
 
 

 

  

Onderzoek naar de 
beleving van de 
binnenstad van 
Utrecht door 
vijfenzestigplussers  

Student: Ellen Scholten 
 
Begeleider: Dr. B Spierings 
November 2014 
 

Masterthesis 
Stadsgeografie    
 
 

Ouderen 
wandelend 
door de 
binnenstad 
 



1 

 

  



2 

 

Ouderen wandelend door de binnenstad 
 
Een kwalitatief onderzoek naar de beleving van fysieke, functionele en sociale factoren op de 
beleving van de binnenstad door vijfenzestigplussers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Masterthesis Stadsgeografie 
 
Ellen Scholten – 3489736 
e.scholten@students.uu.nl 
 
 
 
 
 
Begeleider: Dr. B. Spierings 
Universiteit Utrecht – Faculteit Geowetenschappen 
 
In samenwerking met: 
Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling 
Gemeente Utrecht  



3 

 

  



4 

 

Voorwoord 
 

Daar is die dan; mijn masterthesis over de beleving van de binnenstad van Utrecht door ouderen. 
Bijna een jaar geleden kwam dit onderwerp voor het eerst langs. Ik was meteen overtuigd en wilde 
wel onderzoek doen naar de beleving van die mooie binnenstad van Utrecht. Voor de keuze van dit 
onderwerp heb ik nooit spijt gehad. Zo was het erg interessant om met mijn respondenten door de 
binnenstad te lopen. Tussendoor waren er enkele hobbels die overwonnen moesten worden. Wie 
heeft er bijvoorbeeld ooit bedacht dat ik als sportliefhebber mijn masterthesis moest schrijven in het 
jaar dat er zowel de Olympische Winterspelen als het WK voetbal werden gehouden? Daarbij was er 
in de zomer ook nog de verleiding van onwijs goed weer en een heleboel festivals. Al met al heeft dit 
voor de nodige afleiding gezorgd, maar ook ter ontspanning in het hele proces van het schrijven en 
uitvoeren van een onderzoek van dergelijke grootte. 
  
Natuurlijk heb ik dit niet helemaal alleen kunnen doen en heb ik steun en hulp gehad van 
verschillende mensen. Ten eerste wil ik al mijn vijftien respondenten heel erg bedanken. Zonder hen 
had ik nu geen resultaten gehad en zou ik zelf ook vijftien ervaringen armer zijn. Het was ontzettend 
inspirerend om met een andere leeftijdsgroep dan waar ik zelf toe behoor door de binnenstad te 
lopen. Daarbij ook bedankt voor de verschillende kopjes koffie die we voor of na de walk-along 
hebben gedronken. Daarbij wil ik ook alle mensen bedanken die mij via via in contact hebben 
gebracht met één van de respondenten, of daar in ieder geval pogingen tot hebben gedaan. 
 Ten tweede wil ik heel graag mijn medestudenten Chris Bartman, Jasmijn Koelega en Lucia 
Schuddeboom bedanken. Samen hebben we gewerkt aan verschillende doelgroepen binnen het 
onderzoek. De momenten van overleg zorgden vaak voor verheldering, want vier verschillende 
breinen hebben meer informatie en inzicht in zich dan een enkele. Het heeft ervoor gezorgd dat we 
niet in een tunnelvisie zijn beland en dat we scherp bleven in de verschillende fasen van het 
onderzoek. Daaraan bij gedragen heeft ook mijn begeleider Bas Spierings. Hij ondersteunde mij 
vanuit de opleiding en gaf zetjes in de goede richting. Dankzij zijn ervaringen met kwalitatief 
onderzoek naar beleving kon hij ons goed helpen. Als vierde wil ik ook Emiel Fonville, Claar Talsma en 
Jan Willem van Zeijl bedanken. Zij ondersteunden ons vanuit de gemeente in het onderzoek dat 
mede mogelijk werd gemaakt door de Gemeente Utrecht. Verschillende besprekingen en 
presentaties met en voor hen en hun collega’s hebben mij iets duidelijker gemaakt hoe een bedrijf 
als een gemeente in elkaar steekt en hoe ze te werk gaan. Het was goed om te zien en te leren hoe 
het er in de praktijk aan toe gaat. 
 Als laatste wil ik mijn ouders en mijn broertje bedanken voor de steun die zij mij afgelopen 
tijd hebben geboden en voor het doorlezen van verschillende teksten. Daarbij wil ik ook andere 
vrienden, huisgenoten en collega’s bedanken. Zij hebben mij allemaal gesteund, al was het soms 
enkel door een keer voor mij te koken, een ontspannen theetje te drinken of mijn enthousiaste 
verhalen over de walk-alongs aan te horen. Dit verslag is mede tot stand gekomen dankzij jullie! 
 
Dan sta ik nu op een nieuwe punt in mijn leven. Ruim zeven jaar geleden vertrok ik vanuit 
Winterswijk naar Utrecht om te studeren. In 2009 startte ik met de opleiding Sociale Geografie en 
Planologie. Een hele goede keuze, want ik zat er op mijn plek en volgde de vakken verwant aan de 
stadsgeografie met plezier. Daarom was de keuze om te starten met de master Urban Geography na 
een tussenjaar van werken en reizen een logische keuze. Dit masterjaar vloog voorbij en is dan nu 
echt tot zijn einde gekomen. Een nieuw punt - op zoek naar een ‘echte’ baan - een nieuwe uitdaging! 
 
Veel leesplezier!  
Ellen Scholten 
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Samenvatting 
 
In dit onderzoek is gezocht naar hoe de binnenstad van Utrecht wordt beleefd door 
vijfenzestigplussers die in de Gemeente Utrecht wonen. Er is nagegaan in hoeverre verschillende 
fysieke, functionele en sociale factoren van invloed zijn op de beleving van de door de vergrijzing 
steeds groter wordende groep. Er is gebruik gemaakt van een kwalitatieve methode, namelijk de 
walk-along. Bij deze methode gaan respondenten hun eigen route door de binnenstad lopen waarbij 
er ondertussen door de onderzoeker vragen worden gesteld. Hiernaast wordt er ook gebruik 
gemaakt van data als foto’s en mental-maps. Uit deze walk-alongs met vijftien respondenten is veel 
data vergaard. In deze samenvatting zullen de belangrijkste resultaten aan de orde komen. 
 Uit theorieën werd al duidelijk dat herinneringen een rol spelen bij de beleving van een 
omgeving. Tijdens dit onderzoek blijkt dit zeker een grote invloed te hebben op de beleving van 
ouderen als zij door de binnenstad van Utrecht lopen. Ze vertellen bijvoorbeeld over gebouwen die 
ooit ergens hebben gestaan of over een restaurant waar ze vroeger met hun moeder kwamen. Ook 
vertellen ze anekdotes die ze zich herinneren als zij door de binnenstad aan het lopen zijn. 
 Er zijn verschillende factoren die voornamelijk een positieve beleving bij de respondenten 
veroorzaken. Zo speelt de fysieke historische binnenstad van Utrecht een belangrijke rol. Met deze 
historische bebouwde binnenstad worden onder andere de grachten, de werven en de Domkerk met 
haar losstaande toren bedoeld. Ook het groen dat in de vorm van bomen en plantenbakken in 
binnenstad aanwezig is dragen over het algemeen bij aan een positieve beleving. Qua functionele 
factoren vormt de Openbare Bibliotheek een belangrijke voorziening voor ouderen. Dit geldt ook 
voor kleine zelfstandigen en de drie aanwezige filmhuizen. Ook de sociale factoren dragen bij aan 
een positieve beleving van de binnenstad. De meeste respondenten vinden het prettig om te zien dat 
ook andere mensen gebruik maken van de binnenstad. Ze vinden dat hierdoor een bepaalde 
gezelligheid ontstaat. 
 Naast de met name positief ervaren factoren zijn er ook factoren die de ouderen minder 
prettig vinden in de binnenstad van Utrecht. Als de bestrating niet gelijk ligt ervaren zij dit als 
gevaarlijk. Sommigen zijn bang erdoor te vallen. Ook vinden ze niet allemaal nieuwbouw zoals het 
TivoliVredenburg geslaagd. De mening over Hoog Catharijne is echter wel gelijk. Ze vinden dit allen 
geen mooi gebouw, maar wel functioneel. Als het over Hoog Catharijne gaat komen er veel 
herinneringen boven over wat voor een gebouwen er eerder op de locatie van het warenhuis hebben 
gestaan. De ketenwinkels die sommige winkelstraten van de binnenstad domineren dragen ook niet 
bij aan een positieve beleving van de binnenstad. Daarbij vindt een aantal ouderen dat dergelijke 
winkels, maar ook de horeca, soms te veel is gericht op de jongere bevolking van Utrecht. 
 Ondanks enkele negatieve factoren vinden de meeste ouderen de binnenstad van Utrecht 
een prettige plek om te komen. Doordat ze alle dagen de mogelijkheid hebben een bezoek te 
brengen aan de binnenstad, kiezen de meesten niet de drukste momenten van de dag en week uit. 
De ouderen vinden het prettiger als ze het overzicht behouden en de grote hoeveelheid mensen kan 
dit overzicht soms in de weg staan. Toch vinden ze bij een bezoek het prettig drukke een rustige 
stukken van de binnenstad af te wisselen. Dit contrast vinden zij bijvoorbeeld tussen een drukke 
straat als de Oudegracht, waar ketenwinkels zitten en veel mensen komen, en rustige groene hofjes 
die op verschillende plekken in de binnenstad gelegen zijn. Deze tegenstelling in sferen draagt bij aan 
de overwegend positieve beleving van ouderen als zij door de binnenstad van Utrecht lopen. 
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1. Inleiding 
 

 
 
 Utrecht voor beginners 

 

 

 Kijk niet op een jaar of wat 

 voor goed begrip van deze stad 

 Wie op zoek wil naar het hart 

 kan graven tot hij is verdwenen 

in een gat van twintig eeuwen. 

 

U kunt op zoek in boeken 

zwaar als kloostermoppen 

of een wenteltrap beklimmen 

tot het raadsel aan uw voeten ligt. 

Toch geeft dit geen beter zicht. 

 

Zoek een goede avond uit, 

loop de grachten langs en kijk 

hoe het licht in de huizen verdwijnt. 

Leg dan uw handen op een muur. 

Hier heeft de oudste steen gelijk. 

 
 
 
 
De binnenstad van Utrecht is oud, zoals uit het gedicht van de Utrechtse dichter Ingmar Heytse al 
blijkt (Heytse, 2009, p. 13). Bij een eerste bezoek ‘zie’ je niet de gehele binnenstad, maar slechts een 
gedeelte. Het kost jaren voordat je een beetje bekend raakt in de wirwar van middeleeuwse straatjes 
en stegen. Uit boeken kan men de achterliggende geschiedenis van de Utrechtse binnenstad halen, 
maar het beste begrip komt toch door de binnenstad werkelijk te ervaren. Door er te lopen, te kijken, 
te voelen, te ruiken, er dingen te proeven en de stad te horen. De beleving komt door er werkelijk 
aanwezig zijn en uren rond te dwalen. En in vergelijking met de oudheid van de binnenstad, zijn de 
respondenten van dit onderzoek jong. De vijfenzestigplussers zijn beginners. 

Steden en ook binnensteden zijn dynamische gebieden. Binnensteden hebben te maken met 
verschillende ontwikkelingen. Een belangrijke ontwikkeling in de samenleving die ook invloed heeft 
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op binnensteden is het belang van beleving. Mensen willen steeds meer beleven als ze ergens zijn en 
steden doen er van alles aan om van een bezoek aan hun binnenstad een beleving te maken 
(Molenaar, 2009, p. 14). Er zijn echter allemaal verschillende elementen in de binnenstad die beleefd 
kunnen worden.  
 De stad kan gezien worden als één element binnen een ruimte, bijvoorbeeld een onderdeel 
van een land of een provincie. Toch kan de stad weer opgedeeld worden. De binnenstad is een deel 
van de stad, maar op haar beurt kan de binnenstad weer worden opgedeeld in nog andere 
ruimtelijke factoren. Er kan echter ook een indeling gemaakt worden in een andere soort factoren. 
De factoren waaruit elke binnenstad bestaat en die binnen dit onderzoek zijn gekozen zijn fysieke, 
functionele en sociale factoren. Deze verschillende factoren beïnvloeden samen de beleving en staan 
niet op zich, maar vormen gezamelijk de binnenstad. Daarbij zijn al deze drie factoren te beleven en 
hebben invloed op hoe de binnenstad als omgeving ervaren wordt door een persoon die erdoor heen 
loopt. De fysieke factoren zijn, zoals de naam al zegt, alle elementen die fysiek aanwezig zijn. Onder 
de fysieke omgeving valt onder andere de bebouwde omgeving, met de vijf verschillende elementen 
van Lynch (1960, p. 47). Dit zijn paden, randen, districten, knooppunten en oriëntatiepunten. De 
fysieke factoren kunnen echter niet worden beperkt tot deze elementen. Het aanwezige groen, 
seizoensgebonden versiering en de architectuur zijn voorbeelden van elementen die ook behoren tot 
deze factoren. De functionele factoren zijn de functies die de binnenstad heeft en de voorzieningen 
die zich hier bevinden. Dit is bijvoorbeeld de woonfunctie of de plek waar entertainment is, maar ook 
de winkels en horeca die zich volop in de binnenstad bevinden (Saarloos e.a., 2010, p. 119). Het 
laatste onderdeel van de binnenstad zijn de sociale factoren. Deze hebben te maken met de 
aanwezigheid óf afwezigheid van mensen. Rust of drukte kan van grote invloed zijn op de beleving 
van de binnenstad tijdens het lopen. 
 De drie benoemde factoren hebben, naast natuurlijke factoren als het weer, allen invloed op 
de beleving van bezoekers van de binnenstad. Echter, als je verschillende individuen precies op 
dezelfde plek zouden zijn en de factoren dus gelijk zijn, dan nog beleven zij de omgeving anders 
(Montgomery, 1998, p. 100). Dit komt doordat persoonlijke factoren ook een rol spelen bij de 
beleving. Persoonlijke factoren zijn bijvoorbeeld geslacht en leeftijd, maar ook de kennis en 
herinneringen die zich in het hoofd van het individu bevindt (Montgomery, 1998, p. 100). Voordat de 
binnenstad door een persoon beleefd wordt, gaat het als het ware door een persoonlijk filter. Daarbij 
zullen mensen verschillende routes lopen door persoonlijke keuzes, maar ook door regels die van 
bovenaf worden opgelegd. Dit onderzoek zal ingaan op hoe verschillende bezoekers de binnenstad 
ervaren. 
 
 

1.1 Het onderzoek 
 
Beleving speelt een belangrijke rol in de ontwikkelingen van binnensteden. Dit blijkt ook uit 
ontwikkelingen in en om de binnenstad van Utrecht. Er wordt van alles aan gedaan om van de 
binnenstad een plek te maken die zo positief mogelijk beleefd wordt. De toeristeninformatie van de 
Utrecht profileert de stad Utrecht als een kleinschalige stad, waar alles wandelend te bezoeken en te 
bekijken is. Ook is de stad rijk aan historie, cultuur, moderne architectuur en trendy winkels (Bezoek 
Utrecht, 2014). De vraag is echter in hoeverre dit door de bezoekers van de stad werkelijk zo ervaren 
wordt. Wat vindt de bezoeker al lopend door de stad prettige, onprettige, mooie en lelijke plekken? 
Hoe beleeft hij of zij de binnenstad? In dit onderzoek wordt ingegaan op de vraag die is gefocust op 
de beleving van de binnenstad door ouderen die in de stad wonen.  

Het onderzoek is een onderdeel van een groter project, waarvoor in totaal vier vergelijkbare 
onderzoeken naar de beleving van de binnenstad van Utrecht gedaan worden. Elk van deze 
onderzoeken wordt door één masterstudent van de opleiding Stadsgeografie aan de Universiteit 
Utrecht uitgevoerd. De onderzoeken onderscheiden zich van elkaar door elk in te gaan op een 
andere doelgroep, gespecificeerd naar woonplaats en leeftijd. De doelgroep van dit onderzoek zal 
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bestaan uit de personen met een leeftijd van vijfenzestig jaar of ouder die momenteel woonachtig in 
de Gemeente Utrecht zijn.  
 Voor deze doelgroep zal onderzocht worden hoe zij de binnenstad beleven. De 
onderzoeksvraag is: 
 
In hoeverre beïnvloeden fysieke, functionele en sociale factoren de beleving van de binnenstad van 
Utrecht voor bewoners van de Gemeente Utrecht met een leeftijd van vijfenzestig jaar of ouder? 
 
Om tot een antwoord op deze onderzoeksvraag te komen, worden deelvragen opgesteld. Deze zijn 
specifieker dan de onderzoeksvraag en daardoor komen de verschillende factoren uit deze 
onderzoeksvraag in de deelvragen sterker naar voren. Deze factoren zijn gebaseerd op de theorie die 
in het theoretisch kader nader uitgelegd worden. De deelvragen voor dit onderzoek zijn: 
 

1. Wat is de binnenstad van Utrecht volgens bewoners van de Gemeente Utrecht met een 
leeftijd van vijfenzestig jaar of ouder? 

2. Welke routes en op welke manier lopen de bewoners van de Gemeente Utrecht met een 
leeftijd van vijfenzestig jaar of ouder door de binnenstad van Utrecht? 

3. In hoeverre spelen herinneringen (en andere leeftijdsspecifieke kenmerken) een rol bij de 
beleving van de binnenstad van Utrecht voor bewoners van de Gemeente Utrecht met een 
leeftijd van vijfenzestig jaar en ouder? 

4. Welke deelgebieden zijn er in de binnenstad van Utrecht te onderscheiden volgens de 
bewoners van Utrecht met een leeftijd van vijfenzestig jaar of ouder? 

 
Dit onderzoek moet dan ook meer inzicht bieden in welke factoren invloed hebben op de manier 
waarop de binnenstad van Utrecht wordt ervaren door verschillende groepen gebruikers die zich hier 
te voet verplaatsen. Om dit inzicht te krijgen wordt er gebruik gemaakt van een redelijk nieuwe 
kwalitatieve methode, de walk-along. Een walk-along houdt in dat de onderzoeker met de 
respondent mee loopt door de stad en ondertussen vragen stelt met betrekking op de beleving van 
de fysieke, functionele en sociale factoren.  
 
 

1.2 Relevantie 
 
Dit onderzoek zal kijken naar hoe de binnenstad van Utrecht wordt beleefd door de oudere 
bewoners van de stad Utrecht. Wat is echter de relevantie van een dergelijk onderzoek, zowel 
wetenschappelijk als maatschappelijk? De relevantie geeft weer in hoeverre een onderzoek wat kan 
toevoegen aan de bestaande literatuur rondom het onderwerp en wat het onderzoek kan bijdragen 
aan de maatschappij. 
 
1.2.1 Wetenschappelijke relevantie  
Er is al veel onderzoek gedaan naar de looproutes in binnensteden. De meerderheid van deze 
onderzoeken is uitgevoerd vanuit de positivistische stroming (Saarloos e.a., 2010; Kemperman e.a., 
2009; Zhu & Timmermans, 2008; Kurose e.a., 2001). Hierbij wordt onderzoek op macroniveau 
uitgevoerd, waarbij voornamelijk tellingen plaatsvinden. Hierdoor kunnen algemene uitspraken 
worden gedaan over deze looproutes. Zo doet Saarloos (e.a.,2010) onderzoek naar beweegpatronen 
van mensen in een zakendistrict en is Kemperman (e.a., 2009) bezig met het analyseren van het 
shopgedrag van toeristen in Maastricht. Doordat ze gebruik maken van tellingen en enquêtes kunnen 
ze hier een beeld van krijgen. Er is echter geen plaats voor de rol van een individu en de verkregen 
informatie uit enquêtes blijft onpersoonlijk. Personen krijgen de kans om een keuze te maken, terwijl 
het wellicht minder zwart-wit is dan een dergelijke keuze lijkt te zeggen.  
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Vanaf de eenentwintigste eeuw wordt er meer vanuit een relationele en post-positivistische 
benadering onderzoek gedaan. De aandacht is daardoor al lichtelijk verplaatst naar het microniveau, 
waarbij de focus ligt op het individu en zijn of haar persoonlijke voorkeuren en emoties. Toch is er 
over de ervaring van lopen door de binnenstad 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 het ervaren als ze zich hierin te voet verplaatsen (Middleton, 2010, 
p.576; Degen e.a., 2008, p. 1907-8). Door specifiek bepaalde doelgroepen te onderzoeken op een 
intensieve en kwalitatieve manier kan er achterhaald worden hoe het lopen in de stad beleefd wordt, 
en niet enkel welke routes zij lopen.  

Daarnaast geldt dat er bij onderzoek naar ouderen vaak de focus op hun thuissituatie ligt. 
Toch is ook zeker het inzicht in de beleving door de vijfenzestigplussers  van de openbare ruimte van 
belang (Scheidt & Windley, 2006, p. 106). Ouderen moeten zich niet alleen binnenshuis prettig 
voelen, maar ook een bezoek aan de binnenstad prettig kunnen beleven. Als zij deze prettig vinden 
zullen zij bezoeken blijven brengen aan de binnenstad, waardoor zij minder snel afhankelijk zullen 
worden van anderen betreft boodschappen en ook minder snel geïsoleerd raken in hun woning. Dat 
er meer onderzoek is gedaan is naar thuissituaties van ouderen wil niet zeggen dat er helemaal geen 
onderzoek is gedaan naar de beleving van de binnenstad door ouderen (Biggs & Tinker, 2007; 
Meneerly, 2009; Phillips e.a., 2013; Smith & Hetherington, 2013; Spencer e.a., 2013;). Hierbij ligt de 
focus echter vaak op één van de factoren. Zo doet Phillips (e.a., 2013) onderzoek naar waar mentale 
barrières voor ouderen ontstaan als zij zich door de bekende of onbekende openbare ruimte 
bewegen. De beleving van een omgeving bestaat echter niet enkel uit het ontstaan van barrières, 
maar uit meer factoren. Daarom is het van belang om een inzicht te krijgen in hoe de complete 
binnenstad met al haar factoren door ouderen wordt ervaren. 
 
1.2.2 Maatschappelijke relevantie 
Onderzoek naar de beleving van wandelen in het centrum van de stad van Utrecht levert niet alleen 
een bijdrage aan de literatuur, maar heeft ook maatschappelijke relevantie. Zo kan het inzicht bieden 
in de manier waarop herontwikkelingsprojecten worden ervaren door de lopende gebruikers van de 
binnenstad en waar eventuele knelpunten zitten. Ook voor de private sector is het van belang om 
kennis te hebben over het verschil in ervaring van de binnenstad door verschillende doelgroepen. 
Hierdoor kunnen zij meer te weten komen over de voor hun gunstige vestigingslocaties. 

Met een steeds ouder wordende bevolking en een steeds grotere groep vijfenzestigplussers 
wordt de groep ouderen in de samenleving steeds groter (Myers & Lumbers, 2008, p. 294). Daarom is 
het van belang om te weten wat hun behoeften zijn (Walford e.a., 2011, p. 163). Door de vergrijzing 
wordt het percentage vijfenzestigplussers in de Voor hen moet de binnenstad prettig zijn zodat zij 
een bezoek aan de binnenstad blijven maken, maar ook voor winkeliers en de horeca is deze groep in 
potentie interessant. Ze hebben veel tijd om uit te kunnen geven tijdens een bezoek aan de 
binnenstad. 

De belangrijkste bijdrage die het onderzoek maatschappelijk gezien gaat leveren is voor de 
bezoekers van de binnenstad zelf. Doordat er wordt gekeken naar de ervaringen van de bezoekers 
van de stedelijke centra kan er worden nagegaan wat als prettig en onprettig wordt ervaren. Hierop 
kan het beleid inspelen en de binnenstad aangepast worden aan de wensen van de bezoeker. 
Uiteindelijk zal dit kunnen resulteren in meer aantrekkelijke binnensteden voor haar bezoekers. 
Daarbij kan het onderzoek naar de beleving van vijfenzestigplussers worden gezien als een 
fundamentele achtergrond voor een plezierige binnenstad, omdat als deze doelgroep bijvoorbeeld 
de bestrating als prettig ervaart, andere doelgroepen deze bestrating ook snel prettig vinden 
(Spencer, 2013, p. 110; Walford e.a., 2011, p. 168). 
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1.3 Leeswijzer 
 
Dit onderzoek heeft een logische opbouw die uiteindelijk leidt tot de conclusie. Het eerste hierop 
volgende hoofdstuk behandelt de theorie die van toepassing is op het onderwerp. Deze theorie 
vormt een kader voor de rest van het onderzoek en verklaart een groot deel van de begrippen die 
door het hele verslag heen worden gebruikt. Volgend op het theoretische hoofdstuk gaat het derde 
hoofdstuk in op de methodologie. Hierin komt de verantwoording voor de gebruikte methode aan de 
orde en zal precies uitgelegd worden welke stappen er in het onderzoek worden genomen. De 
methodologie is belangrijk, omdat het een inkijk biedt in welke keuzes er gemaakt zijn rondom het 
onderzoek en het maakt het onderzoek eventueel herhaalbaar voor een andere doelgroep of een 
andere binnenstad. Daarna komt in hoofdstuk vier de binnenstad van Utrecht aan bod. In deze case 
zullen onder andere het beleid en de kenmerken van deze binnenstad worden behandeld. 
Vervolgens worden in hoofdstuk vijf alle verschillende resultaten besproken. Deze resultaten gaan 
onder andere over wie de respondenten waren die aan het onderzoek mee deden, welke routes zij 
gelopen hebben en welke verschillende deelgebieden te onderscheiden zijn in hun beleving. In het 
zesde en laatste hoofdstuk worden de conclusies voor het onderzoek getrokken. Dit wordt gedaan 
door middel van de beantwoording van de verschillende deelvragen en de onderzoeksvraag, maar 
ook door aanbevelingen aan de Gemeente Utrecht te geven. Wat voor aanpassingen kunnen zij doen 
zodat de binnenstad positiever beleefd wordt door de vijfenzestigplussers van de stad? Ook zal er 
ingegaan worden op de mogelijkheden van verder onderzoek binnen dit onderwerp en wat 
eventuele andere mogelijkheden zijn met de walk-along als methode. 
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2. De theorie 
 

Dit hoofdstuk zal als een theoretisch kader voor de rest van het onderzoek gaan dienen. Hierin zullen 
bestaande theorieën die van belang zijn voor het onderzoek worden opgenomen en uitgelegd. Ten 
eerste zal er beschreven worden in welke context het onderzoek plaats gaat vinden, de binnenstad. 
De ontwikkeling van de binnenstad en de huidige ontwikkelingen voor binnensteden in Nederland  
zullen behandeld worden. Een van deze ontwikkelingen is dat beleving een steeds belangrijker 
onderdeel wordt bij een bezoek aan de binnenstad. In de tweede paragraaf zal ingegaan worden op 
de verschillende elementen in de binnenstad die beleefd kunnen worden als een bezoeker door de 
binnenstad loopt. De elementen zullen worden onderverdeeld in drie verschillende factoren waaruit 
deze binnenstad bestaat. Voor zowel de fysieke, functionele en sociale factoren van de binnenstad 
wordt uitgelegd waar ze uit bestaan. In het kader van dit onderzoek is het belangrijk om te weten 
hoe de binnenstad wordt beleefd door haar bezoekers. Hier zal de derde paragraaf een idee over 
geven. Er zal onder andere in worden gegaan op het lopen door de binnenstad en het ervaren aan de 
hand van zintuigelijke waarnemingen. In de vierde paragraaf komt dan uiteindelijk ook de doelgroep, 
de vijfenzestigplussers, aan de orde. Er zal naar voren komen hoe leeftijd als een persoonlijk kenmerk 
gezien kan worden en wat de eigenschappen van deze doelgroep zijn. Vervolgens zal behandeld 
worden hoe de fysieke, functionele en sociale factoren van de binnenstad door de 
vijfenzestigplussers beleefd worden. De behandelde theorieën wordt samengevoegd tot een 
conceptueel model. In dit conceptueel model komen de verschillende theorieën aan de orde in een 
figuur. Dit zorgt ervoor dat er een overzicht wordt gecreëerd van het theoretisch kader. Ten slotte 
zijn er gebaseerd op de theorie nog enkele verwachtingen opgesteld. Hierin komen factoren naar 
voren zoals verwacht wordt dat de ouderen in dit onderzoek ze zullen beleven.  
 
 

2.1 De binnenstad – de context 
 
Dit onderzoek wordt gedaan in de binnenstad van een stad, ook wel het (stads)centrum genoemd. 
Dit hoeft niet te betekenen dat een binnenstad altijd het middelste gedeelte van een stad is, want 
elke stad is anders opgebouwd (Hall & Barrett, 2012, p. 24). De exacte ligging van de binnenstad 
maakt niet uit als het over een binnenstad gaat. Toch is de binnenstad in Nederland vaak het 
winkelgebied dat in het al dan niet historische stadscentrum ligt (Spierings, 2006a, p. 82). Dit 
stadscentrum functioneerde vroeger als een marktplein. In de negentiende eeuw verplaatste deze 
markt zich steeds meer naar binnen en kwamen er winkels in de gebouwen in de binnenstad 
(Spierings, 2006a, p. 82-3). Het is belangrijk wat in de binnenstad gebeurt en hoe het eruit ziet. In de 
postmoderne stad is de binnenstad een plek om te winkelen, uit eten te gaan, musea te bezoeken of 
om er enkel doorheen te flaneren. Oftewel, de binnenstad is een plek om te consumeren (Jayne, 
2006, p. 66).  

In dit gedeelte van het theoretische hoofdstuk zal het hoe en wat van binnensteden 
behandeld worden. De vraag ‘Wat is een binnenstad’ staat centraal in deze paragraaf. Om hier 
antwoord op te kunnen geven is het van belang dat er wordt ingegaan op de kenmerken van 
Nederlandse binnensteden. Daarbij zijn de ontwikkelingen waar deze gedeeltes van steden mee te 
maken hebben gehad van belang. Deze zijn van betekenis omdat deze ontwikkelingen er mede voor 
gezorgd hebben hoe wij hedendaags de binnensteden gebruiken. Daarnaast zal het beleid dat er 
rondom deze binnensteden is gevoerd aan de orde komen, omdat dit beleid invloed heeft gehad op 
de ontwikkeling van de Nederlandse binnensteden. 
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2.1.1 De ontwikkeling van de binnenstad 
Na de Tweede Wereldoorlog was er in de Westerse wereld sprake van suburbanisatie. Hierbij 
trokken de mensen weg uit de binnenstad en om in ruimer opgezette buitenwijken te gaan wonen 
(Parker, 2004, p. 80). In de Verenigde Staten heeft dit fenomeen van suburbanisatie het duidelijkst 
plaats gevonden. De binnensteden waren gebouwd om je te voet door voort te bewegen en pasten 
niet meer bij het moderne leven van de Amerikanen, waarin de auto een grote rol speelde (Burayidi, 
2001, p. 22). De suburbane wijken boden ruimte voor de auto. Dit had als gevolg dat de 
binnensteden leegliepen en met name in de Verenigde Staten ging de economische welvaart van hun 
binnensteden achteruit, doordat ook winkels en ander zakenleven het centrum van de stad verlieten 
(Burayidi, 2001, p. 22). 

In het continentale Europa, en dus in Nederland, was er ook sprake van suburbanisatie, maar 
in mindere mate. De functie van binnensteden zoals deze voorheen was viel niet in zijn geheel weg 
(Brand, 2002, p. 20). Een reden hiervoor zal het gevoerde beleid in Nederland zijn. De regering 
probeerde met het beleid de negatieve effecten die er in de Verenigde Staten waren ontstaan te 
vermijden. Zo werd er getracht suburbanisatie tegen te gaan door half stedelijke centra als Woerden 
te plannen (Boeck & Xaveer de Geyter Architects, 2002, p. 158). Hier aan bijdragend zijn dat de 
obsessie voor de auto in Europa kleiner was en dat er een beter openbaar vervoer systeem bestond 
(Gratz & Mintz, 1998, p. 146). De wil om in buitenwijken te wonen werd hierdoor geremd.  

De overheid heeft echter niet enkel getracht de bewoners te behouden voor (binnen)steden. 
Zij zagen het als onwenselijk dat de oude binnensteden niet meer gebruikt zouden worden als 
plaatsen om te consumeren. De angst bestond dat als de winkels naar de rand van de stad zouden 
verplaatsen, ook andere commerciële functies uit de binnenstad zouden verdwijnen (Gorter e.a., 
2003, p. 220). Daarbij vond de regering dat iedereen het aanbod van meer exclusieve goederen op 
loopafstand moest hebben (Spierings, 2006b, p. 603). Het economisch functioneren van de 
binnensteden was belangrijk voor de Nederlandse regering (Spierings, 2006b, p. 606). Nota’s zorgden 
ervoor dat er in Nederland tot 2004 winkelcentra buiten de binnensteden nauwelijks toegestaan 
werden (Borgers & Vosters, 2011, p. 322; Spierings, 2006b, p. 602). Ook na het versoepelen van deze 
richtlijnen behoren levendige binnensteden als winkelcentra nog steeds tot het ideaalbeeld van de 
Nederlandse planning (Spierings, 2006b, p. 608). Dankzij dit beleid is in Nederland de winkelfunctie 
van binnensteden nooit weggevallen, in tegenstelling tot in veel Noord-Amerikaanse steden. 
Daarnaast is de binnenstad sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw weer belangrijker geworden 
om er te wonen. Het wordt weer als aantrekkelijke woonomgeving gezien waardoor er re-urbanisatie 
optrad (Haase e.a., 2008, p. 1076). 

Het beleid voor behoud van de binnenstad hield niet alleen in dat de diverse functies voor de 
binnenstad behouden bleven. Het stadscentrum had ook te maken met andere ontwikkelingen. Na 
de Tweede Wereldoorlog stonden veel Europese binnensteden voor een reconstructieve opgave 
(Jayne, 2006, p.51). In de oorlog waren gebouwen verloren gegaan of beschadigd, waardoor er 
herstelwerkzaamheden nodig waren. Er werd in die jaren volop gebouwd, waarbij de openbare 
ruimte onbelangrijk werd bevonden (Aalst & Ennen, 2002, p. 11). Bij de herinrichting was nog niet 
echt plaats voor een prettige wandelomgeving. Zo waren veel winkelstraten nog straten waar 
verkeer onbeperkt doorheen kon, waardoor voetgangers nog wel eens gehinderd werden (Boekema 
e.a., 1996, p. 12). Langzaam werd dit probleem opgelost door winkelstraten te veranderen in 
voetgangersgebied. Winkeliers waren hier niet altijd blij mee. Zij waren bang dat hun 
bezoekersaantallen af zouden nemen als deze niet meer met de auto of een ander gemotoriseerd 
voertuig zouden kunnen komen (Boekema e.a., 1996, p. 12-3).  

Vanaf het einde van de jaren tachtig wordt de publieke ruimte in binnensteden weer 
belangrijker. Ze worden vernieuwd en de kwaliteit ervan wordt verbeterd (Aalst & Ennen, 2002, p. 
11). Vanaf die tijd was men zich ervan bewust dat de binnensteden de concurrentie aan moesten 
gaan met andere binnensteden. Om die concurrentie aan te kunnen gaan moest er een 
aantrekkelijke binnenstad zijn voor bezoekers. Om een aantrekkelijke binnenstad te worden ging 
opwaardering een belangrijke rol spelen bij planning van binnensteden (Spierings, 2013, p. 50). Een 
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manier om aantrekkelijk te worden bevonden was door winkels van een hoogwaardige kwaliteit te 
hebben. Dit werd bijvoorbeeld gedaan door historische gebouwen om te bouwen tot winkels of 
winkelcentra. Een verschil met de tijden vlak na de Tweede Wereldoorlog was dat er niet overal 
meer nieuwe gebouwen neer gezet werden, maar al bestaande gebouwen werden hergebruikt  
(Boekema e.a., 1996, p. 14). Ook het belang van water voor een goede openbare ruimte wordt vanaf 
de tweede helft van de jaren tachtig erkend (Boekema e.a., 1996, p. 14). 

In de jaren negentig zijn steden zich nog bewuster van de concurrentie die hun binnenstad 
met andere binnensteden aan moet gaan. De kwaliteit van de binnenstad als openbare ruimte moet 
worden verhoogd. Hierbij wordt bereikbaarheid van die binnenstad als een belangrijk speerpunt 
gezien (Boekema e.a., 1996, p. 16). Ook de kwaliteit van winkels moet worden verbeterd en wordt er 
intensiever gebruik gemaakt van het al bestaande winkelgebied. Daarnaast worden lege plekken in 
de openbare ruimte opgevuld met nieuwbouw van winkels en parkeergarages (Boekema e.a., 1996, 
p. 16). De binnenstad ontwikkeld zich echter verder. In het volgende onderdeel zal aan de orde 
komen met welke ontwikkelingen de Nederlandse binnensteden momenteel het meest mee te 
maken hebben. 

 
2.1.2 Huidige ontwikkelingen 
De binnenstad zal altijd met ontwikkelingen in de maatschappij te maken blijven hebben. Het is een 
dynamisch gebied met verschillende ritmes gedurende de dag en nacht. De postmoderne binnenstad 
wordt daarom ook wel gezien als een complexe plek met verschillende doelen en belangen (Smith & 
Hetherington, 2013, p. 4). Deze verschillende doelen en belangen gaan niet altijd samen. Zo kan een 
steegje overdag een authentieke en knusse plek zijn om van de ene naar de andere plek te komen, 
terwijl deze ’s nachts soms als onprettig en duister wordt ervaren. Deze dynamische binnenstad is 
een onderdeel van de consumptiemaatschappij waarin we leven (Jayne, 2006, p. 56). De identiteit 
van een stad wordt niet meer bepaald door de productie, maar door de consumptie die er plaats 
vindt (Latham, 2003, p. 1701). Daarom zijn veel van de doelen en belangen gericht op consumeren. 
Consumeren wil niet enkel zeggen dat er voedsel en andere producten worden geconsumeerd, in de 
postmoderne stad is de consumptie van cultuur ook belangrijk (Jayne, 2006, p. 58). Daarom vallen de 
termen consumptie en entertainment steeds vaker in dezelfde zin en zijn ze steeds minder goed van 
elkaar te onderscheiden. Bij het consumeren is de consument dan ook op zoek naar entertainment 
en naar beleving (Crewe, 2003, p. 353). Een bezoek aan een museum of de bioscoop zijn vormen van 
consumptie van cultuur. Een bezoeker koopt een kaartje om iets cultureels te zien of ervaren.  

Een andere belangrijke ontwikkeling met betrekking tot de binnenstad zijn de gevolgen van 
het internet. Ten eerste helpt het mensen hun bestemming met behulp van hun telefoon te bepalen. 
Dit heeft als voordeel dat men vooraf thuis of wederom met behulp van een mobiele telefoon op 
plaats van bestemming kan kijken welke functies of mooie plekken er allemaal in de omgeving zitten. 
Ook hebben winkels steeds vaker een applicatie en vormt het internet een bijdrage aan de marketing 
van steden en winkels (Poncin & Slim Ben Mimoun, 2014, p. 852). Een tweede ontwikkeling als 
gevolg van het internet zijn de internetshops. Om te winkelen hoeft men tegenwoordig niet meer 
naar de winkels toe, maar kan men ook digitaal producten bestellen op het internet (Cao, 2012, p. 
994). Dit heeft verschillende voordelen voor de persoon die zo zijn boodschappen doet. Men hoeft 
om te kunnen internetshoppen niet te reizen, wat tijd en in sommige gevallen geld scheelt (Hsiao, 
2009, p. 87). En niet alleen doordat ze niet hoeven te reizen kunnen online shoppers geld besparen, 
vaak worden producten op het internet goedkoper aangeboden dan in fysieke winkels (Hsiao, 2009, 
p. 88). De opmars van de vele internetshops en de toenemende groep mensen die iets op het 
internet koopt hoeft echter niet de ondergang van de fysieke winkels te betekenen (Cao, 2012, p. 
995). Deze hebben namelijk ook voordelen. Zo is de beleving van een bezoek aan een fysieke winkel 
heel anders dan op internet producten aanschaffen. Daarbij vinden bezoekers het vaak niet erg om 
te moeten reizen, ze hebben behoefte aan beweging. Deze beweging kunnen zij krijgen door een 
bezoek aan de binnenstad te brengen en hier een rondje langs en in winkels te lopen. Daarnaast 
heeft het gaan winkelen ook sociale motieven (Hsiao, 2009, p. 88). De beide manieren van shoppen 
kunnen elkaar versterken (Cao, 2012, p. 995). Veel fysieke winkels hebben er tegenwoordig een 
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internetwinkel naast als extra dienst (Poncin & Slim Ben Mimoun, 2014, p. 855). Als een product niet 
meer op voorraad is in de winkel kunnen klanten het product alsnog online bestellen. Anderzijds 
kunnen consumenten zich ook eerst oriënteren op de internetsite van een winkel en vervolgens 
gericht naar een winkel gaan om het product te passen en eventueel aan te schaffen. 

Echter, om de concurrentie aan te kunnen blijven gaan met het internet moeten 
binnensteden wel wat doen. De beleving is een steeds belangrijkere reden voor mensen om een 
bezoek aan een binnenstad te brengen. Daarom willen zij die naar de binnenstad komen steeds meer 
dan alleen de winkels of alleen de horeca. Een entertainmentkarakter naast de winkelfunctie wordt 
steeds belangrijker (Molenaar, 2009, p. 14). Daarom wordt de fysieke binnenstad aangepast om de 
beleving van bezoekers te versterken. Er worden zogenaamde in het oog springende ‘landmarks’ in 
de stad aangebracht of geïnvesteerd in culturele festivals (Russo & Van der Borg, 2010, p. 669). De 
herstructurering die in vele steden wereldwijd plaatsvindt, hebben allemaal als doel om een zo 
aantrekkelijk mogelijke binnenstad voor haar bezoekers te zijn (Williams, 2009, p. 224). Steden 
concurreren met elkaar om die bezoekers dan ook echt naar hun stad te laten komen. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van citymarketing (Eshuis e.a., 2013, p. 507). Niet enkel grote steden, maar ook 
dorpen en regio’s hebben al hun eigen leus. Het is echter niet alleen een leus, de hele beeldvorming 
rondom de stad wordt aan de hand van citymarketing beïnvloed. Steden laten op verschillende 
manieren weten wat er allemaal in hun binnenstad te beleven valt. Hierbij worden bijvoorbeeld 
geselecteerde beelden gebruikt in reclames over de stad om bepaalde doelgroepen naar de stad te 
lokken (Williams, 2009, p. 193). Een manier om een stad onder de aandacht te brengen is door 
kwaliteiten versterkt neer te zetten (Williams, 2009, p. 211). Zo zijn er steden die zichzelf promoten 
met de aanwezige historie terwijl andere steden, als Las Vegas, zich vormen als pretparken (Williams, 
2009, p. 216). Het gaat om wat je als stad te bieden hebt qua beleving voor de potentiële bezoekers.  

Ook de winkels moeten zich profileren om klanten te behouden. Een groot voordeel van de 
fysieke winkels in binnensteden is dat zij creatief kunnen zijn (Hutton, 2004, p. 90). Deze creativiteit 
kan zich uitten in een combinatie van voorzieningen bieden of speciale evenementen hebben door 
het jaar heen. Daarbij kunnen zij snel inspringen op trends of gebeurtenissen. Dit is ook een wens van 
de bezoekers. Naast de aanwezigheid van goederen in een winkel moeten zij meer te bieden hebben. 
De bezoekers vinden het interieur van belang, maar dat is niet genoeg. Zij willen in de winkel iets 
beleven, wat leren of iets kunnen eten en/of drinken (Molenaar, 2009, p. 13). Dit geldt echter niet 
alleen voor de binnenkant van de winkels, ook bij een bezoek aan de binnenstad staat de beleving 
steeds meer centraal. Een stad moet iets te bieden hebben aan de mensen, zodat deze ook werkelijk 
een bezoek brengen en dus bezoeker worden. Kärrholm (2009) beschrijft het proces van 
synchronisatie. Dit houdt in dat commerciële activiteiten zoveel mogelijk worden aangepast aan de 
ritmes die er in een ruimte plaats vinden zodat het consumeren geoptimaliseerd wordt (Kärrholm, 
2009, p. 422). Een voorbeeld van synchronisatie zijn ‘culturele activiteiten’. Met deze culturele 
activiteiten worden bijvoorbeeld seizoenen of feestdagen bedoeld. Dit zijn tijdelijke evenementen 
waar de binnenstad zich voor aanpast (Kärrholm, 2009, p. 429-30). Een voorbeeld zijn de kerstdagen 
waarvoor het assortiment in winkels en de aankleding in de stad worden aangepast. Ook worden 
openingstijden wel eens gewijzigd, zoals extra kerstkoopavonden. Al deze dergelijke activiteiten en 
herontwikkelingen in binnensteden moet de positieve beleving van de bezoekers verbeteren.  
 
 

2.2 De te ervaren binnenstad 
 
Zoals in de inleiding al naar voren kwam wordt er in dit onderzoek gebruik gemaakt van een 
driedeling van factoren; fysieke, functionele en sociale. Er is gekozen voor deze driedeling, omdat 
deze allen invloed hebben op hoe de binnenstad als omgeving wordt ervaren door een persoon die 
erdoor heen loopt. Keuzes en beleving worden door de combinatie van de verschillende factoren 
bepaald en niet door een opzichzelfstaand element in de omgeving. De factoren zullen de kenmerken 
van een binnenstad overkoepelen en daarbij dus ook de gedeelten die invloed hebben op de 
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beleving van die binnenstad. Er is gekozen voor een driedeling, maar dit wil echter niet zeggen dat de 
stad is opgebouwd uit drie losstaande factoren. Er is een duidelijke overlap tussen de drie factoren. 
Ze staan dan ook in relatie met elkaar. Als iemand ergens loopt ziet deze persoon bepaalde fysieke 
gevels en de daarin aanwezig functies. Daarbij ervaart deze persoon ook de mensen die aanwezig 
zijn, die ook invloed hebben op de beleving. De factoren samen vormen de binnenstad zoals die 
ervaren kan worden. Iemand ervaart de fysieke, functionele en sociale factoren van de binnenstad, 
waarschijnlijk afwisselend in sterkte. Daarbij zal het van invloed zijn hoe de rest van omgeving is. 
Contrasterende elementen vallen eerder op dan ‘meer van hetzelfde’. Zo zullen de wolkenkrabbers 
in New York eerder in het oog springen als iemand in het Central Park staat of daar net doorheen 
heeft gelopen, dan als men al geruime tijd niet anders ziet dan de hoge gebouwen (Lynch, 1960, p. 
100). Dit geldt ook als er opeens een ander geluid in de omgeving is of van een andere geluidssterkte. 
Als iemand opeens op een stille en rustige plek in de binnenstad komt terwijl die daarvoor steeds 
geluid en veel mensen om zich heen had, zal dit meer opvallen dan als er al stilte in de stad heerste. 
Dit soort voorbeelden kunnen ook bedacht worden met bijvoorbeeld een andere geur of een andere 
temperatuur. Bovendien vallen sommige elementen niet tot één enkele factor te scharen. Zo is een 
rijdende fietser fysiek aanwezig, maar zorgt het gedrag van de persoon erop mede voor de beleving 
van omstanders.  
 
2.2.1 Fysieke factoren 
De fysieke factoren van een binnenstad bestaan volgens Kevin Lynch uit vijf onderdelen; paden, 
randen, districten, knooppunten en oriëntatiepunten (Figuur 2.2.1)(Montgomery, 1998, p. 100). De 
paden zijn de eventuele routes die mensen door een binnenstad kunnen gebruiken (Spierings, 2013, 
p. 45). Straten en steegjes zijn typische voorbeelden van paden, maar ook een kanaal zou een pad 
kunnen zijn (Lynch, 1960, p. 47). Het belangrijkste kenmerk van paden is dat zij een richting geven 
aan mensen in beweging, met als gevolg dat er stromen in de stad ontstaan (Spierings, 2013, p. 45). 
 Net als paden zijn ook randen lineaire elementen in de stad, alleen worden deze niet gebruikt 
om in een bepaalde richting te bewegen (Lynch, 1960, p. 47). Het zijn elementen die iets continu’s 
onderbreken. De randen vormen grenzen tussen twee soorten gebieden (Spierings, 2013, p. 45). 
Hierbij kan er gedacht worden aan een spoorweg, een muur, wederom een kanaal, of een stoeprand 
die de paden voor voetgangers en fietsers of auto’s onderscheidt. Een rand is meer een barrière dan 
een pad. Men kan door een rand worden opgehouden, gestopt of juist in goede banen worden geleid 
(Lynch, 1960, p. 47). Daarom zorgen randen voor een bepaalde regulatie en organisatie in een gebied 
(Nojima, 2000, p. 57). Randen kunnen ook worden bepaald door eerdere ervaringen of kennis van 
een persoon en zijn dus niet altijd even sterk fysiek aanwezig. Wat de één bijvoorbeeld wel als de 
rand of de grens van de binnenstad ervaart, kan voor een ander nog onderdeel van de binnenstad 
zijn.  
 Een derde onderdeel van de fysieke stad zijn de districten. Districten zijn wat grotere 
onderdelen binnen de stad. Een gedeelte van een stad is een district als deze soortgelijke kenmerken 
heeft en daarom een herkenbaar karakter (Lynch, 1960, p. 47). Binnensteden worden tegenwoordig 
vaak neergezet als een district waar plezier wordt gemaakt en entertainment is (Spierings, 2013, 
p.45). Een binnenstad kan als district worden gezien, maar binnen de binnenstad kunnen er nog 
meer districten te onderscheiden zijn. Deze districten zijn niet altijd bedacht, maar kunnen evengoed 
door een individu of door een groep als één gelijk gebied worden ervaren. Door de indrukken die 
door middel van de verschillende zintuigen worden waargenomen kan een gebied als gelijk worden 
ervaren. Een dergelijk gelijk gebied zal als een ‘sense scape’ gezien kunnen worden (Middleton, 2010, 
p. 581). In een sense scape is een vergelijkbare sfeer aanwezig. Zo kan een plein gezellig worden 
gevonden of een combinatie van verschillende straatjes een ongure plek zijn. Een bepaalde sfeer 
ontstaat door indrukken die een persoon door middel van de verschillende zintuigen krijgt. Het gaat 
er dus niet enkel om wat een persoon ziet, maar ook wat deze persoon hoort, proeft, ruikt en voelt 
(Middleton, 2010, p. 581). Doordat ervaring van invloed is op wat een persoon als een sense scape 
ervaart, zijn deze persoonlijk en verschillen ze per persoon (Duppen & Spierings, 2013, p. 236). De 
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sfeer in een sense scape beïnvloedt de interactie tussen een persoon en zijn of haar omgeving (Van 
Duppen & Spierings, 2013, p. 235).  
 De vierde fysieke factor die Lynch aanhaalt zijn de knooppunten. Knooppunten zijn specifieke 
punten in de ruimte, zoals een kruispunt, een overgang van het ene district naar een ander district of 
een ontmoetingsplek. Op deze punten worden beslissingen gemaakt om eventueel een andere 
richting op te gaan of het huidige pad te vervolgen (Lynch, 1960, p. 47). Ook kan het een specifiek 
punt in de stad, of binnenstad, zijn waar een district binnengegaan wordt (Lynch, 1960, p. 47). 
Doordat er keuzes worden gemaakt op deze punten zegt dit veel over de voorkeuren van de persoon 
die de keuze maakt (Stevens, 2006, p.808). Mensen bewegen zich vaak door de ruimte door zich van 
knooppunt naar knooppunt te bewegen, om elke keer weer een nieuwe afweging te maken waar 
heen te gaan. Hier wordt hun keuze mede bepaald door wat hen aantrekt op dat knooppunt. Welke 
route wordt als meest prettig, meest doeltreffend of misschien meest spannend ervaren. Soms 
kiezen mensen ervoor om altijd de zelfde richting op te lopen als zij op een kruispunt staan, anderen 
kiezen eerder voor een nieuwe optie om zo iets nieuws te ervaren (Stevens, 2006, p.808). 
Winkelcentra worden zo ontworpen dat mensen op de verschillende knooppunten de keuze maken 
verder te winkelen en zich niet naar de uitgang te begeven (Spierings, 2013, p. 45). Er wordt getracht 
de bezoekers binnen het winkeldistrict te houden en niet naar een ander district te laten vertrekken. 
 Het laatste fysieke onderdeel van een stad volgens Lynch (1960, p. 48) zijn de 
oriëntatiepunten. Deze oriëntatiepunten zijn net zoals de knooppunten, zoals de naam al zegt, 
punten in de stad. Deze punten hebben echter een ander doel dan de knooppunten en zijn misschien 
wel de meest duidelijk aanwezige fysieke elementen (Lynch, 1960, p. 48). Ze zijn vaak 
onderscheidend van de rest van de fysieke omgeving en origineel (Nojima, 2000, p. 57). 
Oriëntatiepunten contrasteren vaak met de rest van hun omgeving in grootte, oudheid, status of 
gebruik (Stevens, 2006, p. 809). Voorbeelden van oriëntatiepunten zijn gebouwen, beelden, 
bepaalde winkels, tekens of een berg. Oriëntatiepunten zijn belangrijk voor de identiteit van een stad 
(Lynch, 1960, p. 48). Zo vormen kerken niet zelden belangrijke oriëntatiepunten, mede doordat zij 
vaak vanuit verschillende plekken in de stad zichtbaar zijn. Doordat deze voor een individu als 
oriëntatiepunten gelden hebben ze een sterke invloed op de beleving van de binnenstad voor dat 
ene individu. Oriëntatiepunten zijn in ons hoofd vaak grote elementen in de ruimte. Dit is zeker niet 
noodzakelijk, desnoods is het een deurknop of een stuk uit de gevel van een gebouw. Vaak zijn ze 
wel opvallend en daarom in het oog springend (Lynch,  1960, p. 101).  
 
 

 
 
Figuur 2.2.1 : Van links naar rechts; illustratie van een pad, rand, district, knooppunt en oriëntatiepunt. Bron: 
Tate, 2013. 

  
Binnen de denkwijze van Lynch is de psychologie van een individu van belang (Montgomery, 1998, p. 
95). Elke plaats, en dus ook elk deel van een stad, kan verschillend ervaren worden. De vijf 
onderdelen waarvan hij gebruik maakt zijn dan ook niet statisch, maar kunnen variëren per individu 
of groep, en zijn dus subjectief (Nojima, 2000, p. 57). De klassieke manier om naar de stad kijken is 
een zo objectief mogelijke manier (Montgomery, 1998, p.95). Er wordt meer naar het ontwerp van 
de stad gekeken. Dit zijn dan elementen als gebouwen met beeldhouwwerk, leuningen, bomen, 
contrasten in de ruimte en andere objecten die allemaal in verschillende vormen en maten kunnen 
bestaan (Nojima, 2000, p. 57). Ook de specificatie naar kleur, schaal en stijl van de omgeving behoren 
meer tot de klassieke manier om naar een stad te kijken (Cullen, 1971, p. 11). De subjectieve en 
objectieve manier van naar de fysieke stad kijken kunnen echter niet los van elkaar gezien worden. 
Zo is het ontwerp, met zijn vorm, schaal en kleur, van het stratenpatroon van belang voor in 
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hoeverre dit als een barrière gezien wordt. Ook de architectuur van een oriëntatiepunt beïnvloedt de 
sterkte en het werkelijke uiterlijk van zo’n punt. De architectuurstijl is constant, echter of deze als 
oriëntatiepunt wordt gezien is weer afhankelijk van de invloed die de stijl op een persoon heeft. Een 
architectuurstijl heeft ook weer bepaalde kenmerken, vormen en gebruik van materialen. De fysieke 
omgeving met al zijn elementen kan zo klein opgedeeld worden als gewenst. Elk onderdeel van de 
fysieke ruimte heeft invloed op de beleving van een persoon.  
 
2.2.2 Functionele factoren 
Een binnenstad is opgebouwd uit fysieke elementen, maar zonder zijn functionele factoren zouden 
er minder bezoekers naar de binnenstad komen. De functionele factoren zijn vaak de bedrijvigheden 
die in veel gevallen achter de fysieke gevels afspelen. Als er geen functies in een gebied aanwezig 
zouden zijn, zouden er minder redenen voor bezoekers zijn om naar de binnenstad te komen, omdat 
deze bezoekers vaak afkomen op plekken waar iets te beleven valt. Alleen een gebouwde stad zou te 
weinig beleving zijn voor de mensen in de huidige belevingseconomie. Een binnenstad heeft een mix 
van verschillende functies (Saarloos e.a., 2010, p. 119). Naast dat er mensen in de binnenstad wonen, 
heeft deze plek binnen de stad nog vele andere functies. Het heeft een belangrijke winkelfunctie, 
maar ook horecagelegenheden zoals hotels en restaurants, kantoren en faciliteiten voor toeristen en 
culturele activiteiten (Saarloos e.a., 2010, p. 120). Voor publiek toegankelijke faciliteiten is de 
binnenstad een goede vestigingsplaats (Gratz & Mintz, 1998, p. 236). Bedrijven vestigen zich graag in 
binnensteden omdat het ze een bepaald aanzien en identiteit kan geven en omdat ze dicht bij de 
markt zitten (Porter, 2011, p. 266). 

Horeca vullen een belangrijk deel van de functies in binnensteden in. Er komen bezoekers om 
wat te eten of iets te drinken op een terras (Jayne, 2006, p. 47). Horeca is er in alle vormen en maten. 
Ouderwetse theehuizen en cafés, maar ook restaurants met eten van over de hele wereld (Jayne, 
2006, p. 107). Voor Nederlandse binnensteden is de retailfunctie, of wel de winkels, de belangrijkste. 
Dit geldt zeker overdag. De winkels die zich in de binnenstad bevinden zijn voornamelijk gericht op 
niet dagelijkse benodigdheden (Atzema e.a., 2012, p. 9). De supermarkt en bakker zijn voor de 
meeste mensen geen reden om de binnenstad te bezoeken, omdat deze ook op kortere afstand tot 
hun huis aanwezig zijn, in hun eigen wijk (Atzema e.a., 2012, p. 9). De binnenstedelijke 
winkelgebieden wordt getracht zo ingericht te zijn dat de besteding van de bezoekers optimaal zal 
zijn (Latham, 2003, p. 1701). Daarnaast blijken de functies zich graag te klusteren. Zo zitten musea of 
theaters vaak in dezelfde omgeving, zit horeca rond hetzelfde plein en vestigen de grote ketens zich 
graag langs dezelfde straat (Brown, 2002, p. 396). De vergelijkbare functies verspreiden zich niet over 
de stad, maar gaan de concurrentie met elkaar aan door zich te centreren (Brown, 2002, p. 406). 

De winkels die zich op de A-locaties in de binnenstad centreren zijn steeds meer en meer de 
grote winkelketens. De hoofdwinkelstraat in verschillende steden toont zelden nog grote verschillen 
in functioneel aanbod (Koornstra, 2011, p. 58). De laatste vier decennia hebben de kleine 
zelfstandigen het dan ook steeds moeilijker gekregen, omdat zij in aanbod, huurprijzen en acties de 
concurrentie met deze ketens niet aan kunnen (Clow & Cole, 2004, p. 70). De kleine zelfstandigen 
zitten nauwelijks nog aan de hoofdwinkelstraat. Ze hebben een alternatief gevonden op de 
goedkopere, maar ook rustigere locaties. 

Naast de voorzieningen als winkels, horeca en musea die er vaak voor een langere tijd zitten, 
heeft de binnenstad soms ook tijdelijke functies. Deze hebben dan geen vaste locatie en zijn niet 
altijd in de binnenstad, maar slechts voor een beperkte periode. Zo kunnen er evenementen of 
festivals in een stad zijn waar bezoekers op af komen die van tijdelijke aard zijn. Soms heeft dit te 
maken met de synchronisatie van ritmes van Kärholmm (2009, p.429-30). Zo worden er bijvoorbeeld 
evenementen georganiseerd die passen bij de tijd van het jaar. Een voorbeeld zijn evenementen en 
speciale winkels rondom de eerder genoemde kerstperiode. Ook andere nationale feestdagen als 
Koningsdag zijn voor Nederlandse binnensteden een goede reden om een festival te organiseren 
(Richard & Palmer, 2012, p. 11). Ook deze festivals zijn dan tijdelijke voorzieningen voor de 
binnenstad. Festivals kunnen gaan over bijvoorbeeld muziek, theater of cultuur in het algemeen. 
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Festivals zijn belangrijke functies voor een binnenstad en creëren een deel van de identiteit (Richard 
& Palmer, 2012, p.2).  
 
2.2.3 Sociale factoren 
Een binnenstad is opgebouwd uit fysieke elementen met daarbinnen de functies en voorzieningen 
die een gedeelte van de beleving van bezoekers veroorzaken. Er is echter een derde soort factor van 
invloed op de ervaring van een binnenstad. Dit zijn de sociale factoren. Dit zijn bijvoorbeeld de 
aanwezigheid van andere mensen, de doelen die zij hebben en het verschillende gedrag dat zij 
vertonen. Ook de verschillende groepen die een binnenstad bezoeken kunnen invloed hebben op de 
beleving van andere bezoekers. Daarbij is de kans op interactie met anderen op sommige punten in 
de binnenstad groter dan op andere plekken. Doordat op de kruispunten van Lynch verschillende 
keuzes worden gemaakt en mensen van richting veranderen, zijn dit punten waar de kans op 
interactie en aanraking met andere mensen groter is dan op een doorgaande weg  (Stevens, 2006, 
p.808). De één zal hier proberen anderen te ontwijken, anderen vinden een dergelijke aanraking en 
spanning juist prettig. 

Een bezoek aan de binnenstad kan voor mensen, vooral voor vrouwen, een goede manier 
van vrijetijdsbesteding zijn (Jayne, 2006, p. 44). Het is mogelijk uren in een winkel of verschillende 
winkels rond te hangen zonder de verplichting iets te kopen (Jayne, 2006, p. 47). Winkelen is altijd al 
een sociaal gebeuren geweest, samen met familie, vrienden en kennissen gaat men de stad in om 
eventueel wat te kopen (Koornstra, 2011, p. 46). Toch is het sociale aspect van winkelen van een 
steeds groter belang geworden. Net als bij winkelen, geldt ook voor de horeca dat het niet enkel gaat 
om het consumeren van deze goederen. De randzaken zijn van even groot, dan wel niet van groter 
belang. Hierbij kan gedacht worden aan het afspreken met vrienden of familie, maar ook het 
bekijken van de onbekenden op straat (Jayne, 2006, p. 47). Het uit eten gaan wordt ook wel gezien 
als een belangrijk kenmerk van het stedelijke leven. Mensen die in de stad leven willen graag 
geïdentificeerd worden met een rijk sociaal leven dat zich in de openbare ruimte afspeelt (Jayne, 
2006, p. 106-7). 
 Er zijn nog andere sociale factoren die van invloed zijn op de beleving. Twee belangrijke 
factoren zijn de ervaring van drukte en van verschillende groepen mensen. Wat een bezoeker als 
druk ervaart en of hij of zij deze drukte prettig of onprettig vindt is erg persoonsafhankelijk (Eroglu 
e.a., 2005, pp. 1146-7). Twee verschillende mensen op nagenoeg dezelfde locatie kunnen hierdoor 
een heel andere drukte ervaren. Drukte wordt niet alleen veroorzaakt door het aantal mensen om 
een persoon heen, maar ook door of er een bepaalde tijdsdruk is, of iemand bepaalde gevaren 
ervaart en met welk doel deze bezoeker naar de binnenstad komt (Eroglu e.a., 2005, pp. 1147). Ook 
hoe iemand andere groepen mensen ervaart is persoonsafhankelijk. Een binnenstad is voor het 
grootste deel een openbare ruimte. Hier komen veel mensen samen en ook mensen die er anders 
uitzien en zich anders gedragen dan jijzelf (Blokland, 2008, p.199). Een bezoek aan de binnenstad 
vraagt daarom ook een bepaalde tolerantie van de bezoeker. De verschillende groepen kunnen 
worden onderscheiden in een verschillende afkomst, maar bijvoorbeeld ook in leeftijd. Mensen 
hebben er behoefte aan om anderen in hokjes te plaatsen, maar ook zelf tot een groep te horen 
(Ashford & LeCroy, 2009, p. 141). Ze hebben interactie met andere groepen nodig, maar zien ook 
graag personen die tot de groep behoren waar zij zichzelf tot rekenen. Dat iemand een andere 
afkomst heeft, maar ook andere kenmerken van groepen, worden vaak bepaald door visuele 
kenmerken van die persoon (Ashford & LeCroy, 2009, p.172). Voorbeelden van die visuele 
kenmerken zijn de huidskleur van die persoon, of deze er oud of jong uitziet, of welke kleding hij of 
zij draagt.  

Naast uiterlijk kan ook het gedrag van bezoekers aan de binnenstad variëren. Wat voor de 
één heel normaal gedrag is kan door een ander als storend of asociaal worden ervaren. Een 
voorbeeld van gedrag dat nog soms afwijkend wordt gezien is het gedrag van hangjongeren. Het 
beeld is dat zij zich niet aan de regels houden, mensen lastig vallen en weinig bijdragen aan de 
maatschappij (Harchaoui e.a., 2008, p. 15). Doordat dit beeld bestaat wordt deze groep nog wel eens 
als ongewenst gezien. Ook als iemand tot een andere sociale klasse hoort of zich afwijkend van de 
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norm gedraagt kan dit opvallen. De afwijkende in uiterlijke kenmerken of gedrag hoeven niet per 
definitie onprettig te zijn, maar kunnen ook juist een reden zijn om naar de binnenstad te gaan en 
om deze mensen te aanschouwen (Spencer e.a., 2013, p. 121). Toch zal er voor een prettig gevoel 
van belang zijn dat bezoekers ook anderen zien waarmee zij zichzelf identificeren. Als bezoekers aan 
de binnenstad weinig mensen zien waar zij zichzelf mee vergelijken, kunnen zij zich onwennig voelen. 
  
 

2.3 De beleving van een omgeving  
 
Beleving is erg belangrijk voor de postmoderne binnenstad. Daarbij is beleving ook binnen het 
onderzoek erg belangrijk. Wat ervaart iemand als bezoeker als deze door de binnenstad loopt? 
Daarom zal in deze paragraaf gekeken worden hoe een bezoeker de binnenstad beleeft en op welke 
manier dit gebeurt. Ten eerste wordt er ingegaan op hoe men loopt. Mensen met verschillende 
doelen bewegen zich ook verschillend door de stad waardoor deze anders beleefd wordt. Als tweede 
wordt behandeld hoe men een binnenstad ervaart door middel van de verschillende zintuigen. Ook 
wordt kort ingegaan op het feit dat beleving voor iedereen anders is en welke aspecten invloed 
hebben op deze verschillende interpretatie. 
 
2.3.1 Lopen door de binnenstad 
Lopen is een bijna onvermijdbaar onderdeel van ons dagelijks leven (Ingold, 2008, p. 1). Het is een 
lichamelijke activiteit, de ene voet wordt voor de andere geplaatst waardoor mensen zich in een 
bepaald ritme voortbewegen door de stedelijke omgeving. Lang geleden, voor de fiets en de auto, 
hadden we geen andere manier om ons te verplaatsen. Daarom is het per voet verplaatsen een 
vanzelfsprekend en onbewust proces van bewegen door de ruimte geworden (Wunderlich, 2008, p. 
125). Vanuit de ruimtelijke wetenschappen wordt lopen gezien als een manier van transport, een 
manier om je te verplaatsen in de ruimte (Wunderlich, 2008, p. 128). Lopen is een vorm van 
mobiliteit, net zoals fietsen, het nemen van de auto en het gebruik maken van openbaar vervoer 
(Kelly e.a., 2011, p. 1500).  
 Lopen is echter meer dan een manier om van A naar B te komen. De theorie over mobiliteit is 
de laatste jaren uitgebreid, het is meer dan alleen deze beweging. Cresswell (2006) kiest ervoor om 
gebruik te maken van drie dimensies, die niet los van elkaar staan, maar die net als de drie factoren 
in de vorige paragraaf relationeel zijn (Cresswell, 2010, p. 19). De eerste dimensie is de fysieke 
beweging van A naar B, de verplaatsing tussen twee locaties (Cresswell, 2006, p. 2). Deze manier van 
lopen is waarneembaar (Cresswell, 2006, p. 3). Een werkelijk gelopen route behoort tot deze eerste 
dimensie. De tweede dimensie is de representatie die de fysieke beweging van A naar B heeft 
(Cresswell, 2006, p. 3). Dit is de betekenis die er achter de beweging zit. Zo wordt een fysieke 
beweging vaak als een teken van vrijheid gezien (Cresswell, 2006, p. 3) en lopen als een gezonde 
manier van verplaatsing (Sallis e.a., 2009, p. 1285). Daarbij is het een makkelijke en informele manier 
om aanwezig te zijn in het publieke domein (Gehl, 1987, p. 135). De derde dimensie volgens 
Cresswell is belangrijk voor dit onderzoek. Deze dimensie geeft aan dat een beweging, en dus lopen, 
een manier van ervaren is (2006, p. 3). Emoties en gevoel spelen hierbij een belangrijke rol. Lopen is 
een manier van waarnemen en ervaren van de stedelijke omgeving (Wunderlich, 2008, p. 128). 
Tijdens het lopen als lichamelijke activiteit wordt er een relatie met de omgeving opgebouwd die 
gebaseerd is op gevoel en op de manier en mate van interactie (Wunderlich, 2008, p. 125). Lopen is 
een manier van mobiliteit waarbij veel interactie is met de lokale omgeving. Doordat je als wandelaar 
dicht bij deze omgeving staat wordt deze van dichterbij en intenser ervaren dan wanneer men zich 
verplaatst met behulp van andere vorm van transport (Kelly e.a., 2011, p. 1500; Wunderlich, 2008, p. 
125). Als je door de stad loopt ervaar je de stedelijke omgeving. Middleton (2010, p. 582) vindt het 
zelfs de beste mogelijkheid van transport waarbij de omgeving het best wordt begrepen en ervaren. 
Deze ervaring zal sterker zijn dan als men bijvoorbeeld in een auto zit, omdat een lopend iemand aan 
veel meer prikkels wordt blootgesteld (Lyons & Urry, 2005, p. 265).  
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Niet iedereen zal de wil en tijd hebben om uren van winkel naar winkel te lopen. Daarom zullen de 
bezoekers van de binnenstad met verschillende doelen naar de binnenstad komen en ook anders 
door de stad bewegen. Daarnaast zullen ze diverse producten en in verschillende mate consumeren 
(Jayne, 2006, p. 4). Een onderscheid dat gemaakt kan worden 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. Daarentegen is het doel van de 
hedonistische shopper plezier hebben van het shoppen zelf. De producten die deze bezoekers kopen, 
zijn niet het eerste doel van het tripje naar de binnenstad (Kemperman e.a., 2009, p. 210). Een 
onderscheid dat tussen deze twee bezoekersgroepen gemaakt kan worden is dat utilitaire bezoekers 
vaker een overdekt winkelcentrum vermijden dan de hedonistische bezoekers. Laatstgenoemden 
verblijven daarbij gemiddeld langer in de stad (Kemperman e.a., 2009, p. 214). De beleving van de 
omgeving verschilt door het doel waarmee een bezoeker de binnenstad ingaat en in hoeverre hij of 
zij hierin slaagt. Een utilitaire shopper zal eerder een goed gevoel overhouden aan de omgeving als 
deze ook echt is geslaagd in het kopen van het product waarvoor hij of zij naar de binnenstad is 
gekomen. Bij de hedonistische shopper is het plezier een belangrijker doel, en zal de omgeving hierin 
moeten voorzien (Rompay e.a.,  2012, p. 806). Voor de hedonistische shopper lijkt de omgeving dan 
ook belangrijker voor het positief ervaren van de stad. Het onderscheid dat er gemaakt wordt tussen 
de utilitaire en hedonistische shopper is echter erg zwart-wit, iets dat in de werkelijkheid niet het 
geval is. Ook als iemand specifiek op zoek is naar een product kan hij of zij andere winkels 
binnenlopen om even te kijken. En iemand die een dagje de stad in is om gezellig te winkelen kan 
ondertussen wel uitkijken naar dat ene item. Vaak is een bezoeker dus niet óf een utilitaire shopper 
óf een hedonistische shopper, maar een combinatie van beiden. 

Naast het verschil in utilitaire en hedonistische shoppers kan er ook een onderscheid worden 
gemaakt in manieren van lopen. De verschillende manieren van wandelen kunnen wel gekoppeld 
worden aan in hoeverre er een doel bestaat tijdens de wandeling in de binnenstad, dus of de 
bezoeker op dat moment meer een utilitaire of hedonistische shopper is. Wunderlich (2008, pp. 131-
2) maakt het onderscheid tussen drie manieren van lopen, waarbij de stedelijke omgeving 
verschillend beleefd wordt. De eerste is ‘purposive walking’. Dit is lopen met een bepaald doel of een 
vooraf gekozen bestemming voor ogen. Het gaat om het bereiken van je bestemming, vaak in 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. Voorbeelden van purposive walking zijn wanneer mensen van het station naar het werk 
lopen of als zij zich door de binnenstad haasten om bij een winkel te komen en precies weten wat ze 
hier gaan kopen (Wunderlich, 2008, p. 131). Een utilitaire shopper zal zich dan ook als een purposive 
walker gedragen. Deze shopper heeft een duidelijk doel voor ogen en zit eigenlijk niet te wachten op 
oponthoud. 
 De tweede manier van lopen is ‘discursive walking’. Deze is tegenovergesteld aan ‘purposive 
walking’ en heeft een spontaan karakter (Wunderlich, 2008, p. 132). Looproutes worden spontaan 
gekozen. De stedelijke omgeving wordt actief ervaren en men staat open voor interactie met fysieke 
aspecten en andere gebruikers van de stedelijke omgeving. Bij discursive walking is het lopen op zich 
het doel en een bestemming hoeft niet van te voren bepaald te zijn. Een voorbeeld van discursive 
walking is flaneren door de winkelstraten, zien en gezien worden en ‘wel zien waar je uitkomt’ 
(Wunderlich, 2008, p. 132). Daarom sluit deze manier van lopen aan bij het gedrag van de 
hedonistische shopper, waarbij het plezier van het struinen een belangrijker doel is dan het bereiken 
van een winkel (Kemperman e.a., 2009, p.210). Ook de flaneur is een begrip dat hierbij aansluit. Een 
flaneur dwaalt door de stad waarbij hij de dingen om zich heen in zich opneemt (Ingold, 2008, p.15). 
Bij het flaneren heeft de persoon geen duidelijk doel en observeert deze in rust zijn of haar omgeving 
(Gregory e.a., 2009, p. 256). In dit onderzoek zullen de meeste mensen als een flaneur en dus door 
discursive walking door de stad bewegen. Dit komt doordat zij meestal geen duidelijk doel voor ogen 
hebben door de opdracht die zij krijgen. Hier gaat het hoofdstuk methodologie verder op in.  
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 Ten slotte is er ‘conceptual walking’. Hierbij zijn looproutes waar over nagedacht is en zijn 
uitgestippeld voordat ze belopen worden. Het doel van conceptual walking is om informatie te 
krijgen over de stedelijke omgeving waar er gelopen wordt of om bekend te raken met een plek. Er 
wordt op een creatieve manier gereageerd en gereflecteerd op de stedelijke omgeving. Een 
voorbeeld van conceptual walking zijn toeristische looproutes in de binnenstad. Deze hebben vaak 
als doel om iets te leren over de bebouwde omgeving (Wunderlich, 2008, p. 132).  
  
2.3.2 Zintuigelijke waarnemingen en een persoonlijk filter 
De verschillen in de manieren van lopen in de binnenstad worden onder andere veroorzaakt door het 
verschil in het doel dat men heeft tijdens het lopen. De manier van lopen en het doel waarmee men 
loopt hebben invloed op de beleving van de beloopbare binnenstad. Tijdens het lopen krijgt een 
persoon allemaal indrukken van zijn of haar omgeving. Hoe deze indrukken ontstaan en worden 
waargenomen wordt in dit deel omschreven. 

Door middel van de zintuigen wordt de binnenstad tijdens het lopen op verschillende 
manieren opgenomen. De ‘embodied experiences’ spelen hierbij een belangrijke rol. Embodied 
experiences zijn de lichamelijke reacties van iemand op iets wat in de omgeving gebeurt of daar 
wordt ervaren. De ontstane emoties kunnen gedrag en bewegingspatronen beïnvloeden (McQuoid & 
Dijst, 2013, p. 28). Een voorbeeld is dat een eerdere ervaring op een plek er voor kan zorgen dat 
iemand zich daar prettig of juist onprettig voelt. Dit kan leiden tot verschillende reacties van een 
persoon. Zo kan iemand bij een onprettig gevoel gaan zweten als een lichamelijke reactie. Ook kan 
een dergelijk gevoel leiden tot ander gedrag. Deze persoon kan bijvoorbeeld een andere route kiezen 
of zich hier snel doorheen bewegen. Embodied experiences worden vaak beïnvloed door eerdere 
gebeurtenissen, herinneringen of associaties die de persoon heeft (Middleton, 2010, p. 576). 
Verschillende factoren kunnen van invloed zijn op deze gevoelens en ervaringen en kunnen sterk 
variëren per persoon (McQuoid & Dijst, 2013, p. 28). Dit komt mede doordat iedereen andere kennis 
en ervaringen met zich mee draagt.  

De beleving en de daarbij horende embodied experience worden gedeeltelijk veroorzaakt 
door prikkels die iemand op dat moment vanuit de omgeving krijgt. Deze prikkels komen in de 
hersenen van een individu terecht door middel van je zintuigen. Je lichaam ervaart door de 
binnenstad te zien, te ruiken, te voelen, te horen en zelfs te proeven (Duppen & Spierings, 2013, p. 
235). Deze zintuigen kunnen niet afzonderlijk worden gezien, op verschillende momenten op 
verschillende plekken zullen de zintuigen in verschillende mate worden geprikkeld (Middleton, 2010, 
p. 577). De prikkels uit de omgeving die door deze zintuigen worden waargenomen zorgen voor een 
beleving van een bepaalde locatie. Hierdoor ontstaat er een sense scape zoals die in paragraaf twee 
aan de orde zijn gekomen (Middleton, 2010, p. 581). Er is sprake van een multi-zintuigelijke invloed, 
want een persoon beleeft niet enkel door wat hij of zij ziet, maar ook door wat hij via de andere 
zintuigen binnenkrijgt (Wunderlich, 2008, p. 128). Toch kunnen de verschillende zintuigen worden 
omschreven door wat voor een prikkels ze naar de hersenen sturen. 
 De invloed van het eerste zintuig dat nader verklaard wordt is het zicht. Visuele ervaringen 
zijn van groot belang voor de beleving van de stedelijke omgeving. Door verschillende doelen die 
mensen hebben tijdens het lopen wordt hun manier van kijken beïnvloed. Drie manieren van kijken 
kunnen worden onderscheiden (Degen, 2008, p. 1909). Mensen die met een bepaald doel door de 
binnenstad lopen 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, 2008, p. 1909). Alle drie de factoren – de 
fysieke, functionele en sociale binnenstad – kunnen worden beleefd door deze te zien. 

De tweede zintuigelijke waarneming is reuk, ofwel het ruiken. De geur die ergens aanwezig is 
kan van invloed zijn op beleving van de binnenstad. Geuren zijn lastig te identificeren, het wordt 
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eerder als prettig of onprettig omschreven, dan de echte geur te benoemen (Chebat & Michon, 2003, 
p. 531). Daarnaast heeft een sterkere intensiteit van een geur vaak een negatief effect op de ervaring 
ervan. Als iemand een geur ruikt denkt deze vaak terug aan een bepaald moment of evenement. Als 
dit moment of evenement in het verleden positief was, zal de geur ook eerder als plezierig ervaren 
worden, wat weer een positief effect heeft op de beleving van de omgeving op dat moment (Chebat 
& Michon, 2003, p. 531). Door een ‘vieze’ geur kan de omgeving negatiever worden ervaren dan 
wanneer het op straat lekker ruikt, bijvoorbeeld door een bloemenkraam (Edensor, 2007, p. 219). 
Daarnaast kan deze geur ander gedrag veroorzaken. Zo gebruiken winkels geuren om mensen te 
trekken en zelfs meer geld uit te laten geven (Chebat & Michon, 2003, p. 530). Geuren van lavendel, 
kaneel en citrusvruchten kunnen een rustgevend gevoel veroorzaken, pepermunt en rozemarijn 
hebben een tegengesteld effect (Chebat & Michon, 2003, p. 530). Dit zijn echter geuren die eerder in 
overdekte plekken kunnen hangen, al dan niet kunstmatig. Een geur kan ook het gevoel oproepen 
dat je op een bepaald punt bent aangekomen (Duppen & Spierings, 2013, p. 239). In dat geval speelt 
eerder bezoek aan een locatie een rol. Een persoon associeert die plek dan met een specifieke geur.  

Ook het zintuig gevoel, ofwel tast kan van invloed zijn op beleving. Wunderlich (2008, p. 129) 
maakt onderscheid tussen twee vormen van tast. De eerste vorm van tast, ‘reach touch’, 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, al kunnen ook handen gebruikt worden om 
bijvoorbeeld iets aan te wijzen op een kaart bij wijze van navigatie. Door tast voelt men over wat 
voor een soort bestrating ze lopen en wordt de kou of warmte ervaren. De schoenen en kleding die 
een persoon kiest te dragen hebben ook invloed hoe het lopen voelt (Middelton, 2010, p. 586). Een 
tweede vorm van tast volgens Wunderlich is ‘global touch’ (Wunderlich, 2008, p.129). Hiermee wordt 
het algehele contact bedoeld dat het lichaam heeft met de fysieke omgeving. Tijdens het lopen in de 
binnenstad voelen individuen zich altijd onderdeel van het ruimtelijke geheel (Wunderlich, 2008, p. 
129).  

Een vierde zintuigelijke 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) en hebben 
invloed op hoe een stad herinnerd wordt (Harold, 2013, pp. 846-7). Bij geluid kan gedacht worden 
aan termen als lawaai, verkeer, praten of muziek, maar ook het wegblijven van geluid en dus stilte 
(Harold, 2013, p. 847). Het is waarschijnlijk het zintuig dat het gemakkelijkst te beïnvloeden valt door 
de lopende persoon zelf. Geluiden die ongewenst zijn kunnen buitengesloten worden door muziek te 
luisteren door middel van koptelefoons (Middleton, 2010, p. 585). 

 Het laatste zintuig dat ook invloed heeft op de beleving van de stad, is dat van smaak 
(Duppen & Spierings, 2013, p. 235; Middleton, 2010, p. 581). Dit zintuig spreekt waarschijnlijk het 
minst tot de verbeelding, omdat een bezoeker de omgeving zelf niet proeft. Toch kunnen er 
voorbeelden worden gegeven hoe smaak van invloed kan zijn op de beleving van de omgeving. Als 
iemand op een terras zit en wat zit te eten of te drinken, kan dit invloed hebben op zijn of haar 
ervaring. Als iets lekker is zal de omgeving positiever worden beleefd dan als iets niet lekker is. Ook 
iets dat iemand eerder in een bepaald restaurant heeft gegeten kan nu nog beïnvloeden hoe diegene 
nu over dat restaurant denkt. Hieruit blijkt dat herinneringen en kennis over locaties ook van een 
degelijk belang zijn bij de beleving van een omgeving. 

Alle vijf de zintuigen hebben dus invloed op hoe de binnenstad beleefd wordt. Deze beleving 
door middel van het gevoel en de impressies is voor elk individu anders (Montgomery, 1998, p. 100). 
Tijdens het lopen in de binnenstad ervaren mensen de stedelijke omgeving waar ze zich in bevinden 
op hun eigen manier. De omgeving wordt gefilterd door een persoonlijk filter van zintuigen en 
persoonlijke factoren. Bij deze persoonlijke factoren kan gedacht worden aan de kennis, ideeën, 
gemoedstoestand en geschiedenis van een persoon, maar ook aan de normen en waarden waar het 
individu waarde aan hecht (Montgomery, 1998, p. 100). Het beeld dat iemand van een plaats heeft, 
en hoe diegene die plaats beleeft, is daarom een som van wat gebeurd is in het verleden en in het 
heden (Metro-Roland, 2012, p. 6; Montgomery, 1998, p. 111). Dit kan niet los van elkaar gezien 
worden. Zo hangt de beleving van een locatie heel erg samen met herinneringen op deze locatie 
(Degen & Rose, 2012, p. 3279). Als iemand eerder op een plek is geweest, kunnen de gebeurtenissen 
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die er toen plaats hebben gevonden nu nog invloed hebben op wat een persoon nu ervaart. Zo kan 
een persoon zich misschien herinneren hoe de omgeving er eerder uitgezien heeft (Degen & Rose, 
2012, p. 3279). Dit verschil in fysieke omgeving heeft een grote invloed op hoe diezelfde omgeving 
nu wordt ervaren. Voorbeelden zijn gedachten aan gebouwen en andere fysieke kenmerken uit het 
verleden, maar ook herinneringen aan andere locaties kunnen opkomen als iemand door een stad 
loopt (Degen & Rose, 2012, p. 3280). Mensen gaan de verschillende locaties dan met elkaar 
vergelijken en er kunnen daardoor zelfs herinneringen van andere steden of landen naar boven 
komen. De herinneringen kunnen naar boven komen als ze het vergelijken met een locatie waar ze 
eerder zijn geweest, maar ook kan er herkenning ontstaan uit bijvoorbeeld een eerder gelezen boek. 
In die zin kan kennis ook invloed hebben op de beleving. Een voorbeeld van de invloed van kennis en 
cultuur is bijvoorbeeld de herkenning van borden. Ook al zijn deze wereldwijd voor een groot deel 
gestandaardiseerd, in Aziatische landen met een ander schrift zullen de meeste Westerlingen de 
tekens niet herkennen. De borden zullen in dat geval een gevoel van onwetendheid oproepen en 
geen duidelijkheid geven (Cronin, 2006, p. 625). Hierbij is kennis dus erg belangrijk om een bord juist 
te kunnen interpreteren. 
 
 

2.4 Het beleven van de binnenstad door vijfenzestigplussers 
 
Inmiddels zijn onderwerpen als hoe men de omgeving ervaart en uit welke factoren de binnenstad 
allemaal bestaat, behandeld. Daaruit is al naar voren gekomen dat mensen de stedelijke omgeving 
tijdens het lopen op hun eigen manier ervaren. De omgeving wordt beleefd door een persoonlijk 
filter. Het persoonlijk filter wordt beïnvloed door persoonskenmerken. Deze persoonskenmerken zijn 
bijvoorbeeld de leeftijd en het geslacht van een individu, maar ook de kennis en andere 
herinneringen die deze persoon heeft. Binnen dit onderzoek is de leeftijd van de bezoeker een 
belangrijk persoonskenmerk. In dit onderzoek ligt de focus op bezoekers met een leeftijd van 
vijfenzestig jaar en ouder. Hun ervaring zal anders zijn dan van jongere bezoekers, omdat zij te 
maken hebben met het verouderen van hun lichaam en daardoor andere barrières en angsten zullen 
kennen (Phillips e.a., 2013, p. 113-4).   

In dit hoofdstuk zal aan de orde komen wat er bekend is over die ervaring van deze 
doelgroep. Er zullen elementen, kenmerken en gebeurtenissen naar voren worden gebracht die een 
ervaring positief of negatief kunnen beïnvloeden. Door een stad lopen is niet altijd een fijne ervaring, 
want dit kan ook als ongemakkelijk ervaren worden (Smith & Hetherington, 2013, p. 7). Er zullen 
zowel factoren zijn die voor iedereen gelden, als factoren die specifiek binnen de doelgroep van 
vijfenzestig jaar en ouder, aan de orde komen. De paragraaf zal echter beginnen met een schets over 
wat de leeftijd van vijfenzestig jaar of ouder betekent voor een persoon en wat de kenmerken van 
deze doelgroep zijn. De kenmerken zijn bijvoorbeeld hun tijdsbesteding, maar bijvoorbeeld ook de 
invloed van herinneringen op hun beleving. Daarna zal voor de fysieke, functionele en sociale 
factoren worden beschreven wat de ouderen in het algemeen als prettig en onprettig ervaren. Voor 
sommige elementen binnen die factoren geldt dat dit ook voor andere doelgroepen op gaat en dat 
het geen doelgroep specifieke voorkeuren zijn. 
 
2.4.1 Leeftijd als persoonlijk kenmerk 
De ervaring van een omgeving wordt niet enkel bepaald door hoe de fysieke, functionele en sociale 
factoren beleefd worden, maar wordt ook beïnvloed door persoonlijke factoren. Dit omdat de 
persoonlijk factoren het filter van die persoon beïnvloeden. Eén van die persoonlijke factoren is 
leeftijd. Leeftijd heeft invloed op hoe een bezoeker een omgeving ervaart, omdat het onder andere 
zorgt voor een bepaalde levensstijl. Een persoon komt in zijn leven in verschillende fasen terecht met 
daarbij behorende kenmerken. Vijfenzestigplussers worden vaak als één groep gezien. Deze groep zal 
in gedeeltelijk inderdaad in dezelfde levensfase zitten. Het is echter zeker niet zo dat alle mensen 
met dezelfde leeftijd dezelfde levensstijl hebben. Leeftijd is maar één enkele factor die van invloed is 
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op de levensstijl van een persoon. Zo zou het goed kunnen dat bezoekers met een leeftijd van veertig 
en zeventig meer op één lijn zitten qua ervaring van de omgeving, dan twee personen met dezelfde 
leeftijd (Phillips e.a., 2013, p. 114). Personen zijn namelijk nooit het zelfde, ook niet als zij dezelfde 
leeftijd hebben (Vine e.a., 2012, p. 424). Leeftijd is anderzijds een logische indeling van doelgroepen, 
omdat tijdens de levensloop van een persoon het gebruik en de mate van comfort van een omgeving 
verandert (Phillips e.a., 2013, p. 114). Het is daarom een interessante leeftijdsgroep om voor na te 
gaan hoe zij een binnenstad beleven. 
  
2.4.2 Eigenschappen van vijfenzestigplussers en hun beleving 
Als bezoekers ouder worden, verandert hun gebruik en beleving van de binnenstad (Biggs & Tinker, 
2007, p. 8). Dit heeft verschillende oorzaken. Het heeft onder andere te maken met de 
eigenschappen die bij deze leeftijdsgroep horen. Belangrijke eigenschappen van de doelgroep zullen 
hier aan de orde komen en hoe zij de beleving beïnvloeden.  

Ten eerste kan zowel hun mentale als fysieke gezondheid achteruit gaan (Phillips e.a., 2013, 
p. 114). Denk bij mentale achteruitgang bijvoorbeeld aan geheugenverlies, waardoor eerder bekende 
plekken niet meer herkend worden. Fysieke achteruitgang bij ouderen wordt onder andere 
gekenmerkt door het slechter ter been zijn (Phillips e.a., 2013, p. 114). Toch verkeren veel ouderen in 
een prima gezondheid (White e.a, 2013, p. 4). Een tweede oorzaak waardoor het gebruik van de 
binnenstad kan veranderen is door stedelijke (her)ontwikkeling (Phillips e.a., 2013, p. 114). Ook 
hierbij kan het gevolg zijn dat eerder bekende plekken nu als onbekend aandoen voor de oudere 
bezoeker. Zij kunnen hierdoor in de war raken. Gevolgen hiervan zijn dat deze bezoekers huiverig 
worden om de binnenstad te bezoeken en daardoor hun zelfstandigheid verliezen (Phillips e.a., 2013, 
p. 114). De mate waarmee het gebruik van de binnenstad verandert door bovenstaande oorzaken 
kan sterk verschillen per bezoeker. Dit heeft te maken met bijvoorbeeld hun eerdere ervaringen in 
het leven en in hoeverre zij de binnenstad bezoeken in het bijzijn van vrienden of familie (Phillips 
e.a., 2013, p. 114). Als oudere personen zich in de openbare ruimte bevinden, heeft dit vaak een 
positieve invloed op deze personen. Zo voelen ze zich er jonger door en blijven ze in contact met 
anderen, maar is het ook een reden om in beweging te blijven en wat variëteit in hun leven te 
behouden (Spencer e.a., 2013, p. 123; Meneerly, 2009, p. 1043). Daarbij behouden zij ook hun 
zelfrespect als zij zich prettig blijven voelen in de binnensteden die vroeger zo normaal voor hen 
waren (Phillips e.a., 2013, p. 114). 

Een tweede eigenschap die de beleving kan beïnvloeden is de tijdsbesteding van ouderen. 
Nederlanders hebben steeds minder vrije tijd, dit geldt alleen niet voor de meestal al 
gepensioneerde vijfenzestigplussers (Verbeek & De Haan, 2011, p. 15). Het aantal uren per week dat 
zij vrij kunnen besteden ligt al sinds de jaren zeventig rond zestig uur per week (Verbeek & De Haan, 
2011, p. 25). De oudere bevolking besteed meer tijd aan activiteiten binnenshuis (Scheidt & Windley, 
2006, p. 111). Toch wil dit zeker niet zeggen dat zij thuis achter de geraniums gaan zitten. De 
vijfenzestigplussers van tegenwoordig is steeds mobieler en blijven langer actief dan vroeger 
(Verbeek & De Haan, 2011, p. 37). Zij trekken er vaker op uit dan mensen in de levensfase waarbij 
werk- en zorgtaken worden gecombineerd (Verbeek & De Haan, 2011, p. 33). Na hun 
vijfenzeventigste neemt hun participatie van activiteiten in de vrije tijd echter wel af, twintig procent 
van deze groep onderneemt dan minder dan één keer per week een buitenhuiselijke activiteit die 
niet gericht is op noodzakelijke behoeften (Verbeek & De Haan, 2011, p. 31). Er wordt daarom ook 
wel eens het onderscheid gemaakt tussen ‘jonge’ ouderen met een leeftijd van vijfenzestig tot en 
met vierenzeventig jaar, en de ‘oude’ ouderen die vijfenzeventig jaar of ouder zijn (Verbeek & De 
Haan, 2011, p. 92). 

Een derde eigenschap hangt ook samen met de pensionering van vijfenzestigplussers. Als 
mensen niet meer werken hebben ze geen inkomsten meer vanuit hun werkgever. De inkomsten van 
ouderen bestaan daarom uit een AOW en een eventueel aanvullend pensioen of spaargeld (Hoeben, 
2005, p. 41). Doordat mensen met een hoog inkomen vaak een aanvullend pensioen bovenop hun 
AOW krijgen vallen zij na hun pensionering niet ver terug in koopkracht (Jacobs, 2007, p. 2). Toch 
neemt het inkomen van ouderen vanaf hun pensionering gemiddeld af (CBS, 2014a). In 2012 was het 
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jaarlijks inkomen van een persoon tussen de vijfenzestig en zeventig jaar nog ruim 
zesentwintigduizend euro per jaar. Voor dat zelfde jaar komt het inkomen van ouderen van zeventig 
jaar en ouder nauwelijks meer uit boven de twintigduizend euro per jaar (CBS, 2014a). Net als voor 
veel andere groepen geldt dat ook ouderen er de laatste jaren qua koopkracht wat op achteruit zijn 
gegaan (PCOB, 2014). Toch valt deze afname in koopkracht in vergelijking met andere groepen mee 
(Heck, 2012). Over de koopkracht zijn er continu discussies, maar het koopgedrag van 
vijfenzestigplussers verandert in ieder geval. Deze verandering maakt ze anders dan veel andere 
consumenten. Zo hechten ze minder waarde aan veel goederen en deze moeten vooral functioneel 
en kwalitatief zijn (Valkeneers, 2006, p. 108). Daarbij geloven ouderen vaak dat een hogere prijs het 
gevolg is van een goede kwaliteit (Valkeneer, 2006, p. 120). Ook maken ze vaak een bewuste keuze 
voor een product, waardoor ze minder impulsief zijn in hun aankopen. Die impulsiviteit bij het doen 
van aankopen komt bij jongere leeftijdsgroepen vaker voor (Valkeneers, 2006, p.120). Als winkeliers 
en horecagelegenheden ook ouderen als consument willen behouden zullen zij zich hiervan bewust 
moeten zijn en er op moeten inspelen.   

Een andere eigenschap die de beleving van de binnenstad voor ouderen beïnvloedt zijn de 
werking van kennis en herinneringen (Degen & Rose, 2012, p. 3279). In de paragraaf over beleving 
zijn al manieren benoemd hoe herinneringen en kennis invloed hebben op de beleving, maar het is 
belangrijk dit hier nogmaals te benoemen. Ook al is dit vierde kenmerk niet uniek voor deze 
leeftijdsgroep, want in tegenstelling tot andere leeftijdsgroepen hebben ouderen een langere tijd 
gehad om kennis op te doen en zullen er grotere verschillen zijn in bijvoorbeeld de fysieke, 
functionele en sociale omgeving om te herinneren. Anderzijds kunnen ze ook in een stadium zijn 
waarbij hun geheugen ze in de steek laat en ze dus steeds minder herinneren of vergissingen maken 
in hun kennis en associaties (Phillips e.a., 2013, p. 114). 

Aangezien het aantal ouderen in Nederland toeneemt, en mensen ook steeds ouder worden, 
is het van belang om te weten wat een aantrekkelijke stad voor vijfenzestigplussers betekent 
(Walford e.a., 2011, p. 163). Nu voldoen lang niet alle publieke ruimtes, waar ook een binnenstad tot 
gerekend kan worden, aan de wensen van ouderen (Spencer e.a., 2013, p. 109). Anderen vinden dat 
een goed ontworpen en dus prettige stad voor ouderen, ook vanzelfsprekend een goede stad voor 
de rest van de bezoekers zal zijn (Spencer, 2013, p. 110; Walford e.a., 2011, p. 168). In het volgende 
gedeelte zal de beleving van fysieke, functionele en sociale factoren achtereenvolgens worden 
behandeld. Er zal zowel worden ingegaan op de factoren die door alle leeftijdsgroepen als prettig 
ervaren worden, als factoren die leeftijdsspecifiek zijn.  
  
2.4.3 Beleving fysieke factoren 
Er zijn specifieke fysieke factoren te benoemen die invloed hebben op de beleving van bezoekers. 
Algemeen wordt aangenomen dat bezoekers naar de binnenstad komen, omdat zij een meerwaarde 
hechten aan de historische, culturele en sociale voorzieningen die aanwezig zijn tijdens het winkelen 
(Gorter e.a., 2003, p. 221).  

Een belangrijk fysiek aspect van de binnenstad is de bebouwde omgeving, de door Lynch 
benoemde oriëntatiepunten (Lynch, 1960, p. 47). Het uiterlijk van de gebouwen speelt een rol bij de 
beleving tijdens het lopen. Ze geven een identiteit aan een stad, die belangrijk is voor het trekken en 
behouden van bezoekers (Montgomery, 1998, p. 113). Denk bijvoorbeeld aan het verschil in het 
gevoel dat opgewekt wordt bij statige monumentale panden of vervallen kraakpanden, hoogbouw of 
laagbouw en bij gebouwen met of zonder ramen. Diversiteit in architectuur wordt over het algemeen 
positief ervaren (Montgomery, 1998, p. 112). Voor vijfenzestigplussers gelden de typerende 
gebouwen en stijlen ook vaak als oriëntatiepunten als zij door de stad lopen. Dit geldt voornamelijk 
voor vrouwelijke vijfenzestigplussers. Toch vinden ze het soms lastig in het oog te houden, doordat 
ze meer bezig zijn met op de weg en bestrating te letten, uit angst om te vallen (Phillips e.a., 2013, p. 
120). Winkels proberen gebruik te maken van het feit dat de architectuur mee speelt in de beleving. 
Zij proberen te imponeren door middel van het gebouw waar zij in gevestigd zitten (Spierings, 2013, 
p. 45). Dit gebeurt onder andere doordat winkels zich vaak vestigen in gebouwen die er al lang staan. 
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Dit, in tegenstelling tot de moderne en steriel ogende winkelcentra, geeft de winkels een identiteit 
(Warnaby, 2006, p. 288). 
 Ook verschillende kleuren in de omgeving, kunnen een verschillend gevoel geven. Warme 
kleuren als geel en rood kunnen een opgewekt gevoel of een spanning bij de bezoeker naar boven 
brengen. Dit terwijl de koelere kleuren als groen en blauw voor het gevoel van rust en veiligheid 
kunnen zorgen (Rompay e.a.,  2012, p. 804). Bezoekers blijken rood in een winkelomgeving als 
minder prettig te ervaren dan bijvoorbeeld blauw (Rompay e.a.,  2012, p. 804). 

De status van de infrastructuur is ook van belang voor de beleving. De mate van onderhoud, 
aanwezigheid van voetpaden en mogelijkheden om veilig over te steken beïnvloeden de ervaring 
tijdens het lopen in de binnenstad. De paden waarover bezoekers lopen moeten vooral niet te 
bijzonder zijn, maar bij de rest van de omgeving passen (Brodeur, 2003, p. 26). Te kleine bestrating 
kan ervoor zorgen dat de mensen te veel op hun stappen moeten letten, dit leidt af van de overige 
beleving van de omgeving. Deze fysieke factor is zeker voor de oudere bevolking erg belangrijk. Goed 
onderhouden en gelijke paden maken een binnenstad toegankelijker voor de vijfenzestigplussers 
(Spencer e.a., 2013, p. 120). Niet enkel het onderhoud van de paden heeft invloed op de ervaring van 
deze paden, ook de manier hoe ze aangelegd zijn en de mogelijkheden om van een bepaalde route af 
te wijken zijn erg belangrijk. Zo moedigen in bochten aangelegde straten de bezoekers aan om door 
te winkelen (Spierings, 2013, p. 45). Men zou nieuwsgierig zijn naar wat zich ‘om de hoek’ bevind. 
Daarnaast moeten er mogelijkheden zijn om in verschillende routes te lopen. Jane Jacobs vindt het 
daarom belangrijk dat blokken van bebouwing niet te groot zijn (Figuur 2.4.1) (Montgomery, 1998, p. 
107). Het zijn randen in de fysieke ruimte en deze blokken van gebouwen vormen daarom barrières. 
Als deze blokken niet te groot zijn, komen bezoekers vaker op een knooppunt terecht. Er zijn dan 
mogelijkheden om af te wijken van routes waardoor verschillende mensen verschillende routes gaan 
kiezen. Dit bevordert het straatleven (Montgomery, 1998, p. 107).  

 
Figuur 2.4.1: Grootte blokken van bebouwing en gevolg: A) Geen mogelijkheid om van route af te wijken – B) 
Mogelijkheid tot afwijken, bevordering van het straatleven. Bron: Montgomery, 1998, p. 108. 

 
De aanwezigheid van bomen en andere beplanting kunnen een positief effect hebben op de ervaring 
van de binnenstad (Brodeur, 2003, p. 27). Dit heeft verschillende oorzaken. Bomen zorgen voor een 
schonere lucht en er komen planten in bloei staan, beide kunnen geroken worden door bezoekers 
(Pothier & Millward, 2013, p. 1380). Voor vijfenzestigplussers geldt de aanwezigheid van groen in de 
binnenstad ook voor een positievere beleving (Spencer e.a., 2013, p. 121). Als er geen beplanting in 
een binnenstad aanwezig is missen zij dit. Bomen hebben als bijkomend voordeel, dat ze voor extra 
schaduw zorgen, iets waar de oudere bezoeker behoefte aan heeft als het warm is en de zon volop 
schijnt (Vine e.a., 2012, p. 438-9). Ook de aanwezigheid van water, of waterelementen, zorgen voor 
extra beleving van de binnenstad (Spencer e.a., 2013, p. 121). Een belangrijke reden hiervoor is dat 
ze voor een mooi en afwisselend beeld zorgen (Montgomery, 1998, p. 111). Daarbij kunnen 
waterwegen ook gelden als een barrière, of juist als pad, als er boten doorheen varen. 
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Als er aan vijfenzestigplussers wordt gevraagd naar hun ervaring met de openbare ruimte, komen 
enkele factoren duidelijk naar voren. Zo is het voor hen van belang dat er voldoende bankjes 
aanwezig zijn (Biggs & Tinker, 2007, p. 15; Spencer e.a., 2013, p. 121; Vine e.a., 2012, p. 439). Door 
hun leeftijd houdt niet iedereen het vol lang te lopen en bestaat er de lichamelijke behoefte om 
tijdelijk te zitten. Ook de wetenschap dat er genoeg en nabij gelegen openbare toiletten aanwezig 
zijn, hebben een positieve invloed op de beleving van ouderen van de binnenstad (Spencer e.a., 
2013, p. 120). 
 
2.4.4 Beleving functionele factoren 
De functionele factoren beïnvloeden ook de beleving van de vijfenzestigplussers die door de 
binnenstad lopen. Een gemixte binnenstad qua functies is erg belangrijk (Vine e.a., 2012, p. 425). 
Daarbij is ook de nabijheid van deze grote variëteit aan voorzieningen, en dus aan goederen, 
belangrijk voor de oudere bevolking (Vine e.a., 2012, p. 426). Zij hechten waarde aan andere 
voorzieningen in de binnenstad dan de jongere bezoekers.  

De winkels die bezoekers nodig hebben is afhankelijk van het winkelgedrag van deze 
bezoekers (Meneely e.a., 2009, p. 1042). Doordat ouderen, met name zij die voor en in de Tweede 
Wereldoorlog geboren zijn, minder materialistisch zijn ligt hun focus bij het bezoeken van de 
binnenstad niet altijd bij het kopen van nieuwe producten (Myers & Lumbers, 2008, p. 269). Als ze 
dan wel wat kopen hechten ze vaak wel waarde aan duurzame en milieuvriendelijke producten 
(Valkeneers, 2006, pp. 107-8). Hiervoor nemen ze dan de tijd om de juiste winkel te vinden en ze 
zullen zelden impulsief een aankoop doen. Daarbij neemt het bezoek aan ketenwinkels af naarmate 
een persoon ouder wordt. Van de personen met een leeftijd van vijfenzestig tot zeventig bezoekt 
negenenzestig procent nog ketens. Voor bezoekers met een leeftijd van tachtig jaar of ouder is dit 
slechts zesendertig procent (Meneely e.a., 2009, p. 1046-7). Ouderen die soms wat bang zijn voor 
bijvoorbeeld criminelen in de openbare ruimte zoeken soms hun toevlucht naar winkelcentra (White 
e.a., 2013, p. 2). Hier voelen zij zich dan meer op hun gemak door aanwezige beveiliging of de sociale 
controle die er aanwezig is.  

Een voorziening die vijfenzestigplussers graag in hun nabijheid hebben is de openbare 
bibliotheek (Galluzzi, 2010, p. 332). Hier kunnen zij boeken lenen, maar zijn ze tegelijkertijd onder de 
mensen. Veel voorzieningen die belangrijk zijn voor de oudere bevolking van een stad hebben te 
maken met het in stand houden van sociale contacten (Toepoel, 2013, p. 358). Daarom zijn ook 
andere gemeenschapsvoorzieningen van belang, omdat zij vaak in contact komen met andere 
gelijkgestemden. Hierbij kan gedacht worden aan de kerk of een sociëteit (Royers & Penninx, 2007, p. 
13). Ook cafés kunnen voor meer sociale contacten zorgen en zijn in die zin belangrijke voorzieningen 
voor de vijfenzestigplussers (Buz e.a., 2014, p. 23). 

Het kan zijn dat de behoefte om een restaurant te bezoeken afneemt, omdat de smaak of de 
interesse om buitenshuis te eten voor ouderen afneemt (Meneely e.a., 2009, p. 1043). Als gevolg zou 
de interesse in het uit eten gaan, en de behoefte aan restaurants in de binnenstad, af kunnen 
nemen. 
 
2.4.5 Beleving sociale factoren 
De derde groep factoren die ook de beleving van vijfenzestigplussers in de binnenstad beïnvloeden 
zijn de sociale factoren. Uit de vorige paragraaf is al gebleken dat veel voorzieningen in de 
binnenstad worden bezocht met een sociaal motief. Er zijn echter ook sociale factoren die specifiek 
de beleving van ouderen beïnvloeden. Zo kunnen er bijvoorbeeld bepaalde angsten bestaan voor 
groepen mensen zodat een plek een barrière wordt. Dan is die barrière niet fysiek aanwezig, maar in 
de perceptie van die persoon wel (Phillips e.a., 2013, p. 122). Als er bijvoorbeeld bij een oudere dame 
ooit een tasje is gestolen toen zij langs een grote groep jongeren liep, kunnen andere groepen 
jongeren weer angstgevoelens oproepen. Deze vrouw zal hoogstwaarschijnlijk een andere route 
kiezen, aangezien deze onschuldige groep jongeren een barrière voor haar vormen. 

Winkelen wordt door de vijfenzestigplussers die alleen wonen ook gezien als een manier om 
met mensen in contact te komen (Meneely e.a., 2009, p. 1049). Zij hechten er dan ook meer waarde 
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aan om goed geholpen te worden tijdens het winkelen, dan jongere groepen (Meneely e.a., 2009, p. 
1043). Als zij meer persoonlijke service krijgen tijdens het winkelen beleven zij meer plezier aan deze 
bezigheid. Het doel van ouderen als ze de binnenstad ingaan beperkt zich echter meestal niet tot 
winkelen. Ook het ontmoeten van vrienden en familie, naar de film gaan, wat eten of gewoon naar 
de andere mensen om hen heen kijken behoren tot belangrijke doelen van een bezoek aan de 
binnenstad (White e.a., 2013, p. 9). 

De ervaring van drukte in de binnenstad is sterk persoonsafhankelijk. Zowel persoonlijke 
kenmerken, zoals wat die persoon tolereert als maximale drukte om zich heen, en kenmerken van 
die situatie hebben invloed op de ervaring van drukte. Tijdsdruk en winkelmotief (ben je op dat 
moment meer een utilitaire of meer een hedonistische shopper) kunnen situationele kenmerken zijn 
(Eroglu e.a., 2005, p. 1147). De hoeveelheid mensen om iemand heen kan voor de één gezellig 
voelen, terwijl een ander dezelfde hoeveelheid mensen als obstakels ziet voor het bereiken van het 
einddoel. Als iemand een hogere mate van drukte ervaart, zal het aantal positieve emoties afnemen 
en het aantal negatieve emoties toenemen (Eroglu e.a., 2005, p. 1147). Voor veel oude mensen 
worden de drukste momenten van een dag het liefst vermeden, omdat zij deze erg stressvol vinden 
(Vine e.a., 2012, p. 440-1). Met name grote groepen jongeren kunnen als negatief ervaren worden, 
zeker als zij zich rondom cafés en clubs bevinden (Spencer e.a., 2013, p. 120; Phillips e.a., 2013, p. 
120). Toch kan de aanwezigheid van de andere mensen een toegevoegde waarde hebben bij een 
bezoek aan de binnenstad. Het kijken naar andere mensen vinden de vijfenzestigplussers een prettig 
tijdverdrijf (Spencer e.a., 2013, p. 121). Ook gedragen mensen zich vaak als kuddedieren. Dit is 
bijvoorbeeld te zien als er een optreden op straat wordt gegeven. Op het moment dat er wat mensen 
bij staan te kijken, zullen andere voorbijgangers er ook eerder voor kiezen om een moment stil te 
staan (Simpson, 2012, p. 421). Dit kan zowel een positieve als negatieve invloed hebben op de 
beleving. Waar de één het als een prettige voorstelling en belevenis in de binnenstad ziet, kan een 
ander het als massaal en druk ervaren.  

Ook de mate van overzicht die ouderen in de binnenstad ervaren is van invloed op hun 
beleving. Voor oudere bezoekers die het overzicht in hun omgeving missen kan het gevoel van angst 
besluipen. Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden op plekken waar geen duidelijk onderscheid 
tussen verkeer is. Zo kan het gebeuren dat zij het als onplezierig ervaren als zij tussen fietsers of 
ander verkeer door moeten lopen (Vine e.a., 2012, p. 441). Ontstane verkeerssituaties hebben vaak 
te maken met de fysieke aanleg ervan, maar ook met het gedrag van de mensen. Als ouderen niet 
precies weten waar ze mogen of moeten lopen en er dus onduidelijkheid is, vinden ze dit vaak 
onprettig (Spencer e.a., 2013, p. 120). 

Ook de hoeveelheid geluid heeft invloed op de beleving van de mate van drukte in de 
binnenstad (Middleton, 2010, p. 584). Daarbij kan geluid uit sommige winkels als erg onprettig 
ervaren (White e.a., 2013, p.5). Soms wordt de afwezigheid van geluid als prettig ervaren en kiezen 
mensen ervoor om op zondagen als winkels gesloten zijn door de binnenstad te lopen (Middleton, 
2010, p. 585). Of men kan kiest ervoor om storend geluid buiten te sluiten door het dragen van 
oordopjes met muziek. Ouderen zullen echter minder vaak met muziek in hun oren door de straten 
lopen. Of mensen er voor kiezen om geluid buiten te sluiten hangt dan wel weer af van het gevoel 
dat er al bestaat. Als iemand zich onveilig voelt in een omgeving en wil horen wat er om zich heen 
gebeurt, kan deze persoon ook juist de keuze maken de omgevingsgeluiden niet buiten te sluiten, 
ook als deze niet prettig zijn (Middleton, 2010, p. 585).  
 
 

2.5 Conceptueel model 
 
Het theoretische kader is opgesteld en komt in deze paragraaf samen in een conceptueel model. 
Hierin komen de belangrijkste begrippen en verbanden naar voren. In deze paragraaf zal het 
conceptueel model worden uitgelegd en zullen er aan de hand van de theorie enkele verwachtingen 
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worden opgesteld. Deze verwachtingen hebben te maken met hoe en wat ouderen als prettig en 
onprettig zullen ervaren in de binnenstad. 
 
2.5.1 Uitleg model 
Het conceptueel model vloeit voort uit de theorie die in de vorige paragrafen van dit hoofdstuk zijn 
besproken (Figuur 2.5.1). Het model bestaat uit drie verschillende lagen, waarvan de onderste laag 
de uiteindelijke typering van een gebied is. De eerste drie blokken in de bovenste laag zijn allemaal 
met elkaar verbonden, omdat deze elk weer invloed op elkaar hebben. Het meest linkse blok van 
deze drie is de ‘manieren van lopen’. Uit de theorie is gebleken dat personen zich verschillend door 
de stad bewegen en dat dit onder andere ligt aan hun doel, hun snelheid en hoe zij zich oriënteren. 
Dit heeft allemaal invloed op in hoeverre zij bijvoorbeeld hun omgeving waarnemen. Voor iemand 
die snel en doelmatig loopt zullen de fysieke, functionele en sociale factoren van de binnenstad 
meestal minder opvallen. Deze binnenstad  vormt ook meteen het middelste blok van de bovenste 
laag. Dit blok is de binnenstad met al haar factoren zoals deze werkelijk is. De binnenstad is echter 
dat deze nooit objectief wordt ervaren, maar wordt beïnvloed door de manier van lopen en door 
persoonlijke factoren. Deze persoonlijke factoren, het meest rechtse blok, hebben hierop een grote 
invloed. Deze persoonlijke factoren zijn als het ware de ‘bril’ waardoor de binnenstad wordt 
waargenomen. Zo spelen herinneringen, kennis die men door de jaren heen heeft opgedaan en 
leeftijd een rol bij de beleving van de binnenstad. De persoonlijke factoren zorgen ervoor dat elk 
persoon de binnenstad anders ervaart. 

 
Figuur 2.5.1: Conceptueel model; Wat is van invloed op de beleving van de binnenstad en hoe leidt dit tot een 
typering? 
 

Door deze diversiteit in mensen wordt de beleving van looproutes door de binnenstad, maar ook de 
gelopen route beïnvloed. Dit is te zien in de tweede laag van het model. De beleving wordt 
bijvoorbeeld beïnvloed door de snelheid waarmee een persoon door de binnenstad heen loopt, hoe 
de fysieke factoren er uit zien en of de persoon herinneringen aan die plek heeft. Ook de gelopen 
route wordt door deze verschillende aspecten beïnvloed. Zo is het voorstelbaar dat als een persoon 
slechte ervaringen met een straat heeft of de winkels onaantrekkelijk vindt, hij of zij voor een andere 
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route kiest. Ook de twee blokken uit de tweede laag kunnen niet los van elkaar gezien worden en 
beïnvloeden elkaar. Zo bepaalt de gekozen gelopen route hoe die route beleefd wordt. Al deze 
blokken samen vormen de beleving van een specifieke plaats of een gebied. Deze beleving kan 
worden uitgedrukt in een sfeer met daaraan gekoppelde typeringen. In de onderste laag ontstaan de 
sense scapes voor de bezoeker, beïnvloed door alle aspecten uit de lagen erboven. 
 
2.5.2 Verwachtingen 
Naar aanleiding van de theorie en het conceptueel model zijn er enkele verwachtingen ontstaan. Uit 
de rest van het onderzoek zal blijken of deze verwachtingen worden bevestigd of juist weerlegd 
kunnen worden. De verwachtingen die over de beleving van bezoekers gaan zijn specifiek voor de 
doelgroep van mensen met de leeftijd van vijfenzestig jaar of ouder. Alleen voor de eerste 
verwachting zal in de case blijken of deze blijkt te kloppen. 
 
1. Herinneringen zijn belangrijk voor de beleving van een binnenstad door ouderen.  
2. De aanwezigheid van historische panden heeft een positieve invloed op de beleving door ouderen. 
3. Ouderen zullen veel op de bestrating letten, uit angst om over ongelijkheden te vallen. 
4. Om de omgeving positief te ervaren moeten ouderen het gevoel van overzicht hebben, dit kan 
bijvoorbeeld negatief worden beïnvloed door chaos in het verkeer. 
5. De aanwezigheid van bomen en ander groen hebben een positieve invloed op de beleving van 
ouderen. 
6. De aanwezigheid van voldoende mogelijkheden om even uit te rusten, bijvoorbeeld in de vorm van 
bankjes, hebben een positieve invloed op de beleving van ouderen. 
7. Des te meer verschillende functies er bij elkaar zitten, des te positiever zal de ervaring van 
ouderen zijn. 
8. Ouderen hechten belang aan de aanwezigheid van een openbare bibliotheek in de binnenstad. 
9. Ketenwinkels hebben nauwelijks een aantrekkingskracht op ouderen. 
10. Een bezoek door ouderen aan de binnenstad wordt vaak uit sociaal motief gedaan en niet 
meteen om iets te kopen. 
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3. Methodologie 
 
In dit hoofdstuk gaat het over de aanpak van het onderzoek. Eerst zal er ingegaan worden op de 
reden van de keuze voor een kwalitatieve onderzoeksmethode in plaats van voor een kwantitatieve 
methode. Vervolgens zal de specifieke methode, de walk-along, worden toegelicht. In de derde 
paragraaf zal vervolgens de aanpak worden uitgelegd. Onderdelen van deze aanpak zijn onder 
andere hoe de walk-along stap voor stap uitgevoerd gaat worden en hoe respondenten worden 
gezocht. In de vierde paragraaf wordt ingegaan op hoe de data van de walk-alongs verwerkt wordt 
en hoe de analyse vervolgens gedaan wordt. 
 
 

3.1 Verantwoording kwalitatief onderzoek 
 
Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de beleving van bezoekers aan de binnenstad 
van Utrecht. Om dit doel te kunnen bereiken moet er voor een bepaalde onderzoeksmethode 
worden gekozen. De eerste afweging die gemaakt kan worden is tussen een kwantitatieve en een 
kwalitatieve onderzoeksmethode. Voor dit onderzoek zal een kwalitatieve methode voor de beste 
resultaten leiden. Dit heeft verschillende redenen. 
 Zo hebben kwantitatieve onderzoeksmethoden verschillende nadelen als ze toegepast 
zouden worden binnen dit onderzoek naar beleving van de binnenstad. Er wordt geen onderscheid 
erkend tussen de natuurlijke en sociale wereld (Bryman, 2012, p. 178-9). Dit houdt in dat er bij 
kwantitatieve methoden wetten worden getest en dat er nauwelijks rekening wordt gehouden met 
de diversiteit van mensen. Mensen zijn sociale wezens die zich overal anders gedragen en hun 
omgeving verschillend ervaren. Daarnaast is het resultaat van kwantitatieve methoden dat het een 
inzicht biedt in het gedrag van mensen, terwijl het doel van dit onderzoek juist is om inzicht te krijgen 
in de achterliggende redenen van dit gedrag en de beleving (Bryman, 2012, p. 408). 
 Om inzicht te krijgen in hoe de binnenstad beleefd wordt, kan er beter gebruik gemaakt 
worden van een kwalitatieve onderzoeksmethode. Kwalitatieve onderzoeksmethoden zoeken naar 
de betekenis achter gedrag (Bryman, 2012, p. 408). Kwalitatief onderzoek is noodzakelijk als er 
onderwerpen worden onderzocht waar nog weinig inzicht in is (Reinharz & Rowles, 1988, p. 10). Dit 
onderzoek gaat over de belevenis van het lopen van vijfenzestigplussers door de binnenstad en hoe 
zij dit ervaren. De ervaringen zijn altijd persoonlijk en verschillen per persoon en per situatie, iets wat 
alleen in de resultaten naar voren kan komen met behulp van een kwalitatieve methode. Tijdens de 
etnografische methode die gebruikt zal worden, krijgt de onderzoeker een tijdelijke inkijk in het 
gedrag en de beleving van de respondent (Bryman, 2012, p. 383). Er wordt als het ware getracht als 
de respondent te ervaren (Bryman, 2012, p. 399). Door een kwalitatieve methode te gebruiken krijgt 
men inzicht in de individuele, en soms unieke, beleving van de vijfenzestigplussers (Reinharz & 
Rowles, 1988, p. 11). Deze zullen resulteren in uitgebreide omschrijvingen van de beleving van de 
binnenstad door de respondent en geven daarom een veel gedetailleerder beeld over de ervaring 
dan een kwantitatieve methode zou kunnen (Bryman, 2012, p. 401). Daarbij geeft de kwalitatieve 
methode de respondenten de kans eigen ervaringen te delen. Aangezien herinneringen een rol 
spelen bij beleving is dit een belangrijke eigenschap van kwalitatief onderzoek (Reinharz & Rowles, 
1988, p. 129). Door kwalitatief onderzoek zal er beter begrepen worden hoe de vijfenzestigplussers 
de binnenstad ervaren (Boeije, 2009, p. 254). De etnografische methode die gebruikt wordt in dit 
onderzoek is de ‘walk-along’.  Deze methode zal in de volgende paragraaf nader worden toegelicht. 
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3.2 Onderzoeksontwerp  
 
Er is gekozen voor een kwalitatief etnografische onderzoeksmethode. Etnografische 
onderzoeksmethoden kunnen grofweg onderverdeeld worden in twee soorten: interviews en 
observaties. Beide onderzoeksmethoden hebben zowel voor- als nadelen (Kusenbach, 2003, p. 458). 
Een nadeel van een interview is dat de omgeving waarin het interview wordt afgenomen vaak anders 
is dan de context waar het om gaat. Als respondenten bijvoorbeeld thuis geïnterviewd worden over 
hun beleving van de binnenstad, kan men enkel spreken over eerdere ervaringen - die soms moeilijk 
te herinneren zijn - en niet over de ervaring op het moment zelf. Een nadeel van een observatie is dat 
puur het gedrag en de houding kunnen worden bestudeerd, terwijl het moeilijk is om iets te weten te 
komen over de gevoelens en ervaringen van de geobserveerde persoon. Om ervoor te zorgen dat er 
zo min mogelijk informatie verloren gaat, is een combinatie van beide methoden wenselijk. Op deze 
manier wordt geprofiteerd van de voordelen van beide methoden en worden de nadelen 
tegelijkertijd gecompenseerd (Carpiano, 2009, p. 265). Het combineren kan in de vorm van een 
zogenaamde 'walk-along'.  
 
3.2.1 De walk-along 
Om inzicht te krijgen in hoe ouderen de binnenstad van Utrecht beleven, zullen deze walk-alongs 
worden gebruikt als centrale onderzoeksmethode. 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 een geschikte methode, vanwege zijn natuurlijke aard. 
De methode kan worden omschreven als een methode waarbij de onderzoeker de respondent 
vergezelt op diens 'natuurlijke uitstapje'. Tijdens dit uitstapje wordt door middel van het stellen van 
vragen, luisteren en observeren, de ervaringen en handelingen van de respondent bestudeerd, 
terwijl deze zich door de fysieke omgeving verplaatst (Kusenbach, 2003, p. 463, Carpiano, 2009, p. 
264). Doordat de respondent gevraagd wordt om diens 'natuurlijke' route te lopen kan de invloed 
van de onderzoeker beperkt worden. De natuurlijke route wil zeggen dat zij deze zelf kunnen kiezen 
en dat deze niet vooraf door de onderzoeker is vastgelegd. De respondent zal hierdoor een keuze 
maken uit eigen ervaringen en zelf afwegingen maken op kruispunten. 

De methode heeft echter ook nadelen. Net als bij andere kwalitatieve onderzoeksmethoden 
zal de onderzoeker enige mate van invloed op de resultaten behouden. Om het onderzoek toch zo 
betrouwbaar mogelijk te houden wordt er gebruik gemaakt van verschillende tactieken (Boeije, 
2009, p. 274). Zo wordt de beïnvloeding van de onderzoeker beperkt door het gebruik van een 
topiclijst, waardoor alle respondenten op dezelfde manier bestudeerd worden. Ten tweede kan de 
aanwezigheid van de onderzoeker 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. Daarbij moet de respondent de onderzoeker vertrouwen. Zo kan bereikt worden dat de 
respondent dezelfde keuzes maakt en hetzelfde ervaart als bij afwezigheid van de onderzoeker.  

De interviews die gehouden worden tijdens de walk-along, zullen semigestructureerde 
interviews zijn. Dit houdt in dat er zowel voorbereide als vragen voor dat specifieke deel zullen 
worden gesteld (Carpiano, 2009, p. 265) Hierbij zal gebruik gemaakt worden van een topiclijst, die 
wordt opgesteld aan de hand van het theoretisch kader. Door het gebruik van een topiclijst kan 
ervoor gezorgd worden dat bij elke walk-along dezelfde onderwerpen aan bod komen en dezelfde 
vragen worden gesteld. De vragen zullen niet in een vaste volgorde gesteld worden, omdat er een 
aanleiding moet zijn tijdens de walk-along om een vraag te stellen. Hierdoor zal de volgorde van de 
vragen tijdens de wandeling variëren. Voor de resultaten is het van belang dat van elke respondent 
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dezelfde informatie wordt gevraagd. Zo kunnen de resultaten vergeleken worden en wordt het 
mogelijk om conclusies te trekken. 
 
3.2.2 Foto’s en mental-maps 
Tijdens de walk-along worden er dus vragen gesteld die eerder opgesteld zijn. Daarbij krijgen de 
respondenten naast het lopen van de route door de binnenstad nog een opdracht. Zij worden 
gevraagd foto’s te maken van de omgeving. Dit kan zowel op een plek zijn die zij positief als negatief 
ervaren. Doordat de respondenten deze foto’s zelf dienen te maken is te zien hoe zij naar hun 
omgeving kijken en wat daarin belangrijk is (Crang & Cook, 2007, p. 111). In dit onderzoek zullen de 
gemaakte foto’s vooral als ondersteuning van de interviews dienen. Daarbij is het een middel om de 
respondenten na te laten denken of ze een omgeving prettig of onprettig genoeg vinden om vast te 
leggen op camera. 
 Nadat de respondenten hun walk-along hebben gelopen krijgen zij nog een andere opdracht. 
Dit is het tekenen van een plattegrond van de binnenstad. Doordat ze dit uit hun hoofd moeten doen 
heet het ook wel een mental-map. Deze kaarten of plattegronden zijn heel persoonlijk en verschillen 
dan ook van persoon tot persoon. Ze zeggen iets over het beeld dat een persoon van een gebied 
heeft en wat de afbakening van dit gebied is (Raanan & Shoval, 2014, p. 29). Uit deze mental-maps 
zal duidelijk worden wat de respondenten ervaren als de grenzen van de binnenstad. Naast de vraag 
om een kaart te tekenen van de binnenstad mogen ze er ook elementen aan toe voegen die voor hun 
belangrijk zijn voor de binnenstad. Dit kunnen zowel fysieke, functionele als sociale factoren zijn. Uit 
de getekende elementen zal blijken welke factoren zij met de binnenstad associëren. Hun perceptie 
van de binnenstad zal hieruit duidelijk worden (Gould & White, 2012). 
 
 

3.3 Welke data te verzamelen? 
 
In de inleiding is de hoofdvraag en zijn de verschillende deelvragen al benoemd. Uiteindelijk moet er 
na het onderzoek een antwoord gegeven kunnen worden op deze vragen. In deze paragraaf zullen de 
diverse vragen uitgelegd worden en wat voor data ervoor verzameld moet worden om ze te kunnen 
beantwoorden. Zo kan de beoogde data worden verkregen en wordt er aan de validiteit van het 
onderzoek voldaan (Boeije, 2009, p. 274). Daarna komt de topiclijst aan de orde. Aan de hand van de 
topiclijst zal de data verkregen moeten worden. Een goede topiclijst met aansluitende vragen is 
daarom van belang.  
 
3.3.1 Onderzoeks- en deelvragen 
In totaal draait het in dit onderzoek om de beantwoording van de onderzoeksvraag en vier 
deelvragen. Er wordt gekeken welke data er nodig is om de verschillende vragen uiteindelijk in de 
conclusie te kunnen beantwoorden. Voor alle vragen geldt dat zij aangepast zijn op de specifieke 
doelgroep van dit onderzoek. Deze doelgroep zijn bewoners van de Gemeente Utrecht met een 
leeftijd van vijfenzestig jaar of ouder. Dit is een interessante groep omdat het voor hun erg belangrijk 
is dat de binnenstad toegankelijk blijft. Als zij zich er niet meer prettig voelen zullen zij de binnenstad 
gaan vermijden en afhankelijker worden. Ook al is de Gemeente Utrecht momenteel een jonge stad 
qua leeftijd van haar inwoners, ook deze jonge inwoners gaan op een gegeven moment de leeftijd 
van vijfenzestig bereiken. De groep ouderen wordt alleen maar groter door de vergrijzing. Om de 
vragen over deze doelgroep te kunnen beantwoorden is het in ieder geval van belang dat alle 
respondenten aan deze eis van leeftijd en woonplaats voldoen. 
 
Onderzoeksvraag 
In hoeverre beïnvloeden fysieke, functionele en sociale factoren de beleving van de binnenstad van 
Utrecht voor bewoners van de Gemeente Utrecht met een leeftijd van vijfenzestig jaar of ouder? 
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Een onderzoeksvraag is een overkoepelende vraag en geeft een beeld van het hele onderzoek. Deze 
vraag is voor de overige drie onderzoeken naar andere doelgroepen dezelfde, alleen dan aangepast 
aan die doelgroep. Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is het van belang om de 
mening te weten van de respondenten over zowel de fysieke, functionele en sociale factoren. Wat de 
verschillende factoren inhouden is in de theorie naar voren gekomen. De onderwerpen moeten 
worden opgenomen in de topiclijst zodat er tijdens de walk-along vragen over gesteld worden. 
 
Deelvraag 1 
Wat is de binnenstad van Utrecht volgens bewoners van de Gemeente Utrecht met een leeftijd van 
vijfenzestig jaar of ouder? 
 
Deze deelvraag is van belang om een beeld te krijgen wat de respondenten van de binnenstad van 
Utrecht vinden. Deze binnenstad kan bijvoorbeeld variëren in afbakening. Waar vinden de 
respondenten bijvoorbeeld waar de grenzen van de binnenstad liggen. Daarnaast is het ook van 
belang om te weten welke elementen de respondent associeert met de binnenstad van Utrecht. 
Voor de beantwoording van deze deelvraag zullen de mental-maps gebruikt worden. Deze schetsen 
een goed beeld van de afbakening en de perceptie van de binnenstad volgens de respondenten. 
 
Deelvraag 2 
Welke routes en op welke manier lopen de bewoners van de Gemeente Utrecht met een leeftijd van 
vijfenzestig jaar of ouder door de binnenstad van Utrecht? 
 
De tweede deelvraag is van belang om onder andere te kijken welke plekken de respondenten in de 
stad opzoeken. Daarbij dient dit als een interessant onderwerp om een vergelijking met de andere 
doelgroepen te maken. Om deze deelvraag te beantwoorden is het van belang de route die de 
respondenten lopen te noteren. Er zal ook een inzicht moeten worden gegeven in welke afwegingen 
ze maken. Deze afwegingen bestaan bijvoorbeeld uit de keuze die ze op een kruispunt maken. Ook 
het gemak van lopen is een onderdeel van deze deelvraag. Zeker voor vijfenzestigplussers, waarbij 
lopen soms een zware fysieke bezigheid kan zijn, is dit een belangrijk onderwerp binnen deze 
deelvraag. 
 
Deelvraag 3 
In hoeverre spelen herinneringen (en andere leeftijdsspecifieke kenmerken) een rol bij de beleving 
van de binnenstad van Utrecht voor bewoners van de Gemeente Utrecht met een leeftijd van 
vijfenzestig jaar en ouder? 
 
Deze derde deelvraag is een vraag die specifiek op de doelgroep gericht is. Uit de theorie is naar 
voren gekomen dat herinneringen en kennis een zekere invloed hebben op de beleving van ouderen 
in de binnenstad. Ook zijn verandering in tijdsbesteding en koopgedrag kenmerken die worden 
verwacht bij vijfenzestigplussers. Uit de antwoorden die de respondenten geven tijdens de walk-
along en uit antwoorden op vragen voor en achteraf zal moeten blijken in hoeverre er sprake is van 
een invloed van deze leeftijdsspecifieke kenmerken. 
 
Deelvraag 4 
Welke deelgebieden zijn er in de binnenstad van Utrecht te onderscheiden volgens de bewoners van 
Utrecht met een leeftijd van vijfenzestig jaar of ouder? 
 
De verschillende deelgebieden, of sense-scapes, zullen een beeld geven van hoe de respondenten 
naar verschillende delen in de stad kijken. Er zullen typeringen moeten ontstaan uit de antwoorden 
tijdens de walk-alongs. Deze typeringen kunnen slaan op zowel fysieke, functionele en sociale 
factoren, of op een sfeer die zij door de combinatie van verschillende factoren op een plek ervaren. 
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Doordat respondenten aangeven hoe zij over een plek denken zal er een algemeen beeld over zo’n 
deelgebied ontstaan.  
 
3.3.2 De topiclijst 
Er is al eerder aangegeven dat een topiclijst belangrijk is om de betrouwbaarheid van een onderzoek 
te vergroten, maar ook om de juiste data te verkrijgen is deze erg belangrijk. Daarbij is dit onderzoek 
een onderdeel van een groter onderzoek met drie andere onderzoekers die elk een andere 
doelgroep belichten. Om hier een bepaalde lijn in te houden is het gebruik van een zelfde topiclijst 
van belang. Het is van belang dat alle onderwerpen die in onderdeel 3.3.1 aan de orde zijn gekomen, 
terugkomen in de topiclijst om uiteindelijk de verschillende hoofd- en deelvragen te beantwoorden. 
 Voor de topiclijst is het van belang dat alle onderwerpen waar data over verkregen moet 
worden erin komen. Echter net zo belangrijk is dat de topiclijst in begrijpelijke taal voor de 
respondenten moet staan (Boeije, 2009, p.268). Als de respondenten de vragen niet begrijpen zal de 
onderzoeker niet de juiste antwoorden krijgen op haar vragen. Om dit te voorkomen is de topiclijst 
meerdere keren door verschillende personen gecontroleerd en aangepast. Daarnaast is het van 
belang dat er een proef wordt gedaan met de topiclijst in de werkelijke omgeving. Deze 
proefpersoon moet iemand zijn die geen onderdeel uitmaakt van het onderzoek. 
 Het document met de topiclijst bestaat niet alleen uit de verschillende vragen die voor, 
tijdens en na de walk-along gesteld moeten worden, maar ook nog uit andere onderdelen. Zo zal de 
onderzoeker een context schetsen van hoe het weer was, of er opvallende dingen zijn voorgevallen 
en hoe gemakkelijk de respondent liep. Ook zal er een mental-map gemaakt moeten worden door de 
respondenten. Hiervoor zal een open tekenruimte in het document aanwezig zijn. Daarnaast is het 
voor de beantwoording van deelvraag twee van belang dat er kaarten van de binnenstad in het 
document aanwezig zijn, zodat de routes die gelopen zijn hierin getekend kunnen worden. Er is 
gekozen voor twee verschillende schalen van de binnenstad, zodat waarschijnlijk elke route hier 
binnen past. Al deze onderdelen samen vormen het document dat tijdens een walk-along mee wordt 
genomen als houvast met te stellen vragen en om aspecten in de noteren (Bijlage A). 
 
 

3.4 De respondenten 
 
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de manier waarop de beleving van de 
binnenstad voor de vijfenzestigplussers woonachtig in de Gemeente Utrecht wordt beïnvloed door 
de aanwezige fysieke, functionele en sociale factoren in deze binnenstad. Deze doelgroep is één van 
de vier doelgroepen waarvoor deze beleving onderzocht wordt (Tabel 3.4.1).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3.4.1: Overzicht, beschrijving en verdeling van de vier doelgroepen. 

 
3.4.1 Afbakening van de doelgroep 
Er is voor deze doelgroepen als 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. Tussen de eerste twee doelgroepen bestaat een verschil in woonplaats. 
Tussen doelgroep drie en vier is het verschil gevormd door de leeftijd. Als de vier verschillende 

Doelgroep 1 Personen woonachtig in de Gemeente Utrecht, met de leeftijd van 40 tot en 
met 55 jaar, met jonge 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. 
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doelgroepen met elkaar vergeleken gaan worden ontstaat er een vergelijking tussen verschillende 
leeftijden en levensfases enerzijds, maar anderzijds ook een vergelijking in hoe de woonplaats van 
invloed is op de beleving.  

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 bij 
de werving van respondenten, omdat dit duidelijke grenzen zijn die voor iedereen bekend zijn en 
andere vormen van lastig af te bakenen zijn. Bij een vergelijking van die twee doelgroepen zal dus 
onderzocht worden in hoeverre de woonplaats invloed heeft op de beleving van de binnenstad van 
Utrecht. De personen die woonachtig zijn in de overige gemeenten binnen de provincie Utrecht, 
zoals bijvoorbeeld Nieuwegein of Amersfoort, worden in dit onderzoek niet meegenomen. Hier is 
bewust voor gekozen om het contrast in de resultaten op te zoeken. Het is namelijk goed mogelijk 
dat de beleving van iemand uit Nieuwegein niet sterk afwijkt van iemand uit een buitenwijk van 
Utrecht, zoals Leidsche Rijn. In dat geval zouden de uitkomsten tussen deze twee eerste doelgroepen 
waarschijnlijk minder groot 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 veertig tot en met vijfenvijftig jaar, met kinderen, omdat het interessant is 
om meer te weten hoe deze over het algemeen koopkrachtige groep mensen de binnenstad beleeft. 
De reden dat de respondenten kinderen moeten hebben, komt voort uit een verschil in lifestyle dat 
er is tussen mensen met en zonder kinderen.  
 Bij doelgroep drie en vier is er gekozen voor het contrast in leeftijd. Dit contrast uit zich in 
jongeren enerzijds bij doelgroep drie en ouderen anderzijds in doelgroep vier. De woonplaats is hier 
wel gelijkgetrokken tot enkel bewoners van de Gemeente Utrecht. Beide zijn belangrijke groepen 
voor de gemeente. Er wonen veel jongeren, maar ook de groep vijfenzestigplussers zal steeds groter 
door de vergrijzing. De ouderen worden een steeds belangrijkere bezoekersgroep omdat zij in 
percentage van het totaal zullen stijgen (Myers & Lumbers, 2008, p. 294). Door het onderscheid in 
leeftijd te maken kan er onderzocht worden of het verschil in leeftijd en bijbehorende levensstijl en 
kenmerken invloed hebben op de beleving van de binnenstad tijdens het lopen door de stad.   
 Eerder is al gebleken dat de doelgroep van dit specifieke onderzoek de vijfenzestigplussers 
woonachtig in de Gemeente Utrecht zijn. Er wordt onderzocht hoe deze doelgroep de binnenstad 
van Utrecht beleefd. In een later onderdeel van dit onderzoekstraject zal er een vergelijking worden 
gemaakt met de beleving van de jongeren van doelgroep drie en ook met de eerste twee 
doelgroepen. Per doelgroep zal er met vijftien respondenten een walk-along uitgevoerd worden.  Dit 
zal er voor zorgen dat er voor een gedeelte van de binnenstad een verzadiging optreedt. Al zullen er 
delen in de binnenstad zijn die niet of nauwelijks gelopen zijn doordat de respondenten zelf hun 
route mogen kiezen.  Voor deze delen zou verder onderzoek gewenst zijn om ook tot verzadiging van 
informatie te komen (Boeije, 2009, p. 262). Uiteindelijk betekent dit dat er zestig respondenten mee 
zullen werken aan dit gehele onderzoek naar de vier verschillende doelgroepen. Het gaat ook niet 
om de hoeveelheid van respondenten, maar weer om de kwaliteit van informatie die deze 
respondenten verschaffen. Deze kwaliteit kan variëren per doelgroep, maar ook per respondent. 
Waar de één minder bruikbare dingen zegt tijdens de walk-alongs, kan een ander veel nuttige data 
opbrengen. 

Per doelgroep wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke diversiteit binnen de groep 
respondenten. Er zijn echter twee eisen waar iedereen die mee doet aan dit onderzoek aan moet 
voldoen. Deze randvoorwaarden staan ook al weergegeven in de doelgroep en zijn de leeftijd en de 
woonplaats.  
 

- Elke respondent moet een leeftijd van 65 jaar of ouder hebben.  
- Deze persoon moet momenteel woonachtig zijn binnen de gemeentegrenzen van de   

Gemeente Utrecht.  
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Er moet aan deze eisen voldaan worden zodat de respondenten dan voldoen aan de grenzen die uit 
de theorie gebleken zijn (Boeije, 2009, p.262). De grens van vijfenzestig is van belang, omdat vanaf 
deze leeftijd personen in Nederland pensioengerechtigd zijn. Dit zorgt er voor dat zij een andere 
tijdsbesteding kunnen krijgen dan andere leeftijdsgroepen. Naast deze twee randvoorwaarden wordt 
er getracht diversiteit in de groep respondenten te krijgen. De eerste diversiteit is die in leeftijd. 
Binnen de leeftijdsgroep van vijfenzestig jaar of ouder bestaan verschillen. In de theorie bleek al dat 
mensen tussen de vijfenzestig en vierenzeventig jaar jonge ouderen worden genoemd en personen 
met een leeftijd van vijfenzeventig jaar en ouder de oude ouderen zijn. Het is interessant om het 
verschil van ervaring tussen deze twee groepen te zien. Er wordt ook gezocht naar een diversiteit van 
woonwijk en geslacht. Daarbij worden alle andere verschillen in lifestyle, opleiding en afkomst 
binnen de afgebakende leeftijdsgroepen gewaardeerd. Hierdoor wordt een gemêleerd en zo 
uitgebreid mogelijk beeld gecreëerd van de manier waarop de bezoekers de binnenstad beleven.   
 
3.4.2 Benaderen van respondenten 
Nadat vastgesteld is wie de doelgroepen van dit onderzoek zijn, moeten respondenten geworven 
worden. Het werven van respondenten zal voornamelijk gebeuren door middel van de zogenaamde 
‘sneeuwbal methode’ (Boeije, 200p, p. 263; Crang & Cook, 2007, pp. 17-8). Er zal gebruik moeten 
worden gemaakt van het netwerk van de onderzoeker. Hierbij worden via via mensen benaderd die 
geen onderdeel uitmaken van de directe vrienden en familiekringen van de onderzoekers. De reden 
hiervoor is dat een ‘bekende’ respondent de onderzoeksresultaten teveel zou kunnen beïnvloeden 
door zich anders voor te doen en niet blanco de walk-along in gaat. Ook zijn er nog respondenten 
benaderd via verenigingen. Hierbij is een keuze gemaakt voor verenigingen waar het aannemelijk 
was dat ouderen hier lid van zouden zijn. Voorbeelden hiervan zijn diverse bridgeclubs in de 
Gemeente Utrecht, contact met aanleunwoningen via een organisatie die deze aanbiedt, PCOB 
Utrecht stad en de ANBO Utrecht. Deze respondenten zijn niet via via bekend met de onderzoeker. 
Bij de werving van deze personen moet er rekening mee worden gehouden dat het opbouwen van 
vertrouwen wat langer kan duren. Wellicht is er bijvoorbeeld meer uitleg nodig voordat dit 
vertrouwen er is. 
 De manier die gebruikt wordt om respondenten te werven is via e-mail en social media. 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, buren en familie 
(Bijlage B). In deze mail staan alle vier de doelgroepen vermeld, omdat via via voor elke onderzoeker 
respondenten geworven kunnen worden. De e-mail wordt zo nodig aangepast om de vraag tot 
medewerking persoonlijker te maken. Doordat er in de e-mail de vraag wordt gesteld of zij iemand 
kennen die wellicht mee wil doen aan dit onderzoek, wordt de sneeuwbalmethode in gang gezet. 
Uiteindelijk zullen alle potentiele respondenten zich aanmelden door een e-mail met wat 
basisgegevens over zichzelf te sturen naar het speciaal voor dit onderzoek aangemaakte e-mail adres 
belevingutrecht@outlook.com, het persoonlijke e-mailadres van de onderzoeker of telefonisch 
contact opnemen.  
 
3.4.3 Selecteren van de respondenten en plannen van afspraken 
Het selecteren van de respondenten zal gaan op basis van het creëren van diversiteit binnen de 
doelgroepen, zoals hiervoor is beschreven. Wanneer mensen zich aanmelden, zullen zij per e-mail of 
telefoon benaderd worden om een afspraak voor een walk-along in te plannen. Om snel tot een 
datum en tijd te komen om de wandeling uit te voeren zullen in dit contact dagen en tijden genoemd 
worden die voor de onderzoeker mogelijk zijn. Hierbij zal echter aangegeven worden dat ze een 
moment moeten kiezen waarop zij normaliter ook naar de binnenstad van Utrecht zouden gaan.  
 In de meeste gevallen is er met de respondenten afgesproken via mail-contact. In sommige 
gevallen is er telefonisch contact geweest met de respondenten zodat er snel een datum en een tijd 
gepland kon worden. Uiteindelijk hebben de verschillende walk-along plaatsgevonden vanaf 19 mei 
2014. De laatste walk-along voor deze doelgroep vond plaats op 8 augustus 2014. Bij het afspreken 
van een datum en een tijdstip wordt ook de startlocatie afgesproken. Als iemand met de bus komt 
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zal dit een bushalte zijn, bij de fietsenstalling wanneer iemand op de fiets komt of voor de deur van 
zijn of haar huis wanneer iemand in de binnenstad woont. Deze startlocatie wordt ook door de 
respondent zelf bepaald. De vraag aan de respondent is om een locatie te kiezen waar zij anders ook 
vaak ‘wandelaar’ worden. Zo begint de walk-along op een voor hun bekende plek en zal een route 
ook persoonlijker zijn. 
 
 

3.5 Onderzoeksaanpak 
 
Als er met een respondent een walk-along ingepland is kan deze op afgesproken dag en tijdstip 
uitgevoerd worden. In deze paragraaf zal de precieze aanpak van het onderzoek stap voor stap 
worden uitgelegd.  
 
3.5.1 Voorbereiding  
Het is belangrijk dat de onderzoeker goed voorbereid aan de walk-along begint, zodat dit geen 
verwarring of oponthoud voor de respondent oplevert. Deze voorbereiding bestaat uit verschillende 
zaken. Het document met de topiclijst en andere onderdelen moet uitgeprint zijn en zo worden 
meegenomen dat ze tijdens de walk-along makkelijk te gebruiken zijn (Bijlage A).Naast het document 
zijn er nog enkele attributen onmisbaar tijdens de walk-along. Zo heeft de onderzoeker een camera 
en opnameapparatuur nodig. Met de digitale camera kunnen de respondenten de gewenste foto’s 
maken en met de opnameapparatuur (digital voice recorder) kan de walk-along opgenomen worden. 
Tijdens de walk-along worden alle gesprekken opgenomen zodat deze achteraf teruggeluisterd, 
getranscribeerd en geanalyseerd kunnen worden (Crang & Cook, 2009, p. 50). Vooraf zal voor beide 
attributen gecheckt moeten worden of deze voldoende opslagcapaciteit heeft en of de batterij 
voldoende geladen is voor de komende walk-along. Dan zijn er nog wat punten die handig zijn vooraf 
nog eenmaal te checken. Het is bijvoorbeeld praktisch om de weersvoorspellingen even na te kijken. 
Dan is het belangrijk op tijd op de startlocatie aanwezig te zijn, zodat een respondent niet naar de 
onderzoeker op zoek gaat. 
 
3.5.2 Tijdens de walk-along 
Als alle voorbereidingen zijn getroffen kan de walk-along beginnen vanaf de startlocatie. Allereerst 
wordt kort uitgelegd aan de respondent wat de bedoeling is en wordt goedkeuring gevraagd voor het 
opnemen van het gesprek door middel van opnameapparatuur (Crang & Cook, 2009, p.85). Tijdens 
deze introductie is het van belang dat de nadruk ligt op het feit dat je als onderzoeker ‘gewoon 
meeloopt’ en ondertussen vragen stelt. Vervolgens wordt er gestart met fase één uit de opbouw van 
de walk-along. Deze fase houdt in dat er eerst een aantal basisvragen worden gesteld. Deze 
basisvragen gaan over de frequentie van het bezoek van de binnenstad van Utrecht, met welk 
vervoermiddel zij naar de binnenstad komen en wat het voornaamste doel van hun bezoek aan de 
binnenstad is. Voordat het lopen echt begint krijgt de respondent een digitale camera en de 
opdracht om foto’s te maken van plekken en attributen in de openbare ruimte die opvallend, 
bijzonder of belangrijk zijn voor zijn of haar ervaring van de binnenstad.  
 Dan gaat de walk- along van start, ook wel fase twee. De onderzoeker stelt zich afwachtend 
op en volgt de route die de respondent loopt. Ondertussen zullen vragen worden gesteld over keuzes 
die gemaakt worden, over de ervaring van fysieke, functionele en sociale aspecten die aanwezig zijn 
op dat punt in de binnenstad. De verschillende vragen die gesteld kunnen worden tijdens deze walk-
along staan in de topiclijst. De topics zullen niet de volgorde van de lijst aanhouden, omdat ze aan 
bod komen aan de hand van waar de respondent het over heeft. De onderzoeker dient ervoor te 
zorgen dat de verschillende onderwerpen aan de orde komen. Zo kan er interessante data worden 
verkregen en kunnen er vergelijkingen worden gemaakt met andere respondenten en andere 
doelgroepen bij het analyseren van deze data. Naast het houden van een interview en het laten 
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maken van foto’s tijdens het lopen, wordt het loopgedrag van de respondent geobserveerd en wordt 
bijgehouden welke route er gelopen wordt. 

Nadat de route volgens de respondent voltooid is zal fase drie van de walk-along ingaan. In 
deze fase drie zullen onder andere de eindvragen gesteld worden. De eindvragen zijn bijvoorbeeld of 
de gelopen route was zoals hij of zij van te voren had bedacht, wat er verbeterd kan worden aan de 
binnenstad en hoe ze de bestrating in de binnenstad ervaren. Deze vragen worden achteraf gesteld, 
omdat ze tijdens fase één en twee te sturend kunnen zijn. Als er bijvoorbeeld vooraf aan een 
respondent wordt gevraagd wat ze van de bestrating vinden, zou de respondent misschien veel meer 
op de bestrating letten tijdens de walk-along dan dat deze persoon normaal zou doen. Een ander 
onderdeel van fase drie is het tekenen van de mental-map. De respondenten krijgen de kans om op 
ongeveer een A4 hun beeld van de binnenstad van Utrecht weer te geven. Hierin moeten ze 
bijvoorbeeld aangeven wat zij belangrijke elementen in de binnenstad vinden. Het tekenen van de 
mental-map vormt het laatste onderdeel van het onderzoek dat samen met de respondent gedaan 
wordt. De respondent wordt hartelijk bedankt en er wordt afgesproken of deze het eindproduct wil 
ontvangen. 
 
3.5.3 Na de walk-along 
Nadat de walk-along is afgerond ligt er voor de onderzoeker nog een belangrijke taak informatie van 
de walk-along te noteren. Dit dient zo snel mogelijk na afloop te gebeuren, omdat anders sommige 
feiten weg zullen zakken. Ten eerste is het belangrijk om de gelopen route in de kaarten van het 
document in te tekenen (Bijlage A). Afhankelijk van de omvang van de route kan er gekozen worden 
voor de ingezoomde kaart van het kernwinkelgebied of voor de kaart van de binnenstad met de 
Singels als grens. Hierbij wordt ook de richting van de route aangegeven met pijlen, omdat deze 
informatie toch langzaam uit het hoofd zal verdwijnen. 
            Naast het intekenen van de route in het document dient er ook een context te worden 
geschetst. Deze context schetsen houdt in dat de weersomstandigheden, de interactie en 
handelingen, de manier van lopen, de drukte en of er evenementen waren, en wat de uitstraling en 
houding van de respondent worden genoteerd. Deze context wordt genoteerd zodat vreemde 
gebeurtenissen of extreme afwijkingen misschien aan één van deze onderwerpen te koppelen valt. 
De kans dat dingen die gezegd verkeerd worden geïnterpreteerd wordt hiermee verkleind (Corbin & 
Strauss, 2007, p. 52). Deze context wordt dus geschetst aan de hand van de observaties en 
interpretaties van de onderzoeker. Doordat binnen dit deel van het onderzoek steeds dezelfde 
onderzoeker de observaties doet, zullen aspecten als drukte gelijkwaardig worden ingeschat. 
 
 

3.6 Verwerken en analyse 
 
Tijdens het uitvoeren van een walk-along worden er drie soorten data verzameld die alle drie een 
andere manier van uitwerken hebben en anders gebruikt worden. Het gaat hier om een combinatie 
van interviews met de respondenten, observaties van het gedrag van de respondenten en de foto’s 
die de respondenten zelf hebben gemaakt van voor hen belangrijke of opvallende situaties, 
gebouwen of plekken in de binnenstad. Nadat een walk-along is afgerond kan het verwerken van de 
verkregen data beginnen. Deze data kan vervolgens geanalyseerd worden. Hoe dit uitgevoerd wordt 
en welke methoden hiervoor gebruikt worden zal in deze paragraaf aan de orde komen. 
 
3.6.1 Verwerken data 
Er zijn drie soorten data verkregen die verwerkt moeten worden. Het is ten eerste van belang dat de 
verkregen data niet verloren kan gaan. Daarom is het van belang dat de geluidsopnamen en foto’s 
goed opgeslagen worden. De foto’s zullen zo geordend worden dat deze per respondent terug te 
vinden zijn. Zo is er een duidelijk overzicht wie waarvan een foto heeft gemaakt. De verkregen data 
moet geordend zijn zodat deze goed terug te vinden is. 
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De geluidsopnamen dienen niet enkel goed opgeslagen worden, maar moeten ze ook verwerkt 
worden. De interviewfragmenten zullen worden getranscribeerd zodat deze gestructureerd kunnen 
worden geanalyseerd. Transcriberen van geluidsopnamen kost veel tijd. Gemiddeld geldt dat iemand 
tussen de zes en tien uur nodig heeft om één uur aan opnamemateriaal uit te typen (Bryman, 2012, 
p. 93; Crang & Cook, 2007, p. 85). Het streven is om na iedere walk-along het gesprek zo snel 
mogelijk na die wandeling uit te werken, omdat de opnamen beter te verstaan zijn doordat de 
onderzoeker de walk-along nog vers in het geheugen heeft (Crang & Cook, 2007, p. 83-4). Bij het 
trancriberen is het van belang dat het duidelijk is wat er door de respondent wordt gezegd en wat 
door de onderzoeker. Dit wordt gedaan met behulp van een verschillende opmaak.  
            Een derde onderdeel van de walk-along dat verwerkt moet worden om deze te kunnen 
analyseren zijn de routes. De routes die ingetekend zijn in het document moeten worden 
gedigitaliseerd. Daarbij moeten alle routes in één kaart worden verwerkt. Er is gekozen om dit in het 
Microsoft programma Paint te doen. 
 
3.6.2 Analyseren mental-maps 
Doordat de mental-maps heel erg persoonlijk zijn, zal geen één van deze tekeningen er hetzelfde 
uitzien. Dit is ook juist het doel, omdat de analyse een idee op moet geven van wat de respondenten 
de binnenstad van Utrecht vinden. Het gaat hierbij om de afbakening en de elementen die zij 
belangrijk vinden voor de binnenstad. 
            De analyse van de afbakening zal gebeuren aan de hand van de uiterste elementen die de 
respondenten als de binnenstad tekenen. Er kan bijvoorbeeld gekeken worden naar of zij een sterke 
grens tekenen en daarbinnen alle elementen van de binnenstad tekenen. Ook kan er gekeken 
worden naar die elementen alleen. Als zij bijvoorbeeld ergens een gebouw tekenen als belangrijk 
voor de binnenstad, dan zal de plek waar dat gebouw staat voor die respondent nog tot de 
binnenstad behoren. Zo kan er gekeken worden wat de respondenten als de afbakening van de 
binnenstad ervaren en wat de verschillen en overeenkomsten hiertussen zijn. Bij de het bepalen van 
de afbakening kunnen de getranscribeerde teksten helpen, omdat tijdens de walk-alongs sommige 
respondenten hier duidelijk iets over zeiden. 
            Een tweede analyse van de mental-maps gaat over alle elementen die de verschillende 
respondenten hebben getekend. Al deze elementen zullen worden genoteerd en vervolgens per 
element worden nagegaan welke respondenten deze allemaal getekend hebben. Soms kunnen de 
getranscribeerde teksten hierbij helpen. Respondenten vertellen vaak wat ze aan het tekenen zijn. 
Door gebruik te maken van deze teksten wordt het duidelijker waartoe een bepaald getekend 
element moet worden onderverdeeld. De verschillende elementen kunnen zowel vrij algemeen als 
erg specifiek zijn (Leeuwen & Jewitt, 2001, p.20). Belangrijk is dat deze allemaal apart worden 
genoteerd. Dit resulteert in een overzicht van welke elementen voor de verschillende respondenten 
belangrijk zijn. Sommige elementen zullen vaak voorkomen, anderen slechts eenmaal. Op deze 
manier wordt er een inhoudsanalyse op de mental-maps uitgevoerd (Leeuwen & Jewitt, 2001, p.8).                
 
3.6.3 Analyseren routes 
Bij het verwerken van de gelopen routes zijn deze al gedigitaliseerd. Hierdoor kan er door naar deze 
verschillende routes te kijken al duidelijk worden hoe erg deze vijftien routes van elkaar variëren, 
maar ook op sommige punten heel vergelijkbaar blijken te zijn. Bij de analyse wordt er echter naar 
meer gekeken dan alleen de ingetekende routes. Zo worden de frequenties van dat bepaalde plekken 
worden gepasseerd bij elkaar opgeteld. Hierdoor kan er een kaart gecreëerd worden waaruit de 
overlap van routes blijkt. De routes zullen hierin niet apart worden weergegeven, maar per locatie zal 
te zien zijn wat de frequentie van passeren is. 
             Naast de analyse naar de verschillende routes en naar de drukte per plek wordt er ook 
gekeken hoe de routekeuze tot stand is gekomen. Hiervoor zal gekeken worden naar wat de 
respondenten zeggen tijdens de walk-alongs. Tijdens deze walk-alongs werd bij een keuze voor een 
bepaalde richting gevraagd waarom zij deze keuze gemaakt hebben. 
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3.6.4 Coderen walk-along teksten 
De getranscribeerde teksten van de walk-alongs zullen geanalyseerd kunnen worden nadat deze 
gecodeerd zijn. Het coderen betekend dat de data die verkregen is door middel van de walk-along 
gecategoriseerd worden (Boeije, 2009, pp. 268-9). Doordat er in dit onderzoek erg veel data is 
verzameld is het handig om gebruik te maken van een computerprogramma dat helpt met overzicht 
houden. Voordelen van het gebruik van een hulpprogramma zijn dat codes gemakkelijk te 
veranderen en samen te voegen. Daarbij kunnen fragmenten gemakkelijk meerdere codes toegekend 
krijgen, iets wat handmatig met markeringen chaos kan veroorzaken. Ook kunnen de fragmenten 
gemakkelijk opgezocht worden en bestaan er verschillende selectiefuncties om bijvoorbeeld alleen 
fragmenten die tot twee bepaalde categorieën behoren te tonen (Boeije, 2009, p. 272). 
            Het hulpprogramma waar tijdens dit onderzoek gebruik van wordt gemaakt is MAXQDA 11. Dit 
is één van de programma’s dat kwalitatieve data analyse overzichtelijker maakt. Ook is het 
programma te downloaden en zijn er ‘online tuturials’ te volgen. Er is gekozen voor dit programma, 
omdat er goed en overzichtelijk mee te werken is. Daarbij heeft MAXQDA minstens hetzelfde 
resultaat en mogelijkheden als andere vergelijkbare programma. Het scherm van het programma is 
overzichtelijk met linksboven de verschillende respondenten, linksonder de verschillende codes, in 
het midden één van de walk-along met aan de linkerkant verschillende codes waartoe de fragmenten 
horen en helemaal rechts staan fragmenten die de onderzoeker wil zien (Figuur 3.6.1). 

Figuur 3.6.1: Printscreen van het programma MAXQDA met de verschillende browsers en systems. 

 
Bij het coderen is er in dit geval gebruik gemaakt van een open-coding methode. Deze 

methode houdt in dat de onderzoeker de teksten begint te lezen en daar categorieën aan koppelt. 
Op deze manier kan er uiteindelijk zoveel mogelijk van de bedoelingen van de verschillende 
belevingen worden geanalyseerd (Corbin & Strauss, 2007, pp. 58-9). Hoe verder de onderzoeker met 
coderen komt, hoe meer van de stukken tekst onder te verdelen zijn in de al eerder gecreëerde 
categorieën. Een fragment tekst kan tot meerdere categorieën behoren en anderzijds zullen er ook 
stukken tekst zijn die niet waardevol voor het onderzoek worden bevonden. Dit kunnen bijvoorbeeld 
vragen van de respondent aan de onderzoeker zijn. Tijdens dit onderzoek zijn locaties en gebieden 
een belangrijk onderdeel van het onderzoek. Daarom is tijdens de eerste ronde van coderen getracht 
elk fragment tot een locatie of meerdere locaties te scharen. Vervolgens werden tijdens een tweede 
maal alle tekst doornemen alle factoren die van invloed zijn op de beleving gecodeerd. Zo kunnen 
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fragmenten worden onderverdeeld tot fysieke, functionele of sociale factoren, of tot twee of drie 
van deze factoren. Er zijn ook onderdelen die een specifiekere code kunnen krijgen. Dit is 
bijvoorbeeld de bestrating. Deze wordt onderverdeeld bij de fysieke factoren, maar krijgt ook zijn 
eigen code ‘bestrating’. Zo worden alle teksten meermaals doorgenomen en worden fragmenten bij 
codes ingedeeld waartoe ze behoren. Vervolgens kunnen de codes meer gestructureerd worden. 
Sommige codes kunnen bijvoorbeeld worden samengevoegd. Zo worden sommige locaties die 
afzonderlijk gecodeerd waren samengevoegd tot één deelgebied bij het vormen van de 
deelgebieden. Deze locaties kunnen dan in MAXQDA worden samengevoegd tot een deelgebied om 
de analyse gemakkelijker te maken. Uiteindelijk is er een structuur in codes ontstaan. De 
verschillende locaties, de drie verschillende factoren, onderdelen uit fase één en drie en 
herinneringen vormen hierin belangrijke onderwerpen (Bijlage C). Uiteindelijk leidt het coderen tot 
meer overzicht in de grote hoeveelheid data die verzameld is (Bijlage E). Dankzij dit overzicht zal het 
analyseren systematischer gebeuren. 
 
3.6.5 Analyseren walk-along teksten 
Nadat alle vijftien walk-along teksten zijn gecodeerd kan de analyse van de data beginnen. De 
onderzoeker heeft door het meewandelen bij de walk-along, het transcriberen en het coderen van 
de teksten al een redelijk beeld van hoe de respondenten de verschillende delen in de stad beleven. 
De codering in MAXQDA helpt bij de analyse. Binnen het hoofdstuk met resultaten zal er veel gebruik 
worden gemaakt van quotes van de respondenten. Deze quotes maken een verhaal goed leesbaar en 
bieden een goed inzicht in hoe een respondent de omgeving werkelijk beleefde (Crang & Cook, 2007, 
p. 24).  
 Ten eerste wordt geanalyseerd hoe de respondenten in het algemeen denken over de 
fysieke, functionele en sociale factoren van de binnenstad. Hier zullen onderwerpen die over het 
algemeen voor de hele binnenstad kunnen gelden worden behandeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
wat de respondenten over het algemeen vinden van de bebouwing in de binnenstad. Wat vinden zij 
wel mooi en wat niet. Er zal bij deze analyse steeds worden gekeken wat de gelijkenissen, maar ook 
wat de verschillen in beleving zijn voor de respondenten.  
 Nadat de algemene resultaten van de binnenstad van Utrecht uit de analyse zijn gekomen 
wordt er gezocht naar deelgebieden. Een deelgebied is een deel in de stad dat door de respondenten 
als gelijkwaardig wordt ervaren. Dit kan komen door de combinatie van de fysieke, functionele en 
sociale factoren in een dergelijk gebied. Soms geldt dat één factor in een deelgebied heel 
overheersend is voor de sfeer en een andere keer zijn het alle factoren samen. Een deelgebied is niet 
begrensd door grenzen van een straatnaambordje of het begin van een plein, maar kan overlopen en 
zelfs niet helemaal verbonden zijn. Ook kan de grootte van deelgebied erg variëren. 
 Bij het maken van de indeling van deelgebieden maakt de onderzoeker een inschatting van 
hoe de sferen over de kaart zijn verdeeld door de ogen van de respondenten. Natuurlijk zijn de 
meningen niet eenduidig en kunnen ze zelfs tegenstrijdig zijn, daarom is het van belang aan het 
geheel van de uitkomsten te denken en niet de mening van één individu zwaarder te wegen dan van 
anderen. Er zal aan de hand daarvan een indeling van verschillende deelgebieden op de kaart van de 
binnenstad van Utrecht worden gemaakt. Daarna moet er gecheckt worden of voor elk deelgebied 
geldt dat er minstens vijf respondenten iets over gezegd hebben. Er zal een grens van vijf 
respondenten worden aangehouden, omdat met minder respondenten er vaak te weinig gezegd is 
over een deelgebied om daar werkelijk een sfeer aan te koppelen.  
 Voor elk deelgebied wordt aan de hand van de analyse gekeken welke termen het deelgebied 
typeren volgens de respondenten. Deze typeringen vormen vervolgens een leidraad voor de 
omschrijving van het deelgebied. Voor deelgebieden waar veel over gezegd is zal soms de indeling 
van de fysieke, functionele en sociale factoren worden aangehouden. Voor deelgebieden waar 
minder data van is, worden de belangrijkste onderwerpen door elkaar besproken. Dit komt mede 
doordat er voor sommige deelgebieden ook niet altijd iets over alle factoren is gezegd. Ter illustratie 
van de deelgebieden worden er kaartjes weergegeven met een indicatie van de afbakening van dat 
deelgebied. Ook de foto’s die de respondenten gemaakt hebben worden toegevoegd ter 
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verduidelijking. Alle deelgebieden samen vormen een sferenkaart. Deze sferenkaart is een kaart van 
de binnenstad waarbij de typeringen worden weergegeven. 
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4. Case 
De binnenstad van Utrecht 

 
Dit onderzoek gaat plaats vinden in de binnenstad van Utrecht. In dit hoofdstuk wordt deze 
binnenstad kort geïntroduceerd met betrekking tot het onderwerp. Eerst zal er een algemeen beeld 
van de stad worden gevormd. Hierin komen onder andere een beknopte geschiedenis en de 
afbakening van de binnenstad die voor de Gemeente Utrecht geldt aan de orde. Een korte 
geschiedenis wordt gegeven om de binnenstad van Utrecht in perspectief van tijd te kunnen zetten 
en de nu aanwezige elementen te kunnen plaatsen. Vervolgens wordt het beleid dat er eerder maar 
ook nu wordt gevoerd behandeld. Hieruit zal blijken in hoeverre de stad bezig is met het 
aantrekkelijker maken van de binnenstad en in hoeverre de beleving van bezoekers hierin een rol 
speelt. In de derde paragraaf worden de looppatronen en de bezoekersaantallen in het 
kernwinkelgebied van Utrecht behandeld. In de deze paragraaf zal ook de doelgroep aan de orde 
komen. Er zal gekeken worden wat voor een rol de vijfenzestigplussers uit de stad spelen voor de 
binnenstad. Deze case vormt de achtergrondinformatie voor de rest van het onderzoek. 
 
 

4.1 Utrecht 
 
Utrecht kan worden omschreven met de definitie van 
Judd en Fainstein (1999) als toeristisch-historisch. Een 
dergelijke stad heeft een onderscheidende historische 
en culturele identiteit (Judd & Fainstein, 1999: Williams, 
2009). Utrecht heeft bijvoorbeeld een uniek stelsel van 
werven en werfkelders. Utrecht fungeert met haar 
centrale ligging als een belangrijk knooppunt van 
infrastructuur in Nederland (Figuur 4.1.1). Zo vormt 
Utrecht Centraal een samenkomst van sporen uit alle 
richtingen van Nederland. Doordat de stad zo centraal is 
en op een knooppunt ligt is het een goed bereikbare 
stad voor bezoekers. Door de historische binnenstad is 
Utrecht ook voor toeristen, al dan niet uit het 
buitenland een interessante plek om te bezoeken.  
  
4.1.1 De geschiedenis 
De stad Utrecht ligt dan nu misschien wel centraal in Nederland, het is niet meer de belangrijkste 
stad van Nederland. In de Middeleeuwen was dit anders. De stad was als geestelijk centrum de 
grootste en belangrijkste stad van het land (Pietersma e.a., 2000, p.6). In eerste instantie is de stad 
ontstaan uit een Romeins castellum, een fort (Pietersma e.a., 2000, p. 13). De stad heette in die tijd 
Trajectum. In de zevende eeuw na Christus kwam het christendom naar de stad door missionaris 
Willibrord (Stuip & Vellekoop, 1991, p.16). De binnenstad staat tegenwoordig vol met vele 
verschillende kerken, maar in de zevende eeuw werd er al een eerste kerkje binnen het Romeinse 
fort gebouwd (Pietersma e.a., 2000, p. 28).  

Naast een belangrijke functie voor het geloof, was de stad Utrecht ook een plek waar veel 
handel plaatsvond. De handel vond meestal over het water plaats (Pietersma e.a., 2000, p. 173). De 
werfkelders werden dan ook gebouwd met als doel om goederen op te slaan (Pietersma e.a., 2000, 
p. 139). Vanaf de dertiende eeuw nam de internationale handel af en werd Utrecht belangrijk voor 

Figuur 4.1.1: Ligging van de stad Utrecht in 
Nederland. Bron: Trips in Nederland, 2014. 
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de doorvoerhandel voor de regionale markten. 
Deze doorvoerhandel vond plaats op de 
verschillende markten in de stad. Opmerkelijk 
genoeg zijn veel van de straten die dezer tijd de 
grote winkelstraten zijn rond het jaar 1400 al in 
gebruik als marktgebied en staan er gebouwen 
met een stedelijke en handelsfunctie (Figuur 
4.1.2) (Pietersma e.a., 2000, p. 141). 

Beide functies uit de geschiedenis van 
Utrecht spelen in de huidige tijd nog steeds een 
grote rol in het fysieke uiterlijk van de 
binnenstad. Een groot deel van de binnenstad 
is dan ook in één keer en in een vrij vroege fase 
tot stand gekomen (Gemeente Utrecht, 2010, 
p. 31). 
 
4.1.2 Afbakening en deelgebieden volgens de 
gemeente 
De afbakening van een gebied is altijd 
subjectief, iedereen heeft een ander beeld in 
zijn hoofd wat er wel en wat er niet tot dat 
gebied hoort. Voor gemeentes is het echter 
makkelijker om voor een bepaalde indeling te 
kiezen. De Gemeente Utrecht heeft zo ook haar 
eigen afbakening van de binnenstad van Utrecht (Utrecht, 2014). Grofweg zijn hierin de Singels 
belangrijke grenzen met aan de westkant hiervan een uitbreiding rondom het stationsgebied (Figuur 
4.1.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4.1.3: De binnenstad van Utrecht naar deelgebieden.  Bron: Utrecht, 2014. 

 

Figuur 4.1.2: Markten in Utrecht rond 1400. Bron: 
Pietersma e.a., 2000, p.141. 
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Op de kaart van de binnenstad is te zien dat deze wijk weer uit verschillende buurten bestaat. Daarbij 
maken ze een grove indeling tussen de oude binnenstad, Hoog Boulandt, Bleekstraat en omgeving en 
de combinatie van Hoog Catharijne, stationsgebied en de jaarbeurs (Figuur 4.1.3). Hoog Boulandt en 
de Bleekstraat en omgeving hebben voornamelijk een woonfunctie, met daarbij de vestiging van 
kantoren (Utrecht, 2014). Ook in de oude binnenstad zijn er buurten die meer een woonfunctie 
hebben. In deze wijken zijn er naast het wonen ook andere functies, zoals horeca, maar de 
woonfunctie staat centraal. Wijk C en de Nieuwegracht Oost zijn hier voorbeelden van.  
 Andere delen van de binnenstad 
worden door de Gemeente Utrecht gezien als 
de belangrijke winkelgebieden en straten van 
de stad. Daarbij heeft elke straat zo haar 
typeringen gekregen op de site voor 
toeristen van de stad (Figuur 4.1.4). Zo wordt 
een gedeelte van de Oudegracht getypeerd 
als de plaats waar bezoekers modemerken en 
warenhuizen zullen vinden en zullen deze 
bezoekers voor exclusiviteit naar Oudkerkhof 
moeten. Volgens de afbakening op de 
toeristensite liggen de meeste van deze 
typeringen van de verschillende 
winkelgebieden allemaal aan de noordkant 
van de binnenstad Hierin vormen het Ledig 
Erf en de Twijnstraat een uitzondering. In 
totaal is er nu ongeveer 
honderddertigduizend vierkante meter 
winkeloppervlak in de binnenstad van 
Utrecht. Hiervan staat slechts vijf procent 
leeg. Dit is laag in vergelijking met een 
Nederlands gemiddelde van 7,3 procent 
(Paridaen & Nordeman, 2013, p. 7). Het 
aantal vierkante meters vloeroppervlak zal 
flink uitbreiden. Alleen de oplevering van het 
nieuwe Hoog Catharijne gaat al vijfendertig 
duizend vierkante meter opleveren (CU2030, 
2014). 

Naast de woon- en winkelfunctie van de binnenstad is er nog een gebied dat zich duidelijk 
afbakent binnen de kaarten, namelijk het museumkwartier (Figuur 4.1.3 en 4.1.4). Dit deel bevindt 
zich in tegenstelling tot de winkelgebieden meer aan de zuidelijke kant van de binnenstad. Volgens 
de Gemeente is het museumkwartier kenmerkend voor de zuidelijke binnenstad (Utrecht, 2014). Er 
zijn verschillende musea zoals het Catharijne Convent, het Centraal Museum en het Dick Bruna Huis. 
Naast de diverse musea biedt het kwartier ook diverse restaurants en uitgaansgelegenheden. De 
horeca beperkt zich echter niet tot het museumkwartier, maar verspreid zich over nagenoeg de 
gehele binnenstad, met hier en daar een concentratieplek. Deze plekken van concentratie komen 
grotendeels overeen met de verschillende winkelgebieden. Eén derde van de 750 Utrechtse 
horecabedrijven bevinden zich in de binnenstad, waarbij de gemeente wenst dat deze zoveel 
mogelijk in enkele deelgebieden gevestigd zijn (Gemeente Utrecht, 2012, p. 12, 22). 
 Al deze voorgaande delen zijn voornamelijk gelegen in de oude binnenstad, die ook 
voornamelijk uit historische bebouwing bestaat. Hoog Catharijne en het stationsgebied vormen 
echter een nieuwer gedeelte binnen de binnenstad van Utrecht (Gemeente Utrecht, 2010, p. 53).  
 
 

Figuur 4.1.4: Winkelcentra en –gebieden volgens 
bezoek-utrecht.nl. Bron: bezoek-Utrecht, 2014. 
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4.2 Het beleid 
 
In de theorie komen de verschillende ontwikkelingen die binnensteden hebben ondergaan aan de 
orde. Beleid speelt hierbij een belangrijke rol. Zo zag de nationale overheid het gewenst dat de 
binnensteden hun functie als winkelgebied zouden behouden. Daarnaast was er in Nederland de 
laatste jaren sprake van kwaliteitsverhoging van de binnensteden. In deze paragraaf zal gekeken 
worden hoe er in het verleden in Utrecht met de binnenstad is omgesprongen. Daarnaast zal er 
worden ingegaan op het huidige beleid. Er zal aan de orde komen of de Gemeente Utrecht waarde 
hecht aan de waarde van beleving voor de binnenstad.  
 
4.2.1 Ontwikkelingen door de jaren heen 
In de jaren zestig ontstonden er veel nieuwe plannen voor de binnenstad van Utrecht. De directeur 
stadontwikkeling was bang dat andere plaatsen rondom de stad een concurrentie zouden gaan 
vormen (Pietsersma e.a., 2000, p. 480). Om een sterke positie te behouden wilde hij de in de jaren 
twintig geplande verkeersdoorbraken doorvoeren. Ze waren bang dat de stad anders last zou krijgen 
van verkeersproblemen (Visser, 2001, p. 18). De gemeente liet een Duitse verkeersdeskundige kijken 
naar de mogelijkheden. Deze besloot dat de oude binnenstad zoveel mogelijk bespaard moest 
worden en bedacht dat de ringweg het beste op de plaats van de Singels zou kunnen komen (Visser, 
2001, p. 18). Toen de door J.A. Kuiper uitgewerkte plannen bekend gemaakt werden zorgden deze 
voor protesten in de stad (Pietsersma e.a., 2000, p. 482). 
 Een paar maanden na de bekendmaking 
van het nieuwe verkeersplan worden ook de 
eerste plannen voor Hoog Catharijne 
gepresenteerd. Deze gingen onderdeel 
uitmaken van Plan Kuiper. Dit 
gebouwencomplex moest dienen als verbinding 
tussen de binnenstad, het station en het gebied 
rondom de jaarbeurs. Daarnaast zou het 
onderdak gaan bieden aan winkels, horeca, 
kantoren en zouden er ook wooneenheden 
komen (Visser, 2001, p.19). Ook nu ontstond er 
weer commotie, omdat diverse historische 
gebouwen de dupe werden van de geplande 
nieuwbouw (Pietsersma e.a., 2000, p. 484). Met 
name de sloop van het art-nouveau gebouw ‘de 
Utrecht’ werd verre van gewaardeerd (Figuur 
4.2.1).  

Ondanks protesten tegen deze nieuwe 
projecten zijn beide (gedeeltelijk) gerealiseerd. 
Het jaar 1970 geldt echter als het jaar van de 
ommekeer betreft de ontwikkeling van de stad 
(Visser, 2001, p. 17). In dat jaar werd besloten 
dat de stad klaar gemaakt moest worden voor 
de rest van de eeuw en kwamen er grote plannen. Dit ging hand in hand met het verschijnen van de 
Tweede Nota Ruimtelijke Ordening. Hierin wordt duidelijk gemaakt dat het welzijn van bewoners en 
de kwaliteit van de stad belangrijk zijn (Visser, 2001, p. 23). Hierdoor zijn delen van Plan Kuiper niet 
tot uitvoering gekomen (Visser, 2001, p. 28). Daarbij ging men weer denken aan de historische 
binnenstad. Fysiek moest deze zo goed mogelijk behouden en gerenoveerd worden. Ook kwam er 
meer aandacht voor de culturele functie die de binnenstad heeft (Gemeente Utrecht, 2010, p. 36). 
Een voorbeeld van dit vernieuwde denken blijkt uit dat het winkelgebied in de oude binnenstad 

Figuur 4.2.1: Het gesloopte gebouw ‘de Utrecht’ ten 
behoeve van de bouw van Hoog Catharijne. Bron: 
Visser, 2001, p.16. 
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voetgangersgebied werd (Visser, 2001, p. 36). Daarbij werd een groot deel van de binnenstad een 
beschermd stadsgezicht wat sloop bemoeilijkte (Visser, 2001, p.37). 
 
4.2.2 Huidig beleid  
Vanaf 1970 speelt de kwaliteit van de binnenstad een belangrijke rol in het beleid dat de Gemeente 
Utrecht heeft voor de binnenstad. In dit deel zal gekeken worden naar hoe dit beleid nu wordt 
uitgevoerd en welke elementen daarin een belangrijke rol spelen.  
 De Gemeente Utrecht heeft een breed scala aan uitgangpunten en wensen voor de 
binnenstad opgesteld in hun bestemmingsplan (Gemeente Utrecht, 2010, pp. 101-37). Deze zouden 
kunnen worden gebundeld in drie perspectieven waar de kwaliteiten van de binnenstad in naar 
voren moeten komen en in sommige gevallen versterkt. De drie perspectieven zijn de binnenstad als 
markt, de binnenstad als binnentuin en de binnenstad als podium (Gemeente Utrecht, 2010, p. 21). 
Het eerste perspectief markt heeft te maken met de economische positie die de binnenstad moet 
hebben. Zo wil de gemeente graag dat de binnenstad van Utrecht een belangrijke rol speelt in de 
vorm van economische vitaliteit, infrastructuur en bedrijvigheid (Gemeente Utrecht, 2010, p. 22). 
Het tweede perspectief waarbij de binnenstad als binnentuin dient, houdt in dat deze binnenstad 
een aantrekkelijk plek moet zijn om te wonen. Zoals in de afbakening al aan de orde is gekomen is 
voor sommige delen van de binnenstad de woonfunctie nog steeds dominerend. Dit wil de gemeente 
graag zo houden en daarom moeten dit fijne plekken zijn om te wonen. Daarom zal bijvoorbeeld de 
functiemenging in deze delen beperkt worden, zal er aandacht worden besteed aan rustige hofjes en 
is het belangrijk dat deze buurten autoluw zijn (Gemeente Utrecht, 2010, p. 21).  

Het derde perspectief, de binnenstad als podium, draait om de stad als ontmoetingsplaats. 
De binnenstad moet een aantrekkelijke stad zijn om te winkelen, maar ook wat betreft cultuur, 
onderwijs en recreatie (Gemeente Utrecht, 2010, p. 22). Dit betekent dat dergelijke functies 
uitnodigend moeten zijn voor bezoekers. De Gemeente Utrecht ziet de openbare ruimte ook als een 
podium voor deze functies. Dit perspectief lijkt het meest bij te dragen aan een binnenstad waarin 
beleving een belangrijke rol in speelt. De gemeente geeft ook aan dat de consument tegenwoordig 
graag vermaakt wil worden en de binnenstad dit vermaak zal moeten bieden om mee te blijven doen 
qua concurrentie (Gemeente Utrecht, 2010, p. 121). 

Ook een aantal van de projecten rondom het grootschalige project CU2030 sluiten aan bij het 
meedoen aan de belevingseconomie. Dit project vindt vooral plaats rondom het stationsgebied. Het 
komt er op neer dat naast het station een groot gedeelte van de nieuwere binnenstad wordt 
aangepakt. Dit om een groeiend aantal reizigers aan te kunnen, maar ook om de leefbaarheid te 
verbeteren. Ook moet er dankzij dit project meer ruimte komen voor cultuur en ontspanning (CU 
2030, 2014). Dit nieuwe gedeelte ligt vanaf Hoog Catharijne westwaarts tot de jaarbeurs. Zo gaat 
bijvoorbeeld entertainment een grotere rol spelen op en rondom het jaarbeursplein. Deze plek moet 
ruimte gaan bieden aan een mega-bioscoop en een groter casino (Gemeente Utrecht, 2003, p.20). 
Daarbij wordt de drooggelegde Singel uit Plan Kuiper weer opengemaakt, waardoor dit weer een 
prettige verblijfplaats moet worden voor de bezoekers van de stad (Gemeente Utrecht, 2003, p.19) 
Een ander project waarbij de focus op beleving naar voren komt is bij de ontwikkeling van het 
nieuwe TivoliVredenburg. Het oude muziekcentrum Vredenburg is velen malen vergroot om 
capaciteit te bieden aan meer muzikale evenementen (CU2030, 2014). 
 
 

4.3 Looppatronen en bezoekers 
 
Er is een beeld gecreëerd van hoe de binnenstad van Utrecht zich heeft gevormd en wat de 
kenmerken zijn. In deze paragraaf zal worden gekeken hoe de bezoekers van de binnenstad zich door 
de stad bewegen en wie de bezoekers van de binnenstad van Utrecht nu werkelijk zijn. Daarna zal er 
nog kort in worden gegaan op wat voor een rol ouderen in de stad spelen. Dit zijn  
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4.3.1 Looppatronen 
Er is al vaker onderzoek gedaan naar de beloopbare binnenstad op macroniveau. Dit macroniveau 
zijn onder andere de looppatronen die er in een stad aanwezig zijn. Welke straten worden 
overbevolkt door voetgangers en welke worden juist vermeden? De looppatronen geven een inzicht 
in welke plekken door de meeste mensen gepasseerd worden. Ze geven een inzicht in wat de massa 
doet en individuen verdwijnen in dergelijke overzichten van looppatronen en tellingen. In dit deel zal 
er een beeld ontstaan over drukke plekken in het kernwinkelgebied van Utrecht. 

Het onderzoek naar looppatronen (Locatus, 2012a/b) is beperkt tot het kernwinkelgebied en 
Hoog Catharijne. Dit betekend dat er tellingen zijn gedaan in de stationshal en verder naar het 
oosten van de stad (Figuur 4.3.1). Het jaarbeursplein ten westen van het station Utrecht Centraal is 
niet meegenomen in deze bezoekerstellingen. Binnen het kernwinkelgebied zijn er op verschillende 
locaties tellingen van aantallen bezoekers gedaan. 
 

 
Figuur 4.3.1: Het kernwinkelgebied Utrecht aangehouden door Locatus, 2012. Rood omlijnde gebied ligt op 
niveau 1, het paars omlijnde op de begane grond. Bron: Locatus, 2012a/b; Google maps, 2014. 

 

 
Tabel 4.3.1: Drukke punten west.             Tabel 4.3.2: Drukke punten oost. 
Bron: Locatus, 2012a, p. 7.                 Bron: Locatus, 2012b, p. 7. 

 
De plaats waar de meeste mensen passeren is bij de hoofduitgang van Hoog Catharijne, op de 
gemeten zaterdag in maart passeerden ruim 72 duizend 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 plek te bereiken. Dit geldt ook voor de eveneens drukke Stationstraverse en 
Radboudtraverse (Tabel 4.3.1). Dit zijn allen logische doorgangen van het station naar de binnenstad 

 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 

 Meetpunt Aantal passanten 

1 Boven Vredeburg 75 72.300 

2 Radboudtraverse 18 66.200 

3 Stationtraverse 2 64.600 

4 Radboudtraverse 32 50.600 

5 Radboudtraverse 205 26.900 
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van Utrecht. Buiten Hoog Catharijne zijn de meest typische en grootste winkelstraten ook de drukste, 
bijvoorbeeld het Vredenburgplein, de Steenweg en de Lange Elisabethstraat (Tabel 4.3.2). Deze 
straten werden op de toeristen site van Utrecht ook wel het kernwinkelgebied genoemd (Figuur 
4.1.4). Ook de Oude Gracht, let wel, de westzijde van de Oude Gracht, zit gemiddeld op 25 duizend 
passanten op de gemeten zaterdag (Locatus, 2012b, p. 7). Op de oostzijde van deze gracht passeren 
veel minder mensen.  

Niet alle paden worden even intensief gebruikt (Figuur 3.4.2). Zo passeerden 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 , 2014). Ook de Zadelstraat en de straten richting de Neude hebben een stuk minder 
passanten dan de grote hoofdwegen als de Steenweg en de Oude Gracht (Locatus, 2012b, p. 7). 

Figuur 3.4.2: 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. 

 
De bezoekersaantallen die hierboven gemeld 
zijn, zijn op een zaterdag geteld. Dit wil niet 
zeggen dat er elke dag van de week net 
zoveel mensen de stad bezoeken. Zaterdag is 
de drukst bezochte dag van de week, gevolgd 
door de donderdag (Figuur 3.4.3). De zondag 
is uit de gegevens weggelaten, omdat op het 
moment van meten de winkels nog niet elke 
zondag geopend waren, iets wat nu wel het 
geval is (Bezoek Utrecht, 2014). Dit zou geen 
goed beeld geven van de huidige situatie.  
  
 
 

Figuur 3.4.3.: Druktebeeld winkelgebied Utrecht per dag van 
de week. Bron: Locatus, 2014a/b, p.10. 
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Ook op dagen zelf is het druktebeeld over de dag heen verschillend. 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). Voor het gedeelte buiten Hoog Catharijne gelden 
dezelfde tijden als de meest drukke momenten van een zaterdag (Locatus, 2012b, p. 13). Echter is 
voor Hoog Catharijne zelf de meest drukke periode van de dag later op de middag tussen half vier en 
vijf uur. 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 op een gelijker moment terugkeren dan dat zij gekomen zijn. 
Ook kunnen zij het bezoek aan het winkelcentrum uitstellen tot het einde van de dag.  
 
4.3.2 Bezoekers van de binnenstad van Utrecht 
In het vorige deel is gekeken wat de drukke plekken in de binnenstad zijn. Hierbij zijn er ook al enkele 
bezoekersaantallen genoemd, maar wie zijn de bezoekers van de binnenstad nu werkelijk? In dit deel 
zullen er enkele cijfers worden gebruikt om een beeld te schetsen van deze bezoekers. Ondanks dat 
er veel aandacht gevestigd wordt om bezoekers van buiten de stad of zelfs van buiten het land naar 
de stad te trekken wordt het merendeel van de bezoeken gedaan door mensen woonachtig in de 
Gemeente Utrecht. Dit geldt voor eenenvijftig procent van de bezoekers. Negentien procent van de 
bezoekers aan de binnenstad is woonachtig in de provincie Utrecht en de overige dertig procent 
buiten de provinciegrenzen (Caspers, 2012, p. 11). Van de bezoekers uit de binnenstad zijn, 
misschien logischerwijs, de meeste woonachtig in de binnenstad zelf of in één van de omliggende 
wijken als Noordoost (Caspers, 2012, p.12).   

De leeftijdsopbouw van de 
bezoekers is redelijk gemêleerd, al 
zijn sommige groepen wel degelijk in 
de meerderheid. Veertig procent van 
de bezoekers is jonger dan 
vijfendertig jaar, veertig procent is 
tussen de vijfendertig en vierenvijftig 
jaar, twintig procent is ouder dan 
vijfenvijftig (Tabel 4.3.3) (Caspers, 
2012, p. 14). De vijfenzestigplussers 
behoren tot deze laatste groep. Als er 
specifiek gekeken wordt naar de 
vijfenzestigplussers vormen zij acht 
procent van het totale 
bezoekersaantal (Caspers, 2012, p. 
14). Dit is dus een kleine groep als het 
gaat om totaal aantal mensen dat 
naar de binnenstad van Utrecht 
komt.  
 
4.3.3 De ouderen van Utrecht 
Uit het vorige deel is gebleken dat de vijfenzestigplussers een 
ondervertegenwoordigde groep vormen als het gaat om bezoekers 
aan de binnenstad van Utrecht. Toch valt dit percentage van 
ondervertegenwoordiging mee als deze vergeleken wordt met het 
percentage vijfenzestigplussers dat in de Gemeente Utrecht woont 
(Tabel 4.3.4). Ruim tien procent van de bevolking van Utrecht heeft 
een leeftijd van vijfenzestig jaar of ouder.  

 
 

 Inwoners Percentage 
bezoek 
binnenstad 

Inkomen 
(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 

    

Gemeente Utrecht 322.000 51 29,4 

 Percentage  

 0 – 17 19,9 

18 - 24 13,8 

25 – 34 20,7 

35 - 54 27,3 

55 – 64 8,2 

65 + 10,1 

Tabel 4.3.4: Leeftijdsopbouw in 
percentages voor de Gemeente 
Utrecht, 2014 
 Bron: Buurtmonitor, 2014 
 

Tabel 4.3.3: Herkomst bezoekers en gemiddelde inkomen per wijk 
in 2012.Bron: Caspers, 2012, p. 11. 
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Deze vijfenzestigplusser van de Gemeente Utrecht wonen niet 
gelijkmatig over de stad verdeeld. Er zijn wijken waar in 
verhouding meer vijfenzestigplussers wonen dan in andere 
wijken (Tabel 4.3.5). Zo kan Overvecht bestempeld worden als 
een ‘oude’ wijk waar ruim vijftien procent van de bevolking 
vijfenzestig of ouder is. Daarentegen is Leidsche Rijn niet alleen 
betreft bouwjaartal jong, maar ook betreft de leeftijd van de 
bewoners is het een ‘jonge’ wijk. Slechts een klein zes procent 
heeft de pensioengerechtigde leeftijd. 
 Toch is de Gemeente Utrecht een vrij jonge gemeente. 
Dit blijkt al uit een oververtegenwoordiging van de 
leeftijdsgroep van vijfentwintig tot vijfendertig. Ook al beslaat 
deze groep maar tien leeftijdsjaren, ruim twintig procent van de 
bevolking in de stad heeft deze leeftijd (Tabel 4.3.4). In 
vergelijking met de rest van Nederland wonen er dan ook 
minder vijfenzestigplussers in de stad. In Nederland is in totaal 
ruim zeventien procent van de bevolking vijfenzestig of ouder 
(CBS, 2014b). Toch probeert de Gemeente Utrecht de 
ondervertegenwoordigde groep te ondersteunen tijdens hun 
‘oude dag’ in de stad. Dit gebeurt onder andere door middel van 
de Adviescommissie Ouderenbeleid. Hierdoor krijgen ouderen een stem binnen verschillende 
organisaties, zodat het leven in de stad voor de ouderen zo aantrekkelijk mogelijk kan blijven (ACO, 
2014). Daarbij heeft deze commissie een belangrijke adviesrol bij het tot stand komen van het beleid 
rondom ouderen in de stad. Een reden voor deze aandacht zal de vergrijzing zijn. De bevolking wordt 
steeds ouder. Dit geldt ook voor de bevolking in Utrecht. Het is dus niet enkel van belang deze groep 
te ondersteunen, maar ook zeker om te weten wat de ouderen in de stad wensen. Een gedeelte van 
de wensen voor de binnenstad komen in de resultaten van dit onderzoek aan de orde.   
 
  

Wijk Percentage 
65-plussers 

West 8,7 

Noordwest 9,7 

Overvecht 15,5 

Noordoost 9,3 

Oost 8,4 

Binnenstad 8,6 

Zuid 10,5 

Zuidwest 11,0 

Leidsche Rijn 5,9 

Vleuten-De Meern 11,4 

  

Gemeente Utrecht 10,1 

Tabel 4.3.5: Percentage 65-plussers 
per wijk in de Gemeente Utrecht, 
2014.Bron: Buurtmonitor, 2014 
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5. Resultaten 
 

In dit hoofdstuk zullen de resultaten die uit de analyses zijn gekomen aan de orde komen. De 
verschillende vormen van data gaan in dit deel de basis vormen voor de conclusies die in de conclusie 
worden getrokken. De eerste paragraaf gaat in op wie de respondenten van het onderzoek waren. 
Een aantal kenmerken van hen en hun bezoeken aan de binnenstad komen aan de orde. De tweede 
paragraaf focust zich op wat de binnenstad is en hoe zij zich door deze binnenstad bewegen. 
Onderdelen van deze paragraaf is de afbakening van de binnenstad volgens de respondenten en 
welke routes zij hebben gelopen tijdens de walk-alongs. Vervolgens wordt er vanaf de derde 
paragraaf echt ingegaan op de beleving van de binnenstad van Utrecht. Hierin worden de beleving 
van achtereenvolgens de fysieke, functionele en sociale factoren van de binnenstad als geheel 
behandeld. In de vierde paragraaf komen alle verschillende deelgebieden aan bod. Per deelgebied 
wordt aangehaald wat de typeringen voor dat deelgebied zijn, welke factoren van belang zijn en hoe 
deze ervaren worden. In de vijfde paragraaf worden al deze verschillende deelgebieden 
samengevoegd in één sferenkaart. Deze sferenkaart geeft een beeld welke verschillende gebieden in 
de binnenstad van Utrecht allemaal worden ervaren door de vijfenzestigplussers van die stad. 
 
 

5.1 De respondenten 
 
In deze eerste paragraaf van het resultaten hoofdstuk zullen de respondenten worden besproken. Er 
wordt een kort omschrijving gegeven van de kenmerken van de respondenten en hun gedrag 
rondom hun bezoek aan de binnenstad komt aan de orde. Dit gedrag houdt onder ander in met welk 
vervoermiddel en welk doel zij meestal naar de binnenstad van Utrecht komen. 
 
5.1.1 Wie zijn zij 
Aan het onderzoek hebben vijftien mensen meegewerkt, de respondenten (Tabel  5.1.1; Bijlage D). 
Deze vijftien mensen hebben allemaal een walk-along gelopen en hun beleving van de binnenstad 
van Utrecht gedeeld. De respondenten behoren allemaal tot de doelgroep van de zogenaamde 
ouderen en hebben daarom een leeftijd van vijfenzestig jaar of ouder. Zij zijn allemaal in staat zich 
zelf nog te redden bij een bezoek aan de binnenstad en kunnen daarom als fitte ouderen gezien 
worden. De fitheid uit zich er onder andere in dat zij nog niet met een loop hulp als een stok lopen. 
Wel vindt de één het gemakkelijker vol te houden dan een ander. In 5.2.2 wordt er verder ingegaan 
op de fitheid van de respondenten en de gevolgen voor hun wandelingen. 
  

Respo
ndent 

Naam Leef 
tijd 

Buurt Voormalig beroep 
(voornaamste) 

1 Mevrouw Bakker 81 Wittevrouwen Galerie voor 
beeldhouwkunst 

2 Mevrouw Evers 75 Lunetten Secretaresse 

3 Mevrouw Bosch 81 Wilhelminapark Bibliotheek 

4 Meneer Schouten 66 L. Napoleonplantsoen Adviseur in Ruimtelijke 
Ontwikkeling 

5 Meneer Van Dongen 65 Dichterswijk Professor en schrijver 

6 Meneer Van den Broek 77 Lange Nieuwstraat e.o. Consumentenmarketing 

7 Meneer Kuipers 67 Rivierenwijk Leraar basisschool 

8 Mevrouw Van Veen 68 Wilhelminapark Gewerkt voor Gemeente en 
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Provincie Utrecht 

9 Meneer Naber 68 Schilderbuurt Afdeling onderwijs- 
Gemeente Utrecht 

10 Mevrouw De Graaf 65 Lange Nieuwstraat e.o. Bloemiste 

11 Mevrouw Breuls 66 Lange Nieuwstraat e.o. Rechter 

12 Meneer Smeets 65 Abstede Docent Nederlands 

13 Mevrouw Verhoeven 68 Lange Nieuwstraat e.o. Psychotherapeut 

14 Mevrouw Stolwijk 79 Lange Nieuwstraat e.o. Bij de omroep 

15 Mevrouw Oscar 73 Tolsteeg en Rotsoord Civiele dienst 
stadschouwburg 

Tabel 5.1.1: Enkele kenmerken van de respondenten. 
 

Van de negen vrouwen en zes mannen varieert de leeftijd van vijfenzestig tot eenentachtig jaar. Vijf 
van de vijftien respondenten heeft een leeftijd van vijfenzeventig jaar en ouder, waarvan slechts één 
man. Deze ‘oude’ ouderen hebben de leeftijd waarop volgens de theorie het aantal activiteiten 
buitenshuis afneemt. Dat er meer vrouwelijke respondenten hebben meegewerkt aan het onderzoek 
valt onder andere te verklaren uit het feit dat vrouwen gemiddeld ouder worden dan mannen. Er is 
een grotere groep oude vrouwen dan mannen. Alle vijftien respondenten zijn inmiddels 
gepensioneerd. Enkelen doen nog wel wat afrondende taken of zetten zich vrijwillig ergens in. Voor 
allen geldt dat zij voor hun pensioen gewerkt hebben. Deze functies lopen uiteen van bijvoorbeeld 
docent Nederlands, secretaresse, rechter tot bloemist.  
 Allen zijn momenteel woonachtig in de Gemeente Utrecht en voor het merendeel geldt dat 
ze hier ook het grootste aantal jaren van hun leven gewoond hebben. Zij die er altijd gewoond 
hebben noemen zichzelf ‘geboren en getogen Utrechters’. De buurten waar de respondenten wonen 
varieert. Echter is het aantal dat in het zuiden van de binnenstad zelf in de buurt Lange Nieuwstraat 
en omgeving woont vrij hoog, namelijk vijf. Dit is onder andere een gevolg van de 
sneeuwbalmethode als manier van werven. Hierdoor zijn een aantal respondenten door bijvoorbeeld 
een buurvrouw voorgesteld. Een andere reden voor meer medewerking uit deze buurt kan zijn dat 
de binnenstad voor hun nog gemakkelijker te bezoeken is dan voor mensen woonachtig in andere 
buurten, omdat zij er immers al wonen. Daardoor zouden zij eerder bereid kunnen zijn geweest tot 

Naam Dag Datum Tijdstip 

Mevrouw Bakker Woensdag 21-mei 10:00 

Mevrouw Evers Maandag 13-mei 14:00 

Mevrouw Bosch Vrijdag 23-mei 12:00 

Meneer Schouten Maandag 26-mei 13:00 

Meneer Van Dongen Woensdag 4-jun 13:00 

Meneer Van den 
Broek 

Dinsdag 3-jun 10:00 

Meneer Kuipers Dinsdag 3-jun 14:00 

Mevrouw Van Veen Donderdag 12-jun 12:00 

Meneer Naber Donderdag 26-jun 10:30 

Mevrouw De Graaf Dinsdag 17-jun 14:00 

Mevrouw Breuls Maandag 23-jun 12:00 

Meneer Smeets Vrijdag 18-jul 10:30 

Mevrouw 
Verhoeven 

Donderdag 31-jul 11:00 

Mevrouw Stolwijk Woensdag 6-aug 10:30 

Mevrouw Oscar Vrijdag 8-aug 14:00 

Tabel 5.1.2: Dagen en start tijdstippen walk-alongs. 

 
Figuur  5.1.1: Startlocaties met 
respondentnummers. 

 



64 

 

medewerking. Het hoeft echter geen invloed te hebben op de beleving van deze binnenstad, 
hoogstens op de beleving van hun directe woonomgeving, omdat zij deze constant meemaken. 
Daarbij wordt er binnen dit onderzoek niet gekeken naar de invloed van de woonwijk op hoe een 
respondent de binnenstad beleeft. De respondenten die in de binnenstad wonen starten vaak lopend 
vanuit hun woning (Figuur 5.1.1). Voor de overige respondenten liggen de startlocaties verspreid 
over de  binnenstad. 

Alle walk-alongs hebben plaatsgevonden op doordeweekse dagen (Tabel 5.1.2). Zij hebben 
vaak geen verplichtingen meer en gaan graag op een werkdag de stad in. Van de opties die de 
onderzoeker op gaf kozen zij vaak een dag en daarbij een tijdstip. Zes van de walk-along zijn in de 
ochtend gestart, dat wil zeggen voor twaalf uur. Vaak vonden ze het dan nog lekker rustig om de stad 
in te gaan. De overige negen respondenten hebben de wandeling in de middag gedaan. Allen aan het 
begin van de middag. Geen één van de walk-alongs begon later dan twee uur in de middag. De 
keuzes voor doordeweekse dagen en vaak redelijk vroege starttijdstippen kan van invloed zijn 
geweest op de beleving van de respondenten. Zo zijn deze dagen en tijden gemiddeld niet zo druk als 
bijvoorbeeld een zaterdag kan zijn. Meneer Smeets vond het prettig om in de ochtend te gaan, 
omdat ze tropische temperaturen verwachten. Met een te hoge temperatuur zou hij liever niet in de 
binnenstad zijn, maar rustig aan doen. Ook tijdens de meeste andere walk-alongs was het 
overwegend goed weer en scheen meestal de zon. Alleen tijdens de walk-along van meneer Van 
Dongen regende het continu en waren paraplu’s nodig. Bij de wandelingen van meneer Schouten en 
mevrouw Oscar viel wat lichte neerslag. Beiden gaven aan dat deze mate van neerslag hun niet direct 
hinderde.  
 

5.1.2 De respondenten en hun bezoeken aan de binnenstad 
De respondenten bezoeken allemaal de binnenstad van Utrecht nog, echter verschilt de frequentie 
van dit bezoek. Voor de meesten geldt dat zij de binnenstad wekelijks zeker één a twee keer 
bezoeken. Anderen komen er dagelijks of bijna dagelijks. En dit zijn niet enkel de respondenten die in 
de binnenstad woonachtig zijn. Ook anderen kiezen er bijna dagelijks voor om naar de binnenstad te 
gaan. Alleen meneer Naber geeft aan gemiddeld slechts één maal in de veertien dagen een bezoek 
aan de binnenstad te brengen. 

De frequentie van het bezoek is in sommige gevallen veranderd. Doordat ze meer vrije tijd 
hebben dan toen zij nog werkten geven enkelen aan dat ze vaker een bezoek aan de binnenstad 
brengen. Ze zijn door hun pensioen niet of minder gebonden aan de klok en kunnen hierdoor vaker 
het centrum in. Dit geldt echter niet voor alle leeftijden. Zo geven een aantal wat oudere 
respondenten aan dat het allemaal niet meer zo gemakkelijk is, waardoor ze boodschappen echt 
samen proberen te voegen. 
 
Mevrouw Bosch, 81 jaar: “Nou, tegenwoordig niet meer dan één keer in de week hoor. Ik ga daar echt 
naartoe wanneer ik iets moet doen. Vroeger liep je de stad in om even te kijken. Even bij de Bijenkorf 
kijken. Dat zit er niet meer in.” 
 
Als vervoermiddel naar de stad toe is de fiets favoriet. Zeven van de vijftien respondenten kwam met 
de fiets naar het startpunt. Vijf begonnen lopend op de plek waar zij wonen en twee kwamen met de 
bus. Eén vrouw parkeerde haar auto bij Springhaver parkeerplaats. Van alle respondenten gaven er 
dertien aan dat ze regelmatig gebruik maken van de fiets om naar de binnenstad te komen. Bij de 
vier bewoners van de binnenstad hangt de keuze voor de fiets of lopend voornamelijk af van de tijd. 
Als zij een beperkte tijd hebben kiezen zij ervoor om de fiets te pakken. Deze kunnen zij parkeren op 
de plaats van bestemming, indien ze hier een parkeerplek kunnen vinden. Het willen parkeren nabij 
de plek van bestemming geldt voor zeven respondenten. Er zijn echter wel wat redenen die 
meespelen bij de keuze waar ze hun fiets neer zetten. Zo is het belangrijk dat ze het gevoel hebben 
veilig te staan en stoppen anderen op plekken waar te veel mensen lopen om nog doorheen te 
fietsen. Als oplossing voor deze eis maken drie respondenten gebruik van beveiligde 
fietsenstallingen. 
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Het doel waarmee de respondenten naar de 
binnenstad komt verschilt per bezoek en 
vaak kwam er niet uit met welk doel ze het 
vaakst gaan (Tabel 5.1.3). Vaak doen ze 
verschillende dingen tegelijk en maken 
lijstjes voor eventuele boodschappen die ze 
moeten doen. Dit zeggen de meesten 
doelgericht te doen, echt shoppen is iets 
wat ze vaak niet meer doen. Ook het 
bezoek van een culturele activiteit wordt 
vaak genoemd als doel om de binnenstad 
van Utrecht te bezoeken. Naar één van de 
filmhuizen gaan om een film te kijken of een 
museum bezoeken zijn voorbeelden van culturele activiteiten die genoemd worden. Twee bijzondere 
doelen die ook meermaals genoemd zijn de bibliotheek en wandelen. De bibliotheek is één van de 
meest specifieke doelen die genoemd worden als reden voor een bezoek aan de binnenstad. Uit het 
verschil in antwoorden blijkt dat het niet altijd enkel naar een specifieke winkel gaan is, zoals de 
respondenten aangeven, maar dat er ook vaak een recreatief doel is. Zo wordt ook het wandelen 
wordt als doel genoemd, dit om bijvoorbeeld aan hun dagelijkse portie beweging te komen.  
 
Meneer Van den Broek, 77 jaar; “Het trainen, in conditie blijven. We lopen samen, mijn vrouw en ik, ’s 
avonds vaak een rondje. Overdag gaat ieder zijn eigen weg.” 
 
 

5.2 Wat is de binnenstad en wat zijn de gelopen routes  
 
Deze paragraaf gaat een inzicht geven in wat de respondenten als de binnenstad ervaren en hoe zij 
hier doorheen zijn gelopen. Onder andere de mental-maps gaan dit inzicht in wat de binnenstad is 
geven. Daarnaast zullen de gelopen routes worden geanalyseerd en zal er in worden gegaan op 
welke afweging qua route de verschillende respondenten maken als zij door de binnenstad lopen.  
 
5.2.1 Wat is de binnenstad 
Wat is de binnenstad voor de respondenten en wat zijn haar grenzen? Aan welke elementen denken 
zij als zij aan de binnenstad van Utrecht denken? Om hier een beeld van te krijgen hebben veertien 
van de vijftien respondenten een zogenaamde mental-map getekend. Voor de vijftiende persoon was 
het niet mogelijk om te tekenen, omdat zij geen controle over haar hand heeft. Zij heeft de 
elementen proberen te benoemen. 
 In de opdracht was aangegeven dat ze elementen weer moesten geven die voor hun 
belangrijk zijn voor de Utrechtse binnenstad. Hierbij moesten zij denken aan bijvoorbeeld straten, 
gebouwen, monumenten, kruispunten en voorzieningen. De opdracht zorgde voor verschillende 
resultaten. De één vrij waarheidsgetrouw alsof er bij Google maps gespiekt was (Figuur 5.2.1). De 
ander meer echt getekend en lijkend op een ansichtkaart (Figuur 5.2.2). Het één is niet beter dan het 
andere, omdat het allemaal persoonlijke beelden van de binnenstad zijn. 
 
Afbakening 
De binnenstad wordt door zeven personen alles binnen de singels gezien, met voor drie van hen ook 
de uitbreiding naar het stationsgebied. Tijdens sommige walk-alongs is letterlijk gevraagd wat zij als 
de afbakening van de binnenstad zien. Op deze vraag antwoorden drie van de respondenten die de 
Singels niet als afbakening in de mental-map hadden getekend, wel als de grens van de binnenstad. 
Minimaal tien respondenten vinden dus dat de Singels als grens voor de binnenstad van Utrecht 
gelden.  

Doel naar de binnenstad Aantal keer genoemd  

Specifieke winkel 13 

Culturele activiteit 8 

Horecabezoek 6 

Wandelen/flaneren 5 

Bibliotheek 5 

Afspraak 4 

Gezellig shoppen 1 

5.1.3: Doelen om naar de binnenstad van Utrecht te gaan 
volgens de respondenten. 
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Mevrouw Oscar, 73 jaar: “Hmm, Utrecht is best uitgestrekt, ik denk dat de binnenstad loopt tot aan 
de gracht, bij de Singel bedoel ik.” 
 
Door de meeste anderen werd geen duidelijke afbakening getekend in de mental-maps en kwam het 
vooral neer op het tekenen van elementen die zij tot de binnenstad ervaren. Het station en het spoor 
zijn elementen die door vijf respondenten wordt getekend. Dit betekent dat voor deze vijf 
respondenten de afbakening aan de westelijke kant wat verder naar het westen ligt dan de Singel. 
Het nieuwe gedeelte hoort er in dat geval bij. Naast deze getekende elementen wordt er in wat ze 
vertellen vaak een onderscheid gemaakt in het drukke en rustigere gedeelte van de binnenstad, of 
het echte winkelgebied. Zo maakt een aantal respondenten het onderscheid tussen de rustige 
zuidelijke Oudegracht en het drukkere gedeelte meer naar het noorden.  
 
Elementen 
Ondanks de grote verschillen in tekenvorm, komen sommige elementen wel geregeld terug in 
diverse mental-maps (Tabel 5.2.1; Bijlage G en H). Voornamelijk de grachten, al dan niet specifiek 
benoemd, de Dom of de Domtoren en de Singels zijn elementen die meermaals terugkomen in de 
tekeningen van de respondenten en worden direct geassocieerd met de binnenstad van Utrecht. Ook 
de musea in het algemeen of één of meerdere van de musea in de binnenstad wordt door zeven 
respondenten getekend. Daarbij komen ook het Janskerkhof (of de Bloemenmarkt) en het Ledig Erf 
vijf keer voor in de tekeningen. Het Ledig Erf is niet een vaker genoemde locatie door de bewoners 

van de Zuidelijke 
binnenstad, want drie 
van de vijf 
respondenten die het 
plein tekenden wonen 
in een andere wijk. 
 
 

Tabel 5.2.1: Elementen die het meest voorkomen in de mental-maps van de respondenten. 

Getekend element Aantal keer getekend 

(Oude)gracht 14 

Dom(toren) 12 

Singels 7 

Musea (of één van de musea) 7 

Janskerkhof/Bloemenmarkt 5 

Ledig Erf 5 

Figuur 5.2.1: Mental-map door meneer 
Schouten, 66 jaar. 

Figuur 5.2.2: Mental-map door mevrouw De 
Graaf, 65 jaar. 
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Naast deze meest genoemde elementen zijn er nog meer dingen getekend die door meerdere 
respondenten met de Utrechtse binnenstad worden geassocieerd. Zo worden de stegen en de 
wirwar aan straatjes en het groen in de binnenstad door vier personen getekend. Ook de werven, 
fietsen en mooie huizen behoren tot het straatbeeld. Alle drie volgens twee personen. Naast de 
Domkerk werden ook andere kerken aangegeven op de kaarten (vier keer). Soms met de namen van 
de kerken erbij, soms enkel als ‘kerken’ of ‘kerkenkruis’  als een belangrijk element van de 
binnenstad.  

Wat betreft de pleinen zijn dus vooral Janskerkhof en het Ledig Erf weergegeven in de 
mental-maps, maar ook de Neude (vier keer), het Vredenburgplein (drie keer) en het Domplein (drie 
keer) kwamen allen vaker voor in de tekeningen. De Oudegracht was de straat die het meest 
getekend was. Negen keer kwam dit gebied specifiek voor in de mental-maps. De Lange Viestraat en 
de Twijnstraat kwamen vier keer voor en de Lijnmarkt en Vismarkt drie keer. Daarnaast waren er nog 
straten die maar op één van de vijftien kaarten voor kwam. Voorbeelden zijn de Choorstraat, het 
Oudkerkhof en de Lange Nieuwstraat. 

De musea die de binnenstad van Utrecht heeft is de functie die het meest wordt aangehaald 
(zeven keer). Van deze musea wordt het Centraal Museum twee keer specifiek genoemd in de 
mental-maps. Ook een andere culturele functie, de filmhuizen, komen meermaals voor in de mental-
maps van de respondenten (3 maal). Daarnaast is ook de horeca functie van de binnenstad vaak 
getekend. De terrassen (3 keer), restaurants (2 keer) en het grote terras dat zich vormt op de 
Oudegracht (één keer) zijn allemaal voorbeelden van hoe deze horeca functie van de binnenstad 
naar voren komt. Opvallend is dat voorzieningen in de vorm van winkels weinig voor komen in de 
mental-maps, slechts twee personen tekenen winkels in hun binnenstad. Ook bij de namen van 
voorzieningen die genoemd worden zitten weinig winkels. De Bijenkorf en Broese komen beide één 
keer voor. Daarentegen worden de schouwburg en Tivoli-Vredenburg allebei twee keer specifiek 
genoemd, en de bibliotheek zelfs vier keer. Misschien zijn deze voorzieningen belangrijker voor de 
oudere doelgroep dan dat alle winkels in de binnenstad zijn. 

 
5.2.2 Lopen door de binnenstad 
Bij het analyseren van het lopen door de binnenstad kan een onderscheid worden gemaakt in de 
manier van lopen – hoe gemakkelijk en met welk tempo – en welke routes de respondenten hebben 
gelopen. 
 
Manier van lopen 
Alle respondenten lopen nog redelijk gemakkelijk en zonder hulpmiddelen als een wandelstok of een 
rollator door de binnenstad van Utrecht. Deze mensen zouden zich ook niet aanmelden of niet snel 
bereid zijn om mee te doen met een dergelijk onderzoek waarbij toch wordt verwacht een stuk door 
de binnenstad te lopen. Voor de meeste respondenten geldt dat zij nog op een redelijk ontspannen 
manier wandelen. Ze liepen op een normaal tempo en daarbij kijken ze gerust om zich heen en naar 
boven. In sommige gevallen zorgt dit ervoor dat zij even stil gaan staan als ze wat willen vertellen. 
Enkelen hebben wel wat angsten als ze aan het lopen zijn. Zo schrikken ze nog wel eens van erg snel 
fietsende voorbijgangers. Ook zijn er enkelen die de bestrating goed in de gaten houden. Ze zien nog 
wel eens loszittende stenen liggen en zijn bang hierover te vallen. Eén respondente had hakken aan 
en was hierdoor wat oplettender. De meeste respondenten kiezen echter voor gemakkelijk schoeisel 
en zullen niet op hakken de binnenstad in gaan. Sommigen hebben dit altijd al gedaan, voor anderen 
is dit veranderd sinds ze ouder zijn geworden. 
 
Mevrouw Oscar, 73 jaar: “Nou, ik loop niet meer op hakken. Ik heb altijd op hakken gelopen, maar 
dat doe ik niet meer. Ik denk dat als je op hakken loopt, het nog wel eens tegen kan vallen, want je 
hebt vaak van die kinderhoofdjes.” 
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Een aantal neemt een tas of een karretje mee als ze weten dat ze spullen moeten kopen. Enkelen 
zoeken soms wat steun bij een lantaarnpaal of nemen een rustmomentje. Ook vinden sommige 
respondenten het soms prettiger om door rustigere straten te lopen, omdat ze dan wat minder op de 
drukte van de massa hoeven te letten.  
 
Gelopen routes 
De walk-alongs zijn wandelingen door de binnenstad van Utrecht waarbij de respondenten zelf hun 
routes bepalen. Daardoor zijn de gelopen routes erg verschillend geworden (Figuur 5.2.3; Bijlage I).  
Deze routes zijn achteraf geregistreerd en zullen hier geanalyseerd worden. In een aantal gevallen 
had de respondent al wel wat plekken in zijn of haar hoofd waar we langs zouden gaan lopen, in 
andere gevallen liepen ze heel impulsief. 
 

 
Figuur 5.2.3: De vijftien verschillende routes (elk een eigen kleur) gelopen door de respondenten 
tijdens de walk-alongs. 
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Meneer Naber, 68 jaar: “Ik ben een slenteraar. Dus ik ga graag zomaar ergens een steegje in, of 
wandel gewoon maar ergens eens wat. En ik zie wel waar ik uit kom.” 
 
Sommigen beperken zich tot het kernwinkelgebied zoals Locatus (2012b) dat ook aanhield. Anderen 
lopen langs plekjes die voor hen een persoonlijke waarde heeft doordat ze er bijvoorbeeld 
herinneringen aan hebben. Weer anderen zoeken de rust op of lopen een route die volgens hun 
mooi is. Het zijn allemaal persoonlijke routes geworden. Zo geeft meneer Kuipers (67) aan dat hij 
vaak van boekhandel naar boekhandel loopt en dat dat zijn voornaamste rondje door de stad vormt. 
Soms zit een route in het systeem van een persoon om een bepaald doel te bereiken. 
 
Mevrouw Breuls, 66 jaar: “Je hebt zo je automatische routes, die ontwikkel je.”  
 
Op een kruispunt van verschillende straten wordt er vaak gekozen voor een route die waarvan de 
respondent aangeeft deze ‘mooi’ of ‘leuk’ te vinden of omdat het de straat is in de richting van een 
plaats waar ze heen willen. Anderzijds vermijden enkelen soms plekken waar ze liever niet lopen, 
bijvoorbeeld omdat ze liever niet langs de drukte van de bussen lopen. Een aantal van hen geeft aan 
dat de routekeuze afhankelijk is van of ze wel of niet een duidelijk doel hebben. Als er een bepaalde 
tijdsdruk op zit dan zullen ze eerder de snelste route nemen, dan als deze tijdsdruk er niet is.  
 
Meneer Schouten, 66 jaar: 
“Als de snelle weg niet 
aangenaam is en er zijn 
secundaire wegen die veel 
aangenamer zijn, dan ga je 
niet te veel die snelle weg 
gebruiken als je de tijd 
hebt.” 
 
Voor de drie oudste dames 
(79, 81 en 81) geldt dat zij 
de keuze van snelle route 
niet enkel maken onder 
tijdsdruk, maar ook omdat 
ze het soms gewoonweg 
niet langer vol houden.  
 
Mevrouw Bakker, 81 jaar: 
“Nu lopen we weer terug en 
dan heb ik het ook, met mijn 
uithoudingsvermogen, dan 
heb ik het ook wel een 
beetje gehad voor vandaag. 
Als ik dit allemaal gelopen 
heb. Ik ben nou tevreden 
met mijn aankopen en het is 
allemaal te behappen.” 
 
De meeste routes zijn 
rondjes geworden, met 
soms een kleine 
overlapping. Daarnaast 
wordt de afwisseling tussen 

Figuur 5.2.4: Intensiteitskaart. De kaart geeft weer hoe vaak er over een 
bepaalde plek is gelopen in het totaal van de 15 walk-alongs. 
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drukke plekken en de meer rustige straten bewust opgezocht. Door de variatie in routes zijn veel 
straten en plekken die tot de binnenstad van Utrecht horen wel minimaal eenmaal gepasseerd. De 
Oudegracht, Steenweg, Stadhuisbrug, Vismarkt en Servetstraat kunnen echter gezien worden als de 
concentratieplekken. Hier kwamen wel zeven of acht van de respondenten minimaal een keer langs 
(Figuur 5.2.4). Deze drukke punten liggen allen in het kernwinkelgebied en langs de Oudegracht naar 
het zuiden. Echter zijn er ook veel plekken gepasseerd die buiten dit gebied liggen. 
 De Oudegracht werd vanuit het zuiden niet enkel gelopen door de mensen die in de 
zuidelijke binnenstad wonen, maar ook door anderen die vanaf de noordelijke binnenstad of het 
Ledig Erf startten. Het valt op dat veel mensen alles binnen de Singels als de binnenstad zien, maar 
dat het gedeelte ten noorden van de lijn Vredenburg (straat), Lange Viestraat en de Potterstraat 
eigenlijk niet bezocht is. Ditzelfde geldt voor de plaatsen ten oosten van de Nieuwegracht en ten 
westen van de Springweg. Deze gebieden komen niet of nauwelijks voor in de routes van de 
respondenten. 
 
 

5.3 De fysieke, functionele en sociale binnenstad 
 
Aan de hand van de walk-alongs is nagegaan wat de oudere bewoners van de Gemeente Utrecht van 
de fysieke, functionele en sociale binnenstad vinden. In deze paragraaf zullen de uitkomsten hiervan 
behandeld worden. De binnenstad zal nu nog als geheel worden gezien. Per factor zal gekeken 
worden hoe de vijfenzestigplussers deze ervaren. 
 
5.3.1 De fysieke binnenstad 
De fysieke binnenstad heeft invloed op de beleving van de oudere bezoekers. Verschillende aspecten 
als de diversiteit van gebouwen, een gelijk aangelegde weg en de aanwezigheid van groen zouden 
een positieve invloed hebben op de beleving van de respondenten. In dit onderdeel zal de beleving 
van de fysieke binnenstad door de respondenten met een leeftijd van vijfenzestig jaar of ouder aan 
de orde komen. 
 Of bebouwing en architectuur mooi worden gevonden blijft een kwestie van smaak. Dit blijkt 
ook zeker uit de walk-alongs met de oudere respondenten. Toch zijn er fysieke factoren in de 
binnenstad aanwezig die unaniem gewaardeerd worden. Zo worden de werven en grachten als uniek 
en prachtig bestempeld. Dit geldt voor een groot gedeelte van de historische bebouwing in de 
binnenstad. De respondenten vinden het dan ook zonde als oude gevels worden weggestopt achter 
andere platen of dat de stenen worden geverfd. Details en andere oude elementen van gebouwen 
vallen de respondenten vaak op. Ze vinden dit mooi en proberen te verklaren waar het gebouw ooit 
voor gediend heeft. Op de vraag wat absoluut behouden moet blijven in de binnenstad wordt veel 
geantwoord met de historische panden en grachten. Daarnaast zijn de Dom en de Domtoren 
belangrijke gebouwen voor de beleving van de oudere bewoners van Utrecht. Het is voor hen een 
herkenningspunt en geeft ze een gevoel van thuiskomen.  
 
Mevrouw Bakker, 81 jaar: “Ja, dat is wel een mooi verhaal. Toen ik terug kwam uit Amerika. Kwam ik 
aan met de auto, het was niet de eerste keer, maar toen zag ik die Dom en ik kreeg tranen in mijn 
ogen. Ik dacht ja, dat is waar ik thuis hoor. Eigenlijk is de Dom van mij.” 
 
Tot zover zijn ze het grotendeels eens over de stijl van de gebouwen en de kwaliteit daarvan. De 
meer hedendaagse architectuur levert meer tegenstrijdigheid op tussen de verschillende 
respondenten. De één vindt de gebouwen die nu worden gebouwd bij de tijd passen. 
 
Meneer Kuipers, 67 jaar, over het nieuwe Gemeentekantoor: “Mijn vrouw vindt dat gebouw heel 
lelijk, maar wat had je dan moeten doen, je bouwt niet meer in baksteen zo’n groot gebouw. Dat doe 
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je niet meer. Is niet te onderhouden. Dit is allemaal, als ik het zo zie, allemaal onderhoudsvrij spul wat 
aan de buitenkant zit. Dus ik vind dat, dat hoort bij de moderne tijd.” 
 
Er zijn respondenten die vinden dat sommige moderne architectuur juist aantrekkelijk door de 
tegenstrijdigheid die ze met de rest van de binnenstad opleveren. Hierbij wordt bijvoorbeeld door 
meneer Schouten (66) het Huisje van Sluijmer op de hoek van de Kromme Nieuwegracht en de 
Keizerstraat als voorbeeld aangehaald. Er zijn echter ook anderen die de nieuwe gebouwen minder 
aantrekkelijk of zelfs misplaatst vinden.  
 
Mevrouw Bosch, 81 jaar: “Nou, die, dat nieuwe muziekcentrum, ik vind het afschuwelijk.” 
 
Anderzijds kijken ze over het algemeen heel realistisch aan tegen nieuwere bebouwing. Gebouwen 
die bijna in elkaar storten kun je niet redden. Dat daar in delen van de binnenstad op eerder braak 
liggend terrein nieuwbouw voor in plaats is gekomen vinden de meesten prima. Al zullen ze het niet 
snel bestempelen als mooi. Ook de opbrekingen in de weg of werk aan andere gebouwen, waardoor 
er soms een barrière ontstaat, worden meestal niet als negatief ervaren. Er wordt gewoonweg 
langsheen gelopen, een andere straat gekozen of juist even een kijkje genomen. De 
bouwwerkzaamheden worden gezien als noodzakelijk en tijdelijk.  
 De vele werkzaamheden hebben soms wel een gevolg voor de gelijkheid van de bestrating. 
Stenen die los of ongelijk liggen worden als een slechte zaak gezien. Eén van de respondenten is er 
ooit over gestruikeld met blijvende gevolgen. Als haar wordt gevraagd wat haar mening over de 
kwaliteit van de bestrating in de binnenstad is reageert ze niet zo positief. 
 
Mevrouw Stolwijk, 79 jaar: “Nou, niet zo best, want je komt nog wel wat hobbeltjes en schuin 
aflopend tegen. En dat is voor mij natuurlijk, ik ben er ook gestruikeld over, ongelijk liggende stenen. 
Dus dat vind ik, dus dat zou veel beter moeten.” 
 
Ze zijn zichzelf heel erg bewust dat gelijke bestrating erg belangrijk voor hen is, aangezien de kans op 
vallen groter is naarmate ze ouder zijn geworden. Toch vinden ze het soort bestrating wel mooi. Dat 
er op de meeste plekken in de binnenstad gebruik wordt gemaakt van klinkers en kinderkopjes als 
bestrating. Dit vinden ze passend bij een historische binnenstad. De respondenten vertellen daarbij 
dat het een stuk beter is dan het asfalt dat eerder op sommige plekken in de binnenstad lag. 
Anderzijds zijn er wel een paar van mening dat het af en toe erg veel wordt wat betreft de 
verschillende vormen bestrating. Zo vinden ze onder andere dat er te veel verschillende soorten 
klinkers, te veel aanduidingen voor oude bebouwing of te veel verschillende legpatronen worden 
gebruikt. Enkelen geven aan dat ze wat minder onderscheid hierin mooier zouden vinden. 
 
Meneer Van Dongen, 65 jaar: “Dat ze misschien wel teveel, euh, dingen bedenken van sierbestrating, 
klinkertjes, euh, dat mag wel, dat zou wel wat minder mogen.” 
 
Een overdaad wordt niet alleen opgemerkt in de bestrating van de binnenstad. Ook zijn er twee 
respondenten die graag zouden zien dat er minder paaltjes en andere aanduidingen zouden komen. 
Volgens hen helpen deze attributen in de stad niet altijd waar ze bij zouden moeten helpen. Zo 
zouden de paaltjes op de Oudegracht een onderscheid moeten maken tussen rij- en wandelgedeelte 
uit veiligheidsoverwegingen, maar kunnen ze ook juist een tegenover gesteld effect hebben op de 
veiligheid. 
 
Mevrouw Breuls, 66 jaar: “De inrichting van de stad, dat het dus wat rustiger is. Euh, ook al die 
paaltjes, ook op de Oudegracht vind ik dat ook echt een crime. En ik ben er ook eens gewoon echt 
keihard tegen aan gereden, hier zo aan de overkant. Toen was het gewoon donker, en het regende en 
ik moest uitwijken. En toen knalde ik gewoon tegen zo’n betonnen paal. Ik kon gelukkig, ik ben zelf 
niet gevallen. Maar mijn fiets was wel, hele voorvork was ontzet. Er moest een nieuwe voorvork in. En 
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ik snap wel dat, dat ze er staan, maar wat mij betreft mogen ze er allemaal uit. En doe maar iets 
anders. Je kunt ook nog wel iets anders bedenken om de grens tussen de stoep en de straat aan te, 
gewoon heel duidelijk te maken. Als dat het punt is.” 
 
Over de vorm van de prullenbakken is ook niet iedereen te spreken. Mevrouw Bosch (81) is van 
mening dat ze te groot zijn en dat er best een ondergrondse oplossing voor zou kunnen zijn. Als er 
vuilnis op straat ligt wordt dit echter vaak, net als brekingen in de weg, als van tijdelijke aard gezien. 
Het wordt niet mooi bevonden, maar het is niet anders en hoort bij de stad. Daarentegen worden 
het groen, de plantenbakken en bomen in de binnenstad van Utrecht wel erg gewaardeerd. Het geeft 
volgens de respondenten zeker een meerwaarde aan de stad. Een mevrouw vindt zelfs dat het 
bijdraagt aan het geluksgevoel van de bewoners van Utrecht. Ook zijn er veel van mening dat zoveel 
mogelijk bomen behouden moeten worden en dat er zelfs wel wat groen bij kan. Dit geldt zeker op 
punten waar nog weinig beplanting aanwezig is. 
 
Mevrouw Evers, 75 jaar: “Nou, zeker het groen laten gaan waar het gaat. Daar kan nog wel wat bij. 
Kijk de busbaan, daar is het ook niet leuker op geworden. Kijk, hier (Potterstraat) kunnen al niet eens 
bloembakken staan. Dat die busbaan aangelegd is, is er geen ruimte meer voor groen of een leuke 
bloembak of zo.” 
 
Naast al deze fysieke elementen die aanwezig zijn in de binnenstad van Utrecht, kan ook het hele 
stratenpatroon van de stad als fysiek worden gezien. Dit stratenpatroon of de structuur van de stad 
wordt belangrijk voor de stad bevonden. Ze maken de stad anders dan andere steden. De grote 
hoofdlijnen van de stad zoals de Singels en de grachten, maar daartussen ook alle kleine steegjes en 
hofjes.  
 
Mevrouw Van Veen, 68 jaar: “Het stratenpatroon moet je altijd behouden, want dat maakt de stad 
uniek. Wijk daar niet van af.”  
 
5.3.2 De functionele binnenstad 
Al wordt een binnenstad voor een groot gedeelte gevormd door alle fysieke elementen, de ervaring 
wordt ook beïnvloed door alle voorzieningen en functies die de binnenstad heeft voor haar 
bezoekers. In dit deel zal naar voren komen hoe tevreden de oudere bewoners van de Gemeente 
Utrecht zijn over de functionele binnenstad, wat de belangrijkste functies zijn en wat zij eventueel 
missen. 
 De mening over het aanbod van winkels is redelijk unaniem positief. Het aanbod is door de 
jaren heen verbeterd. Winkels en goederen waarvoor respondenten eerst naar andere steden 
moesten zijn nu nagenoeg allemaal in de binnenstad van Utrecht aanwezig. Ze kunnen alles krijgen 
wat ze nodig hebben. Voor dit aanbod hebben wel winkels met goederen die de dagelijkse behoefte 
stillen plaats moeten maken. Ze herinneren zich panden waar eerder een bakker, kruidenier of een 
slager heeft gezeten, waar nu andersoortige winkels hun intrek in hebben genomen. 
 
Mevrouw Breuls, 66 jaar: “Het winkelaanbod in Utrecht wel oké. Zo langzamerhand. Het doet wel 
mee met de vier grote steden zeg maar. Dat, maar ja, ik zei het al, dat ik vroeger vaak naar 
Amsterdam ging om kleren te kopen met de kinderen en zo. Maar dat doe ik nou nooit meer. Eigenlijk 
nooit meer. Er is een enkele keer dat je zegt gaan eens funshoppen.” 
 
Ondanks dat ze eigenlijk vinden dat alle winkels waar zij behoefte aan hebben in de binnenstad 
aanwezig zijn, hebben ze kritiek op het aanbod van winkels. Zo geven een aantal respondenten aan 
dat veel winkels wel gericht zijn op jong publiek met een wegwerpmentaliteit. Hiermee bedoelen ze 
dan veelal de grote ketens die in de binnenstad zitten. Ook de concentratie van bijvoorbeeld de vele 
schoenen- en telefoonwinkels wordt niet altijd gewaardeerd. Anderzijds vinden ze dit ook 
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onvermijdelijk en horend bij de tijd. Zelf kopen ze niet zoveel meer en vinden ze de winkelstraten er 
niet interessanter van worden, maar het jonge publiek zal er wel behoefte aan hebben. 
 
Meneer Smeets, 65 jaar: “Je kunt moeilijk zeggen van er mogen alleen maar leuke kleine winkeltjes 
komen. Maar ik vind wel dat ze ook in andere steden, het is zo voorspelbaar. Daar zit Blokker, en daar 
zit Etos, enzovoort. Ik heb daar niet zoveel mee.” 
 
Zoals in het bovenstaande citaat al is aangegeven, geven de meeste vijfenzestigplussers net als 
meneer Smeets de voorkeur aan kleinere zelfstandige winkels. De particulieren met meer duurzame 
producten worden meer gewaardeerd dan de massale bedrijven. Ook kleine winkels met antiek en 
andere prullaria worden leuk gevonden en er wordt nog geregeld wat gekocht. Een ander soort 
winkels dat veel wordt benoemd als waardevol voor de binnenstad zijn de boekwinkels. Negen van 
de respondenten sprak uit dat boekwinkels erg belangrijk zijn voor een positieve beleving van de 
binnenstad. Hierbij werd dan ook vaak over een opluchting gesproken dat Broese boekverkopers 
ervoor gezorgd heeft dat er een boekhandel in het gebouw op de Stadhuisbrug is gebleven. Door 
deze waardering voor boekhandelaren verbaast de waardering voor de Openbare Bibliotheek niet. In 
de mental-maps was het ook al een functie die vaak naar voren kwam, maar ook tijdens de walk-
along bleek dat dit een belangrijke voorziening voor de binnenstad is volgens de ouderen. 
 
Mevrouw Verhoeven,  68 jaar: “Dat vind ik ook belangrijk, de bibliotheek die er zit, weet je wel. En die 
boekhandel die er toch nog zit. Ja, dat hoort er toch bij, bij de kern van de stad, vind ik. Dat is toch ook 
meer het culturele of zo.” 
 
De Openbare Bibliotheek is niet de enige culturele functie in de binnenstad die de 
vijfenzestigplussers belangrijk vinden. Ook de diverse musea, de schouwburg, het TivoliVredenburg 
en de verschillende bioscopen zijn voorzieningen die zij graag bezoeken en een meerwaarde geven 
aan de stad. De bioscopen die zij voornamelijk waarderen zijn de drie filmhuizen in de binnenstad; ’t 
Hoogt, Springhaver Theater en het Louis Hartlooper Complex.  
 
Meneer Van Dongen, 65 jaar: “De kleinere producties die eigenlijk de enige echte films zijn, dus los 
van de grote producties in het Rembrandt en wat nog meer, dus echte, de films waar het eigenlijk om 
gaat, die komen in de filmhuizen. En daar hebben we er in Utrecht drie van, maar liefst. En alle drie 
zijn topfilmhuizen. Zowel Springhaver, als ‘t Hoogt, als Louis Hartlooper. Ja, dat zijn snoepjes van 
plaatsen om heen te gaan.” 
 
Vooral voor het Louis Hartlooper Complex geldt dat vaak ook de combinatie van functies die zich 
daarin bevinden wordt genoemd. Men gaat er bijvoorbeeld ook graag wat eten of drinken. Toch is 
het belang van de verschillende horecavoorzieningen in de binnenstad heel verschillend per persoon. 
Een aantal van de respondenten hecht totaal geen waarde aan een keer wat drinken op een terras of 
uit eten gaan. Voor anderen vormen die bezigheden juist hun voornaamste gebruik van de 
binnenstad. Maar ongeacht of de horeca wel of niet een belangrijke voorziening voor de respondent 
zelf is, vinden ze het geen probleem dat er veel horeca in de binnenstad aanwezig is. Ze zorgen voor 
een bepaalde gezelligheid. Een verdere uitbreiding naar de nu rustigere plekken in de binnenstad 
zouden sommigen wel overbodig vinden. Voor een aantal geldt dat ze alleen op een terras gaan 
zitten als ze bezoek hebben. 
 
Mevrouw Oscar, 73 jaar, Over Hanengeschrei -Terras tussen Vismarkt en Choorstraat: “En als je nou 
van een drankje houdt, dan is het daar heel gezellig om te zitten, maar ik zit nooit ergens.” 
 
Meneer Naber, 68 jaar: “Een zomer kan niets zijn, zonder twee keer aan de gracht gegeten te hebben. 
’s Avonds. Dat is zo verschrikkelijk gezellig. En daar met name in de bocht, dit gedeelte. Ja, dat is zo 
uniek. Dat je denkt, oh wat gezellig, in je eigen stad.” 
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Naast dat de horeca voorzieningen plekken zijn waar de oudere bewoners van de stad met anderen 
samen komen, zijn ook de kerken nog een belangrijk onderdeel van hun leven. Een aantal spreken er 
over dat ze bij een bepaalde kerk horen en dat ze hiervoor ook activiteiten organiseren.  
 Hoewel het verschillend is welke voorzieningen de respondenten het belangrijkst vinden, 
spreken negen van de respondenten uit dat het gaat om de combinatie van de verschillende 
voorzieningen in de binnenstad. Juist die combinatie maakt de binnenstad prettig om te bezoeken. 
Verder zijn er ook drie respondenten die aangeven dat ze het ook belangrijk vinden dat de 
voorzieningen die aanwezig zijn in hun nabijheid en goed bereikbaar blijven.  
 
Meneer Van den Broek, 77 jaar: “Ja, dus die combinatie is het belangrijkste. Zonder het één is het 
andere niet zo waardevol. Voor de hand liggend eigenlijk hè. Zijn net mensen hè, die oudere 
senioren.” 
 
5.3.3 De sociale binnenstad 
De fysieke en functionele binnenstad zijn nu al behandeld. Deze factoren worden echter allemaal 
gevormd door de mensen. Zij zorgen dat voorzieningen gebruikt kunnen worden en dat er roering in 
de binnenstad is. Wat vinden de vijfenzestigplussers in de Gemeente Utrecht van de sociale 
binnenstad? In dit deel zal gekeken worden hoe ze algemeen de drukte in de binnenstad ervaren, 
wat ze van de mensen om zich heen vinden en hoe dit hun beleving beïnvloed. Meneer Kuipers (67) 
vindt zelf de stad gezelliger geworden. Ooit was het volgens hem een saaie stad, maar is het 
veranderd in een plek waar mensen graag komen en zijn. 
 Zoals in het vorige gedeelte, de functionele binnenstad, al is aangegeven wordt de horeca in 
de binnenstad nauwelijks alleen bezocht. Dit is voor de meeste ouderen een sociale bezigheid. Als ze 
naar een café of een restaurant gaan doen ze dat meestal, omdat ze een afspraak met iemand 
hebben, bezoek hebben of ze gaan met hun partner. Alleen op een terras zitten voelt niet prettig. Ze 
bezoeken de binnenstad wel alleen, maar met een duidelijker doel om iets te kopen of rond te lopen. 
 
Mevrouw Van Veen, 68 jaar: “Als ik alleen ben, dan ga ik meestal als ik klaar ben met wat ik gedaan 
heb, dus boodschappen gedaan, als ik alleen ben heb ik meestal een doel. Of ik wil iets kopen, zoiets. 
Maar als we met z’n tweeën zijn, als we bijvoorbeeld samen zijn, mijn man en ik, als we bijvoorbeeld 
naar het muziekcentrum gaan of even naar de Bijenkorf. Of ergens iets hebben in de stad. Dan ga je 
na afloop ook nog wel eens iets drinken, of wat eten.” 
 
Als de ouderen door de stad lopen waarderen ze de mensen om zich heen, het zorgt voor een 
bepaalde gezelligheid. Ze vinden het prettig om te zien en te horen dat andere mensen genieten van 
het samenzijn en van de stad. Twee respondenten vinden dat de stad af en toe te veel is gericht op 
de hoeveelheid jongeren die in de stad wonen. Eén mevrouw vindt dat veel winkels voornamelijk op 
het jonge publiek gericht zijn. Een man vindt dat de hele stad nogal jong is, waardoor hij zich soms 
wat oud voelt als hij zich in de binnenstad bevindt.  
 
Meneer Smeets, 65 jaar: “En euh, ik vind zelf augustus een hele prettige maand, omdat het dan vrij 
rustig is in Utrecht. De meeste studenten zijn op vakantie natuurlijk. Ik vind, studenten zijn natuurlijk 
prima, maar soms wat dominant aanwezig. Om het zo maar te zeggen. Utrecht is een echt een meer 
een jongerenstad. En dat is af en toe heel erg leuk en af en toe denk ik ook, mag ook iets minder. Niet 
dat die jongeren weg moeten, maar als ik in een café kom en soms ook in de bioscoop of zo, denk ik, 
ik geloof dat ik de oudste ben.”  
 
Ook anderen ervaren dat Utrecht een jonge stad is, maar vinden dit geen probleem. Ze merken 
alleen dingen op als dat er ergens altijd alleen maar jongeren zitten of dat iets juist een gemêleerde 
plek is. Zij beleven dit niet als negatief. 
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Mevrouw Bakker, 81 jaar: “Ik vind het nou erg leuk hoor, er is veel meer jeugd onderweg in de stad. 
En dat vind ik wel heel erg leuk. Dat geeft ook een beetje het gevoel van de stad wordt niet meer door 
ons uitgemaakt. Een andere generatie. […] Hij wordt anders gebruikt. Wij waren ook wel een beetje 
zuinig met op een terrasje gaan zitten. We dronken misschien een kopje koffie of zo, maar dat was 
het dan. We hadden minder geld.” 
 
Eveneens bestaat er een verschil in hoe ze mensen ervaren die zich afwijkend van de norm gedragen. 
De één vindt mensen om zich heen prima, zolang ze maar niet schreeuwen of er een rotzooi van 
maken. Een aantal bewoners van de zuidelijke binnenstad vindt het aantal opvanghuizen voor 
verslaafden inmiddels wel vrij veel, waardoor ze soms overlast ervaren. Anderzijds vinden ze dit ook 
allen passen bij de binnenstad. Een andere man vindt juist dat deze mensen die zich afwijkend 
gedragen juist een bijdrage leveren aan de beleving van de stad. 
 
Meneer Smeets, 65 jaar, over iemand die schreeuwend langs kwam fietsen: “Jaa, die moeten 
gesubsidieerd worden, dat hoort er bij. Utrecht moet wel blijven leven. Verdwijnen toch zo 
langzamerhand. Beetje de neiging om de wat vreemde mensen op te sluiten, en dat hoeft eigenlijk 
niet vind ik.” 
 
Een andere doelgroep bezoekers waarin de verschillende respondenten een onderscheid in maken 
zijn de toeristen. Wederom zijn ze in hun mening hierover niet eenduidig. Zo heeft meneer Smeets 
(65) het idee dat er minder toeristen zijn dan een aantal jaar geleden. Hij heeft het idee dat er toen 
vaker hordes Japanners door de binnenstad liepen. Anderen ervaren geen verschil en hebben het 
idee dat de stad Utrecht er veel aan doet om toeristen naar de stad te trekken. Mevrouw Verhoeven 
(68) vindt het leuk om in de zomermaanden veel toeristen over de grachten te zien lopen. Eén 
meneer laat duidelijk weten dat het aantal toeristen dat de stad nu trekt genoeg is. Hij is bang dat de 
verhouding van bewoners en toeristen anders uit balans raakt. 
 
Meneer Naber, 68 jaar: “Dan heb ik altijd het schrikbeeld van Venetië, een ramp. [...] En dat er dan 
alweer honderd van die groepen met een ballonnetje en een paraplu door de stad lopen. Dat maakt 
een stad onleefbaar. […] Is leuk voor de toeristen, maar voor bewoners is dat, ja vind ik zelf, vrij 
rampzalig. En het evenwicht wat je nu hebt, vind ik wel goed.” 
 
Drukte in de binnenstad wordt door de respondenten verschillend ervaren. Tijdens de walk-alongs 
was het meestal niet erg druk en dit werd dan ook zo ervaren. Of de respondenten hadden het 
erover dat het gezellig druk was. Bij de beantwoording van de vraag of ze het druk hebben ervaren 
werd meermaals in het antwoord opgenomen dat het geen zaterdag was. De zaterdagen worden als 
drukker ervaren en daarbij met een ander publiek. De grote massa’s en van buiten Utrecht zijn dan in 
de binnenstad te vinden. Voor een aantal respondenten is dat de reden dat ze op zaterdagen liever 
niet de binnenstad in gaan.  
 
Mevrouw Verhoeven, 68, jaar: “Ja, weetje, zaterdag is niet voor mij, dan denk ik, ik woon in Utrecht in 
de binnenstad, daar staan in rijen, daar heb ik helemaal niks mee. …. En zaterdags vind ik de sfeer 
vaak, dan loopt iedereen, net of veel mensen ook wat te doen moeten hebben, weet je wel. En 
daarom ga ik niet op een zaterdag naar de binnenstad.” 
 
Vandaar hebben de respondenten waarschijnlijk ook voor dagen en tijdstippen van walk-alongs 
gekozen buiten deze drukte om. Ze hebben immers de mogelijkheid om te gaan wanneer zij willen, 
doordat ze minder aan vaste verplichtingen vast zitten dan bijvoorbeeld in de tijd dat ze nog aan het 
werk waren. Anderen vinden juist zaterdag leuk door de hoeveelheid mensen. 
 
Mevrouw Oscar, 73 jaar, over hoe ze de drukte tijdens de walk-along ervoer: “Nou zaterdag is het 
soms druk, maar ik vind de drukte wel meevallen. Behalve als het nou een hele mooie zomerse dag is 
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en er zijn mensen van buiten die ook de binnenstad in gaan, dan is het drukker, maar dat is toch 
gezellig.”   
 
De drukte die er op zaterdagen in de binnenstad is wordt door sommige respondenten als onprettig 
ervaren, waardoor zij die dagen liever of drukste uren het liefst vermijden. Anderzijds vinden zij de 
rustige onbekende plekken vaak een goede afwisseling met de plekken in de stad waar altijd meer 
mensen zijn. Dit zijn dan achteraf gelegen hofjes of steegjes zonder voorzieningen waardoor ze niet 
interessant zijn voor het grote publiek. 

Er zijn ook situaties met betrekking op de sociale binnenstad die als onprettig ervaren 
kunnen worden. Zo gaat mevrouw Evers (75) ’s avonds niet meer alleen de binnenstad in uit angst, 
bijvoorbeeld dat haar tas wordt gestolen. Ze voelt zich dan niet meer veilig. Ook andere momenten 
wanneer ze het overzicht in de binnenstad verliezen, wordt als negatief ervaren. Dit is vaak met 
betrekking op het verkeer en als mensen zich buiten de regels om gedragen. Zo wordt het punt 
tussen Stadhuisbrug en ’t Wed nogal eens onduidelijk gevonden. Fietsers en mensen te voet 
manoeuvreren zich langs elkaar heen. Al vinden een aantal het ook de charme van de stad. 
 
Meneer Schouten, 66 jaar: “En het conflict dat dat oplevert hoort ook bij het straatbeeld. Dus dat die 
fietsers en die voetgangers zo met elkaar in de clinch liggen, dan denk ik ja, je leeft in een stad.” 
  
Andere situaties leveren meer ophef op. Als mensen bijvoorbeeld fietsen op punten waar dit 
verboden is. Ook ontstaat er ongenoegen als er mensen de verkeerde richting op fietsen. Met name 
op de Oudegracht is dit volgens de respondenten de laatste jaren in toenemende mate het geval. 
Fietsers fietsen op het zuidelijke gedeelte van de Oudegracht niet altijd meer aan de goede kant van 
de gracht. Dit levert dan onduidelijke en gevaarlijke situaties op voor het verkeer dat zich wel juist 
gedraagt. Als oorzaak wordt gegeven dat de mentaliteit tegenwoordig veranderd is. Mensen houden 
zich niet meer aan de regels.  
 
Mevrouw Evers, 75 jaar: “Ze zijn allemaal wat mondiger geworden en wat ruimer in het niet of wel 
doen. Wij zijn veel meer van een generatie van, want ik woonde vroeger in de buurt van het 
Wilhelminapark en als wij dan door het Wilhelminapark fietsten, dan ging je al op de bon. Kijk, dat 
schrikt wel af natuurlijk.” 
 
 

5.4 De deelgebieden 
 
De binnenstad wordt vaak als een overkoepelende term gebruikt, dit wil echter niet zeggen dat de 
hele binnenstad hetzelfde is en hetzelfde ervaren wordt. De binnenstad is opgebouwd uit 
verschillende onderdelen. Lynch zou deze delen districten noemen. Het zijn kleine en soms grotere 
gedeelten van de binnenstad met dezelfde karakteristieken en een vergelijkbare ervaring door de 
respondenten. De binnenstad kan hierdoor opgedeeld worden in verschillende deelgebieden. 
Hiervoor worden soms harde grenzen gebruikt, dit is echter nooit echt het geval. Een sfeer stopt niet 
zo direct als een straat of een plein stopt, maar kan nog verder reiken. Dit zal echter verschillen per 
persoon. Daarom wordt er in de kaartweergaven een indicatie gegeven van de locatie van een 
deelgebied. 
 In de verschillende deelgebieden worden de fysieke, functionele en sociale factoren 
vergelijkbaar ervaren door de vijfenzestigplussers.  In deze paragraaf zullen de verschillende 
deelgebieden van de Utrechtse binnenstad volgens de respondenten worden behandeld. Er zullen 
typeringen aan de gebieden gekoppeld worden en behandeld worden wat de fysieke, functionele en 
sociale kenmerken zijn. Elementen in een deelgebied kunnen wel uiteenlopend ervaren worden. Wat 
de één prachtig vindt, vindt de ander een groot struikelblok voor de binnenstad. De percepties 
kunnen variëren. 
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Deelgebied 1: De Singels en bolwerken 

Groene strook historie 
 
Het gebied dat uit de mental-maps bleek voor 
velen de grens van de binnenstad te zijn is het 
eerste deelgebied dat behandeld wordt. De 
Singels worden vaak samen in dezelfde zin als 
de bolwerken genoemd. De worden samen 
gezien als een grens van de binnenstad en de 
rest van de stad (Figuur 5.4.1). Binnen de Singels 
ligt een groot deel van de historie van Utrecht. 
Acht van de vijftien respondenten hebben het 
tijdens hun walk-along gehad over de Singels of 
één van de bolwerken. Dit gebeurde niet altijd 
op het moment dat er ook werkelijk gelopen 
werd, want niet al deze acht respondenten 
hebben een deel van de Singel gelopen tijdens 
hun wandeling. De Singels vormen dus een 
belangrijk onderdeel van de binnenstad; men 
hoeft er niet te lopen om er aan te denken. 
 De Singels en bolwerken worden 
voornamelijk erg positief ervaren. Zeven 
respondenten laten weten dat ze het erg fijn 
vinden dat de Singel weer doorgetrokken gaat 
worden. Ze zijn dan ook van mening dat het dempen van het gedeelte rondom Hoog Catharijne één 
van de grootste fouten is die de Gemeente ooit heeft gemaakt. Het is voor hen duidelijk dat sommige 
ideeën erg tijdgebonden zijn. Ze vertellen dat ze het nog weten dat het ging gebeuren, maar zijn erg 
blij dat er nu is geconcludeerd dat de Singel weer hersteld moet worden. 
 
Mevrouw Bosch, 81 jaar: “We hebben in de jaren zestig met actiegroepen geprotesteerd tegen de 
Singel die dicht ging. Nou, daar zat een dusdanige financiële druk achter met grote firma’s, en de 
wethouders die allemaal aan vriendjespolitiek deden. Ik denk dat er ook wel eens wat onder tafel 
door ging. Derks zat er toen. En ze hebben het toch gedaan. Nou, Singel dicht. Nou gaat de Singel 
weer open.” 
 
Mevrouw De Graaf, 65 jaar: “Gaan ze eerst de binnenstad, of al die Singels dichten en dan gaan ze ze 
weer open maken. Ik vind het ontzettend goed, maar het is wel een enorme kapitaalsvernietiging 
natuurlijk. Eerst sloop je het, en vervolgens ga je het weer met heel veel geld terugbrengen in de oude 
staat.” 
 
De respondenten zijn dan ook van mening dat de rest van de Singels rondom de stad behouden 
moeten blijven. Daarom vertelt meneer Smeets (65) ook dat hij blij is dat de kanten een paar jaar 
geleden zijn gerenoveerd. Volgens hem zou het gebied dat door meneer Socher is aangelegd zelfs op 
de Werelderfgoedlijst kunnen staan. Het ademt historie en wordt heel mooi bevonden. Woorden als 
prachtig en geweldig worden vaak genoemd. Daarnaast ervaren ze het als een prettig wandelgebied. 
Ook de kleine bootjes die er varen worden als een meerwaarde gezien, zolang het maar niet te druk 
wordt.  
 
Meneer Naber, 68 jaar: “Dan heb ik altijd het schrikbeeld van Venetië, een ramp.” 
 

Figuur 5.4.1: Indicatie locatie deelgebied Singels en 
bolwerken, binnenstad Utrecht. 
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Als er veel mensen over de paden langs de Singels lopen wordt minder als een probleem gezien. 
Voornamelijk zondagen kunnen nog wel eens druk zijn, maar dit heeft juist wat gezelligs volgens 
mevrouw De Graaf (65). Ook voor Lepelenburg geldt dat deze vooral ’s zomers met mooi weer druk 
bevonden wordt. Echter het idee om het park af te sluiten zodat overlast voor de omgeving 
voorkomen gaat worden, wordt niet een erg goed plan gevonden. Volgens meneer Van den Broek 
(77) zal dit er enkel voor zorgen dat het probleem zich verplaatst. 
 
 

Deelgebied 2 en 3 fysiek: Oudegracht  
Karakteristieke historie 
 
De Oudegracht is een bijzonder deelgebied in de binnenstad. Het gebied wordt qua fysieke factoren 
enorm gewaardeerd en er is nauwelijks een slecht woord over gesproken tijdens de walk-alongs. Alle 
vijftien respondenten hebben aangegeven hoe zij de Oudegracht beleven. Het is om nog een reden 
dat het een ander deelgebied is dan de andere deelgebieden. De gracht wordt qua fysieke factoren 
namelijk als een geheel gezien door de respondenten. Functioneel en sociaal gezien is deze echt heel 
verschillend in waar op de Oudegracht men zich bevindt. Daarom bestaat het deelgebied uit de 
opsplitsing van een Noordelijke en Zuidelijke Oudegracht (Figuur 5.4.3 en Figuur 5.4.5). Zowel de 
Oudegracht als geheel, als de opsplitsing zullen apart behandeld worden. 

De Oudegracht wordt onder andere uniek, bijzonder en heel mooi bevonden. Dit heeft 
diverse redenen, maar in veel gevallen worden deze uitspraken gedaan over de fysieke kenmerken 
die de Oudegracht heeft. Zo worden de werven uniek genoemd. Volgens de respondenten hebben ze 
die nergens anders, zelfs niet in Amsterdam. Twee respondenten zijn het niet met deze uitspraak 
eens. Volgens de één hebben ze alleen ook werven in Leeuwarden, volgens de ander hebben ze 
alleen ook grachten in Livorno in Italië. Ondanks deze constatering dat de werven misschien niet echt 
de enige op de wereld zijn, vinden ook deze twee respondenten de grachten met haar werven in de 
Utrechtse binnenstad nog uniek. Dat de werfkelders nu gebruikt worden om te wonen of als 
bedrijfsruimte vinden ze goed. Anders zouden het vochtige en donkere holen zijn gebleven. Daarbij 
brengt het ook leven op de werven. In de vorm van terrassen of van bewoners die de werf als hun 
tuin ervaren. 
 Het bleek bij de behandeling van de fysieke factoren van de binnenstad als geheel al dat de 
vijfenzestigplussers groen erg belangrijk vonden. Dit komt ook bij de Oudegracht weer naar voren. 
De bomen die langs de gracht staan hebben een positieve invloed op de beleving. De respondenten 
zijn dan ook van mening dat er voorzichtig mee omgesprongen moet worden. Meneer Schouten (66) 
is daarom blij om te zien dat de bomen worden ingepakt ter bescherming als er ergens in de buurt 
aan de kades wordt gewerkt. Twee respondenten zeggen dat de bomen langs de Oudegracht 
meewerken aan het historische gevoel dat ze krijgen. Dit terwijl het goed zou kunnen dat de bomen 
er historisch gezien niet altijd hebben gestaan. 
 
Meneer Kuipers, 67 jaar: “Er zijn ook foto’s van dit stuk gracht, waar er geen één boom staat. En waar 
die werven dus helemaal kaal zijn.” 
 
Niet enkel de gracht en haar werven worden mooi bevonden, ook de panden met haar gevels aan de 
Oudegracht genieten een zekere waardering. Voornamelijk dat ze zo verschillend zijn wordt mooi 
gevonden. Het zijn allemaal individueel gebouwde huizen. Qua formaat verschillen ze, maar ook qua 
stijl. In die tijd bouwde men het huis naar eigen smaak en naar het vermogen dat diegene bezat. 
 
Mevrouw Stolwijk, 79 jaar: "Ik vind het leuk dat de gebouwen niet allemaal aan elkaar vast zitten, 
maar groot en klein. Ze zitten wel aan elkaar vast dan, maar dat ze niet één geheel vormen. Niet alles 
hetzelfde is.” 
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Ook de details aan gebouwen 
vergroot hun beleving. De 
respondenten hebben het er 
vaak over dat ze naar boven 
kijken om de werkelijke 
oudheid van de gebouwen te 
zien. Beneden hebben allerlei 
veranderingen plaats 
gevonden, omdat de panden 
bijvoorbeeld werden 
verbouwd om ze geschikt te 
maken als winkelruimte. De 
bovenkant is iets dat vaak 
gespaard is gebleven. 
 Ook al heeft de 
Oudegracht haar 
oorspronkelijke handelsfunctie 
verloren, het water wordt nog 
steeds gebruikt om goederen 
aan te leveren voor de 
bedrijven die er zitten. Ook een gedeelte van het afval wordt via de gracht opgehaald. De rood-witte 
boten worden extra gewaardeerd, omdat deze nauwelijks geluid maken (Figuur 5.4.2). Naast deze 
boten vaart er ook nog een toeristenboot en komen er pleziervaartuigen doorheen. Een aantal 
respondenten geeft aan dat ze het op sommige drukke dagen leuk vinden om naar de vaartuigen te 
kijken. Hoe de verschillende bootbestuurders het samen oplossen om de smalle gedeelten te 
passeren.  
 
 

Deelgebied 2 functioneel en sociaal: Oudegracht Noord 
Onafgebroken terras en ketens 
 

De Oudegracht Noord is de gedeelte 
Oudegracht tussen de Lange Viestraat 
en de Stadhuisbrug (Figuur 5.4.3). 
Volgens de respondenten is dit 
functioneel en sociaal een heel ander 
gedeelte Oudegracht dan het zuidelijk 
gedeelte. Fysiek gezien even mooi, 
maar functioneel en sociaal gezien 
bijna niet te vergelijken. De 
respondenten spreken niet over de 
noordelijke of zuidelijke Oudegracht, 
maar meestal het drukke en rustige 
gedeelte. Waarbij met het drukke 
gedeelte het noordelijke deel bedoeld 
wordt. In dit deel zullen de kenmerken 
en beleving van de Oudegracht Noord 
behandeld worden. 

Zoals net benoemd wordt de Oudegracht Noord door de respondenten als druk ervaren. 
Deze drukte is niet voor alle respondenten negatief. Veel vinden het gezellig. Een aantal noemt 
bijvoorbeeld de drukke zomeravonden aan de Oudegracht. De terrassen zitten dan vol waardoor er 

Figuur 5.4.3: Indicatie locatie deelgebied Oudegracht Noord, 
binnenstad Utrecht. 

Figuur 5.4.2 : Foto gedeelte Oudegracht Noord – Boot en terrassen 
langs de gracht. Door: Mevrouw Breuls, 66 jaar. 
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een massaal gezoem van geluid over de gracht klinkt. Alle mensen samen zorgen met hun gepraat 
voor geroezemoes wat de respondenten een goed gevoel geeft. Het zorgt volgens meneer Kuipers 
(67) voor vrolijke gezichten. Ook andere drukte wordt als gezellig ervaren.  
 
Mevrouw Verhoeven, 68 jaar: “Of hier zo, weet je wel, in het  voorjaar en de zomerdag, dat iedereen 
uitloopt en dat al die terrasjes dan vol zitten. En als je dan ’s avonds op een zwoele zomeravond, als je 
dan hier komt, dan hoor je dat geroezemoes. Dat gaat helemaal de gracht over. Dat vind ik enig.” 
 
Voor anderen wordt het aantal mensen op drukke dagen toch echt te veel. Met name hun gedrag 
erbij wordt niet altijd goed ervaren. Dan vermijden ze de noordelijke Oudegracht liever. 
 
Meneer Van Dongen, 65 jaar: “Vooral op de winkeldagen en in de weekenden is dat eigenlijk niet te 
doen. Of ik moet er iets te zoeken hebben of iets willen kopen, maar dan kijk ik echt naar, euh, zoek ik 
de winkel uit van tevoren, ernaartoe en direct weer weg. Niet blijven. En ook niet op terrasjes gaan 
zitten. Dat is niks voor mij.” 
 
Daarbij worden niet enkel de massa’s van mensen als vervelend ervaren, maar ook het gedrag staat 
sommige respondenten tegen. Zo staan er op de Oudegracht Noord meerdere eetkraampjes waar 
bezoekers dan eten gaan halen. Dit etende publiek is voor sommige respondenten een ergernis. 
 
Mevrouw Bosch, 81 jaar: “Ja, ik ben toch echt uit een andere generatie wel. Helemaal, iedereen loopt 
te eten, maar ook al heb je geen honger. Die Italianen die daar staan met broodjes met van alles en 
nog wat erop, die mensen hebben geen honger, die hebben thuis gegeten, maar er moet toch 
gegeten worden.” 
 
Niet enkel de drukte en het gedrag van de bezoekers valt de respondenten op. Volgens hen is er ook 
een verschil in type mensen dat naar de Oudegracht Noord komt en wat bijvoorbeeld op andere 
plekken komt. De respondenten hebben het over het ‘grote volk’, ‘het nieuwe volk’ en dat het 
toeristische gedeelte van de gracht is. Hierbij bedoelen ze vooral de dagjesmensen en niet Utrechters 
die de binnenstad bezoeken. 
 Naast een andere ervaring van de sociale omgeving wordt ook de functionele omgeving 
anders ervaren door de vijfenzestigplussers. Zoals in de typeringen al naar voren kwam zien zij de 
Oudegracht Noord als een onafgebroken terras en zijn er veel winkelketens. Deze ketens zijn geen 
grote trekpleister voor de oudere bewoners van Utrecht. Zij vinden sommige winkels als een Hema 
wel handig, maar niet echt uniek. Daarbij halen ze ook maar weinig goederen bij alle ketens. 
Daarnaast vinden ze de ketens niet altijd bij de historische omgeving van de Oudegracht passen, 
maar eerder in een winkelcentrum als Hoog Catharijne. Ook de minimale gevarieerdheid van winkels 
waarderen ze niet. 
 
Meneer Kuipers, 67 jaar: “Ik heb er dus een bezwaar tegen, schoenenwinkel, schoenwinkel, 
klerenwinkel, klerenwinkel. Ik heb daar niet zoveel mee. Ik koop één keer in de drie jaar een paar 
nieuwe schoenen en dat is dan in tien minuten gebeurd, bij wijze van spreken. Ik heb niks met die 
winkels.” 
 
Anderzijds weten ze ook, net als voor de gehele stad, dat ketenwinkels onoverkoombaar zijn. Het is 
alleen niet echt spannend en interessant volgens de respondenten. Het is naast de Steenweg, Lange 
Elisabethstraat en Hoog Catharijne wel de plek waar de meeste winkels van de stad zich bevinden. 
Volgens mevrouw Breuls (66) is dit al van oudsher zo. De vergelijking met de Amsterdamse 
Kalverstraat wordt dan ook door drie respondenten gemaakt. Als de belangrijkste en meest drukke 
winkelstraat van een stad. 
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Naast de grote winkelketens zitten er 
nog een aantal andere winkels aan 
de Oudegracht Noord. Zo zijn er af en 
toe tijdelijke winkels in panden die 
leeg zijn komen te staan doordat een 
winkel is verdwenen. Zo’n tijdelijke 
winkel verkoopt bijvoorbeeld alleen 
maar budget goederen en overjarige 
artikelen. Meneer Schouten (66) 
geeft aan dat hij liever ziet dat er dat 
soort winkels zit dan dat de winkels 
voor een bepaalde tijd leeg komen te 
staan. Mevrouw Breuls (66) heeft 
meer moeite met dergelijke winkels. 
Zo zit er een kleine zaak die 
telefoonhoesjes verkoopt dat zij niet 
aan de Oudegracht vindt passen 
(Figuur 5.4.4). Naast de vaste winkels 
in gebouwen staan er op de Oudegracht ook verschillende kramen met eten, ijs, bloemen of 
accessoires. De drie respondenten die er wat over zeggen vinden het geen probleem dat deze er 
staan. Het draagt volgens hen bij aan de gezelligheid op de Oudegracht. Ze vinden wel dat het geen 
overdaad moet worden van tientallen kramen naast elkaar.  
 De hoeveelheid winkels die zich op de Oudegracht Noord bevindt is niet de enige reden 
waardoor een grote hoeveelheid mensen er op afkomen. De horeca trekt ook grote groepen 
mensen, wat in de zomeravonden voor het een ‘massaal gezoem’ zorgt. Dit gezoem wordt 
veroorzaakt door de pratende mensen op de terrassen. Volgens een respondent begon dit 
onafgebroken terras dat zich op de werven bevindt bij Bloem. Op deze plek zit nu de Winkel van 
Sinkel. Inmiddels heeft dit terras zich zo ver uitgebreid dat en nauwelijks gedeeltes op de werf van de 
Oudegracht Noord ongebruikt zijn. De Winkel van Sinkel wordt nu ook nog als een gezellige plaats 
gezien om te zitten en vinden ze mooi gerestaureerd. Ook andere restaurants vormen voor de 
respondenten een reden om de binnenstad te bezoeken. Voornamelijk in de zomer als het druk is 
vinden ze dit dan gezellig. De sfeer is in dat geval belangrijker dan het eten, dat niet heel bijzonder 
wordt bevonden. Het is echter geen garantie dat elke eetgelegenheid met vreugde verwelkomd 
wordt door ouderen als deze zich aan de Oudegracht Noord vestigt. Zo zijn er bedrijven die  ze liever 
niet zouden zien. 
 
Mevrouw Verhoeven, 68 jaar: “Oh, komt daar dan weer McDonalds. […] Want zo’n McDonalds, 
brengt ook een hele andere sfeer. Ik kom er, ik ben een paar keer geweest. Ik heb er helemaal niks 
mee.” 
 
 

Deelgebied 3 functioneel en sociaal: Oudegracht Zuid 
Antiekwinkeltjes 
 
Zoals de Oudegracht Noord door de respondenten ook wel bestempeld kan worden als de drukke 
kant kan de Oudegracht Zuid bestempeld worden als de rustige kant (Figuur 5.4.5). De respondenten 
bedoelen met het rustige gedeelte niet alleen dat er de massa’s mensen vaak niet komen, maar ook 
dat er minder voorzieningen op het zuidelijke deel van de Oudegracht zitten (Figuur 5.4.6). In dit 
gedeelte zal behandeld worden hoe de respondenten de functionele en sociale kenmerken van dit 
deelgebied beleven. 
  

Figuur 5.4.4 : Foto minder aantrekkelijke winkel Oudegracht 
Noord. Door: Mevrouw Breuls, 66 jaar. 
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Zoals de Oudegracht Noord 
wordt gekenmerkt door haar 
ketenwinkels en grote filialen, zo 
heeft de Oudegracht Zuid haar 
antiekwinkeltjes en kleine 
zelfstandigen. De respondenten 
vinden de antiekwinkels die hier 
zitten erg leuk. Soms alleen 
maar om een beetje rond te 
kijken, in een ander geval om 
daadwerkelijk één van de 
snuisterijen te kopen. 
  
Meneer Schouten, 66 jaar: “Je 
hebt een veel interessanter 
aanbod, en kijk, het is best 
prettig om af en toe bij de Hema 
je hemdjes en je T-shirts te 
kopen, omdat je die gewoon voor habbekrats krijgen kan, maar om nou te zeggen dat dat echt een 
leuke winkel is. Dus als je gewoon een beetje loopt te snuffelen en niet echt wat specifieks zoekt, dan 
zijn de winkelstraten waar niet die ketens zitten veel interessanter.” 
 
Niet enkel voor de winkels geldt dat de respondenten dit minder massaal vinden, ook de horeca is in 
mindere mate aanwezig op de zuidelijke Oudegracht. Het is geen aaneengesloten tafereel van cafés 
en restaurants, maar op enkel plekken zitten wat gelegenheden. Zo noemt mevrouw Van Veen (68) 
Kafé België als een leuk café, met veel verschillende soorten bier. Ook het favoriete restaurant, 
Bibelot, van meneer Van den Broek (77) en zijn vrouw bevindt zich op dit gedeelte van de 
Oudegracht. De horeca die er zit wordt wel gewaardeerd door de respondenten, maar ze geven ook 
aan dat ze de afwisseling tussen wat drukker bezochte plekken en rustige plekken in de binnenstad 
zo waarderen. Een aantal geeft daarom aan dat het belangrijk is dat er een bepaalde concentratie 
blijft bestaan en dat er op de Oudegracht Zuid niet te veel voorzieningen komen te zitten. 
 
Mevrouw De Graaf, 65 jaar: “Het moet niet zo zijn dat hier, dat hier, euh, veel meer winkels of horeca 
komt, want dan wordt het totaal anders hier...Je moet dat concentreren.” 
 
Wat betreft de drukte van mensen bestaat er een tegenstrijdigheid op de Oudegracht Zuid. Terwijl 
een aantal respondenten spreekt van een scheiding van de Oudegracht vanaf het Wed naar het 
zuiden toe, omdat het daar rustiger is, hebben andere respondenten het er over dat ook de 
Oudegracht Zuid altijd druk is. In dit geval hebben ze het vaak over het verkeer wat er allemaal 
overeen gaat. Er komen vrachtwagens om goederen te leveren, auto’s proberen zo dicht bij hun doel 
te parkeren en fietsers racen over de grachten. Dat er nog steeds autoverkeer over de grachten mag 
snapt niet iedereen. Meneer Smeets (65) geeft aan dat dit denderende verkeer belastend is voor de 
werven die zich vaak maar dertig á veertig centimeter onder de rijweg van de Oudegracht bevindt. 
Daarbij vinden drie respondenten het ook niet mooi dat er auto’s aan de grachten geparkeerd staan. 
Volgens deze drie respondenten zou het aantal auto’s dat toegang krijgt tot de Oudegracht dan ook 
wel teruggedrongen mogen worden. 
 
Meneer Schouten, 66 jaar: “Je kan in de binnenstad je auto kwijt worden, het is aantrekkelijk 
daarmee om te kijken of je hem niet ergens neer kan zetten en je genereert daarmee zoekverkeer. Op 
het moment dat je zegt dat het is alleen nog maar een dedicated place waar je mag parkeren op het 
moment dat je een vergunning hebt, en anders niet, nou dan ben je heel het zoekverkeer kwijt, want 
het is niet interessant meer om te zoeken. Nou ja, ze staan niet echt in de weg, maar ik denk dat het 

Figuur 5.4.5 : Indicatie locatie deelgebied Oudegracht Zuid, 
binnenstad Utrecht. 
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beeld van de grachten heel erg verandert. Je ziet het aan de overkant wel, op de stukken waar geen 
auto’s staan. Er staan dan wel fietsen in Utrecht, maar dat hoort erbij hè.” 
 
Dat er fietsen langs de 
Oudegracht geparkeerd zijn, 
wordt door de meeste 
respondenten niet echt een 
probleem gevonden. Het hoort 
volgens de meeste respondenten 
meer bij het plaatje van de 
Utrechtse binnenstad dan dat de 
auto en ander motorisch 
aangedreven voertuigen doen. 
Echter is er wel een veelgehoorde 
klacht over het gedrag van de 
fietsers op de Oudegracht Zuid. 
Deze gracht bestaat uit twee 
kanten, met elk 
eenrichtingsverkeer. Als men 
vanaf het noorden komt fietsen 
dienen zij na ’t Wed de Gaardbrug 
over te steken naar de westelijke 
kant van de gracht. Drie 
respondenten benoemen het 
uitgebreid dat de laatste jaren 
steeds minder mensen zich aan 
het eenrichtingsverkeer houden. 
Fietsers blijven gewoon aan de 
oostelijke kant fietsen, wat 
vervolgens riskante situaties 
oplevert. Ze ervaren dan ook 
geregeld onduidelijke en 
gevaarlijke situaties. 
 
Meneer Van den Broek, 77 jaar: “Kijk dit is één van de punten die nog wel riskant zijn, dit is dan, dit 
heet dan de veilige route, moet je kijken hoe dit gaat. Hopsee, nou is dit eenrichtingsverkeer, staat er 
ook. Fietsers houden zich er nooit aan. Die komen er aangesjeest. En dan komen daar en daar, en 
soms daar verkeer. Dan denk ik, hoe lang zal dit goed blijven gaan. Want dan zie je, dat is natuurlijk 
ook een beetje mijn leeftijd en ik ben kwetsbaarder aan het worden, dan zie ik ongelukken gebeuren. 
Dan denk ik jongens, jongens, jongens.” 
 
Er zijn ook respondenten die het gevaar hebben gemerkt op het moment dat zij met de auto over de 
Oudegracht reden. 
 
Mevrouw de Graaf, 65 jaar: “En als je met de auto komt, dan fietsen er heel veel mensen de 
verkeerde kant in. En ik weet niet hoe je duidelijker moet maken dat dat dus eigenlijk niet mag. En ik 
heb één keer bijna een fout gemaakt. […]Er kwam een fietser dus aan, en ik, ik wijk uit voor de fietser 
die dus de verkeerde kant op reed, en ik rij bijna een fietser aan deze kant aan. Dus ik doe het nu ook 
nooit meer, ik blijf links rijden. En dan zeg ik, ga jij maar die kant op. Ik doe het nooit meer. En dan 
worden ze wel heel kwaad, maar dan zeg ik; het spijt me, ik heb bijna een fietser om die reden 
aangereden.” 
 

Figuur 5.4.5 : Foto deel Oudegracht Zuid. Door: Mevrouw De 
Graaf, 65 jaar. 
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Deelgebied 4: Stadhuisbrug 
Centraal punt met klassieke achtergrond 
 
Tussen de Oudegracht Noord, de 
Vismarkt en de Choorstraat in 
bevindt zich de Stadhuisbrug 
(Figuur 5.4.6). Dit is het vierde 
deelgebied dat behandeld zal 
worden. Al komen enkele fysieke 
elementen die aanwezig zijn 
overeen met de fysieke 
Oudegracht en de Vismarkt, 
omdat deze ook beide gezien 
worden vanaf het deelgebied, de 
Stadhuisbrug vormt toch een 
speciale plek voor de 
respondenten. Er hangt een 
andere sfeer. Volgens meneer 
Smeets (65) is dit echt het 
midden en daarom het centrale 
punt in de binnenstad. Een 
reden hiervoor is wat ze allemaal 
zien en voelen als ze op de burg 
staan en om zich heen kijken. 
Het zicht dat men heeft als ze over de Vismarkt richting de Dom kijken vinden ze prachtig. Een 
respondent zegt hierbij dat het één van de vaakst geschilderde beelden van de stad is (Figuur 5.4.7).  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 5.4.6 : Indicatie locatie deelgebied Stadhuisbrug, binnenstad 
Utrecht. 

Figuur 5.4.7 : Foto ‘meest gefotografeerde plek’ op Stadhuisbrug. Door: Meneer Kuipers, 67 jaar.  
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De andere sfeer wordt onder andere bepaald door een andere ervaring van de voorzieningen die zich 
rondom het plein bevinden. Als de respondenten op de Stadhuisbrug komen wijzen zij meteen op 
boekhandel Broese en de bibliotheek. Ze zijn blij dat de boekhandel Polare is overgenomen en dat er 
dus een boekhandel op deze plek is blijven te bestaan. Ze zouden het een gemis hebben gevonden. 
Dat de Slegte weg is vinden ze al erg genoeg. De meeste boekenliefhebbers zijn zich er echter wel 
van bewust dat dit soort winkels en functies misschien wel meer gaan verdwijnen, omdat er nou 
eenmaal steeds minder boeken gedrukt en hard-copy uitgegeven worden door onder andere het 
internet en de e-reader. Deze ontwikkelingen vinden zij begrijpelijk, maar ook jammer. De etalages 
van Broese vindt mevrouw Bosch (81) niet zo geslaagd. Zo vindt ze de blauwe borden niet passend bij 
de rest van het pand. Echter het gebouw zelf waar zowel de bibliotheek als de Broese in zitten wordt 
wel bijzonder gevonden, ook al is deze nieuwer dan de meeste gebouwen. Volgens een aantal 
respondenten hoort deze inmiddels bij de rest van de klassieke omgeving en moeten ze deze daarom 
behouden (Figuur 5.4.8).  
 
Meneer Kuipers, 67 jaar: “Neem nou dit 
gebouw. Ik heb ook nog wel een foto of 
een tekening, dat hier andere panden 
stonden, nou ja, dat waren mooie 
historische panden, maar dit is ook een 
bouwstijl, uit 1920 of zo, teruggrijpend 
op klassieke renaissance achtige 
dingen. Het is toen ook wel een beetje 
namaak, maar inmiddels staat het er zo 
lang, daar moet je af blijven, daar mag 
je absoluut niks aan veranderen.” 
 
Volgens een aantal respondenten hangt 
er ook een bepaalde sfeer op de 
Stadhuisbrug. Zo geeft mevrouw 
Verhoeven (68) aan dat ze de oudheid 
en historie van de stad voelt als ze hier 
loopt. Een ander ziet het als een 
culturele plek door de combinatie van de verschillende functies. Voor nog weer anderen komen er 
specifieke herinneringen boven. 
 
Mevrouw Van Veen, 68 jaar, herinnering uit de tijd dat zij op het Stadhuis werkte: “Nou, heel veel 
emoties, want in de jaren tachtig, in 82 brak de crisis uit, want er was toen een enorme dip op de 
aandelenmarkt en toen kwam er dus een grote werkloosheid.[ …] Heel veel voorzieningen die door de 
PvdA en, toen nog bestond, de CPN, in gang waren gezet en bloeiden en groeiden, ja, die moesten 
weg. Dus daar, vielen vreselijk veel tranen.” 
 
Er is echter wel een probleem op de Stadhuisbrug wat betreft het parkeren van de fietsen. Het valt 
meerder mensen op dat het erg vol staat. Mevrouw Breuls (66) heeft zelf ook met het probleem te 
maken dat ze soms geen plek kan vinden om haar fiets neer te zetten. Een andere vrouw ziet het 
probleem ook, maar denkt ook dat er geen oplossing voor zal zijn.  
 
 
 
 
 
 

Figuur 5.4.8 : Foto aanzicht boekhandel Broese en Openbare 
Bibliotheek. Door: Meneer Van Dongen, 65 jaar 
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Deelgebied 5: Zakkendragersteeg – Drieharingstraat  
Charmante stegen 
 
De Zakkendragersteeg en de 
Drieharingstraat zijn 
misschien wel twee van de 
bekendste stegen in de 
binnenstad van Utrecht 
(Figuur 5.4.9). Hoewel er door 
niet heel veel respondenten 
gebruik van is gemaakt tijdens 
de walk-along, hebben toch 
vier respondenten het over 
de Zakkendragersteeg en vijf 
respondenten het over de 
Drieharingsteeg gehad. Ze 
vormen één deelgebied, 
omdat de sfeer door de 
functies die er zitten 
vergelijkbaar is volgens de 
respondenten. Deze is echter 
in de Drieharingsteeg nog duidelijker aanwezig. De twee stegen vormen voor de respondenten de 
start van wat er nog over is van de oude stad Utrecht. Vanaf de stegen naar het westen is de 
binnenstad redelijk behouden gebleven, maar de rest ten westen van de stegen heeft plaats moeten 
maken voor onder andere Hoog Catharijne. Daarom geeft meneer Naber (68) aan dat hij vindt dat de 
stegen de charme hebben behouden.  
 Een andere reden waarom de 
stegen leuk worden gevonden door de 
respondenten zijn de voorzieningen 
die er zitten. Deze zijn door de jaren 
heen ontzettend veranderd. Zo kan 
mevrouw Van Veen (68) zich nog 
herinneren dat er twee of drie 
winkeltjes van Staffhorst zich in de 
Drieharingstraat bevonden. Anderzijds 
zit er in de Zakkendragersteeg nog wel 
steeds een fourniturenzaak,  wat voor 
mevrouw Oscar (73) een reden is om 
door deze straat te lopen. Ook de 
grote hoeveelheid aan restaurantjes 
dat zich, voornamelijk in de 
Drieharingsteeg, bevindt is een goede 
reden om erdoor te lopen (Figuur 
5.4.10). Het vormt net als de 
Oudegracht Noord een groot café en 
onafgebroken terras, alleen op een 
andere schaal. Hierdoor is de 
besproken charme behouden 
gebleven ondanks de verandering van 
voorzieningen. 
 

Figuur 5.4.9 : Indicatie deelgebied Zakkendragersteeg -  
Drieharingstraat, binnenstad Utrecht. 

Figuur 5.4.10 : Foto in de Drieharingstraat. Door: Meneer 
Schouten, 66 jaar. 
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Meneer Schouten, 66 jaar: “De horeca die hier zo langs een steegje zit, het is bijna een soort 
binnencafé. Dus de vraag is, is dit nog een terras, zijn dit terrassen of is dit een cafézaal waar je 
doorheen loopt. Ik vind dit ontzettend leuk, dit soort straten. Je ziet het in het buitenland veel vaker.” 
 
De stegen zijn voor de respondenten zowel plekken om prettig even doorheen te lopen, door de 
sfeer die er hangt, maar ook een prettige plek om te verblijven om één van de voorzieningen die er 
aanwezig zijn te bezoeken. 
 
 

Deelgebied 6: Vredenburgplein  
Massaal plein in ontwikkeling 
 

Het Vredenburgplein is 
momenteel een dynamisch 
gebied, waar veel gebeurt qua 
verbouwingen (Figuur 5.4.11). Er 
staan nieuwe gebouwen, er zijn 
lege gaten en nog plekken waar 
nog aan begonnen moet worden. 
De sfeer die er op dit plein hangt 
zal dus vermoedelijk nog 
veranderen in de loop van de 
jaren. Tien respondenten hebben 
iets gezegd over het 
Vredenburgplein en haar 
omgeving tijdens de walk-alongs. 
Er zijn wel verschillende 
meningen over het plein. Zo 
worden zowel de termen saai en 

gezellig genoemd door verschillende respondenten als hun naar een indruk van het plein gevraagd 
wordt. Dit zijn bijna tegenhangers.  

Langzaamaan worden er meer gebouwen 
rondom het Vredenburgplein opgeleverd. Uit de 
paragraaf over de beleving van fysieke factoren in 
de gehele binnenstad bleek al dat de meningen 
over nieuwbouw variëren. Dit blijkt ook weer uit de 
beleving van de nieuwbouw rondom dit plein. Zo is 
sinds 2013 het winkelgebouw de Vredenburg 
geopend met winkels als de Zara en de Sting 
(Figuur 5.4.12). Deze omsluit het plein aan de 
noordkant. Mevrouw Bosch (81) vindt het gebouw 
veel te groot en vooral zonde dat deze ruimte ten 
koste gaat van het marktplein. In tegenstelling tot 
haar vinden drie andere respondenten het juist wel 
het goede formaat hebben. Ze geven aan dat het 
bij de schaal van het plein past, de andere 
gebouwen er om heen hebben dezelfde hoogte. 
Ook zorgt het gebouw volgens hen dat het 
Vredenburgplein meer een plein is geworden, 
omdat het nu meer afgesloten ligt en niet direct 
aan de straat Vredenburg. 

Figuur 5.4.11 : Indicatie locatie deelgebied Vredenburgplein, 
binnenstad Utrecht. 

Figuur 5.4.12 : Foto aanzicht nieuwe 
TivoliVredenburg en nieuwe winkelcomplex ‘de 
Vredenburg’. Door: Meneer Schouten, 66 jaar 
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Meneer Schouten, 66 jaar: “Wat ik heel mooi vind, vroeger had je hier de poffertjeskraam en de 
fietsenstalling, dat was alles. En waar je dus tegenaan keek, als je hier liep, was Vredenburg Noord, 
maar daar zat een heleboel ongein tussen, dat niks deed. En dit plein was eigenlijk geen plein.” 
 
Ook het nieuwe TivoliVredenburg kan op verschillende kritieken wachten. De één vindt het veel te 
massaal en met veel te veel kleuren. De ander vindt het geweldig en vindt dat een belangrijk 
cultureel gebouw in de binnenstad ook groot en opvallend mag zijn. Er is ook één respondent die nog 
twijfelt wat hij ervan vindt. Hij vindt het nu groot, maar het zou best zo kunnen zijn dat als de rest 
gebouwd wordt het een geheel gaat vormen. 
 
Meneer Kuipers, 67 jaar: “Maar dat muziekcentrum wat ze daar neergezet hebben, wie dat nou 
bedacht heeft dat zo’n vierkante doos moest worden. Ik weet niet hoor. Vanuit deze kant, heeft men 
nog wel wat speelse dingen gemaakt. De kleuren zijn ook, beetje nieuw. Het rood en het groen, maar 
ja, aan de andere kant, daar zijn we nou niet natuurlijk, daar is het echt zo’n vierkante doos. … Het 
moet nog blijken of het mooi wordt. Hier is men nog bezig met bouwen. Dus het kan best zijn, dat het 
hier achter iets moois wordt, waardoor het hele plein meegenomen geworden gaat worden.” 
  
Het gedeelte van Hoog Catharijne is prominent aanwezig als je op het Vredenburgplein staat en 
bepaalt hierdoor ook een gedeelte van de beleving. Het wordt niet mooi bevonden en de bruine 
kleur wordt geassocieerd met de jaren zeventig. Aan de oostkant van het plein staat nog wel oudere 
bebouwing. Het gebouw waar de Douglas in zit wordt door twee respondentes erg mooi bevonden. 
Ze hopen dan ook dat dit soort gebouwen met details zal blijven bestaan. Het gebouw waar de Perry 
sport in zit, vinden ze dan weer niet mooi. 
 
Mevrouw Oscar, 73 jaar: “Dat is toch zonde, volgens mij was dat ook een oude gevel. Daar hebben ze 
gewoon wat voor geplakt. Dat is toch jammer.” 
 
De fysieke factoren van het plein zelf worden ook verschillend beleefd. Wel noemen vijf 
respondenten de bomen als erg belangrijk voor een positieve beleving op het plein. Mevrouw Van 
Veen (68) geeft zelfs aan dat ze het mooi zou vinden als er nog meer bomen op het Vredenburgplein 
zouden staan. Zij vindt sowieso dat het een vrij kaal plein is buiten de markten om (Figuur 5.4.13). 
Een terras of een fontein hier en daar zou 
volgens haar eraan bijdragen dat het plein 
minder saai zal worden. Ook mevrouw 
Breuls (66) vindt het plein wat kaal. Ze zou 
graag zien dat er bijvoorbeeld een 
monument neer gezet zou worden, waar 
mensen ook op zouden kunnen zitten. Dan 
zullen er meer mensen blijven hangen en 
zal het minder een plein worden waar 
mensen alleen maar passeren. Als 
voorbeeld noemt ze hier de levendigheid 
door de trappen voor stadhuis op de 
Stadhuisbrug. Ook anderen zijn van 
mening dat er wel zitplekken gecreëerd 
zouden mogen worden. Meneer Schouten 
(66) geeft aan dat hij met zijn moeder van 
92 niet op een stoeprandje kan gaan 
zitten.  
 

Figuur 5.4.13 : Foto aanzicht Vredenburgplein vanaf 
noordkant naar het zuiden, op de achtergrond Hoog 
Catharijne. Door: Mevrouw Breuls, 66 jaar. 
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Mevrouw Breuls, 66 jaar: “Langs de Oudegracht zijn wel redelijk veel, wel redelijk wat bankjes, maar 
hier is dus waar ik ook kijk, nu ik het erover heb. Denk ik van ja, hé. Niet dat ik er zelf nou zo gauw op 
zou gaan zitten, maar voor mensen die hier naar de stad toe komen, een dagje of  whatever. Die 
hebben daar wel behoefte aan. Kunnen we hier even zitten, zonder dat we verplicht zijn weer koffie of 
iets te drinken te kopen. Dat zijn toch belangrijke dingen.” 
 
Dat TivoliVredenburg sinds kort geopend is en dat er weer echt een muziekcentrum is in de 
Utrechtse binnenstad vinden meerdere respondenten erg fijn. Uitwijken naar de locatie in Leidsche 
Rijn was niet voor iedereen een optie, omdat ze bijvoorbeeld de sfeer daar minder prettig vonden. 
Voor een aantal waren de zalen in Amsterdam een tijdelijke uitkomst, maar is het erg prettig dat ze 
weer naar hun eigen binnenstad kunnen voor muziek. 
 
Mevrouw Van Veen, 68 jaar: “En het muziekgebouw daar, dat gaat straks open en dan hebben wij er 
weer een abonnement op, dus dan gaan wij daar weer naartoe. Dus wij zijn vijf á zes jaar lang 
veroordeeld geweest tot Amsterdam, om naar muziek te luisteren, want we wilden niet naar die rooie 
doos. Verschrikkelijk ding. Heb ik één keer moeten doen en dat was meteen nooit weer.” 
 
Voor de rest is het Vredenburgplein vooral het plein van de markt. Op verschillende dagen zijn er 
verschillende markten zoals een biologische op de vrijdag. Deze functie is voor een aantal 
respondenten zeker de reden dat zij naar het plein gaan. Ze ervaren het plein dan ook positief als er 
markt is. Het geeft een gezellige sfeer en mensen blijven dan ook wat langer rondstruinen dan als er 
geen activiteiten op het plein zijn. Ze vinden het een functioneel plein voor de markten, maar ook 
voor andere evenementen als manifestaties of feesten. 
 
Meneer Kuipers, 67 jaar: “Als hier de markt is, er is hier tegenwoordig op zaterdag een markt, en er is 
ook nog een alternatieve markt, en ook nog een boekenmarkt, ja dan is dit toch een prachtig plein 
hoor, of althans een heel functioneel plein. Ik ga op woensdag ook wel eens kijken bij de boekenstand. 
En als ik met mijn vrouw de stad eens in ga, dan lopen we langs de viskraampjes. En dan snuiven we 
een beetje de sfeer op en zo. En ook kaas kopen. Je komt altijd met een paar plastic zakken thuis.” 
 
 

Deelgebied 7: Hoog Catharijne 
Lelijk massaal winkelcentrum 
 
Hoog Catharijne is ooit 
uitgeroepen als lelijkste gebouw 
van Nederland. De meningen van 
de respondenten zijn dan ook 
niet heel erg positief. Doordat 
het zo’n prominente plek in de 
binnenstad in neemt hebben tien 
van de vijftien respondenten wel 
iets over het winkelcentrum 
gezegd, terwijl er slechts twee 
daadwerkelijk naar binnen zijn 
geweest (Figuur 5.4.14). 
 Fysiek gezien is er 
volgens de respondenten weinig 
positiefs aan Hoog Catharijne. 
Zowel over de grootte, de 
kleuren en aankleding van het Figuur 5.4.14: Indicatie locatie deelgebied Hoog Catharijne, 

binnenstad Utrecht. 
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gebouw is men niet te spreken. Het is zowel verschrikkelijk lelijk, rommelig, massaal en grauw. 
Mevrouw Van Veen (68) zou het liefst zien dat ze het hele gebouw zouden afbreken, maar snapt dat 
dit niet in eens zal gebeuren. Daarbij vinden ze het niet bij elkaar en bij de rest van de binnenstad 
passen.  
 
Mevrouw Bosch, 81 jaar: “De omgeving past niet bij de binnenstad, het rukt op. Het drukt het oude 
zodanig weg, dat je niet meer het gevoel hebt dat je echt in de binnenstad zit. En dat is natuurlijk al 
begonnen met het hele Hoog Catharijne. Dat is natuurlijk ook een mega misser is van hier tot 
gunder.” 
 
Ondanks de vele negatieve reacties over het winkelcentrum ziet mevrouw Oscar (73) nog wel wat 
positieve punten. Zo vindt zij dat de delen waar de Peek en Cloppenburg vanaf is gebroken wel netjes 
afgewerkt zijn en vind ze ook de buitenkant bij Achter Clarenburg niet storend. Toch zijn ook dit geen 
enthousiaste meningen over het fysieke Hoog Catharijne. De respondenten hopen dat het beter 
wordt als de nieuwe doorgang klaar is. Ze zijn van mening dat dit veel kan doen voor zowel Hoog 
Catharijne als het Vredenburgplein. 
 Dat de respondenten Hoog Catharijne lelijk vinden, wil niet zeggen dat ze er niet komen. Al 
komen ze er vaak niet voor de gezelligheid, maar als ze een specifieke winkel willen bezoeken die 
alleen daar zit. Daarom omschrijven ze Hoog Catharijne ook als functioneel. Het soort winkels, veel 
ketens, vinden ze wel passen bij een winkelcentrum als Hoog Catharijne. Meer dan bij andere straten 
in de binnenstad. Een andere reden voor een bezoek aan hoog Catharijne is dat ze erdoor heen lopen 
als ze richting het station moeten. 
 
Meneer Naber, 68 jaar, in antwoord op de vraag wanneer hij Hoog Catharijne bezoekt: “Echt als het 
moet, als je bepaalde winkels nodig hebt. Dan ga je daar wel naartoe. En centraal station, kijk, daar 
kom ik ook wel vaak. Dan moet je toch gebruik maken van Hoog Catharijne.” 
 
Naast de winkels die er zitten, zijn er ook nog wat horeca gelegenheden. Eén daarvan is La Place op 
de bovenste verdieping van de V&D. Mevrouw Oscar (73) vindt dit nog wel een fijne plek om wat te 
drinken, omdat je hier nog gemakkelijk een plekje kunt vinden. Een aantal andere gelegenheden 
zitten in het Godebaldkwartier, waarvan er één ook een soort terras binnen heeft. 
 
Mevrouw Verhoeven, 68 jaar: “Als ik mensen op het zogenaamde terras binnen zie zitten, weet je dat 
daar binnen, ik vind het vreselijk.” 
 
Qua bezoekers van Hoog Catharijne wordt dit als een drukke plaats gezien. De massa’s komen hier 
winkelen, maar passeren ook de verschillende routes van en naar het station. Verder heeft mevrouw 
Oscar (73) niet het idee dat het publiek veel veranderd is. De hangjongeren die er nu zijn waren er 
twintig jaar geleden ook al. Daarbij waren er volgens haar in die tijd ook altijd hangouderen bij de 
roltrappen van het winkelcentrum. 
 
 

Deelgebied 8: Stationsgebied 
Dynamisch en vol met bouwactiviteiten 
 
Het stationsgebied van Utrecht is een gebied waar al jaren achtereen op verschillende plekken 
gesloopt en gebouwd wordt met als visie CU2030. Ook behorend tot het ‘nieuwe’ westelijke gedeelte 
van de stad, maar in tegenstelling tot Hoog Catharijne wordt het stationsgebied volgens de 
respondenten gekenmerkt door al zijn bouwactiviteiten. Vijf respondenten hebben iets te zeggen 
over dit deelgebied. Zowel over hoe het vroeger was, als over wat voor een activiteiten er 
momenteel in en om het station plaatsvinden (Figuur 5.4.15). 
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De één vindt het één grote bende en 
een ander vindt het het mooiste 
project van de stad. Ook over het 
stationsgebied zijn de meningen niet 
onverdeeld. De bouwactiviteiten zijn 
al jaren bezig en voor sommigen is dit 
een reden om naar het station te 
komen. Ze houden graag in de gaten 
wat er allemaal verandert. Het is een 
vernieuwing die bij de dynamiek van 
de stad hoort. Mevrouw Bosch (81) 
weet nog goed dat ze jaren geleden 
het oude stationsplein hebben 
afgebroken met veel mooie historisch 
panden er om heen. Eén van deze 
panden was De Utrecht. Drie 
respondenten noemen het afbreken 
van dit historische Jugendstil gebouw 
een grote zonde voor de stad. 
 
Mevrouw Bosch, 81 jaar: “Dat ze het lef hebben gehad om bijvoorbeeld De Utrecht af te breken. Dat 
stond aan Smakkelaarsveld. Ik zie het nog zo voor me. Echt een mooi pand. En in het midden gingen 
twee trappen zo met een bordes en dan ging je een grote deur door. Ja, de Utrecht, was denk ik een 
verzekeringsmaatschappij, ik weet niet precies wat er in zat. Weg. […] Gewoon rigoureus, de hele 
mep weg, weg. En dan zetten ze er zoiets neer.” 
 

Het idee van een stichting om het 
terug te bouwen vinden de heren 
Naber (68) en Kuipers (67) dan ook 
geen probleem. Ze vinden het alleen 
zonde dat er in eerdere tijden 
verkeerde keuzes gemaakt. 
Anderzijds is het niet zo dat ze de 
nieuwe bebouwing in het 
stationsgebied per definitie slecht 
vinden. Zo begrijpt meneer Kuipers 
(67) dat het nieuwe 
Gemeentekantoor groot is en dat het 
niet uit bakstenen opgebouwd is 
(Figuur 5.4.16). Volgens hem is 
moderne bebouwing aan die kant 
van het spoor ook geen probleem. 
Daarbij wordt door twee 
respondenten ook de Ulu moskee die 
op de kop van Lombok gebouwd 
wordt genoemd. 

 
Mevrouw Van Veen, 68 jaar: “Ik weet niet of ze het expres hebben gedaan. Ik denk het niet, dat het 
toevallig zo ontstaan is, per ongeluk, maar ik vind het wel heel leuk zo.” 
 
 

Figuur 5.4.15: Indicatie locatie deelgebied Stationgebied, 
binnenstad Utrecht. 

Figuur 5.4.16: Foto bezigheden in en rondom stationsgebied, 
met rechts het nieuwe Stadskantoor. Door: Meneer Kuipers, 67 
jaar. 
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Meneer Kuipers, 67 jaar: “De Ulu moskee. Nou, dat vind ik dus mooi. […] Het is een Turkse moskee. 
Waarvan de PVV zei, ze gaan in Utrecht een moskee neerzetten, net zo groot als de Dom. Onzin. Ik 
denk dat dat ding, die haalt nog niet eens de eerste etage van de Dom. Maar goed, het is een grote 
moskee. En we konden er nu niet naar toe lopen. Maar het is opvallend, de moskee is bijna helemaal 
van glas. Je kunt van binnen naar buiten kijken, is heel transparant. […] Dus ik vind dat een aanwinst 
voor Utrecht.” 
 
 

Deelgebied 9: Vredenburg –Lange Vie –Potterstraat – Lange Jansstraat – 
Janskerkhof – Nobelstraat 
Verkeersader met enkele lichtpuntjes 
 

 
Weinig goede woorden zijn er over voor dit deelgebied, met uitzondering tot die enkele lichtpuntjes 
die aan het eind van dit deelgebied aan de orde zullen komen (Figuur 5.4.17). De meningen zijn 
voornamelijk negatief over deze verkeersader van het westen naar oosten van de binnenstad en vice 
versa. Dit heeft met name te maken met dat er zoveel verkeer is. Zeven respondenten hebben iets 
gezegd over dit deelgebied of een gedeelte ervan.  
 De aaneengesloten straten worden voornamelijk getypeerd door het vele verkeer dat er door 
komt. Voornamelijk door de hoeveelheid bussen dat erdoor heen rijdt is het gebied een minder 
prettige plek om te lopen. De combinatie van de hoeveelheid snel rijdende bussen, ander 
gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers levert soms gevaarlijke situaties op. Als zij over willen 
steken bij bijvoorbeeld de Potterstraat of bij het Janskerkhof wordt dit nog wel eens als lastig 
ervaren, omdat hier wat onduidelijkheid over bestaat.  Ze vinden het soms lastig om te beslissen 
waar en wanneer ze wel of niet over kunnen steken. 
 
Mevrouw Evers, 75 jaar, over het oversteken bij Janskerkhof: “Wat ook heel lastig is, dat zal ik ook 
nog even laten zien. Hier kun je ook niet oversteken. Kijk, dan wil ik bijvoorbeeld daar over heen. Daar 
zou een zebra moeten komen, want dan moet ik naar die halte, want die brengt mij dan helemaal 
terug naar Lunetten.” 
 
Daarbij vinden de respondenten de bakken die zijn gemaakt voor de bussen ook niet bijdragen aan 
de sfeer en de veiligheid. Zo geeft mevrouw Breuls (66) aan dat de kans dat er ongelukken gebeuren 
met fietsers die van de stoep afraken reëel is. Ook wordt het op sommige punten wat smaller, 
waardoor er ook onduidelijkheid bestaat over wat stoep en wat fietspad is. Of wordt het in ieder 
geval niet altijd gebruikt zoals het gebruikt zou moeten worden. 
 
Meneer Smeets, 65 jaar: “Het is af en toe wat smalletjes. Het gedeelte tussen de Schouwburg en 
Janskerkhof bijvoorbeeld. Daar is het fietspad redelijk smal. Ik bridge op donderdagavond en dan kom 

Figuur 5.4.17: Indicatie locatie deelgebied Vredenburg – Lange Vie – Potterstraat – Lange Jansstraat - 
Janskerkhof – Nobelstraat , binnenstad Utrecht. 
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ik zo op een uur of half één terugfietsen en dan is er nauwelijks doorheen te komen, aan de andere 
kant, want iedereen staat op het fietspad.” 
 
En dus ook voor de sfeer helpen de bakken niet. Volgens mevrouw Evers (75) heeft de busbaan 
ervoor gezorgd dat de straat veel kaler is geworden. Er staan bijna geen bomen en ook voor 
bloembakken is nauwelijks plaats (Figuur 5.4.18). Ook mevrouw Breuls (66) zou het fijn vinden dat er 
langs de Vredenburg (de straat) nu deze weer vernieuwd is nog wat groen zou komen te staan. Dit zal 
volgens haar het gevoel dat de straat slechts een asfaltvlakte is verbreken.  
 Ook over de bebouwing 
en de functies in het gebied zijn 
ze niet echt te spreken. Enkel de 
Bijenkorf is nog wel een winkel 
waar een aantal respondenten 
nog wel eens komt voor een 
boodschap. Qua bebouwing 
staan er nog wel enkele oude 
panden die ze wel waarderen en 
waar dan ook niets mee moet 
gebeuren. De nieuwere 
bebouwing kan op meer kritiek 
rekenen. Deze is vaak sfeerloos 
en helpt niet voor een 
positievere beleving van het 
gebied. Daarbij worden 
sommige oude gebouwen 
weggestopt achter nieuwe 
gevels.  
 
Meneer Kuipers, 67 jaar: “Nee, ik heb een hekel aan het wegmoffelen van mooie gevels achter 
metalen platen of plastic platen of trespa platen en zo. En eenheidskleuren. Eigenlijk kun je het wel 
zien daar aan de overkant. Het is niet mooi.” 
 
De oude gebouwen die er nog wel staan vormen lichtpuntjes binnen het deelgebied. 
 
Mevrouw Bosch, 81 jaar, over Vredenburg: “Kijk, als je deze straat nou ik kijkt, daar, die kant, daar 
staan nog een heleboel mooie oude panden. Daar op de hoek zat Vinken in dat hele grote witte 
gebouw. Dat was een kleding, mode magazijn. Ja, dat.. Het pand staat er nog. Dat hebben ze 
goddank niet.. Dat is toch mooi zo’n rijtje huizen en gevels. En dan zetten ze er zoiets naast. Wees 
zorgvuldig in het kiezen van de stijlen.” 
 
Een ander lichtpuntje in dit met name negatief ervaren deelgebied is het Janskerkhof. Toch behoord 
dit plein wel bij het deelgebied, omdat de meeste respondenten eerst over de verkeerssituatie 
beginnen als ze het over Janskerkhof hebben. Daarna beginnen ze pas over het plein zelf. Dit noemen 
ze een mooi en een leuk punt. Bij Mevrouw Oscar (73) wordt dit bepaald doordat ze het fijn vindt dat 
het een ruim plein is. Meneer Kuipers (67) vindt dat de aanwezigheid van de Janskerk er aan bij 
draagt dat hij het een mooi plein vindt. Ook de beelden van Anne Frank en Willibrord die op en nabij 
het plein staan hebben invloed op deze positieve beleving (Figuur 5.4.19).  
 

Figuur 5.4.18: Foto Lange Jansstraat. Door: Mevrouw Evers, 75 
jaar. 
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Meneer Kuipers, 67 jaar: “Ik ben 
onderwijzer geweest van beroep. Dus 
ik heb kinderen in de loop der jaren 
heel veel verteld over de komst van 
het christendom naar Nederland. 
Willibrord heeft daar een centrale rol 
in gesteeld als zendeling. Euh, ja, hij is 
natuurlijk voor de katholieken, maar 
ja, eigenlijk ook voor de protestanten, 
één van de stamvaders van het 
christendom hier in Nederland.” 
  
De terrasjes en de aanwezigheid van 
veel studenten wordt ook leuk 
bevonden, maar met name de 
bloemenmarkt die er elke zaterdag is 
waarderen de respondenten erg. Als 
deze er in het voorjaar staat waant 
één van de respondenten zich door de vele uitgestalde bloemen zichzelf bijna in Parijs. Ze kopen niet 
altijd wat, maar vinden het soms gewoon gezellig om erover heen te lopen. 
 
 

Deelgebied 10: Neude 
Gezellige terrassen en opvallende gebouwen 
 

De Neude is één van de bekendere 
pleinen in de binnenstad van Utrecht 
(Figuur 5.4.20). Negen respondenten 
hebben dan ook iets over het plein 
gezegd. Soms doordat ze er waren en 
een andere keer omdat ze het plein of 
de cafeetjes vergeleken met andere 
plekken in de binnenstad. 
Respondenten weten zich nog te 
herinneren dat het lang een lelijk plein 
is geweest door geparkeerde auto’s. 
Vervolgens was de Neude geen 
parkeerplaats meer, maar waren er 
ook nog geen terrassen zoals deze 
tegenwoordig het grootste deel van 
het jaar op het plein staan. Deze 
veranderingen hebben de sfeer op het 
plein goed gedaan. 

 
Mevrouw Van Veen, 68 jaar: “Nou, ik vind het leuk, want in de jaren negentig, was lid van de Partij 
van de Arbeid en toen was dit niks. Dit was een plein vol met geparkeerde auto’s. En toen hadden wij 
bedacht dat dat allemaal weg moest, die geparkeerde auto’s en dan terrasjes moesten komen. En dat 
is ook gelukt. En dat is veel gezelliger.” 
 
Er is volgens de respondenten veel aandacht besteed aan de herinrichting van het plein. En in 
tegenstelling tot het Vredenburgplein, zijn hier wel bankjes aanwezig. Volgens meneer Schouten (66) 

Figuur 5.4.20: Indicatie locatie deelgebied Neude, binnenstad 
Utrecht. 

Figuur 5.4.19: Foto richting Janskerkhof, met de Janskerk en 
het beeld van Willibrord. Door: Meneer Kuipers, 67 jaar. 
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een heerlijke plek om even met een broodje Mario in de zon te gaan zitten. De terrassen die nu niet 
enkel voor de horecagelegenheden staan, maar ook op het plein zelf, verdwijnen als er een 
evenement is. Een goede oplossing dat het plein alleen maar gezelliger heeft gemaakt. Er zijn nu 
mensen en deze vinden het prettig om hier te komen. 
 
Meneer Schouten, 66 jaar: “Ik vind het prima dat er stoelen staan. En je ziet ook dat het werkt. Kijk als 
een terras nou niet werkt, dan zijn er twee dingen, het ziet er leeg uit en het is altijd saai en 
ondernemers gaan er geen stoelen meer op zetten, want als je er niet aan kunt verdienen, dan ga je 
er ook geen stoelen op zetten. Dus ik geloof niet dat de mensen er zijn omdat de stoelen er zijn, ik 
geloof dat de stoelen er zijn omdat de mensen er behoefte aan hebben en er uit eigen belang willen 
zitten.” 
 
Meneer Van Dongen, 65 jaar: “Hoewel ik niet zelf gebruik maak van de terrassen, maar het geeft wel 
iets heel gemoedelijks aan zo’n plein. Euh, dat mensen hier zitten, mooie dagen zonneschijn en dat 
het hele plein vol zit.” 
 
De cafeetjes en terrassen op de Neude worden over het algemeen als wat massaler gezien dan 
terrassen in de rest van de stad (Figuur 5.4.21). Er komt een mix van toeristen en Utrechters. Een 
aantal respondenten zegt dan ook dat ze vaak voor andere locaties kiezen. Dit terwijl meneer Naber 
(68) wel een voorkeur heeft voor Le Journal. Hij vindt dit een prettig café juist omdat deze vrij ruim 
opgezet is en dat ze een grote leestafel hebben. Daarnaast wijzen twee respondenten nog op 
Drogisterij Woortman. Een drogisterij die al jaren op die locatie zit en waar de tijd stil heeft gestaan. 

 

Figuur 5.4.21: Foto de Neude met op de voorgrond terrassen, links de Neudeflat en in het midden op de 
achtergrond het oude Postkantoor. Door: Mevrouw Van Veen, 68 jaar. 
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Meneer Kuipers, 67 jaar: “Wat zo leuk is, er zit daar een hele ouderwetse drogist, daar kun je echt 
alles krijgen. Ongelofelijk. Hij doet niets aan zijn interieur, het ziet er nog uit alsof in 1910 de verf 
ergens op geschilderd is. Hij heeft wat dat betreft geen kosten. Van maagpillen tot arsenicum bij 
wijze, alles.”  
 
Als het over de fysieke factoren van de Neude gaat, gaat het meestal over de twee meest prominent 
aanwezige gebouwen die rondom het plein staan. Dit zijn de Neudeflat en het Oude Postkantoor. 
Voor velen is de Neudeflat één van de lelijkste gebouwen van Utrecht. Dit blijkt ook uit de beleving 
van de oudere respondenten. De meeste vinden het afschuwelijk, idioot, grijs of een zonde. Ze 
vinden het jammer dat het gebouw in plaats is gekomen van historische bebouwing, maar zijn blij dat 
er uiteindelijk in ieder geval niet de geplande vier gebouwen zijn gekomen. Daarbij zouden de 
meeste respondenten het ook totaal geen probleem vinden als het gebouw afgebroken zou worden. 
De respondenten geven hierbij aan dat ze weten dat niet iedereen het met hen eens is, omdat 
anderen van mening zijn dat het een icoon van de jaren zestig is. Dat is ook precies de reden dat 
meneer Schouten (66) het wel een mooi gebouw vindt.  
 
Meneer Schouten, 66 jaar: “Kijk, dit is dan waar sommige mensen zich verschrikkelijk aan ergeren, 
dat die hier staat, dat je de Neudeflat kan zien. En als ik hier sta, denk ik altijd zullen we hem gewoon 
weer opknappen, want hij is als ontwerp heel mooi. Maar hij is een beetje, hij ziet er een beetje 
verwaarloosd uit. […] Of je hem weer zou bouwen, dat is een ander punt, maar dat ding dat staat er. 
En van het moderne bouwen is het een belangrijk gebouw. Het is ook knap en mooi gebouwd door 
staal.” 
 
Over het Oude Stadskantoor zijn de respondenten wel unaniem qua mening. Ze vinden het een 
prachtig gebouw, zowel de buitenkant als de binnenkant. De respondenten vinden het jammer dat 
de oorspronkelijke functie verloren is gegaan, maar snappen dat post niet meer een grote markt is in 
deze tijd. Ze hopen dat er een mooie en creatieve nieuwe functie voor gekozen wordt. Velen van hun 
hopen dat de openbare bibliotheek er haar intrek gaat nemen. Zo behoudt het gebouw haar 
openbare functie. Ook andere opties van cafeetjes, een markthal of een concertzaal worden 
geopperd door de oudere bewoners van de stad. Hierbij is het belangrijk dat de oorspronkelijke stijl 
en versieringen zo veel mogelijk behouden worden, omdat het zonde zou zijn als dat verloren zou 
gaan. 
 
Meneer Van Dongen, 65 jaar: “Het was helemaal gebouwd in de functie van de post. Dat is ook die, 
de hele architectuur en de versieringen. Ze hebben speciaal steen gebakken, dus met postduiven erin. 
[…] En de glazen, een hele mooie glazen koepel hè, waardoor dat mooie licht er in valt. Ook die 
glaasjes daar zitten dan van die streepjes in die de ether voorstellen. Dat is speciaal gebakken met het 
idee van radiotelegram. Via de ether. En ook beelden staan er binnen, van die zwarte beelden, van 
alle continenten waarmee ze contact hebben. Ja, het is pracht, het is een prachtig ontwerp. En dat 
gaat verloren, euh, als daar dus iets nieuws in komt.” 
 
Naast de voornamelijk positieve beleving van de Neude, zijn er wel enkele punten die respondenten 
jammer vinden. Zo vindt meneer Smeets (65) het jammer dat langs één kant van het plein de drukke 
straat loopt. Dit verpest voor hem toch een beetje de sfeer als je de kant van het verkeer op kijkt. 
Daarnaast ergert mevrouw Evers (75) zich aan het overdaad fietsen dat buiten de parkeervakken is 
geparkeerd. Volgens haar belemmeren deze fietsen doorgangen, waardoor zij minder makkelijk over 
kan steken richting een stoep. Dit gebeurt haar bijvoorbeeld nog wel eens voor de ABN Amro. Ook 
mensen die fietsen over het gedeelte waar dit niet mag zorgen voor een bepaalde angst als zij daar 
op dat moment loopt. 
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Deelgebied 11: Ganzenmarkt 
De rustige ‘achterkant’ 
 
Al loopt niet iedereen over het gehele pleintje, er zijn zeker een aantal respondenten die de 
Ganzenmarkt passeren van het ene punt naar het andere (Figuur 5.4.22). Acht respondenten hebben 
dan ook iets over het plein gezegd tijdens de walk-alongs. Ze noemen het een mooi plein, maar 
ervaren het ook als de achterkant van het stadhuis. Sommigen respondenten vinden het dan ook nog 
steeds geen goede keus dat de officiële ingang van het gebouw niet meer op de Stadhuisbrug zit, 
maar voor hun idee aan de achterkant van het gebouw. Het plein heeft door de jaren heen 
verschillende transformaties ondergaan. Het is van een plein waar een brandweerkazerne zat en 
hierdoor voornamelijk functioneel verandert in een plein met wat kleine terrassen. Het is hierdoor 
gezelliger geworden.  

 
In de beleving van de Ganzenmarkt speelt het ontwerp van het Stadhuis een belangrijke rol. Het is 
voor de meeste respondenten het eerste wat op valt. Het door de Spaanse architect Mireilles 
ontworpen gedeelte van het gebouw valt verschillend in de smaak (Figuur 5.4.23). Waar de één het 
een passend ontwerp vindt, vindt de ander het minder geslaagd. Ook geeft één respondent aan dat 
het in ieder geval beter is dan de schoenendoos die het voor de laatste verbouwing was. 
 
Meneer Naber, 68 jaar: “Ik vind dat toch niet echt mooi. Zoals Mireillas, de Spaanse architect heeft 
aangepast. De ingang is verplaatst van de voorkant naar de achterkant, vind ik ook geen succes. Wat 
mij betreft mogen ze de hele handel hier afbreken.” 
 
Daarbij vindt meneer Kuipers (67) het ook een goed gegeven dat de voormalig gekraakte Ubica 
panden omgebouwd zijn tot hotel in de oorspronkelijke stijl. Hij weet dat het een soort historisch 
bedrog is, maar vindt dit geen probleem. Ook de functies die aan de Ganzenmarkt zitten zijn 
belangrijk voor de beleving. De cafeetjes als de Zaak worden getypeerd als gezellig en wat rustiger 
dan bijvoorbeeld de massa op de Neude. De respondenten hebben het idee dat er veel studenten op 
de terrassen op het plein zitten. Meneer Schouten (66) noemt de donderdagavonden in de zomer 
nog apart. Deze avonden vindt hij geweldig doordat er dan speciale dansavonden op het plein 
worden gehouden. 
 
 
 

Figuur 5.4.22: Indicatie locatie deelgebied 
Ganzenmarkt, binnenstad Utrecht. 

Figuur 5.4.23: Foto achterkant stadhuis. Door: Meneer 
Kuipers, 67 jaar. 
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Deelgebied 12: Oudkerkhof 
Luxe winkelstraat 
 

Waar de Oudegracht Noord ook wel de 
Kalverstraat van Utrecht genoemd wordt, is 
Oudkerkhof meer de PC Hooftstraat van de 
stad (Figuur 5.4.24). Deze vergelijking wordt 
door twee respondenten gemaakt. Ook vijf 
anderen hebben een mening over dit gebied.  
 Fysiek gezien vinden de het een mooi 
straatje. De winkels hebben mooie gevels en 
architectuur volgens de respondenten (Figuur 
5.4.25). Wel staan er auto’s, maar het blijft 
altijd een rustige straat. Toch wordt het 
grootste gedeelte van de beleving in deze 

straat bepaald door het soort winkels dat er zit en 
welk publiek het trekt. Er zitten geen grote ketens en 
de massa’s al etende mensen komen hier niet. Een 
aantal respondenten geeft aan dat ze dat prettig 
winkelen vinden.  
 
Mevrouw Van Veen, 68 jaar: “Er zit gewoon net iets 
andere soort winkels. Wat specialer. Dikke Dries, 
daar kun je lekker zitten. Het zijn net die winkeltjes, 
met wat andere kleding dan de Zara en de Hennis en 
Mauritz. Ook duurder. Het is geen massagoed.” 
 
Daarbij zijn de winkels wat kleiner, maar worden zo 
ook beter en duurder bevonden. Ook zijn ze wat 
rustiger en minder schreeuwerig. Volgens meneer 
Schouten (66) is het de enige plek in de stad waar de 
winkels echt een beetje naar het topsegment neigen. 
Waar de één juist zijn of haar kleding in één van de 
winkels op Oudkerkhof koopt, wacht de ander liever 
de uitverkoop af, omdat het dan aardige prijsjes zijn. 
Zij vinden de kleding te duur om voor de volledige 
prijs te kopen. 
 
 

Deelgebied 13: Lange Elisabethstraat – Steenweg 
Ketenwinkelstraat 
 
De Lange Elisabethstraat en de Steenweg zijn twee straten die in elkaar overlopen en die volgens 
Locatus veel passanten heeft (Figuur 5.4.26). Ook veel respondenten hebben in dit deelgebied een 
deel van hun walk-along gelopen, wat leidt tot ervaringen van tien respondenten over dit gebied. 
Deze ervaringen zijn zowel positief als negatief. Dit is ook precies zoals het gebied ervaren wordt. 
Sommige factoren ervaren ze als positief en andere factoren juist weer als negatief. 

Figuur 5.4.24: Indicatie locatie deelgebied 
Oudkerkhof, binnenstad Utrecht. 

Figuur 5.4.25: Foto Oudkerkhof. Door: 
Mevrouw Bakker, 81 jaar. 
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Als de respondenten door de 
Lange Elisabethstraat of 
Steenweg lopen zijn ze niet heel 
enthousiast over het uiterlijk van 
de straat. Het is wat rommelig en 
reclameborden schreeuwen hen 
tegemoet. Daarbij heeft het niet 
de uitstraling die de Oudegracht 
wel heeft. 
 
Mevrouw Breuls, 66 jaar: “Ja het 
is toch, het is toch gewoon te 
rommelig allemaal denk ik, te 
veel dingen. Ik vind die 
uithangborden ook allemaal niet 
zo geweldig. Van die winkels. 
Maar ja, dat hoort er ook bij. Dat 
is de economie.” 

 
Als ze echter naar boven kijken zijn ze wat 
positiever. Dan zien de respondenten de 
oorspronkelijke gevels (Figuur 5.4.27). Als 
de details aan de gevels bewaard zijn 
gebleven vinden ze dit erg fijn. 
Voorbeelden zijn de panden waar 
tegenwoordig de Massimo Dutti en de Swatch winkel in zitten. Er is ook een punt op de Steenweg 
vanaf waar de respondenten de Domtoren en de Buurkerk kunnen zien (Figuur 5.4.28). Als ze dit 
opmerken is dit een reden om even bij dit beeld stil te blijven staan. 
 

Figuur 5.4.28: Foto beeld vanaf de Steenweg naar 
Buurkerk en de Domtoren. Door: Mevrouw Breuls, 66 
jaar. 

Figuur 5.4.27: Foto mooi gebouw 
Lange Elisabethstraat. Door: Mevrouw 
Van Veen, 68 jaar. 

Figuur 5.4.26: Indicatie locatie deelgebied Lange Elisabethstraat – 
Steenweg, binnenstad Utrecht. 
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Mevrouw Van Veen, 68 jaar: “Kijk, hier is het dus leuk, die Dom zo. Dat vind ik nog echt middeleeuws 
plaatje is, met die huisjes zo, en die kerk. Dat is de Buurkerk zo, dat.” 
 
Ook de functionele factoren van dit 
deelgebied worden niet zomaar 
gewaardeerd. Mevrouw Oscar (73) 
heeft het idee dat er zo’n vijftien à 
twintig jaar geleden duurdere winkels in 
deze straten zaten. Deze hebben 
inmiddels plaats gemaakt voor veel 
ketens met moderne kleding en veel 
telefoonwinkels (Figuur 5.4.29). 
Mevrouw Verhoeven (68) vindt het een 
beetje een zooitje van van alles. Door 
dit aanbod wordt het niet het 
interessantste winkelgebied gevonden 
en komen de respondenten hier dan 
ook niet per se om bijvoorbeeld hun 
kleding te kopen. Tussen deze ketens zit 
af en toe ook nog wel een uitzondering. 
Deze kan dan ook meteen op meer 
waardering rekenen. 
 
Mevrouw Bosch, 81 jaar: “Dit is natuurlijk een heel leuk winkeltje hè. Heel ouderwets. Hier hebben ze 
nog een echt ouderwetse snoepjes, en dat kun je dan per ons kopen. Dit is echt leuk. Moet je die 
zuurstokken zien staan.” 
 
Ondanks dat de respondenten niet heel lovend over dit deelgebied zijn, trekt het nog wel veel 
bezoekers. Ze hebben het idee dat het meeste publiek in deze straten komt. Ze vinden namelijk de 
zaterdagen in de Lange Elisabethstraat en de Steenweg erg druk. Dit is niet per definitie negatieve 
drukte. Mevrouw Oscar (73) vindt het juist gezellig als het druk is op een mooie zomerse dag. Ook 
voor mevrouw Evers (73) vormt de drukte niet meteen een probleem. Dit komt onder andere 
doordat het een wandelgebied is en ze het idee heeft dat ze normaal kan lopen zonder heel erg op te 
hoeven passen.  
 
 

Deelgebied 14: Choorstraat – Lijnmarkt – Zadelstraat – Schoutenstraat 
Schilderachtige winkelstraatjes 
 
Net als het vorige deelgebied is ook deze een combinatie van verschillende straatjes (Figuur 5.4.30). 
Ook deze straatjes worden door de respondenten getypeerd als winkelstraat, maar wel met 
compleet andere typeringen en eigenschappen eraan vastgeplakt. Dat de straten als één deelgebied 
worden gezien, ondanks dat ze niet allemaal aansluitend liggen, is omdat de typeringen door de 
respondenten op alle vier de straten slaan. Doordat het een gebied vier straten omvat zijn er dertien 
respondenten die iets over het gebied gezegd hebben.  

De straten worden wat stiller ervaren dan de hoofdwinkelstraten als de Oudegracht Noord, 
de Lange Elisabethstraat en de Steenweg, maar wel gezellig. Dit stillere wordt veroorzaakt doordat ze 
het idee hebben dat de massa bezoekers van buiten de stad er minder komt. Over de Schoutenstraat 
zegt meneer Kuipers (67) wel dat er door de jaren heen door de toename van voorzieningen meer 
mensen lopen. Dit vindt hij geen probleem, maar juist leuk. Als ze het over de fysieke beleving in 
deze straten hebben vinden ze dit aardig en mooi. Zo noemt mevrouw Verhoeven (68) de Lijnmarkt 

Figuur 5.4.29: Foto telefoonwinkels op een rij. Door: 
Mevrouw Bosch, 81 jaar. 
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schilderachtig (Figuur 5.4.31). Toch kunnen ook 
hier niet alle etalages op evenveel waardering 
rekenen, maar als ze dan weer naar boven kijken 
zien ze de bijzondere huizen weer.  
 
Mevrouw Bakker, 81 jaar: “Dat heb ik wel 
geleerd, als dochter van een architect, je moet in 
oude stad omhoog kijken, naar de gevels. Die zijn 
meestal nog wel intact gebleven. En soms zijn de 
gevels van de winkels, die maken het niet 
mooier.”  
 
Functioneel gezien wijkt dit deelgebied meer af 
van de rest van de binnenstad. Ook Oudkerkhof 
werd al gewaardeerd, omdat er geen echte 
ketens zaten en de winkels wat kleiner waren. 
Voor dit deelgebied geldt dit in een nog 
extremere mate. Veel respondenten spreken met 
verkleinwoordjes als ze het over de functies 
hebben die er zitten. Zo typeren winkeltjes, 
galerietjes en restaurantjes het gebied. De 
respondenten noemen meteen dat er andere winkeltjes zitten of leukere winkeltjes. De afwisseling 
in het soort winkeltjes, maar ook soms een restaurantje of een galerie tussendoor wordt erg 
gewaardeerd. Doordat de winkels kleiner zijn en er kleinere ondernemers op zitten vindt mevrouw 
Breuls (66) deze een stuk persoonlijker. 

Figuur 5.4.31: Foto Lijnmarkt. Door: Mevrouw Bakker, 81 jaar. 

Figuur 5.4.30: Indicatie locatie deelgebied 
Choorstraat – Lijnmarkt, Zadelstraat – 
Schoutenstraat, binnenstad Utrecht. 
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Meneer Van Dongen, 65 jaar, lopend in de Choorstraat: “Er zitten ook kwaliteitszaakjes, er zitten wat 
boekhandels, euh, dus dat is, als ik al langs winkels loop of daar kijk. Kijk, hier begint eigenlijk het 
leuke gedeelte van de winkels. Zie je dat.” 
 
 

Deelgebied 15: Vismarkt – ‘t Wed 
Mooie chaos 
 
De Vismarkt is een bekend stukje Utrecht. ’t Wed ligt in het 
verloop van de Vismarkt. In totaal hebben elf van de vijftien 
respondenten iets over dit deelgebied gezegd (Figuur 
5.4.32). Het deelgebied speelde ook al mee bij de beleving 
op de Stadhuisburg, omdat men vanaf deze brug onder 
andere zicht had op de Vismarkt. Ook dit deelgebied zorgde 
weer voor verschillende belevingen van de respondenten. 
Daarbij is ‘t Wed de grens van waar de stille Oudegracht 
Zuid over gaat in de drukkere binnenstad. Hier wordt het 
ook allemaal wat smaller. Volgens meneer Schouten (66) is 
er aan deze versmalling te zien dat vroeger een belangrijk 
handelsgebied van de stad hier begon. 
 
Meneer Schouten, 66 jaar: “En dit zijn prachtige punten hè, 
dat je daar bij de Donkere gaard de versmalling hebt, en 
hier de versmalling hebt. Je ziet hier dat je in een stuk van 
de stad terecht komt dat echt heel belangrijk is geweest, 
kennelijk vroeger. Anders was het nooit zo gebouwd. 
Waarom ga je anders in vredesnaam ook hier langs de kade 
nog bouwen.” 
 
De fysieke kenmerken in dit gebied zorgen voornamelijk voor een positieve beleving onder de 
respondenten (Figuur 5.4.33). Ze noemen de panden en de gracht vrij uniek en genieten er van als ze 
deze zien. Vooral de gevels van de panden zorgen voor de beleving van een oude stad. Mevrouw 
Verhoeven (68) zegt dat het door het water en de bruggen ook wel klein Venetië wordt genoemd. 
Anderzijds zijn er ook enkele respondenten die het wat rommelig vinden. Voornamelijk de 
afwezigheid van een duidelijke stoep en de fietsen die geparkeerd staan aan de balies langs het 
water zorgen voor dit gevoel. Sommigen vinden dat de geparkeerde fietsen voor het rommelige 
beeld zorgen en anderen vinden het juist heel passend voor de binnenstad, en dus ook voor de 
Vismarkt.  
 
Mevrouw Breuls, 66 jaar: “Uiteindelijk is het allemaal een beetje rommelig. Er staan overal paaltjes 
en verkeersborden, en euh, fietsen. Kijk, waar je ook kijkt, er staat overal een fiets. Je moet maar 
kijken wat er allemaal hier zo op het begin van de Vismarkt. Al die relingen zijn fiets, fiets, fiets en nog 
eens fiets. Ja. En het is natuurlijk zo, de meeste mensen komen met de fiets, of de meeste mensen 
komen met de fiets naar de stad. Er wonen natuurlijk mensen hier, die geen auto hebben, maar wel 
een fiets.” 
 
De winkeltjes die er zitten worden leuk gevonden. Op de Vismarkt wordt onder andere Piet Snot 
genoemd als zaak waar vroeger met de kinderen stripboeken werden gekocht, Betsie’s kookwinkel 
als een goede zaak en de etalage van boekhandel Aleph is ook altijd fijn om even te bekijken. Al 
zitten er een aantal winkels al wel een langere tijd is het aanbod toch wat veranderd. Volgens 

Figuur 5.4.32: Indicatie locatie deelgebied 
Vismarkt - ‘t Wed, binnenstad Utrecht. 
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meneer Smeets (65) zijn er 
wat hippere winkels in plaats 
gekomen van een 
fietsenmaker en een bakker. 
Het souvenirwinkeltje dat op 
de hoek van de Servetstraat 
zit wordt door mevrouw 
Verhoeven (68) een vreselijk 
kitchwinkeltje genoemd. Op 
de andere hoek van de 
Servetstraat zit Coffeeshop 
Andersom. De twee 
respondenten die hier iets 
over zeggen vinden het niet 
per se positief, maar vinden 
het wel bij de stad horen en 
het maakt de stad 
afwisselend. 
 
Meneer Kuipers, 67 jaar: “En 
dan vind ik het ook wel 
bijzonder dat één van die panden hier op de hoek dan, een wietwinkel is. Het ruikt ook altijd heel 
duidelijk daarnaar. Maar, nou ja. [ ...]  Ik heb dat zelf nog nooit gebruikt en mijn kinderen gebruiken 
het ook niet, maar ja, het valt een beetje onder de sfeer van Nederland, het moet kunnen. Als iemand 
dat nou per se wil.” 
 
Het terras dat op het Hanengeschrei staat wordt ook gewaardeerd. Mevrouw Oscar (73) heeft het 
idee dat de mensen die op het terras zitten blij zijn. Ook andere respondenten hebben het idee dat 
het een prettige plek is. Als reden hiervoor geven ze dat er veel zon is en dat ze in een fantastische 
omgeving zitten. Ook ’t Wed kenmerkt zit als een plek met cafeetjes. Een respondent noemt het ook 
wel een horecacentrumpje. ‘t Wed is voor een aantal respondenten een plek waar ze nog wel eens 
één van de cafeetjes bezoeken. Mevrouw Verhoeven (68) heeft goede herinneringen aan het 
bezoeken aan studentencafé de Vriendschap en heeft het idee dat Orloff er ook al jaren zit.  

De respondenten vinden het leuk om naar de bootjes te kijken die over het water varen en 
die goed moeten communiceren wie er eerst onder de smalle bruggen doorgaat. Waar ze deze chaos 
wel gezellig vinden, wordt een vergelijkbare chaos in het gebied tussen de voetgangers en fietsers 
door sommige respondenten minder gewaardeerd. Het is een ramp en een rare situatie volgens 
sommige respondenten. En bellen heeft ook geen zin volgens mevrouw Oscar (73), want hierdoor 
raken de mensen alleen maar geïrriteerd. Andere respondenten vinden de rare situatie juist bij de 
Vismarkt en ’t Wed horen. Wel zijn ze van mening dat de fietsers zich aan moeten passen aan de 
voetgangers. Meneer Schouten (66) ervaart het zo dat je als fietser te gast bent in 
voetgangersgebied, zoals deze situatie ook voor auto’s bestaat. De ervaring van de situatie verschilt 
ook door de manier hoe zij zich zelf verplaatsen. 
 
Meneer Kuipers, 67 jaar: "Fietsers en voetgangers zitten hier mekaar nog wel eens een beetje dwars, 
doorgaans lukt het allemaal. [...] Als ik fietser ben denk ik ga nou eens op zij en als ik voetganger ben 
dan denk ik, hé joh, hou eens op, even rustig.” 
 
 
 
 
 

Figuur 5.4.33: Foto Vismarkt vanaf Stadhuisbrug. Door: Mevrouw Bosch, 
81 jaar. 
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Deelgebied 16: De Dom – en omgeving  
Indrukwekkende historie 
 

De Dom en haar omgeving 
wordt als één deelgebied 
gezien, omdat de respondenten 
als ze binnen dit deelgebied zijn 
het veel over die Dom hebben. 
Onderdeel uitmakend van dit 
deelgebied zijn De Servetstraat, 
Voëtiusstraat, Achter de Dom, 
de Domtuin, het Domplein en 
natuurlijk de Dom met haar 
toren (Figuur 5.4.34). Tijdens de 
walk-alongs was het een plek 
die door veel respondenten 
werd gepasseerd. Twaalf 
respondenten hebben dan ook 
hun beleving over dit 
deelgebied gedeeld. Vaak kozen 
ze ervoor om onder de 
Domtoren door te lopen. Dit 

voelt volgens meneer Schouten (66) alsof je onder de poort van de stad doorloopt. Een aantal weet 
zich ook nog te herinneren dat de bus ooit onder de Domtoren door ging richting de Zadelstraat. En 
hoewel de respondenten aangeven de stad nu grotendeels te kennen, gebruikten ze eerder de 
Domtoren als oriëntatiepunt. 
 De fysieke factoren die in dit 
deelgebied bijdragen aan de beleving van 
de bezoekers zijn onder andere de Dom 
zelf, het plein en de gebouwen om het 
plein en de kerk heen. Samen vormt dit 
volgens hen een oud en klassiek beeld 
van Utrecht. Ze zien de ouderdom van de 
stad goed terug. Een belangrijk aandeel 
aan dit beeld wordt veroorzaakt door de 
Domkerk en de Domtoren. De Dom was 
dan ook een vaak getekend element in de 
mental-maps. De toren wordt ‘giga’ 
gevonden en ook door een respondent de 
mooiste toren genoemd. Hij vond dat de 
torens in New York niet te vergelijken 
was met zijn eigen Domtoren. Mevrouw 
Stolwijk (79) zou graag zien dat de 
Domtoren het hoogste gebouw van 
Utrecht blijft. Er is ook een respondent 
die het idee heeft dat de Rabobank 
inmiddels al een hoger gebouw heeft dan 
dat de Domtoren is. 
 
 
 

Figuur 5.4.34: Indicatie locatie deelgebied De Dom – en omgeving, 
binnenstad Utrecht. 

Figuur 5.4.35: Foto gedeelte Domplein met 
Academiegebouw (rechts) en Domkerk (links) op de 
achtergrond, op de voorgrond grens van het oude 
Castellum met damp. Door: Meneer Schouten, 66 jaar 
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Mevrouw Van Veen, 68 jaar: “Onze God is nu niet de kerk, maar dat zijn de banken. Die hebben veel 
grotere, hogere en duurdere gebouwen dan dit bij elkaar. Als je kijkt wie is nou de hoogste, dan is dat 
de Rabo.” 
 
Naast de toren is ook de kerk belangrijk voor de beleving. Meneer Van Dongen (65) vindt de 
Domkerk een architectonisch interessant gebouw. Ook het verhaal van het weggewaaide 
middenschip wordt door verschillende respondenten verteld.  
 
Meneer Smeets, 65 jaar: “Wel grappig. Ik gaf les op een Mavo, brugklas, en ik had geleerd, je moet 
beginnen met een les iets te vertellen wat de kinderen weten. … Dus ik zeg van, jullie zijn vast wel 
eens op het Domplein geweest. Ja, dat waren ze wel eens. Dan heb je misschien gezien dat de 
Domtoren en de kerk, die staan heel ver van elkaar. Dat is eigenlijk vreemd. Weet iemand hoe dat 
komt. Ja, dat wist wel iemand. Dat was voor de bussen en hij wist het zeker, want zijn vader was 
buschauffeur.” 
 
Er zijn initiatieven die graag dit middenschip in oorspronkelijke staat terug zouden willen bouwen. 
Hierover zijn de meningen sterk verdeeld. Twee heren vinden de herbouw een goed idee, dat lijkt ze 
prachtig. Ook al is het ergens geschiedvervalsing. Meneer Kuipers (67) ziet een project als de Sagrada 
Familia in Barcelona wel zitten. Waarbij de herbouw van het middenschip een langdurig project zou 
worden en dat er daarmee toeristen naar de stad getrokken worden. Anderen zijn fel tegen 
dergelijke initiatieven en willen niet dat er ingegrepen wordt in de huidige situatie.  
 Naast de Domkerk ligt een stuk 
tuin die schitterend is volgens de 
respondenten, de Domtuin (Figuur 
5.4.36). Ook deze draagt bij aan het 
gevoel van oudheid en aan de sfeer 
van vroeger. Mevrouw Verhoeven (68) 
stelt zich voor dat de nonnen en 
monniken hier vroeger meditatief 
rondliepen, maar ook dat zij er hun 
kruiden en groenten verbouwden. 
Daarom vinden ze het Domcafé ook 
een mooie plek om te zitten, omdat 
deze uitzicht heeft op de Domtuin. 
Echter is niet iedereen te spreken van 
de moderne vorm van dit café. Van de 
gebouwen rondom de Domkerk wordt 
vooral het Academiegebouw nog wel 
gewaardeerd door de respondenten. 
De overige gebouwen zijn een beetje een rommeltje bij elkaar en ogen gesloten naar het plein toe. 
Dit geldt dan volgen meneer Schouten (66) vooral voor het gebouw waar het UCK in zit.  
 Op de plek waar oorspronkelijk het middenschip van de Domkerk zich bevond heeft zich een 
plein gevormd. Dit is het Domplein, of een Dom plein zoals meneer Schouten (66) het noemt. Uit 
deze verwoording blijkt al dat hij niet heel erg enthousiast is over het plein. Dit komt omdat hij vindt 
dat de interactie tussen het plein en de omgeving ontbreekt. Sommige respondenten vinden het een 
kaal en een leeg plein. Ook vinden ze het opvallen dat het er altijd waait en dat het een tochtgat is. 
Mevrouw Verhoeven (68) zegt dan ook dat ze het niet gek vindt dat het middenschip van de 
Domkerk ooit weggewaaid is. Anderen zijn juist wel weer positief over het plein. Deze mensen 
vinden dan ook dat er niks aan moet gebeuren. Zo vindt meneer Van Dongen (65) dat er geen extra 
dingen voor toeristen op het plein gebouwd moeten worden. De bestrating vinden de respondenten 
passend bij de omgeving. Al vindt mevrouw Evers (75) het wel lastig te belopen voor ouderen en ziet 
ze ook problemen voor vrouwen die op hakken het plein over willen. De markeringen van de pilaren 

Figuur 5.4.36: Foto Domtuin met Domcafé op de 
achtergrond. Door: Meneer Kuipers, 67 jaar. 
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van de kerk en van het Romeins Castellum worden ook opgemerkt, al weet niet iedereen dat de 
markeringen dat aangaven (Figuur 5.4.35).  
 
Meneer Smeets, 65 jaar: “Dit schijnt ook iets te zijn, maar ik weet niet wat. Een keer een cameraploeg 
gezien met Maarten van Rossum die uit stond te leggen wat dat was. Is het iets van vroeger of zo?” 
 
Meneer Van Dongen, 65 jaar: “Behouden daar en met kleine dingen wel aangeven van dit was de 
plaats waar ooit die pilaren hebben gestaan van de oude Dom. Hier loopt de lijn van het oude 
Castellum. Dat je dat met zo’n merkteken in de straat aangeeft, ja, dat vind ik wel goed. Euh, dat 
moeten ze door blijven doen.” 
  
De functionele factoren van dit deelgebied zijn divers. Bezoekers komen om verschillende redenen 
naar dit gebied toe om één van de functies te bezoeken. Zo zorgt de Domkerk er nog steeds voor dat 
het een religieuze plek is. Op zondag zijn er bijvoorbeeld diensten, maar ook uitvaarten van 
belangrijke personen worden er nog wel eens gehouden. 
 
Meneer Van Dongen, 65 jaar: "Wie was er laatst overleden dat hier een uitvaart, de uitvaart van 
belangrijke mensen vindt hier altijd plaats. Wie was dat nou laatst. Die vermoord is hier vlak in de 
buurt. In Bilthoven. Els Borst, die wordt hier, de grote dienst is hier. En ik moest hier toevallig in de 
binnenstad zijn en dan is alles afgezet. En dan komen de grote auto’s aangereden. De Dom heeft nog 
steeds een functie. Het is niet alleen een gebouw. En het gebouw op zich, het is en oud en het is heel 
belangrijk in de geschiedenis.” 
 
De kerk en haar toren zorgen er ook voor dat het een toeristische trekpleister is. Vandaar dat vier 
respondenten ook aangeven dat zij het logisch vinden dat de toeristeninformatie VVV en het 
souvenirwinkeltje op de hoek van de Servetstraat en de Vismarkt zich in dit deelgebied bevinden. 
Daarbij vinden ze het toen bijna of net geopende DomUnder een aanwinst voor de stad. Zowel als 
toeristische trekpleister, maar ook de respondenten zelf geven aan er graag een bezoek aan te 
brengen.  

Ook de universiteit speelt een belangrijke rol in dit deelgebied. De meeste respondenten 
hebben deze associatie voornamelijk door de aanwezigheid van het Academiegebouw van de 
Universiteit Utrecht, maar voor meneer Van Dongen (65) hangt dit meer samen. Doordat hij 
werkzaam is geweest aan de universiteit ziet hij het als één groot complex. Achter de Dom bevinden 
zich collegezalen, maar voor hem maakt ook het kerkgebouw deel uit van het universiteitscomplex. 
De universiteit is volgens hem dan ook ontstaan vanuit de kerk. Naast de religieuze, toeristische en 
universitaire functie zijn er op het Domplein ook verschillende cafeetjes. De respondenten 
waarderen deze verschillend. De voornaamste reden hiervoor is wederom de wind. Sommige 
respondenten vinden het een mooie plek om te zitten als de zon schijnt. Anderen ervaren de wind als 
een negatief punt, daardoor wordt het ’s avonds te fris op de terrasjes.  

Door de verschillende functies van het gebied, komen er ook verschillende bezoekers naar 
het Domplein toe. Een aantal respondenten heeft het idee dat het deelgebied met name toeristen 
trekt. Volgens mevrouw Evers (75) is dit vooral ’s zomers het geval. Dan komen er naar haar idee veel 
Italianen, rijke Russen, Spanjaarden en Duitsers, maar ook andere nationaliteiten het Domplein 
bezoeken. Zij maken dan foto’s van de Dom, iets wat meneer Naber (68) wel begrijpt, aangezien ook 
hij het een indrukwekkend beeld vindt. Naast de toeristen weten de respondenten dat er zondags 
kerkgangers naar de Domkerk gaan voor een dienst en zijn de terrassen druk als het mooi weer is.  
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Deelgebied 17: Flora’s Hof 
Verstilde oase 
 

Hoewel een respondent aangeeft dat niet zo veel mensen dit 
stukje in de binnenstad kennen zijn er toch zes respondenten 
die er iets over zeggen tijdens de walk-alongs (Figuur 5.4.37). 
Vijf van hen zijn er ook werkelijk langsgelopen. Zij zijn dus 
allen mensen die het wel kennen. Het hofje gelegen schuin 
naast de Domtoren zorgt eigenlijk alleen maar voor een 
positieve beleving bij de respondenten. Ze vinden het heel 
mooi en groen. De bloemen die er staan in de Utrechtse 
kleuren rood en wit vinden ze leuk om naar te kijken. Toch 
heeft niet iedereen het idee dat het altijd goed onderhouden 
is geweest. 
 
Mevrouw Evers, 75 jaar: “Leuk hè. Ziet er ook heel goed uit, 
dat is wel eens anders geweest. Dat het een beetje 
verwaarloosd was. Mooi dat er allemaal, dat er nog budget is 
voor dingen. Want er wordt allemaal op bezuinigd. Kijk dit 
vind ik ook heel schattig dat roosje aan dat poortje. 

 
De positieve beleving is echter voornamelijk te danken aan de rust die er in Flora’s Hof is (Figuur 
5.4.38). De respondenten wijzen op het grote contrast met de terrassen van het Domplein en de rest 
van de omliggende gebieden. In vergelijking vormt het hofje een verstilde en beschutte plek. Ze 
vinden dat het leuke plekken in de drukke stad en vormen op die manier oases. Voor mevrouw Evers 
(75) is het een manier om de drukte van onder de Domtoren door lopen te vermijden. Een aantal 
andere respondenten geeft aan er zelf ook wel eens te gaan zitten om even te genieten van de rust 
en anderen om even uit te rusten. 
 
Mevrouw Stolwijk, 79 
jaar: “Je hebt daar 
naast de Domtoren, 
heb je de Flora’s Hof, 
ik weet niet of je dat 
weet. En het carillon 
van de Dom wordt 
van elf tot twaalf 
elke zaterdag 
bespeeld. Dus dan, 
hoef ik er niet een 
heel uur te zitten, 
maar plan het 
meestal wel zo een 
beetje dat ik dan een 
poosje naar de Dom 
ga luisteren.” 
 

 
 
 

Figuur 5.4.37 : Indicatie locatie 
deelgebied Flora’s Hof, binnenstad 
Utrecht. 

Figuur 5.4.38 : Foto Flora’s Hof. Door: Mevrouw Evers, 75 jaar. 
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Deelgebied 18: Korte - en Lange Nieuwstraat 
Kale doorgangsweg 

 
De Korte- en Lange Nieuwstraat vormen een gebied dat parallel loopt aan de Oudegracht aan de 
westelijke kant en de Nieuwegracht aan de oostelijke kant (Figuur 5.4.39). De twee straten vormen 
een deelgebied, omdat ze door de respondenten gelijke typeringen krijgen. Het onderscheid tussen 
de Korte- en de Lange Nieuwstraat bestaat er voor veel respondenten niet eens. Van de tien 
respondenten die het over dit gebied hebben, maakt slechts één mevrouw het onderscheid. De 
overige negen respondenten noemen het enkel de Lange Nieuwstraat. Veel respondenten zien dit 
deelgebied toch voornamelijk als een doorgangsweg. Ze maken er gebruik van als ze op de fiets de 
binnenstad in gaan en niet de drukte op de Oudegracht tegen willen komen. Of als het de snelste 
weg naar de bestemming is (Figuur 5.4.40). Daarbij vinden de meeste respondenten het een niet zo’n 
aantrekkelijke straat. Ze vinden het een minder geslaagde straat in de binnenstad en daardoor niet 
meteen de eerste straat om te bewandelen. Al verandert dit door de jaren heen wel licht. 
 Een reden hiervoor is dat de straat die vroeger geasfalteerd was nu weer uit klinkers bestaat. 
Daarbij heb je volgens meneer Van den Broek (77) en mevrouw Stolwijk (79) vanaf deze straat ook 
één van de mooiste zichten op de Domtoren. De kerken en sommige details in de oude bebouwing 
zorgen voor positieve reacties. Ook de stegen die aansluiten op de Lange Nieuwstraat zorgen ervoor 
dat de respondenten even stil staan en er even in kijken. Toch zijn er verschillende fysieke factoren 
die de respondenten minder aanstaan in dit deelgebied.  De nieuwere bebouwing die er op 
verschillende plekken langs de straat staat wordt niet overal gewaardeerd. De respondenten 
snappen dat ze realistisch moeten zijn en dat niet alles behouden kan blijven, maar vinden dat er dan 
in hun ogen iets mooiers neer gezet moet worden. Ook met het gebouw van de Willem Arntsz 
Stichting zijn de respondenten niet heel blij. Met name de gele achterkant vinden ze vreselijk, maar 
ook de grijze kant met de rebus valt niet zo in de smaak (Figuur 5.4.41). Naast de bebouwing vinden 

Figuur 5.4.39 : Indicatie locatie deelgebied 
Korte- en Lange Nieuwstraat, binnenstad 
Utrecht. 

Figuur 5.4.40 : Foto ‘kale’ Lange Nieuwstraat. 
Door: Mevrouw De Graaf, 65 jaar. 
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de respondenten verder dat het een kale 
straat is. Sommige respondenten zouden 
graag zien dat er wat aan het gebied gedaan 
zou worden.  
  
Meneer Smeets, 65 jaar: “Ik vind de Lange 
Nieuwstraat wat minder geslaagd. Het is, het 
moet eigenlijk het museumkwartier van 
Utrecht worden en het blijft, de Lange 
Nieuwstraat blijft zo’n kale pijp van, ja ik weet 
niet hoe je het op moet lossen. Misschien wat 
meer groen. De bus eruit. Daar komt die weer 
aan. Ik vind het jammer.” 
 
Anderen vinden het logisch dat ook dergelijke 
straten in de stad aanwezig zijn en vinden ook 
dat bij een binnenstad horen. 
 
Meneer Naber, 68 jaar: “Het is niet één van de grachten. Het is een beetje een functionele straat, die 
moeten er ook zijn, waar het verkeer en de bus door moet. Ja, dat hoort erbij. Maar daardoor niet 
echt aantrekkelijk.” 
 
De Korte- en Lange Nieuwstraat worden dus vooral gezien als doorgangsstraten. Er zijn echter 
meerdere functies die zij associëren met dit deelgebied. Zo noemen vier respondenten het 
universiteitsmuseum al als een plek waar ze graag komen. Een belangrijke reden hiervoor is dat de 
Oude Hortus erachter ligt, wat ze een prettige en rustige plek vinden. Ook het andere museum, het 
Catharijneconvent, wordt door sommige respondenten nog wel eens bezocht. Daarnaast bevindt de 
kinderspeelplaats ‘De Kleine Dom’ zich aan deze straat. Voor verschillende respondenten een plek 
waar zij graag komen met hun kleinkinderen. Een aantal horecagelegenheden die aan de straat 
liggen worden prettige plekken gevonden. De Rechtbank vindt meneer Smeets (65) een goed 
voorbeeld van geslaagd hergebruik en ook meneer Schouten (66) vindt het een mooi café waar hij 
regelmatig komt. Van mevrouw De Graaf (65) hoeft er niet meer horeca aan de Lange Nieuwstraat te 
komen. Anderen zijn van mening dat het voor meer levendigheid zorgt in het gebied en dat het 
daardoor opknapt.  
 
Mevrouw Stolwijk, 79 jaar: “Nou, langzamerhand. Het was wel een beetje rommelig, maar het begint 
er langzamerhand beter uit te zien. […] Ja, zoiets, er komen wat restaurantjes en wat winkeltjes. Wat 
meer dan dat er waren. Het was een beetje doods altijd.” 
 
Een laatste functionele factor die in het verband met dit deelgebied nog wel eens aan de orde kwam 
is de aanwezigheid van de Willem Arntsz Stichting.  Zo zegt mevrouw Van Veen (68) hierbij dat ‘aan 
het eind van de Nieuwstraat de gekken van Utrecht wonen’. Waar deze stichting fysiek niet mooi 
gevonden wordt, vinden de meeste respondenten het geen probleem dat een dergelijke stichting in 
de binnenstad aanwezig is. Ook omdat dit al van oudsher zo is. Verdere uitbreiding en meer van 
dergelijke voorzieningen zouden ze liever niet zien verschijnen. Voornamelijk op zomerdagen zien de 
respondenten nog wel eens cliënten lopen. Die herkennen ze dan doordat ze er wat gedrogeerd uit 
zien of slapen op het bankje voor bijvoorbeeld het Catharijneconvent. Anderzijds ervaren zij zelf 
weinig overlast van de aanwezigheid van cliënten van de verschillende instellingen die zich rondom 
dit deelgebied bevinden. 
 

Figuur 5.4.41. : Foto gele achterkant Willem Arntsz 
Stichting. Door: Mevrouw De Graaf, 65 jaar. 
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Meneer Van den Broek, 78 jaar: “Nou ja, kijk, Willem Arntsz Stichting is 16e eeuws, dus het zat er 
altijd, dus het hoort er een beetje bij. Maar je kunt een beetje zo maken, dat het een probleem gaat 
worden. End at is de enorme uitbreiding, nog groter, nog groter.” 
 
Mevrouw de Graaf, 65 jaar: “En eh, zelfs hier, dat je wel die patiënten van de Willem Arntzs, dat kan 
ook allemaal. Ik bedoel, zolang ze er langs lopen. Ik voel me niet bedreigd.” 
 
 

Deelgebied 19: Nieuwegracht 
Deftig woongebied 
 

Evenals de Oudegracht is de Nieuwegracht één van 
de bekendere grachten van Utrecht (Figuur 5.4.42). 
Ze hebben vergelijkbare, maar ook zeker 
tegenovergestelde kenmerken. Een verschil is dat 
waar de Oudegracht door al de vijftien 
respondenten benoemd werd, geldt voor de 
Nieuwegracht dat zeven respondenten dit deden. 
Dit was niet altijd wanneer er ook werkelijk gelopen 
werd, maar soms ook als de vergelijking werd 
getrokken tussen de Oudegracht en de 
Nieuwegracht. Zo slaan uitspraken als rustieker, 
maar ook rustiger en intiemer vaak op deze 
vergelijking (Figuur 5.4.43). 
 Doordat er vaak de vergelijking tussen de 
twee bekende grachten gemaakt wordt, tonen de 
respondenten hierbij ook vaak voorkeur. Zo vindt 
meneer Van den Broek de Oudegracht gezelliger 
dan de Nieuwegracht en vindt meneer Naber 
daarentegen juist de Nieuwegracht mooier. Ook 
meneer Van Dongen vindt de Nieuwegracht mooier 
en chiquer. Hij noemt de Nieuwegracht dan ook de 

goede kant van de grachtengordel. Dus waar de Oudegracht fysiek gezien vaak mooi en uniek 
gevonden wordt, geldt dit voor veel respondenten ook voor de Nieuwegracht. Meneer Smeets (65) 
vindt het een plaatje en maakt de vergelijking met Brugge. Uit de reacties van respondenten komt 
naar voren dat de Nieuwegracht een compleet andere uitstraling heeft en dat er een verschil is in 
functionele en sociale factoren.  
 
Meneer Van den Broek, 77 jaar: “De Nieuwegracht is natuurlijk deftig. Daar werk je niet. De 
Nieuwegracht is ook geen werkgracht, daar woon je mooi.” 
 
De Nieuwegracht wordt gezien als een plek waar weinig voorzieningen zitten. Artsen zullen er hun 
praktijk hebben en ook advocaten zitten er gevestigd naar het idee van een respondent, maar geen 
plekken waar een bezoeker zo maar even naar binnen loopt. De Nieuwegracht wordt daarom meer 
gezien als een plek waar mensen wonen. De straat heeft een deftige uitstraling. 
 
Mevrouw Stolwijk, 79 jaar: “Als je hier woont, heb je wel het gevoel dat je op stand woont, denk ik. 
Ja, luxe moet altijd tussen aanhalingstekens. Als je een pand hebt uit 16 nog wat, wat je moet 
onderhouden, waar veel aan, dan ben je toch altijd kapitalen kwijt alleen aan het onderhoud.” 
 

Figuur 5.4.42 : Indicatie locatie deelgebied 
Nieuwegracht, binnenstad Utrecht. 
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Doordat het een gebied is dat meer 
wordt gezien als een woongedeelte 
van de binnenstad dan als een plek 
waar veel geconsumeerd wordt, 
ervaren de respondenten het ook 
rustiger en stiller. Het wordt er 
eigenlijk nooit echt druk naar het 
gevoel van mevrouw de Graaf (65). Ze 
ervaren dan ook een grote overgang 
tussen de Nieuwgracht en de 
omgeving waar wel meer bezoekers 
komen. De meesten vinden deze 
afwisseling erg prettig. Toch zijn er 
ook respondenten die een voorkeur 
geven aan de rust van de 
Nieuwegracht. 
 
Meneer Naber, 68 jaar: “Ja, ik hou 
meer van deze gracht dan van de 
andere. Als je hier op zondagochtend 
om half tien loopt, dan is het nog een 
beetje nevelig en is er nog niemand op 
straat.”   
 

 
 
 
 
 
Deelgebied 20: Zwaansteeg - en omgeving 
Groen dorpsgezicht 

 
Een deelgebied dat misschien één 
van de onbekendere gedeelten van 
de binnenstad is (Figuur 5.4.44). 
Enkel steegjes en smalle straten 
leiden tot de ruimte tussen 
Haverstraat aan de noordkant en 
de Brandstraat aan de zuidkant. 
Toch kwam het gebied door vijf 
respondenten nog ter sprake. Ook 
voor dit deelgebied geldt weer dat 
niet alle respondenten die het 
erover gehad hebben er ook 
werkelijk tijdens hun walk-along 
gelopen hebben. Sommigen lopen 
bewust door dit deelgebied en 
anderen komen er bij toeval tijdens 
de walk-along terecht. Zo sloeg 
meneer Naber (68) op een gegeven 

Figuur 5.4.43 : Foto Nieuwegracht. Door: Mevrouw De Graaf, 
65 jaar. 

Figuur 5.4.44 : Indicatie locatie deelgebied Zwaansteeg – en 
omgeving, binnenstad Utrecht. 
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moment een steegje in vanaf 
de Springweg, omdat hij 
benieuwd was wat er zich zou 
bevinden. 
 
Meneer Naber, 68 jaar: “De 
binnenstad is zo bekend, maar 
dit soort plekken ken je dus 
niet. En je woont er al zoveel 
jaren en iedere keer zijn er 
weer van dat soort 
verassingen.” 
 
Andere respondenten liepen 
er heen of benoemden het 
gebied, omdat ze de plek juist 
wel kenden. Ze vinden ook dit 
net als Flora’s Hof een oase 
van rust in de binnenstad. 
Daarbij is deelgebied voor de 
respondenten voornamelijk 
een woongedeelte binnen de 
binnenstad. En al vinden ze de 
nieuwere bebouwing van die 
er staat niet allemaal even 
mooi, meneer Schouten (66) vindt wel dat de bewoners er hun eigen paradijsjes van gemaakt 
hebben (Figuur 5.4.45). Ze omschrijven het deelgebied dan ook als een ideale plek om te wonen. De 
stilte die er volgens hen heerst, maar tegelijkertijd woon je direct in de binnenstad. De respondenten 
vinden dit ook weer een leuk gedeelte om door te lopen. Kleine typerende huisjes, beeldjes en het 
groen dat er aanwezig is vallen op. Hier draagt ook een contrast met andere gedeelten van de 
binnenstad weer bij aan de positieve beleving. 
 
Mevrouw Stolwijk, 79 jaar: “Dit vind ik echt een beetje een dorpsgezicht. Als je hier zo tussendoor 
loopt. […] Je ziet hier niks stads. Geen winkels. Groen. Weet niet, het geeft mij de indruk dat het hier 
dorps is.” 
 
 

Deelgebied 21: Twijnstraat 
Buurtwinkelcentrum plus 
 
De Twijnstraat is een winkelstraat aan de zuidkant van de binnenstad (Figuur 5.4.46). Voor veel 
respondenten geldt dat zij dit gedeelte nog bij de binnenstad vinden horen. Op een gegeven moment 
gaat de Oudegracht aan de oostkant over naar de Twijnstraat. Deze straat werd door zeven 
respondenten benoemd en daarom zeker de moeit waard om te behandelen hoe zij dit gebied 
ervaren. 

Alle zeven respondenten hebben voornamelijk positieve woorden over voor de Twijnstraat. 
Ze vinden het een leuke en gezellige straat (Figuur 5.4.47). De hele straat is gelijk, er zijn geen 
hoogteverschillen. Alleen voor de Albert Heijn wil het door de hoeveelheid geparkeerde fietsen nog 
wel eens lastig worden als voetganger volgens mevrouw De Graaf (65). Ze ergert zich hieraan echter 
niet heel erg, omdat er geen agressiviteit ontstaat, maar er een goede sfeer heerst. Ook een 

Figuur 5.4.45 : Foto tuin in deelgebied Zwaansteeg – en omgeving. 
Door: Meneer Schouten, 66 jaar. 
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evenement als een 
boerenmarkt of 
Koninginnedag kunnen 
ervoor zorgen dat de hele 
straat vol staat. Dit is echter 
geen probleem volgens de 
respondenten, maar hoort 
erbij.  

De straat heeft veel 
voorzieningen, van een 
bakker en een cafeetje tot 
een Iraanse supermarkt en 
bijzondere modezaakjes. 
Mevrouw Stolwijk (79) die 
wat moeilijk te been is, is blij 
dat ze nabij de straat woont 
waar ze eigenlijk alles kan kopen. Meneer Schouten (66) 
noemt het een buurtwinkelcentrum plus, omdat ze alles 
hebben wat je dagelijks nodig hebt, maar ook 
bijzondere winkels. Ook vindt hij dat het de laatste tien 
jaar sterk verbeterd is qua voorzieningen in de straat. 
Winkels van een matige kwaliteit hebben plaats 
gemaakt voor bijzondere en leuke winkels. Ook andere 
respondenten zien dat dit veranderd is. 
 
Meneer Smeets, 65 jaar: “Die Twijnstraat was vroeger 
een straatje met de bakker, de slager en de kruidenier 
en de melkman. En dat is nu, ik vind dat een heel leuk 
straatje geworden met bijzondere winkeltjes, cafés. Ook 
wat betere zaken van kwalitatief biologisch. Lekkere 
dingetjes.” 
 
Door deze veranderingen heeft mevrouw De Graaf (65) 
het idee dat de straat ook een ander publiek is gaan 
trekken. Ze vindt dat het een yuppenstraat is geworden. 
Anderen hebben het idee dat er wel ander publiek komt 
dan in meer noordelijk gelegen winkelstraten. Ze 
verwachten dat er weinig dagjesmensen van buiten de 
stad naar de Twijnstraat toe komen. Meneer Schouten 
(66) denkt dat het vooral bezoekers trekt uit de 
zuidelijke binnenstad van Utrecht en de omliggende 
wijken.  
 
 

Deelgebied 22: Ledig Erf 
Zuidelijk pleintje 
 
Het Ledig Erf ligt volgens de definitie van de meeste respondenten nog net in de binnenstad van 
Utrecht (Figuur 5.4.48). Aan de zuidelijke kant van het plein ligt de Singel die de binnenstad afbakent. 
Een mooi deelgebied dus om het gedeelte over de deelgebieden mee af te sluiten. Vijf respondenten 
komen tijdens hun walk-along over het Ledig Erf of hebben het tijdens deze wandeling er over gehad.  

Figuur 5.4.47 : Foto Twijnstraat. Door: 
Mevrouw De Graaf, 65 jaar. 

Figuur 5.4.46 : Indicatie locatie deelgebied Twijnstraat, binnenstad 
Utrecht. 
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Waar velen het voornamelijk als een pleintje met horecagelegenheden zien, ziet één meneer het als 
een erg belangrijk punt uit de geschiedenis van Utrecht (Figuur 5.4.49). 
 
Meneer Van den Broek, 77 jaar: “Dit is een heel bijzonder punt van Utrecht. Hier komt namelijk de 
Kromme Rijn binnen, en daar is de Vaartsche Rijn. De Kromme Rijn was natuurlijk het begin van 
Utrecht, maar ze zeggen al, de Rijn was een riviertje. En die was niet altijd te bevaren. De schepen 
moesten altijd in Utrecht kunnen en in de dertiende eeuw is er nog de Vaartsche Rijn gegraven. Dus 
de Singel. En hier ging je de stad binnen, via de Oudegracht. Dus dit is, was natuurlijk hier ook een tol, 
de barrière, zo kwam je binnen. En dit is dus het oude terrein waar men binnenkwam. Dus dat was 
daar de bevoorrading, waar Utrecht groot door geworden is. Alle handel.” 
 
De eerste reactie van de respondenten als hun 
een mening over het Ledig Erf wordt gevraagd is 
vaak dat zij het een prachtig pleintje vinden. Als ze 
er echter langer aanwezig zijn en er meer over na 
gaan denken komen er ook fysieke minpunten 
naar boven. Zo wordt het vele verkeer dat er aan 
alle kanten over en langs gaat niet gewaardeerd. 
Ze zouden graag zien dat dit verkeer zoveel 
mogelijk verminderd zou worden, zodat ze niet 
meer in de uitlaatgassen zitten als ze op een 
terrasje plaats nemen. Ook zou het Ledig Erf nog 
meer een groot plein mogen zijn zonder dat deze 
onderbroken zou worden door de 
verkeersdoorgangen. Daarbij vinden de 
respondenten de manier hoe de straat is 
aangelegd ook niet altijd goed. Meneer Schouten 
(66) vindt dat ze alle afzonderlijk fietspaden er uit 
moeten halen. Volgens hem zouden er binnen de 
Singels geen aparte fietspaden nodig zijn. Ook 
mevrouw De Graaf (65) vindt de hoeveelheid 
verkeer op en rondom het Ledig Erf niet prettig. Zij 
voelt zich zelfs onveilig als zij met de kleinkinderen 
op pad gaat en vermijd het punt dan.  

Figuur 5.4.48 : Indicatie locatie deelgebied Ledig Erf, 
binnenstad Utrecht. 

Figuur 5.4.50: Foto terras ‘Ledig Erf’. Door: 
Mevrouw De Graaf, 65 jaar. 

Figuur 5.4.49 : Foto samenkomst verschillende 
waterwegen. Door: Meneer Van den Broek, 77 jaar. 
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Mevrouw De Graaf, 65 jaar: “Als er auto’s rijden is het levensgevaarlijk. Er is helemaal niet goed over 
nagedacht. Want je moet hier die bocht om, met een kind, en dan komt er, en dan komt daar, nu dan 
niet, maar normaal komt er een horde fietsers aan. En, hoe kan je een bocht maken van 45 graden. Ik 
snap dat niet, hoe kan dat nou.” 
 
Naast het vele verkeer ervaart meneer Schouten (66) de hoeveelheid bordjes, elektriciteitskastjes, 
een overbodige mast en markeringen op het Ledig Erf ook als onnodig. Bij elkaar vormt het een 
rommelig geheel. Als er een keer opnieuw naar de ruimtelijke inrichting gekeken zou worden waarbij 
het doel één plein te vormen, zou dit een veel leuker plein op kunnen leveren naar zijn mening.  
 De functionele factoren op het plein zijn in de vorm van horecavoorzieningen en de 
bioscoop. De cafeetjes vinden de respondenten leuke plekken om te bezoeken, op het terras te 
zitten of soms een hapje te eten (Figuur 5.4.50). Wel ervaren ze het als plekken waar veel jongeren 
komen of dat het soms te druk is. Meneer Smeets (65) heeft het gevoel dat veel cafés zijn gericht op 
twintigers en dertigers. Hij heeft wel het idee dat het Louis Hartlooper Complex hier een uitzondering 
op vormt. Dat daar een gemêleerder publiek zit en dat hij niet per se de oudste die aanwezig is hoeft 
te zijn. Meneer Schouten (66) heeft het gevoel dat de komst van het Louis Hartlooper ervoor heeft 
gezorgd dat het hele publiek op het plein wat heeft doen veranderen. 
 
Meneer Schouten, 66 jaar: “Het gekke is, toen we hier kwamen wonen, zat ik heel vaak bij de Poort, 
daar had ik ook vaak afspraken. En sinds Louis Hartlooper hier zit, zit ik veel vaker bij Louis Hartlooper 
of zelfs bij het Ledig Erf. Dat is een wat toegankelijker café geworden voor mijn idee. Ik vond het heel 
erg een jongerencafé, wel een leuke plek in de stad, maar vooral een jongerencafé. Je ziet er nu een 
veel gemêleerder publiek zitten. Je ziet het nu ook hè, je ziet jongeren en ouderen bij elkaar. En 
vroeger daar naartoe keek waren het vooral studenten, nou prima. Daar ging ik wel eens heen als ik 
met mijn zoon de stad in ging. Dan ging hij daarnaartoe en dan ging ik met hem mee, dat vond ik wel 
prima.” 
 
Het omgebouwde politiebureau waar het Louis Hartlooper Complex zich in bevindt is sowieso een 
plek waar de respondenten graag komen. Meerdere respondenten vinden het een prettige bioscoop 
om te komen, met een goed aanbod qua films. Ook de ligging, het gebouw en de horecavoorziening 
die er bij horen dragen hier aan bij. De respondenten geven dan ook aan dat ook wanneer ze alleen 
even wat gaan drinken meestal bij het Louis Hartlooper gaan zitten. Ze kiezen er eerder voor dan 
voor één van de andere cafés. 
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5.5 Sferenkaart 
 
Aan de hand van de ervaringen van de respondenten zijn de vorige paragrafen gewijd aan de 
verschillende deelgebieden. Deze deelgebieden hebben allemaal hun eigen typeringen gekregen, na 
wat de respondenten hierover zeiden als ze de plek ervoeren tijdens de walk-along. Deze ervaringen 
zijn voornamelijk ontstaan door wat zij zagen, maar ook waarnemingen met andere zintuigen, het 
gevoel en herinneringen die zij bij een gebied hadden speelden een belangrijke rol als zij deze 
moesten omschrijven. De deelgebieden samen kunnen weergegeven worden in een sferenkaart 
(Figuur 5.5.1). 
 De gebieden in de kaart zijn vrij sterk afgebakend. De sferen hebben grenzen. Dit zijn echter 
indicaties van de gebieden waarvoor de sfeer geldt. In werkelijkheid stopt een dergelijke sfeer niet 
abrupt bij bijvoorbeeld een straat. 
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Figuur 5.5.1: Sferenkaart van de binnenstad van Utrecht zoals deze ervaren wordt door oudere bewoners van de 
Gemeente Utrecht.  
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6. Conclusie 
 
Dit hoofdstuk is het slot van dit onderzoek. Er worden conclusies getrokken en antwoorden gegeven 
op eerder gestelde vragen. De eerste paragraaf gaat antwoord geven op de vier deelvragen. Deze 
zullen per deelvraag behandeld worden. Daarna wordt in de tweede paragraaf de onderzoeksvraag 
beantwoord. In de eerste en tweede paragraaf zal tevens aan bod komen in hoeverre de 
verwachtingen die opgesteld werden na aanleiding van de theorie bevestigd of weerlegd kunnen 
worden. Dit onderzoek is ook uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Utrecht. Zij wilden graag een 
inzicht hebben in hoe de binnenstad beleefd wordt. Daarom zullen er in de derde paragraaf enkele 
aanbevelingen worden gedaan. Het volgen van deze aanbevelingen zou van de binnenstad een nog 
betere bezoekplaats voor ouderen maken. Tot slot zal er in de vierde paragraaf worden gekeken naar 
verder onderzoek. Er zal aan de orde komen  hoe het vervolg van dit onderzoek eruit gaat zien en 
welk verder onderzoek gewenst is. 
 
 

6.1 Beantwoording deelvragen 
 
In deze paragraaf zullen de verschillende deelvragen die in de inleiding en in de methodologie al 
gesteld zijn worden beantwoord. Dit zal per deelvraag apart worden gedaan. 
 
6.1.1 Beantwoording deelvraag 1   
Wat is de binnenstad van Utrecht volgens bewoners van de Gemeente Utrecht met een leeftijd van 
vijfenzestig jaar of ouder? 
 
Bij de beantwoording van deze deelvraag zal het onderscheid worden gemaakt in drie onderwerpen 
die beide betrekking hebben op de vraag. Deze onderwerpen zijn de afbakening van de binnenstad, 
redenen van bezoek en welke elementen volgens de respondenten belangrijk zijn voor de 
binnenstad. 
 De afbakening van de binnenstad van Utrecht wordt voor een meerderheid van de 
respondenten gevormd door de Singels. Hierbinnen ervaren zij het hele gebied als de binnenstad. 
Wel geven ze aan dat er binnen de binnenstad verschillende delen zijn. Zo is er het gedeelte waar 
voornamelijk de winkels zijn en zijn andere delen meer gefocust op wonen. Deze woongedeelten 
worden als rustiger ervaren. Voor veel respondenten is een bezoek aan de binnenstad dan ook niet 
enkel gericht op het kopen van producten. Al zeggen ze wel vaak dat ze voor een specifiek product 
naar de binnenstad komen. Veel ouderen geven aan niet zoveel meer te kopen en recreatie blijkt uit 
meerdere antwoorden zeker net zo belangrijk te zijn. Zo is bijvoorbeeld het bezoeken van cultuur 
een andere belangrijke reden om naar de binnenstad te gaan. Dit kan een bijvoorbeeld een bezoek 
aan het filmhuis of een museum zijn. Ook  de horeca of de bibliotheek bezoeken, of enkel recreatief 
rondlopen zijn redenen voor ouderen om naar de binnenstad te gaan. Door deze verschillende 
doelen kan verwachting tien (Een bezoek door ouderen aan de binnenstad wordt vaak uit sociaal 
motief gedaan en niet meteen om iets te kopen.) niet worden bevestigd of worden ontkracht. Bij een 
bezoek aan de binnenstad hebben ouderen vaak niet als eerste doel om te consumeren, omdat ze dit 
minder vaak doen of nodig hebben. Toch kan ook niet gesteld worden dat ze het met name uit 
sociaal motief ondernemen. Al is bijvoorbeeld het naar andere mensen kijken wel een belangrijke 
reden om er rond te lopen en bezoeken ze de horeca zelden alleen.  
 Belangrijke elementen voor de binnenstad zijn zeker de Oudegracht, de grachten in het 
algemeen en de Dom(toren). Deze elementen typeren voor het merendeel van de respondenten de 
binnenstad van Utrecht. Daarnaast zijn ook de Singels en de musea belangrijk. Zeker horen ook de 
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werven, fietsen en mooie huizen bij het straatbeeld van de binnenstad horen. Opvallend is dat weinig 
winkels en horeca echt belangrijk zijn voor het beeld dat ouderen hebben van de binnenstad. De 
terrassen, de Bijenkorf en boekhandel Broese worden wel getekend, maar vormen zeker niet de 
belangrijkste elementen. De fysieke factoren spelen de belangrijkste rol als men de binnenstad moet 
typeren.  
  
6.1.2 Beantwoording deelvraag 2 
Welke routes en op welke manier lopen de bewoners van de Gemeente Utrecht met een leeftijd van 
vijfenzestig jaar of ouder door de binnenstad van Utrecht? 
 
De routes die worden gelopen in de binnenstad van Utrecht variëren erg van elkaar. Het zijn vijftien 
unieke routes, waarbij de één rustige plekken in de binnenstad op zoekt en de ander juist een rondje 
loopt over de drukste plekken van de binnenstad als naar de data uit de case wordt gekeken. Er 
kunnen echter wel wat plekken aangewezen worden waar veel respondenten langs zijn gelopen. Zo 
zijn delen van de Steenweg, de Vismarkt en routes rondom de Dom door veel respondenten gelopen. 
Ook hebben alle respondenten, op één mevrouw na, een stuk langs de Oudegracht gelopen of 
hebben deze gepasseerd. Doordat deze gracht lang is heeft zich dit niet geconcentreerd op één deel, 
maar juist verspreid over een groot deel van de Oudegracht. De respondenten die ook op plekken 
zijn gekomen richting de Singels, en dus de randen van de binnenstad, hebben vaak een uniekere 
route. Zij komen op delen en straten die niet ook door andere respondenten is belopen. 

 De reden voor de gekozen routes was verschillend. Sommigen wilden enkele plekken laten 
zien die zij als prettig of onprettig ervaren. Anderen liepen impulsiever en kwamen zelfs tijdens de 
walk-along nog op plekken waar ze nog niet eerder waren geweest. Op kruispunten maakten de 
meeste respondenten de keuze om een bepaalde kant op te gaan omdat ze dat stuk als ‘leuk’ of 
prettig ervaren of omdat die richting leidde tot een punt waar ze graag langs wilden lopen. In 
sommige gevallen kan hierdoor worden betwijfeld in hoeverre de routes werkelijk van ‘natuurlijke 
aard’ zijn geweest. Wellicht lopen ze buiten het onderzoek om andere routes, wat bijvoorbeeld als 
gevolg kan hebben dat sommige gelopen routes langer zijn geworden dan dat deze anders zouden 
zijn geweest. Anderzijds hoeft dit geen invloed te hebben op hoe ze verschillende factoren in de 
binnenstad beleefd hebben.  
De meeste respondenten voelden zich nog vrij jong en ervaren het lopen door de binnenstad niet 
meteen als een zware opgave. Het was een fitte groep vijfenzestigplussers. De meesten zijn zich wel 
bewust van de bestrating en de kans dat ze hierover kunnen struikelen, maar zijn er niet echt op 
gefocust. Voor de respondenten met een leeftijd van vijfenzeventig en ouder wordt dit in de meeste 
gevallen wel wat anders. Zij hebben een beperkt uithoudingsvermogen en lopen naar wat voor hen 
mogelijk is. Zij beperken hun route tot het maximum wat zij vol houden. Ook zijn deze ‘oude’ 
ouderen zich bewuster van de mogelijkheid dat ongelijke wegen en losliggende stenen een gevaar 
voor hun vormen. Door dit resultaat kan verwachting drie (Ouderen zullen veel op de bestrating 
letten, uit angst om over ongelijkheden te vallen) gedeeltelijk bevestigd worden. Er zijn ouderen die 
oplettend zijn op de bestrating. Het gaat dan voornamelijk om een aantal ‘oude’ ouderen van 
vijfenzeventig jaar en ouder. De overige vijfenzestigplussers zijn zich niet heel erg bewust van de 
bestrating en kijken gerust naar boven om de gevels te aanschouwen. 

 
6.1.3 Beantwoording deelvraag 3 
In hoeverre spelen herinneringen (en andere leeftijdsspecifieke kenmerken) een rol bij de beleving van 
de binnenstad van Utrecht voor bewoners van de Gemeente Utrecht met een leeftijd van vijfenzestig 
jaar en ouder? 
  
Uit de beantwoording van deze derde deelvraag blijkt of theorie over ouderen ook van toepassing is 
op de bewoners van de Gemeente Utrecht. Zo zouden herinneringen volgens Degen en Rose (2012) 
van invloed zijn op de beleving van ouderen. Deze herinneringen zouden dan voort komen uit 
gebeurtenissen waar zij zelf bij aanwezig zijn geweest. Naast de rol van herinneringen bij beleving 
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kan er ook gekeken worden naar de rol van kennis. Kennis is ook een soort van herinnering, maar 
komt voort uit bijvoorbeeld gelezen boeken of bekeken documentaires. Ook verandering in 
tijdsbesteding en koopgedrag behoren tot de  leeftijdsspecifieke kenmerken. Verbeek en De Haan 
(2011) geven aan dat vijfenzestigplussers in vergelijking met andere leeftijdsgroepen meer tijd vrij 
hebben. 
 Voor de beleving van de binnenstad van Utrecht door vijfenzestigplussers van die stad spelen 
herinneringen en kennis zeker een rol. Op veel plekken waar zij lopen vertellen zij over 
gebeurtenissen die eerder op die plek hebben plaats gevonden of over aspecten waarvan zij zien dat 
deze veranderd zijn. Dit kan gaan over het verdwijnen van een gebouw en wat er voorheen stond of 
over winkels of cafés die er eerder hebben gezeten. De eerste verwachting (Herinneringen zijn 
belangrijk voor de beleving van een binnenstad door ouderen) van dit onderzoek kan bij deze worden 
beaamd. Ook kennis speelt een rol in de beleving. Een aantal respondenten vertellen over de 
geschiedenis van de stad tijdens het wandelen. Ze vertellen over gebeurtenissen die er eerder op de 
plek hebben plaatsgevonden zonder dat ze hier zelf bij aanwezig waren. Of ze vertellen over 
bijvoorbeeld gebouwen die eerder op de plek hebben gestaan, zonder dat ze deze ooit zelf hebben 
gezien. Ze hebben deze dan bijvoorbeeld gezien in prenten of gelezen in boeken over de stad. 
 Over de verandering van hun koopgedrag zeggen de meeste respondenten niet heel veel. 
Wel dat zij het van belang vinden dat ze goede producten kopen en niets hebben met de wegwerp 
mentaliteit die er tegenwoordig onder veel jongeren bestaat. Daarbij geeft ook een aantal aan dat ze 
zelf niet zoveel meer nodig hebben en daarom niet zo vaak in de stad te vinden zijn om iets te kopen. 
Qua verandering van tijdsbesteding heeft dit vooral invloed op de tijden en dagen dat zij naar de 
binnenstad gaan. Veel van hen kiest ervoor om niet op de drukste momenten te gaan, maar om 
bijvoorbeeld in de ochtend een bezoek te brengen. Daarbij vermijd een aantal respondenten de 
drukke zaterdagen, omdat ze immers de hele week de mogelijkheid hebben. Ook vindt niet iedereen 
de koopavond op donderdag een fijn tijdstip om de binnenstad in te gaan, omdat ze zich niet altijd 
veilig voelen in de avond. Daarbij hadden de meeste ouderen alle tijd om de walk-along uit te voeren 
en waren dit geen gehaaste wandelingen. 
 
6.1.4 Beantwoording deelvraag 4 
Welke deelgebieden zijn er in de binnenstad van Utrecht te onderscheiden volgens de bewoners van 
Utrecht met een leeftijd van vijfenzestig jaar of ouder? 
 
Aan de hand van de beleving tijdens de walk-alongs zijn er tweeëntwintig verschillende deelgebieden 
in de binnenstad van Utrecht te onderscheiden. Dit onderscheid is gebaseerd op hoe zij de gelopen 
routes hebben ervaren. De tweeëntwintig deelgebieden variëren bijvoorbeeld in fysiek uiterlijk, 
soorten winkels en andere voorzieningen of drukte. Toch beperkt dit zich vaak niet tot een enkele 
factor die afwijkend is, maar is het de combinatie van fysieke, functionele en sociale factoren dat een 
bepaalde sense scape vormt (Middelton, 2010). Aan de hand van de wandelingen met de 
respondenten vallen er typeringen toe te wijzen aan de deelgebieden. Zij hebben de binnenstad 
voornamelijk beleefd door middel van wat zij zien. Zicht blijkt de belangrijkste zintuigelijke ervaring 
te zijn voor de beleving van de binnenstad. Er worden wel eens opmerkingen gemaakt over dat ze 
bijvoorbeeld het carillon horen of eten ruiken, maar dit is sterk van ondergeschikt belang bij de 
beleving van ouderen als zij door de binnenstad lopen.  

Voor een complete omschrijving van elk deelgebied en een uitleg van de typeringen zal toch 
paragraaf 5.4 gelezen moeten worden, hier zullen de verschillende deelgebieden genoemd worden 
met daarbij de typeringen voor dat gebied. Voor een beeld van wat de afbakening ongeveer is zal de 
kaart in paragraaf 5.5 hulp bieden (Figuur 5.5.1). Dan is ook te zien dat de verschillende deelgebieden 
een verschillende afmeting hebben en dat enkele zelfs niet aaneengesloten liggen. De deelgebieden 
die aan de hand van de wandelingen met ouderen zijn te maken zijn de volgende:  
 

1. De Singels en bolwerken: Groene strook historie 
2. Oudegracht Noord: Onafgebroken terras en ketens 
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3. Oudegracht Zuid: Antiekwinkeltjes 
4. Stadhuisbrug: Centraal punt met klassieke achtergrond 
5. Zakkendragersteeg – Drieharingstraat: Charmante steegjes 
6. Vredenburgplein: Massaal plein in ontwikkeling 
7. Hoog Catharijne: Lelijk massaal winkelcentrum 
8. Stationsgebied: Dynamisch en vol van bouwactiviteiten 
9. Vredenburg – Lange Vie – Potterstraat – Lange Jansstraat – Janskerkhof – Nobelstraat: 

Verkeersader met enkele lichtpuntjes 
10. Neude: Gezellige terrassen en opvallende gebouwen 
11. Ganzenmarkt: De rustige ‘achterkant’ 
12. Oudkerkhof: Luxe winkelstraat 
13. Lange Elisabethstraat – Steenweg: Ketenwinkelstraat 
14. Choorstraat – Lijnmarkt – Zadelstraat – Schoutenstraat: Schilderachtige winkelstraatjes  
15. Vismarkt – ’t Wed: Mooie chaos  
16. De Dom – en omgeving: Indrukwekkende historie  
17. Flora’s Hof: Verstilde oase  
18. Korte - en Lange Nieuwstraat: Kale doorgangsweg  
19. Nieuwegracht: Deftig woongebied  
20. Zwaansteeg - en omgeving: Groen dorpsgebied 
21. Twijnstraat: Buurtwinkelcentrum plus 
22. Ledig Erf: Zuidelijk pleintje  

 
 

6.2 Beantwoording onderzoeksvraag 
 
Dit onderzoek heeft als belangrijkste doel een antwoord te krijgen op de overkoepelende 
onderzoeksvraag. De vraag omvat alle diverse onderwerpen die tijdens de walk-alongs aan de orde 
zijn gekomen. Deze onderzoeksvraag die in deze paragraaf beantwoordt gaat worden luidt als volgt: 
 
In hoeverre beïnvloeden fysieke, functionele en sociale factoren de beleving van de binnenstad van 
Utrecht voor bewoners van de Gemeente Utrecht met een leeftijd van vijfenzestig jaar of ouder? 
 
Als er specifiek naar de fysieke factoren gekeken wordt, blijkt de bebouwing een grote invloed te 
hebben op de beleving van ouderen. Zo zorgen de werven en de grachten voor een positieve 
beleving van de respondenten. Ook de meeste andere historische bebouwing draagt hieraan bij. 
Hierdoor kan de tweede verwachting (De aanwezigheid van historische panden heeft een positieve 
invloed op de beleving door ouderen) bevestigd worden. De ouderen gaven vaak aan dat ze de 
historische delen en gebouwen in de binnenstad erg mooi vonden. Ze willen dat deze zo veel 
mogelijk behouden blijven en in goede staat blijven. De panden hebben zeker een positieve invloed 
op de beleving van de ouderen.  

Hoewel Montgomery (1998, p. 113) gelijk heeft betreft dat afwisseling van bouwstijlen 
gewaardeerd worden, als deze afwisseling wordt veroorzaakt door nieuwbouw kunnen de gedachtes 
erover variëren. Gebouwen die nog niet zo oud zijn hebben dan ook een erg verschillend effect op 
ouderen. De meningen zijn meteen heel tegenstrijdig. Sommigen vinden het mooi en anderen vinden 
het afschuwelijk. Als de ouderen naar de bestrating van de binnenstad kijken zijn ze over het 
algemeen tevreden. Ze vinden de klinkers en kinderkopjes passen bij een oude binnenstad. Wel 
vinden ze het vervelend als er ongelijkheden in de bestrating aanwezig zijn, met name omdat ze dit 
als gevaarlijk ervaren. Ook een overdaad aan versiering in de bestrating wordt niet als positief 
beleefd. De versiering komt voor in de vorm van aanduidingen tot vroegere bouwwerken of het 
gebruik van vele verschillende soorten bestrating door elkaar. De versiering moet bijdragen aan het 
straatbeeld en niet zorgen voor een onrustig beeld door overdaad. Dit geldt ook voor borden en 
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paaltjes. Anderzijds vinden ze dat bomen en groen erg bijdragen aan een positieve beleving van de 
binnenstad. De vijfde verwachting (De aanwezigheid van bomen en ander groen hebben een positieve 
invloed op de beleving van ouderen) kan hierdoor met zekerheid bevestigd worden. Veel van hen 
vinden zelfs dat er nog wel meer groen in de binnenstad te zien zou mogen zijn. Plekken waar er wat 
aan de fysieke omgeving gedaan wordt door opbrekingen of grote projecten zien de respondenten 
niet als een probleem. Ze zijn van mening dat dit moet gebeuren en bij sommige respondenten levert 
het zelfs de interesse op zodat ze even gaan kijken. 

Verschillende onderzoekers (Biggs & Tinker, 2007; Spencer e.a., 2013; Vine e.a., 2012) gaven 
aan dat voldoende zitmogelijkheden belangrijk zouden zijn voor een positieve beleving van een 
binnenstad door ouderen. Dit komt niet duidelijk naar voren in de walk-alongs. Hierdoor kan de 
zesde verwachting (De aanwezigheid van voldoende mogelijkheden om even uit te rusten, 
bijvoorbeeld in de vorm van bankjes, hebben een positieve invloed op de beleving van ouderen) ook 
niet worden bevestigd of weerlegd. Waarschijnlijk is voor de respondenten een wandeling van tussen 
de drie kwartier en anderhalf uur nog prima vol te houden zonder dat ze een rustmoment nodig 
hadden. Wel gaf een aantal aan dat zitmogelijkheden soms wel een uitkomst bieden als zij een groot 
gedeelte gingen lopen of als ze op stap gingen met nog oudere personen. Daarbij zijn de 
respondenten ook van mening dat er voldoende zitmogelijkheden moeten zijn voor bezoekers die 
gewoon ergens willen zitten zonder een consumptie te kopen. Als een voorbeeld geven ze hierbij de 
trappen voor het Stadhuis of de bankjes bij Flora’s Hof. 
 Ook de functionele factoren beïnvloeden de beleving van ouderen als zij door de binnenstad 
lopen. Over het aanbod van winkels zijn ze positief te spreken. Ze hebben het idee dat het door de 
jaren heen verbeterd is en dat ze alles kunnen krijgen in de binnenstad. Wel hebben sommige delen 
in de binnenstad een wat eenzijdig aanbod. Locaties waar veel eenzelfde soort winkels bij elkaar 
zitten, zoals telefoon- of schoenenwinkels, ervaren de ouderen als overdreven. Hierdoor kan 
verwachting zeven (Des te meer verschillende functies er bij elkaar zitten, des te positiever zal de 
ervaring van ouderen zijn) worden bevestigd. Ze houden ervan een diversiteit te zien. Ook meer 
verrassende winkels naast de ketens dragen hier aan bij. Ze waarderen hierdoor bijvoorbeeld straten 
als de Lijnmarkt en de Zadelstraat. Zoals Meneely (2009) al stelde zijn de ketenwinkels die overal 
zitten zijn dan ook niet meteen de plekken waar de respondenten komen of die bijdragen aan een 
positieve beleving. Zij beleven meer plezier aan de kleinere eenmanszaken en antiekwinkeltjes. 
Daarom kan ook de negende verwachting (Ketenwinkels hebben nauwelijks een aantrekkingskracht 
op ouderen) worden beaamd.  

Naast de grote hoeveelheid winkels zijn de ouderen van mening dat ook het aantal 
horecagelegenheden in de binnenstad langzaam is vergroot. Dit ervaren ze als gezellig, al vinden 
sommige vijfenzestigplussers dat dit zich niet verder over de binnenstad zou moeten verspreiden. Al 
vinden de ouderen de horeca voorzieningen positief, ze komen er niet allemaal. Als ze zelf niet op de 
terrassen gaan zitten, vinden ze het wel positief om vrolijke gezichten te zien. Ook bijdragend aan 
een positieve beleving voor ouderen is de aanwezigheid van culturele voorzieningen en een 
openbare bibliotheek. De culturele voorzieningen zijn bijvoorbeeld de verschillende musea en 
filmhuizen die er in de binnenstad zijn. De ouderen vinden dit belangrijk. Dit geldt eveneens voor de 
openbare bibliotheek. Galluzzi (2010) schreef dat ouderen deze voorziening graag in hun omgeving 
willen hebben. De ouderen in Utrecht geven aan dat het een voorziening is die bij de binnenstad 
hoort. Het is zeker een plek waar veel vijfenzestigplussers nog geregeld komen. De achtste 
verwachting (Ouderen hechten belang aan de aanwezigheid van een openbare bibliotheek in de 
binnenstad) kan hierdoor wederom worden bevestigd. Ze vinden de bibliotheek een fijne plek om te 
komen en ook handig om af en toe een boek te lenen. 
 Naast de fysieke en functionele factoren beïnvloeden ook de sociale factoren de beleving van 
ouderen in de binnenstad. Zo geven ouderen aan dat een gedeelte van de bezoeken die zij aan de 
binnenstad doen uit sociaal motief zijn. Zo gaan ze bijvoorbeeld niet snel alleen op een terras zitten, 
maar alleen als ze met iemand zijn. Daarbij vinden ze het over het algemeen prettig dat ze mensen 
om zich heen hebben. Wel zien ze dat er veel jongeren zijn. De één ervaart dit soms als storend, 
omdat ze het idee hebben dat alles om de jongeren draait. Anderen vinden het juist prettig om te 
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zien dat een nieuwe generatie in de stad de dienst uit maakt. De ouderen vinden mensen die zich 
wat afwijkend gedragen meestal geen probleem. Als mensen echter overtredingen maken vinden ze 
dit wel vervelend. Met name als dit in het verkeer gebeurt. Zoals Vine (e.a., 2012) al aangaf kunnen 
sommige vijfenzestigplussers hierdoor soms het overzicht kwijt raken of er ontstaan gevaarlijke 
situaties, die zij als erg negatief ervaren. Echter zijn er ook anderen die vinden dat een bepaalde 
chaos en onoverzichtelijkheid bij een stad horen en ervaren dit dan ook niet als negatief. Bij deze 
vijfenzestigplussers is het hebben van overzicht geen vereiste om de omgeving prettig te ervaren. 
Hierdoor kan de vierde verwachting (Om de omgeving positief te ervaren moeten ouderen het gevoel 
van overzicht hebben, dit kan bijvoorbeeld negatief worden beïnvloed door chaos in het verkeer) ook 
maar gedeeltelijk bevestigd worden. Chaos, in bijvoorbeeld het verkeer, kan voor sommige ouderen 
als negatief ervaren worden. Dit is echter niet voor alle ouderen het geval. 
 Alle drie de verschillende factoren hebben invloed op de beleving van bewoners van de 
Gemeente Utrecht met een leeftijd van vijfenzestig jaar of ouder als zij door de binnenstad lopen. De 
fysieke, functionele en sociale factoren vormen samen de binnenstad en beïnvloeden dan ook samen 
de beleving van de respondenten van een omgeving. Wel zal de ene keer de ene factor een grotere 
invloed hebben en de andere keer weer een ander. Zo kan bijvoorbeeld op het Domplein de fysieke 
aanwezigheid van de Domkerk en toren voor de meeste invloed zorgen terwijl een andere keer een 
grote groep mensen voor de meeste indrukken zorgen. Bij deze beleving spelen ook de invloed van 
bijvoorbeeld herinneringen en persoonlijke voorkeuren een rol bij deze beleving. 
 Dit alles betekend dat de binnenstad van Utrecht over het algemeen zeker geen slechte 
omgeving is voor ouderen. De meeste elementen ervaringen zij positief en ze spreken veelal vol lof 
over ‘hun’ binnenstad. Er zijn echter wel aspecten die de binnenstad een nog prettigere plek zullen 
maken voor de vijfenzestigplussers van de stad. Aangezien deze groep door de vergrijzing steeds 
groter zal worden ligt hier een belangrijke taak aan overheden om de binnenstad leefbaar te houden, 
maar ook dat deze een beleving voor de oudere bevolking vormt. Entertainment, vermaak en 
belevenissen zijn namelijk niet alleen belangrijk voor de jongere bevolking van een stad, maar ook 
voor hun ouders en overgrootouders. Om deze beleving voor hen zo positief mogelijk te maken 
zullen in de volgende paragraaf enkele aanbevelingen voor een verbeterde binnenstad voor ouderen 
worden gedaan. 
 
 

6.3 Aanbevelingen aan gemeente ten behoeve van ouderen 
 
Aan de hand van dit onderzoek onder de vijfenzestigplussers kunnen er aanbevelingen gedaan 
worden aan de Gemeente Utrecht hoe zij de binnenstad een nog betere plek kunnen maken voor 
deze groep. Over het algemeen zijn de ouderen namelijk best tevreden over hun binnenstad. Daarom 
zullen een aantal aanbevelingen ook gaan over het behoudt van bepaalde factoren in de binnenstad. 
Op enkele punten zijn er echter wel wat verbeteringen te bedenken. Beide soorten aanbevelingen 
zullen per factor worden genoemd. Bij het opstellen van de aanbevelingen is er rekening gehouden 
met verbeteringen ten behoeve van ouderen in de binnenstad. Deze verbeteringen hoeven niet voor 
elke andere doelgroep ook een verbetering te betekenen. 
 
6.3.1 Aanbevelingen fysieke factoren 

- Behoudt de werven, grachten, de Dom(toren) en de rest van de historische binnenstad 
zoveel mogelijk. Eventuele nieuwbouw zoveel mogelijk aan de andere kant van het spoor. 

- Zorg dat de bestrating gelijk ligt en dat er geen stenen ontbreken.  
- Teveel aan verschillende soorten sierbestrating, paaltjes en andere straataccessoires zoveel 

mogelijk weghalen. Wat er aanwezig is moet een meerwaarde bieden voor beleving of 
veiligheid en al het overbodige zoveel mogelijk verwijderen. 

- De bomen en het groen in de binnenstad moeten zoveel mogelijk behouden worden en op 
sommige wat kale straten kan de hoeveelheid uitgebreid worden. 
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- Oversteekplaatsen moeten overzichtelijk en veilig zijn.  
- De route ‘Vredenburg –Lange Vie –Potterstraat – Lange Jansstraat – Nobelstraat’ wordt als 

gevaarlijk en kaal ervaren. Een beperking in snelheid en meer groen zouden hier iets aan 
verbeteren. 

- Op sommige locaties (als Vredenburgplein) zouden er meer zitmogelijkheden moeten 
komen. 

 
6.3.2 Aanbevelingen functionele factoren 

- Behoudt de Openbare Bibliotheek voor de binnenstad. 
- Geen verdere of beperkte uitbreiding van locaties voor horecavoorzieningen. De 

concentratie die er nu is, is prettig. 
- Behoud van kleinere eenmanszaken en speciaalwinkels. Geef deze dan ook de voorkeur 

boven ketenwinkels die voornamelijk op jongeren gericht zijn. 
- Behoud de verschillende voorzieningen als de filmhuizen, musea  en schouwburg. 
- Zorg voor voldoende plekken om fietsen te parkeren, het liefst zo dicht mogelijk bij 

verschillende voorzieningen. 
- Het openbaar vervoer is een belangrijk vervoermiddel voor ouderen om naar de binnenstad 

te komen. Daarom moet ervoor gezorgd worden dat er vanuit alle wijken in de stad een bus 
richting de binnenstad is, waarvan de bushalte goed voor ouderen te bereiken is. Eventueel 
met een overstap op het centraal station. 

- Hergebruik van oude gebouwen voor nieuwe functies wordt gewaardeerd. Zorg dat het oude 
Postkantoor een mooie nieuwe functie krijgt. Ouderen vinden het een mooie plek voor een 
Openbare Bibliotheek.  

 
6.3.3 Aanbevelingen sociale factoren 

- Mensen die zich niet aan de verkeersregels houden moeten worden aangepakt. Hierbij gaat 
het vooral om het aan de verkeerde kant fietsen op de Oudegracht en fietsen op plekken 
waar dit niet toegestaan is. 

- De hoeveelheid toeristen dat nu naar de stad komt is prima, maar veel ouderen zouden meer 
toeristen niet prettig vinden. Let daarom op dat Utrecht niet té toeristisch wordt.  

- De afwisseling tussen drukke en minder drukke plekken in de binnenstad wordt als prettig 
ervaren, zorg dat dit verschil blijft bestaan. 

 
 

6.4 Aanbevelingen voor verder onderzoek 
 
Naast de aanbevelingen die opgesteld kunnen worden voor de gemeente, kunnen er ook 
aanbevelingen worden gegeven voor verder onderzoek. In deze paragraaf zullen deze aanbevelingen 
aan de orde komen. Zo wordt er behandeld wat er verder met dit onderzoek gedaan gaat worden en 
wat eventueel interessante verdere onderzoeken zijn. 
 Voor verder onderzoek in dit onderwerp is natuurlijk interessant om de doelgroep ouderen 
te vergelijken met andere doelgroepen. Dit gaat ook nog gebeuren. Voor de Gemeente Utrecht 
zullen de vier verschillende doelgroepen die in de methodologie aan de orde zijn gekomen met 
elkaar vergeleken worden. Er kan worden gekeken naar verschillen en overeenkomsten tussen deze 
verschillende doelgroepen. Zo kan er bijvoorbeeld gekeken worden wat het verschil in beleving van 
de binnenstad is door jongeren en ouderen die in Utrecht wonen. Ook zal er gekeken worden naar de 
verschillen met de doelgroep met de leeftijd van vijfendertig tot vijfenvijftig jaar met kinderen. Zowel 
degenen die in de Gemeente Utrecht als die buiten de provincie Utrecht wonen. Zo kan er worden 
gekeken of een gunstige aanpassing voor de ene doelgroep misschien een slechte aanpassing is voor 
de andere doelgroep. Er zal gezocht moeten worden naar de beste mogelijkheid, want uiteindelijk zal 
de binnenstad een zo’n prettig mogelijke plek voor zoveel mogelijk mensen moeten komen. 
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Daarbij zou er nog verder onderzoek gedaan kunnen worden met dezelfde doelgroep. 
Doordat er in dit onderzoek vijftien respondenten waren die allen hun eigen route mochten kiezen, 
zijn veel gedeeltes door maar weinig respondenten gelopen of besproken. Bij een volgend onderzoek 
zou de focus kunnen liggen op plekken in de binnenstad waar nu te weinig respondenten zijn 
geweest om daar een beeld van te krijgen. Als dit wordt gedaan, kan er een sferenkaart voor de 
gehele binnenstad worden gecreëerd. Ook kan er gekozen worden om binnen dezelfde doelgroep 
minder fitte respondenten te hebben. In dit onderzoek waren alle vijftien respondenten nog 
(redelijk) goed te been. Het zou eveneens interessant zijn om met vijfenzestigplussers de binnenstad 
in te gaan terwijl zij met rollator of een stok lopen en dan te onderzoeken in hoeverre dit hun 
beleving beïnvloed. 
 Een andere optie voor verder onderzoek is het onderzoeken van andere doelgroepen. De 
doelgroep van dit onderzoek en de andere drie doelgroepen die tegelijkertijd zijn uitgevoerd 
omvatten niet de gehele populatie van bezoekers aan de binnenstad van Utrecht. Het zal interessant 
zijn om ook voor andere doelgroepen na te gaan hoe zij de binnenstad ervaren als zij er door heen 
lopen. Als er voor veel verschillende doelgroepen is onderzocht hoe zij de binnenstad beleven zal er 
uiteindelijk een completer beeld ontstaan van de positieve en negatieve punten.  
 Daarnaast hoeft het onderzoek naar de beleving van een binnenstad zich niet te beperken 
tot een onderzoek in de binnenstad van Utrecht. Dit kan net zo goed een andere stad of dorp zijn. 
Voor veel gemeenten zal het interessant zijn om een inzicht te krijgen in hoe hun stad of dorp wordt 
ervaren. Hiervoor is de methode, de walk-along, een goede manier om daarachter te komen. Door 
het gebruik van een walk-along kunnen de respondenten goed hun mening geven over hoe zij de 
omgeving beleven. Doordat de bijbehorende vragen in eerste instantie open gesteld worden, wordt 
het duidelijk wat de respondenten echt opvalt. Zowel in positieve als in negatieve zin. Het gebruik 
van de walk-along als methode hoeft zich dan ook niet te beperken tot centra van dorpen of steden, 
maar kan in principe in elke omgeving gebruikt worden. Er kan bijvoorbeeld gekeken worden hoe 
mensen een natuurpark of een attractiepark ervaren. In die gevallen zullen er wellicht wel wat 
andere factoren mee spelen met invloed op de beleving van die persoon. 
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Bijlagen  
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Bijlage A: Topiclijst walk-along 
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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 ervaring 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 
ervaart. 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 ervaring over 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 ervaart u dit gebied? 

a. Waardoor komt dit? 

5. Wat voor eerdere herinneringen heeft u aan dit gebied? 

6. Wat voor associaties heeft u met dit gebied? 

7. Welke verschillen ziet u met andere gebieden in de binnenstad? 

8. Hoe zou u dit gebied typeren? 

a. Hoe zo u dit gebied in drie woorden omschrijven? 

Indien niet besproken bij stoppen: 
 

9. Fysiek:  

a. Hoe ervaart u de fysieke omgeving? 

b. Waardoor komt dit? 

10. Functioneel:  

a. Hoe ervaart u de voorzieningen? 

b. Waardoor komt dit? 

11. Sociaal:  

a. Hoe ervaart u de aanwezigheid van anderen? 

b. Waardoor komt dit?  

c. Hoe druk ervaart u het?  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doorvragen bij:  
a. Negatieve ervaring/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 ervaart u dit? Heb u door 
wat u doet? 
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Fase 3: Vragen achteraf op het eindpunt 
 

1. Wat vindt u van de kwaliteit van de straat?  

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. Hoe druk heeft u het ervaren in de binnenstad?  
a. Wat vindt u hiervan? 

4. Wordt uw ervaring tijdens het lopen beïnvloed door objecten?  
(kleding, schoenen, zware tassen etc.) 

5. Welke redenen dragen bij aan uw besluit om naar huis te gaan?  
6. In hoeverre bent u op andere factoren gaan letten als u dit vergelijkt met dertig jaar 

geleden? 
7. Hoe oriënteert u zich tijdens het lopen in de binnenstad?  

a. (Van welke bewegwijzering heeft u gebruik gemaakt tijdens het lopen?) 
8. 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? 

 
9. 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 B: Wervingsmail vrienden/familie/collega’s 
 
 
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 hierbij ook graag uw naam, woonplaats, postcode,  leeftijd en eventueel een 
telefoonnummer. Wij zullen hierna contact met u opnemen.  
 
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 C: Codeboom 
 

Code 
System 

    2502 

  Herinnering/Verhaal   153 

  Fysiek   447 

  Functioneel   396 

  Sociaal   251 

  Mental map   13 

  Fase 3   15 

    Bestrating 18 

    Aanwezigheid voorzieningen 15 

    Drukte 14 

    Beleving met tassen e.d. 15 

    Besluit naar huis te gaan 14 

    Verandering tov 30 jaar terug 14 

    Orientatie 12 

    Route 15 

    Behouden blijven 15 

    Verbeterpunten 15 

  Fase 1   15 

    Frequentie bezoek 15 

    Vervoermiddel 17 

    Startpunt keuze 12 

    Doel bezoek binnenstad 20 

  Gebied 1   18 

  Gebied 3   15 

  Gebied 9   19 

  Gebied 13 (Dom)   51 

  Gebied 19   20 

  Gebied 20   11 

  Gebied 23   7 

  Buurkerkhof   1 

  Drift   2 

  Nobelstraat   3 

  Pieterskerkhof   2 

  ABC-straat   2 

  Oosterkade   1 

  Zuilenstraat   1 

  Lange Smeestraat   2 

  Pausdam   3 

  Herenstraat   3 

  Lepelenburg   2 

  Bruntenhof   2 

  Trans   12 

  Zakkendragersteeg   4 

  Lange Jansstraat   2 

  Domstraat   3 

  Vrouwjuttenhof - straat   7 
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  Vinkenburgstraat   3 

  Donkerstraat   3 

  Achter Clarenburg   6 

  Hamburgerstraat   2 

  Kromme Nieuwegracht   5 

  Doelenstraat   2 

  Minrebroederstraat   3 

  Lijnmarkt   10 

  Voorstraat   5 

  Kintgenshaven/Telingstraat   3 

  Schoutenstraat   6 

  Korte Minrebroederstraat (achter stadhuis)   9 

  Achter St. Pieter   3 

  Voetiusstraat   3 

  Domtuin   5 

  Mariastraat   3 

  Drieharingstraat   5 

  St. Jacobsstraat   1 

  Vredenburg (straat)   4 

  Lange Viestraat en Potterstraat   9 

  Bakkerstraat   5 

  Steenweg   10 

  Choorstraat   7 

  Stationsgebied   12 

  Vredenburgplein   23 

  Janskerkhof   8 

  Oudkerkhof   9 

  Servetstraat   9 

  Flora's hof   7 

  Domplein   38 

  Lange Nieuwstraat   37 

  Nieuwegracht   14 

  Agnietenstraat-Nicolaaskerkhof   2 

  Afbakening binnenstad   7 

  Singel   13 

  "Zuidelijke" binnenstad   10 

  Geertekerkhof en -straat   6 

  Zeven steegjes   5 

  Zwaansteeg (en omg)   7 

  Oudegracht   88 

  Springweg   7 

  Ledig Erf   15 

  Neude   30 

  Mariaplaats   4 

  Lange Elisabethstraat   9 

  Hoog Catharijne   23 

  Twijnstraat   20 

  Zadelstraat   4 

  Utrecht   146 

  Vismarkt   20 
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  Wed (en Donkere Gaard)   11 

  Stadhuisbrug   11 

  Routekeuze   101 
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Bijlage D: Informatie respondenten 
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Bijlagen op CD: 
 

Bijlage E: Transcripten per respondent 
Bijlage G: Mental-maps 
Bijlage H: Inhoud mental-maps document 
Bijlage I: Routes per respondent 
Bijlage J: Document lijst locaties waar respondenten zijn geweest 
Bijlage K: Werkbestand MAXQDA excel 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


