks	  leven	  veel	  gebruik	  maken	  van	  hun	  mobiele	  telefoon	  met	  
internet	  en	  een	  bepaalde	  mate	  van	  afhankelijkheid	  hebben	  van	  hun	  telefoon.	  	  
	  
5.3	  ‘De	  binnenstad’	  in	  de	  ogen	  van	  jongeren	  	  

Om	  erachter	  te	  komen	  wat	  ‘de	  binnenstad’	  is	  in	  de	  ogen	  van	  jongeren	  is	  na	  afloop	  van	  de	  walk-‐along	  
aan	  de	  respondenten	  gevraagd	  om	  een	  mental	  map	  van	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  te	  tekenen.	  Dit	  is	  
een	  kaart	  met	  daarin	  de	  elementen	  die	  in	  je	  hoofd	  komen	  wanneer	  je	  aan	  de	  binnenstad	  denkt.	  Het	  
gaat	  het	  niet	  om	  dat	  het	  een	  topografische	  kaart	  wordt	  die	  op	  schaal	  getekend	  is.	  Het	  doel	  van	  een	  
mental	  map	  is	  om	  een	  inzicht	  te	  krijgen	  van	  het	  beeld	  dat	  iemand	  van	  een	  bepaald	  fenomeen	  heeft,	  
in	  dit	  geval	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht.	  Figuur	  5.3.1	  toont	  twee	  voorbeelden	  van	  een	  mental	  map	  die	  
door	  respondenten	  zijn	  gemaakt.	  	  

De	  meeste	  van	  de	  respondenten	  vinden	  de	  opdracht	  om	  een	  mental	  map	  van	  de	  binnenstad	  te	  
tekenen	  een	  moeilijke	  opdracht.	  Een	  reden	  hiervoor	  is	  vooral	  dat	  ze	  denken	  de	  topografische	  kaart	  
niet	  goed	  in	  hun	  hoofd	  te	  hebben.	  Achteraf	  blijkt	  dit	  heel	  erg	  mee	  te	  vallen	  en	  hebben	  de	  
respondenten	  de	  kaarten	  nauwkeurig	  getekend	  dan	  ze	  van	  te	  voren	  dachten	  (bijlage	  6).	  Daarbij	  
geven	  een	  aantal	  respondenten	  aan	  het	  moeilijk	  te	  vinden	  om	  de	  grenzen	  van	  ‘de	  binnenstad’	  aan	  te	  
geven	  en	  te	  beschrijven,	  omdat	  zij	  verschillende	  ‘soorten’	  binnenstad	  zien,	  afhankelijk	  van	  wat	  zij	  zelf	  
tot	  de	  binnenstad	  vinden	  behoren	  en	  wat	  niet:	  “Voor	  mij	  is	  binnenstad	  waar	  je	  loopt	  als	  je	  de	  stad	  in	  
gaat	  om	  te	  winkelen	  of	  om	  te	  chillen,	  dat	  soort	  dingen.	  Maar	  als	  je	  het	  op	  een	  breder	  perspectief	  
beschrijft,	  dan	  vind	  ik	  alles	  binnen	  de	  Singel	  binnenstad.”	  “En	  wat	  is	  dan	  het	  verschil	  tussen	  die	  twee	  
perspectieven?”	  “Het	  ene	  is	  als	  ik	  zelf	  ga	  lopen	  en	  in	  de	  stad	  ben,	  voor	  mezelf	  is	  dat	  de	  binnenstad.	  
Maar	  als	  iemand	  zegt	  ik	  woon	  daar	  in	  de	  binnenstad,	  dan	  is	  dat	  binnen	  de	  hele	  singel”	  (Peter,	  man,	  
23).	  In	  ieder	  geval	  noemen	  vijf	  van	  de	  vijftien	  respondenten	  expliciet	  dat	  zij	  de	  singels	  als	  de	  grens	  
van	  de	  binnenstad	  zien.	  Twee	  andere	  respondenten	  vinden	  ook	  de	  singels	  voor	  het	  grootste	  deel	  de	  
grens,	  maar	  vinden	  dat	  ook	  de	  Biltstraat	  en	  de	  Nachtegaalstraat	  tot	  aan	  het	  Wilhelminapark	  er	  ook	  
nog	  bij	  horen.	  	  ‘…	  tot	  dat	  park	  zeg	  maar,	  tot	  Oorsprongpark.	  En	  dan	  de	  Biltstraat	  erbij	  en	  eigenlijk	  ook	  

Figuur	  5.3.1.:	  Mental	  	  maps	  van	  de	  binnenstad,	  door:	  Bas,	  man,	  25	  (links)	  en	  Cathelijne	  (vrouw,	  22).	  	  
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het	  gebied	  er	  omheen,	  dus	  Wittevrouwen	  eigenlijk	  ook,	  daar	  wonen	  veel	  vriendinnetjes	  en	  daar	  kom	  
ik	  ook	  vaak.	  En	  even	  kijken	  wat	  zit	  er	  dan	  rechts.	  Op	  een	  gegeven	  moment	  kom	  je	  dan	  toch	  bij	  uuh…	  
ja	  aan	  de	  Biltstraat	  grens	  toch	  bijna	  de	  Nachtegaalstraat	  en	  het	  Wilheminapark?	  In	  ieder	  geval	  is	  de	  
grens	  van	  de	  binnenstad	  dan	  van	  Oorsprongpark	  tot	  Wilhelminapark.	  En	  dan	  weer	  terug	  via	  de	  
Nachtegaal	  en	  dan	  kom	  je	  weer	  bij	  de	  Schouwburg’	  (Saskia,	  vrouw,	  20).	  	  

Omdat	  bij	  de	  eerste	  walk-‐along	  bleek	  dat	  uit	  de	  mental	  map	  niet	  per	  se	  een	  duidelijk	  beeld	  en	  
begrenzing	  van	  de	  binnenstad	  getekend	  werd,	  is	  er	  vervolgens	  tijdens	  het	  tekenen,	  dus	  ter	  
aanvulling,	  ook	  gevraagd	  aan	  de	  respondenten	  om	  te	  beschrijven	  wat	  voor	  hen	  de	  binnenstad	  is	  en	  
waar	  de	  grens	  van	  de	  binnenstad	  loopt.	  Ten	  eerste	  is	  gekeken	  naar	  de	  begrenzing	  en	  ten	  tweede	  
naar	  de	  elementen	  van	  de	  binnenstad	  

5.3.1	  	  Begrenzing	  van	  de	  binnenstad	  
Sommige	  respondenten	  hebben	  duidelijke	  grenzen	  van	  de	  binnenstad	  aangegeven	  op	  de	  mental	  
map,	  andere	  hebben	  helemaal	  geen	  grenzen	  aangegeven.	  Op	  basis	  van	  de	  mental	  map	  en	  de	  
gegeven	  beschrijving,	  wordt	  duidelijk	  waar	  jongeren	  vinden	  dat	  de	  binnenstad	  ophoudt.	  Figuur	  5.3.2	  
geeft	  aan	  hoe	  de	  jongeren	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  begrenzen.	  

	  
	  
	  
	  

Aan	  de	  noordkant	  hebben	  de	  meeste	  respondenten	  als	  grens	  de	  Singel	  aangegeven,	  behalve	  één	  
iemand	  die	  van	  mening	  is	  dat	  ook	  een	  deel	  van	  het	  Griftpark	  nog	  bij	  de	  binnenstad	  hoort.	  Een	  aantal	  
respondenten	  vindt	  dat	  de	  binnenstad	  noordelijker	  dan	  de	  Breedstraat	  ophoudt	  en	  één	  iemand	  ziet	  
de	  binnenstad	  zelfs	  nog	  kleiner:	  alles	  behalve	  Janskerkhof	  dat	  boven	  de	  verkeersader	  (Lange	  Vie	  
straat,	  Korte	  Jansstraat,	  Nobelstraat)	  ligt	  is	  volgens	  hem	  geen	  binnenstad	  meer.	  In	  oostelijke	  richting	  
worden	  het	  Oorsprongpark	  en	  het	  Wilhelminapark	  als	  uiterste	  grenzen	  genoemd,	  maar	  ook	  hier	  
wordt	  weer	  de	  singen	  het	  meest	  genoemd	  als	  grens.	  Over	  de	  begrenzing	  in	  westelijke	  richting	  zijn	  
een	  aantal	  respondenten	  van	  mening	  dat	  het	  stationsgebied	  er	  nog	  wel	  bij	  hoort,	  terwijl	  anderen	  
vinden	  dat	  het	  station	  geen	  onderdeel	  van	  de	  binnenstad	  is.	  Opvallend	  is	  dat	  13	  van	  de	  15	  jongeren	  
vindt	  dat	  Hoog	  Catharijne	  de	  grens	  van	  de	  binnenstad	  is	  en	  dat	  Hoog	  Catharijne	  en	  het	  Centraal	  

Figuur	  5.3.2:	  Afbakening	  van	  de	  binnenstad	  door	  de	  respondenten.	  
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Station	  dus	  niet	  bij	  de	  binnenstad	  horen,	  zo	  ook	  Nick	  (man,	  22):	  ‘Ik	  heb	  meer	  het	  gevoel	  dat	  als	  je	  
hier	  naar	  buiten	  loopt,	  dus	  vanaf	  de	  markt	  eigenlijk,	  dat	  je	  dan	  in	  de	  binnenstad	  bent.	  Ja	  want	  dan	  
heb	  je	  van	  die	  losse	  gebouwen	  zeg	  maar.	  Hoog	  Catharijne	  is	  gewoon	  één	  winkelcentrum,	  één	  
gebouw	  eigenlijk.	  Ik	  associeer	  de	  kleine	  gebouwen	  die	  aan	  elkaar	  geplakt	  zijn	  meer	  met	  Utrecht	  en	  
de	  binnenstad,	  dan	  HC.	  Die	  zijn	  ook	  veel	  mooier	  zeg	  maar’.	  Ten	  zuiden	  van	  de	  binnenstad	  is	  voor	  
velen	  het	  Ledig	  Erf	  de	  grens	  en	  in	  het	  westen	  worden	  zowel	  de	  Bijenkorf	  als	  de	  Springweg	  en	  het	  
Centraal	  Station	  als	  afbakening	  getekend.	  Over	  het	  algemeen	  kan	  wel	  gesteld	  worden	  dat	  de	  
afbakening	  van	  de	  binnenstad	  in	  de	  ogen	  van	  jongeren	  vrij	  goed	  overeenkomt	  met	  het	  gebied	  binnen	  
de	  singels	  (figuur	  5.3.2).	  	  
	  
Belangrijk	  om	  hierbij	  te	  vermelden	  is	  dat	  het	  gebied	  dat	  de	  
jongeren	  beschrijven	  als	  binnenstad,	  in	  de	  meerderheid	  van	  
gevallen	  groter	  is	  dan	  het	  gebied	  waar	  de	  walk-‐alongs	  zich	  
hebben	  afgespeeld.	  Dit	  kan	  ermee	  te	  maken	  hebben	  dat	  
jongeren	  erg	  georiënteerd	  zijn	  op	  fietsen	  in	  plaats	  van	  op	  
lopen.	  Een	  groot	  aantal	  van	  hen	  geeft	  aan	  zich	  overal	  door	  
de	  stad	  met	  de	  fiets	  te	  vervoeren,	  zo	  ook	  Saskia	  als	  we	  
richting	  de	  Universiteitsbibliotheek	  lopen	  omdat	  ze	  daar	  
vaak,	  op	  de	  fiets,	  komt:	  I:	  ‘Als	  je	  zegt,	  ik	  doe	  hier	  eigenlijk	  
niks	  lopend,	  dan	  moeten	  we	  naar	  het	  punt	  lopen	  waar	  je	  
wel	  loopt.’	  R:‘Ik	  weet	  niet,	  je	  bedoelt	  terug	  gaan	  naar	  de	  
Neude?	  Ja	  en	  dat	  is	  dan	  meer	  omdat	  we	  dan	  de	  Voorstraat	  
pakken	  en	  de	  Ap	  waar	  ik	  vaak	  kom	  en	  daarna	  weer	  op	  de	  
Neude	  uitkomen’.	  I:	  ‘Maar	  dat	  stuk	  op	  de	  Voorstraat	  doe	  je	  
met	  de	  fiets	  toch	  zei	  je	  net’	  R:	  ‘Ja	  klopt,	  maar	  ik	  doe	  eigenlijk	  
alles	  met	  de	  fiets,	  dus	  dat	  is	  een	  beetje	  hieraan’	  (Saskia,	  
vrouw,	  20).	  	  
Opvallend	  is	  dat	  er	  een	  verschil	  te	  zien	  is	  in	  de	  begrenzing	  
van	  de	  binnenstad	  tussen	  respondenten	  die	  in	  verschillende	  
delen	  van	  de	  stad	  wonen.	  Zo	  rekent	  iemand	  die	  in	  Zuilen	  woont	  de	  Twijnstraat	  en	  Ledig	  Erf	  niet	  tot	  
de	  binnenstad,	  sterker	  nog,	  hij	  weet	  niet	  waar	  de	  Twijnstraat	  en	  Ledig	  erf	  zijn.	  	  
I:“Dus	  de	  Twijnstraat	  is	  volgens	  jouw	  geen	  binnenstad?”	  R:	  “Uh	  nee	  ik	  weet	  niet	  waar	  dat	  is.”	  I:“En	  
Ledig	  Erf?	  “	  R:“Uh	  ik	  heb	  geen	  idee	  waar	  dat	  is,	  ik	  kom	  daar	  echt	  nooit”	  (Bas,	  man,	  25).	  	  
	  
Een	  ander	  voorbeeld	  hiervan	  is	  van	  Benjamin	  (man,	  25)	  die	  in	  Kanaleneiland	  woont,	  in	  het	  Zuiden	  
van	  Utrecht	  en	  de	  centrale	  busbaan	  over	  de	  Lange	  Viestraat	  en	  de	  Potterstraat	  al	  ziet	  als	  de	  grens	  
van	  de	  binnenstad	  in	  het	  Noorden:	  “Voor	  mijn	  gevoel	  is	  de	  binnenstad	  eigenlijk	  de	  Neude	  en	  
Oudegracht	  en	  dan	  een	  cirkel	  daar	  omheen	  en	  dan	  en	  nog	  net	  Janskerkhof	  erbij	  pakken	  dat	  er	  wel	  bij	  
hoort.	  Maar	  eigenlijk	  alles	  ten	  Zuiden	  van	  deze	  weg	  (de	  busbaan)	  is	  de	  binnenstad	  en	  aan	  de	  andere	  
kant	  niet.”	  “En	  de	  Voorstraat	  dus	  ook	  niet?”	  “Nee	  ook	  niet,	  dit	  is	  voor	  mij	  een	  hele	  fysieke	  grens	  
eigenlijk”.	  	  

Ook	  Cathelijne	  (vrouw,	  22)	  geeft	  een	  voorbeeld	  van	  een	  plek	  waar	  de	  grens	  van	  wat	  in	  haar	  ogen	  de	  
binnenstad	  is	  heel	  goed	  fysiek	  te	  zien	  is:	  ‘Daar	  zie	  je	  het	  mooie	  historische	  gebouw	  waar	  café	  Olivier	  
in	  zit	  en	  daarnaast	  zie	  je	  een	  meer	  industrieel	  en	  moderner	  gebouw	  dat	  mij	  totaal	  niet	  aantrekt	  en	  
waar	  echt	  voor	  mij	  de	  stad	  eindigt.	  Letterlijk	  zie	  je	  dus	  de	  grens	  eigenlijk.	  Mijn	  beleving	  hierbij	  is	  aan	  
die	  kant	  (Voor	  Clarenburg	  -‐	  links	  op	  de	  foto)	  goed	  en	  die	  kant	  (Achter	  Clarenburg	  -‐	  rechts	  op	  de	  foto)	  
minder’	  (figuur	  5.3.3).	  	  

	  

	  

	  

Figuur	  5.3.3.:	  Zichtbare	  en	  fysieke	  grens	  van	  
de	  binnenstad,	  door:	  Cathelijne,	  vrouw,	  22.	  
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5.3.2	  Elementen	  van	  de	  binnenstad	  
Ten	  tweede	  is	  er	  gekeken	  naar	  de	  elementen	  die	  de	  respondenten	  hebben	  getekend	  of	  genoemd	  in	  
de	  mental	  maps	  (figuur	  5.3.1.).	  Deze	  elementen	  zijn	  heel	  uiteenlopend,	  maar	  worden	  hier	  eerst	  
opgedeeld	  een	  aantal	  categorieën:	  straten	  en	  pleinen,	  gebouwen,	  horecavoorzieningen,	  winkels,	  
vrijetijd	  en	  studie	  gerelateerde	  en	  overige	  elementen	  (tabel	  5.4).	  	  	  

Categorie	   Aantal	  keer	   Aantal	  verschillende	  	  
Straten	  en	  pleinen	   152	   46	  
Horeca	   45	   31	  	  
Winkels	   28	   19	  
Gebouwen	   26	   7	  
Vrijetijd	  en	  studie	  gerelateerde	  voorzieningen	   8	   6	  

Tabel	  5.4:	  	  Verdeling	  van	  de	  elementen	  in	  categorieën	  en	  hoe	  vaak	  deze	  genoemd	  zijn	  

Straten	  en	  pleinen	  worden	  het	  vaakst	  getekend	  op	  de	  mental	  maps	  van	  jongeren.	  In	  totaal	  is	  152	  keer	  
een	  straat	  of	  plein	  getekend	  met	  in	  totaal	  46	  verschillende.	  De	  meesten	  van	  de	  respondenten	  
hebben	  de	  opdracht	  	  zo	  geïnterpreteerd	  dat	  ze	  uit	  hun	  hoofd	  echt	  een	  plattegrond	  van	  de	  
binnenstad	  proberen	  te	  tekenen.	  Daaruit	  verder	  geredeneerd	  is	  het	  verklaarbaar	  waarom	  er	  zoveel	  
straten	  en	  pleinen	  zijn	  getekend,	  dat	  zijn	  immers	  de	  hoofdelementen	  op	  een	  plattegrond	  van	  de	  
binnenstad.	  Daarnaast	  maken	  alle	  respondenten	  onderdeel	  uit	  van	  de	  generatie	  die	  is	  opgegroeid	  	  
met	  moderne	  technologieën	  zoals	  het	  internet.	  Hierbij	  hoort	  ook	  Google	  en	  Google	  maps,	  een	  
website	  en	  applicatie	  die	  door	  jongeren	  veel	  gebruikt	  wordt.	  Deze	  ‘Google	  Maps	  –	  generatie’	  
oriënteert	  zich	  vaak	  en	  gemakkelijk	  via	  deze	  online	  plattegronden,	  waardoor	  de	  mental	  map	  van	  
jongeren	  voor	  een	  groot	  deel	  uit	  straten	  en	  pleinen	  bestaat.	  Opvallend	  en	  typerend	  voor	  de	  
doelgroep	  is	  dat	  horeca	  45	  keer	  getekend	  is,	  met	  in	  totaal	  31	  verschillende	  horecagelegenheden.	  
Horeca	  staat	  daarmee	  op	  de	  tweede	  plek	  van	  vaakst	  benoemd	  in	  de	  mental	  maps.	  De	  
horecavoorziening	  die	  het	  vaakst,	  door	  vier	  respondenten,	  is	  getekend	  is	  de	  MacDonalds	  aan	  de	  
Oudegracht.	  Voor	  veel	  jongeren	  is	  dit	  een	  punt	  van	  herkenning,	  een	  punt	  om	  af	  te	  spreken	  en	  een	  
punt	  van	  oriëntatie,	  oftewel	  een	  landmark.	  	  Ook	  de	  kraam	  van	  broodje	  Mario	  is	  bekend	  en	  wordt	  net	  
als	  de	  terrasjes	  aan	  de	  gracht	  drie	  keer	  getekend.	  Zoals	  in	  paragraaf	  2.5	  is	  besproken,	  is	  uitgaan	  en	  
het	  consumeren	  in	  horecagelegenheden	  een	  belangrijk	  onderdeel	  van	  het	  leven	  van	  studenten.	  In	  
totaal	  is	  elf	  van	  de	  vijftien	  respondenten	  student.	  Het	  hoge	  aantal	  respondenten	  dat	  student	  is,	  
verklaart	  dat	  horeca	  vaak	  is	  getekend.	  Horecagelegenheden	  zijn	  voor	  jongeren	  belangrijke	  elementen	  
in	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht.	  	  Specifieke	  winkels	  staan	  er	  in	  totaal	  19	  keer	  op	  de	  mental	  maps,	  met	  
als	  meest	  getekende	  winkel	  de	  HEMA	  (3x)	  en	  de	  Bijenkorf	  (3x).	  Kenmerkende	  gebouwen	  worden	  26	  
keer	  genoemd,	  in	  totaal	  7	  verschillende.	  Dit	  zijn	  onder	  andere:	  de	  Domtoren	  (11x),	  Winkel	  van	  Sinkel	  
(3x),	  VredenburgTivoli	  (3x)	  en	  de	  Stadsschouwburg	  (3x).	  Vrijetijd	  en	  studie	  gerelateerde	  
voorzieningen	  zijn	  onder	  andere	  de	  Universiteitsbibliotheek	  (3x),	  sportschool	  Trainmore	  (1x)	  en	  de	  
studentenvereniging	  U.V.S.V.	  (1x).	  Naast	  de	  bovenstaande	  vijf	  categorieën	  worden	  er	  ook	  nog	  een	  
aantal	  elementen	  van	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  genoemd	  die	  niet	  aan	  een	  locatie	  gebonden	  zijn,	  
zoals	  de	  winkelstraten	  (7x),	  de	  werf	  (6x)	  en	  de	  historische	  panden	  (4x).	  Deze	  bovengenoemde	  
elementen	  zijn	  ook	  terug	  te	  zien	  in	  de	  voorbeelden	  van	  de	  mental	  maps	  (figuur	  5.3.1).	  	  
Opvallend	  is	  dat	  slechts	  twee	  keer	  iets	  van	  groenvoorziening	  is	  getekend,	  één	  keer	  de	  grote	  boom	  op	  
de	  Korteminnebroederstraat	  en	  één	  keer	  de	  bloembakken	  aan	  de	  reling	  langs	  de	  Oudegracht.	  
Jongeren	  associëren	  de	  binnenstad	  duidelijk	  niet	  met	  groen.	  	  
	  
Naast	  het	  overzicht	  van	  de	  categorieën	  is	  het	  ook	  relevant	  na	  te	  gaan	  welke	  specifieke	  elementen	  
door	  meest	  genoemd	  worden	  door	  verschillende	  respondenten.	  Een	  aantal	  elementen	  worden	  door	  
vijf	  of	  meer	  respondenten	  benoemd.	  	  
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Specifiek	  element	  in	  de	  binnenstad	   Aantal	  respondenten	  dat	  dit	  
element	  tekent/benoemt	  in	  
de	  mental	  map	  

Oudegracht	   15	  
Neude,	  Vredenburg,	  	  Domtoren*	   11	  
Janskerkhof,	  Voorstraat,	  winkelstraten**	   7	  
De	  werf**,	  Bakkerbrug	  ,	  Steenweg,	  Lange	  Viestraat,	  
Lange	  Jansstraat	  

6	  

Nobelstraat,	  Domplein,	  Potterstraat	   5	  
*	  Ook	  degene	  die	  het	  woord	  ‘Dom’	  hebben	  genoemd	  zijn	  hierbij	  ingerekend.	  
**	  Dit	  is	  een	  element	  dat	  niet	  locatie	  gebonden	  is,	  de	  overige	  zijn	  dat	  wel.	  	  
	  
Tabel	  5.5:	  Meest	  genoemde	  elementen	  op	  de	  mental	  map	  van	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  
	  
Het	  is	  duidelijk	  dat	  uit	  de	  categorie	  straten	  en	  pleinen	  ook	  de	  meeste	  elementen	  komen	  die	  vaak	  
genoemd	  worden.	  Er	  zit	  slechts	  één	  gebouw	  tussen,	  de	  Domtoren	  en	  	  twee	  in	  dit	  rijtje	  zijn	  er	  uit	  de	  
kleinste	  categorie	  die	  niet	  aan	  een	  locatie	  gebonden	  is:	  de	  winkelstraten	  en	  de	  werf.	  Het	  meest	  
getekend	  is	  de	  Oudegracht,	  alle	  respondenten	  tekenen	  deze	  op	  hun	  mental	  map.	  Dit	  is	  niet	  
verrassend,	  aangezien	  de	  Oudegracht	  als	  een	  soort	  slagader	  door	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  loopt	  en	  
de	  bedrijvigheid	  in	  het	  stadscentrum	  zich	  voor	  een	  groot	  deel	  rondom	  de	  Oudegracht	  afspeelt,	  zowel	  
horeca	  als	  winkels.	  Ook	  is	  het	  op	  het	  gebied	  van	  marketing	  en	  toerisme	  een	  van	  de	  kenmerken,	  
landmarks,	  van	  de	  stad	  Utrecht	  (Bezoek	  Utrecht,	  2014).	  Wat	  op	  valt	  aan	  de	  meest	  genoemde	  straten	  
en	  pleinen	  is	  dat	  het	  allemaal	  straten	  zijn	  die	  ofwel	  een	  belangrijke	  retail	  functie	  hebben	  
(Vredenburg,	  Voorstraat,	  Bakkersburg,	  Steenweg)	  of	  veel	  horecagelegenheden	  (Neude,	  Janskerkhof,	  
Nobelstraat)	  of	  deel	  zijn	  van	  de	  belangrijkste	  verkeersaders	  door	  de	  binnenstad	  die	  loopt	  (Lange	  
Viestraat,	  Potterstraat,	  Lange	  Jansstraat).	  Deze	  verkeersader	  die	  voornamelijk	  een	  busbaan	  is	  loopt	  	  
van	  het	  station	  naar	  de	  Berenkuil	  en	  richting	  de	  Uithof	  in	  het	  Oosten	  van	  Utrecht.	  De	  meest	  
genoemde	  elementen	  geven	  nogmaals	  aan	  dat	  jongeren	  voornamelijk	  gefocust	  zijn	  op	  horeca	  en	  
winkels	  wanneer	  ze	  aan	  de	  binnenstad	  denken.	  	  
	  
Al	  met	  al	  is	  gebleken	  dat	  wanneer	  jongeren	  aan	  de	  binnenstad	  denken	  en	  deze	  in	  kaart	  proberen	  te	  
brengen,	  zij	  vooral	  gefocust	  zijn	  op	  straten	  en	  pleinen	  en	  horecagelegenheden.	  Er	  zal	  uiteindelijk	  uit	  
de	  analyse	  van	  de	  looproutes	  en	  de	  deelgebieden	  blijken	  of	  dit	  dan	  ook	  de	  plekken	  zijn	  waar	  ze	  het	  
meest	  komen	  in	  de	  binnenstad.	  Het	  totale	  overzicht	  van	  de	  elementen	  die	  getekend	  en	  genoemd	  zijn	  
in	  de	  mental	  maps	  is	  te	  vinden	  in	  bijlage	  7	  evenals	  en	  een	  scan	  van	  alle	  vijftien	  mental	  maps	  zelf	  in	  
bijlage	  6.	  	  	  
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5.4	  Algemene	  beleving	  van	  de	  binnenstad	  onder	  invloed	  
van	  fysieke,	  functionele	  en	  sociale	  aspecten	  
	  
Deze	  paragraaf	  geeft	  een	  overzicht	  van	  de	  beleving	  van	  de	  binnenstad	  van	  
Utrecht	  als	  geheel.	  De	  gegevens	  zijn	  gebaseerd	  op	  de	  antwoorden	  die	  de	  
respondenten	  hebben	  gegeven	  op	  de	  afsluitende	  vragen	  na	  afloop	  van	  de	  
walk-‐alongs	  en	  op	  de	  uitspraken	  met	  betrekking	  tot	  beleving	  van	  de	  
binnenstad	  als	  geheel	  die	  zij	  gedaan	  hebben	  tijdens	  de	  walk-‐alongs.	  	  

5.4.1	  De	  invloed	  van	  fysieke	  aspecten	  	  
De	  theorie,	  zoals	  beschreven	  in	  paragraaf	  2.2.1,	  stelt	  dat	  de	  fysieke	  
omgeving	  invloed	  heeft	  op	  de	  manier	  waarop	  de	  beleving	  van	  bezoekers	  
van	  een	  binnenstad	  gevormd	  wordt.	  Inderdaad	  blijkt	  uit	  de	  walk-‐alongs	  
dat	  de	  respondenten	  veel	  waarde	  hechten	  aan	  de	  kwaliteit	  van	  de	  fysieke	  
omgeving	  in	  de	  binnenstad	  en	  dat	  die	  van	  grote	  invloed	  is	  op	  hun	  beleving	  
ervan.	  Ten	  aanzien	  van	  de	  invloed	  op	  de	  beleving	  van	  de	  binnenstad	  van	  
Utrecht	  in	  het	  algeheel,	  wordt	  nu	  bekeken	  wat	  de	  invloed	  daarop	  is	  van	  
diverse	  fysieke	  aspecten.	  	  

Allereerst	  de	  
bebouwing.	  De	  
respondenten	  hechten	  
allemaal	  meer	  waarde	  
aan	  de	  historische	  bebouwing	  dan	  aan	  de	  
moderne	  bebouwing	  in	  de	  binnenstad	  (figuur	  
5.4.1.).	  De	  historische	  bebouwing	  creëert	  naar	  
zeggen	  van	  de	  respondenten	  een	  positieve	  en	  
gezellige	  sfeer	  die	  de	  beleving	  ten	  goede	  komt.	  
Meerdere	  	  respondenten	  geven	  aan	  dat	  zij	  liever	  
door	  een	  mooie,	  aantrekkelijke	  fysieke	  omgeving	  
lopen,	  dan	  langs	  lelijke	  gebouwen.	  Zo	  worden	  
Hoog	  Catharijne	  	  en	  de	  Lange	  Viestraat	  vaak	  alleen	  
bewandeld	  wanneer	  dit	  echt	  nodig	  is	  en	  wordt	  in	  
de	  andere	  gevallen	  gekozen	  voor	  straten	  en	  stegen	  

met	  veel	  historische	  bebouwing,	  zoals	  de	  Zakkendragerssteeg.	  Een	  opvallend	  en	  positief	  fysiek	  
element	  in	  de	  binnenstad	  is	  volgens	  alle	  respondenten	  de	  Oudegracht	  met	  daarbij	  de	  werfkelders	  en	  
op	  veel	  plekken	  de	  terrasjes	  die	  er	  gezellig	  uit	  zien	  (figuur	  5.4.2.)	  Deze	  ‘rode	  draad’	  die	  door	  de	  
binnenstad	  van	  Utrecht	  loopt	  wordt	  door	  alle	  respondenten	  genoemd	  en	  kan	  gezien	  worden	  als	  
landmark	  die	  de	  beleving	  van	  de	  binnenstad	  positief	  
beïnvloedt.	  ‘De	  gracht	  vind	  ik	  ook	  leuk	  als	  je	  hier	  langs	  
loopt,	  vooral	  als	  het	  mooi	  weer	  is	  met	  die	  terrasjes	  enzo	  
overal’	  (Violet,	  vrouw,	  20).	  

Ten	  tweede	  de	  kwaliteit	  van	  de	  bestrating.	  De	  
meerderheid	  van	  de	  respondenten	  beleeft	  deze	  over	  het	  
algemeen	  gezien	  als	  goed,	  ook	  al	  erkennen	  ze	  wel	  dat	  
deze	  niet	  overal	  even	  netjes	  is	  gelegd,	  maar	  hier	  
ondervinden	  de	  respondenten	  geen	  last	  van.	  Wel	  kunnen	  
de	  meesten	  zich	  indenken	  dat	  minder	  invalide	  en	  minder	  
mobiele	  mensen	  de	  bestrating	  als	  nadelig	  voor	  hun	  
beleving	  zouden	  kunnen	  ervaren:	  ‘Ik	  schop	  af	  en	  toe	  
tegen	  de	  grond	  aan	  en	  voor	  mij	  is	  dat	  niet	  zo	  erg,	  maar	  als	  
je	  bijvoorbeeld	  in	  een	  rolstoel	  zit,	  dan	  is	  dit	  echt	  niet	  heel	  

Figuur	  5.4.3.:	  Een	  aantrekkelijke	  mix	  van	  
onregelmatige	  bestrating,	  door:	  Nick,	  man,	  
22	  

Figuur	  5.4.2:	  De	  Oudegracht,	  positief	  voor	  de	  
beleving.	  Bron:	  Saskia,	  vrouw,	  20	  

Figuur	  5.4.1.:	  Historische	  
bebouwing,	  hier	  de	  
Vinkenburgstraat,	  wordt	  
positief	  beleefd,	  Door:	  
Nick,	  man,	  22.	  
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fijn	  rijden’	  (Nick,man,22).	  De	  historische	  bestrating	  die	  in	  een	  groot	  deel	  van	  de	  binnenstad	  ligt	  
draagt	  bij	  aan	  het	  creëren	  van	  de	  historische	  sfeer	  in	  de	  stad	  en	  die	  is	  positief	  voor	  hun	  beleving:	  ‘De	  
bestrating	  vind	  ik	  typisch	  Utrechts:	  het	  ligt	  scheef	  en	  ik	  heb	  het	  gevoel	  dat	  als	  eens	  in	  de	  tien	  jaar	  de	  
boel	  een	  keer	  wordt	  recht	  gelegd,	  dit	  al	  bijzonder	  is.	  Maar	  dit	  is	  niet	  negatief,	  ik	  vind	  het	  juist	  wel	  de	  
sfeer	  maken	  van	  zo’n	  oude	  stad’	  (Benjamin,	  man,	  25)	  (figuur	  5.4.3).	  Over	  de	  vraag	  of	  
klinkerbestrating	  het	  mooist	  is,	  zijn	  de	  meningen	  verdeeld.	  Een	  aantal	  respondenten	  ziet	  het	  liefst	  
een	  binnenstad	  met	  uniforme	  bestrating:	  ‘Ik	  denk	  dat	  het	  positief	  is	  om	  het	  allemaal	  	  één	  soort	  
betegeling	  te	  maken	  en	  dan	  het	  hele	  plein	  en	  iets	  met	  vormpjes	  erin’	  (Saskia,	  vrouw,	  20),	  terwijl	  
anderen	  juist	  vinden	  dat	  de	  verschillende	  soorten	  bestrating	  in	  de	  binnenstad	  het	  levendig	  maken	  en	  
dat	  het	  saai	  zou	  zijn	  als	  er	  één	  soort	  bestrating	  zou	  liggen.	  Over	  het	  soort	  bestrating	  zeggen	  alle	  
respondenten	  dat	  de	  kinderkopjes	  of	  andere	  keitjes	  die	  er	  nu	  liggen	  hun	  voorkeur	  hebben	  boven	  
asfalt	  of	  stoeptegels,	  die	  zouden	  de	  sfeer	  killer	  maken	  en	  negatief	  beïnvloeden:	  ‘Als	  je	  hier	  asfalt	  zou	  
neerleggen	  dan	  zou	  dat	  toch	  wel	  iets	  van	  de	  charme	  van	  de	  binnenstad	  weghalen.	  Dus	  de	  kwaliteit	  is	  
over	  het	  algemeen	  goed’	  (Maarten,	  man,	  24).	  Ondanks	  de	  onpraktische	  eigenschappen	  van	  de	  
klinkertjes	  in	  de	  binnenstad,	  is	  de	  waardering	  van	  jongeren	  hiervoor	  heel	  hoog:	  ‘Als	  je	  overal	  asfalt	  
neer	  zou	  leggen,	  daar	  wordt	  zo’n	  stad	  niet	  leuk	  van,	  dus	  ja	  dan	  moet	  je	  af	  en	  toe	  maar	  leiden	  en	  met	  
je	  hakken	  ertussen	  komen	  te	  zitten’	  (Cathelijne,	  vrouw,	  22)	  of	  ‘Ik	  moet	  wel	  zeggen	  dat	  ik	  nooit	  op	  
hoge	  hakken	  naar	  de	  stad	  ga’	  (Lidwien,	  vrouw,	  25).	  	  

Een	  ander	  fysiek	  aspect	  in	  de	  openbare	  ruimte	  is	  de	  groenvoorziening.	  Wat	  opvalt	  is	  dat	  jongeren	  
hier	  niet	  vaak	  iets	  over	  zeggen	  uit	  zichzelf.	  Hun	  focus	  lijkt	  er	  dus	  niet	  op	  te	  liggen	  wanneer	  ze	  door	  de	  
binnenstad	  lopen.	  Een	  algemene	  bevinding	  is	  echter	  dat	  alle	  respondenten	  desgevraagd	  over	  groen	  
in	  de	  stad	  aangeven	  dat	  als	  positief	  te	  ervaren	  voor	  hun	  beleving	  van	  die	  plek.	  Op	  een	  aantal	  plekken	  
wordt	  het	  groen	  en	  dan	  voornamelijk	  in	  de	  vorm	  van	  bomen	  wel	  meer	  gesignaleerd	  dan	  in	  de	  rest	  
van	  de	  stad:	  bijvoorbeeld	  de	  bomen	  langs	  de	  gracht,	  de	  bomen	  bij	  de	  Mariaplaats	  en	  de	  boom	  op	  de	  
Korteminnebroederstraat.	  Voor	  de	  gehele	  binnenstad	  vinden	  alle	  respondenten	  dat	  het	  wel	  wat	  
groener	  zou	  mogen,	  vooral	  op	  het	  Vredenburg.	  Ook	  in	  de	  volgende	  paragraaf	  zal	  per	  deelgebied	  een	  
paar	  keer	  het	  groen	  benoemd	  worden.	  	  

In	  de	  vierde	  plaats	  vinden	  de	  jongeren	  het	  over	  het	  algemeen	  schoon	  op	  straat,	  ondanks	  dat	  drie	  
respondenten	  tijdens	  de	  walk-‐along	  een	  berg	  met	  vuilnis	  als	  negatief	  aanmerken.	  Violet	  (vrouw,	  20),	  
vindt	  het	  ook	  schoon,	  maar	  heeft	  één	  opmerking:	  “Ik	  zie	  dit	  niet	  als	  positief,	  deze	  vuilnisophaaldienst	  
nu,	  want	  het	  is	  nu	  vrijdagmiddag	  en	  iedereen	  heeft	  weekend	  of	  vakantie.	  Ik	  snap	  wel	  dat	  het	  moet	  
gebeuren	  natuurlijk,	  maar	  het	  is	  veel	  lawaai	  en	  je	  kan	  er	  dan	  niet	  langs.	  Het	  is	  wel	  een	  schone	  stad	  
verder,	  daar	  niet	  van,	  maar	  misschien	  dat	  ze	  het	  beter	  ‘s	  ochtends	  kunnen	  doen	  als	  de	  winkels	  nog	  
niet	  open	  zijn.	  Maar	  Utrecht	  vind	  ik	  wel	  echt	  een	  schone	  stad.	  Veel	  prullenbakken,	  schoon	  op	  straat,	  
als	  ik	  nu	  om	  me	  heen	  kijk	  zie	  ik	  nergens	  kauwgom	  ofzo	  op	  straat	  en	  geen	  vuil.	  Dat	  is	  heel	  positief’.	  	  
	  
Het	  vijfde	  en	  zeker	  net	  zo	  belangrijke	  en	  veelbesproken	  punt	  dat	  door	  de	  respondenten	  besproken	  
wordt,	  is	  de	  verkeerssituatie	  in	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht.	  De	  verkeerssituatie	  die	  het	  meest	  
besproken	  wordt,	  is	  het	  feit	  dat	  je	  langs	  de	  gracht	  een	  van	  elkaar	  gescheiden	  loopzijde	  en	  fietszijde	  
bestaat.	  De	  respondenten	  vinden	  dit	  langs	  de	  gracht	  een	  goede	  oplossing,	  maar	  de	  kruising	  van	  beide	  
routes	  op	  de	  Vismarkt	  is	  overwegend	  negatief	  voor	  hun	  beleving:	  ‘Ik	  vind	  dit	  altijd	  een	  chaotisch	  
kruispunt.	  Als	  je	  van	  de	  kant	  van	  de	  Twijnstraat	  komt	  dan	  zie	  je	  nooit	  goed	  wat	  er	  dan	  van	  rechts	  aan	  
komt.	  Dat	  heb	  ik	  ’s	  ochtends	  altijd,	  dan	  wil	  ik	  hard	  doorfietsen,	  maar	  dan	  komt	  er	  of	  een	  auto	  of	  een	  
andere	  fietser	  aan’	  (Ellen,	  vrouw,	  22).	  Echt	  grote	  zorgen	  maken	  de	  jongeren	  zich	  echter	  niet	  en	  een	  
ongeluk	  hebben	  ze	  ook	  nog	  nooit	  meegemaakt:	  ‘De	  fietsroutes	  kruisen	  elkaar	  	  hier	  en	  daar.	  Maar	  als	  
je	  een	  beetje	  goed	  oplet	  allemaal	  dan	  komt	  het	  wel	  goed’	  (Ton,	  man,	  25).	  Ook	  Jorn	  (man,	  24)	  denkt	  
er	  zo	  over:	  ‘het	  is	  meer	  als	  je	  zelf	  fietst	  denk	  ik.	  Die	  paaltjes	  staan	  irritant	  en	  vooral	  ’s	  nachts.	  En	  het	  is	  
heel	  nauw	  hier,	  je	  bent	  altijd	  tegen	  elkaar	  in	  aan	  het	  fietsen	  en	  dan	  moet	  je	  op	  het	  laatste	  moment	  
remmen	  of	  uitwijken.	  Maar	  of	  dat	  nou	  heel	  hinderlijk	  is,	  tja,	  ik	  vind	  dat	  dat	  er	  ook	  een	  beetje	  bij	  
hoort	  in	  een	  stad,	  bij	  het	  stadsgevoel’.	  Naast	  de	  Vismarkt	  worden	  ook	  de	  kruispunten	  bij	  de	  Neude	  
en	  Janskerkhof	  beschreven	  als	  plekken	  waar	  je	  extra	  moet	  opletten.	  Opvallend	  is	  dat	  de	  jongeren,	  
wanneer	  verkeerssituaties	  besproken	  worden,	  veel	  vaker	  de	  situatie	  beschrijven	  alsof	  ze	  aan	  het	  
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fietsen	  zijn	  dan	  wanneer	  ze	  lopen.	  Dit	  laat	  wederom	  zien	  dat	  jongeren	  in	  de	  binnenstad	  meer	  
gefocust	  zijn	  op	  fietsen	  dan	  op	  lopen.	  	  
	  
Er	  is	  de	  respondenten	  ook	  gevraagd	  van	  welke	  elementen	  zij	  vinden	  dat	  ze	  behouden	  moeten	  
worden	  in	  de	  binnenstad	  omdat	  hun	  beleving	  hierdoor	  positief	  wordt	  beïnvloed.	  Hier	  komt	  uit	  naar	  
voren	  dat	  de	  fysieke	  elementen	  die	  een	  historische	  waarde	  hebben	  hoog	  gewaardeerd	  worden	  door	  
de	  respondenten	  en	  dat	  zij	  de	  gracht	  en	  de	  historische	  panden	  zeker	  willen	  behouden.	  Daarnaast	  
zien	  zijn	  ook	  verbeterpunten	  om	  de	  beleving	  in	  de	  binnenstad	  positief	  te	  beïnvloeden.	  Qua	  fysiek	  
aspect	  is	  hierbij	  opvallend	  dat	  jongeren	  vinden	  dat	  er	  te	  weinig	  plekken	  zijn	  in	  de	  stad	  waar	  je	  rustig	  
even	  kunt	  zitten,	  een	  bankje	  of	  een	  muurtje.	  	  

5.4.2.	  De	  invloed	  van	  functionele	  aspecten	  
Over	  het	  algemeen	  zijn	  de	  respondenten	  zeer	  tevreden	  met	  het	  aanbod	  van	  functies	  in	  de	  
binnenstad,	  omdat	  –	  zo	  geven	  ze	  aan	  -‐	  	  allerlei	  soorten	  voorzieningen	  aanwezig	  zijn.	  Er	  is	  dus	  voor	  
ieder	  wat	  wils	  en	  dat	  wordt	  als	  positief	  ervaren.	  Dit	  geldt	  ook	  voor	  het	  aanbod	  van	  horeca:	  ‘Er	  zijn	  
genoeg	  leuke	  eettentjes	  en	  verschillende	  soorten	  restaurants’	  (Ton,	  man,	  25).	  Zowel	  uit	  de	  theoriea	  
als	  uit	  de	  resultaten	  blijkt	  dus	  dat	  diversiteit	  van	  functies	  belangrijk	  is	  voor	  een	  kwalitatief	  hoge	  
binnenstad	  en	  een	  positieve	  beleving	  ervan.	  	  

Festiviteiten	  zijn	  ook	  te	  beschouwen	  als	  functioneel	  aspect	  van	  de	  binnenstad,	  deze	  zijn	  er	  in	  Utrecht	  
regelmatig.	  Voor	  allerlei	  soorten	  festiviteiten	  –	  van	  muziekfestivals	  tot	  eetfestijnen	  en	  van	  theater	  tot	  
een	  introductieweek	  voor	  de	  nieuwe	  studenten	  –	  is	  de	  binnenstad	  een	  populair	  toneel.	  De	  
respondenten	  geven	  aan	  dat	  zij	  de	  festiviteiten	  wel	  kennen,	  maar	  deze	  niet	  vaak	  bezoeken.	  De	  reden	  
hiervoor	  is	  dat	  ze	  niet	  weten	  wat	  er	  precies	  gaande	  is,	  doordat	  er	  dan	  meestal	  hekken	  omheen	  staan	  
en	  je	  een	  ticket	  moet	  kopen	  om	  binnen	  te	  komen	  (Cathelijne,	  vrouw,	  23;	  Levi,	  man,	  20	  &	  Bas,	  man,	  
25).	  In	  zo’n	  situatie	  wordt	  de	  beleving	  van	  de	  Utrechtse	  jongeren	  eerder	  negatief	  beïnvloed	  dan	  
positief,	  doordat	  ze	  tegen	  de	  ‘lelijke’	  hekken	  van	  deze	  evenementen	  aan	  moeten	  kijken	  en	  zij	  de	  
ruimte	  waar	  het	  evenement	  plaatsvindt	  niet	  kunnen	  gebruiken	  om	  bijvoorbeeld	  op	  het	  terras	  te	  
zitten.	  	  

Een	  aantal	  specifieke	  functies	  wordt	  door	  de	  jongeren	  echter	  als	  gemis	  gezien.	  Eén	  van	  hen	  vergelijkt	  
het	  aanbod	  van	  winkels	  met	  de	  binnenstad	  van	  Arnhem	  en	  concludeert	  dat	  er	  in	  Utrecht	  te	  weinig	  
exclusieve	  winkels	  zijn	  naar	  haar	  idee	  en	  juist	  teveel	  ketenwinkels	  die	  de	  sfeer	  niet	  ten	  goede	  komen:	  
‘Utrecht	  is	  niet	  zeg	  maar	  onderscheidend.	  Utrecht	  is	  qua	  shoppen	  heel	  erg	  standaard,	  veel	  
ketenwinkels.	  Ik	  kom	  zelf	  uit	  Arnhem	  en	  daar	  ga	  ik	  ook	  altijd	  heen	  omdat	  je	  hier	  echt	  maar	  heel	  
weinig	  bijzondere	  winkels’	  (Cathelijne,	  vrouw,	  22).	  Tegelijkertijd	  zijn	  deze	  ketenwinkels	  juist	  de	  
winkels	  waar	  veel	  van	  de	  respondenten	  langs	  lopen	  op	  hun	  route	  door	  de	  binnenstad	  en	  die	  ze	  
bezoeken	  als	  ze	  gaan	  winkelen.	  Deze	  ketenwinkels	  zijn	  onder	  andere	  gevestigd	  op	  de	  Oudegracht	  
(H&M,	  Zara,	  Pull&Bear	  etc.),	  op	  de	  Steenweg	  (H&M,	  Monki	  etc.),	  Lange	  Elisabethstraat	  (America	  
Today,	  Tommy	  Hilfiger)	  en	  op	  Vredenburg	  (Zara,	  Sting,	  WE,	  Perry	  Sport).	  Als	  gekeken	  wordt	  naar	  de	  
looproutes	  van	  jongeren	  zijn	  dit	  ook	  de	  straten	  waar	  veel	  van	  hen	  op	  hun	  standaardroute	  doorheen	  
lopen	  (figuur	  5.3).	  Ondanks	  dat	  jongeren	  vaak	  een	  bezoek	  brengen	  aan	  de	  ketenwinkels	  in	  de	  
binnenstad	  van	  Utrecht,	  zeggen	  zij	  wel	  waarde	  te	  hechten	  aan	  de	  aanwezigheid	  van	  exclusievere	  en	  
speciaalzaken.	  Plekken	  waarmee	  ze	  hierop	  doelen	  zijn	  de	  Vismarkt,	  de	  Lijnmarkt	  en	  de	  Zadelstraat.	  
Op	  deze	  straten	  wordt	  in	  de	  volgende	  paragraaf	  dieper	  ingegaan.	  Een	  ander	  punt	  volgens	  drie	  
respondenten	  is	  dat	  het	  storend	  is	  dat	  de	  terrassen	  in	  de	  Utrechtse	  binnenstad	  bij	  het	  eerste	  
zonnestraaltje	  al	  vol	  zitten	  en	  je	  daardoor	  lang	  aan	  het	  zoeken	  bent	  naar	  een	  plekje	  op	  	  het	  terras.	  
Ook	  geven	  twee	  respondenten	  aan	  dat	  ze	  graag	  een	  echte	  grote	  nachtclub	  in	  het	  centrum	  van	  de	  
stad	  zouden	  willen:	  ‘Verder	  vind	  ik	  dat	  er	  een	  goeie	  grote	  club	  mist,	  voor	  uitgaan.	  Je	  hebt	  
bijvoorbeeld	  de	  Poema	  en	  de	  Tivoli	  en	  dat	  is	  heel	  leuk	  maar	  wel	  een	  stuk	  alternatiever.	  Misschien	  is	  
Tivoli	  nu	  het	  gevestigd	  is	  in	  het	  nieuwe	  muziekpaleis	  wel	  heel	  erg	  leuk,	  maar	  dat	  heb	  ik	  helaas	  nog	  
niet	  bezocht.	  Maar	  echt	  een	  goeie	  club	  met	  feesten	  en	  housemuziek	  is	  er	  niet.	  Of	  in	  ieder	  geval	  iets	  
specialere	  uitgaansgelegenheden	  dan	  alleen	  studentenkroegen	  zoals	  die	  op	  de	  Nobelstraat	  en	  de	  
Neude	  zitten’,	  aldus	  Maarten	  (man,	  24).	  	  
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Andere	  dingen	  die	  door	  een	  enkele	  respondent	  gemist	  worden	  zijn:	  een	  jazzclub/cafe,	  een	  grote	  
bioscoop	  in	  het	  centrum	  van	  de	  stad,	  pinautomaten	  in	  het	  gebied	  rond	  de	  Oudegracht	  en	  op	  de	  
Steenweg.	  Samenhangend	  met	  de	  focus	  op	  fietsen	  is	  wordt	  veel	  gesproken	  over	  mogelijkheden	  die	  
er	  zijn	  in	  de	  stad	  om	  je	  fiets	  te	  stallen.	  De	  meerderheid	  van	  de	  respondenten	  is	  negatief	  over	  het	  
aantal	  mogelijkheden	  dat	  er	  is	  om	  je	  fiets	  neer	  te	  zetten	  als	  je	  snel	  even	  in	  de	  stad	  moet	  zijn.	  De	  
openbare	  fietsenstallingen	  die	  er	  wel	  zijn,	  zoals	  onder	  het	  Vredenburg,	  zijn	  volgens	  hen	  niet	  
gebruiksvriendelijk	  en	  snel	  genoeg.	  Of	  zoals	  Violet	  (vrouw,	  20)	  het	  verwoordt:	  ‘Je	  ziet	  gewoon	  overal	  
fietsen	  in	  de	  binnenstad.	  Het	  heeft	  wel	  iets,	  het	  hoort	  wel	  bij	  de	  drukte,	  maar	  een	  plek	  om	  je	  fiets	  
neer	  te	  zetten	  is	  altijd	  lastig	  te	  vinden.	  Ik	  denk	  dat	  er	  hier	  heel	  veel	  fietsen	  staan	  die	  helemaal	  niet	  
gebruikt	  worden.	  Het	  ziet	  er	  wel	  leuk	  uit	  met	  al	  die	  fietsen	  maar	  het	  is	  wel	  onhandig.	  Ik	  weet	  echt	  
heel	  vaak	  niet	  waar	  ik	  mijn	  fiets	  neer	  moet	  zetten’.	  Meer	  fietsenrekken	  op	  straat	  zou	  een	  positieve	  
ontwikkeling	  zijn,	  aldus	  meerdere	  van	  de	  respondenten.	  	  
	  
Opvallend	  en	  typerend	  voor	  de	  doelgroep	  is	  dat	  de	  meeste	  van	  de	  bovenstaande	  dingen	  veel	  te	  
maken	  hebben	  met	  uitgaan	  en	  horeca.	  Zoals	  ook	  de	  theorie	  laat	  zien,	  hechten	  jongeren	  veel	  waarde	  
aan	  horecavoorzieningen	  in	  de	  stad,	  zowel	  ’s	  voor	  nachts	  als	  overdag.	  	  

Echter	  benadrukt	  moet	  worden	  dat	  alle	  vijftien	  respondenten	  overheersend	  positief	  zijn	  over	  de	  
aanwezige	  voorzieningen	  in	  de	  binnenstad,	  ze	  komen	  er	  vaak	  en	  beleven	  de	  voorzieningen	  in	  
binnenstad	  als	  positief.	  	  

5.4.3.De	  invloed	  van	  sociale	  aspecten	  
Het	  sociale	  aspect	  van	  de	  binnenstad	  heeft	  alles	  te	  maken	  met	  de	  aanwezigheid	  van	  andere	  mensen	  
in	  de	  binnenstad	  en	  het	  contact	  en	  de	  interactie	  die	  men	  met	  elkaar	  heeft.	  Veel	  respondenten	  geven	  
aan	  dat	  ze	  vaak	  met	  vrienden	  afspreken	  in	  de	  stad	  om	  wat	  te	  gaan	  drinken,	  eten	  of	  om	  te	  winkelen.	  
Alle	  respondenten	  hebben	  tijdens	  de	  walk-‐along	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  wel	  een	  keer	  bestempeld	  
als	  ‘gezellig’,	  wat	  duidt	  op	  een	  beleving	  die	  kijkend	  naar	  het	  totaalplaatje	  zeker	  positief	  is.	  	  

Mensen	  kunnen	  op	  verschillende	  manieren	  invloed	  hebben	  op	  elkaars	  beleving	  in	  de	  binnenstad.	  Ten	  
eerste	  wordt	  beleving	  beïnvloed	  door	  de	  hoeveelheid	  mensen	  die	  in	  de	  binnenstad	  zijn:	  de	  drukte	  in	  
de	  stad.	  De	  meningen	  van	  de	  respondenten	  zijn	  lichtelijk	  verdeeld.	  De	  meeste	  respondenten	  beleven	  
de	  aanwezigheid	  van	  anderen	  als	  positief:	  ‘Ik	  vind	  de	  straatjes	  er	  altijd	  wel	  gezellig	  uitzien,	  ik	  vind	  het	  
denk	  ik	  wel	  het	  leukste	  met	  veel	  mensen’	  (Violet,	  vrouw,	  20).	  Maar	  er	  zijn	  er	  ook	  die	  het	  prettiger	  
vinden	  als	  	  het	  rustiger	  is:	  ‘Ja	  ik	  vind	  het	  fijn	  dat	  het	  hier	  best	  rustig	  is’	  (Levi,	  man,	  20).	  De	  
respondenten	  benoemen	  echter	  ook	  een	  omslagpunt	  in	  drukte.	  Hiermee	  bedoelen	  het	  punt	  waarop	  
de	  ‘gezellige	  drukte’	  omslaat	  in	  een	  negatieve	  beleving	  wanneer	  het	  juist	  ‘te	  druk’	  is	  in	  de	  stad	  (Peter,	  
man,	  23).	  Deze	  drukte	  hangt	  vaak	  samen	  met	  allerlei	  andere	  factoren	  die	  invloed	  hebben	  op	  de	  
drukte	  in	  de	  stad.	  	  

Ten	  eerste	  hebben	  de	  natuurlijke	  factoren	  invloed	  op	  het	  aantal	  mensen	  dat	  zich	  op	  straat	  bevindt	  in	  
de	  binnenstad.	  Bij	  regenachtig	  weer	  zullen	  er	  minder	  mensen	  in	  de	  stad	  rondlopen	  en	  de	  terrassen	  
zijn	  dan	  leeg	  en	  stoelen	  worden	  dan	  vaak	  niet	  eens	  buitengezet	  door	  de	  eigenaar	  van	  de	  horeca.	  De	  
beleving	  van	  de	  binnenstad	  is	  dus	  negatiever	  wanneer	  het	  regent:	  ‘Dan	  zoek	  ik	  dus	  wel	  een	  dag	  uit	  
waarop	  het	  niet	  regenachtig	  is,	  waarop	  het	  mooi	  weer	  is	  zodat	  alles	  er	  een	  beetje	  gezelliger	  	  en	  
leuker	  uit	  ziet’	  (Peter,	  man,	  23).	  	  

Ten	  tweede	  wordt	  de	  beleving	  van	  de	  binnenstad	  niet	  alleen	  beïnvloed	  door	  de	  hoeveelheid	  mensen	  
in	  de	  stad,	  maar	  ook	  door	  het	  type	  mensen	  op	  straat.	  Een	  stad	  is	  niet	  alleen	  een	  mix	  aan	  functies,	  
maar	  ook	  een	  mix	  van	  mensen.	  Daarbij	  kan	  het	  bijvoorbeeld	  gaan	  om	  straatmuzikanten,	  verkopers,	  
studenten,	  dagjesbezoekers,	  mensen	  met	  haast	  of	  de	  bewoners	  van	  de	  binnenstad.	  De	  meerderheid	  
van	  de	  jongeren	  ervaart	  de	  straatverkopers	  of	  wervers	  voor	  goede	  doelen	  als	  negatief	  en	  ‘ze	  lopen	  er	  
altijd	  zo	  snel	  mogelijk	  langs’	  (Ton,	  man,	  25).	  Naast	  het	  weer	  zijn	  ook	  de	  dag	  in	  de	  week	  en	  het	  tijdstip	  
op	  de	  dag	  van	  invloed	  op	  de	  drukte	  in	  de	  binnenstad	  en	  op	  de	  mix	  aan	  mensen	  en	  daarmee	  op	  de	  
beleving.	  De	  meeste	  respondenten	  houden	  niet	  bewust	  rekening	  met	  de	  momenten	  waarop	  zij	  de	  
binnenstad	  bezoeken.	  Twee	  respondenten	  zijn	  echter	  starter	  en	  een	  paar	  anderen	  werken	  ook	  
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fulltime,	  bijvoorbeeld	  op	  een	  stage.	  Dit	  heeft,	  zo	  geven	  zij	  aan,	  invloed	  op	  het	  moment	  waarop	  de	  
binnenstad	  door	  hen	  bezocht	  wordt:	  ‘Doordat	  ik	  doordeweeks	  van	  negen	  tot	  vijf	  werk	  ga	  ik	  over	  het	  
algemeen	  dan	  wel	  op	  zaterdag	  of	  als	  ik	  vrij	  ben,	  dus	  in	  de	  avonduren,	  dus	  op	  donderdagavond’	  
(Peter,	  man,	  23).	  En	  Lidwien	  (vrouw,	  25):	  Ik	  probeer	  niet	  op	  zaterdag	  te	  winkelen,	  maar	  dan	  doe	  ik	  
dat	  op	  zondag.	  Dat	  is	  bewust	  de	  drukte	  wel	  mijden’.	  	  

Een	  ander	  sociaal	  aspect	  in	  de	  binnenstad	  dat	  twee	  respondenten	  als	  irritant	  en	  negatief	  beleven	  is	  
het	  geluid	  van	  een	  meneer	  met	  een	  draaiorgeltje	  (figuur	  5.4.3).	  Het	  geluid	  van	  de	  Domtoren	  is	  
daarentegen	  juist	  positief	  en	  ‘karakteristiek’	  voor	  Utrecht.	  	  

Ondanks	  dat	  de	  walk-‐alongs	  overdag	  gehouden	  zijn,	  
refereren	  acht	  van	  de	  vijftien	  respondenten	  een	  keer	  naar	  
het	  moment	  van	  uitgaan	  tijdens	  het	  nachtleven	  van	  
Utrecht.	  Daarbij	  merken	  ze	  op	  dat	  het	  type	  mensen	  op	  
straat	  dan	  verschilt	  wezenlijk	  van	  de	  mensen	  overdag.	  
Junkies	  en	  dronken	  zwalkende	  mensen	  zijn	  dan	  
bijvoorbeeld	  actiever	  op	  straat	  dan	  op	  de	  dag.	  	  

De	  beleving	  van	  jongeren	  van	  de	  binnenstad	  als	  geheel	  is	  nu	  
besproken.	  Deze	  paragraaf	  dient	  als	  een	  achtergrond	  en	  
inleiding	  op	  de	  volgende	  en	  meest	  uitgebreide	  paragraaf	  
van	  dit	  hoofdstuk.	  In	  paragraaf	  5.5	  worden	  de	  deelgebieden	  
besproken	  die	  op	  basis	  van	  de	  walk-‐alongs	  zijn	  
onderscheiden.	  Hierin	  zullen	  de	  aspecten	  die	  in	  paragraaf	  
5.4	  genoemd	  zijn	  en	  die	  invloed	  hebben	  op	  beleving	  van	  
jongeren	  per	  gebied	  in	  detail	  worden	  beschreven.	  	  

	  

	  

Figuur	  5.4.3:	  Het	  negatieve	  geluid	  van	  
het	  draaiorgeltje,	  door:	  Peter,	  man,	  23	  
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5.5	  Deelgebieden	  in	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  	  

In	  de	  vorige	  paragraaf	  is	  besproken	  op	  welke	  manieren	  fysieke,	  functionele	  en	  sociale	  aspecten	  van	  
de	  binnenstad	  in	  het	  algemeen	  van	  invloed	  kunnen	  zijn	  op	  de	  beleving	  van	  jongeren.	  Het	  ging	  hierbij	  
over	  de	  beleving	  van	  de	  binnenstad	  als	  geheel.	  Echter,	  deze	  aspecten	  hebben	  niet	  allemaal	  
betrekking	  op	  de	  hele	  binnenstad,	  per	  locatie	  kunnen	  verschillende	  aspecten	  invloed	  hebben	  op	  de	  
beleving	  van	  jongeren.	  Daarom	  beschrijft	  deze	  paragraaf	  deelgebieden	  in	  de	  binnenstad.	  Om	  te	  
komen	  tot	  deze	  deelgebieden	  is	  allereerst	  een	  analyse	  gedaan	  op	  straatniveau.	  Vervolgens	  zijn	  de	  
straten	  die	  dezelfde	  sferen	  opwekken	  bij	  elkaar	  gevoegd.	  Op	  deze	  manier	  zijn	  achttien	  deelgebieden	  
onderscheiden.	  De	  volgorde	  waarin	  deze	  deelgebieden	  worden	  besproken	  is	  afgeleid	  van	  het	  aantal	  
keer	  dat	  de	  respondenten	  het	  over	  deze	  locaties	  hebben	  gehad	  tijdens	  de	  walk-‐alongs.	  Begonnen	  
wordt	  met	  een	  beschrijving	  van	  de	  deelgebieden	  die	  het	  meest	  genoemd	  zijn.	  De	  resultaten	  worden	  
ondersteund	  door	  de	  foto’s	  die	  tijdens	  de	  walk-‐along	  door	  de	  respondenten	  zijn	  gemaakt.	  In	  totaal	  
zijn	  er	  tijdens	  vijftien	  walk-‐alongs	  87	  foto’s	  gemaakt	  van	  de	  binnenstad,	  met	  een	  variatie	  van	  twee	  
tot	  zeventien	  foto’s	  per	  walk-‐along	  en	  een	  gemiddelde	  van	  5,8	  foto’s	  per	  wandeling.	  Niet	  al	  deze	  87	  
foto’s	  worden	  gebruikt,	  want	  sommigen	  zijn	  niet	  relevant	  of	  zijn	  meerdere	  malen	  gemaakt.	  Het	  
aantal	  foto’s	  per	  deelgebied	  verschilt	  ook,	  van	  een	  aantal	  gebieden	  is	  zelfs	  helemaal	  geen	  foto	  
gemaakt.	  	  

De	  deelgebieden	  zijn	  dus	  gebaseerd	  op	  de	  verschillen	  en	  overeenkomsten	  die	  waargenomen	  zijn	  
door	  de	  respondenten	  tijdens	  het	  lopen	  door	  de	  stad.	  In	  deze	  paragraaf	  worden	  de	  uitkomsten	  per	  
deelgebied	  toegelicht.	  Hierbij	  zijn	  de	  eerstgenoemde	  deelgebieden	  door	  vijftien	  verschillende	  
respondenten	  besproken	  en	  de	  vier	  laatstgenoemden	  door	  vijf	  respondenten	  (zie	  ook	  bijlage	  7).	  Om	  
genoeg	  te	  kunnen	  zeggen	  over	  een	  deelgebied,	  worden	  de	  gebieden	  beschreven	  waarover	  minimaal	  
vijf	  respondenten	  tijdens	  de	  walk-‐along	  een	  toelichting	  hebben	  gegeven.	  De	  eerste	  tien	  
deelgebieden	  worden	  uitgebreid	  beschreven.	  Over	  deze	  gebieden	  hebben	  tien	  of	  meer	  
respondenten	  iets	  gezegd	  tijdens	  de	  walk-‐along.	  De	  bespreking	  van	  de	  deelgebieden	  gaat	  aan	  de	  
hand	  van	  de	  beleving	  van	  fysieke,	  functionele	  en	  sociale	  aspecten	  in	  de	  binnenstad.	  Bij	  een	  aantal	  
gebieden	  hebben	  respondenten	  zelf	  verbeterpunten	  hebben	  aangedragen	  voor	  verbetering	  van	  de	  
inrichting	  en	  daarmee	  de	  beleving	  in	  het	  gebied.	  Deze	  worden	  aan	  het	  eind	  van	  het	  deelgebied	  
besproken.	  	  

De	  deelgebieden	  zijn:	  

1. Oudegracht	  –	  het	  centrale	  winkel-‐	  en	  recreatiegebied	  
2. Hoog	  Catharijne	  –	  de	  vreemde	  eend	  in	  de	  bijt	  
3. Steenweg	  en	  Choorstraat	  –	  de	  populaire	  winkelstraat	  
4. Lange	  Viestraat	  en	  potterstraat	  –	  drukke	  verkeersader	  
5. Vismarkt,	  Servetstraat	  en	  Maartensbrug	  –	  toeristisch	  hart	  van	  Utrecht	  
6. Lijnmarkt	  tot	  Mariastraat	  –	  exclusief	  en	  knus	  
7. Lange	  Elisabethstraat	  en	  Voor	  Clarenburg	  -‐	  winkelstraat	  
8. Vredenburg	  –	  een	  kil	  plein	  onderhevig	  aan	  verandering	  
9. Neude	  –	  het	  centrale	  ontmoetingsplein	  
10. Stadhuisbrug	  –	  mooi	  uitzicht	  vanaf	  een	  drukke	  passage	  
11. Stationsgebied	  –	  hectiek	  en	  verbouwingen	  
12. Korteminnebroederstraat	  –	  horecaplein	  in	  opkomst	  
13. Domplein	  –	  horecaplein	  
14. Oudegracht	  Noord	  en	  de	  Voorstraat	  –	  rust	  versus	  rumoer	  
15. Rondom	  Janskerkhof	  –	  horeca	  en	  studenten	  
16. ’t	  Wed	  –	  rustige	  horeca	  voor	  ouder	  publiek	  
17. Oudkerkhof	  –	  chique	  versus	  horeca	  
18. Drieharingstraat	  en	  Zakkendragerssteeg	  –	  gezellige	  stegen	  
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Deelgebied	  1:	  Oudegracht	  –	  het	  centrale	  winkel	  en	  recreatiegebied	  

Gracht	  –	  ketenwinkels	  -‐	  typisch	  Utrecht	  –	  gezellig	  druk	  –	  werf	  –	  restaurants	  –	  middelpunt	  -‐	  bloemen	  

De	  Oudegracht	  wordt	  door	  jongeren	  benoemd	  als	  de	  meest	  
typerende	  plek	  van	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht.	  Bij	  ieder	  
bezoek	  aan	  de	  binnenstad	  loopt	  men	  langs	  of	  kruist	  men	  de	  
gracht.	  Het	  deelgebied	  waar	  jongeren	  die	  de	  binnenstad	  van	  
Utrecht	  bezoeken	  het	  meest	  lopen	  is	  het	  stuk	  van	  de	  Oude	  
gracht	  van	  de	  Viebrug	  tot	  aan	  de	  Stadhuisbrug.	  Samen	  met	  
de	  Bakkerbrug	  en	  de	  Bakkerstraat	  vormt	  dit	  deel	  van	  de	  
Oudegracht	  het	  centrale	  winkel-‐	  en	  recreatiegebied	  van	  
jongeren	  (figuur	  5.5.1).	  
	  
De	  respondenten	  zijn	  vol	  lof	  over	  de	  Oudegracht:	  ‘De	  
Oudegracht	  maakt	  alles	  automatisch	  gezellig’	  (Cathelijne,	  
vrouw,	  22)	  en	  Maarten	  (man,	  24)	  beschrijft	  de	  Oudegracht	  
in	  drie	  woorden	  als	  ‘middelpunt,	  typisch	  Utrechts	  en	  mooi’.	  
Een	  quote	  van	  Saskia	  (vrouw,	  20)	  dekt	  de	  lading	  van	  de	  manier	  van	  beleven	  van	  dit	  deel	  van	  de	  
binnenstad	  goed:	  ‘Het	  ziet	  er	  allemaal	  heel	  mooi	  uit,	  maar	  het	  is	  hier	  soms	  een	  beetje	  te	  druk.	  En	  qua	  
winkels	  zijn	  ze	  leuk,	  maar	  gewoon	  een	  beetje	  algemeen	  zeg	  maar.’	  Er	  zal	  nu	  onderscheid	  gemaakt	  
worden	  in	  de	  invloed	  van	  fysieke,	  functionele	  en	  sociale	  aspecten	  op	  de	  beleving	  van	  de	  jongeren.	  	  
	  
Fysiek	  
De	  fysieke	  omgeving	  in	  dit	  deelgebied	  wordt	  door	  
alle	  respondenten	  beschreven	  als	  ‘heel	  mooi’	  en	  
kenmerkend	  voor	  Utrecht.	  En	  een	  aantal	  
respondenten	  deelt	  de	  mening	  van	  Levi	  (man,	  20)	  
die	  zegt:	  ‘Ik	  vind	  deze	  omgeving	  het	  mooist	  van	  
Utrecht’.	  

En	  zo	  ook	  de	  gracht,	  die	  door	  zeven	  van	  de	  vijftien	  
respondenten	  op	  de	  foto	  wordt	  gezet	  (figuur	  5.5.2	  
&	  5.5.3).	  De	  fysieke	  aspecten	  van	  de	  gracht	  die	  als	  
positief	  beleefd	  worden	  zijn:	  ‘Ik	  vind	  de	  grachten	  
echt	  leuk,	  vooral	  nu	  het	  mooi	  weer	  is.	  Dit	  hoort	  echt	  
bij	  mijn	  beeld	  van	  de	  stad	  en	  dat	  is	  heel	  positief’	  
(Violet,	  vrouw,	  20).	  En	  ‘wat	  ik	  mooi	  vind	  zijn	  de	  
werfkelders,	  de	  groene	  grote	  kastanje	  bomen	  en	  de	  karakteristieke	  bocht	  in	  de	  oude	  gracht	  met	  de	  
mooie	  panden	  eraan’	  (Maarten,	  man,	  24).	  Het	  aanzicht	  van	  de	  werf	  met	  daarop	  de	  terrassen	  wordt	  
meerdere	  malen	  omschreven	  als	  ‘typisch	  Utrechts’,	  ‘authentiek’	  en	  ‘sfeervol’	  (figuur	  5.5.2).	  	  	  

Over	  de	  aanwezigheid	  van	  de	  bomen	  langs	  de	  gracht	  zijn	  de	  jongeren	  overwegend	  positief:	  ‘De	  
bomen	  vind	  ik	  positief,	  als	  die	  er	  niet	  stonden	  was	  het	  veel	  kaler	  geweest’	  (Maarten,	  man,	  24),	  ‘het	  is	  
hier	  lekker	  groen,	  lekker	  natuurlijk	  met	  het	  water	  en	  de	  bomen’	  (Nick,	  man,	  22)	  en	  ‘gezellig,	  groen	  en	  
knus’	  (Ton,	  man,	  25).	  Al	  geven	  twee	  van	  de	  respondenten	  aan	  dat	  de	  bomen	  wel	  iets	  minder	  groot	  
zouden	  mogen	  zijn	  en	  wellicht	  beter	  bijgehouden	  moeten	  worden,	  omdat	  ze	  het	  uitzicht	  over	  de	  
gracht	  versperren	  en	  in	  de	  zomer	  de	  zon	  van	  de	  terrassen	  wegnemen	  (Bas,	  man,	  25;	  Lidwien,	  vrouw,	  
25).	  	  

Figuur	  5.5.2:	  Oudegracht,	  door:	  Saskia,	  
vrouw,	  20	  

Figuur	  5.5.1:	  Deelgebied	  1	  op	  de	  kaart	  
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Ook	  Jorn	  (man,	  25)	  benoemt	  en	  fotografeert	  de	  bocht	  in	  de	  
gracht:	  ‘En	  dan	  zie	  je	  ook	  nog	  zo	  de	  bocht	  die	  typisch	  is	  en	  
mooi,	  dat	  geeft	  de	  beleving	  een	  extra	  dimensie’	  (figuur	  
5.5.3).	  	  
	  
De	  bebouwing	  in	  dit	  deel	  van	  de	  binnenstad	  wordt	  door	  de	  
jongeren	  vooral	  beschreven	  als	  ‘historisch’	  en	  ‘authentiek’.	  
Peter	  (man,	  23):	  ‘Het	  doet	  me	  een	  beetje	  denken	  aan	  het	  
oude	  stedelijke	  middeleeuwse	  gevoel	  bijna.	  En	  dat	  vind	  ik	  
wel	  vet,	  dat	  is	  ook	  wel	  een	  van	  de	  dingen	  die	  ik	  leuk	  vind	  aan	  
in	  Utrecht	  wonen	  eigenlijk’.	  	  
De	  gevels	  van	  de	  winkels	  en	  de	  borden	  van	  de	  restaurants	  
vinden	  de	  respondenten	  minder	  mooi,	  maar	  ondanks	  dat	  
overheerst	  het	  (positieve)	  beeld	  van	  de	  historische	  
bebouwing:	  	  ‘De	  meeste	  panden	  zijn	  heel	  mooi.	  Ik	  houd	  zelf	  
niet	  van	  de	  reclameborden	  en	  de	  borden	  van	  de	  winkels,	  
maar	  de	  panden	  zelf	  zijn	  heel	  mooi.	  Je	  moet	  alleen	  wel	  
omhoog	  kijken.	  Dat	  doe	  ik	  niet	  vaak,	  maar	  dat	  krijg	  je	  wel	  
indirect	  mee.	  Als	  het	  hier	  betonnen	  blokken	  waren	  dat	  had	  
ik	  dat	  wel	  gezien’	  (Bas,	  man,	  25).	  Ook	  Ernst	  (man,	  16)	  

beaamt	  dat	  er	  moeite	  gedaan	  moet	  worden:	  ‘De	  huizen	  vallen	  me	  hier	  als	  eerste	  op,	  ik	  vind	  ze	  heel	  
mooi	  en	  sympathiek,	  zeker	  de	  gevels	  	  boven	  de	  winkels.	  Meestal	  zie	  je	  die	  alleen	  niet	  als	  je	  door	  de	  
stad	  loopt,	  want	  dan	  kijk	  je	  alleen	  naar	  de	  winkels,	  maar	  als	  je	  naar	  boven	  kijkt	  dan	  is	  het	  wel	  heel	  
mooi’	  (Ernst,	  man,	  16).	  Jorn	  (man,	  24)	  ziet	  juist	  wel	  het	  nut	  in	  van	  de	  borden	  en	  vindt	  ze	  vooral	  
praktisch	  zodat	  je	  snel	  kunt	  zien	  wat	  voor	  een	  restaurant	  er	  onder	  bij	  de	  werf	  zit.	  	  
	  
Een	  aantal	  gebouwen	  in	  dit	  deelgebied	  valt	  de	  
respondenten	  meer	  op	  dan	  anderen:	  Stadskasteel	  
Oudaen	  (figuur	  5.5.3)	  en	  de	  Winkel	  van	  Sinkel	  (figuur	  
5.5.4):	  
‘Als	  ik	  aan	  de	  Oudegracht	  denk	  dan	  zie	  ik	  het	  vanaf	  hier	  
voor	  me.	  Je	  kan	  hier	  heel	  mooi	  Oudaen	  zien.	  Ik	  beleef	  
dit	  een	  beetje	  hetzelfde	  als	  bij	  de	  Winkel	  van	  Sinkel:	  Een	  
mooi	  stuk	  echt	  Utrecht’	  (Jorn,	  man,	  24).	  De	  meningen	  
over	  de	  architectuur	  zijn	  uiteenlopend	  van	  ‘mooi	  
historisch	  gebouw’	  (Jorn,	  man,	  24)	  tot	  ‘een	  beetje	  kitsch	  
met	  die	  pilaren’	  (Bas,	  man,	  25).	  In	  ieder	  geval	  wordt	  de	  
Winkel	  van	  Sinkel	  door	  meerdere	  jongeren	  als	  
oriëntatiepunt	  wordt	  benoemd.	  Andere	  veelgenoemde	  
gebouwen	  zijn	  het	  gemeentehuis,	  de	  oude	  bibliotheek	  
en	  de	  Dom:	  ‘Ik	  vind	  het	  allemaal	  erg	  mooi’	  (Ton,	  man,	  
25).	  	  
	  
Toch	  worden	  ook	  een	  aantal	  fysieke	  aspecten	  van	  dit	  deelgebied	  genoemd	  die	  een	  negatieve	  invloed	  
hebben	  op	  de	  beleving	  van	  sommige	  jongeren.	  Ten	  eerste	  benoemen	  drie	  respondenten	  terwijl	  zij	  op	  
de	  Oudegracht	  lopen	  de	  opvallende	  aanwezigheid	  van	  de	  Neudeflat	  die	  het	  beeld	  ‘belemmerd’	  
(figuur	  5.5.5).	  ‘Je	  ziet	  echt	  zo	  de	  mooie	  gebouwen	  ervoor	  en	  dan	  dat..	  het	  is	  het	  slechtste	  bouwwerk	  
ever’	  (Jorn,	  man,	  24).	  	  
	  
	  
	  

Figuur	  5.5.4:Oudegracht	  en	  Winkel	  van	  
Sinkel,	  door:	  Jorn,	  man,	  24	  

Figuur	  5.5.3:	  Oudegracht,	  door:	  
Jorn,	  man,	  24	  
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Een	  ander	  aspect	  dat	  enigszins	  negatief	  ervaren	  wordt	  zijn	  de	  fietsen	  op	  de	  Bakkerbrug	  en	  langs	  de	  
gracht.	  ‘Het	  ziet	  er	  leuk	  uit	  al	  die	  fietsen	  maar	  het	  is	  wel	  onhandig.	  Ik	  weet	  echt	  heel	  vaak	  niet	  waar	  ik	  
mijn	  fiets	  neer	  moet	  zetten.	  Ik	  heb	  hem	  nu	  bijvoorbeeld	  daar	  achter	  de	  bloemenkraam	  geparkeerd,	  
tegen	  de	  reling	  van	  de	  brug,	  maar	  ja,	  dat	  is	  wel	  lastig	  om	  hem	  er	  dan	  weer	  uit	  te	  krijgen.	  En	  als	  je	  je	  
fiets	  parkeert	  dan	  is	  het	  vaak	  moeilijk	  om	  je	  fiets	  eruit	  te	  krijgen,	  je	  ziet	  het	  daar	  ook	  gebeuren’	  
(figuur	  5.5.6)	  (Violet,	  vrouw,	  20).	  	  

De	  meningen	  over	  de	  hoeveelheid	  ruimte	  en	  de	  
mate	  van	  openheid	  langs	  de	  Oudegracht	  zijn	  
verdeeld.	  Door	  een	  aantal	  wordt	  deze	  te	  krap	  
genoemd	  voor	  het	  aantal	  mensen	  dat	  er	  loopt:	  ‘Ik	  
vind	  de	  loempiakraam	  en	  de	  bloemenkraam	  het	  
straatbeeld	  nog	  meer	  vernauwen	  en	  ze	  versperren	  
ook	  de	  doorkijk	  nog	  meer.	  Het	  komt	  ook	  deels	  door	  
de	  bomen	  en	  de	  hoge	  gebouwen	  die	  het	  hier	  voor	  
je	  gevoel	  versmallen,	  maar	  het	  benauwt	  me	  hier	  
zodat	  ik	  nu	  liever	  niet	  Het	  Kruidvat	  in	  zou	  gaan	  
bijvoorbeeld’	  (Lidwien,	  vrouw,	  25).	  Het	  
tegenovergestelde	  geluid	  klinkt	  echter	  bij	  de	  
meerderheid	  van	  de	  jongeren,	  zij	  ervaren	  de	  
aanwezigheid	  van	  de	  kramen	  als	  positief:	  ‘Ik	  heb	  
geen	  last	  van	  de	  kramen,	  ik	  snap	  goed	  dat	  ze	  er	  
zitten	  want	  het	  zijn	  drukbezochte	  punten	  en	  ik	  vind	  
het	  fijn	  als	  ik	  een	  ijsje	  kan	  halen	  in	  de	  zomer’	  (Luc,	  
man,	  20)	  en	  ‘ik	  vind	  het	  positief	  dat	  de	  
bloemenkraam	  daar	  staat,	  ik	  koop	  geregeld	  een	  
bloemetje	  voor	  mijn	  moeder	  en	  het	  ziet	  er	  leuk	  uit’	  
(Violet,	  vrouw,	  20).	  	  
	  

Figuur	  5.5.5:	  Zicht	  op	  de	  Neudeflat,	  
door:	  	  Jorn,	  man,	  24	  

Figuur	  5.5.6:	  Fietsen	  gestald	  op	  de	  Bakkerbrug,	  door:	  
Violet,	  vrouw,	  20	  

Figuur	  5.5.7:	  Oudegracht	  met	  fietsen	  langs	  de	  
gracht	  en	  een	  kraam	  op	  de	  brug,	  door:	  Lidwien,	  
vrouw,	  25	  
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Over	  de	  verkeerssituatie	  langs	  de	  fietszijde	  van	  de	  Oudegracht	  zijn	  de	  meningen	  verdeeld.	  Waar	  het	  
op	  neer	  komt	  is	  dat	  ze	  het	  allemaal	  best	  gek	  vinden	  dat	  je	  in	  dit	  drukke	  deel	  van	  de	  stad	  mag	  fietsen,	  
maar	  dat	  ze	  er	  tegelijkertijd	  niets	  van	  kunnen	  zeggen,	  omdat	  zij	  zelf	  heel	  veel	  door	  de	  stad	  fietsen	  en	  
dus	  ook	  op	  deze	  stukken,	  omdat	  dat	  het	  meest	  praktisch	  is	  (figuur	  5.5.8).	  	  Of	  zoals	  Ellen	  (vrouw,	  22)	  
het	  verwoord:	  ‘Ik	  vind	  het	  wel	  apart	  dat	  mensen	  hier	  mogen	  fietsen,	  daar	  irriteer	  ik	  me	  soms	  wel	  
aan.	  Als	  je	  zelf	  aan	  het	  lopen	  bent	  dat	  al	  die	  fietsers	  er	  zo	  tussendoor	  gaan,	  maar	  goed	  als	  ik	  zelf	  fiets	  
doe	  ik	  dat	  natuurlijk	  ook	  (Ellen,	  vrouw,	  22).	  	  
	  
Een	  kleiner	  fysiek	  aspect	  dat	  als	  irritant	  en	  negatief	  voor	  de	  beleving	  wordt	  beschouwd	  zijn	  de	  talloze	  
kleine	  paaltjes	  die	  er	  langs	  de	  gracht	  staan	  om	  de	  fietsers	  enigszins	  af	  te	  remmen	  (figuur	  5.5.9).	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Over	  de	  fysieke	  aspecten	  in	  de	  Bakkerstraat	  zijn	  de	  respondenten	  minder	  positief	  dan	  langs	  de	  
Oudegracht:	  ‘Het	  oogt	  hier	  niet	  echt	  uitnodigend,	  het	  zijn	  gesloten	  winkelpanden	  waar	  je	  niet	  
makkelijk	  naar	  binnen	  loopt	  en	  echt	  door	  een	  deur	  naar	  binnen	  moet	  gaan.	  Ik	  ga	  er	  hierdoor	  minder	  
snel	  naar	  binnen’	  (Lidwien,	  vrouw,	  25).	  	  
Hoewel	  de	  jongeren	  duidelijk	  focussen	  op	  hun	  visuele	  zintuig,	  noemt	  één	  van	  de	  respondenten	  het	  
prettige	  geluid	  op	  de	  gracht:	  ‘Ik	  hoor	  de	  kerkklokken	  en	  dat	  vind	  ik	  positief,	  het	  is	  gezellig’	  (Levi,	  man,	  
20).	  	  
	  
Functioneel	  
De	  beleving	  van	  jongeren	  in	  dit	  deelgebied	  wordt	  op	  functioneel	  gebied	  het	  meest	  gevormd	  door	  de	  
winkels	  en	  de	  horeca	  rondom	  de	  Oudegracht.	  	  
De	  voorzieningen	  die	  jongeren	  het	  meest	  bezoeken	  zijn	  de	  bekende	  ketenwinkels	  zoals	  de	  H&M	  en	  
de	  Zara	  op	  het	  stuk	  van	  de	  Oudegracht	  tussen	  de	  Bakkerbrug	  en	  de	  stadhuisbrug.	  ‘Ik	  zie	  dit	  gebied	  als	  
een	  gebied	  met	  veel	  kledingwinkels’	  (Levi,	  man,	  20).	  De	  voornamelijk	  ketenwinkels	  die	  gevestigd	  zijn	  
in	  dit	  deelgebied,	  vallen	  in	  de	  smaak	  bij	  de	  jongeren:	  ‘Er	  is	  veel	  keus,	  voor	  iedereen	  is	  er	  wel	  wat’	  
(Nick,	  man,	  22),	  ‘dit	  hele	  rijtje	  pak	  ik	  altijd	  wel	  even	  mee’	  (Peter,	  man,	  23)	  en	  ‘dit	  is	  echt	  een	  stukje	  
waar	  ik	  veel	  de	  winkels	  bezoek	  ja’	  (Violet,	  vrouw,	  20).	  ‘De	  ketenwinkels	  zitten	  hier	  makkelijk	  op	  een	  
rij,	  ze	  hebben	  veel	  en	  het	  is	  goedkoop’	  (Saskia,	  vrouw,	  20).	  De	  HEMA	  is	  belangrijk	  en	  wordt	  door	  vijf	  
respondenten	  genoemd	  als	  een	  winkel	  die	  zij	  vaak	  bezoeken,	  onder	  andere	  voor	  het	  halen	  van	  een	  
‘HEMA	  hotdog’	  (Peter,	  man,	  23).	  	  

Opvallend	  is	  dat	  de	  jongeren	  tijdens	  het	  lopen	  in	  dit	  gebied	  gefocust	  zijn	  op	  eten	  en	  drinken.	  De	  
mogelijkheid	  om	  wat	  eten	  te	  halen	  beleven	  ze	  vooral	  als	  positief:	  ‘Er	  is	  veel	  aanbod	  aan	  eten,	  drinken	  
en	  horeca.	  Dat	  vind	  ik	  gezellig,	  als	  ik	  hier	  zo’n	  terrasje	  zie,	  dat	  ziet	  er	  wel	  gezellig	  uit’	  (Luc,	  man,	  20).	  
De	  meerderheid	  van	  de	  respondenten	  heeft	  het	  naast	  de	  Hema	  hotdog	  over	  dingen	  als	  ‘een	  frietje	  bij	  

Figuur	  5.5.9:	  Verschillende	  soorten	  paaltjes	  
en	  andere	  elementen	  die	  ‘in	  de	  weg	  staan’	  
als	  fietser.	  Door:	  Rens,	  man,	  23.	  	  

Figuur	  5.5.8:	  Een	  fietser	  probeert	  te	  
manoeuvreren	  tussen	  de	  voetgangers	  
door.	  Door:	  Lidwien,	  vrouw,	  25.	  	  
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manneke	  pis’,	  de	  MacDonalds	  en	  vier	  keer	  wordt	  een	  ‘broodje	  Mario	  halen’	  genoemd	  als	  positieve	  
beleving.	  Eén	  van	  de	  respondenten	  constateert	  terecht	  dat	  rondom	  de	  Bakkerbrug	  de	  mogelijkheid	  
om	  te	  snacken	  en	  de	  geur	  van	  friet	  in	  negatieve	  zin	  overheersen	  met	  snackbar	  Manneke	  pis	  aan	  de	  
ene	  en	  de	  MacDonalds	  aan	  de	  andere	  kant.	  Hij	  noemt	  het	  grappend	  ‘de	  friethoek	  in	  mooie	  bocht	  van	  
de	  Oudegracht’	  en	  geeft	  ook	  aan	  dat	  dit	  normaal	  gesproken	  niet	  zo	  erg	  opvalt	  en	  zeker	  niet	  
overheerst	  voor	  zijn	  beleving	  (Jorn,	  man,	  24).	  	  

Met	  de	  restaurants	  die	  aan	  de	  Oudegracht	  zitten	  hebben	  de	  jongeren	  minder	  en	  geen	  van	  hen	  geeft	  
aan	  hier	  vaak	  uit	  eten	  te	  gaan.	  De	  restaurantjes	  zijn	  leuk	  voor	  de	  sfeer,	  maar	  voor	  jongeren	  veelal	  te	  
duur	  om	  te	  eten:	  ‘Ik	  moet	  zeggen,	  er	  zijn	  niet	  veel	  goedkope	  restaurants	  hier	  aan	  de	  Oudegracht,	  dat	  
vind	  ik	  wel	  jammer	  als	  student.	  Zeker	  aan	  dit	  stukje	  niet,	  hier	  hebben	  de	  restaurants	  over	  het	  
algemeen	  geen	  studentenhap	  bijvoorbeeld.	  Dat	  vind	  ik	  jammer,	  maar	  dan	  ga	  ik	  hier	  liever	  een	  biertje	  
drinken	  op	  het	  terras	  of	  zo…	  als	  is	  het	  een	  nadeel	  dat	  wanneer	  de	  zon	  schijnt	  de	  terrassen	  gelijk	  vol	  
zitten’	  (Bas,	  man,	  25).	  Ondanks	  dat	  de	  beleving	  door	  de	  terrassen	  positief	  wordt	  beïnvloed,	  geven	  de	  
meeste	  jongeren	  aan	  op	  andere	  plekken	  in	  de	  binnenstad	  gebruik	  te	  maken	  van	  de	  horeca	  en	  op	  het	  
terras	  te	  zitten	  doen	  ze	  voornamelijk	  op	  de	  Neude.	  	  

Ook	  de	  Bakkerstraat	  wordt	  veel	  belopen	  door	  jongeren.	  Ze	  associëren	  deze	  straat	  met	  
sneakerswinkels,	  de	  frietkraam	  en	  twee	  van	  de	  mannen	  noemen	  ‘het	  elektronicawinkeltje	  dat	  veel	  te	  
duur	  is	  voor	  de	  spullen	  die	  het	  verkoopt’	  (Ton,	  man,	  25	  en	  Bas,	  man,	  25).	  De	  Bakkerstraat	  wordt	  
voornamelijk	  gebruikt	  als	  doorsteek	  naar	  de	  Steenweg	  en	  de	  Lange	  Elizabethstraat	  en	  dan	  vaak	  ook	  
op	  weg	  naar	  het	  station.	  	  

Op	  de	  hoek	  van	  de	  Bakkerbrug	  en	  de	  Bakkerstraat	  staat	  de	  bloemenkraam,	  die	  iedereen	  opvalt.	  
Vooral	  het	  luide	  geroep	  van	  de	  marktkoopmannen	  is	  een	  beleving	  op	  zich.	  De	  meeste	  respondenten	  
vinden	  dit	  positief	  en	  kunnen	  er	  wel	  om	  lachen.	  Ze	  vinden	  ‘dat	  het	  erbij	  hoort’.	  Of	  zoals	  Levi	  (man,	  
20)	  aangeeft:	  ‘Zo’n	  bloemenkraam	  vind	  ik	  heel	  leuk	  uitzien	  en	  als	  hij	  gaat	  schreeuwen	  om	  bloemen	  te	  
verkopen,	  dat	  vind	  ik	  leuk’.	  Al	  voelt	  één	  van	  de	  respondenten	  zich	  er	  soms	  door	  opgejaagd:	  ‘Nou	  die	  
man	  van	  de	  bloemen	  kijkt	  me	  echt	  zo	  aan.	  Ik	  vind	  de	  kramen	  wel	  leuk,	  ik	  vind	  het	  ook	  leuk	  dat	  er	  wat	  
losse	  kraampjes	  hier	  zijn.	  Dat	  hoort	  wel	  bij	  een	  stad	  vind	  ik.	  Maar	  de	  bloemenkraam,	  ik	  vind	  ze	  nogal	  
uitbundig	  zeg	  maar.	  Ze	  schreeuwen	  je	  altijd	  na	  	  en	  ik	  vind	  dat	  ze	  zich	  soms	  aan	  je	  opdringen.	  Zo	  van:	  
koop	  die	  bos	  bloemen	  nou!	  En	  dan	  zou	  ik	  juist	  eerder	  doorlopen.	  Juist	  als	  mensen	  proberen	  aan	  te	  
smeren	  dan	  denk	  ik	  doei,	  ga	  maar	  weg.’	  	  
	  
Sociaal	  
Dit	  deelgebied	  is	  een	  van	  de	  meest	  drukstbezochte	  delen	  in	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht,	  dit	  blijkt	  al	  
uit	  paragraaf	  5.3.	  De	  beleving	  van	  de	  sociale	  aspecten	  in	  dit	  deelgebied	  wordt	  gekenmerkt	  door	  een	  
term	  die	  door	  de	  meerderheid	  van	  de	  respondenten	  ook	  gebruikt	  wordt	  om	  de	  sfeer	  in	  de	  gehele	  
binnenstad	  te	  beschrijven,	  namelijk	  als	  ‘gezellig	  druk’.	  ‘De	  gezelligheid	  die	  hier	  is,	  ik	  vind	  dat	  echt	  het	  
stadsidee	  en	  dat	  vind	  ik	  heel	  positief’	  (Violet,	  vrouw,	  20).	  De	  beleving	  van	  de	  sfeer	  is	  overwegend	  
positief:	  ‘Ik	  kan	  hier	  wel	  een	  hele	  middag	  rondlopen.	  Dat	  komt	  omdat	  de	  sfeer	  fijn	  is	  en	  het	  niet	  te	  
druk	  is’	  (Nick,	  man,	  22).	  
	  
Over	  de	  beleving	  van	  de	  aanwezigheid	  van	  anderen	  zijn	  de	  meningen	  verdeeld.	  Qua	  drukte	  komt	  het	  
erop	  neer	  dat	  de	  respondenten	  het	  ‘altijd	  druk	  met	  veel	  mensen’	  vinden.	  Een	  deel	  van	  de	  jongeren	  
beleeft	  deze	  drukte	  als	  positief:	  ‘Hoewel	  het	  hectisch	  is,	  is	  er	  in	  de	  stad	  een	  gezellige	  sfeer’	  (Ellen,	  
vrouw,	  22)	  en	  vinden	  zij	  het	  erbij	  horen	  en	  niet	  storend	  dat	  het	  druk	  is:	  ‘Ik	  vind	  het	  juist	  wel	  leuk,	  er	  
loopt	  van	  alles	  rond	  en	  er	  is	  veel	  te	  zien’	  (Ellen,	  vrouw,	  22).	  De	  drukte	  wordt	  omschreven	  als	  
‘levendig,	  gezellig	  en	  hectisch’.	  	  
	  
Een	  aantal	  jongeren	  geeft	  ook	  aan	  dat	  het	  op	  de	  piekmomenten	  te	  druk	  is	  en	  dat	  het	  dan	  onprettig	  
wordt	  om	  hier	  te	  zijn,	  dit	  heeft	  onder	  andere	  te	  maken	  met	  de	  fietsers	  die	  door	  de	  drukte	  heen	  
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proberen	  te	  fietsen,	  ‘daar	  gaan	  mensen	  zich	  aan	  irriteren’	  (Ellen,	  vrouw,	  22)	  en	  uit	  ervaring	  weten	  de	  
meesten	  dat	  ‘als	  je	  haast	  hebt	  of	  snel	  ergens	  heen	  wilt,	  dan	  moet	  je	  dit	  gebied	  mijden,	  want	  dat	  
schiet	  gewoon	  totaal	  niet	  op’	  (Benjamin,	  man,	  24).	  Soms	  kan	  het	  ook	  gewoon	  praktischer	  zijn	  als	  het	  
niet	  zo	  druk	  is:	  ‘Het	  is	  nu	  niet	  zo	  druk	  en	  dat	  vind	  ik	  wel	  chill.	  Soms	  is	  het	  super	  druk	  en	  dan	  is	  het	  wat	  
minder,	  want	  dan	  ben	  ik	  alleen	  maar	  bezig	  met	  uitwijken	  in	  plaats	  van	  lekker	  een	  beetje	  om	  je	  heen	  
kijken’	  (Saskia,	  vrouw,	  20).	  Een	  van	  de	  respondenten	  geeft	  aan	  dat	  de	  grote	  hoeveelheid	  winkels	  in	  
nabijheid	  van	  elkaar	  de	  enige	  reden	  is	  waarom	  ze	  hier	  komt	  (Lidwien,	  vrouw,	  25),	  want	  meestal	  vindt	  
ze	  het	  te	  druk:	  ‘Eigenlijk	  ben	  ik	  hier	  het	  meest	  als	  het	  donderdagavond	  is	  en	  ik	  met	  mijn	  vriend	  ben.	  
Dan	  lopen	  we	  vaak	  eventjes	  de	  Zara,	  de	  Costes	  of	  de	  H&M	  in	  omdat	  ik	  dan	  denk:	  ik	  wil	  eigenlijk	  toch	  
wel	  iets,	  maar	  dan	  is	  het	  zo	  druk	  en	  dan	  denk	  ik:	  laat	  maar	  zitten,	  ik	  ga	  wel	  een	  andere	  keer	  of	  ik	  
bestel	  wat	  online.	  Dat	  is	  dan	  makkelijker	  en	  relaxter.’	  De	  achterliggende	  reden	  voor	  deze	  uitspraak	  
zou	  kunnen	  zijn	  dat	  ze	  een	  starter	  is	  die	  een	  fulltime	  baan	  heeft	  en	  dus	  doordeweeks	  geen	  tijd	  heeft	  
om	  door	  de	  stad	  te	  gaan	  lopen.	  	  
Waar	  het	  bij	  de	  meesten	  op	  neer	  komt	  is	  dat	  zij	  net	  als	  Peter	  (man,	  23)	  inzien	  dat	  de	  drukte	  in	  de	  
binnenstad	  twee	  kanten	  heeft:	  ‘De	  drukte	  is	  negatief,	  maar	  kan	  ook	  positief	  zijn.	  Want	  als	  het	  
helemaal	  leeg	  is	  dan	  vind	  ik	  er	  ook	  niks	  aan,	  het	  is	  natuurlijk	  wel	  belangrijk	  om	  een	  beetje	  
levendigheid	  te	  hebben’.	  	  
	  
De	  Bakkerstraat	  ervaren	  de	  respondenten	  als	  minder	  druk	  dan	  de	  Bakkerbrug	  en	  de	  Oudegracht	  in	  
dit	  deelgebied,	  dit	  kan	  er	  mee	  te	  maken	  hebben	  dat	  ze	  het	  als	  een	  doorgaansweggetje	  zien	  waar	  ze	  
minder	  vaak	  de	  winkels	  bezoeken	  dan	  op	  de	  Oudegracht	  zelf:	  	  ‘Ik	  heb	  hier	  in	  de	  Bakkerstraat	  een	  
beetje	  het	  idee	  dat	  de	  stad	  nog	  op	  gang	  komt	  en	  dat	  als	  je	  bij	  de	  Oudegracht	  komt	  dat,	  en	  daarom	  
wordt	  het	  er	  ook	  steeds	  drukker,	  dat	  het	  punt	  is	  waar	  iedereen	  naartoe	  op	  weg	  is’	  (Ellen,	  vrouw,	  22).	  	  	  
	  
Aan	  het	  feit	  dat	  je	  op	  dit	  stuk	  van	  de	  Oudegracht	  aan	  één	  kant	  mag	  fietsen,	  storen	  de	  meeste	  
jongeren	  zich	  op	  dit	  stuk	  niet	  aan,	  ze	  zien	  het	  eerder	  als	  een	  goede	  oplossing:	  ‘Dat	  vind	  ik	  hier	  op	  de	  
gracht	  heel	  handig	  gedaan,	  want	  aan	  deze	  kant	  kun	  je	  lopen	  en	  aan	  die	  kant	  kun	  je	  fietsen,	  en	  zo	  heb	  
je	  geen	  last	  van	  elkaar’	  (Ernst,	  man,	  16)	  en	  ‘Daar	  mag	  
je	  fietsen,	  maar	  daar	  zou	  ik	  op	  zich	  ook	  best	  kunnen	  
lopen,	  want	  de	  fietsen	  zijn	  niet	  heel	  erg	  storend.	  Maar	  
toch	  vind	  ik	  deze	  kant	  wel	  iets	  fijner	  om	  te	  lopen	  voor	  
mijn	  gevoel’	  (Levi,	  man,	  20).	  

	  
	  

	  

Figuur	  5.5.11:	  Vrijgezellenfeest	  op	  de	  
Oudegracht,	  door:	  Lidwien,	  vrouw,	  25	  

Figuur	  5.5.10:	  Volle	  terrassen	  op	  de	  werf	  en	  
zingende	  studenten,	  door:	  Nick,	  man,	  22	  
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Een	  positief	  sociaal	  aspect	  zijn	  de	  ‘volle	  terrassen	  waar	  mensen	  lekker	  genieten	  in	  de	  zon	  of	  een	  ijsje	  
eten’	  (Nick,	  man,	  22).	  Ook	  het	  type	  mensen	  dat	  zich	  in	  de	  omgeving	  begeeft	  en	  hun	  manier	  van	  
bewegen	  hebben	  invloed	  op	  de	  beleving	  van	  jongeren.	  Wanneer	  een	  boot	  met	  verkleedde	  studenten	  
langskomt	  varen	  zegt	  Nick	  (man,	  22):	  ‘Dat	  is	  nou	  heel	  positief,	  heel	  veel	  mensen	  voelen	  zich	  hier	  
blijkbaar	  op	  hun	  gemak	  en	  daarnaast	  is	  een	  beetje	  sportief	  zijn	  ook	  nooit	  verkeerd.	  Ook	  al	  hadden	  ze	  
waarschijnlijk	  wel	  in	  college	  moeten	  zitten	  nu,	  ze	  hebben	  het	  duidelijk	  naar	  hun	  zin	  en	  daar	  word	  ik	  
blij	  van’	  (figuur	  5.5.10).	  
	  
Ellen	  (vrouw,	  22)	  merkt	  iets	  anders	  op,	  namelijk	  dat	  de	  mensen	  die	  hier	  lopen	  meer	  gehaast	  zijn	  dan	  
op	  andere	  plekken.	  Op	  Neude	  komen	  mensen	  bijvoorbeeld	  om	  rustig	  te	  gaan	  zitten	  zeg	  maar	  en	  hier	  
zijn	  mensen	  altijd	  onrustig	  heb	  ik	  het	  idee,	  zo	  van:	  snel	  alles	  halen	  en	  weer	  weg’.	  Dit	  verschil	  in	  
beleving	  kan	  goed	  te	  verklaren	  zijn	  doordat	  de	  walk-‐along	  met	  Nick	  op	  een	  zonnige	  vrijdagmiddag	  
was	  en	  die	  met	  Ellen	  op	  een	  dinsdag	  onder	  lunchtijd.	  Ook	  blijft	  het	  een	  kwestie	  van	  persoonlijke	  
smaak,	  blijkt	  ook	  uit:	  ‘Ooh	  kijk,	  die	  vrijgezellenfeesten	  in	  het	  weekend	  zijn	  echt	  verschrikkelijk!	  En	  het	  
zijn	  er	  ook	  altijd	  zoveel’	  (Lidwien,	  vrouw,	  25)	  (figuur	  5.5.11).	  	  
Verder	  blijkt	  uit	  een	  uitspraak	  van	  Levi	  (man,	  20)	  dat	  de	  drie	  aspecten	  met	  elkaar	  samen	  hangen	  en	  
dat	  de	  grenzen	  tussen	  de	  deelgebieden	  inderdaad	  niet	  hard	  zijn,	  maar	  in	  elkaar	  overlopen.	  Als	  we	  
richting	  de	  Lange	  Viestraat	  lopen	  zegt	  hij:	  ‘Ik	  vind	  het	  hier	  wel	  minder	  mooi,	  misschien	  ook	  omdat	  we	  
in	  de	  buurt	  zijn	  van	  die	  grote	  straat	  en	  die	  vind	  ik	  om	  te	  lopen	  heel	  vervelend’.	  	  
	  
Verbeteringen	  voor	  deelgebied	  1	  
-‐	  Meer	  fietsenrekken	  neerzetten	  langs	  de	  gracht	  en	  op	  de	  Bakkerbrug,	  zodat	  de	  fietsen	  
gestructureerde	  neergezet	  kunnen	  worden	  en	  minder	  snel	  omvallen	  dan	  nu.	  	  
-‐	  De	  winkelpuien	  in	  de	  Bakkerstraat	  zouden	  wat	  meer	  open	  moeten	  zijn	  zodat	  het	  aantrekkelijker	  
wordt	  om	  de	  winkels	  binnen	  te	  gaan.	  	  
-‐	  De	  bomen	  moeten	  zeker	  behouden	  blijven,	  maar	  misschien	  hier	  en	  daar	  wat	  gesnoeid	  worden	  om	  
het	  geheel	  een	  iets	  opener	  uiterlijk	  te	  geven.	  	  
-‐	  Er	  moet	  volgens	  de	  respondenten	  een	  aanpassing	  komen	  in	  de	  verkeerssituatie	  langs	  de	  gracht,	  	  
ondanks	  het	  feit	  dat	  de	  jongeren	  waarschijnlijk	  de	  grootste	  groep	  vormen	  die	  langs	  de	  gracht	  fietst.	  
Er	  zijn	  verschillende	  mogelijke	  oplossingen:	  helemaal	  niet	  meer	  fietsen,	  niet	  meer	  fietsen	  tijdens	  de	  
spitsuren	  als	  het	  heel	  druk	  is,	  een	  andere	  fietsroute	  aantrekkelijker	  maken	  en	  beter	  promoten,	  
bijvoorbeeld	  de	  parallelroute	  via	  Janskerkhof,	  Domplein	  en	  de	  Korte	  Nieuwstraat	  richting	  het	  zuiden.	  	  

Deelgebied	  2:	  Hoog	  Catharijne	  –	  ‘de	  vreemde	  eend	  in	  de	  bijt’	  
	  
Lelijk	  –	  winkelcentrum	  -‐	  misplaatst	  -‐	  	  los	  onderdeel	  –	  doorgangsroute	  -‐	  praktisch	  
	  
Een	  tweede	  gebied	  dat	  door	  jongeren	  veel	  is	  
besproken	  is	  Hoog	  Catharijne.	  Hierbij	  hoort	  ook	  
de	  straat	  Achter	  Clarenburg	  meegerekend,	  het	  
straatje	  waar	  de	  twee	  uitgangen	  van	  Hoog	  
Catharijne	  aan	  de	  centrumkant	  op	  uitkomen	  
(figuur	  5.5.12).	  	  
	  
Zoals	  in	  paragraaf	  5.3	  over	  de	  afbakening	  van	  de	  
binnenstad	  is	  aangegeven,	  zien	  alle	  respondenten	  
Hoog	  Catharijne	  niet	  als	  een	  werkelijk	  onderdeel	  
van	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht,	  maar	  meer	  als	  
doorgang	  of	  overgangsgebied	  tussen	  de	  stad	  en	  
het	  Centraal	  Station	  van	  Utrecht.	  Daarnaast	  geven	  
ook	  alle	  respondenten	  aan	  dat	  zij	  over	  het	  
algemeen	  de	  voorkeur	  geven	  aan	  rondlopen	  in	  de	  

Figuur	  5.5.12:	  Deelgebied	  2	  op	  de	  kaart	  
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‘buiten’	  binnenstad	  dan	  in	  het	  overdekte	  Hoog	  Catharijne:	  ‘Ik	  vind	  het	  buiten	  gewoon	  veel	  lekkerder	  
om	  te	  winkelen	  dan	  in	  zo’n	  binnen	  ding’	  (Saskia,	  vrouw,	  20).	  	  
	  
Fysiek	  
De	  fysieke	  uitstraling	  van	  Hoog	  Catharijne	  wordt	  door	  de	  
respondenten	  unaniem	  beschouwd	  als	  ‘kil,	  lelijk	  en	  
onaantrekkelijk’.	  Dit	  geldt	  vooral	  voor	  de	  buitenkant	  van	  de	  
gebouwen	  (figuur	  5.5.13):	  ‘Van	  buiten	  vind	  ik	  het	  er	  niet	  
uitzien,	  lelijk.	  Volgens	  mij	  zijn	  er	  een	  heleboel	  oude	  gebouwen	  
in	  verschillende	  stijlen	  aan	  elkaar	  geplakt.	  Als	  we	  straks	  iets	  
verder	  staan	  en	  je	  kijkt	  ernaar	  dan	  zie	  je	  wel,	  het	  ene	  gebouw	  
is	  wit	  en	  laag	  en	  het	  ander	  is	  bruin	  en	  hoog.	  De	  ene	  is	  van	  glas	  
en	  de	  ander	  van	  beton’	  (Nick,	  man,	  22).	  	  
	  
Ook	  zien	  de	  respondenten	  als	  een	  verkeerde	  eerste	  indruk	  
voor	  mensen	  die	  Utrecht	  komen	  bezoeken:	  ‘Ik	  vind	  dat	  als	  je	  
aankomt	  op	  het	  station,	  dan	  zie	  je	  gelijk	  Hoog	  Catharijne	  en	  
dat	  vind	  ik	  jammerlijk.	  De	  oude	  panden	  die	  er	  stonden	  
voordat	  Hoog	  Catharijne	  is	  gebouwd	  zijn	  er	  helaas	  niet	  meer’	  
(Ernst,	  man,	  16).	  Het	  lijkt	  in	  dit	  geval	  apart	  dat	  de	  jongste	  
respondent	  dit	  zegt,	  maar	  hij	  woont	  als	  een	  van	  de	  weinigen	  
al	  zijn	  hele	  leven	  in	  Utrecht	  en	  kent	  hij	  de	  geschiedenis	  van	  de	  
stad	  goed.	  Ook	  ziet	  hij	  van	  de	  lelijkheid	  van	  Hoog	  Catharijne	  
ook	  wel	  het	  voordeel	  in:	  ‘Dat	  het	  lelijk	  is	  op	  het	  eerste	  gezicht	  
en	  dat	  toeristen	  dat	  waarschijnlijk	  ook	  niet	  mooi	  vinden	  vind	  
ik	  niet	  erg,	  want	  het	  is	  juist	  fijn	  dat	  er	  in	  Utrecht	  niet	  zoveel	  
toeristen	  zijn	  als	  in	  Amsterdam’.	  	  
Nick	  (man,	  22)	  vindt	  Hoog	  Catharijne	  als	  onderdeel	  van	  de	  
binnenstad	  misplaatst,	  want:	  ‘Hoog	  Catharijne	  is	  gewoon	  één	  winkelcentrum	  eigenlijk,	  een	  beetje	  het	  
Amerikaanse	  idee	  van	  en	  mall’.	  	  
	  
Over	  het	  uiterlijk	  van	  Achter	  Clarenburg	  is	  de	  mening	  niet	  veel	  anders:	  ‘Dat	  vind	  ik	  ook	  echt	  een	  lelijk	  
en	  grauw	  straatje’	  (Peter,	  man,	  23).	  En	  volgens	  Ton	  is	  het	  ‘een	  snel	  doorloopstraatje,	  grauw	  en	  met	  
rare	  winkels’.	  
	  

Het	  interieur	  en	  de	  inrichting	  binnen	  in	  Hoog	  
Catharijne	  is	  ook	  niet	  positief	  voor	  de	  beleving,	  
maar	  valt	  bij	  de	  respondenten	  wel	  beter	  in	  de	  
smaak	  dan	  de	  buitenkant:	  ‘Van	  binnen	  is	  het	  
op	  zich	  wel	  mooi’	  (Nick,	  man,	  22)	  (figuur	  
5.5.14).	  En	  ‘het	  ziet	  er	  allemaal	  mooi	  uit	  en	  
verzorgd,	  maar	  het	  is	  totaal	  niet	  een	  gezellig	  
sfeertje.	  Het	  is	  een	  net	  als	  in	  Hilversum,	  het	  
winkelcentrum	  de	  Hilvershof,	  precies	  dat.’	  
(Bas,	  man,	  25).	  	  
	  
Het	  fysieke	  aspect	  van	  de	  verbouwingen	  
rondom	  station	  horen	  bij	  stationsgebied	  zelf,	  
maar	  hebben	  wel	  ook	  een	  invloed	  op	  de	  
beleving	  van	  Hoog	  Catharijne,	  omdat	  het	  

Figuur	  5.5.13:	  Hoog	  Catharijne	  en	  
Achter	  Clarenburg,	  door:	  Ton,	  man,	  
25	  

Figuur	  5.5.14:	  Binnenkant	  van	  Hoog	  Catharijne,	  
door:	  Ton,	  man,	  25	  
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gebouw	  van	  Hoog	  Catharijne	  zelf	  al	  lelijk	  bevonden	  wordt	  en	  dan	  ligt	  het	  ook	  nog	  midden	  in	  de	  
verbouwingen.	  Als	  je	  vanuit	  Hoog	  Catharijne	  naar	  buiten	  kijkt,	  kijk	  je	  recht	  in	  de	  bouwput	  van	  
werkzaamheden	  rondom	  het	  Vredenburg,	  de	  singel	  en	  het	  station.	  	  	  
Functioneel	  	  
Voor	  jongeren	  is	  de	  belangrijkste	  functie	  van	  Hoog	  Catharijne	  dat	  het	  een	  doorgangsgebied	  is	  van	  de	  
stad	  naar	  het	  station:	  ‘Ik	  ga	  er	  alleen	  doorheen’	  (Bas,	  man,	  25)	  en	  ‘als	  ik	  in	  de	  stad	  ben	  en	  dan	  naar	  
het	  station	  moet	  ga	  ik	  door	  Hoog	  Catharijne,	  dat	  is	  makkelijk’	  (Violet,	  vrouw,	  20).	  	  
	  
Ondanks	  het	  onaantrekkelijke	  uiterlijk	  van	  dit	  deelgebied,	  komen	  de	  respondenten	  naar	  eigen	  
zeggen	  redelijk	  vaak	  in	  Hoog	  Catharijne.	  De	  belangrijkste	  redenen	  voor	  een	  bezoek	  aan	  Hoog	  
Catharijne	  is	  van	  de	  grote	  meerderheid	  van	  de	  respondenten	  uit	  praktische	  overweging:	  ‘Het	  is	  heel	  
functioneel.	  Je	  hebt	  een	  heleboel	  winkels	  en	  een	  goede	  en	  snelle	  looproute’	  (Nick,	  man,	  22).	  	  
Hierbij	  moet	  vermeld	  worden	  dat	  dit	  vooral	  de	  studenten	  zijn,	  waarvan	  hun	  familie	  buiten	  Utrecht	  
woont	  en	  zij	  dus	  regelmatig	  met	  de	  trein	  reizen.	  Ernst	  (man,	  16)	  woont	  in	  Utrecht	  en	  hij	  geeft	  dan	  
ook	  aan:	  ‘Ik	  kom	  niet	  vaak	  in	  Hoog	  Catharijne,	  want	  ik	  woon	  in	  Utrecht	  bij	  mijn	  moeder	  en	  kom	  niet	  
vaak	  op	  het	  station’.	  	  
	  
Over	  de	  voorzieningen	  in	  Hoog	  Catharijne	  zijn	  de	  respondenten	  beter	  te	  spreken	  dan	  over	  het	  
uiterlijk	  ervan.	  De	  jongeren	  zeggen	  het	  vooral	  praktisch	  te	  vinden	  dat	  er	  zoveel	  verschillende	  soorten	  
winkels	  zitten:	  vooral	  kledingwinkels,	  maar	  ook	  winkels	  zoals	  de	  Mediamarkt,	  Action,	  Blokker,	  Xenos,	  
Zeeman	  waar	  je	  weet	  wat	  je	  kunt	  halen:	  ‘Ik	  vind	  Hoog	  Catharijne	  vooral	  heel	  handig,	  dat	  het	  dicht	  bij	  
het	  station	  zit.	  Dat	  als	  je	  even	  snel	  iets	  moet	  halen	  dat	  je	  niet	  helemaal	  de	  stad	  in	  hoeft,	  maar	  dat	  je	  
het	  daar	  kunt	  halen’	  (Cathelijne,	  vrouw,	  22).	  Qua	  kledingwinkels	  vindt	  onder	  andere	  Cathelijne	  de	  
winkels	  ‘ordinair	  en	  goedkoop’:	  ‘Dit	  zijn	  echt	  van	  die	  hele	  ordinaire	  winkels,	  dit	  is	  geen	  plek	  waarvan	  
ik	  denk,	  hier	  ga	  ik	  lekker	  shoppen.	  Misschien	  voor	  een	  Pimps&Ho’s	  feestje	  of	  een	  verkleedoutfit,	  
maar	  niet	  voor	  normaal’.	  En	  voor	  twee	  andere	  respondenten	  weegt	  het	  grote	  winkelaanbod	  niet	  op	  
tegen	  winkelen	  in	  de	  buitenlucht:	  ‘al	  die	  winkels	  die	  daarbinnen	  zitten,	  die	  zitten	  eigenlijk	  ook	  wel	  
hier	  buiten’	  (Saskia,	  vrouw,	  20).	  De	  enkele	  restaurantjes	  in	  Hoog	  Catharijne	  worden	  door	  de	  meeste	  
jongeren	  niet	  eens	  genoemd,	  zij	  bezoeken	  deze	  duidelijk	  nooit.	  	  
	  
Van	  het	  winkelaanbod	  Achter	  Clarenburg	  zijn	  de	  jongeren	  niet	  onder	  de	  indruk:	  ‘Daar	  heb	  je	  wel	  iets	  
van	  skatewinkeltje	  en	  daar	  hebben	  ze	  soms	  goeie	  cd’s	  maar	  verder	  kom	  ik	  daar	  niet	  echt’	  (Peter,	  
man,	  23)	  en	  ‘Negatief	  hier	  vind	  ik	  al	  die	  goedkope	  winkels,	  telefoonwinkels,	  nagelstudio’s:	  daar	  word	  
je	  ook	  helemaal	  gek	  van	  hier’	  (Ton,	  man,	  25).	  Verder	  zijn	  er	  een	  ‘toko	  en	  wat	  handige	  winkeltjes	  om	  
goedkoop	  cadeautjes	  te	  kopen’	  (Maarten,	  man,	  24).	  	  
	  
Ernst	  (man,	  16)	  ziet	  een	  duidelijk	  contrast	  tussen	  Hoog	  Catharijne	  en	  Vredenburg:	  ‘Er	  is	  wel	  een	  
duidelijk	  contrast	  tussen	  zo’n	  winkelcentrum	  als	  HC	  en	  zo’n	  marktje	  en	  dat	  vind	  ik	  eigenlijk	  juist	  wel	  
leuk.	  De	  diversiteit	  is	  positief’.	  
	  
Sociaal	  	  
Naast	  praktisch	  en	  functioneel	  wordt	  Hoog	  Catharijne	  door	  de	  meerderheid	  van	  de	  respondenten	  
beschreven	  als	  ‘druk’	  met	  ‘veel	  mensen’.	  De	  aanwezigheid	  van	  andere	  mensen	  in	  Hoog	  Catharijne	  
wordt	  echter	  niet	  als	  negatief	  ervaren:	  ‘Het	  is	  een	  gezellige	  drukte,	  lekker	  druk’	  (Cathelijne,	  vrouw,	  
22).	  En	  ‘de	  meeste	  mensen	  hebben	  hier	  wel	  een	  beetje	  gevoel	  van	  richting	  en	  gaan	  netjes	  rechts	  
lopen,	  dat	  is	  prettig	  (Ton,	  man,	  25).	  Volgens	  Cathelijne	  is	  het	  wel	  zo	  dat	  het	  volk	  dat	  er	  komt	  anders	  
dan	  in	  de	  ‘echte’	  binnenstad:	  ‘In	  de	  stad	  lopen	  de	  studenten,	  de	  wat	  meer	  naar	  mijn	  smaak	  
gezelligere	  mensen	  zeg	  maar.	  Hier	  is	  het	  wat	  meer	  het	  ‘ik	  ga	  een	  goedkope	  winkel	  in’-‐	  volk	  en	  het	  ‘ik	  
doe	  even	  gauw	  boodschappen	  volk’,	  als	  dat	  niet	  heel	  fout	  klinkt’	  (Cathelijne,	  vrouw,	  22).	  	  
	  
Binnen	  Hoog	  Catharijne	  wordt	  door	  een	  aantal	  de	  respondenten	  ook	  nog	  een	  aantal	  delen	  
onderscheiden.	  Naast	  Jorn	  (man,	  24)	  ervaart	  ook	  Bas	  (man,	  25)	  de	  kant	  van	  de	  Mediamarkt	  –	  het	  
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zogenaamde	  Gildenkwartier	  –	  als	  het	  meest	  positief	  binnen	  Hoog	  Catharijne:	  ‘Bij	  de	  Mediamarkt	  is	  
nog	  wel	  een	  stukje	  wat	  nog	  wel	  oke	  is,	  daar	  is	  een	  stukje	  met	  een	  terrasje	  volgens	  mij	  en	  dat	  is	  nog	  
wel	  gezellig,	  maar	  verder	  eigenlijk	  niet’.	  	  
	  
Hoewel	  er	  voornamelijk	  overeenkomsten	  zijn	  tussen	  de	  sfeer	  in	  Hoog	  Catharijne	  en	  Achter	  
Clarenburg,	  ervaren	  de	  respondenten	  Achter	  Clarenburg	  als	  rustiger,	  want	  zegt	  Maarten	  (man,	  24):	  
‘veel	  mensen	  kennen	  dit	  straatje	  niet’.	  Eerder	  is	  al	  gebleken	  dat	  er,	  mede	  door	  de	  aanwezigheid	  van	  
cafe	  Olivier	  in	  een	  historisch	  pand,	  de	  beleving	  van	  Voor	  Clarenburg	  velen	  malen	  beter	  is	  dan	  Achter	  
Clarenburg.	  	  
	  
Verbeterpunten	  deelgebied	  2:	  
-‐	  Het	  uiterlijk	  van	  het	  huidige	  Hoog	  Catharijne	  heeft	  een	  zeer	  negatieve	  invloed	  op	  de	  beleving	  van	  
jongeren.	  Zij	  zijn	  echter	  allemaal	  benieuwd	  naar	  de	  nieuwe	  situatie,	  wanneer	  de	  verbouwingen	  van	  
het	  stationsgebied	  meer	  vorm	  gaan	  krijgen.	  	  
-‐	  Het	  feit	  dat	  Hoog	  Catharijne	  overdekt	  is,	  is	  voor	  jongeren	  ondanks	  dat	  ze	  er	  droog	  kunnen	  lopen	  
een	  nadeel	  ten	  opzichte	  van	  de	  rest	  van	  de	  ‘buiten’	  binnenstad.	  Een	  oplossing	  hiervoor	  is	  er	  niet	  
echt,	  aangezien	  dan	  heel	  Hoog	  Catharijne	  plat	  zou	  moeten	  en	  dat	  wel	  erg	  abrupt	  is.	  	  
-‐	  De	  straat	  Achter	  Clarenburg	  zou	  opgeleukt	  kunnen	  worden	  door	  in	  plaats	  van	  met	  Hoog	  Catharijne,	  
meer	  de	  aansluiting	  te	  zoeken	  met	  Voor	  Clarenburg,	  aangezien	  die	  straat	  al	  positief	  wordt	  beleefd.	  
Dit	  kan	  door	  de	  aankleding	  van	  de	  straat	  wat	  strakker	  en	  groener	  te	  maken	  en	  wellicht	  een	  aantal	  
speciaalzaken	  aan	  te	  trekken.	  Sprekende	  uit	  eigen	  ervaring:	  er	  zit	  nu	  een	  aantal	  maanden	  	  een	  hip	  
tweedehands	  kledingzaakje	  (de	  Kaufhaus)	  dat	  veel	  jongeren	  aantrekt,	  zulke	  initiatieven	  zouden	  de	  
beleving	  van	  de	  straat	  voor	  jongeren	  nog	  meer	  kunnen	  verbeteren.	  	  
	  
Deelgebied	  3:	  Steenweg	  en	  Choorstraat	  –	  de	  populaire	  winkelstraat	  

Veel	  bezochte	  ketenwinkels	  –	  druk	  –	  ruim	  opgezet	  –	  populair	  bij	  jongeren	  –	  kleding	  en	  schoenen	  

Deelgebied	  3	  is	  een	  compact	  deelgebied	  in	  de	  centrale	  
binnenstad	  van	  Utrecht	  en	  bestaat	  uit	  twee	  straten:	  de	  
Steenweg	  en	  de	  Choorstraat,	  die	  er	  haaks	  op	  staat	  (figuur	  
5.5.15).	  	  

Alle	  respondenten	  hebben	  tijdens	  de	  walk-‐along	  	  in	  dit	  
deelgebied	  gelopen	  of	  hebben	  er	  in	  ieder	  geval	  iets	  over	  
gezegd.	  Het	  eerste	  dat	  opvalt	  is	  dat	  de	  Steenweg	  unaniem	  
wordt	  beschreven	  als	  de	  standaardwinkelstraat	  van	  Utrecht	  
met	  veel	  ketenwinkels.	  De	  jongeren	  komen	  er	  regelmatig	  om	  
deze	  ketenwinkels	  te	  bezoeken,	  omdat	  ze	  daar	  weten	  wat	  ze	  
er	  kunnen	  vinden.	  Een	  aantal	  fysieke,	  functionele	  en	  sociale	  
aspecten	  zullen	  worden	  uitgelicht.	  

Fysiek	  	  
De	  fysieke	  aspecten	  in	  dit	  deelgebied	  die	  de	  respondenten	  
opvallen	  en	  hun	  beleving	  beïnvloeden	  zijn	  ten	  eerste	  de	  overwegend	  historische	  pandjes	  die	  allemaal	  
verschillend	  zijn.	  Net	  als	  in	  de	  rest	  van	  de	  stad	  hebben	  de	  historische	  details	  in	  de	  bebouwing	  een	  
positieve	  invloed	  op	  de	  beleving	  van	  de	  respondenten:	  ‘Mooie	  gebouwen,	  het	  past	  wel	  bij	  Utrecht,	  
de	  hoge	  gebouwen	  hebben	  karakter,	  het	  zijn	  echte	  stadspanden'	  (Violet,	  vrouw,	  20)	  en	  ‘Ik	  vind	  dit	  
wel	  echt	  een	  Utrechtse	  straat,	  een	  grote	  straat	  in	  Utrecht.	  Het	  is	  mooi,	  mooie	  gebouwen	  in	  ieder	  
geval’	  (Jorn,	  man,	  24).	  De	  Steenweg	  wordt	  ondanks	  de	  hoeveelheid	  ketenwinkels	  dus	  wel	  als	  een	  
typerende	  straat	  voor	  Utrecht	  gezien.	  Nick	  (man,	  22)	  ziet	  het	  als	  positief	  dat	  gebouwen	  in	  dit	  
deelgebied,	  alsmede	  in	  andere	  delen	  van	  de	  binnenstad,	  ‘gerestaureerd	  zijn,	  maar	  ze	  hebben	  wel	  de	  

Figuur	  5.5.15:	  Deelgebied	  3	  op	  de	  
kaart	  
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oude	  stijl	  gehouden,	  het	  is	  niet	  zo	  dat	  ze	  helemaal	  anders	  zijn	  geworden’.	  Dit	  wordt	  ervaren	  als	  
positief	  voor	  de	  beleving.	  	  
Een	  ander	  positief	  fysiek	  aspect	  dat	  door	  de	  meerderheid	  van	  de	  respondenten	  wordt	  genoemd	  is	  
dat	  de	  Steenweg,	  ten	  opzicht	  van	  onder	  andere	  de	  Oudegracht,	  ruim	  en	  breed	  is.	  Dit	  is	  positief	  voor	  
de	  beleving:	  ‘Een	  brede	  straat,	  genoeg	  ruimte	  en	  dat	  is	  positief	  (Jorn,	  man,	  24)	  en	  het	  lijkt	  hier	  breder	  
en	  ruimer	  (Ellen,	  vrouw,	  22).	  Ook	  Lidwien	  is	  het	  hiermee	  eens,	  alleen	  merkt	  zij	  duidelijk	  een	  verschil	  
wanneer	  ze	  richting	  de	  Choorstraat	  loopt,	  vanaf	  de	  hoogte	  van	  Museum	  Speelklok	  (figuur	  5.5.15):	  
‘Hier	  vind	  ik	  het	  eigenlijk	  minder	  fijn	  worden	  en	  ik	  denk	  dat	  dat	  komt	  doordat	  het	  krapper	  wordt.	  Dus	  
doordat	  de	  straat	  smaller	  wordt	  en	  ook	  omdat	  de	  winkels	  me	  op	  dit	  stukje	  minder	  aanspreken.	  Wat	  
oude	  dameswinkels	  en	  verder	  outlet	  achtig.	  Een	  beetje	  vaag,	  een	  goedkope	  uitstraling	  en	  dan	  de	  
friettent	  hoeft	  voor	  mij	  ook	  niet’	  (Lidwien,	  vrouw,	  25).	  	  	  

Desondanks	  merkt	  een	  aantal	  respondenten	  op	  de	  Steenweg	  op	  dat	  er	  ook	  een	  aantal	  modernere	  
aspecten	  aan	  de	  bebouwing	  zitten	  die	  deze	  direct	  minder	  aantrekkelijk	  maken	  en	  die	  er	  daarnaast	  
voor	  zorgen	  dat	  de	  winkelpanden	  een	  ‘gesloten’	  uitstraling	  krijgen:	  ‘Voor	  mijn	  gevoel	  verpest	  de	  
onderkant	  een	  beetje	  mijn	  straatbeeld,	  want	  het	  is	  grauw	  en	  de	  winkels	  lijken	  gesloten’	  (Peter,	  man,	  
23)	  (figuur	  5.16).	  Daarnaast	  merkt	  hij	  op	  dat	  contrasterende	  fysieke	  aspecten	  vlak	  bij	  elkaar	  zitten:	  
‘De	  negatieve	  beleving	  komt	  meer	  door	  de	  onderkant,	  want	  de	  bovenkant	  is	  al	  weer	  wat	  gezelliger,	  
dat	  erkertje	  daarboven	  
vind	  ik	  wel	  weer	  leuk’	  
(figuur	  5.5.16).	  	  

Er	  zijn	  ook	  kleinschalige	  
fysieke	  aspecten	  die	  
negatief	  zijn	  voor	  de	  
beleving,	  zoals	  hier	  op	  de	  
Steenweg	  een	  
‘elektriciteitskastje	  met	  
viezigheid	  erop’	  (Peter,	  
man,	  23)	  (figuur	  5.5.17).	  
Een	  oplossing	  voor	  de	  
lelijke	  kleine	  fysieke	  
aspecten	  is	  volgens	  Peter	  
dat	  ze	  bedekt	  zouden	  
moeten	  worden	  met	  
decoratie	  van	  
bijvoorbeeld	  bloemen.	  	  
De	  bloembakken	  die	  nu	  al	  aan	  de	  lantaarns	  
hangen	  vallen	  hem	  daarentegen	  niet	  direct	  op.	  
Een	  verklaring	  die	  hij	  hiervoor	  geeft	  is:	  ‘Ik	  kijk	  heel	  
erg	  naar	  beneden,	  naar	  de	  grond	  en	  zie	  zo’n	  
lantaarnpaal	  dus	  eerder	  als	  een	  object	  waar	  ik	  
omheen	  moet	  lopen	  dan	  dat	  ik	  de	  
bloemendecoratie	  bovenin	  de	  lantaarn	  zie.	  
Doordat	  je	  naar	  beneden	  kijkt	  heb	  je	  echt	  minder	  
door	  dat	  ze	  er	  zijn’	  (Peter,	  man,	  23).	  	  

Een	  ander	  fysiek	  aspect	  in	  de	  openbare	  ruimte	  
dat	  hierop	  aansluit	  is	  de	  groenvoorziening.	  De	  
respondenten	  merken	  dat	  het	  op	  de	  Steenweg	  
minder	  groen	  is	  dan	  aan	  de	  gracht:	  ‘Vergeleken	  
met	  de	  gracht	  is	  het	  toch	  wat	  minder	  natuur,	  

Figuur	  5.5.18:	  Plantenbakken	  op	  de	  Steenweg	  en	  
Lange	  Elisabethstraat	  creëren	  een	  positieve	  beleving,	  
door:	  Nick,	  man,	  22	  

Figuur	  5.5.16:	  Contrast	  in	  beleving	  van	  
winkelgevels	  op	  de	  Steenweg.	  Links:	  gesloten	  
en	  grauw,	  rechts:	  een	  iets	  positievere	  
beleving	  door	  de	  historische	  details.	  Door:	  
Peter,	  man,	  23.	  	  	  

Figuur	  5.5.17:	  
Elektriciteitskastje	  als	  
negatieve	  beleving.	  
Door:	  Peter,	  man,	  23.	  
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minder	  water	  en	  bomen’	  (Saskia,	  vrouw,	  22).	  Door	  een	  aantal	  wordt	  dit	  als	  een	  gemis	  beschouwd,	  
maar	  Nick	  (man,	  22)	  merkt	  de	  plantenbakken	  op	  die	  aan	  de	  lantaarns	  hangen,	  zowel	  op	  de	  Steenweg	  
als	  in	  het	  verlegde	  ervan	  op	  de	  Lange	  Elisabethstraat	  (deelgebied	  11).	  Hierdoor	  wordt	  zijn	  beleving	  
positief	  wordt	  beïnvloed:	  ‘Je	  hebt	  hier	  wel	  minder	  planten,	  maar	  je	  kan	  wel	  zien	  dat	  ze	  	  hier	  daarom	  
van	  die	  bloemen	  daar	  hebben	  opgehangen	  en	  dat	  vind	  ik	  heel	  positief’	  (Nick,	  man,	  22).	  	  

De	  beleving	  van	  de	  respondenten	  in	  de	  Choorstraat	  
kan	  in	  dezelfde	  sfeer	  gezien	  worden	  als	  de	  Steenweg:	  
‘Het	  is	  fijn	  dat	  het	  breed	  en	  leeg	  is	  en	  het	  zijn	  moderne	  
winkels	  met	  mooie	  historische	  panden	  boven	  de	  
winkelgevels’	  (Levi,	  man,	  20)	  (figuur	  5.5.19).	  Net	  als	  op	  
de	  Steenweg	  valt	  het	  iemand	  op	  dat	  hier	  ook	  relatief	  
veel	  schoenenwinkels	  zitten.	  Wel	  worden	  de	  winkels	  
op	  de	  Choorstraat	  door	  minder	  respondenten	  bezocht	  
en	  wordt	  de	  straat	  door	  jongeren	  ervaren	  als	  rustiger	  
dan	  de	  Steenweg.	  Saskia	  (vrouw,	  20)	  beschrijft	  de	  
Choorstraat	  als	  een	  ‘doorloopstraat	  van	  de	  lijnmarkt	  
naar	  de	  Oudegracht’.	  Ook	  Bas	  (man,	  25)	  beaamt	  dit:	  
Via	  de	  Choorstraat	  is	  het	  sneller	  om	  naar	  de	  Tivoli	  te	  
gaan,	  al	  zijn	  de	  winkels	  wel	  iets	  saaier’.	  	  

Functioneel	  
Dit	  deelgebied	  wordt	  beschreven	  als	  een	  echte	  winkelstraat	  met	  een	  divers	  aanbod	  aan	  winkels,	  
maar	  die	  zich	  kenmerkt	  door	  de	  grote	  hoeveelheid	  schoenen-‐	  en	  kledingwinkels	  (figuur	  5.5.20):	  ‘In	  
deze	  straat	  kun	  je	  volgens	  mij	  echt	  alles	  kopen.	  Hier	  zitten	  de	  grote	  bekende	  winkels’	  (Jorn,	  man,	  24)	  
en	  ‘Dit	  is	  een	  fijne	  straat	  omdat	  er	  een	  hoop	  schoenenwinkels	  zijn’	  (Lidwien,	  vrouw,	  25).	  	  Verder	  
worden	  de	  volgende	  winkels	  genoemd	  als	  winkels	  die	  de	  respondenten	  veelal	  bezoeken	  op	  de	  

Steenweg:	  H&M,	  Monki,	  Six,	  Only,	  HEMA,	  Sneakerz,	  
Gsus	  en	  Lush.	  Een	  opvallende	  en	  uitzonderlijke	  
winkel	  die	  genoemd	  wordt	  is	  de	  oude	  Engelse	  winkel	  
‘Jacques	  Botzelaar’,	  waar	  Ton	  (man,	  25)	  altijd	  heen	  
gaat	  om	  chocolade	  te	  kopen.	  	  
Dat	  dit	  gebied	  echt	  een	  winkelgebied	  is,	  bevestigt	  
Jorn	  (man,	  24)	  met	  zijn	  constatering	  over	  de	  horeca:	  
‘Hier	  op	  de	  steenweg	  ga	  ik	  helemaal	  niet	  snel	  eten.	  
Er	  zijn	  hier	  bijna	  geen	  restaurants	  en	  je	  kan	  hier	  als	  
niet	  goed	  buiten	  zitten	  en	  als	  het	  wel	  kan,	  zit	  je	  
meteen	  in	  de	  drukte	  van	  de	  winkelstraat’.	  	  
	  

	  

	  

Sociaal	  
De	  beleving	  van	  de	  sociale	  aspecten	  van	  dit	  deelgebied	  is	  vooral	  dat	  men	  het	  een	  fijne,	  niet	  al	  te	  
drukke	  winkelstraat	  vindt,	  vooral	  in	  vergelijking	  met	  de	  Oudegracht.	  De	  Steenweg	  wordt	  beschreven	  
als	  ‘praktisch,	  je	  weet	  precies	  wat	  je	  er	  kunt	  kopen’	  en	  de	  jongeren	  zijn	  goed	  bekend	  met	  deze	  straat	  
en	  komen	  er	  vaak:	  ‘Op	  de	  Steenweg	  kijk	  ik	  niet	  echt	  om	  me	  heen,	  want	  daar	  weet	  ik	  al	  waar	  ik	  heen	  
moet	  als	  ik	  daar	  ben’	  (Jorn,	  man,	  24).	  De	  straatmuzikant	  ervaren	  Ellen	  (vrouw,	  22)	  en	  Peter	  (man,	  23)	  
als	  positief.	  Jongeren	  vinden	  het	  positief	  dat	  het	  op	  de	  Steenweg	  en	  de	  Choorstraat	  meestal	  rustiger	  
is	  dan	  op	  de	  Oudegracht.	  Ze	  kunnen	  op	  die	  manier	  sneller	  de	  winkels	  langs	  waar	  ze	  heen	  willen.	  Wel	  
vinden	  ze	  de	  Oudegracht	  sfeervoller	  dan	  de	  Steenweg,	  of	  zoals	  Saskia	  (vrouw,	  20)	  zegt:	  ‘Vergeleken	  

Figuur	  5.5.19:	  Overzicht	  van	  de	  
Choorstraat.	  Door:	  Levi,	  man,	  20.	  

Figuur	  5.5.20:	  Overzichtsbeeld	  van	  de	  
Steenweg,	  met	  rechts	  twee	  
schoenenwinkels.	  Door:	  Saskia,	  vrouw,	  20.	  	  
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met	  de	  gracht	  is	  het	  toch	  wat	  minder	  natuur,	  minder	  water	  en	  bomen	  en	  daardoor	  vind	  ik	  het	  hier	  
minder	  knus’.	  Maarten	  (man,	  24)	  heeft	  een	  speciale	  associatie	  met	  de	  Steenweg:	  ‘Mijn	  beleving	  is	  
wel	  overwegend	  positief.	  Ik	  loop	  ook	  zo	  meestal	  naar	  huis	  en	  dan	  denk	  ik,	  yes	  ik	  ben	  bijna	  thuis	  als	  ik	  
over	  de	  Steenweg	  loop.	  Het	  is	  vooral	  dat	  ik	  het	  fijne	  gevoel	  krijg	  dat	  ik	  bijna	  thuis	  ben’.	  	  	  
	  
Deelgebied	  4:	  Lange	  Viestraat	  en	  potterstraat	  –	  drukke	  verkeersader	  
Bussen	  –	  lelijke	  gebouwen	  –	  hectiek	  	  –	  opletten	  –	  onaantrekkelijk	  –	  werkzaamheden	  –	  chaos	  -‐	  
praktisch	  

Deelgebied	  4	  heeft	  de	  meest	  afwijkende	  vorm	  van	  alle	  deelgebieden	  en	  is	  gebaseerd	  op	  zijn	  
functionaliteit:	  het	  is	  de	  verkeersader	  door	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht.	  Dit	  gebied	  strekt	  zich	  uit	  
vanaf	  het	  Centraal	  Station	  van	  Utrecht,	  via	  de	  Lange	  Viestraat,	  de	  Viebrug,	  Pottersstraat	  en	  Lange	  
Jansstraat	  langs	  Janskerkhof	  en	  via	  de	  Nobelstraat	  in	  de	  richting	  van	  de	  Stadsschouwburg,	  tot	  aan	  de	  
Singel	  (figuur	  5.5.21).	  Hierbij	  dient	  vermeld	  te	  worden	  dat	  er	  tijdens	  de	  walk-‐alongs	  niet	  verder	  dan	  
Janskerkhof	  is	  gelopen.	  De	  Nobelstraat	  wordt	  echter	  wel	  meegenomen	  als	  onderdeel	  van	  dit	  
deelgebied,	  omdat	  er	  een	  aantal	  keer	  kort	  over	  gesproken	  is	  en	  de	  verkeersader	  in	  de	  binnenstad	  
van	  Utrecht	  hier	  nog	  doorloopt.	  Bij	  dit	  deelgebied	  is	  het	  van	  belang	  te	  vermelden	  dat	  jongeren	  veel	  
zijn	  gefocust	  op	  het	  gebruik	  van	  de	  fiets	  in	  de	  binnenstad	  en	  al	  helemaal	  in	  dit	  deelgebied.	  Tijdens	  
het	  lopen	  hebben	  zij	  hier	  dan	  ook	  in	  dit	  deelgebied	  vaker	  dan	  gemiddeld	  naar	  gerefereerd.	  De	  
beleving	  van	  de	  jongeren	  tijdens	  het	  lopen	  wordt	  door	  de	  associatie	  met	  fietsen	  beïnvloed:	  ‘Hier	  fiets	  
ik	  altijd	  en	  loop	  ik	  nooit’	  (Bas,	  man,	  25).	  De	  beleving	  van	  de	  respondenten	  als	  ze	  in	  of	  in	  de	  buurt	  van	  
dit	  deelgebied	  komen	  is	  overwegend	  negatief.	  Zowel	  fysieke,	  functionele	  en	  sociale	  aspecten	  zijn	  de	  
oorzaak	  van	  de	  vaak	  negatieve	  beleving	  in	  dit	  deelgebied.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
Fysiek	  	  
De	  invloed	  die	  de	  fysieke	  omgeving	  heeft	  in	  dit	  
deelgebied	  is	  niet	  positief.	  Het	  enige	  positieve	  dat	  door	  
drie	  respondenten	  genoemd	  wordt	  is	  het	  uitzicht	  dat	  je	  
hebt	  van	  de	  Viebrug	  op	  het	  water	  van	  de	  gracht	  en	  het	  
feit	  dat	  dit	  als	  je	  Utrecht	  met	  de	  bus	  binnen	  komt	  de	  
‘eerste	  keer	  is	  dat	  je	  dit	  mooie	  uitzicht	  ziet’	  (Cathelijne,	  
vrouw,	  22).	  Het	  vaakst	  wordt	  	  echter	  ingegaan	  op	  de	  
complexe	  verkeerssituaties	  rondom	  deze	  ‘centrale	  
verkeersader’,	  zoals	  de	  meerderheid	  van	  hen	  het	  gebied	  
zelf	  ook	  noemt.	  	  
Eerst	  over	  de	  bebouwing.	  De	  gebouwen	  rond	  de	  Lange	  
Viestraat	  en	  de	  Potterstraat	  wordt	  gezien	  als	  ‘minder	  
aantrekkelijk	  dan	  de	  gracht	  en	  negatief’	  (Ellen,	  vrouw,	  

Figuur	  5.5.21:	  Deelgebied	  4	  op	  de	  kaart	  

Figuur	  5.5.22:	  De	  ‘lelijke’	  planeet	  is	  negatief	  
voor	  de	  beleving.	  Door:	  Ernst,	  man,	  16.	  	  	  
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22).	  Luc	  (man,	  20)	  spreekt	  wanneer	  hij	  op	  de	  Viebrug	  staat	  van	  
‘een	  combinatie	  van	  oude	  grachten	  en	  nieuwe	  lelijke	  gebouwen	  
die	  ik	  allemaal	  lelijk	  vindt’.	  Ook	  de	  Neudeflat	  die	  hij	  boven	  de	  
historische	  pandjes	  uit	  ziet	  komen	  vindt	  hij	  ‘lelijk	  en	  te	  goed	  
zichtbaar’.	  De	  meerderheid	  van	  de	  respondenten	  noemt	  als	  
meest	  opvallende	  en	  lelijke	  gebouw	  in	  dit	  gebied	  ‘de	  Planeet’	  
(figuur	  5.5.22).	  	  

Over	  de	  verkeerssituatie	  op	  de	  kruising	  van	  de	  Lange	  Viestraat	  
en	  de	  Sint	  Jacobsstraat	  –	  voor	  de	  Bijenkorf	  –	  vinden	  de	  
respondenten	  dat	  deze	  heel	  erg	  onduidelijk	  is.	  Nu	  met	  die	  
verbouwingen	  van	  de	  weg	  de	  hele	  tijd,	  verandert	  het	  per	  week	  
waar	  je	  moet	  fietsen.	  Daarnaast	  staan	  er	  tal	  van	  verkeersborden	  
die	  het	  er	  niet	  duidelijker	  op	  maken	  en	  is	  een	  stuk	  van	  de	  stoep	  
weggevallen,	  wat	  zorgt	  voor	  extra	  onduidelijkheid	  over	  waar	  je	  
moet	  lopen	  als	  voetganger	  (figuur	  5.5.23).	  	  

Op	  dezelfde	  plek	  is	  echter	  ook	  een	  positief	  fysiek	  aspect	  voor	  
voetgangers:	  het	  regenboog	  zebrapad	  (figuur	  5.5.24).	  Lidwien	  	  
(vrouw,	  25)	  zegt	  hierbij:	  ‘Utrecht	  geeft	  hiermee	  een	  statement	  
aan	  van	  homotolerantie,	  en	  dan	  vind	  ik	  het	  toch	  wel	  goed	  dat	  
Utrecht	  als	  provinciestad,	  een	  beetje	  achter	  Amsterdam	  aanlopend,	  dit	  gewoon	  zo	  ook	  doen’.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Een	  ander	  negatief	  aspect	  dat	  de	  respondenten	  noemen	  langs	  de	  verkeersader	  is	  een	  stukje	  meer	  in	  
oostelijke	  richting,	  op	  de	  Lange	  Jansstraat.	  Hier	  zijn	  de	  stoepen	  versmald	  door	  de	  terrassen	  	  die	  er	  
staan	  als	  het	  mooi	  weer	  is	  (figuur	  5.5.25).	  Met	  de	  razende	  bussen	  en	  fietsers	  ernaast	  is	  dit	  een	  
gevaarlijke	  situatie	  voor	  voetgangers	  die	  om	  de	  terrassen	  heen	  moeten	  lopen,	  aldus	  Benjamin	  (man,	  
24).	  	  

	  
	  
	  

Figuur	  5.5.23:	  Onduidelijke	  
verkeerssituatie	  op	  de	  Lange	  
Viestraat	  en	  ‘lelijke’	  gebouw	  van	  
de	  Bijenkorf.	  Door:	  Nick,	  man,	  22.	  

Figuur	  5.5.24:	  Regenboog	  zebrapad	  als	  
teken	  van	  homotolerantie	  is	  positief	  in	  de	  
beleving	  van	  jongeren.	  Door:	  Lidwien,	  
vrouw,	  25.	  

Figuur	  5.5.25:	  Smalle	  stoepen	  op	  de	  
Lange	  Viestraat.	  Door:	  Benjamin,	  
man,	  24.	  	  
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Functioneel	  
Wat	  betreft	  de	  voorzieningen	  zijn	  alle	  veertien	  
respondenten	  die	  dit	  gebied	  besproken	  	  ‘minder	  positief	  
doordat	  er	  niet	  echt	  voorzieningen	  zijn	  waar	  ik	  heen	  ga’	  
(Saskia,	  vrouw,	  22).	  De	  winkels	  in	  dit	  deelgebied	  die	  wel	  
bezocht	  worden	  door	  de	  respondenten	  zijn	  de	  Bijenkorf	  
en	  de	  Intersport.	  Alleen	  Luc	  (man,	  20)	  komt	  ook	  bij	  de	  
drogist	  en	  de	  AH	  to	  Go	  op	  de	  Lange	  Viestraat,	  puur	  
omdat	  dat	  praktisch	  naast	  zijn	  huis	  is	  en	  Ernst	  (man,	  16)	  
zegt	  uit	  school	  nog	  wel	  eens	  naar	  de	  MacDonald	  te	  gaan	  
op	  de	  Lange	  Viestraat,	  maar	  ‘dat	  is	  niet	  zijn	  
lievelingsrestaurant	  hoor’.	  Verder	  zijn	  zowel	  op	  de	  
Potterstraat	  als	  de	  Lange	  Jansstraat	  ‘uitzendbureaus,	  
zonnestudio’s	  en	  shoarmazaakjes’	  die	  niet	  chique	  zijn	  
en	  minder	  aantrekkelijk	  (Levi,	  man,	  20).	  Wel	  heeft	  hij	  
een	  positieve	  herinnering	  aan	  een	  gezellige	  avond	  sushi	  
eten	  bij	  de	  Sumo,	  wat	  zijn	  beeld	  van	  dit	  gebied	  enigszins	  
verbetert	  (figuur	  5.5.26).	  	  
	  
Sociaal	  
Rond	  deze	  verkeersader	  wordt	  de	  situatie	  vaak	  beschreven	  als	  hectisch	  en	  chaotisch.	  Bijvoorbeeld	  bij	  
de	  Potterstraat,	  vlak	  naast	  bushalte:	  ‘Als	  ik	  het	  hier	  dan	  zo	  zie,	  dan	  is	  alles	  wel	  redelijk	  hectisch,	  
bijvoorbeeld	  als	  je	  dan	  wil	  oversteken	  met	  de	  fiets	  en	  er	  komt	  dan	  net	  een	  bus’	  (Ellen,	  vrouw,	  22).	  En:	  
‘Ik	  let	  normaal	  gesproken	  op	  de	  mensen	  die	  er	  om	  me	  heen	  lopen,	  maar	  hier	  ben	  ik	  eigenlijk	  altijd	  
alleen	  maar	  met	  het	  verkeer	  bezig	  en	  dat	  is	  niet	  fijn.	  Je	  moet	  echt	  vijf	  keer	  opzij	  kijken	  voordat	  je	  hier	  
kunt	  oversteken’	  en	  ‘Ik	  voel	  me	  hier	  minder	  op	  mijn	  gemak.	  Iedereen	  loopt,	  fietst	  en	  rijdt	  hard.	  Je	  
hebt	  het	  gevoel	  dat	  je	  gehaast	  bent,	  je	  bent	  bezig	  met	  ik	  ga	  daar	  naartoe,	  ik	  ben	  onderweg’	  (Levi,	  
man,	  20).	  	  
In	  dit	  deelgebied	  is	  het	  vooral	  heel	  druk	  met	  bussen,	  taxi’s,	  auto’s,	  scooters	  en	  fietsers	  die	  allemaal	  
vanaf	  het	  station	  in	  oostelijke	  richting	  rijden	  en	  om	  op	  hun	  plek	  van	  bestemming	  te	  komen	  dwars	  
door	  de	  binnenstad	  moeten	  rijden.	  De	  drukte	  die	  dit	  met	  zich	  mee	  brengt	  wordt,	  vooral	  rond	  de	  
plekken	  waar	  er	  meer	  dan	  twee	  wegen	  elkaar	  kruisen	  –	  Neude	  of	  Janskerkhof	  –	  ,	  als	  negatief	  voor	  de	  
beleving	  van	  dit	  gebied	  ervaren.	  	  Zoals	  Peter	  (man,	  23)	  de	  mening	  van	  de	  respondenten	  verwoord:	  
‘De	  busbaan	  is	  druk	  en	  ongezellig’.	  Maarten	  (man,	  24)	  geeft	  aan	  ‘het	  is	  lelijk	  en	  er	  is	  ook	  nog	  eens	  
veel	  geluid	  erbij’.	  Nick	  (man,	  22)	  noemt	  het	  gevaarlijk:	  ‘Volgens	  mij	  is	  dit	  de	  drukste	  fietsersplek	  in	  
Utrecht,	  zo	  lijkt	  het	  voor	  mij	  altijd.	  Het	  is	  af	  en	  toe	  wel	  gevaarlijk’.	  En	  zo	  geeft	  Jorn	  (man,	  24),	  net	  als	  
nog	  een	  groot	  aantal	  anderen	  aan	  dat	  hij	  ‘liever	  via	  een	  van	  de	  brede	  stegen	  naar	  de	  Bijenkorf	  loopt’	  
om	  de	  vervelende	  situatie	  te	  ontlopen.	  	  

Verbeterpunten	  deelgebied	  4:	  
-‐	  Een	  tweetal	  verkeerssituaties	  dient	  verduidelijkt	  te	  worden	  voor	  voetgangers,	  zodat	  het	  er	  veiliger	  
wordt.	  Dit	  zijn	  de	  kruising	  van	  de	  Neude,	  de	  Pottersstraat	  en	  de	  Voorstraat	  en	  de	  tweede	  kruising	  is	  
die	  bij	  Janskerkhof,	  ter	  hoogte	  van	  de	  bushalte	  en	  de	  Korte	  Jansstraat.	  Eén	  van	  de	  oplossingen	  om	  
voetgangers	  veiliger	  te	  laten	  oversteken	  kan	  zijn	  om	  regenboog	  zebrapaden	  te	  maken,	  zoals	  voor	  de	  
Bijenkorf.	  	  
-‐	  De	  stoep	  langs	  Lange	  Jansstraat,	  aan	  de	  kant	  van	  de	  terrassen	  dient	  breder	  te	  worden	  gemaakt	  –	  of	  
de	  terrassen	  kleiner-‐	  om	  de	  beleving	  hier	  te	  verbeteren.	  	  

	  

	  

	  

Figuur	  5.5.26:	  De	  Sumo	  op	  de	  Potterstraat	  
als	  goede	  herinnering	  en	  positief	  voor	  de	  
beleving.	  Door:	  Levi,	  man,	  20.	  	  
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	  Deelgebied	  5:	  Vismarkt,	  Servetstraat	  en	  Maartensbrug	  –	  Toeristisch	  hart	  van	  Utrecht	  

Kleine	  winkeltjes	  -‐	  de	  Dom	  als	  hoogtepunt	  –	  typisch	  Utrechts	  –	  gevaarlijke	  verkeerssituatie	  –	  historie	  

Het	  volgende	  deelgebied	  dat	  besproken	  wordt	  is	  een	  relatief	  
klein	  gebied	  qua	  oppervlak	  waar	  dertien	  van	  de	  respondenten	  
over	  hebben	  gesproken.	  Dit	  deelgebied	  bestaat	  uit	  de	  
Vismarkt	  met	  daarbij	  het	  Hanengeschrei	  en	  de	  Maartensbrug	  
(figuur	  5.5.27).	  De	  beleving	  is	  hier	  uitermate	  positief.	  Vooral	  	  
alle	  fysieke	  historische	  elementen	  die	  de	  Vismarkt	  het	  
‘plaatje’	  maken	  dat	  de	  Vismarkt	  volgens	  de	  jongeren	  is,	  heeft	  
een	  positieve	  invloed	  op	  hun	  beleving.	  Een	  negatief	  aspect	  
van	  de	  Vismarkt	  dat	  door	  alle	  respondenten	  wordt	  besproken	  
is	  de	  ‘chaotische	  verkeerssituatie’,	  al	  vinden	  zij	  dat	  dit	  niet	  
opweegt	  tegen	  hun	  positieve	  beleving.	  Qua	  vergelijking	  met	  
andere	  gebieden	  in	  de	  binnenstad,	  noemt	  een	  aantal	  
respondenten	  dat	  de	  Vismarkt	  wat	  betreft	  sfeer	  meer	  op	  ’t	  
Wed	  lijkt	  dat	  de	  Oudegracht,	  door	  dezelfde	  kleinschaligheid	  
(Bas,	  man,	  25).	  Opvallend	  is	  dat	  de	  respondenten	  op	  dit	  stukje	  
relatief	  veel	  denken	  vanuit	  hun	  ‘fietsersmodus’.	  	  

Fysiek	  
Lopende	  over	  de	  Vismarkt	  of	  met	  uitzicht	  op	  de	  Vismarkt	  
roemen	  alle	  dertien	  respondenten	  de	  Vismarkt	  om	  de	  
historische	  panden	  die	  zo	  mooi	  langs	  het	  water	  staan.	  Zo	  
ook	  Peter	  (man,	  23):	  ‘Ik	  vind	  hier	  de	  gevels	  er	  hier	  leuk	  uit	  
zien.	  Ze	  geven	  me	  het	  gevoel	  van	  ik	  ben	  in	  Utrecht,	  ik	  ben	  
in	  een	  leuk	  stadje’.	  En	  de	  versmalling	  wordt	  opgemerkt,	  
maar	  niet	  als	  negatief:	  ‘Het	  loopt	  hier	  een	  beetje	  naar	  
beneden,	  het	  wordt	  wat	  smaller.	  En	  dan	  de	  mooie	  gracht	  
met	  de	  huizen	  aan	  de	  waterkant.	  Dit	  is	  gewoon	  echt	  een	  
mooi	  stukje	  wat	  ik	  als	  heel	  positief	  beleef’	  (Bas,	  man,	  25).	  
Dat	  dit	  stukje	  typisch	  Utrechts	  zou	  zijn	  wordt	  door	  Bas	  
enigszins	  tegengesproken:	  ‘Het	  is	  heel	  mooi	  hier	  en	  het	  is	  
wel	  100%	  Utrecht,	  maar	  met	  de	  huizen	  die	  hier	  zo	  direct	  
aan	  de	  gracht	  staan	  is	  het	  eigenlijk	  niet	  typisch	  Utrechts,	  
want	  in	  de	  rest	  van	  Utrecht	  zijn	  juist	  de	  grachten	  met	  lage	  
werven	  zo	  typisch	  en	  dat	  heeft	  dit	  stukje	  niet.	  Maar	  goed,	  
daar	  op	  de	  achtergrond	  staat	  wel	  weer	  de	  Dom’.	  	  
De	  respondenten	  hebben	  veel	  foto’s	  gemaakt	  in	  dit	  deelgebied,	  omdat	  ze	  het	  zo’n	  mooi	  stukje	  
Utrecht	  vinden.	  Twee	  foto’s	  zijn	  genomen	  vanaf	  de	  Stadhuisbrug	  richting	  de	  Vismarkt,	  maar	  zonder	  
de	  Dom	  erop,	  zodat	  de	  nadruk	  ligt	  op	  de	  ‘mooie	  pandjes’	  (figuur	  5.5.28).	  	  

Figuur	  5.5.27:	  Deelgebied	  5	  op	  de	  
kaart.	  

Figuur	  5.5.28:	  Vismarkt	  en	  de	  gracht	  vanaf	  
de	  Stadhuisbrug.	  Door:	  Bas,	  man,	  25.	  



	  

	  

89	  

Vier	  keer	  is	  een	  foto	  gemaakt	  vanaf	  de	  Stadhuisbrug	  richting	  de	  Vismarkt	  met	  de	  Dom	  op	  de	  
achtergrond	  (figuur	  5.5.29).	  Dit	  is	  het	  toeristische	  plaatje,	  zoals	  Nick	  ook	  bevestigt:	  ‘Ik	  heb	  een	  
heleboel	  vrienden	  in	  het	  buitenland	  en	  die	  kennen	  eigenlijk	  heel	  weinig	  van	  Utrecht,	  maar	  dit	  beeld	  
kennen	  ze	  wel.	  Dit	  is	  klassiek,	  je	  hebt	  hier	  de	  gracht	  en	  de	  gebouwen	  in	  de	  oude	  stijl	  en	  dan	  heb	  je	  de	  
Dom	  op	  de	  achtergrond	  die	  natuurlijk	  heel	  erg	  herkenbaar	  is	  voor	  Utrecht.’	  Twee	  respondenten	  
maakten	  een	  foto	  van	  de	  Vismarkt	  vanaf	  de	  andere	  kant,	  vanaf	  de	  Maartenbrug	  (figuur	  5.5.30)	  en	  
een	  keer	  een	  foto	  van	  de	  Dom	  vanaf	  de	  Maartensbrug	  (figuur	  5.5.31).	  	  

	  

	  

De	  meeste	  respondenten	  hebben	  oog	  voor	  de	  grotere	  fysieke	  
aspecten	  en	  zetten	  die	  op	  de	  foto	  (zoals	  hierboven).	  Eén	  van	  de	  
respondenten	  ging	  echter	  meer	  op	  details	  in.	  Hij	  herinnerde	  zich	  
dat	  hem	  een	  tijdens	  een	  toeristische	  excursie	  was	  verteld	  over	  
een	  hekje	  tussen	  twee	  panden	  op	  de	  Vismarkt,	  met	  een	  
historisch	  detail	  (figuur	  5.5.32).	  Het	  riep	  een	  positieve	  
herinnering	  bij	  hem	  op	  die	  zijn	  beleving	  nog	  meer	  verbeterde.	  En	  
Nick	  (man,	  22)	  ‘mist	  rond	  de	  Maartensbrug	  een	  bankje	  zodat	  hij	  
daar	  even	  zijn	  ijsje	  kan	  opeten’.	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figuur	  5.5.29:	  Vismarkt	  en	  de	  
Domtoren	  vanaf	  de	  
Stadhuisbrug.	  Door:	  Nick,	  man,	  
22.	  	  

Figuur	  5.5.31:	  de	  
Domtoren	  vanaf	  de	  
Maartensbrug.	  Door:	  Nick,	  
man,	  22.	  	  

Figuur	  5.5.30:	  Vismarkt	  vanaf	  
de	  Maartensbrug.	  Door:	  Saskia,	  
vrouw,	  20.	  

Figuur	  5.5.32:	  Historische	  
detail	  tussen	  twee	  panden	  op	  
de	  Vismarkt.	  Door:	  Ton,	  man,	  
25.	  
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Naast	  de	  ‘toeristische	  plaatjes’	  die	  er	  op	  de	  
Vismarkt	  veel	  gemaakt	  zijn,	  is	  de	  chaotische	  
verkeerssituatie	  ook	  vaak	  gefotografeerd:	  door	  zes	  
respondenten	  (figuur.	  5.5.33).	  De	  respondenten	  zijn	  
het	  er	  grotendeels	  over	  eens	  dat	  ‘het	  gevaarlijke	  
situaties’	  kan	  opleveren.	  Het	  is	  vaak	  druk,	  er	  lopen	  
mensen	  en	  er	  fietsen	  mensen	  en	  het	  is	  ook	  nog	  van	  
beide	  richtingen,	  waardoor	  je	  flink	  op	  de	  rem	  moet.’	  
Het	  kruispunt	  van	  de	  Vismarkt,	  de	  Servetstraat	  en	  
de	  Maartensbrug	  is	  vooral	  ‘chaotisch’:	  ‘Als	  je	  van	  de	  
kant	  van	  de	  Twijnstraat	  komt	  dan	  zie	  je	  nooit	  goed	  
wat	  er	  hier	  van	  rechts	  aan	  komt.	  Dat	  heb	  ik	  ’s	  
ochtends	  	  altijd,	  dan	  wil	  ik	  hard	  doorfietsen,	  maar	  
dan	  komt	  er	  of	  een	  auto	  of	  een	  andere	  fietser	  aan.’	  
En	  Peter	  (man,	  23)	  heeft	  een	  andere	  fysieke	  
ergernis:	  ‘Als	  ik	  op	  de	  fiets	  ben	  dan	  denk	  ik	  rot	  op	  
met	  die	  paaltjes.	  Maar	  ja,	  waarschijnlijk	  is	  het	  
gewoon	  zodat	  de	  fietser	  nog	  enigszins	  worden	  afgeremd’.	  	  

Saskia	  (vrouw,	  20)	  en	  nog	  twee	  anderen	  komen	  er	  tijdens	  de	  walk-‐along	  achter	  dat	  je	  op	  de	  Vismarkt	  
mag	  fietsen,	  maar	  alsnog	  geeft	  ze	  aan	  dat	  het	  zo	  smal	  is	  dat	  je	  wel	  heel	  goed	  moet	  opletten:	  ‘Hier	  
moet	  je	  altijd	  wel	  een	  beetje	  links	  en	  rechts	  uitwijken	  voor	  de	  mensen,	  want	  je	  mag	  daar	  natuurlijk	  
eigenlijk	  niet	  fietsen.’	  ‘Je	  mag	  hier	  wel	  fietsen,	  wist	  je	  dat?’	  ‘Mag	  je	  hier	  fietsen?	  Dat	  meen	  je	  niet?’	  
‘Ja,	  je	  mag	  het	  hele	  stuk	  aan	  die	  kant	  van	  de	  gracht	  fietsen.’	  ‘Echt?	  Dat	  wist	  ik	  echt	  niet!	  Ik	  voel	  me	  
ook	  altijd	  al	  een	  beetje	  bezwaard	  als	  ik	  daar	  fiets,	  maar	  dat	  is	  wel	  goed	  denk	  ik,	  aangezien	  je	  toch	  wel	  
moet	  oppassen	  omdat	  het	  zo	  smal	  is…	  En	  als	  ik	  loop,	  loop	  ik	  trouwens	  midden	  op	  straat	  hier.	  Ik	  vind	  
het	  echt	  niet	  duidelijk	  aangegeven,	  ik	  weet	  zeker	  dat	  mijn	  vriendinnen	  dit	  ook	  niet	  weten.	  Ze	  doen	  
het	  wel,	  maar	  weten	  niet	  dat	  je	  hier	  mag	  fietsen’.	  	  	  

Functioneel	  	  
De	  	  voorzieningen	  op	  de	  Vismarkt	  zijn	  duidelijk	  minder	  besproken	  dan	  de	  fysieke	  en	  sociale	  aspecten	  
op	  de	  Vismarkt.	  De	  jongeren	  bezoeken	  de	  winkels	  hier	  eigenlijk	  vrijwel	  niet	  en	  ze	  hebben	  dan	  ook	  
een	  relatief	  kleine	  invloed	  op	  de	  beleving	  van	  dit	  deelgebied.	  ‘Nu	  ik	  zo	  kijk	  is	  het	  wel	  een	  grappig	  
straatje,	  maar	  ik	  gebruik	  de	  winkels	  hier	  niet,	  want	  ik	  weet	  ook	  niet	  echt	  wat	  er	  precies	  zit	  (Peter,	  
man,	  23).	  En:	  ‘ik	  vind	  het	  er	  heel	  gezellig	  uit	  zien	  dit	  terras	  zo	  mooi	  in	  de	  zon,	  alleen	  ik	  vind	  het	  stom	  
dat	  ze	  hier	  bij	  Graaf	  Floris	  geen	  bier	  verkopen,	  omdat	  het	  een	  alcohol	  vrij	  terras	  is,	  ik	  ga	  hier	  niet	  
zitten’.	  De	  geur	  van	  de	  coffeeshop	  op	  het	  hoekje	  bij	  de	  Maartensbrug	  valt	  Levi	  (man,	  20)	  op:	  ‘dit	  is	  
wel	  negatief,	  het	  geeft	  het	  gevoel	  alsof	  er	  rare	  types	  gaan	  rondhangen.	  En	  de	  coffeeshop	  op	  deze	  
plek	  vind	  ik	  best	  raar,	  want	  her	  komen	  hier	  zoveel	  mensen	  langs	  en	  elke	  keer	  als	  je	  hier	  langs	  komt	  
dan	  ruik	  je	  weer	  die	  geur’.	  Voor	  Maarten	  (man,	  24)	  is	  de	  functie	  van	  de	  Vismarkt	  dat	  zijn	  huis	  er	  
staat,	  het	  gevoel	  van	  thuis	  komen	  is	  heel	  positief	  voor	  hem.	  Ondanks	  dat	  hij	  er	  woont,	  maakt	  hij	  
echter	  ook	  bijna	  geen	  gebruik	  van	  de	  winkels	  en	  horeca	  op	  de	  Vismarkt:	  ‘De	  enige	  winkel	  die	  ik	  
bezoek	  hier	  is	  de	  bakker,	  want	  daar	  haal	  ik	  vaak	  brood.	  En	  de	  rest	  van	  de	  winkels	  kom	  ik	  eigenlijk	  
nooit,	  terwijl	  ze	  onder	  mijn	  huis	  zijn’.	  
	  
Sociaal	  
Wat	  betreft	  de	  invloed	  van	  sociale	  aspecten	  voor	  de	  beleving	  van	  dit	  deelgebied,	  is	  dit	  voornamelijk	  
het	  grote	  sociale	  aspect	  van	  de	  verkeerssituatie	  zoals	  hierboven	  al	  deels	  beschreven	  is.	  Over	  het	  
algemeen	  is	  de	  Vismarkt	  een	  van	  de	  drukste	  gedeeltes	  van	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht.	  De	  meningen	  
over	  deze	  drukte	  zijn	  verdeeld.	  Vooral	  het	  feit	  dat	  fietsers	  en	  voetgangers	  door	  elkaar	  fietsen	  en	  
lopen	  in	  deze	  smalle	  straat,	  kan	  irritatie	  opwekken	  bij	  beide	  partijen:	  ‘Als	  het	  druk	  is	  dan	  is	  het	  een	  
hel.	  Dan	  lopen	  er	  allemaal	  mensen	  dus	  je	  kunt	  er	  niet	  langs	  met	  de	  fiets’	  (Luc,	  man,	  20).	  	  
Tegelijkertijd	  beseffen	  de	  jongeren	  zich	  wel	  dat	  er	  altijd	  twee	  kanten	  aan	  het	  verhaal	  zitten:	  ‘Ik	  fiets	  

Figuur	  5.5.33:	  Chaotische	  verkeerssituatie	  op	  
de	  Vismarkt.	  Door:	  Nick,	  man,	  22.	  	  
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hier	  zelf	  ook	  vaak	  dus	  ik	  mag	  er	  niks	  van	  zeggen,	  maar	  je	  ergert	  je	  natuurlijk	  altijd	  aan	  degene	  die	  een	  
ander	  vervoersmiddel	  gebruikt	  dan	  jij’	  (Peter,	  man,	  23).	  Onder	  andere	  Jorn	  en	  Maarten	  zeggen	  dat	  
deze	  chaos	  er	  wel	  bij	  hoort	  in	  de	  stad	  en	  dat	  dit	  geen	  negatieve	  invloed	  heeft	  op	  hun	  beleving:	  ‘Ik	  
denk	  dat	  mensen	  in	  de	  stad	  een	  heel	  grote	  invloed	  hebben	  op	  elkaars	  beleving	  in	  de	  stad.	  Dus	  als	  je	  
allemaal	  tien	  meter	  van	  elkaar	  af	  loopt	  of	  fietst,	  dan	  geeft	  dat	  niet	  het	  stadsgevoel.	  En	  daarom	  vind	  ik	  
dit	  soort	  situaties	  er	  wel	  een	  beetje	  bij	  horen	  (Jorn,	  man,	  24)’	  en	  ‘ik	  weet	  niet	  beter	  en	  ben	  aan	  deze	  
drukte	  gewend’	  (Maarten,	  man,	  24).	  	  
Het	  type	  mensen	  dat	  in	  dit	  deelgebied	  relatief	  veel	  loopt	  zijn	  toeristen:’	  Er	  zijn	  veel	  toeristen	  die	  al	  
helemaal	  niet	  opletten	  en	  alleen	  maar	  foto’s	  maken	  van	  alles,	  wat	  extra	  gevaar	  veroorzaakt’	  
(Maarten,	  man,	  24).	  Hun	  gedrag	  draagt	  dus	  ook	  bij	  aan	  het	  ontstaan	  van	  gevaarlijke	  en	  hinderlijke	  
situaties.	  	  
	  
Verbeteringen	  deelgebied	  5:	  
-‐	  De	  verkeerssituatie	  op	  de	  Vismarkt	  dient	  volgens	  de	  respondenten	  verbeterd	  te	  worden,	  ondanks	  
dat	  hun	  beleving	  in	  dit	  deelgebied	  heel	  positief	  is.	  Een	  aantal	  mogelijke	  oplossingen	  waar	  ze	  mee	  
komen	  zijn:	  	  ‘Misschien	  moet	  er	  een	  duidelijke	  laan	  voor	  fietsen	  komen,	  dan	  is	  het	  ook	  duidelijk	  dat	  
ze	  daar	  kunnen	  fietsen	  en	  dat	  de	  voetgangers	  ook	  een	  eigen	  ding	  hebben’	  (Maarten,	  man,	  24)	  en	  
haaientanden	  bij	  het	  kruispunt	  van	  de	  Servetstraat	  en	  de	  Maartensbrug:	  ‘Ik	  stop	  ook	  nooit	  als	  er	  
iemand	  van	  rechts	  komt,	  maar	  bij	  haaientanden	  moet	  je	  wel	  stoppen	  en	  doen	  mensen	  dat	  ook	  
sneller’	  (Nick,	  man,	  22).	  	  
	  
Deelgebied	  6:	  Lijnmarkt	  tot	  Mariastraat	  –	  Exclusief	  en	  knus	  
	  
Groen	  plein	  –	  Exclusieve	  onbekende	  winkeltjes	  –	  Authentiek	  –	  Een	  goed	  glas	  wijn	  –	  op	  straat	  lopen	  	  
	  
Deelgebied	  zes	  strekt	  zich	  uit	  over	  een	  aantal	  straten	  en	  
pleinen	  in	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht:	  de	  Lijnmarkt,	  de	  
Zadelstraat,	  de	  Mariaplaats	  en	  de	  Mariastraat	  (figuur	  5.5.34).	  
Deze	  straten	  worden	  tot	  één	  deelgebied	  beschouwd,	  omdat	  
de	  respondenten	  ze	  in	  dezelfde	  sferen	  beschrijven.	  Veertien	  
van	  de	  vijftien	  respondenten	  hebben	  tijdens	  de	  walk-‐along	  
gesproken	  over	  dit	  deelgebied.	  Dit	  stukje	  van	  de	  Utrechtse	  	  
binnenstad	  wordt	  overwegend	  als	  positief	  beleefd	  door	  de	  
‘authenticiteit	  en	  knusheid’	  van	  de	  straten.	  	  

Fysiek	  
Over	  het	  algemeen	  is	  de	  fysieke	  omgeving	  in	  dit	  deelgebied	  
van	  positieve	  invloed	  op	  de	  beleving	  van	  de	  jongeren.	  De	  
gebouwen	  die	  er	  staan	  worden	  beschreven	  als	  ‘klassiek’	  (Jorn,	  
man,	  24)	  en	  gewaardeerd	  om	  hun	  historische	  uitstraling	  
(figuur	  5.5.35).	  Het	  uitzicht	  op	  de	  Dom	  tijdens	  het	  lopen	  in	  de	  
Zadelstraat	  is	  ook	  positief	  voor	  de	  beleving	  van	  de	  jongeren	  en	  het	  geeft	  hen	  een	  goed	  gevoel	  (figuur	  
5.5.36).	  	  
	  

5.5.34:	  Deelgebied	  6	  op	  de	  kaart	  
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In	  vergelijking	  met	  de	  Oudegracht	  is	  de	  uitstraling	  van	  de	  panden	  en	  winkels	  op	  de	  Lijnmarkt	  ‘meer	  
timide	  en	  wat	  saaier’:	  ‘Het	  lijkt	  wel	  alsof	  ze	  alles	  een	  beetje	  binnen	  houden,	  een	  terrasje	  buiten	  zou	  
we	  leuk	  zijn.	  Maar	  dat	  is	  ook	  wel	  weer	  een	  goed	  ding,	  want	  nu	  kun	  je	  er	  makkelijker	  doorheen	  lopen,	  
anders	  zou	  het	  ook	  wel	  erg	  krap	  worden	  (Benjamin,	  man,	  24).	  	  

Wat	  betreft	  de	  verkeerssituatie	  verschilt	  de	  beleving	  van	  de	  Lijnmarkt	  en	  de	  Zadelstraat.	  Op	  de	  
lijnmarkt	  ‘is	  het	  fijn	  dat	  je	  niet	  op	  fietsers	  hoeft	  te	  letten,	  want	  daar	  fietst	  nooit	  iemand.	  De	  vrije	  
manier	  van	  lopen	  is	  er	  prettig,	  dan	  hoef	  je	  niet	  op	  te	  letten’	  (Benjamin,	  man	  24).	  Op	  de	  Zadelstraat	  
lopen	  de	  respondenten	  ook	  allemaal	  op	  straat,	  terwijl	  er	  hier	  fietsers	  en	  zelfs	  ook	  auto’s	  rijden.	  Dit	  
gaat	  meestal	  onbewust	  ‘omdat	  je	  vanuit	  de	  binnenstad	  komt,	  het	  gebied	  rond	  de	  Oude	  gracht,	  waar	  
iedereen	  op	  straat	  loopt	  en	  dan	  ga	  je	  ervan	  uit	  dat	  zich	  dat	  zo	  door	  trekt	  naar	  hier’	  (Luc,	  man,	  24).	  En	  
daarnaast	  ‘is	  het	  door	  die	  leuke	  paaltjes	  wel	  duidelijk	  wat	  de	  afscheiding	  is	  tussen	  de	  stoep	  en	  de	  
straat,	  maar	  ik	  denk	  dat	  niemand	  zich	  er	  aan	  houdt,	  ook	  omdat	  de	  stoepen	  hier	  vrij	  klein	  zijn	  
(Cathelijne,	  vrouw,	  22)	  en	  ‘volgebouwd	  met	  stoelen	  die	  in	  de	  verkoop	  zijn’	  (Peter,	  man,	  23).	  Die	  
volgebouwde	  stoepen	  zijn	  ‘niet	  heel	  praktisch’,	  maar	  daar	  kun	  je	  wel	  omheen	  lopen.	  De	  
respondenten	  van	  mening	  dat	  het	  in	  de	  Zadelstraat	  prima	  
kan	  om	  op	  straat	  te	  lopen,	  ‘je	  moet	  gewoon	  even	  goed	  
uitkijken	  en	  aan	  de	  kant	  gaan	  als	  er	  iemand	  langs	  wil’	  (Luc,	  
man,	  20).	  Wanneer	  men	  bij	  de	  hoek	  van	  de	  Mariaplaats	  
komt,	  aan	  de	  kant	  van	  de	  horeca,	  wordt	  het	  verkeer	  
drukker	  en	  gaan	  ze	  wel	  weer	  op	  de	  stoep	  lopen.	  	  

Een	  ander	  positief	  fysiek	  element	  in	  dit	  deelgebied	  is	  de	  
groenvoorziening,	  die	  met	  name	  bestaat	  uit	  de	  grote	  
bomen	  op	  het	  plein	  van	  de	  Mariaplaats	  (figuur	  5.5.37).	  
Luc	  (man,	  20)	  valt	  het	  op	  dat	  er	  ‘veel	  groen	  is	  en	  dat	  vind	  
ik	  positief.	  Er	  zijn	  hier	  heel	  veel	  bomen,	  het	  is	  een	  
overdekking	  van	  groen’.	  Verder	  geeft	  Cathelijne	  (vrouw,	  
22)	  aan	  dat	  ze	  de	  luifeltjes	  boven	  de	  horeca	  heel	  positief	  
vindt:	  ‘Die	  vind	  ik	  heel	  gezellig.	  Ik	  houd	  heel	  erg	  van	  
luifeltjes’.	  	  

Figuur	  5.5.37:	  Veel	  groen	  op	  de	  
Mariaplaats	  en	  mensen	  lopen	  op	  straat,	  
door:	  Luc,	  man,	  20.	  	  

Figuur	  5.5.35:	  Mooie	  
historische	  panden	  op	  de	  
hoek	  van	  de	  Mariaplaats	  
en	  de	  Zadelstraat.	  Door	  
Cathelijne,	  vrouw,	  22.	  	  

Figuur	  5.5.36:	  Overzicht	  van	  de	  
Zadelstraat	  met	  uitzicht	  op	  de	  
Domtoren.	  Door:	  Cathelijne,	  
vrouw,	  22.	  	  
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Dan	  zijn	  er	  ook	  nog	  drie	  kleinere	  fysieke	  elementen	  die	  de	  respondenten	  als	  negatief	  beleven.	  Ten	  
eerste	  zijn	  dit	  de	  werkzaamheden,	  waardoor	  de	  stoep	  bij	  de	  terrassen	  wordt	  versperd	  en	  men	  in	  het	  
drukke	  stuk	  op	  straat	  moet	  lopen.	  Dit	  wordt	  als	  negatief	  beleefd.	  Peter:	  ‘Ik	  snap	  wel	  dat	  het	  moet	  
gebeuren,	  maar	  je	  ziet	  het	  wel	  heel	  veel	  in	  de	  binnenstad	  en	  dat	  ruïneert	  echt	  plekken	  in	  de	  
binnenstad.	  	  Als	  je	  dit	  ook	  hier	  ziet,	  we	  moeten	  hier	  eigenlijk	  wachten	  
voordat	  we	  er	  doorheen	  kunnen	  lopen	  en	  dat	  is	  niet	  handig’	  en	  
Cathelijne	  (vrouw,	  22)	  zegt	  dat	  ze	  ‘minder	  snel	  op	  een	  terras	  gaat	  
zitten	  als	  het	  uitkijkt	  op	  werkzaamheden’.	  	  

Ten	  tweede	  is	  het	  ‘negatief	  dat	  er	  vaak	  auto’s	  op	  en	  rond	  het	  plein	  
van	  de	  Mariaplaats	  staan,	  auto’s	  zouden	  zo	  veel	  mogelijk	  gemeden	  
moeten	  worden	  in	  de	  binnenstad’	  (Peter,	  man,	  23)	  (figuur	  5.5.38).	  En	  
tot	  slot	  vinden	  de	  respondenten	  de	  velen	  fietsen	  die	  overal	  staan	  
eigenlijk	  heel	  lelijk	  en	  negatief	  voor	  het	  straatbeeld,	  maar	  hebben	  ze	  
aan	  de	  andere	  kant	  ook	  wel	  weer	  wat	  excentrieks	  voor	  Utrecht	  als	  
studentenstad.	  ‘Het	  tekent	  ook	  wel	  weer	  de	  stad’	  (Peter,	  man,	  23)	  ,	  
dus	  zo	  negatief	  voor	  de	  beleving	  is	  het	  niet.	  	  

Functioneel	  
De	  voorzieningen	  in	  dit	  deelgebied	  worden	  door	  jongeren	  minder	  
gebruikt	  dan	  bijvoorbeeld	  op	  de	  Oudegracht	  of	  op	  de	  Steenweg.	  Ze	  
zijn	  minder	  bekend	  met	  wat	  er	  voor	  winkels	  en	  horeca	  zit	  in	  dit	  
gebied,	  maar	  desalniettemin	  is	  hun	  beleving	  ervan	  is	  wel	  heel	  
positief,	  ‘ze	  zijn	  wel	  heel	  leuk	  om	  te	  kijken’	  (Peter,	  man,	  23).	  Wel	  
alleen	  als	  de	  respondenten	  tijd	  hebben	  om	  te	  flaneren	  en	  winkelen	  
(Lidwien,	  vrouw,	  25).	  In	  dit	  deelgebied	  kijken	  de	  jongeren	  meer	  naar	  
de	  etalages	  dan	  bijvoorbeeld	  op	  de	  Oudegracht	  en	  de	  Steenweg,	  
omdat	  ze	  daar	  toch	  meestal	  wel	  weten	  wat	  ze	  moeten	  hebben	  
(Jorn,	  man,	  24).	  De	  winkeltjes	  op	  de	  Lijnmarkt,	  Zadelstraat	  en	  ook	  in	  
de	  Mariastraat	  worden	  positief	  beschreven	  als	  ‘exclusief,	  divers,	  
fairtrade,	  uniek,	  boekenwinkeltje,	  vintage-‐achtig,	  eenmanszaakjes’	  
en	  de	  jongeren	  geven	  aan	  hier	  vooral	  te	  komen	  als	  ze	  een	  mooi	  
cadeautje	  voor	  iemand	  zoeken,	  want	  het	  is	  meestal	  wel	  wat	  
duurder.	  Cathelijne	  (vrouw,	  22)	  omschrijft	  dit	  deelgebied	  als:	  ‘Dit	  is	  
voor	  mij	  de	  plek	  waar	  je	  echt	  bij	  andere	  winkels	  komt	  en	  niet	  bij	  de	  
grote	  confectiewinkels.	  Je	  hebt	  hier	  echt	  de	  leuke	  boetiekjes	  de	  
leuke	  zaakjes	  waardoor	  het	  echt	  een	  bijzonder	  stukje	  Utrecht	  is’.	  
Voor	  zichzelf	  kopen	  ze	  hier	  niet	  vaak	  kleding,	  en	  als	  ze	  het	  doen	  is	  
het	  bij	  het	  ‘dertig	  euro	  winkeltje’	  (Saskia,	  vrouw,	  20)	  en	  de	  Image	  
(Benjamin,	  man,	  25)	  op	  de	  Lijnmarkt	  en	  het	  lederzaakje	  op	  de	  Zadelstraat:	  ‘Je	  ruikt	  het	  leer	  hier	  op	  
straat	  ook	  een	  beetje’	  (Peter,	  man,	  23).	  	  
	  
De	  respondenten	  benoemen	  ook	  de	  horecavoorzieningen	  in	  dit	  deelgebied.	  De	  meerderheid	  van	  hen	  
beschrijft	  de	  horeca	  die	  er	  zit	  op	  de	  Mariaplaats	  als	  ‘chique	  en	  betere	  kwaliteit	  dan	  op	  de	  populaire	  
terrassen’	  (Lidwien,	  vrouw	  25).	  Of	  zoals	  Cathelijne	  verwoord:	  ‘Hier	  krijg	  je	  een	  mooi	  glas	  wat	  
lekkerder	  drinkt.	  Dat	  is	  netter	  en	  daar	  zit	  wat	  meer	  belevenis	  aan	  dan	  wanneer	  je	  op	  het	  terras	  zit,	  
bijvoorbeeld	  op	  de	  Neude,	  en	  je	  krijgt	  een	  klein	  glaasje	  met	  een	  laagje	  wijn	  en	  een	  portie	  bitterballen	  
op	  een	  bord	  dat	  niet	  goed	  is	  schoongemaakt’.	  De	  beleving	  is	  uiterst	  positief:	  ‘Het	  voelt	  voor	  mij	  niet	  
per	  se	  als	  echt	  Utrechts.	  Ik	  weet	  niet	  echt	  waardoor	  dat	  komt,	  maar	  misschien	  doordat	  ik	  er	  pas	  later	  
in	  mijn	  studententijd	  voor	  het	  eerst	  naartoe	  ben	  gegaan.	  Ik	  heb	  ook	  het	  idee	  dat	  ik	  even	  buiten	  mijn	  
standaard	  riedeltje	  stap	  als	  ik	  naar	  Maria	  plaats	  ga,	  net	  even	  wat	  anders,	  niet	  tussen	  alle	  studenten	  
in,	  niet	  zo	  standaard,	  maar	  gewoon	  weer	  lekker	  wat	  anders.	  En	  dat	  is	  zeker	  positief,	  ik	  vind	  
Mariaplaats	  heel	  leuk’	  (Cathelijne,	  vrouw,	  22).	  	  Ook	  op	  de	  Lijnmarkt	  zit	  een	  klein	  aantal	  

Figuur	  5.5.38:	  Auto	  midden	  op	  de	  
Mariaplaats.	  Door:	  Peter,	  man,	  23.	  

Figuur	  5.5.39:	  Overzicht	  van	  de	  
‘gezellige’	  Lijnmarkt.	  Door:	  Saskia,	  
vrouw,	  20.	  
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horecavoorzieningen	  die	  als	  positief	  worden	  beleefd,	  al	  maken	  die	  terrassen	  het	  wel	  krap	  om	  langs	  te	  
lopen	  (figuur	  5.5.39).	  	  

Sociaal	  
Over	  het	  algemeen	  wordt	  in	  dit	  deelgebied	  de	  drukte	  als	  positief	  ervaren.	  Het	  is	  er	  niet	  te	  druk	  en	  
rustiger	  dan	  bijvoorbeeld	  aan	  de	  Oudegracht,	  maar	  nog	  wel	  heel	  gezellig.	  Hieraan	  gekoppeld	  is	  ook	  
het	  geluid	  hier	  minder	  hard,	  wat	  als	  prettig	  ervaren	  wordt	  (Benjamin,	  man,	  24).	  De	  beleving	  van	  de	  
aanwezigheid	  van	  anderen	  bij	  de	  horeca	  op	  de	  Mariaplaats	  is	  dus	  positief.	  ‘Er	  zijn	  leuke	  terrasjes’	  
zegt	  Peter	  (man,	  23),	  al	  vindt	  hij	  het	  een	  beetje	  negatief	  dat	  ‘je	  wel	  heel	  erg	  wordt	  bekeken	  als	  je	  
gewoon	  de	  stoep	  volgt,	  doordat	  die	  echt	  door	  het	  terras	  heen	  loopt’.	  Luc	  (man,	  20)	  en	  Cathelijne	  
(vrouw,	  22)	  vinden	  dit	  juist	  een	  voordeel	  van	  de	  terrassen	  op	  de	  Mariaplaats	  ‘zolang	  je	  maar	  niet	  in	  
botsing	  komt	  met	  de	  serveersters’	  (Luc,	  man,	  20).	  	  
Twee	  respondenten	  geven	  aan	  dat	  zij	  steeds	  vaker	  op	  de	  Mariaplaats	  wat	  gaan	  drinken,	  doordat	  ‘de	  
Neude	  dan	  volgebouwd	  is	  met	  allerlei	  evenementen,	  waardoor	  er	  geen	  groot	  terras	  kan	  staan	  en	  het	  
ongezellig	  is	  daar’	  (Cathelijne,	  vrouw,	  22).	  	  Ook	  in	  de	  Mariastraat	  is	  de	  horeca	  positief	  voor	  de	  
beleving,	  want	  daar	  krijgt	  men	  gelijk	  het	  idee	  een	  gezellig	  horecagebied	  in	  te	  lopen	  als	  je	  vanaf	  de	  
Steenweg	  komt.	  Het	  feit	  dat	  er	  veel	  mensen	  lopen	  rondom	  de	  horecagelegenheden	  op	  de	  
Mariastraat	  en	  de	  Mariaplaats	  maakt	  het	  ‘lekker	  gezellig’	  (Cathelijne,	  vrouw,	  22).	  Het	  plein	  van	  de	  
Mariaplaats	  wordt	  juist	  als	  heel	  rustig	  beleefd.	  Dit	  is	  echter	  niet	  per	  se	  negatief	  voor	  de	  beleving,	  
want	  ‘als	  het	  bij	  de	  terrassen	  maar	  druk	  is’.	  	  Al	  geeft	  een	  aantal	  respondenten	  aan	  dat	  ze	  denken	  dat	  
het	  plein	  best	  wat	  leuker	  gemaakt	  kan	  worden.	  	  
Opvallend	  is	  dat	  tijdens	  vier	  van	  de	  walk-‐alongs	  het	  geluid	  van	  de	  klokken	  van	  de	  Domtoren	  klinkt,	  
maar	  dat	  de	  respondenten	  dit	  niet	  opmerken.	  Een	  verklaring	  hiervoor	  kan	  zijn	  dat	  ze	  dit	  geluid	  door	  
gewenning	  niet	  meer	  opvalt.	  	  	  

Deelgebied	  7:	  Lange	  Elisabethstraat	  en	  Voor	  Clarenburg	  –	  winkelstraat	  

Mannen	  winkels	  –	  doorloop	  richting	  station	  –	  drukke	  kruising	  –cafe	  Olivier	  -‐	  ketenwinkels	  

Deelgebied	  7	  is	  wederom	  een	  winkelstraat	  in	  de	  binnenstad	  
van	  Utrecht	  en	  er	  zijn	  veel	  gelijkenissen	  met	  deelgebied	  3,	  de	  
Steenweg	  als	  populaire	  winkelstraat.	  Er	  wordt	  gekeken	  waarin	  
deelgebied	  7	  qua	  beleving	  verschilt	  met	  deelgebied	  3.	  	  
	  
Fysiek	  
De	  manier	  waarop	  de	  fysieke	  omgeving	  in	  deze	  twee	  straten	  
de	  beleving	  van	  de	  respondenten	  beïnvloedt	  komt	  overeen	  
met	  de	  Steenweg.	  Ook	  hier	  wordt	  de	  bebouwing	  beschreven	  
als	  ‘moderne	  winkelgevels	  met	  daarboven	  de	  historische	  
bebouwing	  nog	  zichtbaar’.	  Een	  opvallend	  gebouw	  dat	  door	  
twee	  respondenten	  ‘mooi’	  wordt	  genoemd	  is	  het	  pand	  waar	  
de	  juwelier	  Siebel	  in	  zit,	  op	  het	  kruispunt	  van	  de	  Lange	  
Elisabethstraat	  en	  Voor	  Clarenburg.	  Cathelijne	  (vrouw,	  22)	  
herkent	  vanuit	  haar	  studie	  dat	  dit	  Jugendstill	  –	  stijl	  gebouwd	  
is:	  positief	  voor	  haar	  beleving.	  Op	  dezelfde	  kruispunt	  is	  ook	  
een	  heel	  ander	  soort	  gebouw	  dat	  opvalt,	  namelijk	  snackbar	  de	  FEBO.	  Ondanks	  dat	  de	  respondenten	  
dit	  lelijk	  vinden,	  heeft	  het	  niet	  echt	  een	  negatieve	  invloed	  op	  de	  beleving	  want:	  ‘Ik	  ben	  het	  gewend	  
en	  kan	  er	  bijna	  wel	  om	  lachen	  hoe	  lelijk	  het	  is	  met	  dat	  fake	  marmer	  en	  die	  grote	  gele	  letters’	  
(Maarten,	  man,	  24).	  	  Een	  verschil	  met	  de	  Steenweg	  is	  dat	  een	  aantal	  respondenten	  de	  bebouwing	  
hier	  prettiger	  beleven,	  doordat	  ‘er	  iets	  meer	  laagbouw	  is	  en	  de	  straat	  breder	  is	  opgezet’	  (Lidwien,	  
vrouw,	  25).	  De	  ruimte	  ervaren	  de	  jongeren	  als	  ‘fijner	  dan	  het	  krappe	  winkelen	  aan	  de	  gracht’	  
(Maarten,	  man,	  24).	  De	  bloembakken	  die	  net	  als	  op	  de	  Steenweg	  hier	  ook	  aan	  de	  lantaarnpalen	  
hangen	  worden	  als	  heel	  positief	  beleefd:	  ‘Je	  hebt	  hier	  wel	  minder	  groen	  dan	  op	  de	  gracht,	  maar	  je	  

Figuur	  5.5.40:	  Deelgebied	  7	  op	  
de	  kaart.	  	  
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ziet	  wel	  dat	  ze	  bloemen	  daar	  hebben	  opgehangen	  en	  dat	  vind	  ik	  heel	  positief’	  (Nick,	  man,	  22).	  Verder	  
bestaat	  de	  bestrating	  uit	  ’leuke	  keitjes’	  (Ernst,	  man,	  16)	  en	  worden	  de	  werkzaamheden	  die	  een	  
aantal	  panden	  ondergaan	  in	  dit	  deelgebied	  door	  de	  respondenten	  niet	  opgemerkt.	  
	  
Functioneel	  	  
De	  voorzieningen	  bestaan	  in	  dit	  deelgebied	  zijn,	  net	  als	  op	  de	  Steenweg,	  vooral	  uit	  kledingwinkels.	  
De	  respondenten	  beschrijven	  echter	  wel	  een	  verschil	  in	  wat	  voor	  een	  soort	  winkels	  er	  zitten.	  
Specifiek	  aan	  de	  Lange	  Elisabethstraat	  is	  dat	  er	  voornamelijk	  de	  wat	  ‘duurdere	  mannenwinkels’	  zitten	  
(Ellen,	  vrouw,	  22).	  Het	  zijn	  wel	  ketenwinkels	  en	  niet	  uitsluitend	  voor	  mannen,	  maar	  winkels	  als	  Hugo	  
Boss,	  Tommy	  Hilfiger,	  de	  Rode	  Winkel,	  America	  Today	  en	  Jack	  &	  Jones	  worden	  door	  de	  respondenten	  
genoemd.	  De	  meerderheid	  van	  hen	  zegt	  hier	  wel	  vaak	  langs	  te	  lopen,	  maar	  dan	  de	  ‘duurste	  winkel	  
van	  merken	  over	  te	  slaan	  en	  alleen	  te	  kijken	  bij	  bijvoorbeeld	  de	  America	  Today’	  (Maarten,	  man,	  24).	  
Het	  soort	  winkels	  heeft	  niet	  duidelijk	  een	  invloed	  op	  de	  beleving,	  want	  die	  ik	  hier	  gemiddeld	  positief.	  
Naast	  deze	  kledingwinkels	  zitten	  er	  ook	  veel	  telefoonwinkels,	  waar	  een	  aantal	  respondenten	  hun	  
telefoon	  ook	  heeft	  gekocht.	  De	  horecavoorziening	  op	  Voor	  Clarenburg	  die	  door	  bijna	  alle	  
respondenten,	  zowel	  mannen	  als	  vrouwen,	  die	  er	  langs	  lopen	  positief	  wordt	  genoemd	  is	  café	  de	  
Olivier:	  ‘De	  Olivier	  is	  een	  hele	  mooie	  kroeg’	  (Ton,	  man,	  25)	  en	  ‘ik	  heb	  goede	  herinneringen	  aan	  dit	  
café’	  (Maarten,	  man,	  24)	  en	  ‘lekkere	  speciaal	  biertjes’	  (Peter,	  man,	  23).	  De	  voorzieningen	  in	  dit	  
deelgebied	  worden	  door	  de	  jongeren	  dus	  als	  positief	  beleefd.	  	  
	  
Sociaal	  
Wat	  betreft	  de	  drukte	  beleven	  de	  respondenten	  het	  op	  de	  Lange	  Elisabethstraat	  als	  neutraal:	  ‘Hier	  
vind	  ik	  het	  over	  het	  algemeen	  wel	  normaal	  met	  de	  drukte,	  zoals	  je	  het	  zou	  verwachten	  en	  een	  
binnenstad.	  Het	  is	  gewoon	  een	  winkelstraat	  en	  ik	  heb	  het	  nooit	  als	  te	  druk	  ervaren’	  (Jorn,	  man,	  24).	  
Saskia	  (vrouw,	  20)	  beleeft	  de	  drukte	  als	  ‘minder	  hectisch	  dan	  op	  de	  Oudegracht	  en	  de	  Steenweg	  en	  
daardoor	  wel	  iets	  prettiger’.	  En	  zowel	  Ellen	  (vrouw	  22)	  als	  Violet	  (vrouw,	  20)	  hebben	  in	  de	  Lange	  
Elisabethstraat	  aan	  de	  kant	  van	  Vredenburg	  het	  gevoel	  ‘dat	  de	  stad	  hier	  nog	  een	  beetje	  op	  gang	  
komt’.	  	  
	  
De	  kruising	  met	  Voor	  Clarenburg	  is	  een	  uitzondering	  wat	  dat	  betreft,	  zo	  blijkt	  ook	  uit	  de	  
intensiteitskaart	  in	  paragraaf	  5.3.	  Deze	  kruising	  is	  drukker	  dan	  gemiddeld	  en	  de	  respondenten	  
beamen	  dit:	  ‘Het	  is	  hier	  gelijk	  wat	  drukker,	  maar	  volgens	  mij	  komt	  dat	  ook	  doordat	  veel	  mensen	  van	  
en	  naar	  het	  station	  hier	  hun	  weg	  moeten	  vinden	  (Nick,	  man,	  22).	  Typerend	  aan	  dit	  kruispunt	  is	  ook	  
de	  aanwezigheid	  van	  straatverkopers	  of	  mensen	  die	  vragen	  of	  je	  mee	  wil	  doen	  met	  een	  proeftest.	  De	  
meerderheid	  van	  de	  respondenten	  ervaart	  deze	  mensen	  als	  negatief:	  ‘Daar	  lopen	  we	  snel	  langs,	  er	  
zijn	  hier	  altijd	  marktonderzoeken	  bezig’	  (Lidwien,	  vrouw,	  25).	  Alleen	  Cathelijne	  vindt	  het	  een	  gezellig	  
pleintje,	  want	  het	  ‘doet	  haar	  denken	  aan	  het	  leuke	  verkoopwerk	  dat	  ze	  er	  zelf	  vroeger	  heeft	  gedaan’.	  	  
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Deelgebied	  8:	  Vredenburg	  –	  kil	  plein	  onderhevig	  aan	  verandering	  
	  
Kil	  –	  de	  markt	  –	  Zara	  –	  ongelijke	  bestrating	  –	  open	  en	  winderig	  –	  begin	  van	  lopen	  in	  de	  stad	  

Het	  achtste	  deelgebied	  dat	  besproken	  wordt	  is	  een	  
van	  de	  grote	  pleinen	  in	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht:	  
het	  Vredenburg.	  Twaalf	  van	  de	  vijftien	  jongeren	  
hebben	  tijdens	  de	  walk-‐along	  over	  Vredenburg	  
gelopen.	  Het	  plein	  grenst	  aan	  Hoog	  Catharijne,	  de	  
winkelstraat	  Lange	  Elisabethstraat,	  de	  Lange	  Viestraat	  
en	  de	  verbouwingen	  rond	  het	  stationsgebied.	  Deze	  
grenzen	  zijn	  ook	  de	  grenzen	  van	  dit	  deelgebied	  (figuur	  
5.5.41).	  Deze	  verbouwingen	  zijn	  tekenend	  voor	  het	  
huidige	  Vredenburg	  en	  hebben	  een	  grote	  invloed	  op	  
de	  beleving	  van	  de	  jongeren,	  ze	  vinden	  het	  nu	  
voornamelijk	  negatief,	  maar	  zijn	  ‘benieuwd	  naar	  wat	  
er	  komen	  gaat’.	  In	  dit	  deelgebied	  ligt	  naast	  het	  plein,	  
waar	  op	  woensdag	  en	  vrijdag	  markt	  is,	  het	  nieuwe	  
muziektheater	  TivoliVredenburg.	  

Fysiek	  
De	  fysieke	  omgeving	  heeft	  ook	  in	  dit	  deelgebied	  invloed	  op	  de	  
beleving	  van	  jongeren.	  Hierbij	  is	  wel	  een	  duidelijk	  verschil	  in	  
beleving	  op	  te	  merken	  met	  de	  momenten	  waarop	  de	  markt	  er	  
wel	  en	  wanneer	  de	  markt	  er	  niet	  is.	  De	  meeste	  van	  de	  
respondenten	  geeft	  aan	  de	  openheid	  van	  het	  plein	  zonder	  
markt	  als	  negatief	  te	  beleven:	  ‘De	  fysieke	  omgeving	  is	  hier	  
niet	  spectaculair,	  die	  grote	  kale	  vlakte’	  (Peter,	  man,	  23)	  en	  ‘De	  
gebouwen	  waar	  je	  op	  uitkijkt	  van	  Hoog	  Catharijne	  zijn	  heel	  
lelijk’.	  Ook	  Bas	  (man,	  25)	  irriteert	  zich	  aan	  de	  fysieke	  
omgeving	  op	  Vredenburg:	  ‘Er	  is	  ook	  geen	  standbeeld	  of	  zo,	  er	  
is	  echt	  helemaal	  niks,	  alleen	  zo’n	  raar	  hokje	  wat	  ook	  nog	  eens	  
super	  lelijk	  is.	  En	  dan	  met	  die	  rare	  lelijke	  paaltjes	  eromheen.	  
Wat	  doen	  die	  paaltjes	  daar	  eigenlijk?	  Is	  dat	  zodat	  er	  geen	  
auto’s	  tegen	  aan	  rijden	  of	  zo?	  Echt	  helemaal	  niet	  logisch!’	  
(figuur	  5.5.42).	  Anderen	  zijn	  wat	  positiever	  (Ellen,	  vrouw,	  22):	  
‘Ik	  vind	  het	  wel	  positief,	  dan	  heb	  je	  een	  beetje	  overzicht’	  en	  
Jorn	  (man,	  24):	  ‘Als	  er	  geen	  markt	  is	  valt	  me	  op	  dat	  het	  groot	  
en	  redelijk	  leeg	  is,	  ondanks	  de	  nieuwe	  gebouwen	  daar.	  Ik	  vind	  het	  wel	  mooi,	  die	  grote	  ruimte,	  wel	  
relaxed’.	  Zij	  vinden	  de	  openheid	  juist	  positief.	  En	  Ton	  ziet	  het	  als	  voordeel	  van	  de	  open	  ruimte	  dat	  ‘je	  
er	  snel	  overheen	  kunt	  lopen’.	  Eén	  andere	  jongen	  is	  ‘neutraal’	  over	  de	  fysieke	  omgeving.	  	  
En	  ook	  volgens	  Jorn	  (man,	  24)	  heeft	  de	  bebouwing	  rondom	  Vredenburg	  al	  een	  positievere	  invloed	  op	  
zijn	  beleving	  dan	  die	  van	  Hoog	  Catharijne:	  ‘Ik	  vind	  het	  hier	  al	  wel	  mooier	  dan	  Hoog	  Catharijne,	  maar	  
ik	  vind	  dit	  stuk	  nog	  niet	  echt	  mooi,	  het	  is	  een	  mengelmoesje	  van	  oude	  en	  nieuwe	  gebouwen	  er	  staan	  
er	  ook	  wel	  wat	  lelijke	  gebouwen	  tussen’.	  Een	  gebouw	  dat	  eruit	  springt	  is	  het	  nieuwe	  
VredenburgTivoli	  (figuur	  5.5.43).	  Dit	  is	  zowel	  positief:	  ‘Ja	  wel	  vet,	  maar	  ik	  vind	  het	  tot	  nu	  toe	  nog	  niet	  
echt	  passen	  in	  het	  straatbeeld,	  het	  is	  wel	  echt	  een	  andere	  stijl.	  Niet	  dat	  ik	  het	  lelijk	  vind,	  want	  ik	  vind	  
het	  wel	  iets	  cools	  hebben’	  (Peter,	  man,	  23),	  als	  minder	  positief:	  ‘Nu	  met	  die	  grote	  nieuwe	  pillendoos,	  
waar	  je	  ook	  alleen	  maar	  gek	  van	  wordt.	  Ik	  vind	  hem	  niet	  lelijk	  en	  niet	  mooi,	  al	  zitten	  er	  ook	  wel	  	  

	  

Figuur	  5.5.41:	  Deelgebied	  8	  op	  de	  kaart	  

Figuur	  5.5.42:	  Vredenburg	  met	  op	  de	  
achtergrond	  de	  afscherming	  naar	  de	  
bouwput	  rond	  station,	  door:	  Bas,	  man,	  
25.	  	  
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mooie	  aspecten	  aan.	  Maar	  ik	  heb	  hem	  alleen	  nog	  van	  buiten	  gezien,	  ik	  moet	  hem	  eens	  van	  binnen	  
bekijken,	  het	  schijnt	  wel	  heel	  erg	  goed	  en	  mooi	  te	  zijn	  (Ton,	  man,	  25)’.	  Drie	  respondenten	  geven	  aan	  
‘benieuwd	  te	  zijn’	  naar	  de	  binnenkant,	  wat	  erop	  duidt	  dat	  ze	  aan	  dit	  opvallende	  gebouw	  moeten	  
wennen.	  	  	  

Invloed	  op	  de	  beleving	  van	  jongeren	  op	  Vredenburg	  hebben	  ook	  de	  verbouwingen	  rondom	  het	  
station	  en	  de	  bouwput	  waar	  Vredenburg	  aan	  grenst.	  Ondanks	  het	  feit	  dat	  de	  verbouwingen	  er	  nu	  
niet	  negatief	  uitzien,	  hebben	  ze	  niet	  per	  se	  een	  negatieve	  invloed	  op	  de	  beleving	  van	  jongeren.	  Dit	  
komt	  doordat	  de	  gedacht	  overheerst	  dat	  alle	  respondenten	  wel	  ‘heel	  benieuwd	  zijn	  naar	  wat	  hier	  
komt’	  (Lidwien,	  vrouw,	  25).	  Geen	  van	  hen	  heeft	  daarentegen	  echt	  een	  idee	  van	  de	  plannen	  van	  de	  
verbouwingen.	  Wel	  zijn	  ze	  het	  er	  allemaal	  over	  eens	  dat	  de	  afscherming	  van	  de	  bouwput	  ook	  invloed	  
heeft	  op	  hun	  beleving	  (figuur	  5.5.43	  en	  5.5.44).	  De	  meningen	  hierover	  overwegend	  positief:	  ‘Ik	  vind	  
dat	  ze	  dit	  eigenlijk	  wel	  goed	  oplossen	  op	  deze	  manier.	  Met	  zo’n	  band,	  een	  beetje	  kleurtjes	  erbij	  (Jorn,	  
man,	  24)	  en	  ‘Ik	  vind	  dit	  wel	  een	  leuke	  oplossing	  om	  de	  werkzaamheden	  te	  verbergen.	  Deze	  hele	  
wand	  met	  een	  stukje	  groen,	  kleur	  en	  versiering.	  En	  verderop	  allemaal	  plaatjes	  van	  hoe	  het	  gaat	  
worden,	  dat	  is	  positief,	  om	  toch	  een	  beetje	  te	  laten	  zien,	  kijk	  jongens,	  we	  zijn	  bezig	  en	  zo	  gaat	  het	  
worden’	  (Ton,	  man,	  25).	  Al	  mag	  het	  volgens	  Saskia	  (vrouw,	  20)	  ‘nog	  wel	  wat	  groener,	  als	  je	  het	  dan	  
toch	  afschermt’.	  	  

Over	  de	  groenvoorziening	  op	  Vredenburg	  verschilt	  de	  
beleving	  van	  de	  respondenten	  per	  deel	  van	  het	  plein.	  
Over	  het	  brede	  gedeelte	  aan	  de	  kant	  van	  Hoog	  
Catharijne:	  ‘Nu	  staat	  er	  één	  boom,	  terwijl	  er	  net	  zo	  goed	  
vier	  kunnen	  staan	  (Bas,	  man,	  25).	  Terwijl	  het	  smalle	  deel	  
van	  het	  plein	  voor	  de	  Zara	  juist	  gesproken	  wordt	  over:	  
‘Je	  hebt	  hier	  een	  heleboel	  bomen	  en	  dat	  vind	  ik	  positief	  
(Nick,	  man,	  22).	  Waar	  het	  volgens	  de	  respondenten	  op	  
neer	  komt	  is:	  ‘Het	  zijn	  hele	  mooie	  bomen	  aan	  deze	  kant,	  
maar	  in	  het	  midden	  staat	  niks’	  (Saskia,	  vrouw,	  20).	  	  

Een	  veelbesproken	  aspect	  op	  Vredenburg	  is	  de	  
bestrating,	  deze	  valt	  de	  meerderheid	  van	  de	  
respondenten	  op	  in	  negatieve	  zin:	  ‘Ja	  de	  bestrating,	  dat	  
is	  een	  beetje	  van	  alles	  en	  niks	  he’	  (Saskia,	  vrouw,	  20)	  en	  
‘Een	  ding	  wat	  ik	  hier	  opvallend	  vind	  dat	  zijn	  de	  ,tegels,	  
die	  zijn	  allemaal	  anders	  (figuur	  5.5.45):	  ‘Nu	  ik	  zo	  kijk	  hier	  

Figuur	  5.5.45:	  Verschillende	  soorten	  en	  
onregelmatige	  bestrating,	  door:	  Nick,	  
man,	  22.	  	  

Figuur	  5.5.43:	  Afscherming	  van	  de	  bouwput	  
met	  daarachter	  VredenburgTivoli,	  door:	  Ton,	  
man,	  25.	  	  

Figuur	  5.5.44:	  Vredenburg	  het	  plein	  met	  op	  
de	  achtergrond	  de	  verbouwingen	  rond	  
station,	  door:	  Saskia,	  vrouw,	  20.	  	  
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op	  het	  midden	  van	  het	  plein,	  zijn	  het	  wel	  zes	  soorten	  bestrating.	  Stoeptegels,	  asfalt,	  dat	  soort	  tegels,	  
klinkers	  en	  dan	  daar	  nog	  andere	  soorten.	  En	  ook	  het	  hoogteverschil	  is	  negatief,	  het	  ene	  stukje	  is	  
hoger	  dan	  het	  andere	  en	  soms	  schop	  je	  daardoor	  tegen	  de	  grond	  aan.’	  

Eén	  van	  de	  respondenten	  merkt	  in	  positieve	  zin	  op	  dat	  er	  een	  theepot	  op	  Hoog	  Catharijne	  staat:	  
‘Daar	  kwam	  ik	  een	  paar	  maanden	  geleden	  achter.	  Ik	  vond	  dat	  zo	  bizar,	  opeens	  zag	  ik	  dat	  zeg	  maar.	  
Maar	  ik	  vind	  het	  eigenlijk	  jammer	  dat	  je	  hem	  niet	  beter	  ziet,	  hij	  is	  heel	  verborgen.	  Ik	  vind	  het	  wel	  leuk	  
ja,	  er	  mag	  wel	  iets	  geks	  in	  de	  stad	  zijn’	  (Jorn,	  man,	  24).	  Kunst	  in	  de	  openbare	  ruimte	  is	  positief	  voor	  
zijn	  beleving	  en	  dit	  komt	  overeen	  met	  de	  theorie	  uit	  hoofdstuk	  2.	  	  

Functioneel	  
De	  beleving	  van	  de	  functionele	  aspecten	  in	  deelgebied	  3	  wordt	  bepaald	  door	  de	  voorzieningen.	  Ten	  
eerste	  geven	  de	  respondenten	  aan	  in	  dit	  gebied	  regelmatig	  de	  grote	  winkels	  te	  bezoeken.	  De	  Zara	  
wordt	  door	  vier	  respondenten	  genoemd	  als	  reden	  om	  naar	  het	  Vredenburg	  te	  gaan.	  Daarnaast	  
worden	  de	  winkels	  Perry	  Sport,	  Sasha,	  de	  Sting,	  WE	  en	  Douglas	  genoemd.	  Verder	  noemen	  twee	  
respondenten	  dat	  ze	  op	  Vredenburg	  komen	  op	  weg	  naar	  de	  Bijenkorf	  op	  de	  Lange	  Viestraat.	  	  
Vredenburg	  is	  het	  startpunt	  van	  drie	  walk-‐alongs	  en	  zoals	  de	  respondenten	  aangeven	  ‘echt	  een	  
startpunt	  om	  te	  gaan	  lopen’	  (Peter,	  man,	  23).	  Redenen	  hiervoor	  zijn	  dat	  ‘als	  ik	  hier	  ben	  en	  er	  is	  ook	  
markt	  dan	  is	  het	  kansloos	  om	  verder	  weg	  de	  stad	  in	  je	  fiets	  te	  parkeren,	  dus	  dan	  parkeer	  ik	  hem	  hier	  
voor	  de	  Zara’	  (Ton,	  man,	  25)	  (figuur	  5.5.47).	  Een	  negatieve	  functionele	  invloed	  op	  de	  beleving	  die	  een	  
aantal	  keer	  genoemd	  wordt	  is	  de	  mogelijkheid	  tot	  het	  stallen	  van	  je	  fiets	  rond	  Vredenburg:	  ‘Hier	  
buiten	  is	  niet	  genoeg	  plek	  en	  er	  is	  wel	  fietsenstalling	  onder	  de	  grond,	  maar	  die	  is	  onhandig	  en	  kost	  
veel	  tijd,	  doordat	  je	  eerst	  met	  een	  veel	  te	  stijl	  ding	  helemaal	  naar	  beneden	  moet	  lopen,	  dat	  is	  irritant.	  
En	  dan	  moet	  je	  daarbinnen	  een	  plek	  zien	  te	  vinden	  en	  dat	  duurt	  ook	  allemaal	  langer.	  Op	  zich	  wel	  
goed	  bedacht	  en	  handig	  dat	  je	  naast	  de	  Zara	  uitkomt,	  maar	  het	  is	  voor	  mij	  teveel	  moeite	  en	  tijd’	  (Bas,	  
man,	  25).	  Nick	  (man,	  22)	  weet	  ook	  van	  de	  fietsenstalling	  en	  heeft	  het	  tot	  nu	  toe	  één	  keer	  gebruikt,	  
wat	  ‘best	  oke’	  was.	  	  

Het	  meest	  genoemde	  functionele	  aspect	  van	  Vredenburg	  is	  de	  
markt	  die	  er	  op	  woensdag	  en	  vrijdag	  op	  het	  plein	  staat	  (5.5.46).	  
Deze	  wordt	  door	  elf	  van	  de	  respondenten	  als	  positief	  beleefd.	  
Dit	  heeft	  verschillende	  redenen:	  ‘Dit	  is	  voor	  mij	  een	  heel	  
positieve	  plek,	  je	  kan	  er	  gewoon	  lekker	  alles	  halen	  en	  ik	  heb	  er	  
goede	  herinneringen	  aan	  van	  toen	  ik	  klein	  was’	  (Ton,	  man,	  25)	  
of	  ‘Het	  zijn	  veel	  goede	  producten	  die	  ze	  hier	  verkopen,	  
specialiteiten.	  Ik	  denk	  dat	  veel	  mensen	  dat	  trekt	  de	  markt	  en	  
ook	  al	  kom	  ik	  er	  niet	  heel	  vaak,	  als	  ik	  er	  kom	  neem	  ik	  een	  stukje	  
worst	  mee	  voor	  mijn	  vader,	  als	  vind	  ik	  de	  kleding	  die	  ze	  
verkopen	  juist	  een	  beetje	  goedkoop	  en	  nep’	  (Violet,	  vrouw,	  20).	  	  
Lidwien	  (vrouw,	  25)	  ziet	  als	  enige	  de	  markt	  niet	  als	  iets	  positiefs	  
omdat	  ‘je	  hier	  vaak	  cash	  moet	  hebben,	  tenminste,	  dat	  dacht	  ik.	  
Dan	  koop	  ik	  liever	  alles	  in	  een	  keer	  in	  de	  supermarkt	  dan	  op	  
honderd	  verschillende	  plekken’.	  	  
	  
Drie	  respondenten	  associëren	  Vredeburg	  op	  een	  positieve	  manier	  met	  ’s	  nachts:	  ‘Deze	  plek	  doet	  me	  
denken	  aan	  uitgaan,	  in	  de	  Poema	  in	  de	  Drieharingstraat.	  Dan	  zetten	  we	  onze	  fiets	  op	  het	  plein	  en	  
pinnen	  we	  hier	  bij	  de	  ING’	  (Bas,	  man,	  25).	  	  

Sociaal	  
De	  invloed	  van	  sociale	  aspecten	  op	  de	  beleving	  van	  jongeren	  op	  Vredenburg	  is	  vooral	  heel	  
verschillend	  met	  als	  de	  markt	  er	  wel	  staat	  en	  wanneer	  de	  markt	  er	  niet	  staat.	  De	  markt	  is	  voor	  elf	  
respondenten	  positief:	  ‘Als	  de	  markt	  er	  staat	  dan	  is	  het	  al	  wat	  leuker,	  uitbundiger	  en	  gezelliger’	  
(Peter,	  man,	  23).	  Desondanks	  zijn	  er	  ook	  een	  aantal	  nadelen.	  Het	  is	  een	  nadeel	  ‘dat	  je	  op	  woensdag	  

Figuur	  5.5.46:	  De	  markt	  op	  Vredenburg,	  
door:	  Maarten,	  man,	  24.	  
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tijdens	  de	  markt	  overal	  omheen	  moet	  manoeuvreren’	  (Ton,	  man,	  25)	  en	  ‘Als	  de	  markt	  er	  wel	  staat	  ‘is	  
het	  heel	  druk,	  dat	  is	  op	  deze	  plek	  wel	  echt	  zo.	  Maar	  dan	  ga	  ik	  er	  toch	  wel	  heen,	  maar	  dan	  ga	  ik	  met	  
de	  fiets,	  zet	  ik	  hem	  hier	  voor	  de	  Zara	  en	  dan	  ga	  ik	  alleen	  even	  op	  de	  markt	  lopen.	  Want	  als	  er	  dan	  
omheen	  of	  doorheen	  wil	  is	  dat	  bijna	  niet	  te	  doen’	  (Saskia,	  vrouw,	  20).	  Tijdens	  de	  walk-‐along	  van	  
Maarten	  (man,	  24)	  wordt	  de	  markt	  opgebouwd:	  Het	  is	  hier	  nu	  ontzettend	  druk	  is	  en	  heel	  chaotisch	  
met	  verkeer,	  er	  zijn	  zowel	  veel	  auto’s	  als	  voetgangers	  op	  het	  plein’.	  Lidwien	  (vrouw,	  25)	  vind	  de	  
markt	  hoe	  hij	  nu	  is	  ‘niet	  zo	  gezellig.	  Ik	  vind	  het	  heel	  erg	  krap,	  dat	  komt	  denk	  ik	  ook	  wel	  door	  wat	  ze	  
daar	  nu	  aan	  het	  bouwen	  zijn.	  En	  ook	  heel	  gesloten,	  alsof	  je	  er	  echt	  zeg	  maar	  erin	  moet	  duiken	  als	  je	  
erin	  wil’.	  En	  als	  de	  markt	  er	  niet	  is,	  is	  de	  sfeer	  heel	  anders:	  ‘Iedereen	  loopt	  er	  gewoon	  zo	  snel	  
mogelijk	  overheen	  en	  dit	  is	  nu	  totaal	  geen	  bijzonder	  stukje	  Utrecht’	  (Bas,	  man,	  25).	  
De	  respondenten	  valt	  naast	  een	  verschil	  in	  drukte,	  ook	  een	  verschil	  in	  publiek	  op:	  ‘Het	  is	  wel	  ander	  
publiek	  dan	  in	  de	  rest	  van	  de	  stad	  en	  als	  de	  markt	  er	  niet	  is.	  Ik	  denk	  minder	  winkelend	  publiek,	  wat	  
meer	  oudere	  mensen	  en	  mensen	  die	  echt	  op	  zoek	  zijn	  naar	  fruit	  of	  zo.	  Ik	  denk	  dat	  hier	  mensen	  echt	  
voor	  kaas,	  of	  worst	  en	  zo	  komen	  en	  dat	  ze	  daarna	  gewoon	  weer	  teruggaan’	  (Violet,	  vrouw,	  20).	  	  

De	  jongeren	  die	  ervoor	  kiezen	  om	  hun	  fiets	  op	  
Vredenburg	  neer	  te	  zetten	  en	  vanaf	  hier	  te	  lopen,	  
lopen	  allemaal	  richting	  de	  Lange	  Elisabethstraat	  en	  
de	  Oudegracht,	  vaak	  door	  de	  Drieharingstraat,	  want	  
‘daar	  is	  het	  wat	  gezelliger	  en	  gemoedelijker,	  met	  
wat	  meer	  mensen’	  (Peter,	  man,	  23)	  en	  ‘heb	  je	  
minder	  last	  van	  het	  verkeer	  en	  de	  verbouwingen’	  
(Bas,	  man,	  25).	  	  

Ernst	  (man,	  16)	  omschrijft	  de	  sfeer	  op	  Vredenburg	  
als	  ‘wel	  druk,	  maar	  het	  is	  niet	  dat	  je	  er	  last	  van	  hebt.	  
Het	  is	  een	  beetje	  ongeorganiseerd,	  maar	  dat	  vind	  ik	  
wel	  sympathiek.	  De	  vrije	  sfeer	  is	  positief	  voor	  mijn	  
beleving’.	  Het	  valt	  hem	  op	  dat	  het	  lekker	  ruikt,	  naar	  
stroopwafels	  en	  ook	  de	  bloemenverkopers	  en	  de	  
marktkramen	  zelf	  ervaart	  hij	  als	  authentiek	  en	  
positief	  voor	  de	  sfeer.	  	  

Tot	  slot	  is	  er	  nog	  een	  noemenswaardig	  nadelig	  
functioneel	  aspect	  volgens	  de	  jongeren	  voor	  hun	  beleving.	  Opvallend	  is	  dat	  dit	  weer	  betrekking	  heeft	  
op	  een	  steeds	  terugkerende	  focus:	  fietsen.	  Dit	  keer	  gaat	  het	  om	  de	  irritatie	  aan	  de	  ‘mannetjes’	  die	  bij	  
de	  fietsenstallingen	  voor	  de	  Starbucks	  en	  de	  Zara	  staan	  en	  fietsers	  proberen	  weg	  te	  sturen:	  ‘Ik	  zette	  
net	  mijn	  fiets	  daar	  bij	  een	  van	  die	  bomen	  neer	  en	  toen	  zeiden	  ze:	  ‘Je	  mag	  je	  fiets	  hier	  niet	  neerzetten,	  
dat	  doe	  je	  in	  de	  fietsenstalling’.	  En	  als	  ik	  dat	  nou	  niet	  wil,	  dan	  zet	  ik	  hem	  toch	  wel	  hier	  neer?	  En	  dan	  
zeggen	  ze	  zo	  van	  oja,	  oja’	  (Bas,	  man,	  25)	  (figuur	  5.5.47).	  	  

Verbeteringen	  voor	  deelgebied	  8:	  
De	  respondenten	  komen	  ook	  voor	  deelgebied	  acht	  zelf	  met	  een	  ideeën	  voor	  verbeteringen	  voor	  de	  
inrichting	  van	  Vredenburg,	  want	  ‘het	  is	  hier	  kaal,	  er	  mag	  wel	  wat	  leuks	  van	  gemaakt	  worden’	  (Saskia,	  
vrouw,	  20).	  	  
-‐	  Opvulling	  van	  het	  plein,	  met	  bijvoorbeeld	  terrassen	  of	  bankjes:	  ‘Ik	  dacht	  er	  laatst	  aan,	  hier	  kunnen	  
ze	  ook	  gewoon	  terrasjes	  neerzetten	  of	  zo,	  want	  nu	  heb	  je	  anders	  een	  plein	  waar	  niks	  wordt	  gedaan’	  
(Nick,	  man,	  22)’	  of	  ‘dan	  kun	  je	  er	  toch	  ook	  bankjes	  neerzetten.	  Als	  die	  hier	  nu	  zouden	  staan	  zouden	  
ze	  zeker	  weten	  vol	  zitten.	  En	  dan	  kunnen	  de	  marktkraampjes	  er	  prima	  omheen	  staan.	  Je	  zag	  net	  wat	  
mensen	  op	  de	  grond	  zitten,	  ja	  dat	  snap	  ik	  wel’	  (Bas,	  man,	  25).	  	  
-‐	  Mooiere	  bestrating,	  want	  ‘dat	  is	  nu	  een	  beetje	  van	  alles	  en	  niks’.	  Dus	  ‘met	  mooie	  klinkers	  en	  dan	  
iets	  leuks	  ervan	  maken	  met	  figuren.	  Zoals	  je	  op	  van	  die	  Spaanse	  pleintjes	  hebt,	  met	  van	  die	  keitjes	  
(Saskia,	  vrouw,	  20).	  En	  in	  ieder	  geval	  in	  dezelfde	  stijl:	  ‘als	  je	  dan	  toch	  nieuwe	  tegels	  zou	  leggen,	  doe	  

Figuur	  5.5.47:	  Volle	  fietsenrekken	  en	  ‘irritante	  
mannetjes’	  	  op	  de	  achtergrond.	  Door:	  Bas,	  
man,	  25.	  	  
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dan	  het	  hele	  plein	  of	  leg	  dezelfde	  tegels	  neer,	  want	  dat	  ziet	  er	  veel	  netter	  uit	  vind	  ik’	  (Nick,	  man,	  22).	  	  
-‐	  Meerdere	  respondenten	  pleiten	  voor	  ‘meer	  rekken	  voor	  fietsen’	  op	  	  het	  plein’.	  	  	  

Deelgebied	  9:	  Neude	  –	  het	  centrale	  ontmoetingsplein	  

Ontmoetingsplek	  –	  Terrasje	  doen	  –	  Ruimtelijk	  –	  Onaantrekkelijke	  evenementen	  	  

Het	  negende	  deelgebied	  dat	  onderscheiden	  wordt	  is	  het	  
gebied	  rond	  een	  plein	  in	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht:	  de	  Neude	  
(figuur	  5.5.48).	  Drie	  ‘aanloopstraatjes’	  van	  de	  Neude	  worden	  
hierbij	  ook	  kort	  besproken.	  Dit	  deelgebied	  is	  door	  tien	  
respondenten	  besproken	  tijdens	  de	  walk	  along	  en	  allemaal	  
zijn	  zij	  overwegend	  positief	  gestemd	  over	  dit	  plein.	  	  

Als	  eerste	  valt	  op	  dat	  voor	  vier	  van	  de	  respondenten	  de	  
Neude	  het	  startpunt	  van	  de	  walk-‐along	  was.	  En	  de	  
meerderheid	  van	  de	  respondenten	  ziet	  de	  Neude	  als	  ‘een	  
ontmoetingsplek	  om	  met	  mensen	  af	  te	  spreken’	  en	  ‘Daarna	  
lopen	  we	  dan	  vanaf	  hier	  naar	  de	  rest	  van	  de	  stad,	  vaak	  naar	  
de	  Oudegracht	  (Ellen,	  vrouw,	  22).	  	  

Fysiek	  
Wat	  betreft	  de	  invloed	  van	  de	  fysieke	  aspecten	  van	  de	  Neude,	  
worden	  een	  aantal	  dingen	  genoemd.	  De	  meerderheid	  van	  de	  respondenten	  beleeft	  de	  openheid	  van	  
de	  Neude	  als	  positief	  en	  vinden	  ‘het	  wel	  mooi	  als	  het	  open	  is’	  (Cathelijne,	  vrouw,	  22).	  De	  terrassen	  
die	  op	  het	  plein	  worden	  neergezet	  door	  de	  aangrenzende	  kroegjes	  beleven	  ze	  daarentegen	  allemaal	  
als	  positief:	  ‘Ik	  vind	  het	  leuk	  hier	  nu	  het	  mooi	  weer	  is	  en	  de	  stoelen	  weer	  op	  het	  plein	  staan,	  dat	  vind	  
ik	  leuk	  en	  dat	  is	  beter	  dan	  dat	  het	  leeg	  is’	  (Bas,	  man,	  25).	  Ook	  Luc	  (man,	  20)	  is	  het	  hiermee	  eens:	  ‘Als	  
de	  zon	  schijnt	  is	  hier	  een	  giga	  groot	  terras	  en	  dat	  vind	  ik	  heel	  leuk’.	  Er	  worden	  door	  de	  respondenten	  
ook	  een	  aantal	  fysieke	  elementen	  genoemd	  die	  nadelig	  zijn	  voor	  hun	  beleving.	  Ten	  eerste	  noemen	  
vier	  respondenten	  de	  evenementen	  die	  er	  regelmatig	  zijn	  op	  de	  Neude:	  ‘Er	  staan	  hier	  heel	  vaak	  van	  
die	  exposés,	  of	  een	  of	  andere	  grote	  tent.	  Er	  zijn	  veel	  evenementen	  vaak.	  Meestal	  vind	  ik	  dat	  wel	  
jammer,	  want	  dan	  is	  het	  meteen	  weer	  helemaal	  dicht.	  En	  ik	  vind	  zo’n	  plein	  juist	  wel	  mooi	  als	  het	  
open	  is’	  (Levi,	  man,	  20).	  	  Bas	  (man,	  25)	  is	  nog	  stelliger	  in	  zijn	  mening	  over	  deze	  evenementen:	  ‘Ik	  ga	  
nooit	  naar	  de	  dingen	  de	  evenementen	  die	  hier	  zijn.	  En	  als	  er	  van	  die	  lelijke	  hekken	  omheen	  staan,	  ga	  
ik	  uit	  principe	  al	  niet.	  Dat	  voelt	  dan	  als	  een	  blok	  dat	  
daar	  zo	  midden	  op	  het	  plein	  staat,	  waar	  je	  niet	  in	  mag	  	  
en	  waar	  dan	  maar	  omheen	  moet	  lopen’.	  Een	  ‘lelijk’	  
gebouw	  dat	  de	  beleving	  van	  Maarten	  (man,	  24)	  
enigszins	  negatief	  beïnvloedt	  is	  de	  al	  vaker	  genoemde	  
Neudeflat:	  ‘De	  Neudeflat	  is	  heel	  lelijk,	  maar	  gelukkig	  
zie	  je	  die	  niet	  als	  je	  op	  het	  terras	  zit’	  (figuur	  5.5.49).	  
Verder	  vindt	  Ellen	  (vrouw,	  22)	  dat	  er	  op	  de	  Neude	  
‘misschien	  een	  beetje	  te	  weinig	  groen’	  is	  en	  wordt	  de	  
verkeerssituatie	  rond	  de	  Neude	  door	  meerdere	  
respondenten	  beschreven	  als	  ‘gevaarlijk’	  door	  dat	  het	  
voor	  voetgangers	  onduidelijk	  is	  en	  er	  te	  weinig	  
zebrapaden	  zijn	  om	  goed	  over	  te	  steken’	  (Benjamin,	  
man,	  24).	  	  

Figuur	  5.5.48:	  Deelgebied	  9	  op	  de	  
kaart	  

Figuur	  5.5.49:	  Neude,	  met	  uitzicht	  op	  het	  
plein	  met	  kroegen,	  terrassen	  en	  de	  
Neudeflat.	  Door:	  Maarten,	  man,	  24.	  
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Functioneel	  
Qua	  voorzieningen	  is	  de	  Neude	  belangrijk	  voor	  
de	  jongeren.	  Naast	  dat	  dit	  plein	  een	  
‘ontmoetingsplaats’	  is	  en	  dat	  de	  respondenten	  
de	  evenementen	  die	  gehouden	  worden	  op	  de	  
Neude	  niet	  bezoeken,	  worden	  nog	  andere	  
functionele	  aspecten	  benoemd.	  De	  meest	  
genoemde	  voorziening	  in	  dit	  deelgebied	  is	  de	  
horeca	  die	  aan	  dit	  plein	  grenzen	  met	  de	  
bijbehorende	  terrassen	  die	  op	  het	  plein	  staan.	  
Alle	  respondenten	  maken	  vaak	  gebruik	  van	  
deze	  terrassen	  en	  dit	  beïnvloedt	  hun	  beleving	  
positief:	  ‘In	  de	  zomer	  is	  het	  gewoon	  altijd	  heel	  
relaxed	  om	  hier	  in	  de	  zon	  een	  biertje	  te	  doen.	  

Dat	  is	  dus	  een	  positieve	  beleving’	  (Luc,	  man,	  20)	  en	  Saskia	  (vrouw,	  20)	  zegt:	  ‘Hier	  zit	  ik	  denk	  ik	  toch	  
wel	  het	  vaakst	  en	  dat	  is	  een	  leuke,	  positieve	  ervaring.	  Het	  is	  centraal	  gelegen	  en	  er	  is	  veel	  aanbod.	  
Het	  terras	  is	  zo	  groot	  dat	  er	  altijd	  wel	  plekje	  vrij	  is’	  (figuur	  5.5.50).	  Het	  is	  duidelijk	  dat	  de	  Neude	  voor	  
veel	  jongeren	  hun	  ‘standaardplekje’	  (Luc,	  man,	  20)	  is	  als	  ze	  wat	  gaan	  drinken	  in	  de	  stad.	  Een	  
opmerkelijk	  resultaat	  is	  dat	  Saskia	  (vrouw,	  20)	  op	  een	  later	  moment	  tijdens	  haar	  walk-‐along,	  als	  we	  
bij	  het	  Domplein	  lopen,	  nogmaals	  terugdenkt	  aan	  het	  feit	  dat	  ze	  vaak	  op	  de	  Neude	  op	  het	  terras	  gaat	  
zitten	  en	  dan	  voor	  zichzelf	  concludeert	  dat	  ze	  ‘eigenlijk	  de	  kleinschaligere	  plekken	  misschien	  wel	  
leuker	  vindt	  om	  een	  drankje	  te	  doen,	  maar	  dat	  ze	  uit	  gewenning	  altijd	  naar	  Neude	  gaat’.	  Maarten	  
(man,	  24)	  noemt	  verder	  nog	  dat	  de	  pinautomaten	  rond	  de	  Neude	  fijn	  zijn,	  vooral	  tijdens	  het	  uitgaan,	  
maar	  dat	  de	  lange	  rijen	  voor	  de	  ABN	  ’s	  nachts	  nog	  wel	  eens	  voor	  opstoppingen	  zorgen,	  doordat	  
mensen	  op	  straat	  gaan	  staan’.	  Hij	  beleeft	  dit	  als	  neutraal.	  	  

Sociaal	  
De	  Neude	  heeft	  ook	  een	  belangrijk	  sociaal	  aspect,	  namelijk	  dat	  jongeren	  dit	  plein	  gebruiken	  om	  met	  
elkaar	  af	  te	  spreken	  wanneer	  zij	  bijvoorbeeld	  gaan	  winkelen	  met	  een	  vriend	  of	  vriendin.	  De	  
aanwezigheid	  van	  anderen	  in	  dit	  gebied	  wordt	  als	  positief	  beleefd:	  ‘Het	  straalt	  echt	  gezelligheid	  uit	  
en	  ik	  heb	  het	  gevoel	  dat	  er	  altijd	  wel	  leven	  is	  hier’	  (Ellen,	  vrouw,	  22)	  en	  ook	  Levi	  (man,	  20)	  geeft	  aan	  
het	  positief	  te	  vinden	  als	  het	  druk	  is	  op	  dit	  plein:	  ‘	  Het	  is	  leuk	  als	  de	  Neude	  vol	  zit,	  gezellig	  en	  drukte	  is	  
dan	  positief	  vind	  ik’.	  Maarten	  (man,	  24)	  woont	  zelf	  in	  de	  binnenstad	  en	  loopt	  altijd	  op	  de	  terugweg	  
van	  de	  Albert	  Heijn	  over	  de	  Neude	  naar	  huis	  om,	  zoals	  hij	  het	  noemt,	  ‘exposure	  te	  pakken’:	  ‘Vaak	  op	  
een	  zonnige	  dag	  dan	  neem	  ik	  deze	  weg	  terug,	  dan	  kun	  je	  mensen	  zien	  zitten	  op	  de	  terrassen	  en	  zij	  
zien	  jou	  en	  dat	  is	  leuk.	  Dan	  loop	  ik	  langs	  om	  even	  uit	  te	  checken	  wat	  er	  allemaal	  gebeurt’.	  Het	  zien	  en	  
gezien	  worden	  is	  dus	  volgens	  hem	  kenmerkend	  voor	  de	  sfeer	  op	  de	  Neude.	  Maarten	  beleeft	  dit	  als	  
positief,	  maar	  Bas	  (man,	  25)	  vindt	  de	  sfeer	  door	  de	  mensen	  die	  op	  de	  Neude	  zitten	  niet	  zo	  positief:	  ‘Ik	  
vind	  de	  sfeer	  hier	  een	  beetje	  corporaal,	  er	  zitten	  hier	  van	  die	  corpsmensen	  altijd’.	  Verder	  noemt	  
Saskia	  (vrouw,	  22)	  als	  nadeel	  van	  de	  Neude	  dat	  het	  ‘gehyped	  is	  en	  daarom	  altijd	  heel	  erg	  druk’.	  
Desalniettemin	  is	  dit	  wel	  het	  terras	  dat	  ze	  uit	  gewenning	  het	  meest	  bezoekt.	  	  

Van	  de	  aanloopstraten	  naar	  de	  Neude	  (Drakenburgstraat,	  Vinkenburgstraat	  en	  Schoutenstraat)	  
ervaren	  de	  respondenten	  de	  Vinkenburgstraat	  en	  de	  Schoutenstraat	  positiever	  dan	  de	  
Drakenburgstraat	  die	  tussen	  de	  Neudeflat	  en	  het	  oude	  postkantoor	  loopt,	  want	  ‘dat	  is	  een	  beetje	  
een	  grimmig	  achterstraatje	  waar	  niks	  gebeurt’	  (Maarten,	  man,	  24).	  De	  ‘Vinkenburgstraat	  is	  voor	  mij	  
een	  overgangsstraatje	  naar	  de	  gracht	  en	  het	  winkelgebied’	  (Ellen,	  vrouw,	  22).	  Benjamin	  (man,	  24)	  
vindt	  het	  daar	  ‘een	  zooi	  met	  allerlei	  spullen,	  terrassen	  en	  fietsen	  die	  op	  straat	  staan’,	  maar	  wel	  
‘typisch	  Utrechts’.	  	  

Verbeteringen	  deelgebied	  9:	  
-‐	  De	  evenementen	  die	  de	  Neude	  bezetten	  en	  afsluiten	  voor	  de	  omgeving,	  worden	  als	  uiterst	  negatief	  

Figuur	  5.5.50:	  Neude,	  met	  uitzicht	  op	  de	  
terrassen.	  Door:	  Saskia,	  vrouw,	  20.	  
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beleefd	  door	  de	  jongeren	  en	  daarbij	  bezoeken	  zij	  ze	  vrijwel	  niet.	  Een	  betere	  oplossing	  is	  volgens	  Bas	  
(man,	  25):	  ‘Ik	  heb	  liever	  dat,	  zoals	  bij	  Koninginnedag,	  een	  open	  tent	  staat	  met	  een	  podium,	  dat	  ze	  het	  
open	  doen	  en	  dat	  iedereen	  gewoon	  voor	  kan	  staan,	  dat	  het	  open	  is.	  En	  niet	  dat	  ze	  het	  gaan	  afsluiten	  
met	  hekken’.	  	  

Deelgebied	  10:	  Stadhuisbrug	  –	  mooi	  uitzicht	  vanaf	  een	  drukke	  passage	  

Druk	  –	  straatmuzikanten	  -‐	  mooi	  uitzicht	  naar	  twee	  kanten	  –	  straatverkopers	  	  

Deelgebied	  tien	  is	  de	  Stadhuisbrug,	  een	  plein	  dat	  een	  klein	  
oppervlak	  van	  de	  Utrechtse	  binnenstad	  beslaat	  (figuur	  
5.5.51).	  	  
	  
Fysiek	  
Qua	  beleving	  van	  de	  fysieke	  omgeving	  valt	  op	  dat	  de	  
respondenten	  heel	  positief	  zijn	  over	  de	  het	  uitzicht	  dat	  je	  
hebt	  richting	  vanaf	  de	  Stadhuisbrug.	  Aan	  de	  ene	  kant	  is	  er	  
het	  uitzicht	  op	  de	  Vismarkt.	  De	  foto’s	  die	  de	  respondenten	  
vanaf	  dit	  punt	  van	  de	  Vismarkt	  hebben	  gemaakt	  zijn	  al	  
besproken	  in	  deelgebied	  5.	  Dit	  uitzicht	  wordt	  omschreven	  
als	  ‘dit	  is	  de	  foto	  op	  alle	  ansichtkaarten,	  het	  is	  heel	  cliché	  
ook,	  maar	  wel	  mooi’	  (Luc,	  man,	  20).	  En	  Ton	  zegt:	  ‘Wat	  me	  
hier	  opvalt?	  De	  dom	  is	  hoog,	  wel	  112	  meter	  lang.	  De	  Dom	  
valt	  me	  hier	  altijd	  op’.	  Het	  uitzicht	  richting	  de	  
andere	  kant	  van	  de	  Stadhuisbrug	  kijkt	  uit	  
richting	  de	  Winkel	  van	  Sinkel	  en	  ook	  dit	  is	  
positief	  voor	  de	  beleving	  van	  jongeren,	  of	  zoals	  
Jorn	  (man,	  24)	  zegt:	  ‘Ik	  vind	  dit	  een	  van	  de	  
mooiste	  plekken	  van	  Utrecht.	  Een	  stukje	  wijde	  
gracht	  en	  de	  mooie	  winkel.	  Echt	  een	  mooie	  
plek.	  Wat	  ik	  normaal	  gesproken	  heel	  mooi	  
vind	  dat	  zijn	  de	  pilaren	  van	  de	  Winkel	  van	  
Sinkel,	  al	  zie	  je	  die	  nu	  niet	  doordat	  de	  bomen	  
ervoor	  staan.	  Dat	  vind	  ik	  altijd	  wel	  chique,	  dit	  
is	  een	  stijlvol	  plekje’	  (figuur	  5.5.52).	  	  

De	  beleving	  van	  gebouwen	  die	  op	  de	  
Stadhuisbrug	  zelf	  staan	  is	  iets	  wisselender.	  
Over	  het	  stadhuis	  worden	  verschillende	  
dingen	  gezegd.	  Peter	  (man,	  23)	  is	  niet	  erg	  
positief:	  ‘Het	  stadhuis	  hoort	  indrukwekkend	  te	  
zijn,	  met	  die	  pilaren	  enzo,	  maar	  ik	  vind	  het	  eerder	  kaal,	  saai	  en	  het	  heeft	  een	  grauwe	  gevel,	  dat	  is	  
jammer	  en	  negatief	  voor	  mijn	  beleving’.	  Ton	  (man,	  25)	  beschrijft	  het	  stadhuis	  juist	  als	  een	  
‘schitterend	  ding’	  en	  Lidwien	  (vrouw,	  25)	  vindt	  het	  stadhuis	  ook	  ‘een	  heel	  gaaf	  gebouw’,	  al	  noemt	  ze	  
ook	  dat	  het	  ‘grappig	  is	  dat	  het	  stadhuis	  aan	  deze	  kant	  zo	  gesloten	  is	  en	  aan	  de	  andere	  kant	  van	  het	  
gebouw	  juist	  alle	  bruiloften	  enzo	  zijn,	  terwijl	  dit	  wel	  de	  ‘great	  entrance’	  van	  het	  stadhuis	  lijkt’.	  Dat	  dit	  
niet	  opvalt	  blijkt	  ook	  wel	  uit	  Violet	  (vrouw,	  20)	  haar	  reactie	  op	  dit	  gebouw:	  ‘Er	  staat	  daar	  een	  groot	  
gebouw,	  maar	  ik	  weet	  eigenlijk	  niet	  waarvoor	  het	  is’.	  Positief	  voor	  de	  beleving	  van	  de	  respondenten	  
zijn	  verder	  ‘het	  kompas	  op	  de	  straat,	  dat	  ook	  nog	  werkt’	  (Ton,	  man,	  25),	  de	  bibliotheek	  dat	  ‘niet	  heel	  
mooi,	  maar	  wel	  een	  cool	  gebouw’	  is	  (Lidwien,	  vrouw,	  25)	  en	  het	  gebouw	  links	  naast	  het	  stadhuis	  ‘is	  
ook	  een	  heel	  mooi	  gebouw’	  (Lidwien,	  vrouw,	  25)	  dat	  al	  een	  veel	  ‘minder	  saaie’	  gevel	  heeft	  (Peter,	  
man,	  23).	  	  

Figuur	  5.5.51:	  Deelgebied	  10	  op	  de	  
kaart	  

Figuur	  5.5.52:	  Vanaf	  de	  Stadhuisbrug:	  uitzicht	  op	  
de	  Winkel	  van	  Sinkel	  en	  de	  gracht.	  Door:	  Jorn,	  
man,	  24.	  	  
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Tot	  slot	  constateert	  Lidwien	  (vrouw,	  25)	  dat	  de	  Stadhuisbrug	  ‘gewoon	  een	  hele	  mooie	  plek	  is,	  maar	  
dat	  er	  niks	  mee	  wordt	  gedaan’.	  Ze	  snapt	  wel	  waar	  dit	  vandaan	  komt	  en	  een	  oplossing	  om	  iets	  met	  
het	  plein	  te	  doen	  is	  lastig	  in	  haar	  ogen:	  ‘het	  ligt	  natuurlijk	  wel	  een	  beetje	  ingesloten	  en	  zo’n	  groot	  
plein	  is	  dit	  nou	  ook	  weer	  niet.	  Ja	  dat	  is	  eigenlijk	  wel	  jammer,	  maar	  ze	  kunnen	  moeilijk	  de	  bibliotheek	  
gaan	  slopen.	  Je	  zo	  er	  een	  soort	  van	  markt	  van	  kunnen	  maken,	  maar	  dan	  zit	  je	  weer	  een	  probleem	  
met	  de	  doorgang	  die	  verspert	  wordt’.	  	  

Functioneel	  
Wat	  betreft	  de	  functionaliteit	  van	  de	  Stadhuisbrug	  geeft	  de	  meerderheid	  van	  de	  respondenten	  aan	  
dat	  dit	  ‘nu	  meer	  een	  doorgang	  is	  dan	  een	  plek	  om	  stil	  te	  gaan	  staan’.	  Ook	  Luc	  bezoekt	  de	  
voorzieningen	  aan	  het	  plein	  vrijwel	  nooit:	  ‘Ik	  zie	  dit	  plein	  meer	  om	  er	  overheen	  te	  lopen.	  Behalve	  als	  
het	  in	  de	  zomer	  heel	  erg	  lekker	  weer	  is,	  dan	  kun	  je	  daar	  aan	  de	  randen	  lekker	  in	  de	  zon	  zitten	  en	  dat	  
doe	  ik	  dan	  wel	  eens,	  maar	  verder	  is	  het	  meer	  een	  oversteekplek’.	  Peter	  (man,	  23)	  geeft	  aan	  de	  
Stadhuisbrug	  te	  gebruiken	  om	  zijn	  fiets	  neer	  te	  zetten	  als	  hij	  in	  de	  Openbare	  Bibliotheek	  gaat	  zitten,	  
want	  ‘dan	  fiets	  ik	  over	  de	  Oudegracht	  hierheen	  en	  dan	  ben	  ik	  lekker	  dichtbij’.	  Ook	  Ernst	  (man,	  16)	  
gaat	  regelmatig	  naar	  de	  bioscoop	  en	  zet	  hier	  vaak	  zijn	  fiets	  neer,	  voor	  hem	  was	  dit	  ook	  het	  startpunt	  
van	  de	  walk-‐along.	  

Een	  opvallende	  waarneming	  die	  gebaseerd	  is	  op	  een	  herinnering	  is	  van	  Jorn	  (man,	  24):	  ‘Als	  ik	  hier	  
over	  de	  stadhuisbrug	  loop	  dan	  denk	  ik	  altijd	  nog,	  waar	  is	  de	  monsterboard	  gebleven?	  Hieronder	  het	  
stadhuis	  zat	  altijd	  een	  club,	  hier	  naar	  beneden.	  En	  dat	  is	  drie	  of	  vier	  jaar	  geleden	  ofzo	  weg	  gegaan	  en	  
altijd	  als	  ik	  hier	  langsloop	  dan	  vraag	  ik	  me	  nog	  af	  wat	  daar	  mee	  is	  gebeurd	  en	  wat	  er	  nu	  zit,	  want	  de	  
echte	  clubingang	  zit	  er	  nog	  steeds.	  Dit	  is	  een	  positieve	  herinnering,	  want	  dat	  was	  altijd	  wel	  leuk,	  het	  
was	  een	  hele	  mooie	  ruimte	  met	  een	  bar	  waar	  ook	  studiefeestjes	  gehouden	  werden.	  Maar	  ik	  ben	  er	  
dus	  wel	  benieuwd	  naar’.	  	  

Sociaal	  
Acht	  van	  de	  tien	  respondenten	  die	  hier	  gelopen	  hebben	  ervaren	  het	  als	  druk,	  terwijl	  twee	  er	  op	  een	  
rustig	  moment	  van	  de	  dag	  liepen	  en	  juist	  de	  ‘rust	  en	  stilte’	  beschrijven.	  Wat	  betreft	  de	  drukte	  
benoemt	  Bas	  (man,	  25)	  dat	  er	  eigenlijk	  twee	  tegenstrijdige	  dingen	  gaande	  zijn	  op	  de	  Stadhuisbrug:	  
‘Het	  is	  druk	  met	  verkeer	  en	  tegelijkertijd	  zitten	  er	  aan	  de	  kant	  gewoon	  mensen	  lekker	  te	  chillen’.	  
Peter	  (man,	  23)	  merkt	  op	  dat	  in	  zijn	  beleving	  ‘dit	  twee	  jaar	  geleden	  nog	  niet	  zo	  was.	  Toen	  was	  het	  
een	  heel	  saai	  plein	  en	  nu	  wordt	  het	  steeds	  leuker	  voor	  mijn	  gevoel.	  Eerst	  zaten	  er	  vaak	  junkies,	  van	  
die	  gozers	  die	  zaten	  te	  blowen,	  maar	  ik	  zie	  dat	  die	  nu	  wel	  zijn	  verdwenen.	  Er	  wordt	  wat	  beter	  op	  
gezet	  denk	  ik’.	  De	  mensen	  die	  op	  de	  Stadhuisbrug	  zitten	  worden	  veelal	  benoemd	  als	  muzikanten	  en	  
de	  respondenten	  beleven	  hun	  aanwezigheid	  als	  ‘gezellig	  en	  vet’.	  Dit	  is	  met	  uitzondering	  van	  het	  
draaiorgel,	  waar	  Peter	  (man,	  23)	  zich	  heel	  erg	  aan	  kan	  irriteren.	  	  

Een	  groot	  deel	  van	  de	  respondenten	  associëren	  de	  
Stadhuisbrug	  met	  ‘mensen	  die	  dingen	  aan	  het	  
verkopen	  zijn’	  (figuur	  5.5.53).	  Dit	  wordt	  zelfs	  door	  
twee	  respondenten	  genoemd,	  wanneer	  deze	  
mensen	  er	  op	  dat	  moment	  helemaal	  niet	  staan.	  
Twee	  respondenten	  beleven	  de	  verkopers	  als	  
neutraal:	  ‘Er	  staan	  vaak	  veel	  mensen	  kranten	  te	  
verkopen	  enzo.	  Het	  maakt	  mij	  niet	  uit	  of	  ze	  er	  staan,	  
ze	  hebben	  geen	  meerwaarde	  voor	  mij.	  Alleen	  als	  ze	  
echt	  door	  gaan	  vragen,	  dan	  erger	  ik	  me	  er	  wel	  aan,	  
maar	  meestal	  zeg	  ik	  gewoon	  nee	  dank	  je	  en	  dan	  
loop	  ik	  door	  en	  dan	  vinden	  ze	  het	  ook	  wel	  goed’	  
(Violet,	  vrouw,	  22)	  en	  Bas	  (man,	  25)	  zegt:	  ‘het	  is	  
goed	  dat	  het	  gebeurt,	  maar	  ik	  doe	  er	  niet	  aan	  mee.	  
Maar	  het	  is	  niet	  per	  se	  negatief.	  Ik	  snap	  wel	  dat	  ze	  

Figuur	  5.5.53:	  Straatverkopers	  op	  de	  
Stadhuisbrug.	  Door:	  Levi,	  man,	  20.	  
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hier	  staan	  hoor’.	  Een	  aantal	  respondenten	  zijn	  duidelijk	  negatiever	  en	  geven	  daarnaast	  aan	  dat	  hun	  
manier	  van	  lopen	  wordt	  ook	  beïnvloed	  door	  de	  verkopers:	  ‘Hier	  staan	  vaak	  mensen	  die	  wat	  proberen	  
aan	  te	  smeren	  en	  dat	  vind	  ik	  niet	  zo	  prettig.	  Vaak	  is	  het	  voor	  goeie	  doelen	  op	  politieke	  partijen.	  Zodra	  
ik	  ze	  zie	  dan	  ben	  ik	  bezig	  met:	  hoe	  ga	  ik	  me	  hier	  uitlullen?	  Als	  ik	  hier	  loop	  of	  fiets	  dan	  probeer	  ik	  er	  
tussendoor	  te	  glippen’	  (Levi,	  man,	  20)	  en	  ook	  Ton	  zijn	  beleving	  en	  gedrag	  wordt	  negatief	  beïnvloed	  
door	  de	  straatverkopers:	  ‘Ze	  zijn	  af	  en	  toe	  zo	  opdringerig.	  Maar	  ik	  loop	  er	  alsnog	  langs.	  Ik	  loop	  dat	  
wel	  hard	  door	  en	  kijk	  omlaag,	  want	  dan	  vraagt	  niemand	  je	  iets.	  Gewoon	  naar	  beneden	  kijken	  en	  
doorgaan	  (Ton,	  man,	  25).	  	  

Deelgebied	  11:	  Stationsgebied	  –	  hectiek	  en	  verbouwingen	  

Kil	  –	  verbouwingen	  –	  op	  weg	  naar	  de	  trein	  –	  hectisch	  –	  gekoppeld	  aan	  Hoog	  Catharijne	  

Het	  elfde	  deelgebied	  is	  het	  Stationsgebied	  rondom	  
Utrecht	  Centraal	  station	  (figuur	  5.5.54).	  Centraal	  bij	  
het	  beschrijven	  van	  de	  beleving	  van	  dit	  deelgebied	  
staan	  de	  verbouwingen	  waaraan	  het	  stationsgebied	  
van	  Utrecht	  onderhevig	  is	  (figuur	  5.5.55).	  Op	  dit	  
moment	  beschouwd	  de	  meerderheid	  van	  de	  
respondenten	  de	  werkzaamheden,	  die	  horen	  bij	  het	  
project	  CU2030,	  als	  ‘negatief	  en	  lelijk’,	  maar	  allemaal	  
zien	  ze	  in	  dat	  het	  noodzakelijk	  is	  om	  op	  lange	  termijn	  
naar	  dit	  project	  te	  kijken.	  Wat	  dat	  betreft	  zijn	  ze	  
positief	  gestemd	  en	  vooral	  heel	  benieuwd	  wat	  er	  
komen	  gaat.	  De	  meerderheid	  van	  de	  respondenten	  
weet	  dan	  ook	  niet	  precies	  wat	  er	  eigenlijk	  gaat	  
gebeuren.	  Maar,	  zeggen	  ze,	  ‘het	  kan	  alleen	  maar	  
beter	  worden	  dan	  dat	  het	  was’	  doelende	  op	  het	  niet	  
aantrekkelijke	  station	  en	  Hoog	  Catharijne.	  	  

‘Ik	  vind	  het	  jammer	  dat	  ze	  het	  nu	  doen,	  maar	  ik	  ben	  
wel	  zeer	  benieuwd	  naar	  het	  moment	  dat	  de	  Singel	  
weer	  terug	  is.	  Dan	  is	  Utrecht	  centrum,	  wel	  echt	  weer	  
een	  centrum.	  Met	  water	  erom	  heen	  en	  het	  idee	  dat	  
we	  een	  soort	  fort	  zijn’	  (Ton,	  man,	  25).	  Ernst	  (man,	  16)	  
is	  het	  met	  hem	  eens	  en	  benoemt	  ook	  het	  nieuwe	  
VredenburgTivoli	  als	  positief	  voor	  zijn	  beleving:	  ‘Dat	  
het	  nu	  weer	  een	  singel	  wordt	  dat	  vind	  ik	  positief,	  ook	  
met	  het	  concertgebouw	  ernaast	  wordt	  het	  volgens	  mij	  
wel	  mooi’	  (Ernst,	  man,	  20).	  	  

De	  beleving	  van	  de	  twee	  respondenten	  die	  tijdens	  de	  
walk-‐along	  door	  de	  stationshal	  zijn	  gelopen	  is	  
overwegend	  negatief:	  ‘Ik	  vind	  Hoog	  Catharijne	  nog	  wel	  
een	  beetje	  gezellig,	  maar	  het	  alleen	  het	  station	  zelf	  
vind	  ik	  nu	  echt	  kil,	  koud	  en	  heel	  lelijk	  (Cathelijne,	  
vrouw,	  22)en	  ‘Het	  is	  hier	  altijd	  druk,	  bijna	  te	  druk’	  

(Jorn,	  man,	  24).	  Winkelen	  doen	  ze	  in	  de	  stationshal	  ‘niet	  zo	  vaak,	  of	  alleen	  naar	  de	  Albert	  Heijn	  to-‐go	  
of	  wat	  andere	  handige	  dingetjes’	  (Jorn,	  man,	  24).	  Wat	  betreft	  de	  aanwezigheid	  van	  andere	  mensen	  
concludeert	  hij	  het	  volgende:	  ‘In	  het	  station	  is	  het	  echt	  dominant	  dat	  het	  een	  reisomgeving	  is	  en	  in	  
Hoog	  Catharijne	  merk	  je	  gelijk	  dat	  het	  veel	  meer	  winkelen	  is	  en	  dat	  merk	  je	  ook	  gelijk	  aan	  de	  mensen	  
die	  er	  rond	  lopen,	  met	  tasjes	  enzo’.	  Dat	  beleving	  inderdaad	  tot	  stand	  komt	  door	  middel	  van	  alle	  
zintuigen	  benoemt	  Jorn	  (man,	  24):	  ‘Wat	  me	  ook	  opvalt	  is	  dat	  je	  hier	  altijd	  die	  piepjes	  van	  de	  

Figuur	  5.5.55:	  Verbouwingen	  rondom	  het	  
stationsgebied,	  gezien	  vanaf	  
Vredenburg.	  Door:	  Saskia,	  vrouw,	  20.	  

Figuur	  5.5.54:	  Deelgebied	  11	  op	  de	  kaart	  
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incheckapparaten	  hoort	  door	  het	  hele	  station.	  Ik	  vind	  dat	  wel	  een	  beetje	  negatief	  eigenlijk	  ja,	  het	  is	  
best	  storend,	  maar	  het	  herinnert	  me	  wel	  weer	  dat	  ik	  zelf	  moet	  inchecken’.	  	  

Deelgebied	  12:	  Korteminnebroederstraat	  –	  horecaplein	  in	  opkomst	  

Gezellige	  terrassen	  –	  Tentoonstellingen	  –	  steeds	  meer	  cafeetjes	  –	  plein	  voor	  Stadhuis	  –	  mooie	  boom	  

Deelgebied	  twaalf	  beslaat	  het	  gebied	  rond	  
deKorteminnebroederstraat	  en	  de	  Ganzenmarkt	  (figuur	  
5.5.56).	  Aan	  de	  voorkant	  van	  het	  stadhuis	  is	  hier	  een	  klein	  
plein,	  wat	  als	  plein	  geen	  aparte	  naam	  heet	  en	  dus	  aangeduid	  
wordt	  als	  Korteminnebroederstraat.	  Tijdens	  de	  walk-‐alongs	  is	  
dit	  deelgebied	  door	  zeven	  respondenten	  besproken.	  Alle	  
respondenten	  hebben	  een	  positieve	  beleving	  van	  dit	  pleintje.	  
Wat	  opvalt	  is	  dat	  de	  meeste	  van	  hen	  dit	  stukje	  van	  Utrecht	  
nog	  niet	  goed	  kennen,	  maar	  dat	  ze	  het	  wel	  als	  heel	  gezellig	  en	  
knus	  beleven:	  ‘Het	  is	  wel	  net	  iets	  anders	  dan	  de	  rest	  van	  de	  
stad,	  dit	  plein	  is	  net	  iets	  buiten	  de	  drukte.	  Het	  is	  aandoenlijk,	  
gezellig	  en	  historisch	  en	  dat	  vind	  ik	  leuk’	  (Maarten,	  man,	  24).	  	  

Dit	  komt	  onder	  andere	  door	  de	  kleinschaligheid	  van	  het	  plein.	  
Het	  plein	  is	  niet	  te	  groot,	  zoals	  sommigen	  Vredenburg	  wel	  
vinden,	  maar	  ‘precies	  qua	  grootte,	  zodat	  het	  ‘leuk	  blijft’	  (Peter,	  man,	  23).	  Daarnaast	  beïnvloeden	  de	  
nog	  een	  aantal	  elementen	  de	  beleving	  van	  jongeren	  positief:	  ‘Het	  terras	  ziet	  er	  heel	  gezellig	  uit’,	  het	  
zijn	  ‘schattige	  terrasjes’	  (Luc,	  man,	  20).	  Ook	  Maarten	  (man,	  24)	  beaamt	  de	  positieve	  beleving	  van	  de	  
terrassen:	  ‘De	  terrassen	  zorgen	  voor	  levendigheid	  en	  dat	  zorgt	  ervoor	  dat	  je	  daar	  gaat	  zitten	  en	  er	  
niet	  alleen	  maar	  doorheen	  loopt’.	  Ook	  is	  het	  een	  positieve	  beleving	  dat	  ‘er	  is	  precies	  zo’n	  opening	  is	  
waardoor	  de	  zon	  heel	  lang	  op	  de	  terrassen	  blijft	  staan,	  dat	  is	  heel	  chill’	  (Peter,	  man,	  23).	  En	  ‘er	  staat	  
daar	  ook	  een	  hele	  grote	  boom	  waar	  je	  omheen	  kunt	  zitten	  en	  er	  is	  een	  kunstwerk	  waar	  water	  
doorheen	  loopt,	  dat	  is	  ook	  leuk	  en	  dus	  positief,	  want	  ik	  vind	  het	  heel	  leuk	  als	  er	  iets	  van	  leven	  is,	  
zodat	  je	  ergens	  naartoe	  kunt	  kijken	  als	  je	  op	  het	  terras	  zit’	  (Peter,	  man,	  23).	  Luc	  benoemt	  ook	  dit	  
‘kunstwerk’,	  al	  zegt	  hij	  erbij	  het	  zelf	  nooit	  aandachtig	  te	  bekijken:	  ‘Op	  dit	  gedeelte	  voor	  het	  stadhuis	  
heb	  je	  vaak	  van	  die	  grote	  foto’s	  staan	  met	  teksten	  erbij	  die	  ik	  eigenlijk	  nog	  nooit	  heb	  gelezen.	  Ze	  
willen	  graag	  aandacht	  vragen	  voor	  bepaalde	  onderwerpen	  denk	  ik,	  maar	  ik	  besteed	  daar	  niet	  echt	  
aandacht	  aan	  zelf.	  De	  projecten	  wisselen	  ook	  wel	  snel	  door’.	  Een	  negatief	  aspect	  voor	  de	  beleving	  
zijn	  ‘de	  auto’s	  die	  midden	  voor	  het	  stadhuis	  geparkeerd	  staan’	  (Levi,	  man,	  20).	  	  

Meerdere	  van	  de	  respondenten	  geven	  aan	  ze	  op	  dit	  pleintje	  op	  straat	  lopen,	  want	  op	  zo’n	  plein	  als	  
dit	  heb	  je	  niet	  echt	  een	  duidelijk	  voetpad’	  (Levi,	  man,	  24).	  Dit	  beleven	  ze	  helemaal	  niet	  als	  negatief,	  
het	  geeft	  wel	  een	  soort	  vrij	  gevoel.	  En	  Ellen	  (vrouw,	  22)	  fietst	  als	  ‘leuk	  alternatief	  voor	  haar	  
standaardroute	  langs	  de	  gracht	  over	  de	  Korteminnebroederstraat’.	  	  

Dit	  deelgebied	  wordt	  benoemd	  als	  ‘horecaplein	  in	  opkomst’	  doordat	  de	  respondenten	  beschrijven	  
dat	  er	  veel	  veranderingen	  gaande	  zijn	  op	  de	  Korteminnebroederstraat.	  De	  fysieke	  omgeving	  wordt	  
onder	  handen	  genomen,	  aldus	  Ellen	  (vrouw,	  22):	  ‘Ze	  zijn	  hier	  altijd	  heel	  veel	  aan	  het	  klussen,	  ik	  zie	  
vaak	  van	  die	  wagens	  met	  allemaal	  aannemersbedrijven	  erop.	  En	  ik	  denk	  altijd	  maar	  zo,	  ze	  zullen	  er	  
vast	  iets	  moois	  van	  maken	  en	  iets	  nieuws	  kan	  nooit	  kwaad’.	  Ook	  Maarten	  (man,	  24)	  merkt	  de	  
verandering:	  ‘Eerst	  had	  je	  alleen	  de	  Zaak	  met	  een	  terras,	  nu	  is	  daarnaast	  een	  terras	  bijgekomen	  en	  
nu	  komt	  er	  waar	  eerst	  een	  krakerspand	  zat	  nog	  een	  terras	  bij’.	  In	  dit	  geval	  wordt	  de	  verandering	  naar	  
een	  horecaplein	  door	  de	  jongeren	  als	  positief	  beleefd.	  	  

	  

	  

Figuur	  5.5.56:	  Deelgebied	  12	  op	  de	  
kaart.	  
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Deelgebied	  13:	  Domplein	  –	  horecaplein	  

Rust	  –	  Open	  vlakte	  –	  Leuke	  horeca	  in	  de	  hoek	  –	  de	  Dom	  –	  Toeristen	  –	  Typisch	  Utrechts	  

Deelgebied	  dertien	  is	  het	  gebied	  rond	  het	  Domplein	  
met	  daarbij	  de	  Servetstraat	  en	  de	  Domstraat	  (figuur	  
5.5.57).	  Over	  het	  algemeen	  is	  de	  beleving	  van	  jongeren	  
in	  dit	  deelgebied	  positief,	  al	  noemen	  zij	  ook	  een	  aantal	  
negatieve	  punten.	  	  

De	  bebouwing	  heeft	  op	  het	  Domplein	  een	  zeer	  
positieve	  invloed	  op	  de	  beleving,	  de	  waardering	  van	  de	  
historische	  bebouwing	  is	  hoog,	  de	  bebouwing	  wordt	  
beschreven	  als	  ‘mooi’	  (Saskia,	  vrouw,	  20).	  Twee	  van	  de	  
zes	  respondenten	  die	  het	  Domplein	  bespreken	  tijdens	  
de	  walk-‐along	  noemen	  als	  eerste	  gebouw	  dat	  opvalt	  de	  
Dom.	  Een	  van	  de	  respondenten	  maakt	  een	  sarcastische	  
opmerking,	  waar	  hij	  eigenlijk	  laat	  merken	  dat	  hij	  veel	  
waarde	  hecht	  aan	  dit	  historische	  bouwwerk:	  ‘Wat	  me	  
het	  eerst	  opvalt?	  Dat	  gebouwtje	  hier,	  ik	  weet	  niet	  precies..	  
haha,	  dat	  is	  de	  Domkerk	  natuurlijk.	  Die	  zouden	  het	  niet	  
moeten	  slopen	  nee’	  (Luc,	  man,	  20).	  Levi	  (man,	  20)	  heeft	  ook	  
oog	  voor	  de	  Dom	  en	  geeft	  aan	  dat	  hij	  hier	  ‘meer	  op	  de	  
historische	  gebouwen,	  omdat	  het	  rustiger	  is.	  Een	  van	  de	  
gebouwtjes	  op	  het	  Domplein	  vindt	  Luc	  (man,	  20)	  het	  maken	  
van	  een	  foto	  waard,	  ‘omdat	  ik	  het	  zo’n	  schattig	  huisje	  vind.	  
Het	  is	  echt	  zo	  typisch,	  met	  die	  ronde	  bovenkant	  van	  de	  gevel’	  
(figuur	  5.5.58).	  Hij	  noemt	  de	  historische	  gebouwen	  nogmaals	  
een	  positief	  aspect	  van	  de	  binnenstad’.	  	  

Een	  ander	  fysiek	  aspect	  dat	  de	  respondenten	  opvalt	  is	  de	  
bestrating	  op	  het	  Domplein:	  ‘De	  wegen	  zijn	  met	  bepaalde	  
steentjes	  gemaakt,	  met	  klinkertjes.	  Ik	  vind	  dat	  heel	  mooi.	  De	  
kwaliteit	  ervan	  is	  wel	  wat	  minder,	  maar	  dat	  maakt	  voor	  mijn	  
beleving	  niet	  uit,	  want	  ik	  fiets	  hier	  nooit,	  ik	  rijd	  hier	  nooit,	  ik	  
loop	  hier	  alleen.	  En	  ik	  loop	  ook	  niet	  op	  hakken,	  dus	  ik	  kan	  ook	  
niet	  tussen	  die	  steentjes	  verdwalen.	  Het	  zou	  toch	  lelijk	  zijn	  als	  
dit	  asfalt	  zou	  zijn’	  (Luc,	  man,	  20).	  Wanneer	  Bas	  (man,	  25)	  in	  de	  
Servetstraat	  loopt	  valt	  hem	  op	  dat	  er	  een	  strook	  van	  stoom	  uit	  
de	  grond	  komt:	  ‘Wat	  me	  opvalt?	  Natte	  voeten!	  Ik	  weet	  dat	  dit	  
er	  is	  en	  ’s	  avonds	  als	  het	  is	  dat	  wel	  grappig,	  als	  ze	  verlicht	  zijn.	  
Een	  combinatie	  van	  kunst	  en	  verkoelen	  en	  de	  toeristen	  
zijn	  er	  helemaal	  gek	  op’.	  	  	  

De	  respondenten	  benoemen	  een	  aantal	  van	  de	  
voorzieningen	  die	  gevestigd	  zijn	  op	  het	  Domplein:	  ‘Bij	  
Walden	  kom	  ik	  vaak	  om	  te	  ontbijten	  of	  lunchen,	  want	  
voor	  maar	  zes	  euro	  heb	  je	  een	  broodje	  en	  een	  drankje’	  
(Luc,	  man,	  20),	  ‘er	  zijn	  hier	  op	  Dompein	  veel	  
eetgelegenheden’	  (Bas,	  man,	  25).	  Levi	  (man,	  20)	  doet	  
een	  heldere	  constatering:	  ‘Er	  zijn	  hier	  in	  dit	  gebied	  niet	  
zoveel	  winkels’	  en	  ‘dit	  vind	  ik	  een	  mooi	  stukje	  en	  een	  
leuk	  en	  rustig	  hoekje	  met	  leuke	  terrasjes’	  (figuur	  

Figuur	  5.5.57:	  Deelgebied	  13	  op	  de	  kaart.	  

Figuur	  5.5.59:	  ’Rustig	  hoekje	  met	  leuke	  
terrasjes’.	  Door:	  Levi,	  man,	  20.	  

Figuur	  5.5.58:	  Klein	  historisch	  pandje	  
aan	  het	  Domplein.	  Door:	  Luc,	  man,	  
20.	  
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5.5.59).	  Naast	  deze	  positieve	  belevingen	  van	  de	  horeca	  is	  Cathelijne	  (vrouw,	  22)	  haar	  beleving	  van	  
Domplein	  negatief,	  door	  een	  negatieve	  herinnering:	  ‘Domplein	  vind	  ik	  eigenlijk	  niet	  zo	  interessant.	  Ik	  
heb	  er	  een	  keer	  sushi	  gegeten	  en	  die	  sushi	  was	  zo	  dramatisch,	  dat	  ik	  daarna	  het	  Domplein	  
automatisch	  niet	  meer	  leuk	  vond’.	  	  

Saskia	  (vrouw,	  20)	  beschrijft	  Domplein	  als	  volgt:	  ‘Het	  
pleintje	  met	  terrassen	  naast	  de	  dom	  is	  voor	  mij	  typisch	  
Utrechts,	  dat	  is	  positief’	  (figuur	  5.5.60).	  Levi	  beschrijft	  
Domplein	  als:	  ‘Hier	  naartoe	  gaan	  is	  typisch	  iets	  wat	  je	  met	  
je	  ouders,	  opa	  en	  oma	  of	  in	  het	  weekend	  gaat	  doen.	  Het	  
heeft	  niet	  echt	  de	  sfeer	  van	  de	  stad	  waar	  je	  door	  heen	  
fietst	  of	  waar	  je	  gaat	  winkelen.	  Je	  bent	  hier	  meer	  bezig	  
met	  de	  gebouwen’.	  	  

Een	  één	  van	  de	  aanloopstraten,	  de	  Domstraat,	  wordt	  in	  
dezelfde	  ‘rustige	  sfeer’	  beschreven:	  Er	  zitten	  hier	  geen	  
winkels	  meer	  en	  alles	  wat	  er	  zit	  draait	  om	  de	  Dom.	  Hier	  
zitten	  kunstwinkels	  volgens	  mij,	  maar	  het	  voelt	  een	  beetje	  
alsof	  ze	  bouwplaten	  enzo	  van	  de	  Dom	  verkopen’	  (Levi,	  
man,	  20).	  	  

Drie	  van	  de	  respondenten	  die	  zich	  uiten	  over	  hun	  beleving	  van	  het	  gebied	  rond	  het	  Domplein,	  zijn	  in	  
tegenstelling	  tot	  het	  bovenstaande	  overwegend	  negatief	  over	  de	  beleving	  van	  dit	  plein.	  Peter	  (man,	  
23)	  gaat	  af	  en	  toe	  naar	  het	  Domplein	  om	  op	  het	  terras	  te	  zitten,	  maar	  ‘het	  is	  niet	  de	  beste	  plek	  
daarvoor	  vind	  ik,	  omdat	  het	  er	  heel	  veel	  waait’.	  Dit	  waaien	  beïnvloedt	  zijn	  beleving	  negatief.	  
Cathelijne	  (vrouw,	  22)	  beschrijft	  de	  nadelen	  van	  de	  omstandigheden	  op	  het	  Domplein	  nog	  sterker:	  
‘Nu	  hebben	  ze	  in	  de	  donkere	  hoeken	  van	  het	  plein,	  waar	  bijna	  nooit	  de	  zon	  komt,	  de	  terrasjes	  zitten.	  
Ja,	  dat	  trekt	  me	  niet	  aan	  nee.	  En	  daar	  voor	  het	  academiegebouw,	  daar	  is	  nu	  niks,	  dat	  is	  helemaal	  
kaal.	  Dat	  hele	  grote	  plein	  is	  leeg,	  er	  gebeurt	  niks	  en	  het	  is	  kil	  en	  koud.	  Er	  is	  ook	  te	  weinig	  beplanting’.	  	  
Ook	  Bas	  beschrijft	  het	  Domplein	  als	  ‘saai’.	  Tijdens	  zijn	  walk-‐along	  was	  hij	  gedesoriënteerd,	  waardoor	  
hij	  op	  het	  Domplein	  uit	  kwam,	  terwijl	  dit	  niet	  zijn	  bedoeling	  was	  geweest.	  Als	  hij	  op	  het	  Domplein	  
loopt	  geeft	  hij	  toe:	  ‘ik	  kom	  hier	  nooit,	  omdat	  het	  saai	  is,	  maar	  ik	  was	  even	  verdwaald’.	  Uit	  dit	  
voorbeeld	  blijkt	  dat	  jongeren	  op	  zoek	  zijn	  en	  lopen	  op	  de	  plekken	  waar	  hun	  beleving	  zo	  positief	  
mogelijk	  is.	  	  

Verbeterpunten	  deelgebied	  13:	  
-‐	  Volgens	  drie	  van	  de	  respondenten	  ‘moet	  er	  van	  het	  Domplein	  wel	  wat	  leukers	  zijn	  te	  maken’	  
(Cathelijne,	  vrouw,	  22)	  en	  is	  het	  nodig	  dat	  ‘er	  meer	  aantrekkingskracht	  is	  naar	  de	  Dom	  en	  het	  
Domplein’	  (Bas,	  man,	  25).	  Het	  grote	  open	  plein	  voor	  op	  het	  grootste	  stuk	  van	  het	  plein	  wordt	  volgens	  
hen	  nu	  niet	  goed	  genoeg	  benut	  en	  het	  zou	  leuker	  zijn	  als	  dit	  een	  echt	  plein	  wordt	  dat	  meer	  leeft.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figuur	  5.5.60:	  De	  terrassen	  naast	  de	  Dom	  
als	  ‘typisch	  Utrechts’.	  Door:	  Saskia,	  vrouw,	  
20.	  
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Deelgebied	  14:	  Oudegracht	  Noord	  en	  de	  Voorstraat	  –	  rust	  versus	  rumoer	  

Fietsen	  -‐	  	  Rustige	  Oudegracht	  -‐	  Bioscoop	  -‐	  hectische	  Voorstraat	  –	  Albert	  Heijn	  -‐	  junkies	  

Deelgebied	  14	  strekt	  zich	  uit	  over	  een	  groot	  oppervlak	  van	  
de	  Utrechtse	  binnenstad	  (figuur	  5.5.61).	  Het	  gebied	  loopt	  
van	  aan	  de	  Oudegracht	  in	  het	  oosten	  (ten	  noorden	  van	  de	  
Viebrug),	  tot	  het	  eind	  van	  de	  Voorstraat	  in	  het	  westen.	  
Over	  de	  fysieke	  aspecten	  wordt	  door	  de	  respondenten	  
niet	  uitgebreid	  ingegaan.	  Ernst	  fotografeert	  de	  ‘mooie	  
gracht’	  (figuur	  5.6.2.)	  en	  Jorn	  (man,	  24)	  benoemt	  zijn	  
negatieve	  beleving	  van	  de	  ‘smalle	  stoepen	  op	  de	  
Voorstraat	  die	  volgebouwd	  staan	  met	  fietsenrekken,	  
waardoor	  je	  er	  niet	  eens	  met	  twee	  mensen	  langs	  elkaar	  
kunt	  lopen’.	  Een	  opvallende	  en	  voor	  de	  doelgroep	  
typerende	  uitkomst	  is	  dat	  de	  meerderheid	  van	  de	  
respondenten	  aangeeft	  vrijwel	  niet	  te	  lopen	  in	  dit	  
deelgebied:	  ‘Ik	  ga	  hier	  niet	  rondlopen	  maar	  zet	  mijn	  fiets	  
voor	  de	  winkel	  neer	  waar	  ik	  moet	  zijn’	  (Bas,	  man	  25).	  Een	  van	  de	  respondenten	  die	  de	  Voorstraat	  
bespreekt	  komt	  hier	  wel	  vaak	  te	  voet,	  maar	  dat	  komt	  omdat	  op	  vijf	  minuten	  lopen	  in	  de	  binnenstad	  
woont.	  	  

Wat	  betreft	  de	  voorzieningen	  in	  dit	  gebied	  springen	  er	  een	  aantal	  dingen	  uit	  die	  door	  jongeren	  vaak	  
gebruikt	  worden.	  De	  Rembrandt	  bioscoop	  op	  de	  Oudegracht	  wordt	  door	  vijf	  respondenten	  genoemd	  
als	  een	  plek	  waar	  ze	  vaak	  komen.	  Daarnaast	  geven	  vier	  respondenten	  aan	  dat	  zij	  vaak	  boodschappen	  
doen	  bij	  de	  Albert	  Heijn	  op	  de	  Voorstraat	  en	  twee	  mannen	  komen	  regelmatig	  bij	  de	  kledingwinkel	  	  
America	  Today.	  Maarten	  noemt	  deze	  straat	  ‘bedrijvig	  en	  met	  allerlei	  verschillende	  soorten	  winkel’	  en	  
dit	  is	  positief	  voor	  zijn	  beleving.	  	  

In	  de	  beleving	  van	  jongeren	  is	  het	  gebied	  rond	  de	  
Noordelijke	  Oudegracht	  duidelijk	  rustiger	  dan	  de	  
rumoerige	  Voorstraat.	  Dit	  constateert	  ook	  Luc	  (man,	  
20),	  die	  woont	  op	  dit	  stuk	  van	  de	  Oudegracht:	  ‘Vanaf	  
mijn	  huis	  is	  het	  een	  stuk	  rustiger	  en	  daar	  zijn	  nog	  niet	  
echt	  winkels.	  Het	  is	  daar	  is	  het	  nog	  niet	  echt	  het	  
centrum	  zeg	  maar.	  Uiteraard	  is	  de	  Oudegracht	  wel	  
centrum,	  maar	  dit	  stukje	  ligt	  niet	  echt	  in	  de	  looproute	  
van	  de	  standaard	  shopper’.	  Ernst	  (man,	  16)	  vindt	  de	  
rustige	  gracht	  ‘mooi	  en	  typisch	  voor	  Utrecht’	  (figuur	  
5.5.6.2.).	  In	  de	  Voorstraat	  is	  geen	  sprake	  van	  rust,	  zo	  
beschrijft	  ook	  Maarten,	  die	  deze	  hectiek	  wel	  als	  
positief	  beleeft:	  ‘Ik	  ervaar	  het	  hier	  als	  druk,	  er	  is	  veel	  
verkeer	  en	  soms	  is	  dat	  wel	  onveilig.	  Er	  lopen	  hier	  altijd	  
veel	  junkies	  rond,	  al	  is	  dat	  voor	  mijn	  gevoel	  de	  laatste	  
tijd	  wel	  wat	  minder	  geworden	  trouwens.	  De	  
Voorstraat	  is	  hectisch	  en	  in	  dit	  geval	  vind	  ik	  dat	  positief,	  want	  er	  gebeurt	  altijd	  wat’.	  Hij	  geeft	  aan	  op	  
de	  Voorstraat	  het	  gevoel	  van	  ‘gangsters	  en	  het	  leven	  van	  de	  straat’	  te	  krijgen.	  	  

	  

	  

	  

Figuur	  5.5.61:	  Deelgebied	  14	  op	  de	  
kaart.	  

Figuur	  5.5.62:	  Uitzicht	  op	  de	  
Oudegracht	  in	  Noordelijke	  richting.	  
Door:	  Ernst,	  man,	  16.	  	  
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Deelgebied	  15:	  Rondom	  Janskerkhof	  –	  horeca	  en	  studenten	  

Gevaarlijk	  kruispunt	  –	  UBB	  –	  Kroegjes	  –	  studentenvereniging	  –	  mooi	  plein	  

Het	  gebied	  rond	  Janskerkhof	  valt	  onder	  deelgebied	  15.	  Dit	  
gebied	  omvangt	  het	  plein	  Janskerkhof	  met	  daarbij	  de	  
Drift,	  Nobelstraat	  en	  een	  stukje	  van	  zowel	  de	  Korte	  
Jansstraat	  als	  de	  Lange	  Jansstraat	  (figuur	  5.5.63).	  Vijf	  
respondenten	  hebben	  tijdens	  de	  walk-‐along	  gesproken	  
over	  Janskerkhof.	  

De	  fysieke	  omgeving	  van	  het	  plein	  Janskerkhof	  zelf	  wordt	  
als	  erg	  positief	  beleefd:	  ‘Janskerkhof	  vind	  ik	  heel	  leuk.	  Het	  
is	  een	  mooi	  plein	  en	  het	  heeft	  een	  beetje	  van	  alles	  wat:	  
het	  water	  is	  ook	  heel	  leuk	  zo	  hier	  en	  er	  staan	  genoeg	  
mooie	  bomen’	  (Saskia,	  vrouw,	  22).	  Ook	  over	  de	  Drift	  zijn	  
de	  respondenten	  te	  spreken:	  ‘Dit	  is	  één	  van	  de	  mooiste	  
straten	  in	  Utrecht,	  omdat	  het	  namelijk	  heel	  chique	  is,	  heel	  
mooi	  met	  veel	  oude	  gebouwen,	  zoals	  ook	  de	  Uni	  en	  de	  UBB.	  Echt	  een	  mooie	  straat’	  (Cathelijne,	  
vrouw,	  22).	  Saskia	  (vrouw,	  20)	  valt	  het	  op	  de	  Drift	  als	  eerst	  op	  dat	  er	  zoveel	  fietsen	  staan,	  ze	  beleeft	  
dit	  zelfs	  een	  beetje	  positief:	  ‘Ik	  vind	  het	  wel	  leuk	  dat	  Utrecht	  echt	  een	  fietsstad	  is,	  als	  je	  een	  fiets	  hebt	  
dan	  kun	  je	  overal	  komen	  laat	  maar	  zeggen.	  En	  dat	  ze	  hier	  zo	  gestald	  staan,	  dat	  is	  wel	  prima	  vind	  ik,	  
dat	  hoort	  een	  beetje	  bij	  de	  studenten,	  want	  hier	  zitten	  toch	  wel	  voornamelijk	  studenten’.	  Ook	  
Cathelijne	  (vrouw,	  22)	  ziet	  de	  fietsen	  op	  de	  Drift	  niet	  als	  probleem,	  ‘als	  ze	  maar	  een	  beetje	  aan	  de	  
kant	  staan’.	  Er	  is	  echter	  aan	  de	  rand	  van	  dit	  deelgebied,	  een	  stukje	  van	  de	  Lange	  Jansstraat,	  waar	  de	  
bebouwing	  een	  negatieve	  invloed	  heeft	  op	  de	  beleving	  van	  de	  respondenten.	  Benjamin	  (man,	  24)	  
heeft	  er	  het	  volgende	  over	  te	  zeggen:	  ’Over	  het	  stukje	  hiertussen	  in	  heb	  ik	  me	  wel	  eens	  vaker	  
verbaasd,	  je	  hebt	  links	  de	  mooie	  stad	  (Neude),	  rechts	  de	  mooie	  stad	  (Janskerkhof)	  en	  dan	  dit	  hier	  
tussenin	  is	  niet	  om	  aan	  te	  zien.	  Zeker	  de	  gebouwen	  waar	  onder	  andere	  falafel	  city	  in	  zit.	  Het	  is	  net	  
alsof	  het	  ooit	  braakliggend	  terrein	  was	  waar	  ze	  snel	  even	  wat	  mee	  moesten.	  En	  ook	  als	  je	  naar	  dat	  
pand	  op	  de	  hoek	  van	  de	  Slachtstraat	  kijkt,	  young	  capital	  staat	  erop,	  dat	  vind	  ik	  echt	  foei	  lelijk.	  Ik	  heb	  
dit	  stukje	  nooit	  begrepen’.	  Saskia	  (vrouw,	  22)	  noemt	  ook	  dat	  dit	  deel	  van	  de	  stad	  ‘de	  uitstraling	  van	  
Utrecht	  mist’.	  

Een	  ander,	  zowel	  fysiek	  als	  sociaal	  aspect,	  in	  dit	  deelgebied	  wat	  voor	  de	  respondenten	  een	  
overwegend	  negatieve	  invloed	  heeft	  op	  hun	  beleving,	  is	  de	  verkeerssituatie	  op	  het	  kruispunt	  van	  
Janskerkhof	  met	  de	  Korte	  Jansstraat.	  Deze	  wordt	  onder	  andere	  veroorzaakt	  doordat	  de	  verkeersader	  
die	  door	  de	  binnenstad	  loopt	  (deelgebied	  4),	  door	  deelgebied	  15	  heen	  loopt	  en	  deze	  gebieden	  elkaar	  
dus	  overlappen.	  Op	  zich	  wordt	  de	  aanwezigheid	  van	  de	  busbaan	  niet	  als	  negatief	  beleefd,	  ‘want	  de	  
bussen	  zijn	  belangrijk	  en	  die	  moeten	  er	  wel	  zijn’	  (Luc,	  man,	  20).	  Wel	  denkt	  Luc	  dat	  het	  goed	  zou	  zijn	  
om	  ‘op	  sommige	  punten	  de	  verkeersregeling	  te	  verbeteren’.	  Benjamin	  (man,	  25)	  steekt	  tijdens	  de	  
walk-‐along	  de	  busbaan	  over	  en	  wordt	  bijna	  aangereden	  door	  een	  bus,	  hij	  zegt:	  ‘Dat	  was	  niet	  
helemaal	  hoe	  het	  hoort,	  maar	  het	  is	  maar	  om	  aan	  te	  tonen	  dat	  voetgangers	  hier	  gewoon	  maar	  
oversteken	  omdat	  niet	  duidelijk	  is	  waar	  ze	  dat	  veilig	  kunnen	  doen.’	  Saskia	  (vrouw,	  22)	  ziet	  niet	  per	  se	  
het	  nut	  in	  van	  aanpassingen	  aan	  de	  huidige	  verkeerssituatie:	  ‘Het	  is	  hier	  altijd	  een	  beetje	  tricky	  en	  je	  
moet	  goed	  opletten,	  want	  het	  is	  wat	  minder	  duidelijk.	  Maar	  dat	  hoort	  ook	  wel	  een	  beetje	  bij	  een	  
stad	  vind	  ik’.	  	  

Ook	  over	  de	  functionele	  voorzieningen	  worden	  door	  de	  respondenten	  nog	  een	  aantal	  dingen	  verteld.	  
Ten	  eerste	  zien	  zij	  Janskerkhof	  als	  ‘Een	  mooi	  plein	  met	  barretjes	  eraan	  waar	  je	  dus	  ook	  kunt	  stappen	  
natuurlijk’	  (Saskia,	  vrouw,	  22).	  De	  Universiteitsbibliotheek,	  ook	  wel	  ‘UBB’	  wordt	  door	  meerdere	  
respondenten	  genoemd	  als	  voorzieningen	  die	  ze	  hier	  gebruiken,	  even	  als	  de	  kroegjes	  en	  
restaurantjes	  op	  de	  Nobelstraat.	  Bij	  het	  Gras	  van	  de	  Buren	  op	  de	  Lange	  Jansstraat	  komen	  de	  

Figuur	  5.5.63:	  Deelgebied	  15	  op	  de	  
kaart.	  
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respondenten	  ook	  vaak	  voor	  de	  studentenlunch’	  (Saskia,	  vrouw,	  20).	  
Ook	  noemt	  Saskia	  haar	  sportschool	  op	  de	  hoek	  van	  de	  Drift,	  wat	  ze	  
tevens	  een	  mooi	  pand	  vindt	  (figuur	  5.5.64).	  De	  positieve	  beleving	  die	  
Cathelijne	  (vrouw,	  22)	  heeft	  van	  de	  Drift	  worden	  waarschijnlijk	  deels	  
beïnvloed	  doordat	  ze	  er	  positieve	  associaties	  mee	  heeft:	  ‘de	  Drift	  
betekent	  veel	  voor	  mij,	  omdat	  mijn	  studentenvereniging	  er	  zit’.	  De	  
associatie	  met	  nachtleven	  wordt	  in	  dit	  deelgebied	  meer	  gemaakt	  dan	  op	  
andere	  plekken	  in	  de	  binnenstad.	  Zo	  doet	  de	  Korte	  Jansstraat	  Luc	  (man,	  
20)	  denken	  aan	  de	  momenten	  waarop	  hij	  daar	  ’s	  nachts	  na	  het	  uitgaan	  
wat	  gaat	  eten	  bij	  La	  brochette,	  Döner	  City	  of	  snackbar	  Polleke.	  ‘En	  dan	  
komt	  er	  een	  heel	  breed	  volk,	  dan	  is	  het	  ook	  bijna	  drukker	  dan	  overdag’.	  	  

Verbeterpunten	  deelgebied	  15:	  
-‐	  De	  verkeerssituatie	  op	  de	  kruising	  met	  Janskerkhof,	  de	  Korte	  Jansstraat	  	  
en	  de	  busbaan	  dient	  te	  worden	  verbetert.	  Een	  oplossing	  hiervoor	  zou	  
zijn	  om	  meer	  zebrapaden	  te	  maken,	  zodat	  net	  zoals	  voor	  de	  Bijenkorf	  
iedereen	  allemaal	  via	  de	  zebrapaden	  oversteekt’	  (Benjamin,	  man,	  24).	  	  

Deelgebied	  16:	  ’t	  Wed	  –	  rustige	  horeca	  

Horeca	  voor	  ouder	  publiek	  –	  einde	  van	  de	  binnenstad	  –	  chaotische	  verkeerssituatie	  	  

Deelgebied	  16	  is	  het	  gebied	  rondom	  ’t	  Wed.	  Hierbij	  worden	  
ook	  gerekend:	  de	  Lichte	  Gaard,	  de	  Donkere	  Gaard	  en	  het	  
kleine	  stukje	  Oudegracht	  Tolsteegzijde	  tot	  aan	  de	  
Gaardbrug	  (figuur	  5.5.65).	  	  

Een	  deel	  van	  de	  respondenten	  ziet	  ’t	  Wed	  als	  de	  ‘grens	  van	  
de	  binnenstad’	  (Levi,	  man,	  20).	  Levi	  zet	  dan	  ook	  vaak	  zijn	  
fiets	  in	  de	  buurt	  van	  ’t	  Wed	  als	  hij	  echt	  in	  de	  stad	  gaat	  
lopen.	  De	  beleving	  van	  de	  fysieke	  aspecten	  op	  ’t	  Wed	  zijn	  
voornamelijk	  positief	  en	  doen	  Levi	  (man,	  20)	  denken	  aan	  de	  
sfeer	  op	  de	  Vismarkt:	  ‘De	  geveltjes,	  de	  gemoedelijke	  sfeer	  
en	  de	  kleinschaligheid,	  dat	  zijn	  gelijkenissen	  met	  de	  
vismarkt’.	  De	  verkeerssituatie	  is,	  doordat	  ‘fietsroutes	  elkaar	  
hier	  kruisen’	  ook	  niet	  veel	  verschillend	  van	  de	  chaos	  op	  de	  
Vismarkt,	  maar	  zegt	  Ton	  (man,	  25)	  ‘als	  iedereen	  op	  let	  komt	  
het	  wel	  goed’.	  De	  voorzieningen	  op	  ’t	  Wed	  bestaan	  
voornamelijk	  uit	  horeca.	  De	  respondenten	  bezoeken	  deze	  horeca	  vrijwel	  niet:	  ‘Ik	  vind	  het	  wel	  
gezellig,	  maar	  er	  komt	  wel	  een	  wat	  ouder	  publiek.	  Ik	  heb	  ook	  wat	  vrienden	  van	  rond	  de	  dertig	  en	  
voor	  hen	  is	  de	  Orlof	  hun	  stamkroeg’	  (Bas,	  man,	  25).	  Desondanks	  is	  de	  sfeer	  hier	  door	  de	  gezellige	  
terrasjes	  positief	  	  en	  vindt	  men	  het	  hier	  een	  ‘stuk	  gezelliger	  dan	  op	  het	  Domplein’	  (Peter,	  man,	  23).	  	  

Opvallend	  is	  dat	  drie	  mannelijke	  respondenten	  wanneer	  zij	  over	  de	  Donkere	  Gaard	  richting	  ’t	  Wed	  
lopen	  een	  opmerking	  maken	  over	  ‘een	  leuke	  skatewinkel	  die	  hier	  vroeger	  heeft	  gezeten	  en	  waar	  zij	  
hun	  skatespullen	  kochten’	  (Jorn,	  man,	  24).	  Deze	  positieve	  herinnering	  heeft	  een	  positieve	  invloed	  op	  
de	  beleving	  van	  dit	  deelgebied.	  Een	  andere	  winkel	  die	  meerdere	  malen	  wordt	  genoemd	  is	  de	  Dille	  en	  
Kamille	  die	  een	  stukje	  verder	  zit	  op	  de	  Oudegracht	  Tolsteegzijde.	  Deze	  winkel	  wordt	  gebruikt	  om	  
cadeautjes	  te	  kopen	  of	  als	  punt	  om	  af	  te	  spreken.	  	  

Figuur	  5.5.64:	  
Sportschool	  op	  de	  Drift.	  
Door:	  Saskia,	  vrouw,	  20.	  

Figuur	  5.5.65:	  Deelgebied	  16	  op	  de	  
kaart.	  
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Deelgebied	  17:	  Oudkerkhof	  –	  chique	  versus	  horeca	  

Luxueuze	  winkels	  –	  enkele	  horecagelegenheden	  –	  duur	  –	  rustig	  –	  chique	  uitstraling	  	  	  

Deelgebied	  17	  is	  een	  klein	  deelgebied	  en	  beslaat	  slechts	  één	  
straat:	  Oudkerkhof	  (figuur	  5.5.66).	  Er	  hebben	  vijf	  respondenten	  
Oudkerkhof	  besproken	  tijdens	  hun	  walk-‐along.	  Opvallend	  is	  dat	  
zij	  allemaal	  voornamelijk	  in	  gaan	  op	  het	  functionele	  aspect	  van	  
deze	  straat.	  De	  typering	  van	  dit	  gebied	  is	  gebaseerd	  op	  de	  
beleving	  van	  de	  voorzieningen	  die	  er	  zitten	  op	  Oudkerkhof.	  
Ondanks	  dat	  de	  jongeren	  de	  winkels	  op	  Oudkerkhof	  eigenlijk	  
allemaal	  zelden	  of	  nooit	  bezoeken,	  is	  hun	  beleving	  niet	  negatief.	  
De	  redenen	  dat	  ze	  geen	  bezoek	  brengen	  aan	  deze	  winkels	  is	  
namelijk	  dat	  het	  luxe	  en	  dure	  winkels	  zijn:	  ‘De	  Vanillia	  die	  hier	  zit	  
is	  een	  hele	  leuke	  winkel,	  maar	  ik	  ga	  daar	  niet	  zo	  vaak	  heen	  
omdat	  het	  te	  duur	  is’	  (Lidwien,	  vrouw,	  25).	  Luc	  (man,	  20)	  heeft	  
er	  niets	  mee:	  ‘Het	  zijn	  allemaal	  van	  die	  luxueuze	  winkels	  waar	  ik	  
nooit	  van	  m’n	  leven	  mijn	  pannen	  of	  weet	  ik	  veel	  wat	  ze	  er	  
allemaal	  verkopen,	  ga	  kopen.	  Het	  zijn	  allemaal	  hele	  luxe	  dingen,	  dus	  dan	  loop	  ik	  er	  alleen	  doorheen’.	  
Benjamin	  (man,	  24)	  zegt	  ‘alleen	  naar	  binnen	  te	  gaan	  bij	  de	  winkels	  als	  hij	  met	  zijn	  ouders	  is	  of	  op	  
zoek	  is	  naar	  een	  pak	  en	  daarvoor	  naar	  de	  Suit	  Supply	  gaat’	  en	  beschrijft	  Oudkerkhof	  als	  ‘de	  PC	  Hooft	  
van	  Utrecht’.	  Bas	  (man,	  25)	  heeft	  er	  een	  andere	  bewoording	  voor:	  ‘dit	  is	  een	  beetje	  een	  ouwe	  lullen	  
straat,	  ik	  gok	  dat	  het	  duur	  is’.	  	  Naast	  er	  voornamelijk	  winkels	  zijn	  gevestigd	  op	  Oudkerkhof,	  zijn	  er	  ook	  
enkele	  horecagelegenheden:	  Cafe	  Dikke	  Dries,	  de	  Havana	  en	  twee	  tapasbarretjes.	  Deze	  worden	  door	  
de	  respondenten	  benoemd	  en	  dit	  zijn	  de	  funcites	  waarvoor	  zij	  Oudkerkhof	  bezoeken,	  voornamelijk	  
dus	  tijdens	  het	  uitgaan.	  Wat	  betreft	  de	  drukte	  wordt	  deze	  omschreven	  als	  ‘heel	  rustig’,	  wat	  de	  
respondenten	  in	  dit	  stuk	  wel	  als	  fijn	  ervaren.	  ‘Ik	  vind	  dit	  zelfs	  nog	  fijner	  dan	  de	  lijnmarkt.	  Ik	  vind	  de	  
lijnmarkt	  dan	  toch	  een	  beetje	  krap	  en	  onoverzichtelijk	  en	  daar	  is	  het	  is	  een	  beetje	  vaag	  wat	  voor	  
winkels	  er	  zijn.	  Hier	  is	  dat	  niet	  het	  geval’,	  aldus	  Lidwien	  (vrouw,	  25).	  	  

Deelgebied	  18:	  Drieharingstraat	  en	  Zakkendragerssteeg	  –	  gezellige	  stegen	  

Knus	  –	  geen	  druk	  verkeer	  –	  leuke	  horecagelegenheden	  –	  doorsteekroute	  naar	  de	  gracht	  

Het	  achttiende	  en	  laatste	  deelgebied	  dat	  in	  deze	  paragraaf	  
wordt	  besproken	  is	  het	  deelgebied	  van	  de	  ‘gezellige	  stegen’:	  
de	  Drieharingstraat	  en	  de	  Zakkendragerssteeg	  (figuur	  
5.5.67).	  Deze	  stegen	  worden	  als	  een	  deelgebied	  gezien	  
omdat	  ze	  op	  dezelfde	  manier	  beleefd	  worden	  en	  veel	  
overeenkomsten	  hebben.	  Alle	  vijf	  de	  respondenten	  die	  hier	  
hebben	  gelopen	  tijdens	  de	  walk-‐	  along	  ervaren	  dit	  
deelgebied	  als	  zeer	  positief	  en	  kiezen	  de	  route	  vaak	  uit	  
opdat	  ze	  zich	  er	  goed	  voelen	  en	  de	  sfeer	  en	  beleving	  in	  deze	  
stegen	  positief	  is:	  ‘Ik	  kies	  de	  Drieharingstraat	  altijd	  om	  
doorheen	  te	  lopen	  vanaf	  Vredenburg,	  want	  ik	  vind	  het	  een	  
heel	  gezellig	  straatje	  om	  doorheen	  te	  lopen.	  Het	  ziet	  er	  heel	  
gemoedelijk	  uit,	  met	  aan	  alle	  twee	  de	  kanten	  een	  beetje	  
terrasjes’	  (Peter,	  man,	  23)	  (foto	  5.5.68).	  Nick	  (man,	  22)	  loopt	  ook	  door	  de	  stegen	  voor	  de	  positieve	  
ervaring	  en	  ‘Ik	  loop	  hier	  ook	  omdat	  ik	  dan	  niet	  langs	  de	  bussen	  hoef	  te	  lopen.	  Je	  hoort	  hier	  geen	  
bussen	  en	  het	  ziet	  er	  hier	  mooi	  uit,	  het	  stinkt	  niet	  en	  er	  is	  amper	  herrie’.	  Ook	  Ton	  (man,	  25)	  kiest	  de	  
stegen	  om	  te	  lopen,	  maar	  ‘ik	  loop	  hier	  omdat	  dit	  de	  snelste	  route	  is	  naar	  de	  gracht’.	  	  
	  

Figuur	  5.5.67:	  Deelgebied	  18	  op	  de	  kaart.	  

Figuur	  5.5.66:	  Deelgebied	  17	  op	  de	  kaart.	  
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Wat	  betreft	  de	  voorzieningen	  zijn	  is	  het	  voornamelijk	  
horecagelegenheden,	  ofwel’	  allemaal	  gezellige	  
eettentjes’	  zoals	  Nick	  (man,22)	  het	  verwoordt.	  Bas(man,	  
25)	  is	  het	  hiermee	  eens	  en	  zijn	  zintuigen	  helpen	  hem	  
beleving:	  ‘Ik	  ruik	  hier	  allemaal	  lekker	  eten’.	  Naast	  de	  
horeca	  zit	  er	  volgens	  Peter	  (man,	  23)	  een	  ‘chille,	  vette	  
winkel,	  de	  ace,	  waar	  ze	  leuke	  dingetjes	  hebben’.	  

Qua	  drukte	  ‘is	  het	  meestal	  wel	  super	  druk	  in	  deze	  
krappe	  stegen’	  (Bas,	  man,	  25),	  maar	  de	  respondenten	  
zijn	  het	  er	  over	  eens	  dat	  dit	  in	  deze	  stegen	  juist	  het	  
kenmerk	  is	  en	  dat	  die	  gezelligheid	  typerend	  is	  voor	  dit	  
gebied.	  	  

	  

	  

5.6	  Sferenkaart	  met	  sensescapes	  als	  resultaat	  

Alle	  deelgebieden	  zijn	  nu	  beschreven	  en	  de	  belevingen	  van	  jongeren	  van	  de	  fysieke,	  functionele	  en	  
sociale	  factoren	  in	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  zijn	  uitgebreid	  besproken.	  Aan	  de	  hand	  van	  deze	  
resultaten	  is	  een	  sferenkaart	  gemaakt,	  met	  daarop	  de	  achttien	  verschillende	  gebieden	  (figuur	  5.6.1).	  
Dit	  zijn	  de	  zogenaamde	  ‘sensescapes’,	  omdat	  ze	  aan	  de	  hand	  van	  de	  zintuigelijke	  waarnemingen	  zijn	  
beleefd	  en	  onderscheiden.	  Elke	  sensescape	  heeft	  hierbij	  een	  andere	  kleur.	  Door	  middel	  van	  lijnen	  zijn	  
rondom	  de	  gebieden	  verbonden	  aan	  de	  belangrijkste	  en	  meest	  typerende	  kenmerken	  van	  dit	  gebied	  
volgens	  de	  respondenten.	  Er	  dient	  wel	  vermeld	  te	  worden	  dat	  gebleken	  is	  jongeren	  het	  meest	  
hebben	  beleefd	  door	  middel	  van	  de	  zintuigelijke	  waarnemingen	  zien,	  horen	  en	  ruiken.	  De	  invloed	  
van	  smaak	  en	  tast	  op	  de	  beleving	  van	  jongeren	  bleek	  nihil,	  waardoor	  deze	  zintuigelijke	  ervaringen	  
niet	  gekoppeld	  kunnen	  worden	  aan	  de	  sensescapes.	  Desalniettemin	  is	  de	  sferenkaart	  met	  daarop	  de	  
sensescapes	  een	  goede	  ruimtelijke	  vertaling	  van	  de	  beleving	  van	  jongeren	  van	  de	  binnenstad	  van	  
Utrecht.	  

Figuur	  5.5.68:	  Overzicht	  van	  de	  
Drieharingstraat	  met	  terrasjes	  aan	  
weerzijde.	  Door:	  Peter,	  man,	  23.	  
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6.	  Conclusies,	  aanbevelingen	  en	  reflectie	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	  
Het	  doel	  van	  dit	  onderzoek	  is	  om	  te	  weten	  te	  komen	  door	  welke	  factoren	  de	  beleving	  van	  jongeren	  in	  
de	  binnenstad	  wordt	  beïnvloed.	  Het	  gaat	  hierbij	  om	  jongeren	  in	  de	  leeftijd	  van	  16	  tot	  25	  jaar	  die	  in	  
Utrecht	  wonen.	  De	  focus	  ligt	  op	  fysieke,	  functionele	  en	  sociale	  aspecten	  van	  de	  binnenstad.	  De	  
invloed	  van	  deze	  aspecten	  op	  beleving	  is	  theoretisch	  onderbouwd	  in	  hoofdstuk	  2.	  Op	  basis	  daarvan	  is	  
het	  onderzoek	  inhoudelijk	  vormgegeven.	  Hoofdstuk	  drie	  beschrijft	  de	  keuze	  voorde	  kwalitatieve	  
onderzoeksmethode,	  de	  walk-‐	  along.	  Door	  middel	  van	  deze	  methode	  is	  getracht	  te	  achterhalen	  op	  
welke	  manier	  de	  beleving	  van	  jongeren	  wordt	  gevormd.	  Hierbij	  zijn	  vijftien	  respondenten	  
geïnterviewd	  tijdens	  een	  wandeling	  door	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht.	  Omdat	  het	  onderzoek	  specifiek	  
de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  betreft,	  beschrijft	  hoofdstuk	  4	  op	  basis	  van	  secundaire	  data	  de	  relevante	  
ontwikkelingen	  en	  kenmerken	  van	  de	  Utrechtse	  binnenstad.	  De	  informatie	  die	  verkregen	  is	  uit	  de	  
walk-‐alongs	  is	  vervolgens	  geanalyseerd	  en	  geïnterpreteerd	  met	  als	  uitkomst	  de	  resultaten	  die	  
beschreven	  zijn	  in	  hoofdstuk	  5.	  De	  resultaten	  van	  de	  primaire	  data	  analyse	  in	  hoofdstuk	  5,	  waar	  
relevant	  aangevuld	  met	  de	  resultaten	  uit	  hoofdstuk	  4,	  hebben	  uiteindelijk	  geleid	  tot	  de	  conclusies	  en	  
aanbevelingen	  in	  dit	  hoofdstuk.	  

In	  de	  eerste	  paragraaf	  	  (6.1)	  worden	  de	  deelvragen	  beantwoord,	  hetgeen	  leidt	  tot	  een	  antwoord	  op	  
de	  centrale	  onderzoeksvraag	  (6.2).	  In	  paragraaf	  6.3	  worden	  op	  basis	  van	  de	  conclusies	  enkele	  
aanbevelingen	  gedaan	  voor	  toekomstig	  beleid	  en	  vervolgonderzoek.	  Paragraaf	  6.4	  geeft	  een	  kritische	  
reflectie	  op	  het	  verloop	  van	  het	  onderzoek	  en	  de	  gebruikte	  onderzoeksmethoden.	  

6.1	  Antwoord	  op	  de	  deelvragen	  

Om	  inzicht	  te	  krijgen	  in	  de	  manier	  waarop	  verschillende	  factoren	  bijdragen	  aan	  de	  manier	  waarop	  
jongeren	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  beleven,	  zijn	  aan	  het	  begin	  van	  dit	  onderzoek	  vijf	  deelvragen	  
opgesteld.	  De	  deelvragen	  worden	  in	  deze	  paragraaf	  beantwoord.	  

6.1.1.	  Wat	  zijn	  de	  looproutes	  van	  jongeren	  en	  welke	  belevingsfactoren	  beïnvloeden	  de	  routekeuze	  
en	  manier	  van	  lopen?	  
	  
Hoewel	  geen	  enkele	  looproute	  precies	  hetzelfde	  was,	  valt	  op	  dat	  de	  oppervlakte	  van	  het	  gebied	  in	  de	  
binnenstad	  dat	  belopen	  wordt	  door	  de	  jongeren	  compact	  is.	  Het	  loopgebied	  van	  de	  jongeren	  beslaat	  
slechts	  een	  klein	  deel	  van	  het	  gebied	  dat	  door	  de	  Gemeente	  Utrecht	  gedefinieerd	  wordt	  als	  
‘binnenstad’.	  Een	  mogelijke	  verklaring	  hiervoor	  is	  dat	  jongeren	  de	  voorkeur	  hebben	  om	  te	  fietsen	  in	  
plaats	  van	  te	  lopen.	  Ze	  fietsen	  zo	  ver	  mogelijk	  de	  binnenstad	  in	  en	  lopen	  daardoor	  kleinere	  
afstanden.	  Dat	  blijkt	  ook	  uit	  de	  locaties	  waarop	  de	  jongeren	  starten	  met	  lopen	  door	  de	  binnenstad,	  
deze	  liggen	  niet	  ver	  uit	  elkaar.	  De	  meest	  gekozen	  startlocaties	  zijn	  de	  langs	  de	  Oudegracht,	  Neude	  en	  
Vredenburg.	  	  

Aanname	  7	  is:	  	  
Jongeren	  zijn	  over	  het	  algemeen	  mobiel	  en	  vitaal.	  Het	  ligt	  daarom	  in	  de	  verwachting	  dat	  zij	  een	  groot	  
oppervlak	  van	  de	  binnenstad	  frequent	  zullen	  belopen.	  	  
Deze	  aanname	  wordt	  gedeeltelijk	  verworpen.	  Hoewel	  jongeren	  inderdaad	  over	  het	  algemeen	  mobiel	  
en	  vitaal	  zijn,	  blijken	  zij	  niet	  een	  groot	  oppervlak	  van	  de	  binnenstad	  frequent	  te	  belopen.	  Hun	  hoge	  
mobiliteit	  wordt	  veroorzaakt	  door	  hun	  frequente	  fietsgebruik.	  	  

Een	  aantal	  locaties	  wordt	  vaker	  belopen	  dan	  anderen.	  Als	  het	  gaat	  om	  de	  locaties	  waar	  jongeren	  
langslopen	  valt	  op	  dat	  een	  beperkt	  aantal	  locaties	  tien	  keer	  of	  meer	  wordt	  belopen.	  Dit	  zijn:	  	  
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• De	  kruising	  van	  de	  Steenweg,	  Mariastraat,	  Bakkerstraat	  en	  Lange	  Elisabethstraat	  	  
• Vredenburg	  
• Neude	  	  
• Oudegracht	  loopzijde:	  Bezembrug	  -‐	  Stadhuisbrug	  
• Oudegracht	  loopzijde:	  Bakkerstraat	  -‐	  Bezembrug	  
• Stadhuisbrug	  
• Lange	  Elisabethstraat	  
• Vismarkt:	  Stadhuisbrug	  -‐	  Hanengeschrei	  

Opvallend	  is	  dat	  in	  het	  compacte	  loopgebied	  van	  jongeren	  de	  Oudegracht	  door	  alle	  respondenten	  
minimaal	  één	  keer	  is	  gepasseerd.	  Kijkend	  naar	  het	  loopgedrag	  van	  jongeren	  is	  de	  Oudegracht	  
daarmee	  ‘de	  slagader’	  van	  de	  binnenstad.	  	  

Als	  het	  gaat	  om	  factoren	  die	  de	  routekeuze	  en	  de	  manier	  van	  lopen	  van	  jongeren	  beïnvloeden	  valt	  op	  
dat	  zij	  vooral	  doelgericht	  door	  de	  stad	  lopen.	  Hun	  looproute	  wordt	  overwegend	  aangepast	  op	  de	  
voorzieningen	  die	  ze	  willen	  bezoeken.	  Verder	  verkiezen	  jongeren	  ‘drukke,	  gezellige	  straatjes’,	  zoals	  
de	  Drieharingstraat,	  boven	  de	  grote	  straten	  met	  veel	  verkeer,	  wanneer	  zij	  de	  stad	  bezoeken	  om	  te	  
winkelen.	  Fysieke	  aspecten,	  zoals	  de	  architectuur	  van	  de	  bebouwing	  en	  de	  kwaliteit	  van	  de	  bestrating	  
en	  groenvoorzieningen	  lijken	  de	  routekeuze	  van	  jongeren	  niet	  in	  sterke	  mate	  te	  bepalen.	  	  

Als	  jongeren	  overdag	  de	  stad	  bezoeken	  zijn	  hun	  doelen	  vooral	  winkelen,	  afspreken	  met	  vrienden	  en	  
snel	  één	  boodschap	  doen.	  Ze	  zijn	  erop	  gericht	  hun	  doel	  zo	  snel	  mogelijk	  te	  bereiken	  en	  passen	  hun	  
manier	  van	  voortbewegen	  hierop	  aan.	  Het	  liefst	  gaan	  ze	  met	  de	  fiets	  tot	  hun	  doel,	  maar	  als	  ze	  lopen,	  
lopen	  ze	  zo	  snel	  mogelijk.	  Jongeren	  zijn	  hiernaast	  ook	  gericht	  op	  nachtelijke	  bezoeken	  van	  de	  
binnenstad	  en	  komen	  er	  dan	  vaak	  om	  uit	  te	  gaan.	  Uit	  dit	  onderzoek	  blijkt	  dat	  jongeren	  niet	  vaak	  
zonder	  doel	  door	  de	  stad	  slenteren.	  Dit	  sluit	  aan	  bij	  de	  theorie	  van	  Chopra	  (2014)	  die	  aangeeft	  dat	  
jongeren	  meer	  utilitair	  dan	  hedonistisch	  winkelen	  (paragraaf	  2.5).	  Looproutes	  van	  jongeren	  blijken	  
niet	  overwegend	  gekozen	  te	  worden	  op	  basis	  van	  een	  positieve	  beleving,	  maar	  op	  basis	  van	  
functionaliteit	  en	  doelgerichtheid.	  Een	  kanttekening	  die	  hierbij	  dient	  te	  worden	  gemaakt	  is	  dat	  in	  het	  
onderzoek	  een	  meerderheid	  van	  de	  respondenten	  man	  is,	  wat	  het	  stereotype	  van	  de	  man	  als	  
doelgerichte	  runshopper	  bevestigt.	  Tegelijkertijd	  blijkt	  ook	  dat	  alle	  vrouwelijke	  respondenten	  ook	  
doelgericht	  door	  de	  binnenstad	  lopen.	  Dit	  ontkracht	  het	  stereotype	  beeld	  van	  een	  vrouwelijke	  
funshopper.	  	  

Er	  kan	  gesteld	  worden	  dat	  de	  routekeuze	  van	  jongeren	  door	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  in	  de	  eerste	  
plaats	  beïnvloed	  wordt	  door	  functionele	  factoren	  (horeca	  en	  winkels),	  daarna	  door	  de	  sociale	  
factoren	  (mate	  van	  drukte	  en	  de	  gezelligheid	  op	  straat)	  en	  de	  fysieke	  factoren	  (de	  kwaliteit	  van	  de	  
bebouwing,	  bestrating	  en	  inrichting	  van	  de	  openbare	  ruimte)	  in	  de	  binnenstad	  hebben	  het	  minst	  
invloed	  op	  hun	  looproute	  en	  manier	  van	  lopen.	  	  

Aanname	  8	  en	  9	  worden	  bevestigd:	  
-‐	  Jongeren	  zullen	  in	  de	  stad	  waar	  zij	  wonen	  naar	  verwachting	  meer	  purposive	  walking	  laten	  zien,	  
doelgericht	  lopen,	  dan	  dan	  disursive	  walking	  of	  conceptual	  walking.	  	  
-‐	  Jongeren	  zijn	  vaker	  runshopper	  dan	  funshopper	  in	  de	  stad	  waar	  ze	  wonen.	  

Wat	  betreft	  de	  manier	  waarop	  jongeren	  zich	  oriënteren	  tijdens	  het	  lopen	  in	  de	  binnenstad	  blijkt	  dat	  
ze	  allemaal	  in	  eerste	  instantie	  zeggen	  de	  weg	  in	  de	  binnenstad	  uit	  hun	  hoofd	  te	  kennen.	  Een	  groot	  
aantal	  van	  de	  jongeren	  blijkt	  echter	  vaak	  Google	  Maps	  te	  gebruiken	  bij	  de	  oriëntatie.	  Daarnaast	  zijn	  
er	  ook	  een	  aantal	  fysieke	  (kenmerkende	  gebouwen	  zoals	  de	  Dom	  en	  de	  Winkel	  van	  Sinkel	  of	  de	  
gracht)	  of	  functionele	  aspecten	  (Olivier,	  Bijenkorf,	  HEMA,	  Zara	  op	  Vredenburg)	  waarop	  zij	  zich	  
oriënteren,	  dit	  zijn	  voornamelijk	  winkels	  en	  horecagelegenheden.	  	  
	  
Aanname	  13	  en	  14	  worden	  bevestigd:	  
-‐	  Jongeren	  oriënteren	  zich	  in	  de	  stad	  onder	  andere	  aan	  de	  hand	  van	  horecagelegenheden	  
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-‐	  Wanneer	  jongeren	  zich	  toch	  moeten	  oriënteren	  op	  de	  route,	  zullen	  zij	  zich	  oriënteren	  met	  behulp	  van	  
Google	  Maps	  op	  hun	  smartphone.	  

6.1.2.	  Wat	  is	  de	  binnenstad	  in	  de	  ogen	  van	  jongeren?	  

Bij	  het	  definiëren	  van	  de	  binnenstad	  aan	  de	  hand	  van	  de	  mental	  maps	  wordt	  onderscheid	  gemaakt	  
tussen	  de	  afbakening	  door	  middel	  van	  grenzen	  en	  de	  elementen	  die	  als	  kenmerkend	  voor	  de	  
binnenstad	  worden	  gezien.	  	  

Bij	  de	  afbakening	  van	  de	  binnenstad,	  maken	  jongeren	  onderscheid	  tussen	  het	  gebied	  dat	  ze	  zien	  als	  
de	  ‘echte’	  binnenstad	  en	  een	  bredere	  definitie.	  De	  ‘echte’	  binnenstad	  in	  de	  ogen	  van	  jongeren	  
afgebakend	  tot	  een	  compact	  gebied.	  Dit	  komt	  overeen	  met	  het	  kernwinkelgebied.	  Breder	  gezien	  ziet	  
de	  meerderheid	  van	  de	  jongeren	  de	  Singels	  als	  begrenzing	  van	  de	  binnenstad,	  met	  in	  een	  aantal	  
gevallen	  daaraan	  toegevoegd	  de	  Nachtegaalstraat	  en	  de	  Biltstraat.	  Opvallend	  is	  dat	  de	  meerderheid	  
van	  de	  jongeren	  Hoog	  Catharijne	  niet	  ziet	  als	  een	  onderdeel	  van	  de	  binnenstad,	  maar	  als	  een	  apart	  
winkelcentrum	  in	  de	  stad.	  	  

Wat	  betreft	  de	  elementen	  die	  de	  jongeren	  definiërend	  vinden	  voor	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  valt	  
op	  dat	  straten	  en	  pleinen	  getekend	  en	  genoemd	  zijn	  bij	  het	  tekenen	  van	  de	  mental	  maps.	  Op	  de	  
tweede	  en	  derde	  plaats	  volgen	  horeca	  en	  winkels.	  Dat	  de	  jongeren	  vooral	  straten	  en	  pleinen	  als	  
elementen	  van	  de	  binnenstad	  benoemen,	  kan	  verklaard	  worden	  door	  een	  specifiek	  kenmerk	  van	  
deze	  doelgroep.	  Dit	  is	  het	  feit	  dat	  zij	  vertrouwd	  zijn	  met	  ICT	  en	  Internet	  en	  daarbij	  Google	  Maps	  
frequent	  gebruiken	  om	  zich	  te	  oriënteren	  via	  deze	  online	  plattegrond.	  Hierdoor	  hebben	  zij	  veel	  
kennis	  van	  de	  plattegrond	  van	  de	  stad.	  Dit	  bevestigt	  nogmaals	  aanname	  14.	  	  
	  
Ook	  aanname	  11	  wordt	  met	  het	  bovenstaande	  bevestigd:	  
-‐	  Jongeren	  beleven	  de	  horecafunctie	  als	  positief	  en	  kenmerkend	  voor	  de	  binnenstad	  
Veel	  elementen	  die	  jongeren	  in	  de	  mental	  maps	  hebben	  getekend	  zijn	  horecagelegenheden.	  Hieruit	  
kan	  afgeleid	  worden	  dat	  zij	  deze	  horeca	  in	  de	  eerste	  plaats	  kenmerkend	  vinden	  voor	  de	  binnenstad.	  
Uit	  hun	  mondelinge	  toelichting	  blijkt	  dat	  zij	  horeca	  als	  positief	  waarderen	  en	  veelvuldig	  gebruiken.	  	  

6.1.3.	  Wat	  is	  de	  invloed	  van	  fysieke,	  functionele	  en	  sociale	  factoren	  op	  de	  beleving	  van	  jongeren	  
van	  de	  binnenstad	  als	  geheel	  en	  hoe	  spelen	  doelgroep	  specifieke	  kenmerken	  hierbij	  een	  rol?	  

De	  drie	  factoren	  –	  fysiek,	  functioneel	  en	  sociaal	  –	  hebben	  allemaal	  invloed	  op	  de	  beleving	  van	  
jongeren	  van	  de	  binnenstad	  als	  geheel.	  	  

Met	  betrekking	  tot	  de	  fysieke	  aspecten	  in	  de	  binnenstad	  kan	  iets	  gezegd	  worden	  over	  bebouwing,	  de	  
inrichting	  van	  de	  openbare	  ruimte	  en	  de	  verkeerssituaties.	  Over	  de	  bebouwing	  geven	  de	  
respondenten	  aan	  dat	  zij	  fysieke	  elementen	  die	  een	  historische	  waarde	  hebben	  hoog	  waarderen	  en	  
dat	  zij	  vooral	  de	  gracht	  en	  de	  historische	  panden	  belangrijk	  vinden	  voor	  een	  positieve	  beleving.	  Met	  
betrekking	  tot	  de	  inrichting	  van	  de	  openbare	  ruimte,	  valt	  ten	  eerste	  op	  dat	  de	  openheid	  van	  de	  
ruimte	  genoemd	  wordt.	  Voor	  een	  positieve	  beleving	  is	  een	  zekere	  mate	  van	  openheid	  van	  belang	  om	  
overzicht	  te	  houden,	  maar	  een	  te	  grote	  open	  ruimte	  wordt	  als	  kil	  en	  negatief	  beleefd,	  zoals	  op	  
Vredenburg.	  Er	  zit	  een	  maximale	  grootte	  aan	  de	  gezelligheid	  van	  een	  plein	  en	  er	  moet	  een	  balans	  zijn	  
tussen	  knusse	  beslotenheid	  en	  overzichtelijke	  openheid.	  Ten	  tweede	  beleven	  jongeren	  de	  historische	  
bestrating	  in	  de	  binnenstad	  als	  positief,	  ondanks	  dat	  ze	  de	  onregelmatigheid	  ervan	  erkennen.	  Door	  
hun	  hoge	  mate	  van	  vitaliteit	  en	  mobiliteit	  ondervinden	  ze	  daar	  vrijwel	  geen	  hinder	  van.	  Ten	  derde	  is	  
gebleken	  dat	  jongeren	  uit	  zichzelf	  niet	  erg	  gefocust	  zijn	  op	  de	  aanwezigheid	  van	  groen	  in	  de	  stad,	  
maar	  desgevraagd	  waarderen	  zij	  dit	  wel	  en	  is	  de	  aanwezigheid	  van	  groen	  positief	  voor	  hun	  beleving.	  
Ten	  slotte	  geven	  jongeren	  nog	  twee	  verbeterpunten	  aan	  met	  betrekking	  tot	  de	  inrichting	  van	  de	  
openbare	  ruimte.	  In	  de	  eerste	  plaats	  wensen	  zij	  	  meer	  plekken	  om	  boven	  de	  grond	  en	  buiten	  hun	  
fietsen	  te	  stallen	  en	  ten	  tweede	  zou	  hun	  beleving	  positief	  worden	  beïnvloed	  als	  er	  meer	  plekken	  
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zouden	  zijn	  waar	  je	  rustig	  even	  kunt	  zitten,	  zoals	  een	  bankje	  of	  een	  muurtje,	  het	  liefst	  in	  de	  vorm	  van	  
een	  klein	  pleintje	  met	  groen.	  Met	  betrekking	  tot	  de	  verschillende	  verkeerssituaties	  in	  de	  binnenstad,	  
komt	  het	  erop	  neer	  dat	  de	  jongeren	  over	  het	  algemeen	  niet	  zo’n	  probleem	  hebben	  met	  onduidelijke	  
en	  drukke	  verkeerssituaties,	  ze	  zien	  dit	  als	  een	  kenmerk	  van	  een	  binnenstad.	  Wederom	  kan	  dit	  te	  
maken	  hebben	  met	  de	  wendbaarheid	  en	  reactiesnelheid	  van	  jongeren.	  Er	  zijn	  enkele	  uitzonderingen,	  
namelijk	  de	  verkeerssituatie	  op	  de	  Vismarkt	  en	  de	  kruispunten	  bij	  Janskerkhof	  en	  de	  Neude.	  Deze	  
worden	  als	  gevaarlijk	  ervaren	  en	  daarmee	  negatief	  voor	  de	  beleving.	  	  

Op	  basis	  van	  het	  bovenstaande	  wordt	  aanname	  1	  bevestigd:	  
Hoe	  hoger	  de	  kwaliteit	  van	  de	  fysieke	  omgeving,	  hoe	  positiever	  de	  beleving.	  

Met	  betrekking	  tot	  de	  functionele	  aspecten	  kan	  het	  volgende	  gezegd	  worden.	  Jongeren	  beleven	  het	  
gevarieerde	  aanbod	  van	  voorzieningen	  in	  de	  stad,	  zowel	  horeca	  als	  winkels,	  overwegend	  positief.	  Er	  
is	  volgens	  hen	  voor	  ieder	  wat	  wils.	  Opvallend	  is	  dat	  de	  festiviteiten	  die	  regelmatig	  in	  de	  binnenstad	  
zijn,	  geen	  positieve	  invloed	  hebben	  op	  de	  beleving	  van	  jongeren.	  Dit	  is	  anders	  dan	  werd	  verwacht.	  
Uit	  de	  resultaten	  blijkt	  dat	  jongeren	  de	  festiviteiten	  en	  culturele	  evenementen	  op	  de	  Neude	  niet	  
positief	  beleven.	  Dit	  komt	  doordat	  er	  vaak	  onaantrekkelijke	  hekken	  omheen	  staan,	  waardoor	  het	  
‘mooie,	  open	  plein	  met	  de	  gezellige	  terrassen’	  wordt	  volgebouwd.	  Jongeren	  bezoeken	  deze	  
evenementen	  daarnaast	  niet,	  omdat	  de	  tickets	  vaak	  duur	  zijn.	  Daarnaast	  blijken	  twee	  soorten	  
voorzieningen	  te	  worden	  gemist,	  wat	  als	  negatief	  wordt	  beleefd.	  Hoewel	  jongeren	  zelf	  veel	  
ketenwinkels	  bezoeken,	  geven	  zij	  aan	  dat	  de	  aanwezigheid	  van	  exclusieve	  winkels	  en	  speciaalzaken,	  
zoals	  op	  de	  Lijnmarkt,	  een	  positieve	  invloed	  hebben	  op	  de	  sfeer	  en	  daardoor	  zorgen	  voor	  een	  
positieve	  beleving.	  Daarnaast	  missen	  jongeren	  ook	  de	  wat	  specialere	  uitgaansgelegenheden	  naast	  de	  
huidig	  aanwezige	  studentenkroegen,	  zoals	  een	  grote	  club	  of	  jazz	  café.	  

Op	  basis	  van	  het	  bovenstaande	  worden	  aanname	  2,	  10	  en	  11	  bevestigd:	  
-‐	  Hoe	  groter	  de	  diversiteit	  in	  het	  aanbod	  van	  voorzieningen,	  hoe	  positiever	  de	  beleving.	  
-‐	  Jongeren	  hechten	  meer	  waarde	  aan	  ketenwinkels	  dan	  aan	  andere	  winkels	  en	  zullen	  daar	  meer	  
langslopen.	  
-‐	  Jongeren	  beleven	  de	  horecafunctie	  als	  positief	  en	  kenmerkend	  voor	  de	  binnenstad.	  

Daarnaast	  wordt	  aanname	  12	  verworpen:	  
-‐	  Festiviteiten	  in	  de	  binnenstad	  hebben	  een	  positieve	  invloed	  op	  de	  beleving	  van	  jongeren.	  	  

Met	  betrekking	  tot	  de	  sociale	  aspecten	  in	  de	  binnenstad	  kan	  zowel	  over	  de	  invloed	  van	  de	  
aanwezigheid	  van	  andere	  mensen	  als	  over	  het	  type	  mensen	  iets	  worden	  gezegd.	  De	  binnenstad	  van	  
Utrecht	  wordt	  door	  de	  respondenten	  overwegend	  beschreven	  als	  ‘gezellig	  druk’	  en	  dit	  is	  positief	  
voor	  hun	  beleving.	  Ongeveer	  de	  helft	  van	  de	  respondenten	  geeft	  echter	  aan	  dat	  er	  een	  grens	  is	  aan	  
de	  gezelligheid	  van	  deze	  drukte	  in	  de	  stad.	  Wanneer	  het	  te	  druk	  is,	  werkt	  de	  aanwezigheid	  van	  
anderen	  negatief	  op	  hun	  beleving	  en	  mijden	  ze	  de	  stad.	  Ook	  de	  diversiteit	  van	  het	  type	  mensen	  dat	  
in	  de	  stad	  komt,	  heeft	  een	  positief	  effect	  op	  de	  beleving.	  Uitzonderingen	  hierop	  zijn	  de	  deelnemers	  
aan	  de	  vrijgezellenfeesten,	  de	  man	  met	  het	  draaiorgeltje	  en	  de	  wervers	  voor	  goede	  doelen	  en	  
abonnementen.	  	  

Aanname	  3	  en	  4	  worden	  hiermee	  ook	  bevestigd.	  	  
-‐	  Hoe	  groter	  de	  diversiteit	  aan	  type	  mensen	  in	  de	  binnenstad,	  hoe	  positiever	  de	  beleving.	  
-‐	  Jongeren	  waarderen	  de	  aanwezigheid	  van	  veel	  mensen	  in	  de	  binnenstad	  als	  positief	  voor	  de	  
beleving.	  	  
Bij	  aanname	  4	  moet	  echter	  wel	  de	  kanttekening	  worden	  gemaakt.	  Er	  is	  sprake	  van	  een	  omslagpunt	  
wat	  betreft	  de	  waardering	  van	  de	  aanwezigheid	  van	  andere	  mensen.	  Gezellig	  druk	  (positieve	  
beleving)	  wordt	  op	  dit	  punt	  ‘te	  druk’	  (negatieve	  beleving).	  	  

	  



	  

	  

118	  

	  

6.1.4.	  In	  hoeverre	  kunnen	  deelgebieden	  in	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  onderscheiden	  worden	  op	  
basis	  van	  de	  beleving	  van	  jongeren	  tijdens	  het	  lopen	  door	  de	  binnenstad?	  

Uit	  het	  onderzoek	  blijkt	  dat	  op	  basis	  van	  de	  beleving	  van	  jongeren	  deelgebieden	  te	  onderscheiden	  
zijn	  in	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht.	  De	  sfeer	  die	  jongeren	  op	  een	  locatie	  beleven,	  is	  het	  meest	  
bepalend	  bij	  het	  definiëren	  van	  deelgebieden.	  De	  beleefde	  sfeer	  wordt	  voornamelijk	  bepaald	  door	  
fysieke,	  functionele	  en	  sociale	  factoren.	  Bij	  het	  onderscheiden	  van	  deelgebieden,	  dient	  de	  
kanttekening	  gemaakt	  te	  worden	  dat	  er	  geen	  harde	  grenzen	  bestaan	  tussen	  de	  gebieden	  en	  dat	  de	  
gebieden	  meestal	  geleidelijk	  in	  elkaar	  overlopen.	  De	  namen	  van	  de	  gebieden	  zijn	  echter	  wel	  ontleend	  
aan	  de	  belangrijkste	  straten	  en	  pleinen	  in	  het	  betreffende	  gebied.	  De	  deelgebieden	  die	  jongeren	  
onderscheiden,	  met	  daarbij	  hun	  typering	  van	  het	  gebied	  zijn:	  	  

1. Oudegracht	  –	  het	  centrale	  winkel-‐	  en	  recreatiegebied	  
2. Hoog	  Catharijne	  –	  de	  vreemde	  eend	  in	  de	  bijt	  
3. Steenweg	  en	  Choorstraat	  –	  de	  populaire	  winkelstraat	  
4. Lange	  Viestraat	  en	  potterstraat	  –	  drukke	  verkeersader	  
5. Vismarkt,	  Servetstraat	  en	  Maartensbrug	  –	  toeristisch	  hart	  van	  Utrecht	  
6. Lijnmarkt	  tot	  Mariastraat	  –	  exclusief	  en	  knus	  
7. Lange	  Elisabethstraat	  en	  Voor	  Clarenburg	  -‐	  winkelstraat	  
8. Vredenburg	  –	  een	  kil	  plein	  onderhevig	  aan	  verandering	  
9. Neude	  –	  het	  centrale	  ontmoetingsplein	  
10. Stadhuisbrug	  –	  mooi	  uitzicht	  vanaf	  een	  drukke	  passage	  	  
11. Stationsgebied	  –	  hectiek	  en	  verbouwingen	  
12. Korteminnebroederstraat	  –	  horecaplein	  in	  opkomst	  
13. Domplein	  –	  horecaplein	  
14. Oudegracht	  Noord	  en	  de	  Voorstraat	  –	  rust	  versus	  rumoer	  
15. Rondom	  Janskerkhof	  –	  horeca	  en	  studenten	  
16. ’t	  Wed	  –	  rustige	  horeca	  voor	  ouder	  publiek	  
17. Oudkerkhof	  –	  chique	  versus	  horeca	  
18. Drieharingstraat	  en	  Zakkendragerssteeg	  –	  gezellige	  stegen	  

	  
Een	  sferenkaart	  in	  paragraaf	  5.6	  geeft	  een	  geografische	  weergave	  van	  de	  deelgebieden.	  De	  grootte	  
van	  de	  deelgebieden	  is	  verschillend.	  Sommige	  deelgebieden	  beslaan	  een	  groot	  gebied.	  De	  meeste	  
deelgebieden	  beslaan	  echter	  één	  of	  enkele	  straten	  of	  pleinen.	  	  

	  
6.2	  Antwoord	  op	  de	  centrale	  onderzoeksvraag	  

In	  de	  vorige	  paragraaf	  zijn	  de	  deelvragen	  onafhankelijk	  van	  elkaar	  beantwoord.	  Hierbij	  is	  aan	  de	  hand	  
van	  de	  meeste	  aannames	  een	  terugkoppeling	  gemaakt	  naar	  de	  in	  hoofdstuk	  2	  uitgewerkte	  theorie.	  In	  
deze	  paragraaf	  wordt	  eerst	  de	  centrale	  onderzoeksvraag	  beantwoord.	  Daarna	  wordt	  nagegaan	  of	  op	  
basis	  van	  de	  onderzoeksresultaten	  het	  conceptueel	  model	  bijgesteld	  dient	  te	  worden.	  	  

De	  centrale	  onderzoeksvraag	  is:	  
	  
In	  hoeverre	  beïnvloeden	  verschillende	  factoren,	  waaronder	  fysieke,	  functionele	  en	  sociale	  factoren,	  de	  
beleving	  van	  jongeren	  van	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht?	  

Op	  basis	  van	  de	  theorie	  is	  verondersteld	  dat	  zowel	  fysieke	  als	  functionele	  en	  sociale	  factoren	  invloed	  
hebben	  op	  de	  beleving	  van	  de	  binnenstad	  door	  jongeren	  (paragraaf	  2.2).	  Dit	  is	  inderdaad	  het	  geval.	  
Hierbij	  kan	  aanvullend	  opgemerkt	  worden	  dat	  binnen	  de	  drie	  factoren	  een	  aantal	  zaken	  voor	  
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jongeren	  meer	  positief	  van	  invloed	  is	  op	  hun	  beleving.	  Voor	  het	  fysieke	  aspect	  is	  dit	  de	  aanwezigheid	  
van	  historische	  bebouwing,	  voor	  het	  functionele	  aspect	  is	  dit	  aanwezigheid	  van	  horeca	  en	  voor	  het	  
sociale	  aspect	  is	  dit	  de	  goede	  sfeer	  in	  de	  stad	  die	  beschreven	  wordt	  als	  een	  ‘gezellige	  drukte’.	  	  

Uit	  de	  theorie	  en	  in	  conceptueel	  model	  (paragraaf	  2.6)	  komt	  ook	  nog	  naar	  voren	  dat	  persoonlijke	  
factoren	  van	  invloed	  zijn	  op	  de	  beleving	  van	  de	  binnenstad.	  Uit	  het	  onderzoek	  blijkt	  dit	  inderdaad	  zo	  
te	  zijn.	  Hieraan	  gerelateerd	  zijn	  er	  nog	  twee	  aannames	  gedaan	  die	  besproken	  dienen	  te	  worden.	  De	  
eerste	  aanname	  heeft	  betrekking	  op	  de	  rol	  van	  zintuigelijke	  waarneming	  bij	  de	  beleving	  van	  de	  
binnenstad	  (aanname	  5).	  Uit	  de	  resultaten	  blijkt	  dat	  het	  zicht	  het	  dominante	  zintuig	  is	  bij	  het	  beleven	  
van	  de	  binnenstad.	  Gehoor	  komt	  op	  de	  tweede	  plaats	  en	  daarna	  reuk.	  Smaak	  en	  tast	  zijn	  minder	  van	  
belang	  bij	  het	  beleven.	  Aanname	  5	  kan	  dus	  gedeeltelijk	  worden	  bevestigd:	  Alle	  vijf	  de	  zintuigen	  zijn	  
van	  belang	  en	  worden	  gebruikt	  bij	  de	  vorming	  van	  beleving,	  maar	  niet	  in	  gelijke	  mate.	  De	  tweede	  
aanname	  die	  besproken	  dient	  te	  worden	  heeft	  betrekking	  op	  de	  affectieve	  factoren,	  te	  weten	  
herinneringen	  en	  associaties.	  De	  aanname	  die	  hierbij	  gedaan	  is	  stelt	  dat	  herinneringen	  en	  associaties	  
een	  rol	  spelen	  bij	  de	  vorming	  van	  de	  beleving	  van	  jongeren	  (aanname	  6).	  Hierover	  kan	  op	  basis	  van	  
de	  resultaten	  gezegd	  worden	  dat	  deze	  aanname	  gedeeltelijk	  bevestigd	  wordt.	  Jongeren	  noemen	  
meer	  associaties	  dan	  echte	  herinneringen.	  De	  jonge	  leeftijd	  van	  deze	  specifieke	  doelgroep	  en	  het	  feit	  
dat	  zij	  gemiddeld	  nog	  maar	  een	  aantal	  jaar	  in	  Utrecht	  wonen	  is	  hiervoor	  een	  waarschijnlijke	  
verklaring.	  	  

In	  aanvulling	  op	  het	  verwerpen	  of	  bevestigen	  van	  de	  aannames	  die	  vooraf	  zijn	  geformuleerd,	  is	  nog	  
een	  aantal	  conclusies	  te	  trekken.	  	  

• Opvallend	  is	  dat	  de	  respondenten	  zich	  unaniem	  uitspreken	  over	  de	  invloed	  van	  werkzaamheden	  
in	  de	  binnenstad	  op	  hun	  beleving.	  De	  werkzaamheden	  worden	  als	  lastig	  ervaren,	  maar	  wel	  als	  
noodzakelijk	  gezien	  voor	  verbetering	  van	  de	  binnenstad	  en	  hebben	  doordat	  op	  lange	  termijn	  
gedacht	  wordt	  een	  minder	  negatieve	  invloed	  op	  de	  beleving	  van	  jongeren.	  	  

• Alle	  respondenten	  geven	  aan	  hoe	  fysieke,	  functionele	  en	  sociale	  factoren	  van	  invloed	  zijn	  op	  hun	  
beleving	  van	  Hoog	  Catharijne,	  terwijl	  slechts	  vijf	  van	  de	  respondenten	  hier	  daadwerkelijk	  
gelopen	  hebben.	  Hieruit	  blijkt	  dat	  de	  respondenten	  als	  ze	  op	  andere	  plekken	  in	  de	  binnenstad	  
lopen	  vaak	  de	  vergelijking	  maken	  met	  Hoog	  Catharijne.	  Dat	  juist	  vaak	  met	  Hoog	  Catharijne	  
vergeleken	  wordt	  komt	  waarschijnlijk	  doordat	  dit	  deelgebied	  als	  het	  meest	  negatief	  wordt	  
beleefd	  door	  jongeren,	  om	  de	  positieve	  elementen	  van	  de	  rest	  van	  de	  binnenstad	  te	  
benadrukken,	  noemen	  zij	  Hoog	  Catharijne	  in	  contrast.	  	  

• De	  meerderheid	  van	  de	  jongeren	  geeft	  aan	  dat	  hun	  beleving	  positief	  wordt	  beïnvloed	  door	  de	  
aanwezigheid	  van	  exclusieve	  winkels	  en	  speciaalzaken.	  Er	  is	  hier	  echt	  een	  verschil	  in	  de	  beleving	  
en	  het	  gebruik.	  De	  jongeren	  geven	  onder	  andere	  op	  Oudkerkhof	  en	  de	  Lijnmarkt	  aan	  dat	  ze	  de	  
winkels	  niet	  bezoeken	  omdat	  ze	  te	  duur	  zijn.	  	  

• Op	  basis	  van	  de	  theorie	  kan	  worden	  aangenomen	  dat	  herinneringen	  en	  associaties	  een	  grotere	  
rol	  spelen	  bij	  de	  beleving	  van	  ouderen	  dan	  bij	  de	  beleving	  van	  jongeren.	  Over	  ouderen	  kan	  op	  
basis	  van	  dit	  onderzoek	  niets	  worden	  gezegd,	  maar	  wel	  kan	  worden	  geconcludeerd	  dat	  de	  
beleving	  van	  jongeren	  ook	  beïnvloed	  wordt	  door	  herinneringen	  en	  associaties.	  Kenmerkend	  
hiervoor	  is	  dat	  deze	  betrekking	  hebben	  op	  recente	  gebeurtenissen.	  	  

	  
Het	  opgestelde	  conceptueel	  model	  (figuur	  2.6.1)	  is	  bruikbaar	  geweest	  dit	  onderzoek,	  doordat	  het	  
structuur	  heeft	  gegeven	  aan	  de	  uitvoering	  ervan.	  Bij	  het	  model	  kunnen	  ten	  slotte	  nog	  twee	  
opmerkingen	  gemaakt	  worden.	  Ten	  eerste	  is	  dit	  de	  rol	  van	  de	  natuurlijke	  factoren	  
(weersomstandigheid	  en	  tijdstip	  van	  de	  dag).	  Deze	  zijn	  in	  het	  model	  bewust	  niet	  meegenomen,	  maar	  
blijken	  uit	  het	  onderzoek	  wel	  van	  redelijk	  grote	  invloed	  te	  zijn	  op	  de	  beleving	  en	  de	  gelopen	  route.	  
Dit	  kan	  te	  maken	  hebben	  met	  het	  feit	  dat	  een	  aantal	  walk-‐alongs	  in	  extreem	  slechte	  
weersomstandigheden	  (zware	  regen	  en	  onweer)	  plaatsvonden.	  Ten	  tweede	  blijkt	  de	  wederzijdse	  
beïnvloeding	  van	  ‘de	  beleving	  van	  de	  binnenstad	  tijdens	  het	  lopen’	  en	  ‘de	  gelopen	  route’	  voor	  
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jongeren	  niet	  duidelijk	  van	  toepassing.	  Een	  verklaring	  hiervoor	  is	  hun	  doelgerichtheid	  tijdens	  het	  
lopen,	  ‘purposive	  walking’.	  Het	  conceptueel	  model	  lijkt	  dus	  beter	  aan	  te	  sluiten	  in	  gevallen	  dat	  er	  
sprake	  is	  van	  ‘discursive	  walking’:	  wanneer	  men	  door	  de	  stad	  flaneert	  en	  het	  lopen	  een	  spontaan	  
karakter	  heeft.	  	  

6.3	  Aanbevelingen	  

Op	  basis	  van	  de	  getrokken	  conclusies	  kunnen	  een	  aantal	  aanbevelingen	  worden	  gedaan	  voor	  beleid.	  
De	  onderstaande	  aanbevelingen	  zijn	  gebaseerd	  op	  de	  beleving	  van	  jongeren,	  de	  doelgroep	  van	  dit	  
onderzoek.	  Wanneer	  het	  vergelijkend	  onderzoek	  is	  uitgevoerd,	  zullen	  opnieuw	  aanbevelingen	  
worden	  gedaan	  om	  de	  binnenstad	  zo	  aantrekkelijk	  mogelijk	  te	  maken	  voor	  iedereen.	  Deze	  zullen	  in	  
een	  rapport	  worden	  overhandigd	  aan	  de	  afdeling	  Ruimtelijke	  en	  Economische	  Ontwikkeling	  van	  de	  
Gemeente	  Utrecht.	  

Om	  de	  beleving	  van	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  door	  jongeren	  positief	  te	  beïnvloeden,	  kan	  het	  
toekomstige	  binnenstedelijke	  beleid	  zich	  richten	  op	  een	  de	  fysieke,	  functionele	  en	  sociale	  factoren	  
richten.	  Per	  deelgebied	  zijn	  verbeterpunten	  voor	  het	  specifieke	  gebied	  vermeld	  bij	  de	  beschrijving	  
van	  de	  deelgebieden	  in	  paragraaf	  5.5.	  In	  aanvulling	  hierop	  volgt	  hieronder	  per	  aspect	  van	  de	  
binnenstad	  een	  opsomming	  van	  algemene	  aanbevelingen.	  	  
	  
Fysiek:	  
• De	  historische	  gebouwen,	  de	  gracht	  en	  de	  werf	  moeten	  zoveel	  mogelijk	  behouden	  te	  worden.	  
• De	  gevels	  van	  de	  winkelpanden	  moeten	  een	  meer	  open	  karakter	  krijgen,	  zodat	  men	  zich	  meer	  

aangetrokken	  voelt	  om	  naar	  binnen	  te	  gaan.	  
• De	  moderne	  bebouwing	  van	  Hoog	  Catharijne	  en	  de	  Lange	  Viestraat	  dient	  opgeknapt	  te	  worden.	  
• Inrichten	  van	  de	  openbare	  ruimte	  door	  het	  creëren	  van	  meer	  zitgelegenheden.	  
• De	  klinkerbestrating	  moet	  behouden	  blijven,	  al	  dan	  niet	  terug	  geplaatst	  worden	  waar	  deze	  nu	  

ontbreekt.	  	  
• De	  verkeerssituatie	  op	  de	  Vismarkt	  dient	  verduidelijkt	  te	  worden	  om	  het	  minder	  gevaarlijk	  te	  

laten	  zijn	  voor	  voetgangers	  en	  fietsers.	  Dit	  geldt	  in	  mindere	  mate	  ook	  voor	  het	  kruispunt	  van	  
Neude	  naar	  de	  Voorstraat	  en	  het	  kruispunt	  van	  Janskerkhof	  en	  de	  Korte	  Jansstraat.	  	  

	  
Functioneel:	  
• Er	  moeten	  meer	  fietsenstallingen	  gerealiseerd	  worden	  in	  de	  buitenlucht	  boven	  de	  grond.	  
• Ketenwinkels	  moeten	  behouden	  blijven.	  
• Meer	  exclusieve	  winkels	  en	  speciaalzaken	  moeten	  zich	  in	  de	  binnenstad	  vestigen.	  	  
• Het	  aantal	  terrassen	  moet	  gelijk	  blijven	  of	  worden	  vergroot.	  
• Meer	  speciale	  uitgaansgelegenheden	  zoals	  een	  grote	  club	  moeten	  in	  de	  binnenstad	  komen.	  
• Jongeren	  die	  in	  Utrecht	  wonen	  moeten	  actiever	  betrokken	  worden	  bij	  de	  evenementen	  in	  de	  

binnenstad.	  Zij	  voelen	  zich	  namelijk	  niet	  betrokken	  bij	  de	  huidige	  evenementen	  die	  onderdeel	  
zijn	  van	  het	  ‘Binnenstad	  als	  Podium’	  beleid.	  	  

	  
Sociaal:	  
• Diversiteit	  van	  verschillende	  type	  bezoekers	  moet	  gestimuleerd	  worden.	  	  
• Stimuleer	  doorstroom	  door	  duidelijke	  looproutes	  en	  spreiding	  van	  voorzieningen	  over	  de	  stad,	  

zodat	  het	  niet	  te	  druk	  wordt	  op	  bepaalde	  locaties.	  	  
	  

Aan	  het	  begin	  van	  dit	  onderzoek	  was	  de	  verwachting	  dat	  het	  onderzoek	  en	  de	  walk-‐alongs	  zich	  
zouden	  richten	  op	  recreatief	  winkelen.	  Tijdens	  de	  walk-‐alongs	  bleek	  dat	  jongeren	  zich	  echter	  niet	  in	  
de	  eerste	  plaats	  richten	  op	  het	  recreatief	  winkelen,	  maar	  dat	  zij	  doelgericht	  de	  binnenstad	  bezoeken	  
en	  hier	  hun	  route	  op	  aanpassen.	  Het	  huidige	  beleid	  van	  de	  gemeente	  Utrecht	  pretendeert	  in	  te	  
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spelen	  op	  de	  wensen	  van	  verschillende	  doelgroepen.	  Uit	  dit	  onderzoek	  is	  het	  gebleken	  dat	  er	  voor	  de	  
doelgroep	  jongeren	  rekening	  dient	  te	  worden	  gehouden	  met	  hun	  mate	  van	  doelgerichtheid.	  	  

6.4	  Onderzoeksagenda	  

In	  deze	  slotparagraaf	  	  van	  dit	  onderzoeksrapport	  wordt	  op	  basis	  van	  de	  resultaten	  van	  dit	  onderzoek	  
een	  onderzoeksagenda	  geformuleerd	  met	  een	  aantal	  voorstellen	  voor	  vervolgonderzoek.	  	  

De	  eerste	  stap	  in	  het	  vervolgonderzoek	  staat	  al	  gepland,	  dit	  is	  het	  vergelijken	  van	  de	  uitkomsten	  van	  
de	  resultaten	  van	  dit	  onderzoek	  met	  die	  van	  de	  andere	  drie	  soortgelijke	  onderzoeken	  die	  zijn	  
uitgevoerd.	  Dit	  gebeurt	  in	  het	  kader	  van	  het	  bredere	  project	  in	  opdracht	  van	  de	  Gemeente	  Utrecht	  
waar	  dit	  onderzoek	  deel	  van	  uitmaakt.	  Hierin	  zal	  de	  vergelijking	  worden	  gemaakt	  met	  drie	  andere	  
doelgroepen.	  De	  uitkomst	  hiervan	  wordt	  een	  vergelijking	  waarmee	  achterhaald	  kan	  worden	  in	  
hoeverre	  de	  beleving	  in	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  van	  jongeren	  verschilt	  met	  de	  beleving	  van	  
mensen	  ouder	  dan	  65	  jaar	  in	  deze	  zelfde	  binnenstad.	  Daarnaast	  wordt	  een	  vergelijking	  gemaakt	  met	  
twee	  andere	  doelgroepen:	  mensen	  tussen	  de	  35	  en	  de	  55	  jaar,	  met	  kinderen,	  die	  in	  Utrecht	  wonen	  
en	  mensen	  tussen	  de	  35	  en	  55	  jaar,	  met	  kinderen,	  die	  buiten	  de	  provincie	  Utrecht	  wonen.	  Op	  basis	  
van	  de	  belevingen	  van	  in	  totaal	  zestig	  respondenten	  kan	  een	  goed	  beeld	  gegeven	  worden	  van	  de	  
beleving	  van	  de	  bezoekers	  van	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht.	  

Hiernaast	  kunnen	  nog	  een	  aantal	  voorstellen	  worden	  gedaan	  voor	  vervolgonderzoek.	  Allereerst	  is	  
het	  interessant	  om	  onderzoek	  te	  doen	  naar	  de	  confrontatie	  tussen	  enerzijds	  binnenstedelijk	  beleid	  
vanuit	  lokale	  overheden	  en	  anderzijds	  de	  beleving	  van	  bezoekers	  van	  deze	  binnensteden.	  Steden,	  en	  
zo	  ook	  de	  Gemeente	  Utrecht,	  pretenderen	  dat	  zij	  met	  hun	  beleid	  ‘maatwerk’	  leveren	  om	  zo	  
verschillende	  doelgroepen	  in	  de	  stad	  tegemoet	  te	  komen.	  De	  vraag	  is	  echter	  op	  basis	  waarvan	  dit	  
maatwerk	  wordt	  ‘afgemeten’.	  In	  het	  geval	  van	  de	  Gemeente	  Utrecht	  is	  dit	  onderzoek	  namelijk	  een	  
van	  de,	  dan	  wel	  niet	  het	  eerste	  onderzoek	  dat	  met	  deze	  mate	  van	  diepgang	  de	  beleving	  van	  jongeren	  
in	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  heeft	  onderzocht.	  Interessant	  is	  nu	  om	  het	  ‘maatwerkbeleid’	  dat	  er	  nu	  
voor	  bepaalde	  gebieden	  in	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  is,	  naast	  de	  uitkomsten	  van	  dit	  onderzoek	  te	  
houden.	  Een	  van	  de	  uitkomsten	  van	  dit	  onderzoek	  is	  dat	  jongeren	  in	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  de	  
culturele	  evenementen	  minder	  waarderen	  dan	  van	  te	  voren	  werd	  aangenomen.	  Dit	  is	  een	  van	  de	  
onderwerpen	  waarbij	  het	  voor	  de	  Gemeente	  Utrecht	  interessant	  kan	  zijn	  om	  te	  onderzoeken	  wat	  het	  
draagvlak	  is	  bij	  de	  bewoners	  voor	  de	  maatregelen	  die	  getroffen	  worden	  om	  de	  culturerel	  waarde	  van	  
de	  stad	  te	  verhogen.	  

Ten	  tweede	  is	  uit	  dit	  onderzoek	  gebleken	  dat	  de	  walk-‐along	  methode,	  ondanks	  dat	  het	  een	  
experimentele	  methode	  is,	  een	  geschikte	  onderzoeksmethode	  blijkt	  te	  zijn	  om	  beleving	  van	  
binnensteden	  te	  onderzoeken.	  Het	  is	  nu	  interessant	  om	  dit	  onderzoek	  ook	  in	  andere	  binnensteden	  
en	  wellicht	  met	  andere	  groepen	  mensen	  uit	  te	  voeren,	  zowel	  nationaal	  als	  internationaal.	  Op	  deze	  
manier	  kunnen	  er	  vergelijkingen	  worden	  gemaakt	  tussen	  steden	  en	  daarnaast	  is	  dit	  van	  belang	  voor	  
de	  nadere	  ontwikkeling	  en	  verbetering	  van	  de	  onderzoeksmethode	  van	  de	  walk-‐along.	  Hierbij	  moet	  
wel	  vermeld	  worden	  dat	  de	  walk-‐along	  methode	  speciaal	  succesvol	  blijkt	  voor	  de	  binnenstedelijke	  
context.	  	  

Ten	  derde	  zou	  een	  nader	  onderzoek	  kunnen	  plaatsvinden	  waarbij	  ingegaan	  wordt	  op	  de	  rol	  van	  de	  
invloed	  van	  ICT	  en	  internet	  op	  de	  beleving	  van	  bezoekers	  van	  binnensteden.	  Er	  is	  uit	  de	  theorie	  van	  
dit	  onderzoek	  al	  gebleken	  dat	  beleving	  van	  jongeren	  kan	  worden	  beïnvloed	  door	  ICT	  en	  Internet,	  
maar	  er	  is	  in	  dit	  onderzoek	  niet	  aan	  de	  orde	  gekomen	  op	  welke	  manieren	  internet	  en	  sociale	  media	  
van	  invloed	  zijn	  op	  beleving	  van	  binnensteden.	  Dit	  kan	  een	  interessante	  aanvulling	  zijn.	  	  
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Bijlage	  1	  –	  Email	  ter	  werving	  van	  respondenten	  
	  
“Onderwerp:	  Medewerking	  gezocht	  voor	  onderzoek	  naar	  beleving	  van	  de	  binnenstad	  
	  
Beste	  familie,	  vrienden	  en	  bekenden,	  
	  
In	  het	  kader	  van	  de	  masteropleiding	  Stadsgeografie	  aan	  de	  Universiteit	  van	  Utrecht	  doen	  wij	  onderzoek	  naar	  de	  
beleving	  van	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht.	  Dit	  doen	  wij	  als	  stagiaires	  bij	  de	  afdeling	  Ruimtelijke	  en	  Economische	  
Ontwikkeling	  van	  de	  Gemeente	  Utrecht.	  
	  
Dit	  onderzoek	  wordt	  gedaan	  door	  zogenaamde	  ‘walk-‐alongs’	  uit	  te	  voeren.	  Wij	  zijn	  op	  zoek	  naar	  personen	  die	  
ons	  hierbij	  kunnen	  helpen.	  Een	  walk-‐along	  houdt	  in	  dat	  één	  van	  ons	  met	  u	  mee	  gaat	  lopen	  door	  de	  binnenstad	  
van	  Utrecht.	  Wij	  zullen	  u	  tijdens	  het	  lopen	  vragen	  stellen	  en	  we	  zullen	  een	  gesprek	  voeren	  over	  uw	  ervaring	  in	  
de	  binnenstad	  van	  Utrecht.	  	  
	  
Wij	  voeren	  dit	  onderzoek	  uit	  met	  vier	  personen	  en	  richten	  ons	  hierbinnen	  elk	  op	  een	  andere	  doelgroep.	  Deze	  
doelgroepen	  zijn:	  
	  

- Doelgroep	  1:	  Personen	  woonachtig	  in	  de	  Gemeente	  Utrecht,	  met	  de	  leeftijd	  van	  40	  tot	  en	  met	  55	  jaar,	  
met	  kinderen	  (ongeacht	  leeftijd	  van	  deze	  kinderen).	  

- Doelgroep	  2:	  Personen	  woonachtig	  buiten	  de	  provincie	  Utrecht,	  met	  de	  leeftijd	  van	  40	  tot	  en	  met	  55	  
jaar,	  met	  kinderen	  (ongeacht	  leeftijd	  van	  deze	  kinderen).	  

- Doelgroep	  3:	  Personen	  woonachtig	  in	  de	  Gemeente	  Utrecht,	  met	  de	  leeftijd	  van	  16	  tot	  en	  met	  25	  jaar.	  
- Doelgroep	  4:	  Personen	  woonachtig	  in	  de	  Gemeente	  Utrecht,	  met	  de	  leeftijd	  van	  65	  jaar	  of	  ouder.	  

	  
De	  walk-‐along	  zal	  naar	  verwachting	  een	  uur	  in	  beslag	  nemen.	  De	  datum	  en	  tijd	  liggen	  nog	  niet	  vast	  en	  worden	  
in	  overleg	  met	  u	  bepaald.	  
	  
Mocht	  u	  bereid	  zijn	  om	  mee	  te	  werken	  aan	  dit	  onderzoek	  of	  kent	  u	  iemand	  die	  ons	  hierbij	  kan	  helpen,	  dan	  
horen	  wij	  dit	  graag.	  U	  kunt	  dan	  een	  e-‐mail	  sturen	  naar	  belevingutrecht@outlook.com.	  Vermeldt	  u	  hierbij	  uw	  
naam,	  woonplaats,	  postcode,	  	  leeftijd	  en	  eventueel	  een	  telefoonnummer.	  Wij	  zullen	  dan	  contact	  met	  u	  
opnemen	  om	  een	  afspraak	  in	  te	  plannen.	  	  
	  
Mocht	  u	  op	  voorhand	  al	  vragen	  hebben,	  dan	  kunt	  u	  ons	  altijd	  een	  e-‐mail	  sturen.	  
	  
	  
Alvast	  hartelijk	  bedankt	  voor	  uw	  medewerking	  en	  hopelijk	  tot	  ziens,	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  
	  
Lucia	  Schuddeboom	  	  
Chris	  Bartman	  
Jasmijn	  Koelega	  	  
Ellen	  Scholten	  
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Bijlage	  2	  –	  	  Topiclijst	  walk-‐along	  beleving	  Utrecht	  	  	   	  
	   	   	  
Datum	  en	  tijd:	  
Naam	  respondent:	  	  

Introductie	  
Uitleggen	  aan	  de	  respondent	  wat	  de	  bedoeling	  is	  van	  deze	  walk-‐along:	  

• De	  walk-‐along	  zal	  ongeveer	  een	  uur	  duren	  
• Het	  doel	  van	  dit	  onderzoek	  is	  om	  uw	  beleving	  van	  de	  binnenstad	  te	  achterhalen.	  

Wij	  zijn	  geïnteresseerd	  in	  plekken	  of	  situaties	  waar	  u	  positieve	  en	  negatieve	  
ervaringen	  bij	  heeft,	  die	  kenmerkend	  zijn	  voor	  uw	  beleving	  van	  de	  binnenstad.	  

• Tijdens	  het	  lopen	  zal	  ik	  vragen	  stellen	  over	  je	  beleving	  van	  waar	  we	  lopen.	  	  
• De	  nadruk	  ligt	  op	  de	  beleving	  door	  middel	  van	  zintuigen.	  Wat	  u	  ziet,	  wat	  u	  hoort,	  

geluiden	  om	  u	  heen,	  wat	  u	  voelt/aanraakt,	  wat	  u	  ruikt	  etc.	  (kijken,	  horen,	  ruiken,	  
voelen,	  proeven).	  

• Ik	  stel	  u	  een	  aantal	  vragen	  van	  te	  voren,	  hier	  op	  het	  startpunt.	  Daarna	  stel	  ik	  
vragen	  tijdens	  het	  lopen	  en	  achteraf	  nog	  een	  aantal	  reflecterende	  vragen.	  Af	  en	  
toe	  zullen	  we	  stil	  staan	  om	  goed	  de	  omgeving	  in	  ons	  op	  te	  nemen.	  Soms	  zullen	  
deze	  momenten	  door	  u	  bepaald	  worden	  en	  soms	  door	  mij.	  	  

• U	  krijgt	  ook	  een	  opdracht	  mee,	  maar	  eerst	  de	  beginvragen.	  
	  
Fase	  1:	  Vragen	  op	  het	  startpunt	  van	  de	  route	  	  
	  

1. Hoe	  vaak	  bezoekt	  u	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht?	  
2. Met	  welk	  vervoermiddel	  bent	  u	  hier	  gekomen?	  	  
3. Waarom	  kiest	  u	  ervoor	  om	  hier	  te	  starten	  met	  lopen?	  

a. Waarom	  deze	  parkeergarage/fietsenstalling	  etc.?	  
4. Met	  welk	  doel	  bezoekt	  u	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  het	  meest?	  

a. Flaneren,	  wandelen	  -‐	  naar	  een	  specifieke	  winkel	  -‐	  gezellig	  shoppen	  –	  culturele	  
activiteit	  –	  horecabezoek	  -‐	  afspraak	  –	  etc.	  

	  
We	  gaan	  zo	  beginnen	  met	  lopen	  door	  de	  binnenstad.	  De	  route	  die	  we	  gaan	  lopen	  bepaalt	  u.	  
Probeer	  zoveel	  mogelijk	  te	  lopen	  zoals	  je	  ook	  zou	  lopen	  als	  je	  nu	  daadwerkelijk	  zou	  gaan	  
….[doel]….	  De	  route	  hoeft	  nu	  nog	  niet	  vast	  te	  liggen	  en	  kan	  op	  ieder	  moment	  veranderen.	  
Route	  kan	  ook	  pas	  bepaald	  worden	  tijdens	  het	  lopen.	  
	  
De	  opdracht	  die	  u	  nu	  mee	  krijgt	  is:	  We	  zijn	  op	  zoek	  naar	  uw	  beleving	  van	  de	  binnenstad.	  
Daarom	  vragen	  we	  u	  foto’s	  te	  maken	  van	  plekken	  of	  situaties	  die	  u	  als	  positief	  of	  negatief	  
beleeft.	  Op	  deze	  plekken	  zullen	  we	  even	  stilstaan	  en	  zal	  ik	  u	  een	  aantal	  vragen	  stellen.	  	  
	  
[Vertel	  hierbij	  dat	  het	  niet	  iets	  groots	  hoeft	  te	  zijn,	  maar	  het	  mag	  ook	  iets	  kleins	  zijn	  dat	  de	  
respondent	  opvalt].	  
[Als	  de	  respondent	  geen	  foto	  maakt	  maar	  wel	  zijn	  of	  haar	  beleving	  van	  een	  plek	  uitgebreid	  
deelt,	  vraag	  dan	  of	  hij/zij	  er	  even	  een	  foto	  van	  kan	  maken	  ter	  ondersteuning	  van	  het	  
verhaal].	  	  
	  
Dan	  kunnen	  we	  nu	  beginnen!	  
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Fase	  2:	  Vragen	  tijdens	  de	  route	  

Bij	  keuzemomenten	  (continu):	  

1. Route:	  Waarom	  gaat	  u	  hier	  naar	  link/rechts/rechtdoor?	  
a. Waardoor	  wordt	  deze	  keuze	  beïnvloed?	  	  

Bij	  stoppen:	  

2. (Waarom	  maakt	  u	  hier	  een	  foto?)	  
3. Wat	  is	  u	  hier	  het	  eerst	  opgevallen?	  	  
4. Hoe	  beleeft	  u	  dit	  gebied?	  

a. Waardoor	  komt	  dit?	  
5. Wat	  voor	  herinneringen	  heeft	  u	  aan	  dit	  gebied?	  
6. Wat	  voor	  associaties	  heeft	  u	  met	  dit	  gebied?	  

a. Hoe	  zo	  u	  dit	  gebied	  in	  drie	  woorden	  omschrijven?	  
7. Welke	  verschillen	  ziet	  u	  met	  andere	  gebieden	  in	  de	  binnenstad?	  

Indien	  niet	  besproken	  bij	  stoppen:	  

8. Fysiek:	  	  
a. Hoe	  beleeft	  u	  de	  fysieke	  omgeving?	  
b. Waardoor	  komt	  dit?	  Kunt	  u	  hier	  voorbeelden	  van	  geven?	  

9. Functioneel:	  	  
a. Hoe	  beleeft	  u	  de	  voorzieningen?	  
b. Waardoor	  komt	  dit?	  Kunt	  u	  hier	  voorbeelden	  van	  geven?	  

10. Sociaal:	  	  
a. Hoe	  beleeft	  u	  de	  aanwezigheid	  van	  anderen?	  
b. Waardoor	  komt	  dit?	  Kunt	  u	  hier	  voorbeelden	  van	  geven?	  

	  

	  

	  

	  

Doorvragen	  bij:	  	  
a. Een	  negatieve	  ervaring/een	  positieve	  ervaring	  
b. Obstakels/opstoppingen	  	  
c. Werkzaamheden	  
d. Vuilnisophaal/Gemeentewerken	  
e. Entertainment	  
f. Straatverkopers	  
g. Bekende	  tegenkomen	  
h. Sneller	  of	  langzamer	  gaan	  lopen	  
i. Nog	  een	  keer	  dezelfde	  route	  lopen	  

Wat	  vindt	  u	  hiervan?	  Waarom	  doet	  u	  dit?	  Hoe	  beleeft	  u	  dit?	  Heb	  u	  door	  
wat	  u	  doet?	  
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Fase	  3:	  Vragen	  achteraf	  op	  het	  eindpunt	  

1. Wat	  vindt	  u	  over	  het	  algemeen	  van	  de	  kwaliteit	  van	  de	  bestrating	  in	  de	  binnenstad	  
(met	  name	  in	  het	  voetgangersgebied)?	  	  

a. Waarom	  vindt	  u	  dat?	  
2. Heeft	  u	  het	  gevoel	  dat	  alle	  functies	  (winkels/cafés/musea	  etc.)	  waar	  u	  behoefte	  aan	  

heeft	  aanwezig	  zijn	  in	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht?	  	  
a. En	  zo	  niet,	  wat	  mist	  u	  dan?	  	  
b. Aan	  welke	  functies	  hecht	  u	  het	  meest	  waarde?	  

3. Beleeft	  u	  het	  hier	  als	  druk	  in	  de	  binnenstad?	  	  
a. Wat	  vindt	  u	  hiervan?	  

4. Wordt	  uw	  beleving	  tijdens	  het	  lopen	  beïnvloed	  door	  objecten	  die	  u	  bij	  u	  draagt?	  	  
(kleding,	  schoenen,	  zware	  tassen	  etc.)	  

5. Welke	  redenen	  dragen	  bij	  aan	  uw	  besluit	  om	  naar	  huis	  te	  gaan?	  	  
	  

6. Hoe	  oriënteert	  u	  zich	  tijdens	  het	  lopen	  in	  de	  binnenstad?	  	  
a. (Van	  welke	  bewegwijzering	  heeft	  u	  gebruik	  gemaakt	  tijdens	  het	  lopen?)	  

7. Heeft	  u	  de	  route	  die	  u	  van	  te	  voren	  in	  uw	  hoofd	  had	  gelopen	  of	  bent	  u	  ervan	  af	  
geweken?	  Indien	  afgeweken:	  

a. Waarom	  bent	  u	  afgeweken?	  
b. Hoe	  bent	  u	  afgeweken?	  

	  
8. We	  hebben	  het	  nu	  gehad	  over	  uw	  beleving	  van	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht.	  	  

a. Wat	  zou	  er	  volgens	  u	  behouden	  moeten	  worden	  in	  de	  Utrechtse	  binnenstad?	  
b. Wat	  zou	  er	  volgens	  u	  veranderd	  moeten	  worden	  aan	  de	  Utrechtse	  binnenstad	  

om	  uw	  beleving	  te	  verbeteren?	  
	  
Basisgegevens	  noteren:	  
Leeftijd	  	  
Geslacht	  
Woonwijk	  en	  postcode	  
Huishoudenssamenstelling	  
Beroepssector	  	   	  

Ruimte	  voor	  notities:	  
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Fase	  4:	  Mental	  map	  
	  
Ik	  ben	  benieuwd	  wat	  in	  uw	  ogen	  de	  binnenstad	  van	  Utrecht	  is.	  Daarom	  wil	  ik	  u	  vragen	  om	  
een	  kaart	  van	  de	  Utrechtse	  binnenstad	  te	  tekenen.	  	  

• Geef	  hierin	  alle	  elementen	  aan	  die	  voor	  u	  belangrijk	  zijn	  	  
• Benoem	  de	  elementen	  voor	  zover	  mogelijk	  
• Denk	  hierbij	  aan	  straten,	  pleinen,	  gebouwen,	  monumenten,	  kruispunten	  en	  

voorzieningen.	  	  
• De	  kaart	  hoeft	  niet	  waarheidsgetrouw	  te	  zijn.	  Het	  gaat	  om	  uw	  beeld	  van	  de	  

binnenstad.	  
	  
Tekenruimte:	  
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Context	  schetsen	  (achteraf)	  	  

1:	  Weersomstandigheid	  
2:	  Interactie/	  Handelingen	  
3:	  Manier	  van	  lopen	  
4:	  Drukte/	  Evenementen	  
5:	  Hoe	  ging	  de	  walk-‐along?	  Oa.	  Uitstraling/Houding	  
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Bijlage	  3:	  Achtergrond	  informatie	  respondenten	  
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Bijlage	  4:	  Codeboom	  
	  
	  
Hoofdcode	   Subcodes	  

	   	   	   	   	  
2427	  

	   	   	   	   	   	   	   	  Algemeen	   0	  
	   Typisch	  Utrechts	   42	  
	   Redenen	  om	  naar	  huis	  te	  gaan	   16	  
	   Behouden	  voor	  positieve	  beleving	   19	  
	   Verbeteren	  voor	  positievere	  beleving	   30	  
	   Meeste	  waarde	  hechten	  aan	  (functie)	   15	  
Context	   0	  
	   Weer	   	   	   	   	   	   44	  
	   Basisgegevens	  en	  

startvragen	  
	   	   	   	   	   36	  

	   Doel	  van	  bezoek	   23	  
	   Invloed	  dag	  en	  tijd	  van	  bezoek	   11	  
Fysiek	   235	  
	   Werkzaamheden	   33	  
	   Verkeerssituaties	   81	  
	   Historische	  bebouwing	   29	  
	   Kwaliteit	  bestrating	   24	  
	   Landmarks	  fysiek	   0	  
	   	   Gracht	   1	  
	   	   Winkel	  van	  Sinkel	   5	  
	   	   de	  Dom	   16	  
	   	   Ouddaen	   4	  
	   	   Neudeflat	   4	  
	   	   Oude	  postkantoor	   3	  
	   	   Tivoli	  Vredenburg	   2	  
	   Groenvoorziening	   26	  
Functioneel	   244	  
	   Bioscopen	   5	  
	   Horeca	   47	  
	   	   Uitgaansgelegenheden	  's	  nachts	   12	  
	   Online	  shoppen	   2	  
	   Publieke	  voorzieningen	   9	  
	   	   Fietsenstalling	  onder	  Vredenburg	   1	  
	   Landmarks	  functioneel	   0	  
	   	   Markt	  Vredenburg	   21	  
	   	   Olivier	   6	  
	   	   Bijenkorf	   8	  
Sociaal	   236	  
Route	  en	  lopen	   145	  
	   Over	  manier	  en	  doel	  van	  lopen	   68	  
	   Orientatie	  in	  de	  binnenstad	   16	  
	   Fietsen	   26	  
	   Verwarring/	  onbekendheid	  over	  route	   23	  
	   Afgeweken	  van	  route	  ja	  of	  nee	   14	  
Wat	  is	  de	  binnenstad?	   0	  
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	   Mental	  map	  aantekeningen	   9	  
	   Afbakening	  binnenstad	  in	  woorden	   22	  
Persoonlijk:	  gevoel,	  emotie,	  gemoedstoestand,	  attributen	   74	  
	   Associatie	   46	  
	   Herinnering	   53	  
	   Objecten	  die	  men	  bij	  zich	  draagt	  beinvloeden	  beleving	   19	  
Zintuigen	   0	  
	   Zicht	   59	  
	   Geur	   12	  
	   Gehoor	   37	  
	   Smaak	   7	  
	   Tast	   4	  
Locaties	   0	  
	   'de'	  binnenstad	  als	  winkelgebied	  rond	  de	  oude	  gracht	   9	  
	   Achter	  Clarenburg	   5	  
	   Bakkerbrug	   14	  
	   Bakkerstraat	   11	  
	   Choorstraat	   14	  
	   Domplein	   12	  
	   Drakenburgstraat	   2	  
	   Drieharingstraat	   5	  
	   Drift	   2	  
	   Hoog	  Catharijne	   40	  
	   	   Hoog	  Catharijne	  -‐	  Godenburgkwartier	   1	  
	   	   Hoog	  Catharijne	  -‐	  Gildenkwartier	  -‐	  richting	  

Mediamarkt	  
2	  

	   Janskerkhof	   3	  
	   Jansveld	  	   1	  
	   Korte	  Jansstraat/	  Domstraat	   6	  
	   Korte	  Minnebroederstraat	   15	  
	   Korte	  Nieuwstraat	   1	  
	   Kruising	  Janskerkhof/Korte	  Jansstraat	   3	  
	   Kruising	  Lijnmarkt/Choorstraat/Zadelstraat	   5	  
	   Kruising	  Neude/	  Voorstraat	   2	  
	   Kruising	  Rozenstraat/Vredenburg/Lange	  Vie	   4	  
	   Lange	  Elisabethstraat	   12	  
	   Lange	  Jansstraat	   8	  
	   Lange	  Viestraat	   16	  
	   Lijnmarkt	   19	  
	   Mariaplaats	   3	  
	   	   Mariaplaats	  -‐	  plein	   4	  
	   	   Mariaplaats	  -‐	  terrassen	   4	  
	   Mariastraat	   3	  
	   Nachtegaal/Burg.	  Reiger/Wilhelminapark	   1	  
	   Neude	   26	  
	   Nobelstraat	   2	  
	   Oudegracht	   20	  
	   	   Oude	  gracht	  -‐	  Gaardbrug	  tot	  Twijnstraat	   1	  
	   	   Oude	  gracht	  -‐	  Richting	  noord,	  vogelenbuurt,	  

beide	  zijden	  
4	  
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	   	   Oude	  gracht	  (loopkant	  -‐	  lange	  vie	  tot	  
stadhuisbrug)	  

27	  

	   	   Oudegracht	  (fietskant	  -‐	  lange	  vie	  tot	  
stadhuisbrug)	  

13	  

	   Oudkerkhof	   9	  
	   Potterstraat	   7	  
	   Schoutenstraat	   1	  
	   Smallere	  steegjes	  dan	  drieharing	  en	  zakkendrager	  (bijv	  hamsteeg	   1	  
	   Stadhuisbrug	   18	  
	   Station	   3	  
	   	   Bebouwing	  en	  werkzaamheden	  rondom	  station	  

en	  Vredenburg	  
8	  

	   Steenweg	   17	  
	   	   Steenweg	  -‐	  versmalling	  richting	  Choorstraat	   1	  
	   	   Steenweg	  -‐	  HEMA	  doorgang	   3	  
	   Telingstraat	   1	  
	   Viebrug	   4	  
	   Vinkenburgstraat	   4	  
	   Vismarkt	   28	  
	   	   Hanengeschrei	   1	  
	   Voor	  Clarenburg/kruising	  Lange	  Elisabethstraat	   11	  
	   Voorstraat	   7	  
	   Vredenburg	   40	  
	   Wed/	  Oude	  gracht	  r.	  twijnstraat	   11	  
	   Zadelstraat	   6	  
	   Zakkendragerssteeg	   2	  

	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  Codes	  deelgebieden	  

	   	   	   	   	   	  
476	  

	   	   	   	   	   	   	   	  Deelgebied	  1	  Oudegracht	  centraal	  gebied	   86	  
Deelgebied	  2	  Hoog	  Catharijne	   45	  
Deelgebied	  3	  Steenweg	  en	  Choorstraat	   34	  
Deelgebied	  4	  Lange	  Vie	  en	  Pottersstraat	  -‐	  verkeersader	   31	  
Deelgebied	  5	  Vismarkt	  Maartensbrug	   29	  
Deelgebied	  6	  Lijnmarkt	  tot	  mariaplaats	   40	  
Deelgebied	  7	  Lange	  Elisabethstraat	  en	  Voor	  Clarenburg	   22	  
Deelgebied	  8	  Vredenburg	   41	  
Deelgebied	  9	  Neude	  -‐	  centrale	  plein	   30	  
Deelgebied	  10	  Stadhuisbrug	   18	  
Deelgebied	  11	  Stationsgebied	   11	  
Deelgebied	  12	  Korteminnebroederstraat	   15	  
Deelgebied	  13	  Domplein	   12	  
Deelgebied	  14	  Oudegracht	  Noord	  en	  de	  voorstraat	   11	  
Deelgebied	  15	  Janskerkhof	  eo	   24	  
Deelgebied	  16	  't	  Wed	   12	  
Deelgebied	  17	  Oudkerkhof	   9	  
Deelgebied	  18	  Drieharingstraat	  en	  Zakkendragerssteeg	   6	  
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