
             Jelle Brands 

 
 

 
  1 

Voorwoord. 
 
Voorliggend  is mijn masterthesis die  ingaat op de activiteitenpatronen van een 
groep  Utrechtse  studenten,  evenals  de  beleving  van  gevoelens  binnen  dit 
activiteitenpatroon. De thesis is geschreven in het kader van de afsluiting van de 
masteropleiding Stadsgeografie aan de Universiteit van Utrecht.  
 
Allereerst wil ik diegenen bedanken die deelgenomen hebben aan dit onderzoek, 
zowel voor de tijd en moeite die zij geïnvesteerd hebben aan deelname, evenals 
de gastvrijheid die geboden is. Daarnaast wil ik mijn begeleiders, Tim Schwanen 
en  Irina  van  Aalst,  en  de  studentassistenten  bedanken  voor  de  fijne 
samenwerking en de geboden hulp bij het schrijven van dit stuk. 
Ook wil ik Jesse Nortier bedanken voor zijn hulp bij het digitaliseren van kaarten 
en  ander  beeldmateriaal  op  de  computer.  Verder  mijn  ouders,  vriendin, 
vriendengroep en overig sociaal netwerk, voor de nodige afleiding en hulp bij het 
werven van deelnemers. 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Abstract. 
 
Over de beleving van de stedelijke nacht door studenten en de invloed daarvan 
op  wat  deze  studenten  ondernemen  is  weinig  bekend.  Dit  geld  ook  voor  de 
Utrechtse student. De auteur van deze tekst stelt zich dan ook als doel om deze 
beleving, de factoren die van invloed zijn op deze beleving en het effect hiervan 
op  de  activiteiten  die  ondernomen  worden,  anno  2009,  zo  nauwkeurig  als 
mogelijk  te  beschrijven.  Dit  wordt  gedaan  aan  de  hand  van  een  aantal 
nachtboeken,  bijgehouden  door  deze  studenten,  diepte  interviews  met  deze 
studenten  en  informatie  vergaard  vanuit  de  al  bestaande  literatuur.  Binnen de 
analyses  wordt  onderscheid  gemaakt  naar  geslacht  en  woonlocatie.  Hiernaast 
wordt ook gekeken of bepaalde voorzieningen en  instanties speciaal gericht op 
de student (binnen Utrecht), van invloed zijn op de activiteiten die ondernomen 
worden door hun. 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1 Inleiding. 
 
In  dit  onderzoek  staan  de  activiteiten  die  ondernomen  worden,  evenals  de 
beleving  daarvan  in  de  avond  en  nacht,  door Utrechtse  studenten  centraal.  De 
vraag  is  of  binnen  deze  ondernomen  activiteiten  een  specifiek  patroon  valt  te 
constateren  waarbij  onderscheid  wordt  gemaakt  tussen  twee  selectiecriteria; 
woonlocatie en geslacht. Extra aandacht gaat hierbij uit naar uitgaansactiviteiten. 
Hoewel het woord “uitgaan” in de alledaagse opvatting vaak een positieve lading 
met  zich  meedraagt,  blijkt  er  ook  een  keerzijde  aan  dit  uitgaan.  Naast  de 
“plezierzijde” is er sprake van een zekere “schaduwzijde” waarbij ook onprettige 
gevoelens deel uitmaken van de ervaringen die opgedaan worden gedurende de 
stedelijke  nacht.  Deze  schaduwzijde  is  ongewenst  en  lijkt  in  staat  te  zijn  om 
zowel  de  beleving  van  individuen  (o.a.  (Koskela  1997; Mehta  and Bondi  1999; 
Pain and Townshend 2002), als het imago van de stad te schaden (Bromley and 
Nelson  2002;  Hubbard  2005;  Jayne,  Holloway  et  al.  2006).  Verbaal  en  fysiek 
(seksueel)  geweld  worden  hierbij  als  de  meest  ernstige  maatschappelijke 
problemen  gezien  (Koskela  and  Pain  2000;  Gemeente‐Utrecht  2008).  Deze 
vormen van geweld kunnen, naast directe fysieke en materiële schade, leiden tot 
een onprettig subjectief gevoel wat het gedrag, met betrekking tot het bezoeken 
van activiteiten, mogelijk beïnvloedt.  
Op  gemeentelijk  en  landelijk  schaalniveau  zijn  aspecten  gerelateerd  aan 
nachtelijke  activiteiten  daarom  een  hoog  scorend  agendapunt,  met  name 
wanneer  het  de  veiligheid  betreft  (Jansen,  Flemming  et  al.  2007;  Gemeente‐
Utrecht 2008). De website van de gemeente Utrecht stelt het volgende; 
 
“Stappen  in  de  stad  is  pas  écht  leuk  als  iedereen  een  beetje  rekening met  elkaar 
houdt. Gemeente, politie, horeca en Openbaar Ministerie willen    samen met  jou   
uitgaan in de binnenstad leuk en veilig houden” (GemeenteUtrecht 2008). 
 
Hoewel  het  bovenstaand  citaat  voornamelijk  gericht  is  op  het  publiek  dat 
discotheken  en  cafés  bezoekt,  is  de  strekking  van  de  boodschap  duidelijk.  De 
Gemeente  Utrecht  wil  een  gezond  klimaat  creëren,  waarbij  het  voor  iedereen 
veilig is om over straat te gaan en met plezier kan deelnemen aan welke activiteit 
dan ook. Het bestaan van dit citaat duidt op het feit dat de schaduwzijde van het 
uitgaan ook binnen Utrecht aanwezig is en leidt tot problemen.  
 
Dit stuk stelt zich om deze reden voor ogen om allereerst te inventariseren hoe 
het  nachtelijk  gebruik  van  de  stad  eruit  ziet  voor  de  Utrechtse  student.  Hoe, 
waar, wanneer en waarom wordt gebruik gemaakt van de nachtelijke faciliteiten 
die  de  stad  biedt.  Vervolgens  wordt  binnen  deze  inventarisatie  gekeken  naar 
factoren die de schaduw werpen op het uitgaan en naar de  invloed hiervan op 
het reeds beschreven gedrag van de studenten. 
 
1.1 Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie. 
Zoals  hierboven  al  bleek  is  er  sprake  van  een  maatschappelijk  probleem. 
Bepaalde  aspecten  van  de  stedelijke  nacht  blijken  ongewenst  en  beïnvloeden 
mogelijk het gedrag van het individu in negatieve zin. Zowel de nachtelijke stad 
als  dit  individu  zijn  niet  gebaat  bij  een  gedrag  dat  het  bezoek  aan  deze  stad 
beperkt.  Voor  de  stad  betekent  dit  veelal  imagoverlies  en  indirect  daaraan 



             Jelle Brands 

 
 

 
  7 

gerelateerd  schaadt  dit  de  concurrentiepositie  van  de  “night  time  economy” 
(Hubbard 2005). Voor het  individu kan dit  resulteren  in een beperking van het 
gewenste ruimtegebruik. Beide gelden als maatschappelijk probleem, wat ook in 
de wetenschappelijke  literatuur deels benadrukt wordt. Hierbij wordt vaak een 
relatie  gelegd  tussen  uitgaan  en  alcoholgebruik,  waarbij  de  laatst  genoemde 
soms zorgt voor overlast en/of geweld  in de nacht  (Bromley and Nelson 2002; 
Jayne, Holloway et al. 2006). Ook wordt er veelvuldig geschreven over gevoelens 
van  angst  die  het  uitgaansproces  met  zich  mee  kan  brengen,  vooral  “fear  of 
crime”; angst voor criminaliteit (Koskela 1997; Pain 1997; Gilchrist, Bannister et 
al.  1998;  Pain  2000;  Pain  2001).  Hoewel  hierbij  bepaalde  aspecten  van  de 
avond/nacht  in  verband  worden  gebracht  met  angst,  ontbreekt  het  aan 
specifieke  studies  die  zich  toespitsen  op  de  gevoelens  van  angst  gedurende 
activiteiten  in de avond en nacht. Daarnaast  richt de discussie  in de bestaande 
literatuur  zich  vooral  op  de  positie  van  vrouwen,  hoewel  er  steeds  meer 
onderzoek naar onveiligheidsgevoelens van mannen beschikbaar komt  (Stanko 
and Hobdell 1993; Pierce, Sharp et al. 2001; Day, Stump et al. 2003). Een aantal 
auteurs richt zich direct op angst voor geweld, andere auteurs meer specifiek op 
angst voor seksuele misdrijven  (Day 1994; Mehta and Bondi 1999). Conclusies 
die op basis van deze artikelen getrokken worden, geven wel een overzicht van 
een aantal  factoren die meespelen bij de vorming van deze gevoelens, maar de 
invloed  ervan  op  de  te  ondernemen  activiteiten  en  aanwezige  patronen  met 
betrekking  tot  gebruik  van  de  stad,  zijn  sterk  onderbelicht  in  de 
wetenschappelijke discussie. Juist deze toepassing is interessant omdat deze het 
daadwerkelijk  maatschappelijk  probleem  aan  de  kaart  stelt;  veranderen  de 
activiteiten  die  personen  ondernemen  door  de  schaduwzijde  van  het  uitgaan? 
Een andere factor naast geslacht, die van belang lijkt in de voorgaande discussie 
maar  nauwelijks  aan  de  orde  komt  in  de  wetenschappelijke  literatuur  is  de 
woonlocatie. Deze wordt dan ook meegenomen in dit onderzoek.  
 
Om deze koppeling, de ervaring van onprettige gevoelens en het effect daarvan 
op de ondernomen activiteiten,  te kunnen bewerkstelligen  is het belangrijk dat 
het  gedrag  waarop  de  gevoelens  van  invloed  zijn  duidelijk  beschreven  is;  het 
hierboven beschreven patroon aan de door de student ondernomen activiteiten 
in de avond en nacht. Ook hier blijkt een gat aanwezig in de wetenschappelijke 
literatuur. Een uitzondering hierop vormt Chatterton (Chatterton 1999).  In zijn 
artikel worden  tijd‐ruimte paden van Engelse  studenten uit Bristol beschreven 
en    nauwkeurig  in  kaart  gebracht. Om het  nachtelijk  gebruik  van de  stad door 
studenten te begrijpen en te doorgronden zijn meer van dergelijke studies nodig.  
Daarbij dient de bovengenoemde “fear‐discussie” opgenomen te worden, om de 
invloed hiervan te testen op de activiteiten die ondernomen worden. 
 
De  eerder  genoemde  literatuur  is  grotendeels  afkomstig  uit  de  Anglo‐
Amerikaanse wereld, andere delen van de wereld blijven relatief onderbelicht  . 
Dit geldt zeker ook voor Nederland en daarbij ook de regio Utrecht. 
 
Dit  stuk  dient  dan  ook  een  bijdrage  te  leveren  aan  de  wetenschappelijke 
discussie, allereerst  in deze Nederlandse context. Daarnaast zal de essentie van 
het  onderzoek  liggen  op  een  bredere  beschouwing  van  de  positie  van  zowel 
vrouwen als mannen in relatie tot het ondernemen van activiteiten, de beleving 



Studenten in de nacht 
 

 
  8 

van  angstgevoelens  en  de  invloed  daarvan  op  de  activiteiten  die  ondernomen 
worden  in  de  avond  en  nacht.  Ook  wordt  getest  of  hierbij  woonlocatie  van 
invloed is op deze patronen 
 
1.2 Definities: 
Het  deelnemen  aan  een  activiteit  wordt  als  volgt  gedefinieerd:  het  zich 
buitenshuis verplaatsen, tussen 19:00 en 07:00 de volgende dag naar een locatie 
waar men  iets onderneemt. Onder deelname aan deze activiteit valt niet alleen 
het  zijn  op  de  buitenhuislijke  locatie,  maar  ook  het  gehele  proces  aan 
bewegingen van, naar en tussen de locaties waar deze activiteiten plaatsvinden.  
Binnen deze buitenhuislijke activiteiten wordt onderscheid gemaakt tussen twee 
categorieën;  het  reeds  genoemde  “uitgaan”  en  “andere  activiteiten”.  Onder 
“uitgaan”  valt  het  bezoeken  van  locaties  als  cafés,  dancings,  discotheken, 
bioscopen,  restaurants,  studentenverenigingen  en  dergelijke.  De  “andere 
activiteiten” zijn bijvoorbeeld bezoek aan vrienden en het beoefenen van sport, 
maar  ook winkelen  en  boodschappen  doen  behoren  tot  deze  categorie.  Figuur 
1.1 geeft deze tweedeling schematisch weer. 
 

 
Figuur 1.1: De twee categorieën binnen het activiteitenpatroon; uitgaan & andere activiteiten. 
 
Te  zien  is  dat  de  categorie  “uitgaan”  gerelateerd  is  aan  de  (nachtelijke) 
horecasector,  tewijl  dit  voor  “de  andere  activiteiten”  geen  vereiste  is. 
Onderscheid naar deze twee categorieën is noodzakelijk daar beide groepen niet 
onder een naam te noemen zijn zonder verwarring te zaaien.  
Indien  een  persoon  vast  en  herhaaldelijk  deelneemt  aan  bepaalde  activiteiten, 
ontstaat hieruit een activiteitenpatroon  
 
1.3: Het onderzoek. 
De onderzoeksvraag die centraal staat binnen dit onderzoek is de volgende: 
 
Hoe ziet het activiteitenpatroon van mannelijke en vrouwelijke studenten voor 
verschillende woonlocaties binnen de regio Utrecht er ‘s avonds en ’s nachts uit en 
welke verklaringen voor, evenals invloeden van, onprettige gevoelens zijn er te vinden 
binnen dit activiteitenpatroon. 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Deze hoofdvraag kan opgedeeld worden in drie deelvragen, die dieper ingaan op 
de reeds in de hoofdvraag aangestipte vragen:  
 
1. Een eerste deelvraag gaat in op de eerder beschreven activiteitenpatronen en 
de  verschillen  daartussen  met  betrekking  tot  geslacht  en  woonlocatie.  Hierbij 
wordt ingegaan op een viertal dimensies; hoe vaak, waar, wanneer en hoe wordt 
deelgenomen aan activiteiten door studenten; 
 
Hoe  ziet  het  activiteitenpatroon  van  Utrechtse  studenten  eruit,  treden  hierin 
verschillen  op  met  geslacht  en/of  woonlocatie  en  waardoor  worden  eventueel 
aanwezige verschillen veroorzaakt? 
 
2. Hierna wordt gekeken hoe de bezochte ruimte binnen het activiteitenpatroon 
beleefd wordt door de Utrechtse student.  
In de wetenschappelijke literatuur wordt in een aantal gevallen beschreven dat 
er grote verschillen in de ervaring van ruimte gepaard gaan met geslacht. Hierbij 
wordt  vaak  over  klassieke  masculiene  en  feminiene  houdingen  geschreven, 
waarbij  deze  maar  deels  worden  doorbroken  binnen  de  hedendaagse 
maatschappij.  Het  is  doorgaans  nog  altijd  “normaal”  en  “voorgeschreven”  om 
voorzichtiger en angstiger te zijn als vrouw en angstloos evenals dapper te zijn 
als man  (Mehta  and Bondi  1999). Maar  in  hoeverre  klopt  dit  stereotype  beeld 
nog wel?  
In  dit  onderzoek  wordt  nagegaan  hoe  het  staat  met  deze  voorzichtigheid  en 
angst,  evenals  angstloosheid  en  dapperheid.  Hierbij  wordt  de  participanten 
gevraagd of onprettige gevoelens ervaren worden tijdens de avond en nacht en 
waardoor deze eventueel tot stand komen. Wederom wordt hierbij onderscheid 
gemaakt naar geslacht en woonlocatie; 
 
Verschilt de beleving van de stedelijke nacht met geslacht en/of woonlocatie, gaat 
deze  beleving  samen  met  de  ervaring  van  onprettige  gevoelens  en  waardoor 
worden deze eventueel veroorzaakt? 
 
3. Vanuit een tijdsgeografische kijk, wordt binnen dit onderzoek gezocht naar de 
belangrijkste  factoren  die  van  invloed  zijn  op  de  keuze  of  aan  een  bepaalde 
activiteit wordt deelgenomen of niet.  
Hierbij  wordt  specifiek  gelet  op  de  koppeling  tussen  de  twee  voorgaande 
deelvragen;  de  invloed  van  de  ervaring  van  onprettige  gevoelens  op  het 
activiteitenpatroon; 
 
Hebben  eventuele  onprettige  gevoelens,  die  ontspringen  binnen  het  nachtelijk 
gebruik  van  de  stad,  invloed  op  het  activiteitenpatroon  en  daarmee  op  de 
locatiekeuze van de Utrechtse student? 
 
1.4 Methodiek. 
Binnen dit onderzoek  is een keuze gemaakt voor de groep “student” omdat zij, 
relatief  gezien,  vaak uitgaan  en  activiteiten ondernemen  in de  avond  en nacht. 
Daarnaast is gekozen om alleen HBO en WO studenten tot de groep “studenten” 
te rekenen, om zo de samenhang van de groep onderling te bevorderen. Als doel 
is  gesteld  om  de man/vrouw  verhouding  onder  de  participanten  evenredig  te 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laten  zijn.  Deze  participanten  worden  verder  onderverdeeld  over  drie 
verschillende woonlocaties binnen de regio Utrecht; de Ina Boudier Bakkerlaan 
(IBB), de Uithof en de Warande. 
Voor  het  in  kaart  brengen  van  zowel  de  activiteitenpatronen  als  de  gevoelens 
van onprettigheid,  is voor een mix van kwalitatieve en kwantitatieve methoden 
gekozen. Na de werving van een 31‐tal studenten wordt allereerst gevraagd hun 
activiteiten,  bijkomende  incidenten en gebruikte  vervoersmiddelen drie weken 
lang te noteren in een “nachtboek”. Activiteitenpatronen volgen als resultaat uit 
deze nachtboeken wanneer deze als collectief geïnterpreteerd worden. De keuze, 
voor in dit geval een kwantitatieve methode, met betrekking tot het achterhalen 
van activiteitenpatronen ligt voor de hand. Om een patroon in het gedrag van de 
student  te  bestuderen  is  het  belangrijk  om  meerdere  deelnemers  binnen  de 
groep “student” gedurende  langere  tijd gade  te slaan. Daarnaast zijn resultaten 
die  verkregen  worden  met  een  dergelijke  methode  doorgaans  goed 
vergelijkbaar. 
Naast  het  feit  dat  de  hierboven  genoemde  nachtboeken  op  zichzelf  informatie 
verschaffen,  kunnen  deze  ook  als  uitgangsdocument  dienen  voor  vervolg 
onderzoek. In navolging van de nachtboeken, wordt dan ook met alle deelnemers 
tweemaal een interview afgelegd om zo beter inzicht te verkrijgen in de ervaren 
gevoelens  van  onprettigheid  gedurende  het  nachtelijk  uitgaan  en  hun 
activiteitenpatronen.  Om  gevoelens  te  achterhalen,  is  een  omvangrijk  en  diep 
contextueel begrip nodig van de situaties waarin deze gevoelens hun oorsprong 
vinden. Het  boven de  tafel  halen  van  gevoelens  door middel  van  “papierwerk” 
blijkt  vaak  te  leiden  tot  half  werk.  Kwalitatieve  methoden  blijken  op  dit  vlak 
effectiever  en  zullen  voor  dit  doeleinde  dan  ook  gebruikt  worden  (Bryman 
2008).  
 
1.5 Leeswijzer. 
Het voorliggende stuk onderscheid een totaal aan 8 hoofdstukken. Na dit eerste 
hoofdstuk,  de  inleiding,  wordt  in  hoofdstuk  twee  de  theorie  behandeld  die 
voorhanden is met betrekking tot het tot stand komen van activiteitenpatronen 
en  gevoelens  van  angst  gedurende  de  nacht.  Belangrijke  theorieën  binnen  dit 
tweede hoofdstuk zijn de tijdsgeografische theorie door Hägerstrand (1970), de 
interne‐externe  dialectiek  door  Pred  (1981),  de  “fear  of  criminality”  opvatting 
door  Pain  (1997),  theorie  omtrent  “coping  methoden”  door  Koskela  en  Pain 
(2000) en theorie omtrent de vorming van activiteitenpatronen door Chatterton 
(1999). 
In een derde hoofdstuk wordt de context geschetst waarbinnen deze theorie van 
toepassing  is.  Hierbij  wordt,  zowel  fysiek  als  beleidsmatig,  een  beschrijving 
gegeven van het onderzoeksgebied. 
In  het  vierde  hoofdstuk  worden  de  gebruikte  methoden  en  technieken 
uiteengezet en wordt weergegeven hoe de in de daarop volgende hoofdstukken 
getoonde informatie,  is verkregen. Allereerst wordt de gemaakte keuze voor de 
onderzoeksmethoden  theoretisch  onderbouwd.  Hierna  wordt  de  werking  van 
zowel  de  nachtboeken  als  interviews  toegelicht  en  wordt  de  procedure 
uiteengezet waarbinnen deze zijn toegepast. 
Het  vijfde  hoofdstuk  beschrijft  de  resultaten  die  verkregen  zijn  vanuit  de 
nachtboekjes  op  statistische  wijze.  Achtereenvolgens  worden  vraagstukken 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beantwoord met betrekking  tot het hoeveel, waar, wanneer en hoe activiteiten 
worden ondernomen. 
Het zesde hoofdstuk gaat in op de vraag waarom de bovengenoemde activiteiten 
bezocht worden. Daarnaast wordt vanuit de interviews licht geworpen op zaken 
die vanuit de nachtboeken zelf niet beantwoord konden worden. 
In  het  zevende  hoofdstuk  wordt  de  beoordeling  van  een  reeks,  aan  de 
participanten getoonde, foto’s geanalyseerd samen met de informatie verkregen 
uit  de  interviews.  Deze  foto’s  worden  tijdens  een  tweede  interview  met  de 
participanten getoond. Hierbij wordt allereerst bekeken welke factoren per foto 
een  rol  spelen  in  de  creatie  van  onprettige  gevoelens.  Hierna wordt  het  totaal 
aan  gevonden  factoren  samen  genomen, waarbij  verbanden  getrokken worden 
tussen deze verschillende factoren. Hierna wordt naar de context onafhankelijke 
factoren  gekeken,  die  altijd  van  kracht  zijn  bij  de  creatie  van  (on)prettige 
gevoelens. In het laatste subhoofdstuk van hoofdstuk zeven wordt de invloed van 
de gevonden factoren op de activiteitenpatronen geanalyseerd. 
In  het  laatste  hoofdstuk,  de  conclusie,  worden  de  hoofdvraag  en  deelvragen 
beantwoord.  Daarnaast  worden  adviezen  gegeven  voor  vervolgonderzoek  en 
wordt er een kritische blik geworpen op het verloop van dit onderzoek. 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2 Theoretisch kader. 
 
In dit stuk wordt gekeken naar de aanwezige activiteitenpatronen van studenten 
zoals die beschreven zijn in de bestaande literatuur. Hägerstrands (Hägerstrand 
1970)  tijdgeografie  vormt  hiervoor  een  goed  uitgangspunt,  omdat  deze  tijd‐
ruimte paden (activiteitenpatronen) in zijn algemeen beschrijft. Binnen dit meer 
algemene  patroon  wordt  gezocht  naar  literatuur  die  specifiek  de  tijd‐ruimte 
paden van studenten beschrijft. Al duidelijk werd dat literatuur op dit vlak zeer 
schaars  is.  Chatterton  (Chatterton  1999)  vormt  hierop  een  uitzondering. 
Allereerst zal dan ook zijn theorie aan de orde worden gesteld, waarbij gekeken 
wordt  welke  factoren  van  invloed  zijn  op  het  gebruik  van  de  stedelijke  nacht 
door  de  student.  Hierna  wordt  de  tijdgeografische  theorie  zelf  uiteengezet, 
waarna  een  conceptueel  kader  gebouwd  wordt  die  tijd‐ruimte  patronen  in 
verband brengt met de ervaring van gevoelens van onprettigheid. Hierbij spelen 
theorieën gevormd door Pred (Pred 1981) een belangrijke rol. Hierna wordt er 
gekeken waardoor onprettige gevoelens tot stand komen. Auteurs als Pain (Pain 
1997), Koskela (Koskela 1997) en Metha (Mehta and Bondi 1999) zijn belangrijk 
binnen  deze  discussie.  Als  laatst  wordt  gekeken  hoe  de  onprettige  gevoelens 
mogelijk beperkt kunnen worden. 
Naast deze, reeds  in de  literatuur beschreven factoren,   stelt de auteur zelf een 
aantal  factoren  voor  die  volgens  hem  belangrijk  zijn  bij  de  interpretatie  van 
activiteitenpatronen van de student. 
 
2.1 Factoren van invloed op het activiteitenpatroon van de student. 
In zijn werk brengt Chatterton, als een van de weinigen binnen zijn vakgebied, 
specifiek  de  activiteitenpatronen  van  studenten  gedurende  de  avond  en  nacht 
aan de orde (Chatterton 1999).  
Het  onderzoek  waar  Chatterton  zijn  bevindingen  op  baseert,  heeft 
plaatsgevonden in Bristol. Bristol is een populaire studentenstad in Engeland, die 
34,000  studenten  huisvest  (Chatterton  1999).  Dit  is  een  van  de  grotere 
accumulaties  binnen  Engeland.  In  zijn  onderzoek  richt  Chatterton  zich  op  de 
traditionele Britse student. De  traditionele  (Britse) student  is hierbij blank van 
huidskleur, tussen de 18 en 21 jaar en komt uit een goed sociaal en economisch 
milieu.  Daarnaast  studeert  deze  traditionele  student  voltijd.  Het  is  echter 
onduidelijk op welk deel van deze 34,000 studenten Chatterton zijn bevindingen 
baseert en in hoeverre zijn bevindingen dus te generaliseren zijn.  
In veel gevallen gaat het in dit onderzoek om de identificatie als student binnen 
de  populatie  door  middel  van  een  geboden  studenteninfrastructuur.  De 
studenteninfrastructuur  van  een  bepaalde  stad  of  regio  bestaat  uit  de 
voorzieningen  die  gericht  zijn  op  de  behoeften  en  wensen  van  de  student, 
evenals informatieve kanalen die informatie verschaffen aan deze student.  
 
De  (nachtelijke)  horeca  sector,  als  onderdeel  van  de  infrastructuur  voor  de 
student,  blijkt  goed  in  te  spelen  op  een  behoefte  van  het  creëren  van  plekken 
waar de  identificatie als  “student” plaatsvindt. Vaak zijn dit  cafés,  stamkroegen 
en/of dans‐cafés. Als een aanvullend voorbeeld kan ook de studentenvereniging 
genoemd  worden.  Avonden  en  thema’s  gericht  op  de  student  als  doelgroep 
blijken  een  doeltreffend  instrument  bij  de  creatie  van  specifieke  plekken  die 
gekoppeld  zijn  aan  de  identiteit  “student”  (Chatterton  1999).  Naast  deze 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commerciële  nachtelijke  horecasector  leveren  ook  de  Universitaire  en/of  HBO 
kaders  (naar  Nederlandse  context  vertaald)  een  bijdrage  aan  de 
studenteninfrastructuur. Naast  de  hierboven beschreven  instanties,  spelen  ook 
sociale  contacten  een  belangrijke  rol  binnen  deze  studenteninfrastructuur. 
Ouders, boers en zussen, en voornamelijk ook vrienden blijken sterk van invloed 
wat betreft keuze van locatie binnen deze infrastructuur (Chatterton 1999). Ook  
de  (voorafgaande)  scholing  speelt  mee  als  factor.  Vanuit  de  media  komt 
eveneens een duidelijke boodschap over wat betreft het standaardbeeld van de 
student.  Al  deze  personen  en  instanties  maken  deel  uit  van  de  hierboven 
genoemde studenteninfrastructuur (Chatterton 1999).  
 
Door  gebruik  te  maken  van  deze  voor  de  student  aangelegde  infrastructuur 
ontstaat er de mogelijkheid voor de student om zich als een aparte groep binnen 
de stad te identificeren; de groep “student”. Naar mate deze infrastructuur meer 
wordt gebruikt, wordt de identiteit als zijnde student doorgaans versterkt. Alles 
wat er te leren valt over het “zijn” van een student, leert men door het toedoen 
van  deze  specifieke  infrastructuur.  Onderstaand  citaat  beschrijft  het 
bovenstaande  met  betrekking  tot  deze  infrastructuur  (in  dit  citaat:  they) 
uitermate nauwkeurig: 
 
“They  act  as  sites  of  ‘social  centrality’  within  student  life  in  which  rituals  of 
studenthood  are  undertaken  and  the  rules  of  student  life  are  learnt”  p.  120 
(Chatterton 1999).  
 
Uit een tweede citaat blijkt dat er een verlangen bestaat onder studenten om tot 
een  groep  te  behoren  en  om  zich  daarnaast  te  kunnen  identificeren met  deze 
groep. 
 
“This desire for association between traditional students is motivated by hedonistic 
pleasure seeking, drinking and sex/courtship” p. 125 (Chatterton 1999). 
 
Het  verlangen  naar  deze  identificatie  tot  de  “student”  populatie  wordt  dus 
voornamelijk  veroorzaakt  door;  het  beleven  van  plezier,  drinken  en 
sex/relatievorming.  Daarbij  voelt  het  vertrouwd  en  veilig  wanneer  men  zich 
onder  andere  studenten  schaart.  Plaatsen,  personen  en  instanties  die  de 
associatie  als  zijnde  student  bevorderen  (de  studenteninfrastructuur)  zijn  dus 
relatief belangrijk voor de “student” en zullen daarom gemiddeld vaker gebruikt 
worden  gedurende  de  studietijd  (Chatterton  1999).  Dit wil  niet  zeggen  dat  dit 
voor elke student opgaat. Ook  juist   een tegenreactie, waarbij een  individu zich 
verzet tegen het “label” student is denkbaar. Zij het dus in positieve of negatieve 
zin,  de  aanwezigheid  van  een  dergelijke  infrastructuur  zal  logischerwijs  een 
zekere mate  van  invloed  hebben  op  het  activiteitenpatroon  van  de  student.  In 
nagenoeg  geen  geval  is  de  mate  waarin  de  studenteninfrastructuur  gebruikt 
wordt echter eenduidig. 
 
Illustrerend  hiervoor  is  dat  Chatterton  binnen  zijn  onderzoek  al  aantoont  dat 
vooral 1e jaars studenten zeer gericht zijn op instanties en personen gerelateerd 
aan de  studenteninfrastructuur en dus ook veel van de geboden voorzieningen 
gebruik  maken.  In  de  loop  der  jaren  mindert  dit  gebruik.  Dit  is  goed 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weergegeven in figuur 2.1 (Chatterton 1999), waarin een 1e jaars student wordt 
vergeleken met een 3e jaars student.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur  2.1:  gedigitaliseerde  activiteitenpatronen.  Boven:  1e  jaars  student.  Beneden:  3e  jaars 
student (Chatterton 1999). 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Niet  alleen  gaat  de  derde  jaars  student  op  een  vroeger  tijdstip  naar  huis.  De 
oudere  student  maakt  op  een  geheel  andere  wijze  gebruik  van  de  stad.  Dit 
manifesteert  zich dus vooral  in het  links  laten  liggen van de  infrastructuur die 
specifiek aangelegd is voor de student, terwijl de eerste jaars student hier juist in 
grote mate gebruik van maakt. Hierdoor ontstaan twee verschillende routes met 
daaraan  gekoppeld,  ondernomen  activiteiten  voor  die  betreffende  nacht.  De 
oudere  student  richt  zich  liever  op  de  wat  exclusievere  uitgaansgelegenheden 
die vaker buiten de standaard uitgaansroute liggen. 
Chatterton  verklaart  dit  als  gevolg  van  het  proces  “maturation  and 
development”,  oftewel  volwassen  worden  en  de  ontwikkeling  van  de  eigen 
persoon.  Gedurende  dit  proces  maakt  de  student  zich  los  van  het  stereotype 
activiteitenpatroon waarmee, voornamelijk 1e jaars studenten, zich identificeren 
(Chatterton 1999).  
 
Naast  leeftijd  en  studietijd,  zal  naar mijn  idee  ook  de woonlocatie  het  gebruik 
van deze studenten infrastructuur beïnvloeden. Voor te stellen is dat waneer een 
student verder van deze infrastructuur verwijderd is qua woonlocatie, deze ook 
minder gebruik  zal maken van deze  infrastructuur en de  invloed van deze dus 
relatief minder zal zijn op het activiteitenpatroon. Bereikbaarheid is daarbij ook 
een  belangrijk  gegeven.  Indien  de  woonlocatie  bijvoorbeeld  goed  ontsloten  is 
door middel van openbaar vervoer (zoals nacht/uitgaansbussen), zou dit juist bij 
kunnen dragen aan een groter gebruik van deze studenteninfrastructuur. Op die 
manier  maakt  het  openbaar  vervoer  dan  op  zichzelf  al  deel  uit  van  de 
studenteninfrastructuur.  Vaak  blijkt  dit  in  de  nacht  echter  niet,  of  in  beperkte 
mate, het geval (Connexxion 2009). 
Hoewel  Chatterton  deze  mogelijk  tot  “het  volwassen  worden”  en  sociale 
contacten rekent, denk ik dat relatievorming   en het al hebben opgebouwd van 
een  sociaal  netwerk  ook  van  invloed  zijn  op  het  gebruik  studenten 
infrastructuur. 
 
Wanneer  de  studenten  dus  deelnemen  aan,  of  deel  uitmaken  van  een  of 
meerdere  activiteiten  binnen  de  bovenstaande  voorzieningen,  versterkt  dit 
mogelijkerwijs  het  groepsgevoel.  Het  stelt  de  student  in  staat  zich  te  kunnen 
identificeren met de mede  student, hetgeen eveneens  leidt  tot een  identificatie 
met de groep “de student”.  Indien de student zich  identificeert door gebruik  te 
maken  van deze  geboden  infrastructuur,  zal  dit  leiden  tot  de  vorming  van  een 
activiteitenpatroon dat verschilt van die van welke andere groep dan ook. Deze 
activiteitenpatronen zijn terug in de vorm van tijd‐ruimte paden die beschreven 
worden door Hägerstrand  in  zijn  tijdgeografische  theorie. Hierop wordt  in  het 
volgende hoofdstuk ingegaan. 
 
2.2  Tijdgeografie en activiteitenpatronen in de avond en nacht. 
Activiteitenpatronen,  vertoond  door  studenten,  worden  binnen  dit  onderzoek 
vanuit  een  tijdsgeografisch  perspectief  benaderd.  Het  betrekken  van  de,  door 
Hägerstrand  beschreven,  tijdsgeografische  theorie  biedt  aanvullend  inzicht 
inzake het doorgronden van het activiteitenpatroon van de student  ten opzicht 
van wat hierboven al beschreven is. Allereerst wordt er door Hägerstrand vanuit 
gegaan  dat  een  individu  bepaalde  prioriteiten  stelt  en  voorkeuren  heeft  met 
betrekking  tot  de  locaties  die  hij/zij  bezoekt,  dan  wel  aan  welke  activiteiten 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wordt deelgenomen door hem of haar. Deze prioriteiten en voorkeuren komen 
tot stand binnen een afgebakende tijd‐ruimte doordat het individu een beperkte 
ruimtelijke  mobiliteit  heeft,  ondeelbaar  is  en  slechts  een  beperkt  tijdsbudget 
heeft  om  de  dagelijkse  activiteiten  in  te  ontplooien  (Hägerstrand  1970). 
Handelingen  die  ondernomen  dienen  te  worden,  individuen  waarmee 
samengewerkt moet worden en objecten die aangewend moeten worden om tot 
een  activiteit/locatiekeuze  te  komen,  worden  onderverdeeld  in  clusters  die 
stapsgewijs afgewerkt dienen  te worden om dichter bij  een einddoel  te komen 
(Hägerstrand 1970). Een nieuw cluster doet dus zijn intrede zodra de handeling 
wisselt,  of met  andere/nieuwe  objecten  en/of  personen  samengekomen wordt 
binnen de handeling. Een verzameling van deze clusters definieert Hägerstrand 
als  “projects”.  Afspreken  met  vrienden  in  een  café  kan  in  dit  opzicht  als  een 
project benoemd worden, maar het bezoeken van de familie ook. Een handeling 
die verricht moet worden om bijvoorbeeld naar dit  café  is gaan,  is de  fiets van 
het slot afhalen. Dit is één cluster. Het wachten op een rood stoplicht onderweg 
is een ander. De tijd‐ruimte waarin dit gedrag tot uiting komt is een gegeven dat 
gevuld  wordt  door  deze  projecten  en  de  individuele  paden  van  personen  die 
elkaar  op  bepaalde  plaatsen  en  tijden  kruisen  en  hierbij  concurreren  om deze 
ruimte  (Pred  1981).  Op  de  plaats  waar  een  project  en  een  individueel  pad 
kruisen, vindt ook daadwerkelijk een activiteit plaats.  
Deelname  aan  een  project wordt  echter  niet  enkel  bepaald  door  het  feit  of  er 
prioriteit  aan  dat  project  wordt  gegeven;  het moet  daarnaast  ook  uitvoerbaar 
zijn. Deze  uitvoerbaarheid wordt  getest  aan de  hand  van de  door Hägerstrand 
beschreven  “constraints”;  oftewel  beperkingen.  Deze  beperkingen  nemen  de 
vorm aan van obstakels die de toegang tot plaatsen en activiteiten kan ontnemen 
(Dijst 2009). Een succesvol project wordt door Hägerstrand dus gedefinieerd als 
één  die  een  hoge  prioriteit  had,  alsmede  één  die  in  beperkte  mate,  of  niet, 
onderhevig was aan constraints. 
De  drie  beperkingen  worden  beschreven  onder  de  termen;  de  capability‐, 
coupling‐ en authority constraints. Dijst beschrijft de capability constraints als de 
“biologische, mentale  en  instrumentele  beperkingen” die  zich  uiten  in  het  tijd‐
ruimte  gebruik  van  een  persoon  (Dijst  2009).  Coupling  constraints  zijn 
beperkingen die opgelegd worden wanneer een persoon op een bepaald tijdstip 
moet samenkomen met een ander persoon of object, om de activiteit succesvol te 
laten verlopen. Authority constraints weerspiegelen de beperking die personen 
toegang tot activiteiten verschaft of ontneemt. Dit gebeurt door de naleving van 
“sociale  regels,  wetten,  financiële  barrières  en  machtsrelaties”  (Dijst  2009). 
Enkele  voorbeelden  van  dergelijke  beperkingen  zijn  binnen  de,  in  het  vorig 
hoofdstuk  behandelde,  studenteninfrastructuur  al  te  herkennen.  Authority 
constraints kunnen binnen de  studenteninfrastructuur geïdentificeerd   worden 
in  de  vorm  van  bijvoorbeeld  sluitingstijden  van  uitgaansgelegenheden. 
Daarnaast  voeren  een  aantal  uitgaansgelegenheden  een  deurbeleid  waarbij 
studenten korting krijgen of zelfs als enige naar binnen mogen.  Indien niet aan 
de identiteit “student” voldaan wordt, zal toegang tot deze instanties lastiger te 
bewerkstelligen  zijn,  wat  zijn  weerslag  heeft  op  het  tijd‐ruimte  pad  van  de 
betreffende persoon. 
Dan een voorbeeld van een capability constraint; het goed sociaal en welvarend 
milieu  waaruit  de,  door  Chatterton  getypeerde  traditionele  student  veelal 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afkomstig is, verschaft de student de instrumenten waarmee de studentenwereld 
betreden kan worden.  
Als  een  voorbeeld  van  een  coupling  constraint  kan  het,  door  Chatterton 
beschreven,  samenkomen  van  studenten/vrienden  genoemd  worden,  zij  het 
binnen een gelegenheid of op de thuislocatie (Chatterton 1999). De samenkomst 
van personen, op locatie met bijkomst van eventuele objecten bleek belangrijk in 
de  vorming  van  de  studenten  identiteit  en  daarbij  het  tijd‐ruimte  pad  van  de 
student.  
Omwille  door  de  wisselwerking  van  deze  drie  constraints,  ontstaan  er 
mogelijkheden en/of beperkingen voor de student met betrekking tot deelname 
aan bepaalde activiteiten dan wel met betrekking tot het bezoeken van locaties 
gedurende de avond en/of nacht. 
 
De locaties die binnen dit onderzoek bezocht zijn, met de ter plekke ondernomen 
activiteiten, zijn gevallen waarin zich geen onoverkomelijke beperkingen hebben 
voorgedaan  omdat  deelname  anders  logischerwijs  niet  mogelijk  geweest  zou 
zijn. Anders verwoord zijn dit de succesvolle projecten. De vraag is of dit ook de 
locaties zijn die in eerste instantie geprefereerd worden door de participerende 
studenten.  Interessant  wordt  het  wanneer  dit  niet  het  geval  is  en  studenten 
omwille  van  beperkingen  hun  preferentie  tijdens  de  uitvoer  van  de  activiteit 
moeten  herzien.  Een  tweede  interessant  vlak  betreft  dat,  waar  de  preferentie 
wordt afgestemd op reeds bekende aanwezige beperkingen binnen het algemeen 
patroon en bepaalde  locaties van  tevoren al worden ontzien. Hiermee biedt de 
theorie  de  mogelijkheid  om  tot  een  interactie  tussen  de  bovengenoemde 
projecten en het dagelijks  leefpad  (het  activiteitenpatroon) van het  individu  te 
komen,  waarbij  deze  elkaar  wederzijds  beïnvloeden  (Pred  1981).  Doordat 
bijvoorbeeld  een  student  een  keer  de  toegang  tot  een  uitgaansgelegenheid 
geweigerd  wordt,  kan  er  een  preferentie  ontstaan  om  in  de  toekomst  niet 
nogmaals naar diezelfde locatie te gaan (zie ook hoofdstuk 2.3). 
   
De  tijdgeografie  vindt  zijn  oorsprong  dus  in  het  idee  dat  het  leven  van  een 
individu een pad door  ruimte en  tijd weerspiegelt waarin aan projecten wordt 
deelgenomen  (Dijst  2009).  Deelname  is  hierbij  afhankelijk  van  preferenties  en 
beperkingen. Figuur 2.1 gaf een “abstracte” representatie weer van een dergelijk 
tijd‐ruimte pad gedurende een avond (Chatterton 1999), hoewel het hier onder 
de noemer activiteitenpatroon wordt geplaatst. 
Door  alleen  te  focussen  op  de  constraints  en  projecten,  kan  echter  het 
subjectieve  en  gevoelsmatige  keuzegedrag  van  het  individu  lastig  verklaard 
worden. De theorie is tot nog toe enkel gebaseerd op objectieve aspecten die van 
invloed  zijn  op  het  individu  of  met  het  individu  samenhangen.  Dit  is  een 
onderdeel  van  de  tijdsgeografie  dat  vaak  bekritiseerd  is  door  auteurs  uit  het 
vakgebied.  Rose  is  er  hier  één  van.    Haar  kritiek  gaat  vooral  uit  van  de 
lichamelijkheid van de mens; corporeality (Rose 1993). 
Volgens  Rose  beschrijft  Hägerstrand  in  zijn  stuk  alleen  tastbare,  objectieve 
beperkingen,  die  mogelijkerwijs  kunnen  lijden  tot  veranderingen  in  het 
activiteitenpatroon van, bijvoorbeeld, studenten. Met corporeality bedoelt Rose 
voornamelijk de aspecten en karakteristieken gerelateerd aan het lichaam en de 
geest van de mens. Zij beargumenteert dat juist ook deze van invloed zijn op, in 
dit voorbeeld, activiteitenpatronen. Dit omdat het individu niet alleen een passief 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gegeven  is,  maar  ook  in  staat  is  om  actief  te  handelen.  Zij  spreekt  over  deze 
subjectieve gevoelens en lichamelijke eigenschappen: 
 
Time  geography  “denies  differences  between  sexuality,  gender  and  race  which 
together  with  associated  emotions  all  have  a  differentiating  impact  on 
consciousness and agency” p. 12 (Dijst 2009), uit (Rose 1993). 
 
Rose erkent in haar discussie wel dat personen met beperkingen (constraints) te 
doen hebben. Echter niet  iedereen zal op dezelfde manier met deze constraints 
omgaan. Zaken als geslacht en emoties bepalen volgens haar in sterke mate hoe 
gehandeld wordt.  
De kritiek van Rose  is  tot op een zeker niveau gegrond en  zeer belangrijk met 
betrekking  tot het onderwerp dat binnen dit onderzoek behandeld zal worden. 
Er blijkt een gat aanwezig in de wetenschappelijke literatuur, wanneer het gaat 
om de koppeling van emoties, de ervaring van onprettige gevoelens, tijdens het 
uitgaan en het resultaat daarvan op de activiteiten die ondernomen worden; het 
tijd‐ruimte  pad  van  de  studenten.  Wanneer  bepaalde  theorieën  binnen  de 
tijdgeografische stroming op een andere manier geïnterpreteerd worden dan dat 
doorgaans  het  geval  is,  blijken  hier  wel  mogelijkheden  om  een  dergelijke 
koppeling te bewerkstelligen.  
Het volgende sub‐hoofdstuk houdt dan ook voor ogen om een nieuw conceptueel 
kader  te  presenteren,  waarbinnen  bovengenoemde  koppeling  gepresenteerd 
wordt. 
 
2.3 Emoties binnen de tijdgeografie. 
In dit sub‐hoofdstuk wordt beargumenteerd waarom er binnen tijdgeografische 
theorie,  in tegenstelling tot wat Rose stelt, wel degelijk de mogelijkheid bestaat 
om emoties  en voorkeuren  te  incorporeren binnen de  tijdgeografische  theorie. 
Dit gebeurt door een conceptueel kader op te stellen waarin bestaande theorieën 
op een andere manier geïnterpreteerd worden door de schrijver dan tot noch toe 
is gedaan door anderen. 
 
Vanuit  het  volgende,  door Hägerstrand gemaakte,  punt wordt de  argumentatie 
gestart;  
 
“The outcome of competition between projects determines how sequences of events 
fall out over individuals in the population concerned” p. 81 (Hägerstrand 1970). 
 
Competitie  tussen  projecten  beïnvloedt  dus  de  sequentie  in  uitkomsten  van 
gebeurtenissen  voor  individuen.  Uit  het  voorgaand  hoofdstuk  bleek  dat 
voorkeuren  en  prioriteiten  jegens  een  bepaald  project  deze  een  beter 
concurrerend vermogen verschaffen, doordat in een dergelijk geval de paden van 
het  individu  en  de  projecten  relatief  meer  kruisen.  Hierdoor  zullen  deze 
projecten  meer  in  staat  zijn  om  beslag  te  leggen  op  de  tijd‐ruimte.  Deze 
prioriteiten en voorkeuren verschillen echter van persoon tot persoon, hetgeen 
aantoont  dat  het  ondernemen  van  activiteiten  ook  sterk  zal  verschillen  per 
persoon. Vraag is echter hoe deze voorkeuren en prioriteiten tot stand komen? 
Aanvullend  op  het  voorgaande,  wordt  in  een  artikel  geschreven  door  Pred 
gesteld dat elke intersectie van een individueel pad en project resulteert in een 



             Jelle Brands 

 
 

 
  19 

interactie  van wat Pred de  “internal‐external  dialectic”  noemt  (Pred 1981). Hij 
duidt  hiermee  op  de  dialectiek  tussen  de  corporale  (lichamelijke)  acties  en 
mentale activiteiten en intenties. Het onderstaand citaat beschrijft één zijde van 
het proces uitermate nauwkeurig: 
 
“When an individual’s daily (or life) path is steered through specific temporal and 
spatial  locations  as  a  result  of  involvement  in,  or  intersection with,  a  particular 
institutional  project,  she  is  confronted  by  environmental  impulses,  personal 
contacts,  influences,  and  information  in  general,  as well  as  emotion and  feelings, 
that she otherwise would not have experienced internally” p. 11 (Pred 1981). 
 
Juist doordat er een verschillende voorkeuren en/of prioriteiten leven voor ieder 
individu wordt slechts aan specifieke projecten deelgenomen. Tijdens deelname 
aan  dit  specifieke  project  ervaren  individuen  bovengenoemde  prikkels  die 
allemaal een mentale indruk maken op het individu. Uit het citaat blijkt dat deze 
mentale indruk in staat is om direct, dan wel indirect, een gevoel en/of emotie op 
te roepen bij het individu.  
Emoties worden hierbij gezien als “een staat die ontstaat bij het respectievelijk 
nastreven,  dan  wel  ontwijken  van  stimuli  (cq.  prikkels)  die  als  “rewards  en 
punishers”  gezien  worden”  (Rolls  2008).  De  bovengenoemde  prikkels  die  een 
negatieve  lading  vertolken  staan  gelijk  aan  “punishers”,  waaruit  een  negatief 
geladen emotioneel gevoel volgt. 
 
An  “example  of  an  emotion  might  be  fear  produced  by  the  sound  of  a  rapidly 
approaching  bus,  or  the  sight  of  an  angry  expression  on  someone’s  face. We will 
work to avoid such stimuli, which are punishing”  p. 132 (Rolls 2008). 
 
Naast het feit dat niet iedereen dezelfde prikkels ervaart doordat dankzij andere 
voorkeuren  en  prioriteiten,  niet  aan  dezelfde  projecten wordt  deelgenomen,  is 
de emotie die volgt op de prikkel ook anders per individu. Emoties variëren op 
een  aantal  aspecten,  waaronder  op  de  intensiteit  en  valentie;  de 
prettigheid/onprettigheid  (figuur  2.2).  Hoewel  er  nog  vier  andere  aspecten 
meespelen, vallen deze buiten de strekking van dit onderzoek en wordt hiervoor 
doorverwezen naar Rolls (2008). 
 
 
 

Figuur  2.2:  de  valentie  en  intensiteit      
binnen emoties. 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Hiermee wordt aangetoond dat deelname aan het ene project prikkels, oftewel 
rewards en punishers en dus emoties met zich meebrengt die binnen een ander 
project niet ervaren hoeven te worden. Daarnaast kan vanuit het bovenstaande 
gesteld  worden  dat  zowel  de  reactie  op,  als  het  soort  punisher  en/of  reward, 
verband houdt met het gevoel dat tot stand komt. In het bovenstaand citaat werd 
een  verschil  gemaakt  tussen  een  snel  naderende  bus  en  een  boze 
gelaatstrekking. Per persoon en per prikkel kan dit resulteren in een prettig dan 
wel  onprettig  gevoel,  hetgeen weergegeven wordt  door  de  valentie.  Daarnaast 
varieert  de  mate  van  (on)prettigheid  met  de  intensiteit  (figuur  2.2).  Mogelijk 
ervaart het ene individu het boze gelaat als vervelend, de ander als doodeng. 
 
Tijdens  deelname  aan  projecten  ontspringen  individuen  emoties  en  gevoelens. 
Het gevoel, ofwel de emoties, van een individu in een bepaalde situatie is, zoals 
beschreven,  sterk  afhankelijk  van  de  ervaringen  die  opgedaan worden  binnen 
het  project.  Gelijktijdig worden deze  ervaringen  en  gevoelens  opgeslagen door 
het  individu.  Bij  deelname  aan  een  volgend  project  kan  hierbij  de  vergaarde 
informatie uit eerdere ervaringen in overweging genomen worden, bijvoorbeeld 
bij het keuzeproces voor een te bezoeken activiteit; 
 
On  the  other  hand,  “an  individual  cannot  escape  the  influence  of  her  previous 
mental impressions and experiences and consequently derived goals and intentions 
as well as practical knowledge” p. 11 (Pred 1981). 
 
Deelname aan een project, in de context van dit onderzoek; een activiteit, wordt 
beïnvloed  door  het  individu,  maar  het  individu  wordt  tegelijkertijd  ook 
beïnvloed  door  dit  project.  Gevoel  en  emoties  spelen  hier  zwaar  in  mee, 
waardoor  gedrag  en  percepties  van  het  individu  dan wel  de  activiteit  zelf  kan 
veranderen (Pred 1981). 
De ervaring van (on)prettige gevoelens kan hiermee in theorie van invloed zijn 
op  het  activiteitenpatroon  van  de  student.  Het  werkelijk  effect  hiervan  wordt 
binnen het analytisch hoofdstuk 7 getest. 
 
2.4 Onprettige gevoelens gedurende het nachtelijk uitgaan en de invloed op 
activiteitenpatronen. 
Zoals  beschreven  in  de  voorgaande  paragrafen  worden  activiteitenpatronen 
voor  een  deel  verklaard  door  de  aanwezigheid  van  een  specifieke 
studenteninfrastructuur en doordat  preferenties bestaan voor het ondernemen 
van bepaalde projecten (met de eventuele constraints die daarbij ondervonden 
worden).  Vanuit  de  vorige  paragraaf  bleek  dat  ook  onprettige  gevoelens  van 
invloed  kunnen  zijn  op  het  activiteitenpatroon.  Daarom  worden  in  deze 
paragraaf de factoren aangestipt die een dergelijk onprettig gevoel veroorzaken 
tijdens  het  nachtelijke  uitgaan.  Angst,  gedurende  het  ondernemen  van 
activiteiten wordt door Pain hierbij als volgt beschreven: 
 
“the wide range of emotional and practical responses to crime and disorder made 
by individuals and communities” p. 901 (Pain 2001). 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De  genoemde  angst  tijdens  het  uitgaan  ontstaat  dus  als  een  emotionele  en 
praktische respons op het ervaren van criminaliteit, zei het uit de eerste dan wel 
de  tweede hand. De daadwerkelijke ervaring van criminaliteit en/of  incidenten 
blijkt dus geen vereiste voor het ontstaan van de angst. Vraag is nu dan waaruit 
deze angst voor criminaliteit en ongeregeldheden wel voortvloeit. 
 
Binnen de literatuur bestaan er twee scholen die een verklaring bieden wanneer 
het gaat om het ervaren van angstgevoelens in de stad.  
De  eerste,  oudere  situationele,  stroming  richt  zich  voornamelijk  op  de  fysieke 
inrichting  van  de  stad.  Wanneer  deze  optimaal  is,  volgen  daaruit  geringe 
angstgevoelens (Pain 2000). Uit een slechte fysieke inrichting vloeit volgens deze 
theorie angst voor criminaliteit voort. Slechte verlichting, maar ook bijvoorbeeld 
objecten beklad met graffiti worden als voorbeelden aangehaald. Wat blijkt is dat 
deze  filosofie  slechts  deels  bruikbaar  is.  Kritiek  wordt  dan  ook  geleverd  door 
auteurs  als  Pain,  (Pain  1997;  Pain  2000)  Townshend  (Pain  and  Townshend 
2002) en Koskela (Koskela and Pain 2000). Gevoelens van angst na aanpassing 
van  de  fysieke  ruimte,  verdwijnen  vaak  maar  gedeeltelijk  of  niet.  Pain 
constateert  dat  angst  wel  uitgedrukt  wordt  in  bepaalde  locaties  maar  dat 
veranderingen  in  deze  locaties  maar  nauwelijks  een  vermindering  van 
angstgevoelens  teweegbrengt  (Pain  1997).  Koskela  komt  tot  de  conclusie  dat 
angst de ervaring van een bepaalde plaats minstens evenveel beïnvloedt als dat 
een  plaats  de  angstgevoelens  beïnvloedt  (Koskela  and  Pain  2000).  Angst  kan 
overgebracht  worden  op  bepaalde  specifieke  plekken,  waardoor  deze  als 
onveilig  bestempeld  worden.  Davies  stelt,  in  overeenstemming  met  wat 
hierboven beschreven is, dat het creëren van  plekken die zeer zijn gericht op het 
buitensluiten  van  criminaliteit  en  ongewenst  gedrag  in  veel  gevallen 
angstgevoelens vergroot doordat het ongewenst gedrag en de criminaliteit sterk 
geconfirmeerd  wordt, waardoor juist angst ingeboezemd wordt (Davies 1992). 
 
Een  tweede  stroming  borduurt  voort  op  deze  constateringen.  Deze,  nieuwere 
stroom,  zoekt  zijn  verklaring meer  in  de  sociale  oorzaken  van  angstgevoelens. 
Juist  de  sociale  betekenis  gekoppeld  aan  een  plaats maakt  deze  beangstigend, 
niet de plaats op zich. Hierin biedt het sociale aspect een verklaring waarom de 
fysieke  plek  “eng”  wordt  gevonden  (Koskela  and  Pain  2000).  Zaken  als 
geruchten,  media,  dagelijkse  gesprekken  en  “culturele  reproductie”  van 
ideologieën omtrent opvoeding en vrouwen creëren deze  sociale betekenissen, 
gekoppeld aan specifieke plaatsen in de stad (Valentine 1992) in (Koskela 1997) 
(Day  1994).  De  veroorzaakte  angst  moet  hierbij  niet  gezien  worden  als  een 
statisch gegeven. Het is eerder een cumulatief proces, dat beïnvloed wordt door 
deze  hierboven  genoemde  sociale  aspecten,  evenals  persoonlijke  ervaringen 
(Koskela  and  Pain  2000).  Nadeel  binnen  deze  stroming  betreft  het  feit  dat  de 
actieve rol van de materialiteit nauwelijks of niet wordt erkend (zie hierboven). 
Daarnaast  zal  de  beoordeling  van  materiële  zaken  per  individu  verschillen, 
waardoor de sociale betekenis gekoppeld aan een plaats beïnvloed wordt; “niet 
iedereen  vindt  graffiti  lelijk”.  Een  incorporatie  van  de  twee  methoden  lijkt 
hiermee dan ook het meest bruikbaar om te komen tot resultaten. 
 
Een andere  factor die mee zal wegen  in de ervaring van angst  in de  stad heeft 
betrekking  op  de  aanwezigheid  van  derden  binnen  de  situatie.  Zowel  de 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aanwezigheid  van  andere  personen  op  straat,  veiligheidsdiensten  dan  wel 
mechanische  apparaten  zullen  van  invloed  zijn  op  de  beleving  van  het 
veiligheidsgevoel  (Snippe,  Hoorn  et  al.  2006;  Jansen,  Flemming  et  al.  2007) 
(Koskela 1997).  
 
Masculiniteiten, femininiteiten en ruimtegebruikt. 
Beperkingen  in  het  ruimtegebruik,  opgelegd  door  deze  angstgevoelens  blijken 
van  grotere  invloed  op  vrouwen dan op mannen. Hierdoor  kunnen  er  ruimten 
ontstaan in de nacht die door vrouwen en/of mannen niet gebruikt worden; een 
opdeling  van  de  ruimte  (Pain  1997).  Door  toedoen  hiervan  blijven  sociaal 
geconstrueerde  masculiene  en  feminiene  houdingen  binnen  de  huidige 
maatschappij  grotendeels  bestaan  (Mehta  and  Bondi  1999).  Hierdoor  is  het 
doorgaans  nog  altijd  “normaal”  en  “voorgeschreven”  om  voorzichtiger  en 
angstiger  te  zijn  als  vrouw.  De  publieke  ruimte  is  volgens  de  sociale  norm 
onveilig,  en  vrouwen  behoeven  bescherming  wanneer  zij  op  een  afwijkend 
tijdstip  gebruik  maken  van  de  openbare  ruimte.  Tevens  dienen  vrouwen  zich 
‘ladylike” te gedragen (Day 1994). Van mannen wordt verwacht dat zij  “zonder 
angst en dapper” zijn in de openbare ruimte (Day 2001).  
Deze  verhouding  blijkt  echter  in  de  realiteit  niet  altijd  als  dusdanig  aanwezig. 
Mannen  zijn  in  hun  studentenjaren  vaker  het  slachtoffer  van  geweld  dan 
vrouwen  in  deze  leeftijdsklasse.  Toch  bestaat  er  bij  de  vrouw meer  angst  om 
slachtoffer te worden van geweld. Dit gegeven wordt ook wel de “fear paradox” 
genoemd  (Koskela  1997)  (Day,  Stump  et  al.  2003).  Hoewel  deze  paradox  wel 
degelijk  aanwezig  is,  moet  hier  wel  een  aantal  kanttekeningen  bij  geplaatst 
worden die  in  ieder geval een deel van de grotere vrouwelijke angst verklaren. 
Ten eerste zullen mannen doorgaans minder  in aanraking komen met seksueel 
getint geweld, hoewel dit binnen de huidige maatschappij voor zekere groepen 
mannen wel een factor is die meespeelt. Vanwege een andere seksuele voorkeur 
zal dit bijvoorbeeld ook bij homo mannen meespelen als factor. Echter, de kans 
dat  vrouwen  als  totale  groep  in  aanraking  komen  met  seksueel  geweld,  is 
doorgaans  groter.  Daarnaast  wordt  seksueel  geweld  ook  als  zeer  ernstig 
beoordeeld.  Grotere  gevoelens  van  angst  zijn  het  gevolg.  Ook  wordt  minder 
offensief  gedrag  ervaren  wanneer  een  mijdend  activiteitenpatroon  nageleefd 
wordt.  Door  bijvoorbeeld  minder  uit  te  gaan  op  de  late  nachtelijke  uren,  een 
vorm  van  zelfregulering,  vermindert  de  kans  om  in  aanraking  te  komen  met 
criminaliteit terwijl de angst voor diezelfde criminaliteit op zich niet verandert. 
Mogelijk speelt dit mee voor vrouwen. 
Ook  schetsen  informatiestromen  vanuit  de  media,  de  sociale  omgeving,  het 
ouderlijk  huis,  preventieacties  (gemeentelijk,  landelijk)  en  geruchten  vaak  een 
gekleurde  realiteit,  waarbij  bepaalde  gebeurtenissen  onevenredig  benadrukt 
worden. Ook dit speelt mee  in de vorming van deze  fear paradox en de sociale 
constructie  van  angst  (Koskela  1997).  Vernieuwde  informatiestromen  die  de 
juiste  informatie  verschaffen  aan  de  doelgroepen  kunnen  bijdragen  aan  een 
veiliger gevoel in de openbare ruimte. 
 
Een aantal auteurs plaatsen vanuit het bovenstaande dan ook vraagtekens bij de 
bovengenoemde  klassieke  verhoudingen.  In  de  wetenschappelijke  literatuur 
wordt  hierdoor,  naast  een  overgroot  deel  dat  vasthoudt  aan  de  hierboven 
genoemde  klassieke  sociaal  geconstrueerde  verhoudingen  (man/dapper, 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vrouw/angstig),  steeds  meer  geschreven  over  afwijkende  masculiene  en 
feminiene  houdingen.  Hoewel  deze  er  altijd  al  geweest  zijn,  is  de  discussie  nu 
geopend omtrent dit onderwerp: 
 
“There  is no singular  femininity or masculinity  to  identify with,  there are various 
which are discursively and practically  reproduced and maintained” p.  69  (Mehta 
and Bondi 1999).  
 
De  constatering  dat  mannen  en  vrouwen  ingedeeld  kunnen  worden  in  twee 
homogene (dapper/angstig) groepen met betrekking tot hun gevoeligheid jegens 
afwijkend  gedrag  gaat,  mijn  inziens,  in  geen  geval  op.  Altijd  zullen  individuen 
anders  denken,  doen  en  ervaren  (Stanko  and  Hobdell  1993)  waardoor  een 
dergelijke  generaliserende  constatering  foutief  is.  Zaken  als  leeftijd,  etniciteit, 
religie,  seksuele  aard,  leefomstandigheden,  plaats  op  de  arbeidsmarkt, 
opvoeding,  financiële  situatie,  opleiding,  etc  beïnvloeden  ieder  voor  een  klein 
aandeel de masculiniteit en femininiteit van een bepaald persoon, en daarmee de 
houding  tegenover  criminaliteit  en  angst  jegens  deze.  Ook  de  interne‐externe 
dialectiek (Pred 1981), die in een eerdere paragraaf werd beschreven, zal hierin 
wederom  een  grote  rol  spelen  doordat  de  veelvuldigheid  aan  belevingen  en 
ervaringen telkens in een ander gedrag zal resulteren. 
 
Aanpassingsstrategieën. 
Koskela  beschrijft  het  fenomeen  waarbij  een  andere  dan  de  klassieke 
femininiteit  aangemeten  wordt  als  “taking  the  bold  walk”  (Koskela  1997). 
Hoewel angst voor geweld een belangrijk gegeven blijft voor veel vrouwen, laat 
een deel hiervan  zich niet  langer door deze  angst  leiden. Door middel  van een 
aantal “aanpassingsstrategieën” wordt deze angst gereguleerd, en kan in grotere 
mate beslag gelegd worden op de ruimte hetgeen gevolgen heeft voor de eerder 
genoemde activiteitenpatronen. 
 
In sommige gevallen wordt de angst als irrationeel beschouwd (Mehta and Bondi 
1999) waardoor er minder of geen beperkingen in het gebruik van deze ruimte 
plaatsvinden.  Koskela  vertaalt  deze  strategie  in  objectief  redeneren  om  zo 
angsten  teniet  te  doen.  Angst  wordt  in  een  beangstigende  situatie  weg 
geredeneerd  waarbij  een  vrouw  zichzelf  probeert  te  overtuigen  dat  er  geen 
reden  is  om angstig  te  zijn. Het  redeneren moet  echter  niet  als  een  alternatief 
voor  angst  gezien  worden,  maar  meer  als  een  gegeven  dat  naast  deze  angst 
bestaat.  Als  op de  redenatie  vertrouwd wordt,  schept  dit  vertrouwen  (Koskela 
1997).  
 
Ook  het  beslag  leggen  op  de  ruimte  op  zich  wordt  als  belangrijk  beschreven. 
Wanneer  de  “onbekende  ruimte”  ongebruikt  blijft,  is  enkel  een  “mental  map” 
ofwel  gepercipieerde  situatie  van  deze  ruimte  aanwezig.  Deze  wordt  naar 
subjectief  oordeel  ingedeeld  aan  de  hand  van  geruchten  en  mediaverhalen, 
waardoor  een  scheef  beeld  ontstaat  van  de  realiteit.  “The  map  of  everyday 
experiences is in sharp contrast to the map of the media” p. 9 (Koskela 1997). Door 
actief en herhaaldelijk gebruik te maken van een gestigmatiseerde ruimte wordt 
deze teruggewonnen en blijkt het gevaar vaak minder groot (Koskela 1997; Pain 
2001).  Het  bekend  zijn  en  zich  thuis  voelen  in  een  bepaalde  ruimte  schept 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vertrouwen en neemt gevoelens van angst weg. Daarnaast draagt  lichaamstaal, 
uitgedrukt  in  de  manier  van  bewegen  en  kleden,  bij  aan  het  herwinnen  van 
gestigmatiseerde plaatsen . Door constant te laten merken niet bang te zijn, voelt 
de  ruimte  meer  eigen.  Strategieën  die  hierbij  toegepast  worden  zijn  met 
opgeheven hoofd en vastberaden stappen lopen. Kleding kan eveneens bijdragen 
aan het zelfvertrouwen (Koskela 1997). 
 
Een derde middel om angst te reguleren betreft de sociale vaardigheden van de 
eigen persoon en van anderen (Koskela 1997). Vertrouwen in anderen is hierin 
belangrijk.  Aanwezigheid  van  personen  schept  vertrouwen,  zelfs  wanneer  het 
onwaarschijnlijk  is  dat  deze  te  hulp  zullen  schieten,  mocht  er  iets  gebeuren. 
Daarnaast  wordt  relatieve  nabijheid  van  de  politie  (Koskela  1997)  en  CCTV 
(Closed  Circuit  TV),  cameratoezicht,  genoemd  als  ondersteunend 
vertrouwensmiddel (Bestuursinformatie 2002; Pain and Townshend 2002). Ook 
de  vaardigheid  om  echt  gevaarlijke  situaties  te  onderscheiden  van  dagelijkse 
aanvaringen  op  basis  van  eigen  intuïtie  draagt  bij  aan  een  groter  gevoel  van 
veiligheid. Het stelt vrouwen in staat om activiteiten te ondernemen die vaak als 
“gevaarlijk” worden beschouwd vanuit de sociale norm.  
 
Een vierde methode om angsten te beperken, betreft het hanteren van praktische 
strategieën.  Voorbeelden  hiervan  zijn  bijvoorbeeld  het  in  groepen  door  het 
publieke domein bewegen (Mehta and Bondi 1999). Ook het vasthouden van een 
mobiele telefoon of voorwerp ter verdediging moeten mijn inziens binnen deze 
categorie genoemd worden.  
 
Met  al  deze  aanpassingsstrategieën  breekt  een  vrouw  (discussie  omtrent 
masculiniteiten,  zie  hieronder)  los  van  de  standaard  feminiene  houding  als 
angstig per definitie, en vormt zij haar eigen femininiteit en activiteitenpatroon. 
Hiermee wordt beslag gelegd op de ruimte gedurende de avond en nacht, zolang 
de  vrouw  zich  hierbij  zeker  voelt.  Directe  ervaring  van  criminaliteit  en 
veranderingen  in  de  leefsituatie  kunnen  in  deze  gelden  als  een  breekpunt 
waarbij  deze  zekerheid  verloren  gaat  en  angst  de  overhand  krijgt.  Wanneer 
bijvoorbeeld  verhuisd  wordt  naar  een  nieuwe  omgeving  of  men  slachtoffer 
wordt van een licht vergrijp bestaat er nog een mogelijkheid  dat het vertrouwen 
en de zekerheid gedurende het nachtelijk uitgaan hersteld wordt over tijd. Met 
hevigere  vergrijpen  en  naarmate  men  ouder  wordt,  vermindert  deze  kans  en 
perkt angst het activiteitenpatroon van de vrouw in (Koskela 1997).  
 
Naast vrouwen blijken ook mannen zich steeds meer bewust te zijn van gevaren 
gedurende de nacht. Zij gebruiken de stad vaker op “gevaarlijke” tijdstippen en 
horen  daarnaast  ook  het  vaakst  over  incidenten  tijdens  deze  nacht.  Van  alle 
groepen  blijken  jonge mannen  de meeste  voorzorgsmaatregelen  te  nemen  om 
incidenten  te  voorkomen  die  henzelf  en  tevens  hun  masculiniteit  aan  zouden 
kunnen tasten (Pain and Townshend 2002).  
 
“What  is  clear  is  that we  can  no  longer  ignore men’s  vulnerabilities,  nor  can we 
consider  worry  about  crime  as  relating  solely  to  women”  p.  296  (Gilchrist, 
Bannister et al. 1998). 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Plaatsen en situaties die deze masculiene  identiteit aan kunnen  tasten, worden 
over het algemeen gevreesd. De drang om een masculiene houding aan te meten 
beïnvloedt  dus  wat  mannen  beangstigd  en  welke  plekken  liever  gemeden 
worden  (Day,  Stump  et  al.  2003).  Dit  komt  mede  doordat  deze  masculiene 
houding  nog  altijd  gevraagd  wordt  vanuit  de  sociale  norm.  Hierbij  kan 
bijvoorbeeld  gedacht  worden  aan  het  thuisbrengen  van  een  vriendin  na  een 
avond  stappen.  Hierbij  wordt  niet  alleen  de  vrouw  in  een  afhankelijke  rol 
geplaatst.  De  norm  stelt  dat  de man  in  een  dergelijk  geval  verantwoordelijk  is 
voor de goede thuiskomst van de vriendin en dat de man “dapper” genoeg moet 
zijn om bijvoorbeeld de resterende route alleen af te leggen. Anders gesteld; hoe 
vaak  komt  het  voor  dat  een  vrouw  een man  thuisbrengt?  Hoewel  er  ook  veel 
andere factoren meespelen binnen dit verhaal, zoals bijvoorbeeld het “doel” van 
het  meefietsen,  lijkt  er  naar  mijn  idee  een  zeker  belang  weggelegd  voor  de 
sociale norm.  
Een aantal factoren blijken in staat om deze masculiniteit “aan te tasten”. In haar 
onderzoek beschrijft Day de angst voor onbekende plekken omdat hier controle 
over de  situatie  lastiger  te handhaven  is dan  in een bekende omgeving. Om de 
masculiene identiteit te behouden worden daarnaast ook plaatsen gemeden die 
een  hoge  potentie  dragen  voor  geweld.  Ook  gedragen  mannen  zich  op  een 
dusdanige manier die niet als provocerend wordt ervaren en verplaatsen ze zich 
vaak in groepsverbanden door de publieke ruimte. Op deze manieren behouden 
jonge  mannen  hun  imago  als  masculien,  sterk  en  onaantastbaar.  Al  eerder  is 
beschreven  dat  masculiniteiten  niet  binnen  een  eenduidige  groepering 
beschreven  kunnen  worden.  Wel  blijkt  dus  dat  mannen  doorgaans  het  “oude 
stereotype  masculiene  beeld”  nastreven.  Door  in  ieder  geval  een  deel  van  de 
mannelijke  bevolking worden  strategieën  gebruikt,  zoals  die  hierboven,  om  te 
blijven voldoen aan deze gewenste sociaal geconstrueerde masculiene identiteit; 
dapper en angstloos. De betekenis van masculiniteit  is hiermee, resulterend uit 
het  bovenstaande,  aan  verandering  onderhevig;  er  is  sprake  van  een  zekere 
“schijndapperheid”.  Juist  doordat  strategieën  gebruikt  worden,  blijkt  dat 
(sommige) mannen wel angst beleven en niet altijd “dapper” zijn.  
 
Het toepassen van aanpassende strategieën voor zowel man als vrouw stelt hun 
in  staat  activiteiten  op  een manier  te  ondernemen  die  voor  hun  zelf  als  veilig 
wordt  ervaren. De  strategieën kweken vertrouwen en  leiden  tot deelname aan 
activiteiten welke  vanuit  de  sociale norm niet  altijd  als  vanzelfsprekend  zullen 
gelden. Door deze aanpassingsstrategieën aan  te wenden wordt de  ruimte niet 
passief  beleefd, maar  actief  geproduceerd,  gedefinieerd,  beleefd  en herwonnen 
(Pain 2001).   Uitgaanspatronen worden in deze dus sterk beïnvloed door angst 
voor  criminaliteit,  maar  in  tweede  instantie  ook  zeker  door  bovengenoemde 
strategieën.  
 
2.5 Afsluiting. 
Na  dit  hoofdstuk  kan  geconcludeerd  worden  dat  de  dekking  binnen  de 
wetenschappelijke  literatuur  met  betrekking  tot  het  in  de  introductie 
gepresenteerde onderwerp op sommige vlakken minimaal  is, met name binnen 
de context waarin dit onderzoek speelt; Utrecht (Nederland). Verschillen tussen 
mannen en vrouwen en de  ervaring van gevoelens  van angst blijken  reeds het 
meest  uitgelicht,  hoewel  de  literatuur  divers  is  in  de  opvattingen  omtrent 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verschillen die voor de twee worden gevonden. Woonlocatie wordt in deze veelal 
niet meegenomen. Daarnaast  is  de  stedelijke  nacht  binnen deze  beleving  sterk 
onderbelicht.  Ook  blijkt  literatuur  over  activiteitenpatronen  van  studenten, 
hoofdzakelijk,  afwezig.  Wel  is  er  voldoende  literatuur  aanwezig  over 
activiteitenpatronen  in  het  algemeen, waar  dan  ook  een  parallel mee  gemaakt 
kan worden. Met dit  tekort  aan  activiteitenpatronen  specifiek  voor de  student, 
blijkt  er  ook  een  gat  in  de  literatuur  aanwezig waar  het  gaat  om de  koppeling 
tussen  van  de  verschillende  genoemde  punten;  de  invloed  van  onprettige 
gevoelens  op  het  activiteitenpatroon.  De  analytische  hoofdstukken  die  volgen 
dienen  dan  ook  een  bijdrage  te  leveren  aan  de  reeds  aanwezige 
wetenschappelijke theorie, waarbij de genoemde gaten in de theorie zo goed als 
mogelijk gedicht zullen worden. 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3 Context. 
 
In  dit  hoofdstuk  zal  een  drietal  zaken  aan  bod  komen.  Allereerst  de 
eigenschappen  en  geografische  ligging  van  het  onderzoeksgebied,  waarna 
ingegaan  worden  op  de  aanwezige  studenteninfrastructuur  binnen  Utrecht 
(Chatterton  1999).  Als  laatst  komt  in  een  derde  sub‐hoofdstuk  het  stedelijk 
beleid met betrekking tot het uitgaan naar voren voor de Stad Utrecht. 
 
3.1: Eigenschappen en ligging. 
Dit  gehele  onderzoek  heeft  plaatsgevonden  in  en  rondom  de  stad  Utrecht,  dat 
centraal  gelegen  is  binnen  Nederland  (figuur  3.1).  Op  de  gemeentesite  van 
Utrecht is te vinden dat er 300.000 mensen in de stad wonen per Januari 2009, 
hetgeen  Utrecht  de  vierde  stad  van  Nederland  maakt  qua  inwonersaantal 
(Gemeente‐Utrecht  2009).  Tevens  maakt  de  stad  een  snelle  groei  door  wat 
ondermeer  verklaard wordt  doordat  “Utrecht  veel  studenten  trekt”  (Gemeente‐
Utrecht  2009).  Dit  wordt  ook  als  verklaring  gegeven  voor  de  jonge 
leeftijdsopbouw van de stad: “Ruim 14% van alle Utrechters is 18 t/m 24 jaar oud 
(bijna  42.000  personen)”  (Gemeente‐Utrecht  2009).  Het  U‐blad,  (zie  ook 
hoofdstuk  3.3)  stelt  zelfs  dat  ongeveer  een‐vijfde  van  de  Utrechtse  populatie 
student is (U‐Blad 2006).  
 
  

 
Figuur 3.1: De ligging van het onderzoeksgebied. 
 
Deze  studenten wonen verspreid door de  stad,  evenals  geconcentreerd binnen 
een  aantal  studentencomplexen.  In  figuur  3.1  is  de  ligging  van  de 
studentencomplexen, die deel hebben genomen binnen het onderzoek, te vinden 
ten  opzichte  van  het  stadscentrum  van  Utrecht.  Het  studentencomplex  de  Ina 
Boudier Bakkerlaan (IBB) is gevestigd op de grens tussen de buurten Abstede en 
Sterrenwijk  (wijk  Utrecht  Oost)  en  huisvest  1278  studenten  (SSHUtrecht‐
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emailcontact  2009).  De  man/vrouw  verhouding  per  100  inwoners,  bedraagt 
respectievelijk 48 t.o.v. 52. De SSH stelt dat de IBB populair is bij studenten om 
zijn centrale ligging; “Per fiets ben je in 5 minuten in hartje stad en in 10 minuten 
in De Uithof” (SSH‐Utrecht 2009). 
Het Warandecomplex  bevindt  zich  aan  de  “Utrecht”  kant  van  Zeist,  in  de wijk 
Mooi  Zeist.  De  afstanden  tot  de  centra  van  Utrecht  en  Zeist  bedragen 
respectievelijk  7  en  3.5  kilometer.  De  Universiteit  Utrecht  is  3.5  kilometer 
verwijderd van het complex: “Per fiets ben je vanaf Warande in 20 à 25 minuten in 
Utrechtcentrum en  in 10 à 15 minuten  in De Uithof”  (SSH‐Utrecht 2009). Op de 
Warande wonen 600 studenten, van wie 57% man is. 
Op de Uithof, waar tevens de Universiteit Utrecht gevestigd is, bevindt zich een 
groot  aantal  studentencomplexen.  Studenten  wonende  op  de  complexen 
Cambridgelaan  (887  bewoners,  51%  vrouw),  de  Bisschoppen  (408  bewoners, 
56%  vrouw)  en  Enny  Vredelaan  (144  kamers,  51%  vrouw)  hebben 
geparticipeerd  binnen  dit  onderzoek.  Wonen  op  de  Uithof  betekent  voor  de 
student een woning “vlakbij de Universiteit en Hogeschool, in het groen en met het 
centrum  van  Utrecht  op  15  minuten  fietsafstand”,  aldus  de  SSH  (SSH‐Utrecht 
2009).  
Wat geconstateerd kan worden op basis van figuur 3.1 en de beschrijvende tekst 
hierboven, is dat de afstand tot het centrum en de Universiteit, binnen meerdere 
bronnen  getypeerd  als  belangrijke  plaatsen  voor  de  student,  aanzienlijk 
verschilt.  Verschillen  in  man/vrouw  verhouding  zijn  klein  (SSHUtrecht‐
emailcontact 2009).  
 
3.2: Studenteninfrastructuur. 
Het ondernemen van activiteiten in de avond is iets waar de participanten, naar 
verwachting, regelmatig mee te maken hebben. Veelal, wordt hier dan ook vanuit 
de stad en commerciële gelegenheden op ingespeeld door een infrastructuur te 
bieden  die  speciaal  is  gericht  op  het  activiteitenpatroon  van  de  student;  een 
studenteninfrastructuur.  
Binnen  de  nachtelijke  commerciële  sector  organiseert  een  groot  aantal 
uitgaansgelegenheden avonden voor studenten. Drie cafés; de Beurs, de Zotte en 
het Neutje verbinden hun naam zelfs direct aan het thema “student” hetgeen bij 
twee  hiervan  terugkomt  in  het  logo  (figuur  3.2).  Daarnaast  biedt  een  aantal 
discotheken  en  dancings  binnen  Utrecht  avonden  aan  die  voornamelijk  zijn 
gericht op de student.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3.2: “studentencafe’s”. 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Op  maandagavond  organiseert  “de  Nachtburgermeester”  een  avond  waarbij 
goedkope  consumpties  worden  aangeboden,  om  zo  studenten  te  trekken.  Op 
donderdagavond  organiseert  Tivoli  POP‐O‐MATIC,  waar  studenten  op  vertoon 
van  een  collegekaart  of  OV  geen  entree  hoeven  te  betalen.  Club  Monza  biedt 
eveneens op de donderdagavond een uitgaansconcept, de dierentuin, dat vooral 
onder  studenten  in  trek  is.  Het  Pakhuis,  een  danscafé  aan  het  Jans‐Kerkhof, 
wordt  ook  druk  bezocht  door  studenten.  Aan  de  deur  dient  hier  een 
studentenkaart getoond te worden, anders wordt toegang veelal geweigerd. Ook 
Brothers in Bunnik, de grootse discotheek van midden Nederland, heeft een tijd 
lang  avonden  voor  studenten  georganiseerd  op  de  donderdag  avond,  waarbij 
voor gratis vervoer vanuit de omliggende gemeenten werd gezorgd.  
 
Studentenverenigingen  zijn  daarnaast  vaak  alleen  toegankelijk  voor  studenten, 
en  tevens  ontlenen  studenten  aan  dergelijke  instanties  een  heel  sociaal  leven. 
Enkele voorbeelden binnen Utrecht zijn Unitas, Veritas, het Utrechts  studenten 
Koor  en  Orca.  Ook  worden  er  bar/counter  maaltijden  in  een  aantal  cafés 
aangeboden, zoals Rex, Florin en Mick ‘O Connels, tegen een aantrekkelijke, voor 
studenten  reduceerde,  prijs.  Het  bezoeken  van  een  theater  of  bioscoop  tegen 
gereduceerde prijs behoort ook vaak tot de mogelijkheden.  
Naast de hier beschreven uitgaansgelegenheden zijn er zeker nog een aantal  te 
noemen.  De  keuze  wat  betreft  de  nachtelijke  activiteitenlocaties  voor  de 
Utrechtse student is groot.  
 
Naast de nachtelijke commerciële sector beschrijft Chatterton (Chatterton 1999) 
ook  de  rol  van  de  opleidingsinstantie, met  betrekking  tot  de  vorming  van  een 
infrastructuur  voor  de  student.  De  Universiteit  van  Utrecht  geeft  een  gratis 
Universiteitsblad,  het U‐blad,  uit waarin  interessante  feiten  en  informatie  voor 
de  student  staat.  Daarnaast  biedt  de  Universiteit  twee  culturele  centra,  de 
Uitwijk  en  Parnassos,  waar  door  studenten  tegen  gereduceerde  prijs 
deelgenomen kan worden aan cursussen en workshops. Ook zijn de Universiteit 
van Utrecht en de Hogeschool van Utrecht opdrachtgever van de UIT‐dagen, een 
groot evenement voorafgaand aan het studiejaar waarbij gedurende een aantal 
dagen de nieuwe lichting studenten wegwijs wordt gemaakt binnen Utrecht. Ook 
werkt  het  sportcomplex  Olympos  samen  met  de  Universiteit  Utrecht  en  de 
Hogeschool Utrecht, hetgeen sporten tegen sterk gereduceerde tarieven voor de 
student mogelijk maakt. 
 
Gesteld  kan  worden  dat  een  uitgebreid  netwerk  aan  studentenvoorzieningen 
aanwezig  is  binnen  de  stad  Utrecht.  Binnen  de  regio  die  Utrecht  omringt  zijn 
deze  voorzieningen  sporadisch  terug  te  vinden.  Om  dit  te  illustreren:  in  Zeist 
(een  middelgrote  stad)  blijken  veelal  soortgelijke  voorzieningen  aanwezig, 
echter minder of niet specifiek toegespitst op de student. Qua voorzieningen lijkt 
hiermee de grote stad de meest voor de hand liggende keuze voor de student. 
 
3.3: Het gemeentelijk beleid. 
Veiligheid  is  een  belangrijk  onderwerp  binnen  het  stedelijk  beleid  van 
ondermeer  Utrecht.  In  2002  is  Convenant  I  Veilig  uitgaan  Binnenstad  Utrecht 
(2002  –  2006)  opgesteld,  waarin  afspraken  werden  gemaakt  tussen 
verschillende  actoren  (gemeente  Utrecht,  politie  Utrecht,  Koninklijk  Horeca 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Nederland  en  het  openbaar ministerie).  Een  panel  deurbeleid  (deze  toetst  het 
deurbeleid  van  uitgaansgelegenheden)  werd  gevormd,  urinoirs  werden 
geplaatst,  de  politie  voerde  UIT‐diensen  in  (extra  surveillance  tijdens 
“uitgaansavonden”),  taxistandplaatsen  werden  geherpositioneerd  en  het 
cameratoezicht  nam  toe  gedurende  de  genoemde  periode  (Gemeente‐Utrecht 
2007). Sinds 2006 staat de slogan “Utrecht veilig; dat doen we samen” centraal 
(figuur 3.3) en is er op grotere schaal begonnen met het betrekken van de burger 
binnen  het  beleid.  Binnen  een  klankbordgroep  werken  gemeente,  politie, 
Koninklijk Horeca Nederland en openbaar ministerie samen om de veiligheid in 
Utrecht  te  vergroten.  In  een  vroeg  stadium  werd  binnen  deze  campagne  het 
veiligheidsgevoel gepeild onder het uitgaanspubliek en horecaondernemers door 
middel  van  een  enquête  onder  400  passanten,  op  zes  locaties  gedurende  3 
avonden  (Gemeente‐Utrecht  2007).  Dit  leverde  veelal  positieve  resultaten  op, 
hoewel  gevoelens  van  onveiligheid  niet  afwezig  bleken binnen de  onderzochte 
bevolkingsgroep. 
 

 
Figuur 3.3: De verschillende campagnes van de gemeente Utrecht met betrekking tot veiligheid 
in de nacht. 
 
In  navolging  hiervan  en  naar  aanleiding  van  tevredenheid  over  Convenant  I 
(Snippe,  Hoorn  et  al.  2006),  werd  besloten  om  een  tweede  Convenant  op  te 
stellen voor de periode 2007‐2010 (Jansen, Flemming et al. 2007). Afspraken op 
het gebied van toezicht en handhaving, veiligheid en bescherming van publiek en 
horecapersoneel  en de  kwaliteit  en  aantrekkelijkheid  van het  openbaar  gebied 
vormden de speerpunten binnen de gemaakte afspraken. 
In 2008 is de gemeente in samenwerking met het “Utrecht veilig klankbord” een 
deelcampagne gestart die zich enkel op uitgaan in de binnenstad richt en welke 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ten tijde van schrijven nog steeds van kracht is. Het uitgaanspubliek wordt met 
de slogan “Uit  in de binnenstad;  leuk en veilig!” op de maatregelen gewezen die 
door de afgelopen jaren heen zijn genomen en deze zijn terug te vinden op een 
door de gemeente verspreide flyer (figuur 3.3). Daarnaast wordt er gewezen op 
wat  zelf  ondernomen  kan  worden  om  de  persoonlijke  veiligheid  te  vergroten 
(Gemeente‐Utrecht  2008).  Hierbij  wordt  men  erop  gewezen  dat  altijd  het 
alarmnummer gebeld kan worden in vervelende situaties. Daarnaast wordt men 
aangesproken  op  het  eigen  gedrag  en  wordt  gevraagd  om  dit,  evenals  het 
alcoholgebruik,  in  de  hand  te  houden.  Als  onderdeel  van  de  campagne  is 
daarnaast  besloten  het  aantal  ordetoezichtscamera’s  in  de  binnenstad  te 
verhogen  tot  87  en  ook  de  hoeveelheid  politie  op  straat  gedurende  de 
uitgaansavonden  te  verhogen.  Daarnaast  is  een  horecaverbod  ingevoerd  voor 
personen die overlast veroorzaken. Zaken met betrekking tot taxi‐ en openbaar 
vervoer  zijn  nogmaals  herzien,  en  tevens  is  de  capaciteit  aan  veilige 
fietsenstallingen uitgebreid.  
Een  laatste  campagne,  die  grotendeels  losstaat  van  de  bovenstaande 
klankbordgroep,  is  gestart  in  Januari  2009  onder  de  naam  “ff melden”  (figuur 
3.3). Deze campagne is geïnitieerd vanuit de gemeente, in samenwerking met het 
panel  deurbeleid  Utrecht,  en  is  gericht  op  de  aanpak  van  discriminatie,  mede 
tijdens  het  uitgaan.  De  campagne  haalt  voornamelijk  zijn  bekendheid  uit  een 
gratis verspreide post‐kaart (figuur 3.3). De tekst op de achterkant van de kaart 
luidt:  “Safe  stappen  begint  bij  de  deur!”  en moedigt  aan  om meldingen  te  doen 
wanneer  discriminatie  plaatsvindt  gedurende  het  uitgaan  (Gemeente‐Utrecht 
2009). 
 
Gezien  het  bovenstaande  kan  gesteld  worden  dat  veiligheid  binnen  de  stad 
Utrecht  een  levendig  onderwerp  is.  Hoewel  er  reeds  vanuit  de  gemeente  wat 
onderzoek is verricht naar de gevoelens van (on)gemak gedurende het uitgaan, 
blijft dit veelal oppervlakkig en  is onduidelijk wat uitgaan nu precies betekent, 
laat  staan  voor  de  student  specifiek.  Met  behulp  van  nachtboeken  zal  dit 
onderzoek  hier  duidelijkheid  in  scheppen,  binnen  de  geselecteerde 
participantengroep.  De  hiervoor  benoemde  gevoelens  van  (on)gemak  zullen 
hierna,  gekoppeld  aan  deze  activiteitenpatronen  in  de  avond,  dieper  uitgelicht 
worden  door  middel  van  interviews.  Hiermee  zal  niet  alleen  op  een  meer 
specifiek  niveau  achterhaald  worden  hoe  het  staat  met  het  veiligheidsgevoel 
binnen  de  onderzochte  participantengroep.  Er  kan  tevens  met  meer 
duidelijkheid  gesteld  worden  waardoor  deze  gevoelens  veroorzaakt  worden, 
hetgeen  doelgerichter maatregelen  treffen mogelijk maakt  dan  dat  tot  nog  toe 
ondernomen is. 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4 Methoden en technieken. 
 
Binnen dit hoofdstuk is een onderverdeling gemaakt naar een drietal paragrafen 
welke  achtereenvolgens  kort  de  theorie,  de  onderzoeksinstrumenten  en  de 
procedures  van  toepassing  binnen  dit  onderzoek  aan  de  orde  stellen.  Hierbij 
verklaren  de  eerste  paragrafen  de  keuzes  die  gemaakt  zijn  binnen  de  daarop 
volgende  paragrafen.  Vanuit  de  onderzoeksvragen  is  geprobeerd  om  zo 
nauwkeurig mogelijk te onderbouwen waarom juist de verkozen methoden zijn 
gebruikt. 
 
4.1 Mixed methoden onderzoek. 
Om  tot  resultaten  te  komen  is  binnen  dit  onderzoek  gebruik  gemaakt  van  een 
“mixed methoden” onderzoeksstrategie (Bryman 2008). Dit betekent dat zowel 
kwalitatief  als  kwantitatief  onderzoek  is  verricht.  Het  kwantitatieve  element 
bestaat uit de voor dit onderzoek  ingevulde nachtboekjes (hoofdstuk 4.3.1). De 
interviews die binnen dit  onderzoek hebben plaatsgevonden zijn hoofdzakelijk 
van kwalitatieve aard (hoofdstuk 4.3.2).  
De  kwalitatieve  en  kwantitatieve  onderzoeksstrategieën  kunnen  op  een  aantal 
manieren  gecombineerd worden. Hierbij  zijn de  “completeness”  (volledigheid), 
“sampling”  (informatievergaring)  en  “illustration”  (weergave)  relevante 
benaderingen  relevant  binnen  dit  onderzoek  (Bryman  2008).  De  eerste  term, 
volledigheid,  geeft  het  proces  weer  waarbij  ontstane  gaten  in    de  stroom  van 
informatie,  veroorzaakt  door  onvoldoende  geschiktheid  van  de  ene 
onderzoeksmethode, aangevuld wordt door de andere onderzoeksmethode. Het 
achterhalen van (onprettige) gevoelens geldt hierbij als een goed voorbeeld. Het 
blijkt  lastig om gevoelens te achterhalen met kwantitatieve methoden (Bryman 
2008). Kwalitatieve methoden zijn hiervoor meer geschikt en worden daarom bij 
voorkeur  gebruikt.  Activiteitenpatronen  daarentegen  zijn  beter  te  achterhalen 
met kwantitatieve methoden.   Door een combinatie van beide methoden wordt 
uiteindelijk een completer antwoord gegeven op de onderzoeksvraag.  
Hiernaast  is  gebruik  gemaakt  van  de  informatievergaring  benadering  (Bryman 
2008),  waarin  kwantitatief  onderzoek  de  weg  vrij  maakt  voor  kwalitatief 
onderzoek.  Door  eerst  de  kwantitatieve  nachtboeken  te  bestuderen  is  de 
interviewer in staat zich beter in te leven in de situatie van de participant, wat de 
kansen om bruikbare informatie te achterhalen vergroot tijdens een interview. 
Tenslotte  weergave  (Bryman  2008),  waarbij  kwalitatief  onderzoekgebruikt 
wordt om bevindingen uit het kwantitatief onderzoek verder te illustreren en uit 
te lichten.  
 
4.2 De onderzoeksinstrumenten. 
Om  informatie  te  verzamelen  ten  behoeve  van  dit  onderzoek  zijn  twee 
instrumenten gebruikt;  nachtboekjes  en  interviews. Hieronder  is de werkwijze 
van  deze  onderzoeksinstrumenten  uiteengezet,  evenals  de  toepassing  ervan 
binnen het vervolg van het onderzoek. 
 
4.2.1 De nachtboeken. 
In  het  kader  van  dit  onderzoek  is  aan  een  groep  studenten  gevraagd  om 
gedurende drie weken een nachtboek in te vullen.  Met deze  nachtboekjes komt 
informatie  beschikbaar  met  betrekking  tot  de  door  de  participanten 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ondernomen  activiteiten  gedurende  de  avond  en  nacht,  evenals  aanvullende 
informatie met betrekking tot gebeurtenissen tijdens deze activiteiten. Ook geeft 
het  nachtboekje  weer met  wie  deze  activiteiten  ondernomen worden,  evenals 
wanneer  de  activiteiten  plaatsvinden.  Al  deze  informatie  is  cruciaal  bij  het 
beantwoorden van de onderzoeksvraag. Hieronder wordt beschreven hoe deze 
informatie binnen het nachtboekje genoteerd wordt. 
 
Het nachtboek heeft de vorm van een klein boekje (half A4), dat gemakkelijk mee 
te  dragen  is.  Op  de  eerste  pagina  wordt  ruimte  geboden  om  een  aantal 
persoonsgegeven in te vullen (naam, woonadres, woonsituatie, geslacht,  leeftijd 
en opleiding) welke noodzakelijk zijn bij de interpretatie van de nachtboekjes.  
Ieder nachtboekje bestaat uit 7 avonden. Iedere avond om 19:00 uur  starten de 
participanten  met  het  invullen  van  de  nachtboekjes.  Per  avond  is  er  een 
onderverdeling  naar  twee  schema’s;  “ik  ben  op  locatie”  of  “ik  ben  onderweg” 
(figuur  4.1).  Logischerwijs  volgen  deze  twee  elkaar  altijd  op,  behalve wanneer 
een participant de gehele avond op een en dezelfde locatie verblijft. Wanneer een 
participant op locatie is, wordt gevraagd op te schrijven welke locatie het betreft 
binnen  het  kader  “locatie”  en  welke  activiteit(en)  hier  ondernomen  is  (zijn) 
binnen het kader “activiteiten” (appendix 1). Ook wordt hier gevraagd met wie 
en  met  hoeveel  personen  deelgenomen  is  aan  de  activiteit,  evenals  naar  de 
starttijd van de activiteit.  
Indien  er  incidenten  plaatsvinden  binnen  een  uitgaanslocatie,  wordt  gevraagd 
naar de aard van deze incidenten, op wie de incidenten gericht zijn en door wie 
ingegrepen wordt tijdens het incident (kader incidenten tijdens uitgaan). 
Wanneer  van de  locatie  vertrokken wordt,  naar  huis  dan wel  naar  een  andere 
locatie, dient de participant de bladzijde om te slaan en het  “ik ben onderweg” 
schema in te vullen. Binnen het kader “vertrek” wordt naar de vertrektijd en het 
aantal  medereizigers,  alsmede  hun  geslacht  gevraagd.  Hierna  worden  de 
gebruikte  vervoermiddelen  in  chronologische  volgorde  genoteerd  (kader 
vervoermiddel). Wederom wordt ook hier gevraagd om eventuele incidenten te 
noteren,  op  dezelfde  wijze  als  hiervoor  beschreven  (kader  incidenten 
onderweg). Bij aankomst op de  locatie van de activiteit, wordt de aankomsttijd 
binnen  het  kader  “aankomst”  genoteerd.  Hierna  kan  de  participant  op  de 
volgende  pagina  wederom  een  “ik  ben  op  een  locatie”  schema  invullen.  Dit 
proces herhaalt zich tot 07:00 uur de volgende morgen of totdat de participant 
gaat slapen. Na drie weken zijn er drie nachtboeken compleet ingevuld en wordt 
gestopt worden met invullen. 
 
4.2.2 De interviews. 
Binnen  dit  onderzoek  is  de  keuze  gemaakt  voor  het  toepassen  van  een  semi‐
gestructureerd  interview;  een  combinatie  van  de  ongestructureerde  en 
gestructureerde  interviewvormen.  Deze  keuze  is  gemaakt  omdat  voornamelijk 
de visie van de participant van belang  is wanneer het gaat om het achterhalen 
van gevoelens  (Bryman 2008). Met name de ongestructureerde  interviewvorm 
biedt  hier  mogelijkheden  toe.  Daarnaast  is  het  aanbrengen  van  een  zekere 
structuur binnen de interviews, in de vorm van de topic lijst,  noodzakelijk omdat 
de  af  te  nemen  interviews  over  vier  interviewers  verdeeld  zijn.  Het  aantal 
interviews bleek te groot om te verdelen over minder personen. 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Figuur  4.1:  een  pagina  uit  het  nachtboekje.  Boven:  het  “onderweg”  schema,  onder  het  “op 
locatie” schema. 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Daarnaast vergemakkelijkt een topic lijst het vergelijken van de verschillende 
cases (Bryman 2008). Een combinatie van de twee interviewvormen levert dus 
wederom de meest waardevolle resultaten. 
 
Voor dit onderzoek zijn alle 31 participanten drie maal geïnterviewd (vanaf nu 
contactmoment 1, 2 & 3). Het eerste contactmoment is voornamelijk bedoeld als 
kennismaking  en  inleiding.  Hierbij  wordt  telkens  de  werkwijze  van  de 
nachtboekjes  toegelicht.  Zo  spoedig  mogelijk  na  dit  eerste  contact  start  de 
participant met  het  invullen  van het  nachtboekje. Ook wordt  tijdens  dit  eerste 
contactmoment wat aanvullende persoonsinformatie genoteerd (appendix 2) en 
wordt  de  planning  van  de  onderzoeksperiode  nader  toegelicht.  Een  week  na 
contactmoment  1,  heeft  contactmoment  2  plaatsgevonden.  Hierbinnen  wordt, 
aan  de  hand  van  het  nachtboekje,  besproken  wat  de  participant  ondernomen 
heeft in de afgelopen week. Tevens worden een aantal vragen gesteld (appendix 
3)  met  betrekking  tot  terugkerende  patronen,  preferenties  voor  locaties  en 
waarom deze bezocht worden,  evenals wat de beweegredenen en beperkingen 
vormen  binnen  het  ruimtegebruik  van  de  student.  Daarnaast  is  er  speciaal 
aandacht  besteed  aan  eventuele  incidenten  die  plaats  hebben  gevonden 
gedurende de afgelopen periode. De geplande duur van deze interviews is 25 tot 
40 minuten. Twee weken na dit tweede contactmoment heeft een derde, tevens 
afsluitend  contactmoment  plaatsgevonden  (appendix  4).  In  verkorte  versie 
wordt  allereerst  contactmoment  2  herhaald.  De  resterende  tijd  binnen  dit 
contactmoment  van  gemiddeld  een  uur,  wordt  besteed  aan  een  tweede 
onderdeel  binnen  het  onderzoek;  de  gevoelens  van  (on)gemak  bij  het  gebruik 
van  de  stad.  Hierbij  is  ervoor  gekozen  om  de  “fear  of  crime”,  zoals  Pain  die 
beschrijft  (Pain  1997),  te  vertalen  naar  gevoelens  van  (on)gemak  omdat  angst 
een  (te)  “zwaar”  gevoel  weerspiegelt  binnen  de  context  van  dit  onderzoek. 
Allereerst  worden  binnen  het  interview  aanvullende  vragen  gesteld  om  te 
toetsen of situaties de afgelopen drie weken, dan wel daarvoor, hebben geleid tot 
onprettige gevoelens. Persoonlijke ervaringen spelen hierbij een belangrijke rol, 
evenals sociale factoren. Door gebruik te maken van een zestal foto’s (figuur 4.2), 
zijn  de  effecten  van  zowel  de  fysieke  inrichting  van  locaties  als  de  sociale 
aanwezigheid  van  derden  getoetst  met  betrekking  tot  deze  gevoelens  van 
(on)gemak.  Besloten  is  om  iedere  foto  op  een  andere  locatie  in  de  Utrechtse 
binnenstad  te nemen, daar het onderzoek ook  in deze stad speelt. Daarnaast  is 
geprobeerd om hiermee het belang van de  factor bekendheid en herkenning te 
achterhalen.  De  foto’s  zijn,  een  voor  een,  aan  alle  participanten  in  dezelfde 
volgorde getoond, oplopend van 1 tot 6. Tegelijk met het vertonen, zijn de foto’s 
beoordeeld  met  behulp  van  een  Likert‐schaal  die  loopt  van  min  drie  (heel 
onprettig) via nul (neutraal) naar plus drie (heel prettig) (figuur 4.3). 
 
 

 
 
 
Figuur 4.3: De schaalverdeling gebruikt bij de beoordeling van de foto’s. 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Figuur 4.2: De foto’s gebruikt tijdens de interviews. 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Hieronder  zijn  kort  de  redenen  beschreven  waarom  juist  de  foto  op  de 
betreffende  locatie  is  genomen. Na  de  beoordeling  van de  foto’s,  is  iedere  foto 
nogmaals  apart  genomen  en  is  er  nagegaan  hoe  de  beoordeling  tot  stand  is 
gekomen. Hierbij is gelet op de hieronder genoemde factoren. 
 

• Foto  één,  genomen  op  de  Boothstraat,  is  representatief  voor  het 
“normale” Utrechtse straatbeeld laat in de nacht; een neutrale foto. 

• De  tweede  locatie,  het  Vredenburg  moet  leegte  en  verlatenheid 
representeren gecombineerd, met grote openheid en verval (graffiti). 

• De  derde  foto,  het  Wilhelminapark,  is  gekozen  om  een  natuurlijke 
omgeving na te bootsen binnen de stad, waarin donkerte en verlatenheid 
wederom een rol spelen. 

• Foto  vier,  het  Lucasbolwerk,  schetst  een  drukke  situatie    binnen  een 
uitgaansstraat, echter met bijkomstigheid van een veiligheidsdienst. Dit is 
tevens de eerste foto waarop mensen voorkomen, hetgeen ook als factor 
meespeelt. 

• De vijfde foto is met opzet aan de selectie toegevoegd om te shockeren. De 
foto  bevat  een  groot  aantal  attributen  die  als  onprettig  beoordeeld 
kunnen  worden.  Interessant  is  welke  factoren  door  de  participant 
genoemd zullen worden. Ook wordt de participant gedwongen om na  te 
denken over de aanwezigheid van derden, en wel op een manier waarop 
bepaalde  typen/groepen  liever  gemeden  zullen  worden,  terwijl  andere 
geprefereerd zullen worden. 

• Foto 6 is vergelijkbaar met foto 2. Het straatbeeld komt redelijk overeen, 
met  uitzondering  dat  de  foto  hier  niet  in  een  straat maar  op  een  open 
plein is genomen. Interessant is het verschil in oordeel tussen beiden. 

 
De  keuze  wat  betreft  de  locatie  voor  het  interview  is  overgelaten  aan  de 
participant,  zolang  het  er  rustig  en  voldoende  stil  is.  Het  gehele  interview  is 
opgenomen  met  geluidsapparatuur  (Olympus  VN‐4100PC).  Direct  na  het 
interview zijn over de locatie van het interview, gevoel over het interview en hoe 
het ging, door de interviewer genoteerd (Bryman 2008). 
 
Naderhand  is het gehele  interview vanaf de opname apparatuur uitgewerkt op 
de  computer  en  heeft  er  een  codering  plaatsgevonden,  zoals  die  beschreven  is 
door Corbin & Straus (Corbin and Straus 2008). De tekst wordt bij een dergelijke 
codering  opgedeeld  in  stukken,  waarna  aan  al  deze  stukken  tekst  concepten 
toegekend worden. Naderhand vormen al deze concepten tezamen hogere orde 
categorieën. Een nog verdere integratie van deze categorieën leidt hierna tot het 
ontstaan  van  enkele  kern  categorieën  welke  de  essentiële  boodschap  van  de 
interviews samenvatten. 
 
4.3 Procedure. 
 
Binnen  dit  hoofdstuk  worden  begrippen  als  werving  en  sampling  methode 
beschreven.  Daarnaast  wordt  een  overzicht  gegeven  van  de  in  het  onderzoek 
deelnemende participanten. Ook de tijdsplanning die stond voor het onderzoek 
wordt  geëvolueerd.  Daarnaast  wordt  gekeken  of  alle  genomen  maatregelen 
effect hebben gehad, gezien over de onderzoeksperiode. 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4.3.1 Werving.  
Voor het werven van de participanten is in eerste instantie gebruik gemaakt van 
het  principe  “snowball  sampling”,  zoals  beschreven  door  Bryman  (Bryman 
2008).  Hierbij  wordt  initieel  contact  gelegd  met  een  voor  de  studie  relevante 
groep  personen,  waarna  hun  sociaal  netwerk  wordt  gebruikt  om  de 
daadwerkelijk  potentiële  deelnemers  te  vinden  voor  het  onderzoek.  Voor deze 
methode  is  gekozen  om  zowel  de  goodwill  (hoofdstuk  4.5)  als  de  kans  
voldoende aanmeldingen te vergroten.  
Vooraf  is  vastgesteld  om  te  selecteren  op  geslacht  (man/vrouw),  woonlocatie 
(Ina  Boudier  Bakkerlaan/Uithof/Warande)  en  opleidingsniveau  (WO/HBO). 
Binnen zowel de woonlocaties IBB als de Uithof heeft deze methode voldoende 
aanmeldingen opgeleverd. Voor de woonlocatie Warande was dit niet het geval. 
Hier is in tweede instantie nog twee maal een dertig tal affiches opgehangen, om 
de  reeds  verkregen  steekproef  aan  te  vullen.  Gedurende  een  derde  poging  om 
een  complete  steekproef  te  verkrijgen,  zijn  voorbijgangers  op  het  Warande 
studentencomplex aangesproken met de vraag of zij wilden deelnemen aan het 
onderzoek. Na twee uur werven met twee personen, is een complete steekproef 
verkregen. 
Door  gebruik  van  bovengenoemde methoden  is  de  steekproef  niet willekeurig 
getrokken en  is deze, mede hierdoor, niet geschikt om uitspraken te doen over 
de  gehele  studentenpopulatie  van Utrecht,  dan wel  van  de  studentenpopulatie 
van  de  onderzochte  woonlocaties.  Daar  dit  ook  niet  de  insteek  is  van  dit 
onderzoek  wordt  dit  als  niet  relevant  geacht.  Zowel  voor  het  invullen  van  de 
nachtboeken als voor de af te nemen interviews is dezelfde steekproef gebruikt. 
 
4.3.2 Tijdsplanning. 
Figuur 4.4 geeft de verschillende fases weer die te onderscheiden zijn binnen de 
onderzoeksperiode van dit onderzoek.  
De  eerste  fase,  de werving,  heeft  gelopen  van week 6  tot  en met week 15.  Als 
ingeplande periode voor informatievergaring stond 17 Maart tot en met 11 Mei 
2009. De overlap binnen deze  twee periodes  is  te verklaren vanuit het  feit dat 
voor  de  Warande  pas  op  een  zeer  laat  moment  een  complete  steekproef  is 
verkregen. Het onderzoek was toen reeds gestart op de overige locaties.  
Hoewel  een  kortere  onderzoeksperiode  wenselijk  is  uit  overwegingen 
betreffende de vergelijkbaarheid met bijvoorbeeld verschillen in jaargetijden, is 
uit  een  inventarisatie  vooraf  gebleken  de  gekozen  periode  de  minimaal 
benodigde tijdsperiode is om iedere participant aan bod te laten komen. Binnen 
deze  tijdsperiode  vielen  tevens  de  feestdagen  Pasen  en  Koninginnedag. 
Feestdagen en vakantieperiodes nodigen vaak uit  tot het ondernemen van niet 
alledaagse activiteiten, hetgeen een  incorrect beeld van gemiddelde situatie  tot 
gevolg  kan  hebben.  Hiermee  dient  bij  de  interpretatie  rekening  gehouden  te 
worden.  
Uiteindelijk  heeft  het  verzamelen  van  informatie  acht  dagen  langer  in  beslag 
genomen dan gepland.  In  totaal hebben 4 personen  (drie  studentenassistenten 
en de schrijver van dit stuk) het contact met de participanten onderhouden, voor 
ieder  complex  tegelijk.  De  vrouwelijke  onderzoeksters  hebben  het  contact 
onderhouden  met  de  vrouwelijke  participanten,  de  mannelijke  onderzoekers 
met de mannelijke participanten. 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De  start  is  gemaakt  op  de woonlocatie  IBB,  gevolgd  door  de Uithof,  daarna  de 
Warande. Voor iedere woonlocatie is circa vijf weken tijd uitgetrokken voor het 
invullen van drie weken nachtboek en het afnemen van drie  interviews (figuur 
4.4). De contactmomenten hebben telkens plaatsgevonden bij het eerste contact, 
aan de start van week twee, en op de laatste dag van de derde week. 
 
 

 
Figuur 4.4: de tijdlijn waarbinnen de onderzoeksperiode heeft plaatsgevonden. 
 
Vrijwel  alle  participanten  zijn  in  staat  geweest  het  onderzoek  af  te  ronden 
binnen  deze  vooraf  gestelde  onderzoeksperiode,  enkele  uitzonderingen  daar 
gelaten  door  ingeplande  vakanties.  Zowel  de  mannelijke  als  de  vrouwelijke 
participanten  hebben  per  woonlocatie  binnen  dezelfde  onderzoeksperiode 
deelgenomen  aan  het  onderzoek.  Hetzelfde  geldt  voor  het  selectiecriterium 
opleidingsniveau. 
 
4.3.3 De respondenten. 
Om een zo correct mogelijk antwoord te kunnen formuleren op de in de inleiding 
gestelde hoofdvraag: “Hoe ziet het activiteitenpatroon van mannelijke en vrouwelijke 
studenten voor verschillende woonlocaties binnen de regio Utrecht er ‘s avonds en ’s 
nachts uit en welke verklaringen voor, evenals invloeden van, onprettige gevoelens 
zijn er te vinden binnen dit activiteitenpatroon”,  is  als  doel  gesteld  om  een 
participanten groep van dertig studenten op te stellen om zo tot een totaal van 
90 weken nachtboek (hoofdstuk 4.3.2) en 60 diepte‐interviews (hoofdstuk4.3.3) 
te komen.  
 
De  keuze  wat  betreft  de  al  eerder  genoemde  selectiecriteria  is  voor  de  hand 
liggend.  Wanneer  teruggekoppeld  wordt  naar  deelvraag  één:  “In  hoeverre 
bestaan  er  verschillen  in  het  activiteitenpatroon  in  relatie  tot  sekse  en 
woonlocatie?”,  blijkt  al  het  belang  van  zowel  geslacht  als  de  woonlocatie.  De 
vierde deelvraag gaat in op de klassieke verhoudingen tussen man en vrouw en 
de eventueel hieruit voortvloeiende inperkingen van de vrije ruimte voor zowel 
de man  als  de  vrouw.  Hier  komt wederom  het  selectiecriterium  geslacht  naar 
voren.  Er  zijn  dus  zowel  mannen  als  vrouwen  betrokken  binnen  de 
participantengroep, met als doeleinde om deze onderling te kunnen vergelijken. 
De toevoeging van de woonlocatie geeft een extra dimensie aan de analyse. 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De vijfde onderzoeksvraag gaat in op groepsgevoelens onder, in eerste instantie,, 
de gehele participantengroep. In een later stadium is onderscheid gemaakt naar 
bovengenoemde  woonlocaties,  dan  wel  naar  studierichting  of  bijvoorbeeld 
lidmaatschap  van  studie‐  of  studentenvereniging  (figuur 4.5).  Binnen de derde 
deelvraag wordt gesproken over gevoelens van angst. Naast mogelijke algemene 
bevindingen,  is  het  ook  hier  interessant  om  te  bestuderen  of  er  verschillen 
optreden tussen man en vrouw en de verschillende woonlocaties.  
Ook  is het  interessant om de binnen deelvraag twee genoemde  locatiekeuze,  te 
bestuderen per geslacht en woonlocatie. 
Om  de  vergelijkbaarheid  binnen  de  groep  te  versterken,  is  besloten  om  enkel 
HBO en WO studenten te selecteren 
 
Na de wervingsperiode  (hoofdstuk 4.4.1)  hebben uiteindelijk  31  respondenten 
zich opgegeven voor het onderzoek. In figuur 4.5 is de gehele participantengroep 
in een schema weergegeven, waarin ondermeer bovengenoemde selectiecriteria 
terug  te  vinden  zijn,  evenals  de  leeftijd  van  de  participant,  het  feit  of  de 
participant een partner heeft en de woonduur van de participant op de huidige 
woonlocatie.  Daarnaast  correspondeert  de  beginletter  van  de  naam  van  de 
participant met de beginletter van de woonlocatie (IBB/Uithof/Warande) en kan 
uit de naam het geslacht van de participant afgeleid worden. 
Er  is naar gestreefd om zowel vijf mannen als vijf vrouwen per woonlocatie  te 
werven.  Figuur  4.5  laat  zien  dat  dit  enkel  in  het  geval  van  de  Ina  Boudier 
Bakkerlaan  is  gelukt.  Op  het  Warande  wooncomplex  hebben  10  studenten 
deelgenomen,  van  wie  6  vrouwen.  Op  de  derde  onderzoekslocatie,  de  Uithof,  
heeft een totaal van 7 vrouwelijke en 4 mannelijke studenten geparticipeerd.  
Er  is  voor  de  drie  bovengenoemde  locaties  gekozen  omdat  elke  locatie  in 
absolute  (maar  ook  relatieve)  afstand  tot  de  binnenstad  van Utrecht  verschilt. 
Bovendien wonen er op deze complexen grote aantallen studenten. Door juist op 
deze complexen te werven, worden locatie‐effecten die zouden kunnen optreden 
wanneer  willekeurig  geworven  wordt  in  de  stad  als  geheel,  uitgesloten.  De 
woonlocatie  per  complex  is  voor  iedere  participant  (nagenoeg)  gelijk.  Een 
dergelijke concentratie van studenten is elders in de stad niet haalbaar.  
 
Van  de  totaal  31  deelnemende  participanten  blijken  er  26  een  Universitaire 
onpleiding  te  volgen,  slechts  5  een  HBO  opleiding.  Opvallend  is  dat  10 
participanten  sociaal  geografen  zijn  en  4  diergeneeskunde  studeren.  De 
gemiddelde  leeftijd  van  de  gehele  participantengroep  is  21.7  jaar,  voor  de 
vrouwen  21.2  jaar,  voor  de  mannen  22.5  jaar.  De  gemiddelde  leeftijd  op  de 
Warande is het laagst; 20.7 jaar. Hierna volgen de participanten op de Uithof met 
22.2 jaar, en als laatst, de bewoners van de IBB, die gemiddeld 22.3 jaar oud zijn. 
Twaalf  van  de  achttien  vrouwelijke  participanten  hebben  een  vaste  partner, 
hetgeen  aanmerkelijk meer  is  dan  voor  de mannelijke  participanten  (5  van  de 
13).  Per  woonlocatie  verschilt  het  aantal  participanten  dat  een  vaste  partner 
heeft nauwelijks. 
Als  gekeken  wordt  naar  de  gemiddelde  woonduur  per  locatie,  zijn  grote 
verschillen zichtbaar. Op de Warande wonen de bewoners gemiddeld (tot nu) 19 
maanden, op de Uithof 23 maanden en op de IBB 29 maanden. Het verloop lijkt 
dus  het  kleinst  op  de  IBB,  hetgeen  zou  kunnen  betekenen  dat  dit  een  door  de 
(deelnemende) student geprefereerde woonlocatie is. 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Vooropgesteld moet worden dat de genomen steekproef slechts een zeer beperkt 
deel van de totale bewonersgroepen van de studentencomplexen representeert. 
Het  is  dan  ook  niet  de  bedoeling  om  generaliserende  uitspraken  te  doen met 
betrekking tot de resultaten die gevonden worden. 
 
Tabel 4.1: de participantengroep met enkele karakteristieken. 
 

 Woon- 
locatie 

Geslacht Leeftijd Partner Woonduur 
woonlocatie 

Opleiding 

1. Ingmar. IBB Man 23 Nee 2.5 jaar Sociale Geografie (WO) 

2. Ian. IBB Man 22 Ja 2 jaar Compositie en muziek productie 
(HBO) 

3. Ilya. IBB Man 22 Ja 3.5 jaar Master Stadsgeografie (WO) 

4. Isaak. IBB Man 24 Nee 1.5 jaar Scandinavistiek (HBO) 

5. Immanuel. IBB Man 25 Nee 3 jaar Sociale Geografie (WO) 

6. Ilona. IBB Vrouw 21 Ja 2.5 jaar Stadsgeografie (WO) 

7. Iris. IBB Vrouw 21 Ja 2 jaar Onderwijskunde (WO) 

8. Ivonne. IBB Vrouw 22 Nee 2 jaar Sociale Geografie (WO) 

9. Imke. IBB Vrouw 21 Ja 3.5 jaar Communicatie (WO) 

10. Ursel. IBB Vrouw 22 Ja 2 jaar Rechten (WO) 

11. Umberto. Uithof Man 24 Nee 4 maanden Europese Studies (WO) 

12. Ulco. Uithof Man 23 Nee 3 jaar Commerciële Economie (HBO) 

13. Ulrich. Uithof Man 25 Ja 2 jaar Diergeneeskunde (WO) 

14. Udo. Uithof Man 21 Nee 2.5 jaar Science & Innovation 
management (WO) 

15. Ursula. Uithof Vrouw 20 Nee 6 maanden Sociale Geografie (WO) 

16. Unneke. Uithof Vrouw 24 Nee 2.5 jaar Diergeneeskunde (WO) 

17. Ulla. Uithof Vrouw 21 Ja 2.5 jaar Sociale Geografie (WO) 

18. Una. Uithof Vrouw 23 Ja 3 jaar Diergeneeskunde (WO) 

19. Urmela. Uithof Vrouw 23 Ja 2 jaar Diergeneeskunde (WO) 

20. Umara. Uithof Vrouw 21 Ja 2 jaar Natuurkunde (WO) 

21. Ursel. Uithof Vrouw 19 Nee 4 maanden Sociale Geografie (WO) 

22. Walter. Warande Man 22 Ja 1.5 jaar Lerarenopleiding Biologie (HBO) 

23. Willem. Warande Man 23 Ja 4.5 jaar Natuurkunde (WO) 

24. Wilco. Warande Man 20 Nee 2.5 jaar Sociale Geografie (WO) 

25. Wouter. Warande Man 19 Nee 1.5 jaar Aardwetenschappen (WO) 

26. Wendy. Warande Vrouw 20 Ja 1.5 jaar Biologie (WO) 

27. Willy. Warande Vrouw 18 Ja 8 maanden Sociale Geografie (WO) 

28. Willemijn. Warande Vrouw 20 Ja 1 jaar Sociale Geografie (WO) 

29. Wanda. Warande Vrouw 19 Nee 4 maanden Biologie (WO) 

30. Winnie. Warande Vrouw 21 Ja 6 maanden SPH (HBO) 

31. Wendelie. Warande Vrouw 25 Nee Ontbreekt Engelse taal en vertalen (WO) 

 
 
4.4 Goodwill. 
Drie weken lang iedere avond alle ondernomen activiteiten noteren, evenals drie 
maal  participeren  in  een  interview  is  een  redelijke  belasting  voor  een 
respondent.  Daarom  is  besloten  om  een  aantal  stimulerende  maatregelen  te 
nemen, die het waarschijnlijker maken dat de volledige duur van het onderzoek 
wordt  geparticipeerd  en  daardoor  volledige  resultaten  worden  verkregen. 
Allereerst  is  er  tijdens  het  eerste  contactmoment  door  de  onderzoekers 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geprobeerd een persoonlijke “band” op  te bouwen met de participant (Bryman 
2008).  Daarnaast  is  er  later  in  de  onderzoeksperiode  nog  driemaal mondeling 
contact geweest, waarvan eenmaal telefonisch (Bryman 2008) om de contacten 
te  onderhouden.  De  gedachte  hierachter  is  dat  de  participant  zo  beter 
gemotiveerd blijft om het dagboek bij te houden en het invullen hiervan niet tot 
een  zeer  laat  stadium uitstelt.  Tegenover  deelname  staat  tevens  voor  iedereen 
een  vergoeding,  namelijk  een  Iris  cheque  a  €  12,50  (VVV‐Irischeque  2009). 
Daarnaast  is er een “loterij” gehouden binnen de participanten pool waarbij de 
winnaar een groter bedrag wint aan Irischeques (€ 70). Deze loterij heeft alleen 
plaatsgevonden onder participanten die tot op het laatst betrokken zijn gebleven 
binnen het onderzoek. 
De  beschreven  maatregelen  blijken  geholpen  te  hebben.  Iedereen  heeft  de 
nachtboekjes  compleet  ingevuld,  een  persoon  is  een  dag  vergeten.  Ook  alle 
ingeplande  interviews  hebben  plaatsgevonden.  Er  heeft  dus  geen  uitval 
plaatsgevonden. 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5 De student in en rondom Utrecht: hoeveel, waar en wanneer? 
 
In  dit  hoofdstuk worden  de  verschillende  vraagstukken  die  vooraf  gesteld  zijn 
met  betrekking  tot  de  ingevulde  nachtboekjes  uitgewerkt.  Hoeveel  locaties 
worden    bezocht  en welke  locaties  zijn  dit? Waar  bevinden  deze  locaties  zich, 
wanneer worden deze  locaties  bezocht  en  hoe  verschilt  dit  per  selectiecriteria 
(geslacht  en  woonlocatie)?  Getracht  wordt  om  tevens  de  structuur  aan  te 
houden, zoals die geldt binnen de tijdgeografische theorie (hoofdstuk 2). In een 
afsluitende  paragraaf  wordt  dieper  ingegaan  op  de  interactie  tussen  de 
verschillende  vraagstukken  door  middel  van  het  aanmaken  van 
activiteitenketens.  Enkele  van  deze  activiteitenketens  worden  uitgewerkt  tot 
case studies waarin de theorie gevisualiseerd wordt. 
 
5.1: Het hoeveel vraagstuk; een analyse van de bezochte locaties. 
In  de  hierop  volgende  paragrafen  worden  statistische  vergelijkingen  gemaakt 
vanuit de nachtboekjes met betrekking tot de hoeveelheid bezochte  locaties.  In 
de  eerste  paragraaf  wordt  dit  gedaan  door  gemiddelden  te  berekenen  per 
selectiecriteria.  Hierna  wordt  in  een  volgende  paragraaf  een  onderscheid 
gemaakt tussen categorieën binnen de bezochte locaties. 
 
5.1.1: Bezochte locaties. 
De focus van deze paragraaf ligt op de analyse van de selectiecriteria geslacht en 
woonlocatie in relatie tot de hoeveelheid bezochte locaties gedurende de avond 
en nacht. Dit resulteerde in een totaal van 1496 locaties die aangedaan werden, 
waarvan  in  629  (42%)  gevallen  de  eigen  woonlocatie.  In  alle  andere  gevallen 
ging het om een locatie buitenshuis.  
 
Allereerst  wordt  op  het  verband  tussen  de  woonlocatie  en  de  hoeveelheid 
bezochte locaties getoetst. Om hiertoe te komen, vindt een berekening plaats van 
het ‘aantal bezochte locaties per persoon per dag’; de persoonsdag. Van de som 
van  deze  bezochte  locaties  per  persoonsdag  wordt  hierna  het  gemiddelde  
berekend per woonlocatie. De resultaten van de analyse worden getoond in tabel 
5.1. 
 
Tabel 5.1: het aantal bezochte locaties per persoonsdag per woonlocatie. 
  
studentfacility Mean Persoonsdagen (N) 

IBB 2.548 210 
Uithof 2.400 230 
Warande 1.948 210 
Total  650 
(F=11.8, df=2, p=0.000, R2=0.032) 
 
De  grote  verschillen  tussen  de  Ina  Boudier  Bakkerlaan  (IBB)  en  de  Warande 
vallen op  in het  figuur. Gemiddeld genomen bezoeken de bewoners van de IBB 
de meeste  locaties op een avond, 2.548 locaties. Hier staat een waarde van nog 
geen  2  tegenover  voor  de  Warande  bewoners;  een  verschil  van  30.1%. 
Verschillen  tussen  de  bewoners  van  de  IBB  en  die  van  de  Uithof  zijn  kleiner; 
6.2%. Wanneer een ANOVA toets gedaan wordt binnen het computerprogramma 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SPSS,  is  de  significantiewaarde  0.000  (df  =  2,  F  =  11.8).  Hiermee  wordt  de 
nulhypothese  van  gelijke  groepsgemiddelden  verworpen. Daarnaast wordt  een 
R2 waarde van 0.032 berekend. Dit  is  een maatstaf  voor de mate waarin de X‐
variabele  (woonlocatie)  het  verband met  de Y‐variabele  (bezochte  locaties  per 
persoonsdag)  verklaart  (Vocht  de  2008).  In  totaal  wordt  3.2%  van  de 
variabiliteit in bezochte locaties per persoonsdag verklaard door de woonlocatie, 
hetgeen gering is *.  
Wanneer de bezochte  locatie uitgesplitst wordt naar buitenhuislijke  locaties en 
de  thuislocatie,  kan  de  onderlinge  verhouding  in  procenten  berekend  worden 
(tabel  5.2).  Hoewel  de mensen  van  de  IBB meer  locaties  bezoeken  (tabel  5.1) 
dan, met  name,  de  bewoners  van  de Warande,  blijken  er  kleine  verschillen  te 
zitten in de soort locatie die bezocht wordt wanneer deze wordt opgesplitst naar 
“home”  en  “other”;  thuis  of  buiten  huis.  De  bewoners  van  de  Uithof  zijn 
percentueel gezien het vaakst van huis; in 59,40% van de gevallen. Hierna volgen 
de bewoners van de IBB (57,60%), daarna die van de Warande waar gemiddeld 
het  vaakst  thuis  gebleven wordt  (56.5%).  Verschillen  zijn  echter marginaal  en 
tevens niet statistisch significant. 
       
Tabel 5.2: de bezochte locatie per woonlocatie; thuis en buiten huis. 
 
    IBB Uithof Warande Total 
location home 42.4% 40.6% 43.5% 42.0% 
  other 57.6% 59.4% 56.5% 58.0% 
Total %   100% 100% 100% 100% 
(p=0.643, df=2) 
 
Reflecterend  op  de  theoretische  hoofdstukken,  is  reeds  te  stellen  dat  er 
overeenkomsten  te  zien  zijn  tussen  het  bovenstaande  figuur  en  de  theorie.  In 
sub‐hoofdstuk  2.1  werd  gesteld  dat  wanneer  een  student  verder  van  de 
aangeboden studenteninfrastructuur woont, deze ook in mindere mate gebruikt 
zou  worden.  Dit  wordt  door  beide  figuren  bevestigd.  De  bewoners  van  de 
Warande  bezoeken  absoluut  gezien  minder  locaties  per  avond.  Hoewel 
verschillen gering zijn, blijft men daarnaast ook vaker thuis. 
 
Als  tweede wordt  het  verband  tussen  het  geslacht  van  de  participanten  en  de 
hoeveelheid  bezochte  locaties  getoetst.  Tabel  5.3  geeft  de  resultaten  van  de 
analyse weer. De tabel laat zien dat verschillen zeer gering zijn. De nulhypothese 
van gelijke groepsgemiddelden wordt dan ook aangenomen. Vrouwen bezoeken, 
gemiddeld genomen, wel iets meer locaties per avond (2.313 t.o.v. 2.286). 
 
 Tabel 5.3: het aantal bezochte locaties per persoonsdag per geslacht. 
 
gender Mean Persoonsdagen (N) 

male 2.286 273 
female 2.313 377 
Total  650 
(F=0.063, df=1, p=0.802) 

                                                        
* Hierna wordt de statistiek, zoals die beschreven is in de bovenstaande paragraaf, genoteerd onder de tabel waar deze 
betrekking op heeft en wordt deze niet nogmaals beschreven in de hoofdtekst. 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Wanneer  ook  hier  de  bezochte  locaties  per  geslacht  verdeeld  worden  naar 
thuislocatie en locaties buiten huis, wordt het volgende gevonden (tabel 5.4). 
 
Tabel 5.4: de bezochte locatie per geslacht; thuis en buiten huis. 
 
    male female Total 
location home 47.00% 38.50% 42.00% 
  other 53.00% 61.50% 58.00% 
Total %   100.00% 100.00% 100.00% 
(p=0.001, df=1) 
 
Wat  opvalt  binnen  dit  figuur  is  dat,  percentueel  gezien,  vrouwen  uithuiziger 
(61,50% t.o.v. 38.50%) zijn dan de mannen. Het verschil is statistisch significant. 
Mannen zijn ook vaker van huis dan thuis, maar aanzienlijk minder dan vrouwen 
(53,00  t.o.v.  47,00%).  Hoewel  zowel  mannen  als  vrouwen  nagenoeg  evenveel 
locaties bezoeken, ontstaat hier reeds een verschil  in het  type  locatie dat beide 
groepen  bezoeken.  Zoals  gezegd  zal  later  een  meer  gedetailleerd  onderscheid 
gemaakt worden. 
 
Bovenstaande constateringen staan in schril contrast tot de klassieke literatuur 
omtrent dit onderwerp, waarin sociaal geconstrueerde masculiene en feminiene 
houdingen  als  sterk  verschillend  van  elkaar  worden  beschreven.  De  vrouw 
wordt hierin  gezien als beperkt  in haar  ruimtegebruik  gedurende de  avond en 
nacht.  Echter,  hier  blijken  het  niet  de  mannen  die  meer  locaties  bezoeken 
gedurende de avond, maar juist de vrouwen. Daarnaast bezoeken deze vrouwen 
ook meer uithuizige locaties. Hoewel vanuit de sociale norm vaak nog geldt dat 
de publieke ruimte in de avond en nacht voor vrouwen onveiliger is, vertonen de 
bovenstaande eerste analyses dus aanwijzingen dat dit van beperkte  invloed  is 
op  de  vrouwelijke  participanten.  Om  harde  conclusies  te  trekken moet  echter 
nog met  een  aantal  andere  zaken  rekening  gehouden worden.  Allereerst  dient 
een scherper onderscheid gemaakt te worden tussen de verscheidene bezochte 
locaties  buitenshuis.  Daarnaast  moet  rekening  gehouden  worden  met  de 
actieruimte per individu; het bezochte gebied per avond. Wanneer deze kleiner 
is  voor  de  vrouw,  gaat  bovenstaande  constatering  slechts  deels  op.  Dit  blijkt 
echter niet het geval (zie hoofdstuk 5.2.2) 
 
Voor  een  variantieanalyse  waarin  zowel  woonlocatie  als  geslacht  als 
onafhankelijke  variabelen  gelden  en  de  hoeveelheid  bezochte  locaties  als  de 
afhankelijke  variabele,  worden  de  resultaten  in  tabel  5.5  getoond.  Hierin  is  te 
zien dat mannelijke bewoners van de IBB gemiddeld genomen de meeste locaties 
bezoeken per avond (2.58). Op de overige 2 wooncomplexen bezoeken vrouwen 
de meeste  locaties per avond. Hier ontstaat een verschil met de tabellen 5.1 en 
5.3. Opvallend  is  dat  juist  de bewoonsters  van de woonlocaties  die  verder  van 
het centrum van Utrecht gelegen zijn, gemiddeld meer locaties bezoeken dan hun 
mannelijke  complexgenoten. Verschillen  zijn  groot  voor de Uithof woonlocatie, 
waar  vrouwen  0.2  locatie  meer  per  avond  bezoeken.  Vanuit  de  theorie  werd 
verwacht  dat  de  bewoonsters  die  woonachtig  zijn  op  de  wooncomplexen  op 
grotere  afstand  van  de  voornaamste  studenteninfrastructuur,  een  gemiddeld 
kleiner ruimtegebruik zouden vertonen dan hun mannelijke tegenhangers. 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Tabel 5.5: het aantal bezochte locaties per persoonsdag per woonlocatie   geslacht. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(gender x studentfacility: p=0.592, df=2  geen significant interactie‐effect) 
(gender: p=0.613, df=1) (studentfacility: p=0.000, df=2). 
 
Verschillen  zouden  hierbij  veroorzaakt  worden  door  de  algemeen  geldende 
sociale  norm  (hoofdstuk  2.3),  die  stelt  dat  het  onveiliger  is  voor  vrouwen 
gedurende  de  avond  dan  voor  mannen.  Dit  lijkt,  gebaseerd  op  bovenstaand 
figuur,  niet  ter  zake  doende.  De  hoeveelheid  bezochte  locaties  vermindert wel 
met  toenemende  afstand  tot  het  centrum,  het  zogenaamde  afstandseffect 
(hoofdstuk 2.3.3)  
 
Wederom kan  de  variabele  “type  locatie”  (thuis,  uit  huis)  binnen  deze  analyse 
betrokken worden. Het resultaat hiervan wordt getoond in tabel 5.6. 
 
Tabel 5.6: de bezochte locatie per woonlocaite en geslacht; thuis en buiten huis 
 

    
home other Total 

male IBB 43.0% 57.0% 100% 
  Uithof 52.9% 47.1% 100% 
  Warande 46.9% 53.1% 100% 
  Total 47.0% 53.0% 100% 
female IBB 41.8% 58.2% 100% 
  Uithof 34.1% 65.9% 100% 
  Warande 41.3% 58.7% 100% 
  Total 38.5% 61.5% 100% 
(p=0.112, df=2) 
 
Uit het vorige figuur bleek al dat de mannelijke bewoners van de IBB de meeste 
locaties  bezoeken  per  avond.  Nu  blijkt  ook  dat  van  deze  locaties,  het  relatief 
vaker een locatie buiten huis betreft dan de thuislocatie (57% v.s. 43%). Voor de 
mannelijke bewoners van de Warande  is dit  verschil  kleiner.  Zeer opvallend  is 
dat  de  mannelijke  bewoners  van  de  Uithof  zich  gemiddeld  vaker  op  de 
thuislocatie bevinden dan elders. Voor de vrouwen op de Uithof is dit juist geheel 
andersom,  zij  blijken  juist  het  vaakst  van  huis  (65,90%). Waar  de  mannelijke 
bewoners van de IBB meer locaties bezoeken in vergelijking tot de vrouwelijke 
bewoonsters, blijkt dit bezoek bij de vrouwen daarentegen wel iets meer gericht 
op  locaties  buitenshuis.  Op  de  overige  2  woonlocaties  bezoeken  de  vrouwen 
zowel absoluut meer locaties en is het percentage bezoeken aan locaties, anders 
dan  de  thuislocatie,  significant  hoger  in  vergelijking  tot  hun  mannelijke 
complexgenoten. Wederom kan hier de klassieke theorie, waarbij gesteld wordt 

gender studentfacility Mean 

male IBB 2.58 
  Uithof 2.27 
  Warande 1.93 
female IBB 2.51 
  Uithof 2.47 
  Warande 1.96 
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dat  vrouwen  beperkt  worden  in  hun  ruimtegebruik  gedurende  de  avond  en 
nacht, in twijfel getrokken worden. Het opsplitsen van de buitenhuislijke locaties 
in categorieën zal hier nader inzicht moeten geven. Dit zal dan ook gebeuren in 
het volgende hoofdstuk. 
 
5.1.2: Activiteitencategorieën. 
Om de verschillende bezochte  locaties buitenshuis te kunnen analyseren,  is het 
belangrijk  om  deze  onder  te  verdelen  in  categorieën;  vanaf  nu  de 
“activiteitencategorieën” . 
Er zijn 14 van deze activiteitencategorieën opgesteld. Deze worden in  tabel 5.7 
getoond, met  hun  onderlinge  voorkomen  in  procenten.  De  categorie  “other”  is 
een  restcategorie  waarin  alle  cases  vallen  die  niet  in  de  overige  categorieën 
passen.  Sporten  en  werken  zijn  hier  voorbeelden  van.  Binnen  de  categorie 
“public  space”  vallen  activiteiten  die  ondernomen  worden  in  de  openbare 
ruimte.  Voorbeelden  zijn  iemand  halen  op  het  vliegveld,  of  avondeten  in  het 
park. De categorie “study” slaat op studiegerelateerde activiteiten die buiten de 
thuislocatie plaatsvinden.   
 
Tabel 5.7: de activiteitencategorieen, met het onderling voorkomen in percentages. 
 

0 other 7.90% 5 bar/pub 9.2% 10 cinema 0.5% 
1 home 42.0% 6 club/disco 1.1% 11 cafetaria 0.8% 
2 friends 10.6% 7 restaurant 1.9% 12 public space 4.5% 
3 family 11.4% 8 cultural 

institution 
1.7% 13 study 2.0% 

4 partner's 
place 

4.9% 9 student 
association 

1.3%   total ~100% 

Total (N): 1496 locations       
 
In de meeste gevallen was het mogelijk om direct onderscheid te maken tussen 
de beschikbare activiteitencategorieën.    In geval van  twijfel  is gekeken naar de 
activiteiten  die  hebben  plaatsgevonden  op  de  desbetreffende  locatie.  De 
thuislocatie,  “home” wordt nog  tot deze activiteitencategorieën gerekend, maar 
zal  in  de  hierop  volgende  analyses  buiten  beschouwing  gelaten  worden.  Dit 
scherpt  het  onderscheid  tussen  de  overige  activiteitencategorieën  aan.  Met 
behulp  van  de  activiteitencategorieën  is  het  mogelijk  om  op  een  meer 
gedetailleerd schaalniveau te onderscheiden hoe gebruik wordt gemaakt van de 
faciliteiten die de stad biedt. 
 
Wederom  is  er  een  analyse  uitgevoerd  waarin  de  selectiecriteria,  geslacht  en 
woonlocatie, uitgezet worden tegen de bovengenoemde activiteitencategorieën. 
In figuur 5.8 is dit allereerst gedaan voor de woonlocatie. Er wordt voor gekozen 
om  de  verkregen  waarden  in  percentages  weer  te  geven,  aldaar  er  per 
selectiecriteria ongelijke hoeveelheden participanten hebben deelgenomen. 
 
In overeenstemming met tabel 5.1 ondernemen de bewoners van de IBB ook hier 
de meeste  activiteiten  binnen  het merendeel  van  de  activiteitencategorieën  (7 
van  de  13).  Het  meest  interessant  binnen  het  kader  van  dit  onderzoek  is  het 
aanzienlijk grotere aandeel bezoeken aan locaties die doorgaans zijn gevestigd in 
de  stedelijke  omgeving;  bar/pub,  club/disco,  restaurant,  cultural  institution  en 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cinema;  in de volksmond vaak horecagelegenheden. Deze gelegenheden maken 
vaak deel  uit  van de,  in  hoofdstuk  twee  genoemde,  studenteninfrastructuur  en 
vallen  tevens  binnen  de  subcategorie  “uitgaan”  die  binnen  de  inleiding  is 
opgesteld (m.u.v. cafetaria en cultural institution). Het grotere aandeel bezoeken 
binnen  deze  uitgaanscategorie,  doorgaans  gerelateerd  aan  jonge  mensen; 
studenten,  binnen  de  IBB  groep  wijst  dus  op  een  groter  gebruik  van  de 
aanwezige  studenteninfrastructuur,  zoals  die  in  hoofdstuk  drie  beschreven  is 
door Chatterton (Chatterton 1999). 
Vrienden,  maar  vooral  ook  familie,  worden  door  de  bewoners  van  de  IBB 
beduidend minder bezocht. Het contrast is het grootst met de bewoners van de 
Warande, die het best binnen deze activiteitencategorieën scoren. Opmerkelijk is 
dat  de  Uithof  voor  beide  categorieën,  vrienden  en  familie,  een midden  positie 
inneemt.  Voor  de  hierboven  genoemde,  aan  de  stad  gerelateerde, 
activiteitencategorieën  scoren  de  bewoners  van  de  Uithof  en  de  Warande 
afwisselend  het  laagst.  Opvallend  is  wel  de  dominantie  binnen  de 
activiteitencategorie bar/pub voor de bewoners van de Uithof in vergelijking tot 
die  van  de  Warande.  Daarnaast  wordt  het  hoogst  gescoord  binnen  de 
activiteitencategorie  student  association.  Deze  behoort  als  5e  en  laatste  tot  de 
subcategorie  uitgaan.  Ook  op  het  gebied  van  bezoeken  aan  studiegerelateerde 
locaties scoren de bewoners van de Uithof het hoogst. Deels wordt dit verklaard 
door de relatief grote groep aan Diergeneeskunde participanten, woonachtig op 
de Uithof, die dikwijls in de nacht diensten draaien ten behoeve van hun studie. 
 
Tabel 5.8: het aandeel activiteitencategorieën per woonlocatie. 
 
  IBB Uithof Warande Total 

Other (n=118) 12.7% 16.2% 11.3% 13.6% 
Friends (n=159) 15.6% 19.2% 20.8% 18.3% 
Family (n=170) 11.4% 19.2% 31.2% 19.6% 
partner's place (n=74) 12.7% 6.7% 5.6% 8.5% 
bar/pub (n=138) 20.1% 15.2% 11.3% 15.9% 
club/disco (n=17) 3.6% 0.9% 1.3% 2.0% 
Restaurant (n=28) 4.2% 3.0% 2.2% 3.2% 
cultural institution (n=26) 4.2% 1.8% 3.0% 3.0% 
student association (n=19) 1.3% 4.3% 0.4% 2.2% 
Cinema (n=8) 2.3% 0.0% 0.4% 0.9% 
Cafetaria (n=12) 1.9% 0.9% 1.3% 1.4% 
Public space (n=68) 8.1% 6.7% 9.1% 7.8% 
Study (n=30) 1.9% 5.8% 2.2% 3.5% 
Totals (n=867) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
(p=0.001, df=24, CramersV=0.228) 
(Maximaal 20% van de celfrequentie ≤ 5 & de verwachte celfrequentie ≥ 1) 
 
Om vast te stellen of er een verband aanwezig is tussen de variabelen wordt een 
kruistabel gedraaid, waarbij een Chi‐square  test uitgevoerd wordt. Resulterend 
kan gesteld worden dat er met een betrouwbaarheid van 99% sprake is van een 
zwak, maar significant verband tussen de variabelen. 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Tabel  5.9  toont  de  resultaten  van  een  analysen  waarin  het  geslacht  tegen  de 
activiteitencategorieën is uitgezet. De verschillen tussen man en vrouw blijken in 
de meeste gevallen gering. In 6 van de 13 gevallen bedraagt het verschil minder 
dan  1%.  Binnen  deze  groep  vallen  ondermeer  club/disco,  restaurant  en 
bioscoopbezoek; hiervoor allemaal gecategoriseerd als uitgaansgelegenheden. In 
5 van de 13 gevallen wordt  een verschil  van  tussen de 1.1% en 3% gevonden. 
Barbezoek,  maar  voornamelijk  ook  familiebezoek,  verschillen  aanzienlijk  per 
geslacht. De deelnemende mannen zijn, percentueel gezien, vaker  in het café te 
vinden, terwijl de deelnemende vrouwen juist vaker bij de familie thuis zijn. Ook 
zijn  de  vrouwelijke  participanten  gemiddeld  vaker  bij  de  partner.  Hoewel  het 
slechts kleine percentages betreft (m.u.v. de activiteitencategorie bar/pub), blijkt 
uit  deze  cijfers  toch  dat  de  man  gemiddeld  wat  vaker  naar  locaties  gaat  die 
gerelateerd zijn aan de subcategorie uitgaan. De gemiddeld grotere hoeveelheid 
locaties die wordt bezocht door de  vrouwelijke participanten per  avond  (tabel 
5.3) zal dus in grote mate veroorzaakt worden door de familiebezoeken. Het feit 
dat vrouwen minder uitgaanslocaties bezoeken wijst, in tegenstelling tot eerdere 
bevindingen,  tot een beperkter gebruik van de stad daar  instanties gerelateerd 
aan  uitgaan  vaak  in  de  stad  te  vinden  zijn.  Wanneer  echter  de  numerieke 
hoeveelheid café‐ en barbezoeken over de onderzoeksperiode als uitgangspunt 
wordt gebruikt, 59 voor de man en 79 voor de vrouw, en dit gedeeld wordt door 
het aantal participanten per geslacht, blijkt de hoeveelheid café‐ en barbezoeken 
per geslacht nagenoeg gelijk. Het lagere percentage aan café‐ en barbezoek lijkt 
in  dit  geval  voor  een  deel  verklaard  te worden  door  een  secondair  effect;  het 
eerder genoemde familiebezoek. 
 
Tabel 5.9: het aandeel activiteitencategorieën per geslacht. 
 

  

male female Total 

Other (n=118) 15.1% 12.7% 13.6% 
Friends (n=159) 19.6% 17.5% 18.3% 
Family (n=170) 16.6% 21.5% 19.6% 
partner's place (n=74) 6.9% 9.5% 8.5% 
bar/pub (n=138) 17.8% 14.7% 15.9% 
club/disco (n=17) 2.7% 1.5% 2.0% 
Restaurant (n=28) 3.3% 3.2% 3.2% 
cultural institution (n=26) 2.7% 3.2% 3.0% 
student association (n=19) 2.7% 1.9% 2.2% 
Cinema (n=8) 1.2% 0.7% 0.9% 
Cafetaria (n=12) 1.8% 1.1% 1.4% 
public space (n=68) 7.3% 8.2% 7.8% 
Study (n=30) 2.1% 4.3% 3.5% 
Totals (n=867) 100.0% 100.0% 100.0% 
(p=0.351, df=13) 
(Maximaal 20% van de celfrequentie ≤ 5 & de verwachte celfrequentie ≥ 1) 
 
Hiermee  lijkt  het  erop  dat  alleen  verhoudingsgewijs,  binnen  het  totaal  aan 
ondernomen  activiteiten,  een  kleine  “gender  division  of  space”  (Pain  1997) 
aanwezig is. Verschillen zijn zeer klein, hetgeen het trekken van harde conclusies 
lastig maakt. Daarnaast bestaat de kans dat onjuiste conclusies getrokken wordt, 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omdat het aantal waarnemingen binnen enkele activiteitencategorieën erg klein 
is.  
De  cijfers  lijken  daarentegen  zeker  niet  aan  te  tonen  dat  de  vrouwelijke 
participanten geheel weigeren gebruik te maken van de stad. Een beweging die 
richting  het  door  Koskela  (Koskela  1997)  beschreven  “taking  the  bold  walk” 
neigt, valt hierbij dan ook te constateren. De aanname dat mannen en vrouwen 
zich in twee “werelden” bevinden, één masculine en één feminine, gedurende het 
gebruik  van  de  stad  lijkt  vanuit  de  cijfers  niet  aannemelijk.  Ook  hier  moet 
rekening gehouden worden met aan de actieruimte van zowel man als vrouw. In 
hoofdstuk  5.2.2  blijkt  dat  deze  nagenoeg  gelijk  zijn.  Wanneer  binnen  de 
kruistabel een Chi‐square test wordt gedaan, blijkt er geen statistisch significant 
verband aanwezig. 
 
Wanneer  geslacht  en  woonlocatie  gecombineerd  uitgezet  worden  in  een 
kruistabel  tegen  de  activiteitencategorieën  levert  dit  in  veel  gevallen  geen 
vergelijkbare  resultaten  op  doordat  veel  van  de  cellen  binnen  de  tabel 
onvoldoende  gevuld  zijn.  Er  is  daarom  besloten  om  alleen  de 
uitgaanscategorieën  te  betrekken  binnen  de  analyse  (‘bar/pub’,  ‘club/disco’, 
‘restaurant’, ‘student association’ en ‘cinema’) met uitzondering van de “cultural 
institution”  omdat  de  weinige  bezoeken  binnen  deze  categorie  ook  nog  zeer 
divers verdeeld waren over verschillende gelegenheden (tabel 5.10).  
 
Tabel 5.10: het aandeel activiteitencategorieën per woonlocatie en geslacht. 
 

    
bar/pub club/disco restaurant student 

association 
cinema Total 

Male IBB (n=45) 64.4% 15.6% 11.1% 2.2% 6.7% 100% 
  Uithof (n=36) 63.9% 2.8% 11.1% 22.2% 0.0% 100% 
  Warande (n=11) 63.6% 9.1% 18.2% 0.0% 9.1% 100% 
  Total (n=92) 64.1% 9.8% 12.0% 9.8% 4.3% 100% 
Female IBB (n=52) 63.5% 7.7% 15.4% 5.8% 7.7% 100% 
  Uithof (n=42) 65.9% 4.9% 14.6% 14.6% 0.0% 100% 
  Warande (n=52) 76.0% 8.0% 12.0% 4.0% 0.0% 100% 
  Total (n=118) 66.9% 6.8% 14.4% 8.5% 3.4% 100% 

(Meer dan 20% van de celfrequentie kleiner dan 5 & de verwachte celfrequentie is kleiner dan 1) 
 
Logischerwijs vinden binnen het  figuur wat verschuivingen plaats  ten opzichte 
van  de  voorgaande  figuren,  aangezien  slechts  een  uitsnede  van  het  totaal  aan 
activiteiten is meegenomen. Voor bar‐ en cafébezoek worden, zowel per geslacht 
als  per  woonlocatie,  vrijwel  vergelijkbare  waarden  aangetroffen.  De  vrouwen 
wonende  op  de  Warande  vormen  hierop  een  uitzondering.  Ook  het 
restaurantbezoek  blijkt  voor  zowel  woonlocatie  en  geslacht  nagenoeg  gelijk. 
Waar  de  cellen  niet  nul  bedragen  binnen  de  “cinema”  activiteitencategorie, 
blijken  verschillen  ook  hier  gering.  Echter,  in  overeenstemming met  tabel  5.8, 
wordt ook binnen deze tabel de dominantie van vooral de mannelijke bewoners 
van  de  Uithof  binnen  de  activiteitencategorie  “student  association”  gevonden. 
Ook  bezoeken  wederom  mannelijke  bewoners  van  de  IBB  het  meest  de 
discotheek.  Opvallend,  zoals  gezegd,  is  het  afwijkende  cafébezoek  van  de 
vrouwelijke  Warandebezoekers.  Het  vertoonde  locatiegebruik  en  daarmee 
ruimtegebruik  is  tegen  de,  in  de  theorie  beschreven,  klassieke  verhouding  in 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groter dan dat van de mannen op deze “relatief afgelegen” woonlocatie. Hiermee 
lijken de constateringen die gedaan werden op basis van tabel 5.9 genivelleerd 
tot op een niveau waar het ruimtegebruik van vrouwen dat van manen zeer sterk 
benadert. Bovenstaande constateringen gelden nogmaals als aanwijzing voor de 
beschreven  “bold  walk”  door  de  vrouw  (Koskela  1997).  De  afstand  tussen  de 
uitgaansinfrastructuur  (veelal  studenteninfrastructuur)  en  de  thuislocatie  lijkt 
dus  minder  problematisch  voor  vrouwen  die  op  de  Warande  wonen.  Het 
afstandseffect voor alleen de uitgaanscategorieën wordt slechts in zeer beperkte 
mate  teruggevonden.  Eerdere  uitspraken  gedaan  met  betrekking  tot  dit 
afstandseffect, blijken vooral ter zake doende wanneer vergeleken wordt binnen 
het totaal aan ondernomen activiteiten buitenhuis. 
 
Wanneer een Chi‐square test uitgevoerd wordt voor de bovenstaand beschreven 
kruistabel,  blijkt  dat  niet  aan  de  voorwaarden  wordt  voldaan.  Over  eventueel 
aanwezige verbanden kan dus geen uitspraak gedaan worden. 
 
5.2: Het waar vraagstuk; een analyse van het ruimtegebruik. 
Binnen deze paragraaf wordt bekeken welke ruimten de deelnemende studenten 
gebruiken om hun activiteiten in te ontplooien. In een eerste instantie wordt dit 
gerealiseerd  door  de  veel  voorkomende  postcodes  binnen  dit  onderzoek  te 
groeperen, waarvan ‘postcodegroepen’ gevormd worden. In een tweede analyse 
worden  de  straten  die  zich  binnen  deze  postcodegroepen  bevinden  nader 
bekeken. 
 
5.2.1: Analyse van de postcodegroepen. 
Voor  een  eerste  analyse  worden  zogenaamde  ‘postcodegroepen’  aangemaakt. 
Deze  postcodegroepen  bestaan  uit  een  postcodenummer,  met  daaraan 
gekoppeld  de  naam  van  de  wijk(en)  die  binnen  deze  selectie  liggen.  Een 
postcodegroep wordt  geselecteerd  indien  deze  uit  5  of meer  cases  bestaat.  De 
resultaten van deze eerste analyse worden weergegeven in appendix 5. 
 
Opvallend  binnen  dit  figuur  zijn  de  hoge  waarden  voor  de  postcodegroepen 
Rijnsweerd/de  Uithof,  Sterrenwijk  en  Patijnpark/Indische  buurt/Verzetswijk. 
Verwonderlijk  is  dit  niet,  aangezien  de  drie  aan  het  onderzoek  deelnemende 
studentencomplexen zich in deze drie buurten bevinden. Ook de binnenstad van 
Utrecht  wordt  relatief  vaak  bezocht  (≥  100  cases),  in  totaal  229  maal  op  een 
totaal  van 867 buitenhuislijke  activiteitenlocaties. Hierna  valt  een  groot  gat  en 
neemt het aantal cases per postcodegroep af van 21 naar 5. Opmerkelijk is dat de 
locaties die hier gevonden worden een gespreid patroon vertonen en niet terug 
te leiden zijn naar specifieke steden, dan wel regio’s binnen Nederland. Voor de 
stad Utrecht is er nog een zestal postcodegroepen te vinden waarin een beperkt 
aantal  cases  voorkomen.  Dit  mag  logisch  heten,  daar  het  onderzoek  heeft 
plaatsgevonden  binnen  Utrecht.    Een  grote  stad  als  Amsterdam  echter,  komt 
slechts één maal  in de  tabel voor. Andere grote steden zoals Rotterdam of Den 
Haag  ontbreken  geheel  binnen  de  tabel.  Middelgrote  (Delft,  Apeldoorn, 
Nijmegen)  en  kleine  steden/dorpen  (Den  Burg,  Werkendam,  Olst)  zijn 
daarentegen  wel  vertegenwoordigd.  In  veel  gevallen  betreft  het  hier  de 
woonlocatie  van  de  ouders.  Dit  wijst  erop  dat  locaties  buiten  de  vaste 
woonlocatie  en  de  woonlocatie  van  de  ouders,  weinig  bezocht  worden 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(frequentie < 5). Het ondernemen van activiteiten buiten de eigen stad, dan wel 
die van de ouders, lijkt niet populair.  
Onder  de  categorie  ‘other’  vallen  alle  postcodes  die  cumulatief  minder  dan  5 
maal voorkomen in een postcodegroep. 
 
5.2.2: Analyse van de stratengroepen. 
In  een  tweede  analyse  kan  binnen  deze  postcodegroepen  op  straatniveau 
bekeken worden waar de student veelvuldig  te vinden  is,   weer met uitsluiting 
van  het  woonadres.  Bij  deze  analyse,  wordt  tevens  alleen  een  beschrijving 
gegeven  van  het  ruimtegebruik  binnen  de  stad  Utrecht.  De  resultaten  hiervan 
zijn  te  vinden  in  tabel  5.11.  Straatgroepen  zijn  geselecteerd  op  basis  van  hun 
voorkomen, waarbij straten met een frequentie van 4 of meer zijn geselecteerd.  
 
Tabel 5.11: Straten waar door participanten activiteiten zijn ondernomen (frequentie > 3) 
 

Street Frequency Percentages Veel voorkomende gelegenheden 
Oudegracht 42 15.56% Tivoli, café de Flater, café Belgie, café het 

oude Pothuys, Quignon, le connaisseur, de 
oude Muntkelder, Rembrandt bioscoop. 

Uppsalalaan 28 10.37% Sportcomplex Olympos. 
Domplein 27 10.00% Café 't Weeshuis, Academiegebouw, 

Utrechts centrum voor kunsten 
Yalelaan 21 7.78% Faculteit Diergeneeskunde. 
Heidelberglaan 16 5.93% Universiteitsgebouwen, Bibliotheek 

Universiteit Utrecht, supermarkt. 
Neude 11 4.07% Café 't Neutje, café de Beurs, Tweetakt. 
Nobelstraat 9 3.33% Eetcafe Florin, restaurant Popocateptl, café 

de Rex, café de Kneus. 
Voorstraat 9 3.33% ACU, club Derrick, café het Hart. 
Twijnstraat 8 2.96% Supermarkt. 
Adriaen van 
Ostadelaan 

7 2.59% Persoonlijke contacten. 

Jansdam 7 2.59% Café Mick O'Connells. 
Janskerkhof 7 2.59% Club Filemon en Baucis, café het Pakhuis. 
Mariaplaats 7 2.59% Bison bowling centrum. 
Oudkerkhof 7 2.59% Café nieuwe dikke Dries, café Havana. 
van Rensselaerlaan 7 2.59% IKEA Utrecht. 
Lange Jansstraat 6 2.22% t gras van de Buren. 
Lucasbolwerk 6 2.22% Heerenplein. 
Tolsteegbrug 6 2.22% Louis Hartloper complex. 
Verlengde 
Hoogravenseweg 

6 2.22% Studentenverenigingen Triton & ORCA. 

Keistraat 5 1.85% Persoonlijke contacten. 
Achter de Dom 4 1.48% Universiteit Utrecht. 
Arthur van 
Schendelstraat 

4 1.48% Persoonlijke contacten. 

Hoogt 4 1.48% Café- en filmtheater 't Hoogt. 
Kromme Nieuwe 
Gracht 

4 1.48% Veritas, U-theater. 

Kruisstraat 4 1.48% Cultureel centrum Parnassos. 
Merelstraat 4 1.48% Persoonlijke contacten. 
Stationsplein 4 1.48% Afwisselend. 

  270 100.00%   
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De Oudegracht blijkt als straat tussen 7 uur in de avond en 7 uur in de ochtend 
het vaakst bezocht te worden door de participerende studenten. Een samenspel 
tussen  de  activiteitencategorieën  cafés,  clubs  en  restaurants  (zie  tabel  5.7)  en 
bovenstaande  locatie  lijkt de oorzaak hiervan; de Oudegracht huisvest veel van 
deze  gelegenheden.  Het  Domplein  heeft  naast  een  dergelijke  functie,  ook  een 
culturele en studiegerelateerde functie. Een zesde plaats wordt ingenomen door 
de Neude, een van de meer bekende pleinen van de stad Utrecht. Dit plein, met 
zijn  grote  hoeveelheid  terrassen,  functioneert  een  groot  deel  van  de  tijd  als 
ontmoetingsplaats,  waarna  de  activiteiten  zich  naar  binnen  verplaatsen  in  de 
loop van de avond in de verschillende horecagelegenheden. Gedurende bepaalde 
weken  van  het  jaar  vinden  op  het  plein  tevens  evenementen  plaats.  Deze 
tweedeling  met  betrekking  tot  de  functie  van  het  plein  wordt  teruggevonden 
binnen  de  dataset  (tabel  5.11).  Ook  hier  is  een  relatie  tussen  de  hoeveelheid 
cafébezoeken en het aantal bezoeken aan de locatie terug te vinden.  
Het grote aantal bezoeken aan de Uppsalalaan wordt geheel verklaard doordat 
daar het studentensportcomplex Olympos is gevestigd (zie hoofdstuk 3.2). Sport 
lijkt  dus  belangrijk  voor  de  student.  Echter,  naast  een  sportfunctie  vervult 
Olympos  ook  een  barfunctie  hetgeen  het  doen  van  uitspraken  hierover  lastig 
maakt.  Binnen  de  analyse  van  de  activiteitencategorieën  is,  mede  hierdoor, 
gekozen om geen onderscheid te maken naar een categorie “sport”. 
De bezoeken aan de Yalelaan en Heidelberglaan zijn beide studiegerelateerd. Op 
de  Yalelaan  is  ondermeer  de  faculteit  en  het  proeflokaal  van  de  studie 
diergeneeskunde gevestigd. De 21 bezoeken aan de Yalelaan worden dan ook in 
hun  geheel  verklaard  door  bezoeken  van  de  deelnemende 
diergeneeskundestudenten.  Het  grote  aantal  bezoeken  aan  de  Heidelberglaan 
kan  verklaard  worden  doordat  zowel  een  aantal  belangrijke 
Universiteitsgebouwen  als  de  Universiteitsbibliotheek  zich  aan  deze  weg 
bevinden.  Daarnaast  is  hier  ook  de  supermarkt  van  de  woonlocatie  Uithof  te 
vinden.  
Hoewel het aantal bezoeken binnen de tabel vanaf hier sterk teruglopen, blijken 
de  bezochte  straten  nog wel  een  duidelijk  specifieke  functie  te  hebben  binnen 
het  geheel.  Op  de  Nobelstraat  worden  voornamelijk  eetgelegenheden  en/of 
(eet)cafés bezocht terwijl de meest nabije supermarkt voor het IBB complex zich 
in  de  Twijnstraat  bevindt.  Om  deze  reden  wordt  de  laatst  genoemde  straat 
relatief vaak bezocht. Andere duidende voorbeelden zijn de  Jansdam, die enkel 
wordt  bezocht  doordat  café Mick O’Connels  daar  is  gevestigd,  de Tolsteegbrug 
waar  het  Louis  Hartloper  Complex  zich  bevindt  en  de  verlengde 
Hoogravenseweg waar de studentenverenigingen Triton en ORCA gevestigd zijn. 
Concluderend kan gesteld worden, dat de participerende studenten vooral veel 
gebruik maken van de binnenstad (binnen de Singel) en van de Uithof. Op deze 
locaties blijkt veelal een groot aandeel van de studenteninfrastructuur gevestigd 
te  zijn.  De  relatieve  ligging  van  de  bezochte  locaties  ten  opzichte  van  elkaar, 
evenals  de  ligging binnen de  stad wordt  in  figuur 5.1  visueel weergegeven. De 
rood  gearceerde  straten  zijn  de  straten  die  in  bovenstaande  tabel  voorkomen. 
Enkel  de  locaties,  bezocht  ten  behoeve  van  ‘persoonlijke  contacten’;  veelal 
woonlocaties  van  de  partner  dan  wel  vrienden,  liggen  niet  binnen  dit  gebied 
(Merelstraat en Arthur van Schendelstraat), met uitzondering van de Keistraat. 
Deze zullen dan ook niet op de kaart weergegeven worden. 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Figuur 5.1: Ligging van de bezochte straten; boven binnenstad, beneden Uithof. 
(Google‐Maps 2009). 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Hetzelfde geldt voor de van Rensselaerlaan (werkgerelateerd) en de Verlengede 
Hoogravenseweg,  waar  roeiverenigingen  gevestigd  zijn  nabij  de  grote  kanalen 
van Utrecht (o.a. Vaartsche Rijn). Overeenkomstig met hetgeen Chatterton stelt 
binnen  zijn  stuk  (Chatterton  1999),  blijkt  de  aangeboden 
studenteninfrastructuur juist op deze studie‐ en uitgaansgerichte locaties vaak te 
worden gebruikt door de studenten. 
 
In  de  voorgaande  hoofdstukken  werd  een  aantal  maal  gerefereerd  aan  de 
actieruimte van zowel mannen als vrouwen. Wanneer de straatgroepen gesplitst 
worden  naar  geslacht,  blijken  er  weinig  grote  verschillen  op  te  treden  met 
uitzondering van locaties die gerelateerd zijn aan de studie. Vrouwen bezoeken 
bijvoorbeeld  17  van  de  21  keer  de  Yalelaan  en  11  van  de  16  keer  de 
Heidelberglaan.  Voor  straten  als  de  Oude  gracht,  de  Neude  en  de  Voorstraat 
worden  respectievelijk  de  volgende  frequenties  gevonden;  23  (man)  tegen  19 
(vrouw),  3 (man) tegen 8 (vrouw) en 4 (man) tegen 5 (vrouw). Verschillen zijn 
dus  klein  en  wijzen  zeker  niet  op  actieruimtes  die  duidelijk  van  elkaar 
verschillen. 
 
5.3: Het wanneer vraagstuk; een analyse van het tijdgebruik. 
Binnen  de  hierop  volgende  paragrafen  worden  zaken  geanalyseerd  met 
betrekking tot het tijdstip van de door de participant te ondernemen activiteiten. 
Er wordt binnen twee verschillende schaalniveaus gewerkt: dagen van de week 
in relatie tot elkaar (weekniveau) en op het niveau van de avond (avondniveau). 
Alleen de activiteiten buiten huis worden hierbij in acht genomen. 
 
5.3.1: Analyse van het weekniveau. 
Om  uitspraken  te  kunnen  doen  op  het  niveau  van  de  week,  wordt  allereerst 
gekeken  naar  het  gemiddelde  aantal  ondernomen  activiteiten  per  persoon  per 
dag  van  de  week.  Dit  wordt  gedaan  met  behulp  van  een  variantieanalyse, 
waarvan  het  resultaat  in  tabel  5.12  getoond  wordt.  Naast  de  gemiddelden 
worden  tevens de  exacte hoeveelheid dagen  getoond die  binnen de  steekproef 
voorkomen.  Te  zien  is  dat  verdeling  van  de  dagen  binnen  het  onderzoek  niet 
geheel  gelijk  is.  Daarnaast  heeft  een  persoon  1  dag  binnen  de  dagboekjes  niet 
ingevuld (21*31 ≠ 650). 
 
Tabel 5.12: het gemiddeld aantal ondernomen activiteiten per dag van de week. 
 
Day of the week Mean N 

Monday 1.96 92 
Tuesday 2.34 93 
Wednesday 2.33 93 
Thursday 2.60 92 
Friday 2.41 94 
Saturday 2.53 93 
Sunday 1.94 93 
Total 2.30 650 
(F=3.3, df=6, p=0.003, R2=0.001) 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Er  treed  een  duidelijk  verschil  op  tussen  de  verschillende  dagen.  Op  de 
donderdag  worden  de  meeste  activiteiten  ondernomen  buiten  huis;  2.6 
activiteiten.  Daar  de  donderdag  in  Utrecht  traditioneel  de  studenten 
‘uitgaansavond’  is,  mag  dit  niet  verwonderlijk  heten.  Kort  hierop  volgt  de 
zaterdag  (2.53),  op  enige  afstand  de  vrijdag  (2.41).  De  hoge  scores  voor  deze 
dagen houden waarschijnlijk verband met het feit dat de dagen na de vrijdag‐ en 
zaterdagavond doorgaans vrije dagen zijn. Zeer opvallend zijn de zondag en de 
maandag  binnen  het  figuur.  Op  deze  dagen  worden  aanmerkelijk  minder 
activiteiten  per  avond  buiten  huis  ondernomen  (respectievelijk  1.94  en  1.96) 
wanneer  wordt  vergeleken  met  de  overige  dagen  van  de  week.  Wanneer  de 
zondag met de donderdag wordt vergeleken, bedraagt het verschil 34%. Ook het 
verschil  met  de  dinsdag  en  woensdag,  die  een  midden  positie  innemen,  is 
aanzienlijk.  De  zondag,  op  de  voet  gevolgd  door  de maandag,  blijken  de minst 
aantrekkelijke dagen om activiteiten te ondernemen buitenshuis. Het feit dat de 
voorgaande  drie  dagen  gemiddeld  “drukke”  dagen  zijn,  zou  hiervoor  als 
verklaring kunnen gelden. 
Een tweede zaak die in het oog springt, is dat de zondag en maandag, evenals de 
dinsdag en woensdag elkaar minimaal ontlopen. Verschillen bedragen maximaal 
0.02 activiteiten.   Uit het  figuur blijkt dus een zeer sterke preferentie vanuit de 
participanten met betrekking  tot het ondernemen van activiteiten op zowel de 
donderdag als de zaterdag. Een zwakkere preferentie bestaat voor de vrijdag. 
 
Binnen een volgende analyse wordt bekeken of bepaalde activiteitencategorieën, 
zoals  vastgesteld  in  hoofdstuk  5.2.2,  relatief  meer  voorkomen  op  bepaalde 
avonden van de week. In tabel 5.13 zijn de resultaten van deze analyse te vinden.  
Wederom zijn alleen de buitenhuislijke locaties meegenomen in de analyse. Aan 
de hand van de percentages, te vinden binnen de tabel, kunnen de verschillende 
dagen  met  elkaar  vergeleken  worden.  Daarnaast  kan  per  activiteitencategorie 
per dag een vergelijking gemaakt worden ten opzichte van het gemiddelde aan 
activiteitencategorieën  op  deze  dag;  vanaf  nu  het  activiteiten  gemiddelde  (van 
maandag tot zondag zijn deze achtereenvolgens: 9.3, 12.5, 12.8, 16.4, 17.2, 19.3, 
12.6). 
Wanneer gekeken wordt naar het cafébezoek blijkt dat, in overeenstemming met 
wat  hierboven  reeds  is  geconstateerd,  op  de  donderdagen,  vrijdagen  en 
zaterdagen  relatief  vaker  het  café wordt  bezocht  in  vergelijking  tot  de  andere 
dagen. Vooral wanneer vergeleken wordt met het activiteiten gemiddelde voor 
de  dagen  donderdag  (16,4%),  vrijdag  (17,2%)  en  zaterdag  (19,3%),  scoort  de 
categorie  ‘bar/pub’  beduidend hoger  (respectievelijk 26.8%, 19.8% en 21.6%). 
De  overige  dagen  scoren  allemaal  aanzienlijk  lager  dan  het  activiteiten 
gemiddelde,  met  uitzondering  van  de  dinsdag  waar  een  vergelijkbare  score 
wordt gevonden. Als hierbij getest wordt op een verband met de voor deze dag 
hoge gevonden waarden voor de categorie “student association”, blijkt deze niet 
aanwezig.  Er  wordt  in  alle  gevallen  direct  naar  huis  gegaan  na  de  activiteit 
“student association”, waarbij het lijkt alsof het hogere aandeel cafébezoeken op 
de dinsdag wordt verklaard vanuit een preferentie. 
Bovenstaande bevindingen ondersteunen het in de vorige sectie geopperde idee, 
dat de donderdag, vrijdag en zaterdag de meest gangbare “uitgaansavonden” zijn 
voor  de  (deelnemende)  student.  De  dinsdag  lijkt  het  “second  best”  alternatief. 
Waneer  daarentegen  wordt  gekeken  naar  discotheekbezoek  scoren  alleen  de 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donderdag en vrijdag hoog, zowel in vergelijking tot de overige dagen als tot de 
activiteitengemiddelden. Voor de overige dagen,  inclusief  de  zaterdag,  geld dat 
deze waarden  beduidend  lager  liggen. Mogelijk  heeft  dit  te maken met  het  op 
bezoek  gaan  bij  familie.  Doorgaans  gebeurt  dit  in  het  weekend,  wat  de  figuur 
bevestigt:  in vergelijking tot de overige dagen en tot het activiteitengemiddelde 
is  het  familiebezoek  op  de  zaterdag  en  zondag  aanzienlijk  hoger.  Binnen 
hoofdstuk  5.4  wordt  geen  enkele  maal  een  (deel  van  een)  activiteitenketen 
aangetroffen  waarbij  de  activiteitencategorie  “club/disco”  gecombineerd 
voorkomt  met  de  activiteitencategorie  “family”  als  eind  categorie.  Dit  wijst 
inderdaad  op  het  feit  dat  de  activiteitencategorie  “club/disco”  relatief  minder 
bezocht  wordt  op  de  zaterdag,  doordat  dan  de  familie  aanmerkelijk  vaker 
bezocht wordt.  Voor de  twee maal  dat  er  een discotheek bezocht wordt  op de 
zaterdag,  is  dit  tevens  een  discotheek  binnen  Utrecht.  Op  de  vrijdag wordt  de 
familie niet vaker bezocht waardoor het aantal “disco/club” bezoeken niet wordt 
beperkt.  Voor  cafébezoek  blijkt  familiebezoek  geen  beperkende  factor,  daar 
binnen  de  activiteitenketens  een  combinatie  van  deze  twee 
activiteitencategorieën wel  frequent wordt  aangetroffen. Mede  hierdoor wordt 
voor de zaterdag binnen de activiteitencategorie “bar/pub” wel de hoge waarde 
gevonden, die ook al bleek in het voorgaande hoofdstuk. 
Ook opvallend binnen het figuur is de categorie ‘student association’. Deze wordt 
enkel  significant meer  bezocht  op  dinsdag,  woensdag  en  donderdag.  Maandag 
ligt  dicht  bij  het  activiteiten  gemiddelde.  Ook  dit  zal  samenhangen  met  het 
familiebezoek. Veel studentenverenigingen zijn vrijdags, evenals gedurende het 
weekend gesloten, vaak met het gedachtegoed dat  in deze tijd de familie wordt 
bezocht. 
 
Vrienden worden het meest bezocht op zaterdagen, het minst op maandagen. Dit 
geldt ook voor restaurants. Dit heeft mogelijk te maken met het feit dat zaterdag 
een  uitgaansavond  is.  Het  zou  zo  kunnen  zijn  dat  vrienden  voorafgaand  aan 
bijvoorbeeld een cafébezoek, afspreken bij  iemand  thuis of om wat eten  in een 
restaurant.  Wanneer  deze  hypothese  wordt  nagegaan  binnen  de 
activiteitenketens (zie hoofdstuk 5.4) blijkt dit inderdaad het geval. In 8 gevallen 
wordt  op  de  zaterdag  aansluitend  een  café  bezocht  na  vriendenbezoek.  Dit 
verklaart al een aanzienlijk deel van het  totaal van 34 vriendenbezoeken op de 
zaterdag. Voor restaurantbezoek is dit echter maar één maal het geval. Binnen de 
‘cultural institution’ categorie scoort voornamelijk de zondag laag wanneer deze 
met de overige dagen wordt vergeleken. Dit heeft  te doen met het  feit dat veel 
culturele  instanties  gesloten  zijn  op  de  zondag.  Voor  de  overige  categorieën  is 
het lastig om tot conclusies te komen, doordat het aantal cases klein is, dan wel 
doordat de inhoud van de categorie te divers is om uitspraken over te doen. Deze 
analyse  in  acht  houdende,  kan  gesteld  worden  dat  voornamelijk  op  de 
donderdagen  en  vrijdagen  de  meeste  activiteiten  ondernomen  worden, 
gerelateerd  aan  de  subcategorie  uitgaan  (“bar/pub”,  “club/disco”,  “restaurant”, 
“student  asociation”  en  “cinema”).  Zaterdag  volgt  hier  kort  op.  Dit  gaat  echter 
niet  op  voor  de  studentenverenigingen;  deze  blijken  dicht  gedurende  het 
weekend.  Ook  voor  de  activiteitencategorie  “bioscoop”  kan  dit  niet  gezegd 
worden;  de  vulling met  betrekking  tot  de  verscheidene  dagen  is  hier  te  klein. 
Statistische toetsing met de chi‐kwadraat toets is niet mogelijk omdat niet aan de 
voorwaarden hiervoor wordt voldaan. 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Tabel 5.13: het aandeel bezoeken aan de activiteitencategorieen per dag van de week. 
 

  

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Total 

Other (N=118) 15.3% 14.4% 22.0% 16.1% 11.0% 11.0% 10.2% 100% 
Friends (N=159) 13.2% 13.8% 11.9% 13.8% 15.7% 21.4% 10.1% 100% 
Family (N=170) 5.9% 4.7% 8.2% 9.4% 18.8% 32.4% 20.6% 100% 
Partner’s place 
(N=74) 

12.2% 16.2% 12.2% 14.9% 14.9% 12.2% 17.6% 100% 

Bar/pub (N=138) 4.3% 13.0% 5.8% 26.1% 20.3% 21.7% 8.7% 100% 
Club/disco (N=17) 5.9% 0.0% 5.9% 29.4% 41.2% 11.8% 5.9% 100% 
Restaurant (N=28) 0.0% 14.3% 7.1% 17.9% 28.6% 21.4% 10.7% 100% 
Cultural institution 
(N=26) 

7.7% 19.2% 19.2% 15.4% 23.1% 11.5% 3.8% 100% 

Student association 
(N=19) 

10.5% 42.1% 26.3% 21.1% 0.0% 0.0% 0.0% 100% 

Cinema (N=8) 25.0% 12.5% 12.5% 12.5% 0.0% 25.0% 12.5% 100% 
Cafetaria (N=12) 0.0% 0.0% 8.3% 41.7% 16.7% 16.7% 16.7% 100% 
Public space 
(N=68) 

4.4% 13.2% 22.1% 16.2% 20.6% 11.8% 11.8% 100% 

Study (N=30) 23.3% 13.3% 16.7% 10.0% 10.0% 10.0% 16.7% 100% 
Total (N=867) 9.3% 12.5% 12.8% 16.4% 17.2% 19.3% 12.6% 100% 

(Meer dan 20% van de celfrequentie kleiner dan 5 & de verwachte celfrequentie is kleiner dan 1) 
 
Om de bovenstaande bevindingen aan te scherpen, wordt hierna op de alle dagen 
van  de week  gekeken  naar  de  eindtijd  van  de  desbetreffende  avond  (activiteit 
slapen).  Verwacht  mag  worden  dat  gemiddeld  genomen  de  eindtijd  op  de 
bovengenoemde  “uitgaansavonden”  later  zal  zijn.  In  tabel  5.14  worden  de 
resultaten van deze analyse getoond.  
 
Tabel 5.14: de gemiddelde eindtijd van de avond per dag van de week. 
 

  

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Total 

19h (N=1) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1% 0.2% 
20h (N=3) 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.2% 0.5% 
21h (N=12) 1.1% 1.1% 1.1% 2.2% 2.2% 2.2% 3.2% 1.9% 
22h (N=72) 13.2% 8.6% 12.9% 3.3% 11.0% 8.6% 20.4% 11.2% 
23h (N=192) 35.2% 38.7% 39.8% 27.5% 19.8% 12.9% 34.4% 29.8% 
0h (N=181) 34.1% 28.0% 26.9% 29.7% 28.6% 28.0% 21.5% 28.1% 
1h (N=75) 11.0% 8.6% 9.7% 8.8% 13.2% 18.3% 11.8% 11.6% 
2h (N=44) 2.2% 8.6% 2.2% 9.9% 11.0% 10.8% 3.2% 6.8% 
3h (N=27) 0.0% 3.2% 1.1% 9.9% 7.7% 7.5% 0.0% 4.2% 
4h (N=20) 2.2% 2.2% 3.2% 4.4% 3.3% 5.4% 1.1% 3.1% 
5h (N=14) 0.0% 1.1% 3.2% 2.2% 3.3% 4.3% 1.1% 2.2% 
6h (N=4) 0.0% 0.0% 0.0% 2.2% 0.0% 2.2% 0.0% 0.6% 
Total 91 93 93 91 91 93 93 645 
Total (N=645) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

(Meer dan 20% van de celfrequentie kleiner dan 5 & de verwachte celfrequentie is kleiner dan 1) 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Wederom blijken er grote verschillen. Opvallend is dat de hoogste scores voor de 
dagen  zondag, maandag,  dinsdag  en woensdag  allen  in  de  categorie  23.00  uur 
vallen. De categorie die hierna het hoogst scoort is de 00.00 uur categorie. Voor 
de benoemde uitgaansavonden ligt dit andersom. Voor de zaterdag is het beeld 
nog scherper, hier scoort de 00.00 uur categorie het hoogst en volgt daarna de 
01.00 uur  categorie. Wanneer naar het  verdere verloop van de  avond gekeken 
wordt,  is  tevens  te  zien  dat  het  percentage  aan  eindtijden  in  de  02.00  uur  en 
03.00 uur categorie beduiden hoger ligt voor de zaterdag,  in vergelijking tot de 
andere dagen. Hierna blijft dit verschil in stand, maar vlakt het af. De eindtijd ligt 
dus  later  op  de  avonden  donderdag,  vrijdag  en  zaterdag  hetgeen  wederom 
bevestigd  dat  dit  de  meest  gebruikte  avonden  zijn  voor  de  deelnemende 
studenten om uit  te gaan. Er worden slechts 645 waarden gevonden  (ipv 650) 
doordat er op 5 avonden geen begintijd voor de activiteit slapen is genoteerd in 
de nachtboekjes. 
 
5.3.2 Analyse van het avondniveau. 
Als  een  derde  onderdeel,  wordt  binnen  deze  paragraaf  gekeken  of  bepaalde 
begin‐  en  eindtijden  gekoppeld  zijn  aan  bepaalde  activiteitencategorieën. 
Allereerst  vindt  een  analyse  van  de  begintijd  plaats,  waarvan  de  resultaten 
weergegeven worden in figuur 5.2. 
In de figuur is een aantal interessante constateringen te doen met betrekking tot 
de  tijdsbesteding  van  de  participant.  Het  gebruik  van  de  activiteitencategorie 
restaurant  piekt  rond  19.00  uur  in  de  avond  en  neemt  daarna  geleidelijk  af.  
Hetzelfde  geldt  voor  de  studentenvereniging.  Rond  21.00  uur  piekt  het 
bioscoopbezoek,  waarna  rond  22.00  uur  het  cafébezoek  piekt.  Dit  cafébezoek 
neemt zeer geleidelijk af tot 04.00 uur.   Na vieren heeft geen enkele participant 
nog een nieuw café aangedaan. Voor de meeste uitgaansgelegenheden is dit ook 
de  tijd waarop niemand meer binnengelaten wordt, met enkele uitzonderingen 
daar gelaten. 
 

 
 
Figuur 5.2: de cumulatieve start‐uurklassen voor de uitgaanscategorieën. 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De  constante  hoge  waarde  die  gevonden  wordt  voor  het  cafébezoek  worden 
verklaard door het feit dat de deelnemende studenten gedurende een avond nog 
al eens wisselen van café. Voor  club en discotheekbezoek is dit minder het geval. 
In  figuur  5.3  worden  hierna  de  eindtijden  van  de  uitgaanscategorieën 
beschreven.  In  overeenstemming  met  de  late  aanvangstijd  binnen  de 
activiteitencategorie  club/disco,  piekt  de  eindtijd  hier  ook  als  laatst.  Er  kan 
zodoende  gesteld  worden  dat  er  een  zeer  uitgesproken  tijdsperiode  bestaat 
waarbinnen  studenten  deelnemen  in  de  activiteitencategorie  club/disco;  van 
ongeveer  23.00  tot  03.00.    De  eindtijden,  net  als  de  starttijden,  van  het 
cafébezoek  zijn  over  een  vrij  groot  tijdsbestek  gespreid  (piekend  tussen  20.00 
tot 04.00 uur). Cafés hebben hiermee dan ook een minder specifiek aanwijsbare 
tijdsperiode waarop deze bezocht worden. Voor de categorie bioscoop start het 
bezoek doorgaans om 21.00 uur en eindigt dit in het uur volgend op 23.00 uur of 
00.00 uur. Beide grafieken laten zien dat restaurantbezoek piekt in het begin van 
de avond,  en dat de meeste participanten rond 21.00/22.00 uur zijn uitgegeten. 
Hoewel het bezoek aan de studentenverenigingen gedurende de avond afneemt, 
varieert deze wel sterk.  
Naast  het  feit  dat  bepaalde  activiteitencategorieen  binnen  een  bepaald 
tijdsbestek  vrij  geisoleerd  voorkomen,  lijkt  het  ook  alsof  enkele  categorieen 
elkaar opvolgen. Vooral voor cafébezoek en club/discobezoek valt dit op, maar 
bijvoorbeeld ook voor restaurant en cafébezoek. Deze verbanden zullen later in 
dit hoofdstuk door middel van activiteitenketens nader worden geanalyseerd. 
 

 
 
Figuur 5.3: de cumulatieve eind‐uurklassen voor de uitgaanscategorieën. 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 van  de 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 ook 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 over 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 van  de 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 door 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 student. 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 late  aanvangstijd  zal  vaak  verband 
houden  met  het  ondernemen  van  activiteiten  in  deze  stad,  met  daarbij 
behorende bezoeken aan de uitgaanscategorieën. In tweede instantie zal dit ook 
deels  de  gevoelens  van  de  student 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 Immers, 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stad niet bezoeken als hij of zij zich daar oncomfortabel bij voelt. Als de student 
het als onprettig ervaart om op een laat tijdstip in de stad te zijn, zal het aandeel 
bezoeken in de nacht daarom ook automatisch laag zijn. In een volgende analyse 
wordt  daarom  de  aanvangstijd  van  de  categorie  slapen  uitgezet  tegen  de 
variabele geslacht (tabel 5.15).  
Te zien is dat verschillen klein zijn. Echter, er lijkt wel een tendens aanwezig die 
laat zien dat vrouwen gemiddeld wat vaker vroeger slapen dan de mannen. Door 
de uur‐klassen 01.00 uur tot en met 06.00 uur bij elkaar op te tellen, wordt een 
verschil zichtbaar van (30.2% ‐ 27.2%) 3%. Verschillen blijken echter dusdanig 
klein, dat er van een mijdend activiteitenpatroon, zoals dat beschreven is binnen 
het  theoretisch  hoofdstuk,  niet  gesproken  kan  worden.  Verschillen  binnen  de 
22.00, 23.00 en 00.00 uur‐klassen zijn wel groot. Gemiddeld  lijkt het er op dat 
vrouwen gedurende “niet‐uitgaansavonden” eerder naar bed gaan dan mannen 
(22 en 23 uur vs. 00 uur). 
 
In  tabel  5.16 wordt  de woonlocatie  uitgezet  tegenover  de  aanvangstijd  van  de 
activiteit slapen, waarbij te zien is dat verschillen nu groter zijn. Het blijkt dat de 
deelnemende  bewoners  van  de  Ina  Boudier  Bakkerlaan  gemiddeld  later  gaan 
slapen.  Vermoedelijk  zullen  activiteiten  ondernomen  binnen  de  latere  uur‐
klassen  veroorzaakt  worden  door  gebruik  van  de  stad  in  de  nacht.  Na  een 
sommatie  van  de  01  tot  en  met  06  uur‐klassen,  worden  achtereenvolgens  de 
volgend  waarden  gevonden:  Ina  Boudier  Bakkerlaan,  40%,  Uithof,  23.6%  en 
Warande,  22.5%.  Verschillen  tussen  de  Warande  en  Uithof  blijken  dus  klein, 
maar zijn aanwezig.  In overeenstemming met voorgaande constateringen blijkt 
er wederom  een  locatie‐effect  aanwezig,  dat  naast  het  grotere  gebruik  van  de 
stad  door  de  bewoners  van  de  Ina  Boudier  Bakkerlaan  ook  wijst  op  een 
tijdsbestek dat voor elke locatie varieert. De deelnemende bewoners van de Ina 
Boudier Bakkerlaan doen dit over een meer gespreid  tijdsbestek, waar de piek 
later  ligt  dan  bij  de  overige  twee  woonlocaties.  Hiermee  wordt  wederom  de 
theorie van hoofdstuk 2.1 bevestigd die wijst op een verhoogd, tevens verlengd 
gebruik van de stad bij nabijheid van de studenteninfrastructuur. 
 
Tabel 5.15: verschillen in bedtijd per geslacht. 
 

  19h 20h 21h 22h 23h 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h Total 

male (N=270) 0.0% 0.7% 2.2% 7.0% 26.3% 33.3% 10.0% 8.1% 4.4% 3.3% 3.7% 0.7% 100.0% 

female (N=375) 0.3% 0.3% 1.6% 14.1% 32.3% 24.3% 12.8% 5.9% 4.0% 2.9% 1.1% 0.5% 100.0% 

  
Tabel 5.16: verschillen in bedtijd per woonlocatie. 
 

  

19h 20h 21h 22h 23h 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h Total 

 IBB 
(N=208) 0.0% 0.0% 1.9% 1.9% 17.8% 38.5% 17.3% 10.1% 5.3% 3.4% 2.9% 1.0% 100% 
Uithof 
(N=229) 0.0% 0.4% 2.6% 21.8% 32.3% 19.2% 6.6% 6.1% 3.9% 3.9% 2.2% 0.9% 100% 
Warande 
(N=208) 0.5% 1.0% 1.0% 8.7% 38.9% 27.4% 11.5% 4.3% 3.4% 1.9% 1.4% 0.0% 100% 
Total 
(N=645) 0.2% 0.5% 1.9% 11.2% 29.8% 28.1% 11.6% 6.8% 4.2% 3.1% 2.2% 0.6% 100% 
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5.4: De interactie van het ruimtegebruik, het tijdgebruik en de 
activiteitencategorieën. 
Binnen  dit  subhoofdstuk  wordt  een  koppeling  gemaakt  tussen  de  hierboven 
beschreven drie “vraagstukken” onderling; het hoeveel, waar en wanneer. Deze 
koppeling neemt de vorm aan van “activiteitenketens”. Per avond wordt gekeken 
welke  activiteitencategorieën  elkaar  opvolgen.  Van  deze  activiteitenketens 
worden een aantal groepen visueel uitgewerkt binnen een tweetal case‐studies, 
waarbij tijd‐ruimtepatronen op een onderliggende kaart geschetst worden. 
 
5.4.1: Activiteitenketens. 
Gedurende  een  en  dezelfde  avond  ondernemen  mensen  veelal  meerdere 
activiteiten.  Interessant binnen dit onderzoek  is  te kijken hoe deze activiteiten, 
de  activiteitencategorieën  uit  voorgaande  hoofdstukken,  elkaar  opvolgen  in 
ketens; de activiteitenketens. Deze opeenvolging weerspiegelt het gebruik van de 
ruimte  en  invulling  van  de  tijd  door  de  student  gedurende  een  avond. 
Bovengenoemde activiteitenketens zijn terug te vinden in verschillende lengtes, 
variërend  van  1  tot  8  stappen.  Tussen  elke  stap  vindt  een  verplaatsing  plaats 
(uiteenzetting verplaatsingen, zie hst 5.5).  In  figuur 5.4  is  te zien dat de ketens 
met een lengte van 1, gemiddeld het vaakst voorkomen. Activiteitenpatronen op 
een  avond  blijken  dus  doorgaans  relatief  eenvoudig.  In  totaal  worden  er  650 
activiteitenketens gevonden binnen de participantengroep. 
 
 

 
Figuur 5.4: het aandeel van de verschillende activiteitenketens t.o.v. het totaal (650). 
 
Dit  in  acht nemende, wordt hieronder een overzicht  gepresenteerd met daarin 
de  activiteitencategorieën  aaneengeschakeld  tot  activiteitenketens,  waarvoor 
een  drempelwaarde  van  3  voorkomens  geldt.  De  tabel  omvat  in  totaal  471 
activiteitenketens  (frequentie  ≥  3),  wat  betekent  dat  72.5%  van  alle 
voorkomende  activiteitenketens  gedekt wordt  door deze  tabel.  In  de  tabel  zijn 
voor de duidelijkheid de uitgaanscategorieën blauw gekleurd. 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step activity‐chain 

eight step activity‐chain 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Tabel 5.17: de activiteitenketens met een voorkomen van drie of meer. 
 

    

Frequency Precentage Percentage 
of Total 

1 home 180 38.2% 27.7% 
2 family 47 10.0% 7.2% 
3 friends-home 33 7.0% 5.1% 
4 other-home 23 4.9% 3.5% 
5 home-other-home 16 3.4% 2.5% 
6 home-bar-home 13 2.8% 2.0% 
7 family-home 12 2.5% 1.8% 
8 home-friends-home 11 2.3% 1.7% 
9 partner 8 1.7% 1.2% 

10 home-home 7 1.5% 1.1% 
11 public space-home 7 1.5% 1.1% 
12 study-home 7 1.5% 1.1% 
13 other-family 5 1.1% 0.8% 
14 partner-home 5 1.1% 0.8% 
15 bar-home 5 1.1% 0.8% 
16 home-partner-home 5 1.1% 0.8% 
17 home-cultural-home 5 1.1% 0.8% 
18 home-student assc-home 5 1.1% 0.8% 
19 home-public space-home 5 1.1% 0.8% 
20 other 4 0.8% 0.6% 
21 friends 4 0.8% 0.6% 
22 other-partner 4 0.8% 0.6% 
23 family-family 4 0.8% 0.6% 
24 cultural-home 4 0.8% 0.6% 
25 student assc-home 4 0.8% 0.6% 
26 public space-partner 4 0.8% 0.6% 
27 home-cinema-home 4 0.8% 0.6% 
28 family-friends-family 4 0.8% 0.6% 
29 family-public space-family 4 0.8% 0.6% 
30 family-family-family 4 0.8% 0.6% 
31 home-bar-bar-home 4 0.8% 0.6% 
32 friends-family 3 0.6% 0.5% 
33 family-partner 3 0.6% 0.5% 
34 home-partner 3 0.6% 0.5% 
35 other-bar-home 3 0.6% 0.5% 
36 partner-other-partner 3 0.6% 0.5% 
37 family-other-family 3 0.6% 0.5% 
38 friends-other-bar-home 3 0.6% 0.5% 
39 home-bar-friends-home 3 0.6% 0.5% 

  Total 471 100% 72.5% 
 
Te  zien  is  dat  de  keten  bestaande  uit  enkel  de  activiteitencategorie  “home”, 
domineert. Ook de hierop volgende keten,  “family”,  bestaat  ook uit  slechts  een 
stap.  Beide  ketens  bepalen  reeds  35  procent  (227/650)  van  het  totaal  aantal 
activiteitenketens  en  93  procent  (227/244)  van  alle  ketens  bestaande  uit  één 
stap.  Het  relatief  grote  aandeel  aan  vriendenbezoek, waarna  naar  huis  gegaan 
wordt  (5.1%)  valt  daarnaast  op.  Ook  scoort  een  andere  activiteitenketen 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gerelateerd  aan  vriendenbezoek,  “home‐friends‐home”,  een  achtste  plaats 
(1.7%).  Cumulatief  betreft  het  hier  reeds  een waarde  van  6.8  procent  van  het 
totaal  aan  activiteitenketens.  Daarnaast  is  het  vriendenbezoek  dat  op  de 
thuislocatie plaatsvindt niet binnen het figuur terug te vinden, daar dit valt onder 
de  hierboven  genoemde  “home”  keten.  Hiermee  neemt  het  belang  van 
vriendbezoek nog verder  toe. Hieruit afgeleid, blijkt  samenkomst met vrienden 
belangrijk voor de student in overeenstemming met hetgeen beschreven is door 
Chatterton (Chatterton 1999).  
Een  activiteitencategorie  gerelateerd  aan  uitgaan  komt  als  eerst  voor  op  een 
zesde plaats. Relatief vaak bezoeken de participerende studenten een bar vanuit 
de  thuislocatie,  waarna  ze  weer  naar  huis  gaan.  Op  een  31e  plaats  wordt 
eenzelfde  keten  gevonden,  maar  dan  met  nog  een  extra  barbezoek  daar  aan 
toegevoegd. Combinaties van de hierboven beschreven categorieën,  “friends en 
bar/pub”,  komen  slechts  beperkt  voor.  Een  derde  opvallend  feit  is  het  grote 
voorkomen van ketens waarin  familie  is opgenomen. Dit komt overeen met de 
bevindingen  binnen  figuur  5.7,  5.8  en  5.9.  Voor  het  complete  overzicht  aan 
activiteitenketens, wordt verwezen naar appendix 6. 
 
Om de verdeling binnen de groepen omvangrijker  te maken, worden hierna de 
uitgaanscategorieën  (activiteitencategorieën:  bar/pub,  club/disco,  restaurant, 
cinema  en  student  association)  geaggregeerd  tot  een  categorie,  “going  out”  en 
wordt  nogmaals  dezelfde  analyse  uitgevoerd  (tabel  5.18).  Dit  maal  wordt 
(486/650) 74.8% van het totaal gedekt door de activiteitenketens die te vinden 
zijn in de tabel (frequentie ≥ 3), een aanzienlijke verbetering. Daarnaast is er een 
aantal categorieën te vinden waarvan de frequentie sterk is toegenomen. Hoewel 
de  categorieën  die  binnen  de  voorgaande  analyse  opmerkelijk  meer 
voorkwamen,  dit  ook  doen  binnen  deze  analyse,  wordt  er  reeds  op  de  vierde 
plaats  een  verschuiving  gevonden.  In  (25/650)  3.8%  van  alle  ondernomen 
activiteitenketens  in  de  avond,  bezoeken  de  participanten  een  uitgaanslocatie 
vanuit de thuislocatie, waarna ze weer naar huis gaan. Ook neemt de frequentie 
sterk  toe waarbij direct van een uitgaanslocatie  (starttijd 19:00 uur) naar huis 
wordt gegaan; elf maal  in  totaal  (1.7%). Op plaats 19, 29 en 36 worden ketens 
gevonden waar 2 uitgaansactiviteiten  zich  in dezelfde keten bevinden  en waar 
daarnaast,  evenals  bij  bovenstaande  ketens,  enkel  de  categorie  “home” 
voorkomt.  De  waarden  ten  opzichte  van  het  totaal  bedragen  respectievelijk 
0.8%, 0.6% en 0.5%. Deze vijf, bovengenoemde waarden leveren een totaal van 
7.4  procent  van  het  geheel  aan  activiteitenketens,  hetgeen  aanzienlijk  is.  Na 
aggregatie neemt het belang van “uitgaan” binnen de tabel dus toe.  
Ook  wordt  in  dit  figuur  het  belang  van  zowel  vrienden  als  familie  binnen  de 
activiteitenketen  aangetoond.  Een  relatie  tussen  uitgaan  en  het  bezoek  van 
vrienden  wordt  wederom  alleen  in  de  onderste  regionen  van  de  tabel 
aangetoond. In de theorie wordt een dergelijk verband als belangrijk beschreven 
voor de vorming van een studentenidentiteit (Chatterton 1999), hoewel het hier 
hoofdzakelijk  afwezig  lijkt.  Een mogelijke  verklaring  hiervoor  kan  zijn  dat  een 
deel van de ontmoetingen met vrienden plaatsvinden op de  thuislocatie. Uit de 
dataset blijkt dat in 48.1% van de gevallen men thuis in het bijzijn van een vriend 
is. Vaak zal dit een huisgenoot zijn, in andere gevallen een vriend van buiten het 
huis. In ieder geval verhoogd dit wel het belang van vriendenbezoek. 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Tabel 5.18: de geaggregeerde  activiteitenketens met een voorkomen van drie of meer. 
 

    

Frequency Percentage Percentage 
of Total 

1 home 180 37.0% 27.7% 
2 family 47 9.7% 7.2% 
3 friends-home 33 6.8% 5.1% 
4 home-going out-home 25 5.1% 3.8% 
5 other-home 23 4.7% 3.5% 
6 home-other-home 16 3.3% 2.5% 
7 family-home 12 2.5% 1.8% 
8 home-friends-home 11 2.3% 1.7% 
9 going out-home 11 2.3% 1.7% 

10 partner 8 1.6% 1.2% 
11 home-home 7 1.4% 1.1% 
12 public space-home 7 1.4% 1.1% 
13 study-home 7 1.4% 1.1% 
14 other-family 5 1.0% 0.8% 
15 partner-home 5 1.0% 0.8% 
16 home-partner-home 5 1.0% 0.8% 
17 home-cultural-home 5 1.0% 0.8% 
18 home-public space-home 5 1.0% 0.8% 
19 going out-going out-home 4 0.8% 0.6% 
20 other 4 0.8% 0.6% 
21 friends 4 0.8% 0.6% 
22 other-partner 4 0.8% 0.6% 
23 family-family 4 0.8% 0.6% 
24 cultural-home 4 0.8% 0.6% 
25 public space-partner 4 0.8% 0.6% 
26 family-friends-family 4 0.8% 0.6% 
27 family-public space-family 4 0.8% 0.6% 
28 family-family-family 4 0.8% 0.6% 
29 home-going out-going out-home 4 0.8% 0.6% 
30 friends-family 3 0.6% 0.5% 
31 family-partner 3 0.6% 0.5% 
32 home-partner 3 0.6% 0.5% 
33 partner-other-partner 3 0.6% 0.5% 
34 family-other-family 3 0.6% 0.5% 
35 other-going out-home 3 0.6% 0.5% 
36 going out-home-going out-home 3 0.6% 0.5% 
37 friends-other-going out-home 3 0.6% 0.5% 
38 friends-going out-home 3 0.6% 0.5% 
39 home-going out-friends-home 3 0.6% 0.5% 

  Total 486 100% 74.8% 
 
 
5.4.2: Case studies. 
Om het tijd‐ruimte gedrag van de deelnemende student te visualiseren, worden 
binnen deze paragraaf de activiteitenketens van deze  studenten  ingetekend op 
een kaart waarbij  deze beide dimensies,  tijd  en  ruimte,  aan bod  zullen komen. 
Binnen deze tijd‐geografische benadering is er voor gekozen om alle ketens die 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in  de  tweede  analyse  (na  aggregratie)  binnen  de  categorie  “home‐going  out‐
home” vallen, te beschrijven als tijd‐ruimtepaden in case studie 1 (zie hoofdstuk 
3). In een tweede case studie zullen de ketengroepen “going out‐home” en “going 
out‐going out‐home” binnen een figuur samengevoegd worden. 
Juist deze ketens worden beschreven, omdat deze proportioneel veel voorkomen 
en gerelateerd zijn aan uitgaan. Bij beide kaarten is ervoor gekozen om bepaalde 
kleurcodes te hanteren, welke ieder een woonlocatie representeren. Blauw staat 
voor de woonlocatie IBB, groen voor de Uithof, rood voor de Warande. De pions 
geven  de  bezochte  locaties  weer,  een  stip  de  thuislocatie  en  de  lijnen  de 
verplaatsingen  tussen  de  thuislocatie  en  de  bezochte  locaties.  De  geschreven 
tekst in de figuren geeft per indexgetal, die gekoppeld zijn aan getallen te vinden 
binnen de pionnen, het tijdsbestek weer waarop de betreffende  locatie bezocht 
is. Binnen het tekstvlak is tevens een aantal symbolen te vinden. Een “–“ symbool 
correspondeert  met  de  aanwezigheid  op  deze  locatie,  waarbij  de  begintijd  en 
eindtijd  door  het  “–“    symbool  gescheiden  wordt.  Een  “”  symbool  geeft  een 
verplaatsing  weer  die,  indien  er  enkel  een  tijd  achter  vermeld  is,  richting  de 
thuislocatie is. Als er een nummer achter het “” symbool volgt, betekent dat de 
verplaatsing  leidt  naar  een  volgende  bezochte  locatie  (en  wel  die  van  het 
inderxcijfer).  De  verschillende  stads‐segmenten,  te  vinden  op  de  kaart  zijn  zo 
goed als mogelijk ten opzichte van elkaar geordend. Daarnaast representeren de 
lijnen  niet  de  daadwerkelijk  afgelegde  trajecten, maar weerspielen  ze  deze  bij 
benadering.  Interpretatie van de  figuren  levert dus, bij benadering, het gebruik 
van de stad door de student in zowel de tijd dimensie als de ruimte dimensie.  
 
Case Studie 1. 
Binnen de eerste case study, worden zoals hierboven genoemd, de ketens “home 
–  going  out  –  home”  beschreven.  In  totaal  gaat  het  hier  om  25  ketens.  Het 
merendeel van deze ketens wordt vervuld door de bewoners van de woonlocatie 
IBB;  12  van  de  25  gevallen.  Dit  komt  overeen met  de  bevindingen  zoals  deze 
gedaan  zijn  binnen  hoofdstuk  5.1.1  en  5.1.2.  Interessanter  echter,  is  hier  het 
ruimtelijk  patroon  waarbinnen  deze  activiteitenketens  plaatsvinden.  Door  de 
bewoners  van  de  IBB  wordt  enkel  de  binnenstad  gebruikt  wanneer  locaties 
bezocht worden gerelateerd aan uitgaan. Voor de overige twee woonlocaties ligt 
dit anders. Buiten dat de bewoners van zowel de Uithof (10 maal) en Warande (3 
maal) minder voorkomen binnen de keten “home – going out – home”, blijkt ook 
het ruimtegebruik anders. De bezochte locaties komen niet geconcentreerd voor 
binnen een en hetzelfde gebied, maar zijn meer verspreid te vinden over Utrecht 
en de regio. Daarnaast zijn de bezochte locaties die gerelateerd zijn aan uitgaan 
nabij de thuislocatie van groot belang waar dergelijke voorzieningen afwezig zijn 
in de omgeving van het IBB wooncomplex. 
Dit  wordt  mogelijk  verklaard  door  de  nabijheid  van  de  geboden 
studenteninfrastructuur in de binnenstad. Wanneer gekeken wordt hoe lang de 
bewoners  gemiddeld  in  de  stad  doorbrengen,  blijken  de  bewoners  van  de 
Warande, in overeenstemming met eerdere constateringen, ook het vroegst thuis 
te  zijn  binnen  deze  activiteitenketens.  De  bewoners  van  de  Uithof  zijn  echter, 
tegen verwachting in, het laatst thuis (01:14 vs 00:36). 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Het feit dat bewoners van de IBB vaker in de stad zijn, maar tegelijk gemiddeld 
genomen vroeger thuis zijn zou mogelijk verklaard kunnen worden doordat deze 
bewoners meer “spontane” activiteiten ondernemen, zoals even de stad in gaan. 
Wederom  maakt  de  nabijheid  van  de  studenteninfrastructuur  dit  mogelijk. 
Bewoners  van  de  Uithof  moeten  gemiddeld  meer  moeite  doen  om  de  stad  te 
bereiken,  waardoor  “spontane”  uitstapjes  schaarser  zullen  zijn.  Eenmaal  in  de 
stad  blijven  de  bewoners  hierdoor  mogelijk  ook  langer.  De  afstand  is  hierbij 
echter nog niet een onoverkombaar struikelblok. Voor de Warande lijkt dit meer 
het geval.  
Wanneer voor deze locatie, in mindere mate de Uithof, naar de eindtijden wordt 
gekeken  voor  activiteiten  die  zich  dicht  bij  huis  bevinden,  blijken  deze 
overeenkomstig met de eindtijden die voor de  IBB worden gevonden. Mogelijk 
betreffen dit hier de meer “spontane” uitstapjes voor deze woonlocatie, die voor 
de  bewoners  van  de  IBB  in  de  binnenstad  plaatsvinden.  Ook  wordt  op  deze 
laatste  locaties  vaak  een  relatief  korte  periode  doorbracht.  Beide  bevindingen 
ondersteunen het bovenstaand argument.  
 
Case Studie 2. 
Binnen de  tweede  case  studie worden de  activiteitenketens  “going out  –  going 
out  –  home”  en  “going  out  –  home”  nader  bekeken.  Ook  binnen  deze  ketens 
bezoeken  de  bewoners  van  de Warande  de minste  locaties  gerelateerd  aan  de 
uitgaanscategorieën.  De  IBB  en  Uithof  scoren  in  dit  geval  even  hoog.  Wat, 
overeenkomstig met de vorige case study, opvalt binnen deze case studie is dat 
wederom  de  bewoners  van  de  IBB  enkel  gericht  zijn  op  binnenstedelijke 
activiteitenlocaties.  Daarnaast  vertonen  wederom  zowel  de  bewoners  van  de 
Warande als de Uithof  een meer gespreid patroon qua bezoek aan  locaties. De 
dominantie  op  het  gebied  van  studie/studentenverenigingen  binnen  de 
bewonersgroep van de Uithof  valt daarnaast op binnen het  figuur, net  zoals  in 
tabel 5.8 werd aangetoond. Bewoners van de IBB bezoeken nu gemiddeld vaker 
een café dan in case studie 1. Daarnaast blijkt dat in twee van de drie gevallen de 
keten “going out – going out – home” opgebouwd blijkt uit een bezoek aan een 
café  en  tevens  een  eetgelegenheid.  Wanneer  naar  de  tijden  wordt  gekeken 
waarop  de  verscheidene  locaties  bezocht  worden,  kan  geconcludeerd  worden 
dat de tijd waarop men thuiskomt, gemiddeld genomen, eerder ligt dan die werd 
gevonden binnen de vorige case studie. Dit zal te maken hebben met het feit dat 
de  startlocatie  reeds  de  stad  betreft.  Wanneer  gedurende  de  nacht  uitgegaan 
wordt,  vertrekt men blijkbaar  later  in  de  avond  vanuit  de  thuislocatie  naar  de 
desbetreffende gelegenheid. Het komt weinig voor dat men zich al om 19:00 in 
de stad bevindt en daar blijft tot laat in de nacht. De activiteitenketens die binnen 
case  studie  2  terug  worden  gevonden  zullen  dan  ook,  mogelijkerwijs 
terrasbezoek dan wel bezoeken aan eetcafés/eetgelegenheden zijn. 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5.5 Verplaatsingen van de participanten gerelateerd aan uitgaan. 
Dit sub‐hoofdstuk gaat in op de verplaatsingen van de student gekoppeld aan de 
activiteiten die ondernomen worden. Gekeken wordt of er per geslacht, dan wel 
per  woonlocatie  verschillen  optreden.  Allereerst  zal  een  korte  beschrijving 
gegeven  worden  betreffende  de  vervoersmiddelen  die  studenten  zoal  in  de 
avond  gebruiken.  Een  tweede  paragraaf  zal  zich  toespitsen  op  de 
vervoersmiddelen die gebruikt worden gedurende het uitgaan. Daarnaast wordt 
ingegaan  op  het  al  dan  niet  aanwezig  zijn  van  medereizigers  gedurende  de 
verplaatsing. 
 
5.5.1 Verplaatsingen. 
Uit  de  geanalyseerde  nachtboekjes  blijkt  dat  studenten  gedurende  een  en 
dezelfde  verplaatsing  dikwijls  meerdere  vervoersmiddelen  gebruiken.  Om  tot 
vergelijkbare  resultaten  te  komen  met  betrekking  tot  het  vervoersmiddel  dat 
gebruikt  wordt  tijdens  een  verplaatsing  is  het  derhalve  nodig  om  deze 
verschillende  vervoermethodes  te  aggregeren  naar  een  hoofdtransportmiddel. 
Hierbij  is  gekozen  voor  een  hiërarchische  benadering,  waarbij  elke  categorie 
vervoermethode een andere rangorde heeft. Het vervoermiddel “train” heeft de 
hoogste  rangorde,  “bus/tram”  volgt,  dan  “car”,  “other”,  “bicycle”  en  als  laatst 
“walking”.  Wanneer,  bijvoorbeeld,  binnen  een  en  dezelfde  verplaatsing  zowel 
gefietst als gelopen wordt, betekent dit dat de categorie lopen komt te vervallen 
en  fietsen  als  hoofdcategorie  naar  voren  zal  komen.  In  het  onderstaand  figuur 
zijn  de  frequenties  van  de  hoofdvervoermiddelen  ten  opzichte  van  elkaar  te 
vinden, na aggregatie naar hoofdvervoermiddel. 
 

 
            Figuur 5.5: Het aandeel in de verschillende vervoerscategorieën. 
 
De  figuur  heeft  betrekking  op  een  totaal  aan  908  verplaatsingen.  Zoals  reeds 
vermeld,  zijn  deze  verplaatsingen  verdeeld  over  een  totaal  van  650 
persoonsdagen,  hetgeen  een  gemiddelde  van  bijna  1.4  verplaatsing  per  dag 
betekent  (908/650).  Dit  gemiddelde  ligt  beduidend  lager  dan  het  gemiddelde 
hoeveelheid bezochte  locaties per persoon per dag (2.302, zie  tabel 5.1 en 5.3) 
hetgeen  ook  verwacht  mocht  worden.  De  participerende  student  blijkt  vooral 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veel de  fiets  te gebruiken en  te  lopen om  locaties  te bereiken waar activiteiten 
worden ondernomen. Opvallend is ook de grote hoeveelheid autoverplaatsingen, 
waar dit niet verwacht werd voor de bevolkingsgroep student. Mogelijk ligt hier 
wederom  een  verband  met  de  familiebezoeken  waar  doorgaans  een  auto 
aanwezig  zal  zijn.  Ook moet  gedacht worden  aan  de Warande‐bus,  een  pendel 
autobus  die  door  vrijwilligers  gereden  wordt  tijdens  uitgaansavonden  tussen 
Zeist  en  Utrecht.  Ook  de  trein  en  de  bus/tram worden  relatief  vaak  gebruikt, 
hetgeen te maken zal hebben met het bezit van de  OV‐studentenkaart onder de 
studenten. 
Interessant  is om te kijken of het verplaatsingsgedrag verschilt per geslacht en 
woonlocatie. Tabel 5.19 geeft de verschillen weer.  
In  overeenstemming  met  voorgaande  bevindingen  (tabel  5.3  en  5.9)  zijn  de 
verschillen  tussen  de mannelijke  en  vrouwelijke  participanten  klein.  Vrouwen 
maken allereerst gemiddeld wat vaker gebruik van het openbaar vervoer (2.9%). 
De grootste verschillen zijn echter te vinden binnen de vervoerswijzen “car” en 
“bicycle”. Vrouwen gebruiken gemiddeld vaker de auto, waar de mannen vaker 
de  fiets  gebruiken.  Dit  grotere  autogebruik  zal  allereerst  mogelijk  verband 
houden  met  het  grotere  aandeel  familiebezoek  binnen  de  vrouwelijke 
participantengroep,  zoals  dat  in  hoofdstuk  5.2.2  beschreven  werd.  Daarnaast 
speelt  ook  het  gebruik  van  de  eerder  genoemde  Warande‐bus  een  rol.  Met 
betrekking tot het fietsgedrag, is er een mogelijk verband te trekken met de in de 
theorie beschreven  “geconstrueerde sociale norm”, waarin het voor een vrouw 
ongebruikelijk en ongewenst is om ’s nachts alleen over straat te fietsen. In een 
volgend hoofdstuk wordt dit nader onderzocht.  
Ook blijkt dat, met name, vrouwen minder vaak de fiets gebruiken op de locaties 
welke  verder  van  het  centrum  gelegen  zijn.  Dit  zou  de  theorie,  uiteengezet  in 
hoofdstuk  2.1  onderbouwen  waarin  gesteld  wordt  dat  afstand  als  een 
beperkende factor in het ruimtegebruik kan optreden.  
 
Tabel 5.19: de gebruikte vervoersmiddelen per woonlocatie en geslacht. 
 

    

train bus/tram car other 
modes 

bicycle walking Total 

male IBB 10 3 28 0 102 32 175 
    5.7% 1.7% 16.0% 0.0% 58.3% 18.3% 100% 
  Uithof 8 7 5 1 73 18 112 
    7.1% 6.3% 4.5% 0.9% 65.2% 16.1% 100% 
  Warande 6 16 2 1 30 35 90 
    6.7% 17.8% 2.2% 1.1% 33.3% 38.9% 100% 
  Total 24 26 35 2 205 85 377 
    6.4% 6.9% 9.3% 0.5% 54.4% 22.5% 100% 
female IBB 12 4 5 0 116 33 170 
    7.1% 2.4% 2.9% 0.0% 68.2% 19.4% 100% 
  Uithof 20 10 36 0 110 54 230 
    8.7% 4.3% 15.7% 0.0% 47.8% 23.5% 100% 
  Warande 12 28 32 1 33 25 131 
    9.2% 21.4% 24.4% 0.8% 25.2% 19.1% 100% 
  Total 44 42 73 1 259 112 531 
    8.3% 7.9% 13.7% 0.2% 48.8% 21.1% 100% 

 (Maximaal 20% van de celfrequentie ≤ 5 & de verwachte celfrequentie ≤ 1) 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Dit  lijkt  deels  bevestigd  te worden wanneer  gekeken wordt  naar  de  gebruikte 
vervoerswijzen per woonlocatie. Vooral de mannen en de vrouwen wonende op 
de Warande maken  opmerkelijk minder  vaak  gebruik  van  het  vervoersmiddel 
fiets,  zowel  wanneer  een  vergelijking  wordt  gemaakt  tussen  de  woonlocaties, 
alsmede met de  groepsgemiddelden  (respectievelijk 33.3% vs.  54.4% & 25.2% 
vs  48.8%).    In  overeenstemming met  het  hierboven  geconstateerde,  scoort  de 
vrouw ook binnen deze groep het  laagst op het  fietsgebruik. Kennelijk kan het 
verschil  in  fietsgebruik  voor  bewoners  van  de  Warande  niet  enkel  en  alleen 
verklaard worden door  het  locatie‐effect  (man ≠  vrouw), maar  speelt  hier  een 
andere factor mee. Tevens is opvallend dat het openbaar vervoergebruik binnen 
de  groep  Warande  hoger  ligt,  wanneer  wordt  vergeleken  met  de  overige 
woonlocaties.  Het  gebruik  van  de  bus  en  tram  scoort  hierbij  zelfs  opvallend 
hoger  dan  het  groepsgemiddelde.  Binnen  het  theoretisch  hoofdstuk  werd  al 
geopperd  dat  het  aantal  bezoeken  aan  de  studenteninfrastructuur  alleen  met 
afstand  afneemt,  indien  de  woonlocatie  niet  goed  ontsloten  is  door  openbaar 
vervoer,  waarop  de  bovenstaande  bevindingen  op  inhaken.  Het  lijkt  alsof  het 
openbaar  vervoer  wel  degelijk  wordt  gebruikt,  hetgeen  de  bewoners  van  de 
Warande in staat stelt om zich te verplaatsen bij het uitgaan.  
Fietsgebruik  bij  de  vrouwen  wonende  op  de  Uithof  is  gemiddeld  ook  lager 
wanneer wordt vergeleken met zowel de mannelijke bewoners van de Uithof als 
de  bewoonsters  van  de  IBB,  hoewel  in  mindere  mate  dan  dat  voor  de 
bewoonsters  van  de  Warande.  Daarnaast  blijkt  het  openbaar  vervoergebruik 
voor zowel mannen als vrouwen op de Uithof wat hoger te liggen in vergelijking 
tot de bewoners van de IBB. Een afgezwakte vorm van hetgeen dat hierboven is 
geconstateerd  lijkt ook van kracht voor de woonlocatie Uithof. De bevindingen 
gerelateerd aan uitgaan, binnen het volgend hoofdstuk, zullen uitsluitsel moeten 
bieden in het vinden van oorzaken.  
Autogebruik  lijkt  in  overeenstemming  tot  hetgeen  hierboven  is  geconstateerd 
gemiddeld  groter  bij  vrouwen,  met  uitzondering  van  de  mannelijke  IBB 
bewoners. Binnen de overige categorieën zijn de verschillen gering. 
Voor  zowel  de  mannen  als  voor  de  vrouwen  afzonderlijk  (derde  laag  in  de 
kruistabel) kunnen geen uitspraken gedaan worden over verbanden omdat niet 
aan  de  eisen  van  de  Chi‐square  wordt  voldaan.  Hetzelfde  geldt  wanneer  de 
woonlocatie  met  geslacht  verwisseld  wordt  binnen  de  kruistabel  (tabel  niet 
weergegeven). 
 
5.5.2 Verplaatsingen & uitgaan. 
Binnen  deze  paragraaf  worden  alleen  de  verplaatsingen  in  acht  genomen  die 
combineren  met  uitgaansactiviteiten.  De  dataset  is  zo  ingericht  dat  de 
activiteitencategorieën  voorafgaand  en  volgend  op  een  verplaatsing 
weergegeven kunnen worden.  In het  onderstaand  figuur  is  dit  gedaan, waarbij 
bovengenoemde uitgaanscategorieën, uitgezet zijn tegen het vervoermiddel. 
Te zien is dat binnen alle uitgaanscategorieën het gebruik van de fiets domineert, 
zowel wanneer naar de uitgaanslocatie toe gegaan wordt (61.7%)  als wanneer 
men  deze  verlaat  (60%).  Vooral  bioscoopbezoek  scoort  hoog  op  de 
bezoekfrequentie  per  fiets.  De  overige  uitgaanscategorieën  scoren  rond  het 
groepsgemiddelde.  Als  tweede  blijkt  dat  studenten  gemiddeld  vaak  lopend 
uitgaan;  in  27.3%  van  alle  gevallen  wordt  een  uitgaansgelegenheid  lopend 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bereikt  en  in 28.8% van de gevallen wordt hier ook  lopend vertrokken. Alleen 
bioscopen worden bijna nooit te voet aangedaan. Daarnaast is het opvallend dat 
de  categorieën  “train”  en  “bus/tram”  slechts  een  klein  percentage  (5.8%  en 
5.3%)  van  het  geheel  beslaan,  hetgeen  tegenstrijdig  is  met  wat  in  het  vorige 
hoofdstuk geconstateerd werd. Resulterend, gebruiken studenten het openbaar 
vervoer blijkbaar vaker voor andere activiteitencategorieën dan die gerelateerd 
aan uitgaan. Hoewel een locatie als de Warande dus goed ontsloten blijkt (tabel 
5.19),  is dit hoogst waarschijnlijk  in de avonduren niet het geval, of wordt hier 
minder  gebruik  van  gemaakt  door  de  studenten.  Binnen  de  tabel  wordt  geen 
verband  gevonden,  doordat  niet  aan  de  eisen  voor  een  Chi  square  test  wordt 
voldaan. 
 
Tabel 5.20: de verplaatsing per vervoermiddelcategorie van en naar de uitgaanslocaties. 
 

   train bus/tram car Other 
modes 

bicycle walking Total 

Bar/pub To 0 6 5 1 90 36 138 
    0.0% 4.3% 3.6% 0.7% 65.2% 26.1% 100% 
Bar/pub  From 2 5 6 0 73 36 122 
    1.6% 4.1% 4.9% 0.0% 59.8% 29.5% 100% 
Club/disco To 1 0 1 0 9 5 16 
    6.3% 0.0% 6.3% 0.0% 56.3% 31.3% 100% 
Club/disco  From 2 0 0 0 10 4 16 
    12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 62.5% 25.0% 100% 
Restaurant  To 2 1 3 0 13 9 28 
    7.1% 3.6% 10.7% 0.0% 46.4% 32.1% 100% 
Restaurant  From 0 0 4 0 6 5 15 
    0.0% 0.0% 26.7% 0.0% 40.0% 33.3% 100% 
Student association To 0 2 0 1 10 6 19 
    0.0% 10.5% 0.0% 5.3% 52.6% 31.6% 100% 
Student association From 0 0 0 0 6 4 10 
    0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 60.0% 40.0% 100% 
Cinema  To 0 0 0 0 7 1 8 
    0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 87.5% 12.5% 100% 
Cinema  From 0 0 0 0 7 0 7 
    0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100% 
Total To 3 9 9 2 129 57 209 
    1.4% 4.3% 4.3% 1.0% 61.7% 27.3% 100% 
Total From 4 5 10 0 102 49 170 
    2.4% 2.9% 5.9% 0.0% 60.0% 28.8% 100% 

(Meer dan 20% van de celfrequentie ≤ 5 & de verwachte celfrequentie ≤ 1) 
 
 
5.5.3 De eindverplaatsing: “home”. 
Om  het  verplaatsingsgedrag  van  de  student  met  betrekking  tot  eventuele 
constraints  (hoofdstuk  2.3)  die  optreden  meer  specifiek  te  benaderen  wordt 
hierna  het  einde  van  de  activiteitenketen  bestudeert.  Hierbij  verplaatst  de 
student  zich  van  een  uitgaanslocatie  naar  de  thuislocatie.  Dit  betekent,  in  de 
context  van  het  vorige  figuur,  dat  de  “from”  locatie  zowel  “bar/pub”, 
“club/disco”, “restaurant”, “student association” als “cinema” kan zijn, en dat de 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“to”  locatie de thuislocatie  is. Hierbij wordt rekening gehouden met het  feit dat 
personen eerder dan 7 uur in de morgen op kunnen staan. In die gevallen wordt 
de  een  na  laatste  verplaatsing  gebruikt.  Deze  combinatie  van 
activiteitencategorieën  komt  in  88  van  de  908  gevallen  voor,  45 maal  voor  de 
man,  43 maal  voor  de  vrouw.  In  de  tabellen  5.21  en  5.22 wordt  het  resultaat 
getoond van de analyse waarbij tevens direct onderscheid wordt gemaakt naar, 
allereerst geslacht, daarna naar woonlocatie. 
 
Tabel 5.21: de eindverplaatsing (uitgaanscategorie naar huis) per vervoersmiddel per 
geslacht. 
 

  
male female Total 

train 1 1 2 
  2.2% 2.3% 2.3% 
bus/tram 3 2 5 
  6.7% 4.7% 5.7% 
car 2 1 3 
  4.4% 2.3% 3.4% 
other modes 1 1 2 
  2.2% 2.3% 2.3% 
bicycle 32 34 66 
  71.1% 79.1% 75.0% 
walking 6 4 10 
  13.3% 9.3% 11.4% 
Total 45 43 88 
  100% 100% 100% 
(Meer dan 20% van de celfrequentie ≤ 5 & de verwachte celfrequentie ≤ 1) 
 
Wanneer de resultaten afgezet worden tegen de beschreven theorie, mogen deze 
als verassend beschouwd worden. Hoewel verschillen niet groot zijn, blijken het 
juist  de  vrouwen  te  zijn  die  gemiddeld  vaker  naar  huis  fietsen  na  het  uitgaan. 
Waar  een  beperking  binnen  het  ruimtepatroon  qua  bezochte  locaties  voor  de 
vrouw  al  nauwelijks  werd  aangetroffen,  blijkt  nu  ook  dat  na  het  uitgaan  naar 
huis fietsen in veel gevallen geen probleem lijkt. Wederom blijkt van “the gender 
division of urban space” niet of nauwelijks sprake. Een kanttekening die hierbij 
gemaakt moet worden betreft  het  feit  dat  vrouwen,  absoluut  gezien,  slechts  in 
twee gevallen vaker direct naar huis bewegen na het uitgaan in vergelijking met 
de mannen. Daar er slechts 13 mannen meededen aan het onderzoek met daar 
tegenover  18  vrouwen,  zou  dit  kunnen wijzen  op  een  vorm van  zelfregulering  
zoals dat vermeld  is binnen het  theoretisch hoofdstuk. Uit een vorig hoofdstuk 
bleek  al  dat  het  verschil  in  bezoeken  aan  uitgaanslocaties  per  man  en  vrouw 
nauwelijks  verschilt,  hetgeen  zelfregulatie  met  betrekking  tot  het  gehele 
uitgaansproces  verwerpt.  Vraag  blijft  echter  wel  in  welke  combinatie  deze 
laatste verplaatsing dan gemaakt wordt.  
Voor  de mannelijke  participanten  geldt  ook  dat  de  vervoermethode  fietsen  de 
grootste  is. Daarnaast  lopen de mannen  in 13.3% van de gevallen naar huis na 
het uitgaan. Hier ontstaat een tweede verschil met de vrouwelijke participanten, 
die  gemiddeld  wat  minder  vaak  te  voet  naar  huis  gaan.  Binnen  de  overige 
categorieën worden geen noemenswaardige verschillen aangetroffen. 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In  een  volgende  analyse  wordt  de  woonlocatie,  onderhevig  aan  dezelfde 
voorwaarden zoals die hierboven, uitgezet tegen het gebruikte vervoersmiddel. 
Zeer opvallend zijn de grote verschillen tussen deze woonlocaties, met name de 
IBB  en  de Warande.  De  verschillen  in  vervoersmiddelkeuze  blijken  in  grotere 
mate  veroorzaakt  te  worden  door  de  woonlocatie  dan  door  geslacht.  Dit  is  in 
overeenstemming met het eerder geanalyseerde locatiebezoek. Ten opzichte van 
de  woonlocaties  IBB  en  de  Uithof  gebruiken  de  bewoners  van  de  Warande 
significant  minder  vaak  de  fiets  om  thuis  te  komen.  Daarentegen  wordt  wel 
vaker  gebruik  gemaakt  van  het  openbaar  vervoer,  hoewel  dit  verschil  per 
geslacht dus niet groot zal zijn (zie tabel 5.21). Bewoners van de IBB, de meest 
stedelijke woonlocatie,  gebruiken  in nul  procent  van de  gevallen het  openbaar 
vervoer  om  thuis  te  komen.  Met  uitzondering  van  het  transportmiddel  auto, 
vervult de woonlocatie de Uithof wederom een midden positie.  Zeer markant is 
wel dat bewoners van de Warande gemiddeld het meest  lopend naar huis gaan 
van  alle  groepen.  Mogelijk  wordt  dit  verklaard  door  bezoeken  aan  de 
nabijgelegen  campuskroeg  “de Wombat”. Wederom kunnen er geen uitspraken 
worden gedaan over het al dan niet aanwezig zijn van een significant verband, 
doordat niet aan de eisen van de Chi square test wordt voldaan. 
 
Tabel 5.22: de eindverplaatsing (uitgaanscategorie naar huis) per vervoersmiddel per 
woonlocatie. 
 

  IBB Uithof Warande Total 
train 0 1 1 2 
  0.0% 2.7% 7.1% 2.3% 
bus/tram 0 1 4 5 
  0.0% 2.7% 28.6% 5.7% 
car 2 0 1 3 
  5.4% 0.0% 7.1% 3.4% 
other modes 0 1 1 2 
  0.0% 2.7% 7.1% 2.3% 
bicycle 32 30 4 66 
  86.5% 81.1% 28.6% 75.0% 
walking 3 4 3 10 
  8.1% 10.8% 21.4% 11.4% 
Total 37 37 14 88 
  100% 100% 100% 100% 
(Meer dan 20% van de celfrequentie ≤ 5 & de verwachte celfrequentie ≤ 1) 
 
Door geslacht en woonlocatie gecombineerd uit te zetten tegen de vervoerswijze, 
ontstaat meer duidelijkheid over de verbanden die gevonden worden. Gevolg is 
wel  dat  bepaalde  cellen  dermate  slecht  gevuld  raken,  dat  conclusies  trekken 
lastig maakt. In tabel 5.23 is de hierboven beschreven analyse getoond. 
Wat blijkt  is dat verschillen tussen mannen en vrouwen klein blijven, maar wel 
meer  aanwezig  zijn dan  in  tabel  5.21.  Juist  de  variabele  “woonlocatie”  blijft  de 
boventoon  voeren.  De  verschillen  die  gevonden  worden  voor  de  variabele 
geslacht, zijn wederom het meest uitgesproken  in de categorieën  fietsen,  lopen 
en openbaar vervoer (hoewel de celvulling bij de laatste zeer gering is). Op alle 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woonlocaties  blijken  vrouwen,  percentueel  gezien,  vaker  op  de  fiets  naar  huis 
toe te gaan hetgeen wederom haaks tegen de verwachtingen ingaat.  
Echter, wanneer wederom naar de absolute cijfers wordt gekeken, blijkt dat deze 
dominantie alleen in stand blijft voor de bewoonsters van de IBB (waar evenveel 
mannen  als  vrouwen  hebben  geparticipeerd)  en  die  van  de Warande  (waar  4 
mannen  en  6  vrouwen  hebben  geparticipeerd),  terwijl  dit  significant  lager  ligt 
voor  de  bewoonsters  van  de  Uithof  (hoewel  hier  ruim meer  vrouwen  hebben 
deelgenomen  aan  het  onderzoek;  7  vs  4).  Nog  altijd  kunnen  er  vraagtekens 
geplaatst worden bij het feit waarom juist de vrouwelijke participanten wonende 
op de Uithof, absoluut gezien, relatief weinig naar huis fietsen na het uitgaan. 
 
Tabel 5.23: de eindverplaatsing (uitgaanscategorie naar huis) per vervoersmiddel per 
geslacht en woonlocatie. 
 

    train bus/tram car other 
modes 

bicycle walking Total 

male IBB 0 0 2 0 14 1 17 
    0.0% 0.0% 11.8% 0.0% 82.4% 5.9% 100% 
  Uithof 1 1 0 1 17 3 23 
    4.3% 4.3% 0.0% 4.3% 73.9% 13.0% 100% 
  Warande 0 2 0 0 1 2 5 
    0.0% 40.0% 0.0% 0.0% 20.0% 40.0% 100% 
  Total 1 3 2 1 32 6 45 
    2.2% 6.7% 4.4% 2.2% 71.1% 13.3% 100% 
female IBB 0 0 0 0 18 2 20 
    0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 90.0% 10.0% 100% 
  Uithof 0 0 0 0 13 1 14 
    0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 92.9% 7.1% 100% 
  Warande 1 2 1 1 3 1 9 
    11.1% 22.2% 11.1% 11.1% 33.3% 11.1% 100% 
  Total 1 2 1 1 34 4 43 
    2.3% 4.7% 2.3% 2.3% 79.1% 9.3% 100% 

(Meer dan 20% van de celfrequentie ≤ 5 & de verwachte celfrequentie ≤ 1) 
 
In ieder geval zal een deel van het verschil verklaard worden door het feit dat de 
bewoonsters van de Uithof minder vaak activiteitencategorieën gerelateerd aan 
uitgaan  bezoeken  (tabel  5.8).  Wanneer  wordt  geselecteerd  naar  partner  als 
eindlocatie met  daaraan  voorafgaand  een  activiteitencategorie  gerelateerd  aan 
uitgaan, wordt dit beeld aangedikt. Zeven vrouwen wonende op de Ina Boudier 
Bakkerlaan bezoeken hun partner na het uitgaan op de fiets. Voor de Uithof is dit 
slechts 2 maal het geval, maar dan wel met de auto. Wel blijkt dat in drie gevallen 
een bewoonster van de Uithof naar vrienden fietst en daar de nacht doorbrengt, 
in  plaats  van  naar  de  thuislocatie.  In  contrast  tot  wat  in  een  voorgaande 
paragraaf beschreven werd,  lijken er  voor de bewoonsters  van de woonlocatie 
Uithof  aanwijzingen  voor  een  vorm  van  zelfregulatie,  wanneer  een  verband 
wordt getrokken tussen uitgaan en thuiskomen in de nacht. Het  lijkt erop alsof 
een  aantal  bewoonsters  onregelmatig,  dan  wel  weinig  uitgaat,  hetgeen  weinig 
verplaatsingen  met  zich  meebrengt.  Een  tweede  deel  van  de  vrouwelijke 
participanten is wel regelmatig binnen de uitgaanscategorieën te vinden, en lijkt 
zich  ook  niet  bezwaard  te  voelen  wanneer  er  terug  naar  huis  gefietst  moet 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worden.  Dit  verklaart  het  hoge  percentage  dat  binnen  de  categorie  fietsen 
gevonden wordt.  Vraag  is  of  het  bij  de  eerste  groep  een bewust  keuze  betreft, 
dan wel een beperking in het gewenste gedrag. Welke van beide hier geldend is, 
moet gecontroleerd worden binnen de interviews. 
Mannen  en  vrouwen  binnen  de  woonlocatie  Warande  blijken  nagenoeg 
gelijkmatig gebruik te maken van het openbaar vervoer. Voor bewoners van de 
IBB  blijkt  deze  categorie  uitgesloten.  Dit  geld  opvallend  genoeg  ook  voor  de 
vrouwelijke  bewoners  van  de  Uithof.  De  mannen  maken  daarentegen  met 
uitzondering  gebruik  van  het  openbaar  vervoer  om  na  uitgaan  naar  huis  te 
komen. 
 
5.5.4 Coping methods? Samen fietsen, statistisch benaderd. 
Zoals reeds gesteld,  lijkt geslacht van ondergeschikt belang aan woonlocatie bij 
de  vervoermiddelkeuze. Vraag  is  nu of  dit  veroorzaakt wordt door het  feit  dat 
het  de  participanten  niet  veel  doet  om  zich  ’s  nachts  te  verplaatsen,  of  dat  dit 
veroorzaakt wordt doordat “coping methods”, zoals beschreven in hoofdstuk 2.4 
binnen de theorie, worden aangewend. Een van de coping methoden betrof het 
gebruik  van  praktische  strategieën,  waarvan  er  één  statistisch  getoetst  kan 
worden; het samen naar huis fietsen na uitgaan. In tabel 5.24 wordt het resultaat 
weergegeven. 
 
Tabel 5.24: het aantal eindveplaatsingen met medereizigers per geslacht en woonlocatie. 
 

    Number of fellow travelers         

    
0 1 2 3 5 Total 1 or more 

male IBB 9 4 3 1   17 8 
    52.90% 23.50% 17.60% 5.90%   100.00% 47.00% 
  Uithof 13 9 1 0   23 10 
    56.50% 39.10% 4.30% 0.00%   100.00% 43.40% 
  Warande 0 3 2 0   5 5 
    0.00% 60.00% 40.00% 0.00%   100.00% 100.00% 
  Total 22 16 6 1   45 23 
    48.90% 35.60% 13.30% 2.20%   100.00% 51.10% 
female IBB 3 15 2 0 0 20 17.00 
    15.00% 75.00% 10.00% 0.00% 0.00% 100.00% 85.00% 
  Uithof 4 8 1 1 0 14 10.00 
    28.60% 57.10% 7.10% 7.10% 0.00% 100.00% 71.30% 
  Warande 1 5 1 1 1 9 8.00 
    11.10% 55.60% 11.10% 11.10% 11.10% 100.00% 88.90% 
  Total 8 28 4 2 1 43 35.00 
    18.60% 65.10% 9.30% 4.70% 2.30% 100.00% 81.40% 

 
Het verschil blijkt zeer groot. In bijna 49% van alle verplaatsingen naar huis na 
het uitgaan fietsten de mannelijke studenten alleen, terwijl dit voor de vrouwen 
ongeveer  voor  19%  van  de  gevallen  geldt.  Een  even  groot  verschil  wordt 
aangetroffen  binnen  de  groep  met  1  medereiziger,  hoewel  het  verband  hier 
andersom ligt. Binnen de overige klassen  is het verschil kleiner. Het komt erop 
neer  dat  vrouwen  gemiddeld  genomen  ongeveer  twee  maal  zo  vaak  met  een 
tweede persoon of meer naar huis fietsen, dan dat mannen dat doen. 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Opvallend zijn daarnaast ook de verschillen per woonlocatie; vrouwen wonende 
op  de  IBB  en  Warande  reizen  gemiddeld  het  meest  samen,  waar  vrouwen 
wonende op de Uithof dit het minste doen. Het verband, waarbij  tot nu  toe de 
Uithof telkens op een midden positie wordt aangetroffen gaat hier niet op voor 
de vrouwelijke participanten. De  in het vorige hoofdstuk geopperde hypothese 
zou wederom uitkomst bieden. De vrouwelijke participanten die niet regelmatig 
uitgaan, reizen samen terug. Degenen die de openbare ruimte vaker gebruiken, 
hebben minder moeite om dit alleen te doen. Of dit argument opgaat moet, zoals 
reeds gesteld is, getoetst worden met informatie verkregen uit de interviews.  
Verschillen  tussen  man  en  vrouw  gedurende  het  uitgaan  blijken  niet  groot 
evenals het gemiddeld aantal verplaatsingen. Het  aantal medereizigers varieert 
echter, zoals aangetoond, zeer sterk per geslacht. Dit maakt het aannemelijk dat 
het  samen  naar  huis  reizen,  vooral  door  de  vrouw,  ingezet  wordt  als  een 
praktische  coping  methode.  Ook  dit  zal  bevestigd  moeten  worden  binnen  de 
informatie verkregen uit de interviews. 
Als  in  een  volgende  analyse  uitgesplitst  wordt  naar  geslacht  van  de 
medereizigers, blijkt dat dit niet of nauwelijks van invloed is. Voor de vrouwen 
rijden  (achtereenvolgens  IBB,  Uithof, Warande)  in  50,  37.50  en  55.50  procent 
van  de  gevallen  een  man  mee  richting  de  thuislocatie.  In  35,  42.8  en  55.50 
procent  van  de  gevallen  is  dit  een  vrouw.  Mannen  worden  op  de 
terugverplaatsing wel vaker vergezeld door mannen, dan door vrouwen. Vanuit 
dit  oogpunt  kan  wederom  een  standpunt  vanuit  de  klassieke  theorie  ter 
discussie gesteld worden. Het blijken niet de vrouwen die hulpbehoevend zijn en 
waarbij  de man  uitkomst moet  bieden. Mannen  vergezellen  elkaar  juist  vaker. 
Vraag  is  of  dit  vanuit  gezelschapsredenen  is,  dan  wel  vanuit 
veiligheidsoverwegingen (hoofdstuk 2.4). 
 
Binnen dit hoofdstuk zijn een aantal zaken naar boven gekomen waarop, vanuit 
de nachtboekjes, geen antwoord geformuleerd kon worden. Binnen het volgend 
hoofdstuk  wordt  nogmaals  ingegaan  op  deze  vragen.  Tevens  wordt  het 
“waarom”  verklaard.  Dit  hoofdstuk  gaf  aan  hoeveel,  waar,  wanneer  en  hoe 
locaties  bezocht  worden.  Hierna  worden,  vanuit  de  interviews,  factoren 
beschreven die een verklaring geven voor dit bezoek; de participant is nu aan het 
woord. 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6 De student in en rondom Utrecht: het waarom vraagstuk. 
 
6.1 De bezoekers aan het woord; het nachtboek nader verklaard. 
 
Uit  de  nachtboeken  zijn  een  aantal  zaken  geconstateerd  die  nadere  verklaring 
nodig  hebben.  Het  gaat  daarbij  voornamelijk  om  de  verschillen  in  bezochte 
locaties die ontstonden tussen de verschillende woonlocaties en in mindere mate 
tussen man en vrouw. Binnen dit hoofdstuk worden deze zaken opnieuw onder 
de  loep  genomen,  ditmaal  echter  vanuit  een  visie  gebaseerd  op  de  interviews 
met de respondenten. 
 
6.1.1 De rol van de woonlocatie bij het ondernemen van activiteiten. 
Het  feit  dat  de  hoeveelheid  ondernomen  activiteiten  sterk  per  woonlocatie 
verschilt,  is  een  van  de meest  opvallende  bevindingen  in  hoofdstuk  5.  Hier  is 
reeds  geconstateerd dat de bewoners  van de Warande gemiddeld  genomen de 
minste activiteiten ondernemen per avond; 1.948 activiteiten (IBB: 2.548, Uithof: 
2.400). Ook het aandeel uitgaansactiviteiten van dit geheel blijkt het kleinst.  
Daarentegen is het aandeel vriendenbezoek voor alle drie de locaties opvallend 
hoog, maar het hoogst voor de woonlocatie Warande. Uit de eerdere analyse van 
de  nachtboeken  is  niet  duidelijk  geworden  waardoor  deze  verschillen  zijn 
ontstaan.  Hieronder  wordt  puntsgewijs,  aan  de  hand  van  de  informatie 
verkregen  uit  de  interviews  een  verklaring  geleverd  met  betrekking  tot  deze 
verschillen.  
 
Uit  de  analyse  komt  naar  voren  dat  het  merendeel  van  de  participanten, 
huisgenoten als zeer belangrijke contacten binnen het sociale leven beschouwt; 
“ons  huis  is  eigenlijk  een  beetje  een  vriendenclub  geworden  (Wendy)”. Er wordt 
dan ook vaak tijd vrij gemaakt om bij huisgenoten te zijn; “ik het leuk vind om af 
en toe m’n gewoon huisgenoten te zien. Niet dat ik alleen maar weg ben (Wouter)”. 
Vaak  is  er  een  aantal  mensen  binnen  het  huis  die  echt  als  vriend  beschouwd 
worden;  (i)*  “zie  je  je  huisgenoten  ook  als  vrienden?  (p)*    Ja  en  nee,  sommige 
huisgenoten  wel  en  andere  niet  (Walter)”.  Hoewel  het  sociaal  contact  met 
huisgenoten  door  participanten  op  alle  woonlocaties  als  belangrijk  wordt 
ervaren, lijkt de intensiviteit op de Warande beduidend hoger; meer dan de helft 
van  de  participanten  benadrukt  hier  het  belang  van  zijn  of  haar  etagegenoten. 
Hoewel  de  situatie  niet  geheel  vergelijkbaar  is,  doordat  bijvoorbeeld  de 
bewoners  van  de  Uithof  in  sommige  gevallen  zelfstandige  woningen  hebben, 
blijken  de  deelnemende  bewoners  van  de Warande  woonlocatie  relatief  meer 
tijd  door  te  brengen met  huisgenoten.  Een  participant  geeft  aan minder  uit  te 
gaan sinds zij op de Warande woont; “dat komt dus gewoon (...) omdat ik nu een 
vriend  heb  (…).  Hij  woont  ook  in  Zeist  dus  je  ziet  elkaar  vaak,  en  leuke 
huisgenootjes  hebt  (...)  en  dat  ik  daar  gewoon  veel  (Willy)” mee  om  ga.  Door 
binnenshuis meer tijd te besteden aan de huisgenoten, blijft er minder tijd over 
voor activiteiten buiten huis, zo ook uitgaan. 
Naast  de  huisgenoten  door  de  participanten  nog  andere  “vriendengroepen” 
beschreven.  
 
                                                        
* (i)  de interviewer is aan het woord. 
* (p) de participant is aan het woord. 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Hierbij  is er voor de bewoners van de Warande een zeer duidelijke splitsing  in 
vrienden die in Utrecht wonen en complexgenoten / nabij‐wonenden; (i)* “Hier 
ben je dus bij die andere persoon op de Warande? Je hebt dus echt 2 adresjes? (p)  
Ja, (…) dat is ook gewoon omdat het vrij common is dat we gewoon bij elkaar eten 
en  zo  (Wanda)”,  “als  je  nou allebei  in  Zeist  (Warande) woont  spreek  je  toch wat 
makkelijker wat af  (Wilco)”. Op de Uithof worden beduidend minder vaak sociale 
contacten op het wooncompex zelf bezocht, op de IBB geen enkele maal.  
Naast deze complexgenoten wordt ook regelmatig met de vrienden van buiten de 
Warande afgesproken. Het merendeel van de participanten geeft aan dat het niet 
vaak voorkomt dat er in een dergelijk geval op de Warande wordt afgesproken; 
“Zeist is een beetje onpraktische plek, ik denk dat als ik in de binnenstad zou wonen 
ik meer eters zou hebben. (…) Het is net lastig, het is gewoon net, net iets te ver? Ja 
dat je mensen niet helemaal speciaal naar Zeist wil vragen (Willemijn)”. Er zijn dus 
heel  duidelijk  twee  “werelden”  aanwezig,  waarin  het  contact  met  vrienden 
onderhouden moet worden  voor  de  bewoners  van  de Warande;  zowel  binnen 
het Warandecomplex  als  daarbuiten.  Om de  contacten  te  onderhouden  binnen 
deze twee werelden, is allereerst een verhoogd vriendenbezoek nodig. Daarnaast 
bleek  al  dat  afspraken  met  vrienden  van  buiten  het  complex,  nagenoeg  altijd 
plaatsvinden  in  Utrecht.  Dit  verhoogd  als  tweede  de  activiteit  vriendenbezoek 
die wordt teruggevonden binnen tabel 5.8. 
Indirect kan hiermee ook het lagere percentage ondernomen activiteiten binnen 
de  uitgaanscategorieën  verklaard  worden;  de  tijd  die  de  participant  ter 
beschikking  heeft,  kan  maar  eenmaal  besteed  worden.  Als  hierin  vrienden 
bezocht  worden,  neemt  het  onderling  belang  hiervan  toe  ten  opzichte  van 
uitgaansactiviteiten, waardoor deze ook minder voor komen binnen tabel 5.8. 
 
Bovengenoemde verklaringen zijn echter niet de enige. Wanneer vrienden op het 
complex worden bezocht, blijkt het doel van het bezoek vaak vrij  specifiek. Dit 
bleek al bijvoorbeeld uit het citaat van Wanda; hier wordt een vriendin bezocht 
om samen te eten. Het eten wordt vaak nog verlengd door na afloop te socializen 
en tv te kijken. Hierna is er een zekere drempel aanwezig die voorkomt dat een 
volgende  locatie  de  binnenstad  van  Utrecht  betreft.  Uitgaan  is  niet 
overeenkomstig  met  het  vooraf  opgestelde  doel  van  de  avond,  waardoor  de 
faciliteiten in de stad, en tevens uitgaanscategorieën, veelal buiten beschouwing 
worden gelaten. Gelijktijdig neemt wederom het belang van vriendenbezoek toe 
binnen  de  activiteitencategorieën  voor  de  Warande,  ten  eerste  doordat  de 
frequentie  relatief  hoog  ligt  en  ten  tweede  doordat  de  bovengenoemde 
uitgaanscategorieën uitblijven. 
 
De derde en tevens belangrijkste factor is de afstand. Dit versterkt het effect van 
de  voorgaande  twee  factoren. Wanneer  het  doel  van  de  avond  bestaat  uit  het 
samen zijn met complex‐/huisgenoten, zorgt een langere afstand er ook voor dat 
er een kleinere kans bestaat dat het doel van de avond verandert, en toch Utrecht 
wordt  bezocht.  Hoewel  de  opvattingen  van  de  bewoners  hierin  uiteenlopend 
zijn, blijkt in de meeste gevallen de afstand een beperkende factor.  
In een aantal  gevallen zorgt de afstand ervoor dat er niet van de  faciliteiten  in 
Utrecht  gebruik wordt  gemaakt;  (p)  “Ik  voel me wel  een  beetje  verwijderd  van 
alles.    (…). Met de bus  is Utrecht best goed  te doen en met de  fiets waarschijnlijk 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ook maar ja het gebeurt ook niet (…). (i) Daar kom je ook niet in de buurt? (p) Nee 
precies  (Winnie)”.  Voor het  ondernemen van kleine  en  korte  activiteiten wordt 
tevens aangegeven dat de ligging van de Warande niet praktisch is; “ik kan er wel 
heen  fietsen, maar om de een of andere rede dat komt er dan niet van, dat  soort 
dingen  (Willemijn)”.  Daarnaast wordt  Zeist  ook  niet  gebruikt  als  uitvalsbasis  's 
nachts; (i) “Ga jij wel eens naar Zeist? (i) Ja, voor dagelijkse boodschappen, maar 
niet ’s avonds. Nee. (…). Nee, nog nooit uit geweest in Zeist (Wouter)”. Het resultaat 
is dat men meer thuis is, en minder uitgaat 
In  andere  gevallen  wordt  het  stadscentrum  van  Utrecht  wel  gebruikt  in  de 
avond, maar wordt deze hoofdzakelijk bereikt per bus; “’s avonds ga  ik sowieso 
met de bus want de dagen dat ik uitga, dan is er ook een nachtbus. Dus die kan ik 
ook gewoon heel makkelijk nemen (Willy)”, “En dat is dan op de donderdag avond, 
want  dan  kan  je  natuurlijk  met  de  nachtbus  weer  terugkomen.    Als  het  op  een 
andere avond  is, probeer  ik soms eh met de  fiets  te gaan (Wilco)”. Bovenstaande 
twee  citaten  schetsen  al  een  eerste  zeer  duidelijke  beperking  van  de 
nachtbuslijn;  deze  rijdt  alleen  op  de  eerder  vastgestelde  uitgaansavonden, 
donderdag,  vrijdag  en  zaterdag  en  enkel  op  specifieke  tijden  gedurende  deze 
avonden;  “fietsen wil ik eigenlijk niet, dus moet ik met de bus en moet ik rekening 
houden met de  laatste bus  ja nee dat  is wel  een drempel  (Willy)”.  Bovenstaande 
citaten geven weer dat er dus in sommige gevallen een voorkeur bestaat voor het 
nemen van de bus,  in plaatst van de  fiets,  tijdens uitgaansavonden. De vrijheid 
om uit te gaan wordt zeer duidelijk  ingeperkt wanneer een bus gebruikt wordt 
door  het  dienstrooster  dat  deze  hanteert.  De  mogelijkheid  om  activiteiten  te 
ondernemen binnen de geboden opties is kleiner dan wanneer men bijvoorbeeld 
de  fiets  zou  gebruiken. Wederom  ligt  een  afname  van  het  aantal  ondernomen 
activiteiten  gedurende  de  avond  voor  de  hand  .  Naast  de  factor  afstand  speelt 
hier  nog  een  aantal  andere  factoren  mee  met  betrekking  tot  gevoelens  van 
onprettigheid (zie ook hoofdstuk 7).  
Voorop moet wel gesteld worden dat de bovenstaande  factor afstand niet voor 
alle deelnemende bewoners op de Warande geldt. Enkele bewoners geven zeer 
duidelijk te kennen dat wanneer men de stad in wil, dit ook gedaan wordt. 
 
6.1.2 Verschillen per geslacht. 
Ook  is  binnen  hoofdstuk  5  een  verschil  in  het  aantal  ondernomen  activiteiten 
tussen  de  man  en  vrouw  gevonden,  zij  het  zeer  gering  en  daarbij  vele  malen 
kleiner dan het verschil dat per woonlocatie wordt aangetroffen. In tegenstelling 
tot wat verwacht mocht worden uit de literatuur, bleek dat vrouwen gemiddeld 
genomen vaker  aan activiteiten deelnemen dan mannen  (2.313 vs.  2.286). Van 
de  bezochte  locaties  bleken  mannen,  ten  opzichte  van  het  totaal  aantal 
activiteiten, vaker uitgaanslocaties te bezoeken, met name het café. Drie factoren 
lijken, na de analyse van de  interviews, doorslaggevend met betrekking  tot het 
bovenstaande.  
Allereerst blijkt het familiebezoek van de vrouw zeer anders dan dat van de man. 
Deels  wordt  dit  verklaard  door  het  feit  dat  er  een  aantal  feestdagen  in  de 
onderzoeksperioden van de Uithof en Warande zijn gevallen. Feestdagen worden 
door veel participanten in verband gebracht met familiebezoek; (p) “Was dit het 
paasweekend?  (i)  Dat  zou  wel  kunnen,  ja,  was  het  paasweekend.  De 
familiebezoekjes?  (p)  Ja  die  horen bij  Pasen,  het  is  niet  dat  ik  dat  elke week doe 
(Ursel)”.  Juist  op  deze  twee  locaties  hebben  er  relatief  meer  vrouwen 



Studenten in de nacht 
 

 
  82 

deelgenomen dan mannen  (13 vs. 8), waardoor het  totaal  aan  familiebezoeken 
voor  de  vrouwen  beduidend  hoger  ligt.  Daarnaast  lijken  de  vrouwelijke 
participanten tevens wat meer waarde te hechten aan familiebezoek. Allereerst 
neemt hiermee het aandeel buitenhuislijke activiteiten toe in vergelijking tot de 
man. Daarnaast zorgt dit grotere aandeel familiebezoeken onder de vrouwelijke 
participanten ervoor, dat de andere grote activiteitencategorieën relatief veel in 
moeten leveren; zo ook bijvoorbeeld café‐ en barbezoek waardoor hier voor de 
mannen een hoger percentage verkregen wordt in tabel 5.9. 
 
Een  tweede  factor die  in de  literatuur beschreven wordt met betrekking  tot de 
hoeveelheid  ondernomen  activiteiten,  is  de  sociaal  geldende  norm.  Binnen  de 
interviews worden  geen  aanwijzingen  gevonden  die wijzen  op  het  feit  dat  het 
niet  gepast  is  voor  de  man  of  vrouw  om  op  een  bepaalde  uitgaanslocatie  te 
komen. Deze norm is wel aanwezig buiten deze uitgaanslocaties. In veel gevallen 
wordt de vrouw als meer  kwetsbaar afgeschilderd, zowel door de mannelijke als 
de vrouwelijke participanten zelf; (p) “Ik heb altijd, ja misschien heel stom maar 
ik ben een  jongen. (i)  Ja, heb  je het  idee dat het voor vrouwen anders  is? (p) Dat 
weet  ik bijna wel  zeker  ja.  (…).  Ik dat  je  er als  vrouw natuurlijk wel heel  snel,  je 
bent  je  bent  meestal  kleiner,  tengerder.  (…)  Je  bent  een  makkelijker  doelwit 
zegmaar.  Ik  ben,  ja  gewoon  aardig  fors  gebouwd  (Ulrich)”,  “ja  je  bent  gewoon 
kwetsbaar als vrouw (Una)”. Ook bestaat er in veel gevallen een soort algemene 
consensus over  locaties waar het onverstandig  is om heen te gaan; “nee  ja, nou 
volgens mij wil niemand daar echt graag in zijn eentje fietsen zeg maar (Iris)”. Dit 
blijkt vaak ook sterk vanuit de opvoeding afkomstig. In veel gevallen wordt aan 
de  vrouwelijke  participanten meegegeven  dat men  voorzichtig moet  zijn  in  de 
avond;  “ja  je  krijgt  het  misschien  ook  wel  een  beetje  aangeleerd  zo  van  enge 
bospaadjes moet je vermijden of zo (Ilona)”. Voor de man is dit al veel minder het 
geval, hoewel het opvallend genoeg toch een aantal maal ter sprake komt; “M’n 
moeder die  ja, die  is daar dan bezorgd om dat  ik  ’s nachts dan alleen op de  fiets 
ergens tussen Zeist en Utrecht fiets, dus als ik zeg van ik ben woensdag uitgeweest. 
(…). Kon  je dan wel met  iemand mee terug fietsen, vraagt ze dan. (…). Dan  is het 
gewoon  fijn  voor  je  zelf  als  dat  ook  gewoon  zo was  zegmaar.  (…)  Ik  denk  dat  je 
daar toch onbewust wel rekening mee houdt (Wilco)”. Het lijkt er in veel gevallen 
op  alsof  er  een  zekere  verantwoording  afgelegd  moet  worden  aan  de  sociaal 
geldende norm, vanuit de opvoeding, vanuit de samenleving, dan wel die vanuit 
andere instanties, hetgeen zoals hierboven beschreven veelal ook gedaan wordt. 
Dit geldt dan met name voor de vrouw, in meer beperkte mate voor de man. 
Opvallend  genoeg  is  echter  dat  deze  sociale  normen  het  activiteitenpatroon 
slechts in enkele gevallen beïnvloedt, doordat het over het algemeen gemakkelijk 
is om de aspecten waarvoor gewaarschuwd wordt, uit de weg te gaan. Vaak zijn 
er meerdere alternatieven aanwezig die de participant in de mogelijkheid stellen 
om  alsnog  deel  te  nemen  aan  uitgaansactiviteiten.  Het  “samen  fietsen”  in  de 
voorgaande  citaten  geeft  dit  al weer.  Door  samen  te  fietsen wordt  de  dreiging 
waarvoor gewaarschuwd wordt, teniet gedaan door de participant zelf. Kortom, 
de sociale norm zal het activiteitenpatroon, in het bijzonder die met betrekking 
tot  de  uitgaansactiviteiten,  slechts  in  enkele  gevallen  beïnvloeden.  Wat 
beïnvloedt  wordt  door  deze  sociale  norm,  is  de  manier  waarop  deelgenomen 
wordt aan het proces dat leidt tot het uitgaan. Dit wordt in hoofdstuk zeven meer 
specifiek uiteengezet. 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Ten derde blijken er zich, met name bij vrouwen, meer gevoelens van ongemak 
voor te doen gedurende het uitgaansproces, hetgeen  in enkele gevallen  invloed 
heeft op het activiteitenpatroon en daarmee de aantal bezochte uitgaanslocaties. 
Ook hier wordt in hoofdstuk zeven dieper op ingegaan. 
 
 
6.2 Uitgaan in de stad. 
In voorgaande hoofdstukken is aangetoond dat het locatiebezoek binnen de stad 
sterk  verspreid  is  (hoofdstuk  ).  Binnen  dit  hoofdstuk  zullen  de  belangrijkste 
factoren  besproken  worden  die  een  rol  spelen  binnen  het  keuzeproces  welke 
locatie  te bezoeken. Allereerst wordt  ingegaan op hoe het  keuzeproces  zelf  tot 
stand  komt,  met  betrekking  tot  het  opnemen  van  activiteiten  binnen  het 
dagelijks leefpad, zoals beschreven door Hägerstrand. Hierna wordt ingegaan op 
de eigenschappen van de gewenste uitgaanslocatie. Gekeken wordt  ook of er een 
zekere identificatie met anderen is op locaties, en daarmee naar de aanwezigheid 
van een zekere studenteninfrastructuur zoals dat beschreven is door Chatterton 
(Chatterton 1999).  
 
6.2.1 Het keuzeproces: keuzes en prioriteiten. 
De  keuzecriteria  die  gehanteerd worden  om  tot  een  besluit  te  komen waar  en 
met  wie  uitgegaan wordt  op  een  bepaalde  avond,  blijken  niet  gemakkelijk  tot 
stand te komen en zijn afhankelijk van veel factoren. Hoe de participant tot deze 
besluiten komt, is wat centraal staat in dit sub‐hoofdstuk.  
 
In zijn tijdgeografische theorie stelt Hägerstrand dat projecten waar individuen 
aan  deelnemen met  elkaar  concurreren.  Hoewel  een  aanmerkelijk  deel  van  de 
participanten aangeeft dat er voldoende  is uitgegaan gedurende de drie weken 
van het onderzoek,  is niet  iedereen tevreden over het activiteitenpatroon  in de 
avond.  Deze  ontevredenheid  ontstaat  vanuit  een  aantal  beperkingen 
(constraints)  waarmee  de  mogelijkheid  tot  het  ondernemen  van  activiteiten 
gedurende de avond vermindert. 
Een eerste factor die hierbij speelt is moeheid en ziekte, een duidelijke capability 
constraint; “ook hoe je je voelt, op het moment dat je niet lekker bent of vermoeid 
dat soort dingen dan speelt dat ook wel mee (Walter)”, “dan heb je uiteindelijk toch 
geen zin ofzo, dan ben je moe (Ulrich)”. Het meest voorkomende alternatief in een 
dergelijke situatie is een avond op de bank, alleen of met vrienden/huisgenoten.  
In  andere  gevallen komt een beperking  tot  stand doordat  activiteiten  enkel bij 
samenkomst met anderen uitgevoerd kunnen worden (coupling constraint); “ik 
merk dat ik ook beperkt ben aan het rooster van andere mensen (Ursel)”, “dit is ook 
weer  zo’n  dag  dat  ik wel wat wilde  doen, maar  er was  niemand  om wat mee  te 
doen  (…).  Ik  wilde  naar  de  film,  maar  niemand  kon  (Imke)”.  Anderen  moeten 
aanwezig zijn, om de activiteit door te laten gaan; het blijkt voor de participanten 
geen optie om alleen aan de activiteit deel te nemen   
Een  derde  beperkende  factor  betreft  de  woonlocatie.  In  het  voorgaande 
hoofdstuk  was  al  te  lezen  dat  het  afstandsverschil  tussen,  voornamelijk  de 
Warande woonlocatie, en de activiteitenlocaties in Utrecht een reden kan zijn om 
niet  deel  te  nemen  aan  de  betreffende  activiteit.  De  reden  waarom  de  factor 
afstand meespeelt, verschilt vaak wel voor de man en vrouw (zie hoofdstuk 7). 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Een authority constraint is terug te vinden in de bustijden waarop bewoners van 
voornamelijk de Warande de bus terug moeten nemen.  
Tevens  wordt  een  factor  genoemd,  welke  als  randvoorwaarde  geldt  voor 
Hägerstrands  theorie, het beperkte  tijdsbudget van de mensen; meestal “zou  ik 
gewoon meer dagen in de week willen hebben (Ilona)”. Wanneer er te weinig tijd 
is  zullen  keuzes  gemaakt  moeten  worden.  Voor  de  participanten  wordt  een 
aantal criteria gevonden op basis waarvan deze keuzes plaatsvinden. Het stellen 
van prioriteiten is de eerste. Hierbij wordt in bijna alle gevallen zowel de studie 
als werk boven het ondernemen van activiteiten in de avond verkozen. Ook met 
betrekking tot keuzes maken tussen de ene of de andere activiteit geldt dat dit 
een  belangrijk  criteria  blijft.  Bij  de  vraag  hoe  een  participant  de  keuze maakt 
tussen het bezoek aan twee vriendinnen werd het volgende antwoord gegeven: 
“Even een beetje afhankelijk van wat ik op dat moment belangrijk vind, wie heeft 
mij  harder  nodig  (Ilona)”.  Nauw  samenhangend  met  deze  prioriteiten  zijn  de 
verplichtingen  die  de  student  heeft,  aan  de  hand  waarvan  keuzes  worden 
gemaakt. Wederom, wanneer de volgende ochtend vroeg gewerkt moet worden 
of  er  een  college  bijgewoond  moet  worden,  voelt  een  groot  deel  van  de 
participanten zich verplicht om de avond ervoor rustig aan  te doen. Een derde 
vorm  waarin  het  stellen  van  prioriteiten  terugkomt  is  wanneer  de  voorkeur 
wordt gegeven aan niet alledaagse activiteiten boven activiteiten die zich vaker 
herhalen;  “meer  van  dit  is  zeg  maar  eenmalig  dat  we  gaan  eten,  of  tenminste 
eenmalig maar  het  komt  niet  zo  veel  voor  en met mijn  vriendje  kan  ik  toch wel 
makkelijker afspreken  (Umara)”. Op dat moment  is de meer  zeldzame activiteit 
belangrijker, hetgeen de besluitvorming vorm geeft. 
Ten  tweede,  blijken  keuzes  tot  stand  te  komen  doordat  er  op  een  bepaald 
moment een zeer sterke voorkeur aanwezig is voor het wel of niet ondernemen 
van  een  activiteit.  Soms  bestaat  hier  een  relatie  met  de  eerder  genoemde 
beperking “moeheid en ziekte”. Dit blijkt uit het feit dat een avond thuis blijven 
niet altijd als alternatief voor uitgaan geldt, maar in sommige gevallen voortkomt 
uit een sterke voorkeur; “om dan gewoon lekker ’s avonds ook met huisgenootjes 
te zitten. Ja dat vind ik, ik vind het eigenlijk ook heel leuk om thuis lekker met leuke 
mensen daar wat te doen (Willy)”. 
Een  derde  mechanisme  dat  gebruikt  wordt  om  keuzes  te  maken  tussen 
activiteiten  is  volgens  het  principe;  “wie  het  eerst  komt  wie  het  eerst  maalt 
(Ulco)”. In een dergelijk geval hebben voorkeuren een meer beperkte rol en voert 
impulsiviteit  de  boventoon.  Vooral  bij  het  afspreken met  vrienden wordt  deze 
methode vaker gebruikt. 
Een vierde mechanisme op basis waarvan keuzes worden gemaakt,  betreft  het 
afgaan op de intuïtie of het gevoel. Vaak gaat het hier om de wat kleinere en meer 
simpele  keuzes.  Gevoelsmatig  worden  keuzes  gemaakt  met  betrekking  tot  de 
activiteiten  die  het  levenspad  van  de  participant  kruisen;  “meestal  als  het  iets 
minder  belangrijke  keuzes  zijn,  dan  is  het meestal  dat  ik  op  intuïtie  gewoon  die 
afweging maak (Wilco)”. 
Als vijfde, houdt een aantal deelnemers een systeem aan hetgeen het maken van 
keuzes  doet  vermijden.  Door  afspraken  vooraf  goed  te  plannen,  serieel  af  te 
werken  of  niet  op  te  pakken  vermindert  de  participant  het  aantal  keuzes  dat 
gemaakt moet worden en vermijdt daarmee het keuzeproces. 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Door  middel  van  alle  bovengenoemde  beperkingen  en  keuzemechanismen 
neemt  het  dagelijks  leefpad  van  de  participant  vorm  aan  en  wordt  er  een 
bepaalde  route vastgelegd die door de enorme hoeveelheid mogelijkheden aan 
activiteiten  (zie  hoofdstuk  3)  snijdt.  Wanneer  de  keuze  gemaakt  wordt  om 
bijvoorbeeld een bar te bezoeken, ontstaat een nog verder “probleem”; welke? 
 
6.2.2 De gewenste uitgaansgelegenheid. 
In hoofdstuk 5.3.2 is reeds beschreven dat de deelnemende studenten binnen dit 
onderzoek een verspreidt uitgaanspatroon vertonen, waarin een aantal  straten 
relatief  meer  voorkwamen  binnen  de  nachtboekjes.  Vraag  is  nu  waarom  juist 
gekozen wordt voor deze straten, met de daarin te vinden gelegenheden.  
 
Wat opvalt is dat binnen de deelnemersgroep een onderscheid is te maken naar, 
ten  eerste,  personen  die  een  sterke  voorkeur  hanteren met  betrekking  tot  de 
locatie die bezocht wordt  (voorkeursgroep)  en,  ten  tweede,  naar participanten  
waarop dit minder of niet van toepassing is (volgers). Verschillen tussen man en 
vrouw  met  betrekking  tot  de  hier  beneden  genoemde  factoren  blijkt  in  veel 
gevallen gering, evenals het effect van de woonlocatie. 
 
De voorkeursgroep. 
Een  aantal  studenten  binnen  dit  onderzoek  bezoekt met  regelmaat  een    vaste 
uitgaanslocatie.  Naast  het  feit  dat  het  “leuk”  is,  heeft  dit  in  veel  gevallen  met  
“bekendheid” te maken; “omdat je daar eerder bent geweest en dat je weet dat het 
daar,  dat  ze  daar  wel  leuke  muziek  draaien,  dat  er  wel  een  goeie  sfeer  is 
(Immanuel)”. Deze bekendheid geldt niet alleen voor de  locatie zelf, maar heeft 
ook betrekking op de personen die binnen de uitgaansgelegenheid te vinden zijn. 
Dit geldt voor zowel het publiek als het personeel; “toen kwam ik vaak in het Café 
het Hart op de Voorstraat, omdat een vriend van me, die werkte daar ook achter 
een bar (Immanuel)”. Tevens wordt de locatie, die in andere omstandigheden de 
werklocatie  is, op de vrije avond relatief meer bezocht; ”daar kan je altijd gaan 
zitten,  zijn  altijd mensen  die  je  kent,  het  is  gewoon  een  soort  tweede  huiskamer 
(Iris)”.  In  andere gevallen hanteert de uitgaansgelegenheid een  speciaal  thema, 
die elders niet  te vinden  is, of welke de  locatie aantrekkelijker maakt; “het was 
echt  het  thema  wat  daar  was  wat  we  leuk  vonden  (Iris)”.  Na  deelname  aan 
activiteiten  die  anders  zijn  dan  uitgaan  (vaak  sport/studiegerelateerd),  wordt 
vaak  op  een  vaste  nabij  gelegen  locatie  nagedronken.  Na  sporten  komt  het 
sportcafé  van Olympos  hierbij  zeer  duidelijk  naar  voren;  “als  ik  een  stamkroeg 
moest noemen zou het wel het sportcafé zijn, (...) heb ik daar gebeachvolleybalt en 
dan  eindig  je  op het  terras  en dan blijf  ik  daar hangen  (Ulco)”. Na een  lezing of 
college  wordt  de  oude/nieuwe  Dikke  Dries  vaak  bezocht;  “nou  bij  het 
academiegebouw hebben we wel eens dat we met een groepje wat gaan drinken als 
we klaar zijn met de bijeenkomst. Dat doen we dan meestal  in de nieuwe, nieuwe 
dikke dries  (…) Dat  is daar  in de buurt  (Ulla)”.  In een dergelijk geval wordt dus 
veelal nabijheid verkozen boven andere voorkeuren. Ook wanneer het doel van 
de  te  ondernemen  activiteit  “even  een  snel  drankje  doen”  is  blijkt  de  afstand, 
ditmaal  ten  opzichte  van  de  woonlocatie,  vaak  doorslaggevend.  In  het  laatste 
geval  is  echter  niet  meer  te  spreken  van  regelmaat,  doordat  de  locaties  meer 
gedurende spontane acties bezocht worden. Na een aantal drankjes, of wanneer 
de  locatie  sluit  verplaatst men zich naar huis of  richting de  stad.  In het  laatste 



Studenten in de nacht 
 

 
  86 

geval spelen locatievoorkeuren dan wel weer een rol. Bovenstaande voorkeuren 
met betrekking tot locatiekeuze zijn gelijk per woonlocatie en geslacht. 
 
Een andere factor van invloed, blijkt de muziek die gedraaid word: “voor mij is de 
muziek  altijd  heel  belangrijk  en  die  is  daar  goed  (Ingmar)”.  Ook  het  andere 
uiterste wordt gevonden bij  participanten welke juist een locatie niet bezoeken 
vanwege de muziek. Grotendeels gekoppeld aan de muziekstijl is het bezoek aan 
gelegenheden waar specifieke bands optreden of speciale dj’s draaien. Ook hier 
is  er  geen  verschil  in  locatiekeuze  teruggevonden  voor  de  verschillende 
selectiecriteria. 
 
Een  derde  factor met  betrekking  tot  de  locatiekeuze,  is  het  publiek  dat  op  de 
locatie  aanwezig  is.  In  de  interviews  worden  aanwijzingen  gevonden  waarbij 
zowel de factoren muziekstijl, avondthema en bekendheid invloed hebben op het 
publiek dat een bepaalde locatie bezoekt. Veelal beschrijven de participanten het 
door hun gewenste publiek als “leuk”, “mensen zoals ik” en “onze leeftijd”: “dan 
ga  ik wel naar bepaalde kroegen  toe omdat  ik weet dat daar mensen,  ja  ik weet 
niet,  de  mensen  van  mijn  slag  komen  (Wouter)”.  De  bovengenoemde  drie 
steekwoorden worden  veelal  in  een  adem  genoemd met  “de  student”,  waaruit 
blijkt dat de participant zichzelf doorgaans binnen die groep schaart: “tuurlijk, je 
gaat  een  beetje  naar  de  plek  toe  waar  jij  de  mensen  het  leukst  vindt  en  op  dit 
moment  zijn  dat  wel  studenten  (Ivonne)”,  “ik  ga  altijd  wel  altijd  naar 
studentendingen  (Ilona)”.  Waar  Chatterton  dit  al  constateerde  binnen  zijn 
onderzoek,  blijken  ook  hier  de  participanten  zich  als  een  aparte  groep,  de 
student,  te  identificeren  binnen  de  samenleving;  “met  studenten  heb  je  meer 
affiniteit dan met andere groepen (Udo)”. Deze affiniteit wordt zowel bij de man 
als de vrouw teruggevonden en verschilt niet per woonlocatie. Dit beïnvloedt de 
locatiekeuze  en  daarmee  het  door  Hägerstrand  beschreven  tijd  ruimte  pad. 
Zekere  locaties  in  de  stad  worden  door  de  participanten  als  typische 
studentenplaatsen,  in  Chattertons  woorden  studenteninfrastructuur, 
beschreven:  “bij  het  Neutje  zie  ik  dan  wel  weer  zo’n  studentencafé  voor  me 
(Ivonne)”.  Daarnaast worden  locaties  als  het  Pakhuis, Monza, Havana,  het Gras 
van de buren en Tivoli  (PoP‐o‐Matic) genoemd. Deze diversiteit van genoemde 
locaties geeft aan hoe de stad Utrecht in de nacht is gericht op de student; er is 
keuze alom aan studenteninfrastructuur. 
 
In veel gevallen blijkt er ook een inverse relatie van kracht; gelegenheden waar 
personen  komen  die  zich  niet  identificeren  met  de  groep  student,  worden  in 
sommige gevallen met opzet niet bezocht. De Jam wordt als voorbeeld genoemd; 
“volgens mij  komt  daar  een  ander  soort  publiek  (Udo)”.  Opvallend  is  echter  dat 
ook een bepaald publiek dat binnen de groep “student” valt, niet gezien wordt als 
overeenkomstig  aan  de  identiteit  van  de  participant.  Dit  duidt  op  een  verdere 
onderverdeling  binnen  de  studentenpopulatie  als  geheel.  Dit  type  wordt 
generaliserend  omschreven  als  “ballen”,  “koormensen”,  “verenigingmensen”  en 
“bloesjes  studenten”,  hetgeen  samengevat  kan  worden  onder  de  noemer 
“studentikoos”. Een deel van de studenten is  niet in staat om zich te identificeren 
met  deze  groep  en  gaat  liever  niet  naar  locaties  waar  een  dergelijk  publiek 
verwacht wordt; “Nou de Woo omdat dus eh het is gewoon niet eh niet 'my cup of 
tea', die mensen daar (Wouter)”. Een andere participant zegt het volgende: “eerst 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wilde een groot deel van de groep, wilde dus naar de Woolomoloo gaan. (…). Daar 
ga ik gewoon niet heen uit principe, dat vind ik gewoon echt een ballentent! (Ian)”. 
Ook leidt de aanwezigheid van het studentikoze type in opvallend veel gevallen 
tot een gevoel van irritatie of onprettigheid “ja ik heb het idee dat die kroegen die 
zo langs het eh JansKerkhof zitten bij de Woo ofzo (Wilco)”, “ja, nee gewoon ik voel 
me daar niet zo prettig, daartussen. (…). Beetje ballerig ook soms. Nee dat spreekt, 
nee, dat vind ik niet fijn. Het Pakhuis vind ik ook zoiets, dat vind ik ook niet eh, nee 
liever niet. Filemon vind  ik ook een beetje of Winkel van Sinkel ook. Weetje het  is 
allemaal  een  beetje  hooghartig  of  zo  (Isaak)”.  Daarnaast  wordt  het  gedrag  dat 
deze “andere” groep vertoond in sommige gevallen ook als afwijkend, en minder 
wenselijk benoemd: (p) “het is net ander volk, wat jonger, meer bekakt zeg maar, 
niet  echt  mijn  tent  (de  Beurs).  (i) Hoe  merk  je  dat?  dat  meer  bekakt?  (…)  (p) 
Jonger,  dat  zie  je  gewoon  en  bekakt  is  een  bepaald  gedrag  en  uitstraling,  dat 
herken  je wel gelijk. (i)  Ja, kun  je dat gedrag dan even beschrijven heel kort? (p) 
Net  wat  minder  sociaal  zeg  maar  (Ulco)”.  Bepaalde  locaties,  waaronder  de 
Wooloomooloo  als  meest  opvallende,  roepen  tevens  een  associatie  op  met  de 
aanwezigheid van bepaalde groepen. In een dergelijk geval hoeft deze associatie 
niet  eens  op  eigen  ervaring  te  berusten,  maar  kan  deze  ook  uit  tweede  hand 
komen;  (p)  “ik  ga  lever  niet  naar  die  plekken met,  hoe  zal  ik  het  zeggen,  waar 
eigenlijk  meer  van  dat  kakvolk  rond  loopt.  (i)  Zou  je  die  plekken  kunnen 
benoemen? (p) Als  ik heel  eerlijk moet  zijn,  ik ben er nooit geweest  zeg maar,  je 
hoort wel  eens  een  verhaal  zoals  als  over  de Wooloomoolloo  (Willem)”. Dit  leidt 
ertoe  dat  de  genoemde  locaties  door  een  groot  deel  van  de  participanten 
aanzienlijk minder wordt bezocht. Opvallend is dat de mannelijke participanten 
meer  beïnvloed  lijken  te  worden  door  deze  factor  dan  de  vrouwen.  Met 
woonlocatie wordt geen verschil aangetroffen. Er  lijken ook geen aanwijzingen 
aanwezig  waarbij  een  identificatie  in  de  tegenovergestelde  richting 
moeilijkheden  oplevert.  Buiten  het  verenigingshuis  worden  er  geen  locaties 
gevonden die door de  leden van de verenigingen speciaal  toegeëigend worden. 
Deels  zal  dit  komen  doordat  er weinig  studentikoze  types  hebben meegedaan 
binnen de studie. 
Al met al, blijkt er een secondair  selectie effect aanwezig; de  locaties waar een 
concentratie van studentikoze typen verwacht wordt, worden effectief gemeden 
door  een  deel  van  de  “normale”  studenten.  Buiten  deze  studentikoze  groep, 
worden  geen  aanwijzingen  gevonden  voor  een  verdere  onderverdeling  binnen 
de studentenpopulatie.  
Met deze constatering blijkt er niet alleen een algemeen saamhorigheidsgevoel 
aanwezig voor de studentenpopulatie als geheel, zoals Chatterton dat beschrijft. 
Er  is  ook  een  saamhorigheidsgevoel  te  onderscheiden  voor  een  groep  binnen 
deze  studentenpopulatie,  de  studentikoze  typen.  Hiermee  blijkt  de  keuze  tot 
toevoeging  van de activiteitencategorie “student association” (hoofdstuk 5.1.2.) 
een  goede,  daar  binnen  dergelijke  instanties  relatief  meer  studentikoze  typen 
gevonden zullen worden; “nou  in Veritas zelf daar heb  ik gewoon niks mee ofzo, 
dat vind ik gewoon een beetje een ballentent en ja (Ian)”.  
 
Daarnaast  is  er  de  binding  met  een  studie(vereniging).  Doorgaans  worden, 
vooral  in de eerste  jaren van de  studie,  veel  studiefeesten bezocht die door de 
eigen vereniging georganiseerd worden; “ja, dit zijn wel altijd, als ik uitga, zijn het 
naar  studentenfeesten.  Ik ga niet gauw zomaar  los de  stad  in meestal  (Wouter)”. 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Ook  ontstaan  uitgaansavonden  vanuit  tradities  en  commissies  binnen  deze 
verenigingen,  in bijvoorbeeld de commissiekamer.  In andere gevallen eigent de 
vereniging zich een stamcafé toe. De studie Biologie doet dit geheel op zijn eigen 
manier,  door  een  kroeg/clubhuis  op  te  richten  aan  de  Oude  Gracht;  het  PUT 
biologencafé.  Participanten  geven  aan  dat  hier  een  zeker  groepsgevoel  door 
ontstaat,  maar  binnen  de  analyse  blijkt  dit  groepsgevoel  maar  in  zeer  enkele 
gevallen  sterk.  Hoewel  de  identiteit,  dan wel  het  groepsgevoel,  dus  doorgaans 
weinig samenhangt met de studie/studentenvereniging, beïnvloeden deze wel de 
locatiekeuze.  
 
Drukte  blijkt  als  een  volgende  factor  van  invloed  op  de  locatiekeuze.  Hoewel 
gezellig druk nog als een pre wordt gezien, blijkt dat een (te) drukke locatie vaak 
als  negatief wordt  gezien.  Er  is  een  zeker  optimum  aanwezig  qua  hoeveelheid 
bezoekers waarbij de participant zich het meest ontspannen voelt. Een aan 
Deze  overwegingen  gelden  veelal  vanuit  een  praktisch  oogpunt,  waarbij  een 
aantal locaties veelvuldig wordt genoemd; “je kon niet eens een voetstap verzetten 
(Ian)”, “dat vind ik ook heel irritant als je niet normaal kan staan en lopen (Isaak)”.  
“Er zijn altijd wel mensen die per se niet naar het Pakhuis willen, omdat het heel 
druk is (Ursula)”. Ook de Beurs aan de Neude wordt relatief vaak genoemd; “nou 
de Beurs is (…) het is allemaal wat benauwder en veel mensen op elkaar (Wanda)”. 
Een derde locatie die in verband wordt gebracht met deze factor is de Filemon. 
De participant  is niet  in  staat  zijn  “eigen ding”  te doen wanneer het  te druk  is. 
Vaak komt dit  neer  op  activiteiten  als  dansen  en praten,  of  het  kopen van  een 
drankje;  het  is  vervelend  “dat  je  een  kwartier  moet  wachten  voordat  je  een 
drankje kan halen aan de bar  (Ian)”. De hitte die volgt uit de drukte wordt ook 
een aantal maal als onprettig genoemd.  
Dikwijls wordt dus door de participanten voor een meer rustige locatie gekozen. 
Dit  heeft  ook  te maken met  het  doel  van  de  avond.  Veel  van  de  participanten 
gaan  uit  omdat  ze  “een  gezellige  avond”  willen  hebben  en  “een  beetje  willen 
socializen”,  iets waar  drukte  en  harde muziek  veelal  niet  bij  passen  omdat  dit 
interactie moeilijk maakt. “Ik vind het gewoon prima om naar een kroegje te gaan, 
lekker naar mijn zin te hebben, beetje aan een tafel hangen. Daar hou ik van weet 
je  wel  (Ian)”.  Zeer  opvallend  is  dat  er maar weinig  participanten  zijn  die  echt 
voor  het  “discotheekgevoel”  uitgaan.  Het  bovenstaande  wordt  hier  een  aantal 
maal als reden voor genoemd. Dit kwam reeds binnen de nachtboekjes ook al als 
resultaat naar voren (tabel 5.8 en 5.9). Sociale interactie blijkt in veel gevallen de 
boventoon te voeren bij het bezoek van  locaties door de deelnemende student, 
hetgeen blijkbaar binnen een club/disco niet bewerkstelligd kan worden.  
 
Dit kan gemakkelijk in verband worden gebracht met de sfeer die heerst op een 
bepaalde locatie, een volgende factor die door de participanten belangrijk wordt 
gevonden;  “het  gaat  er  voornamelijk  om  dat  er  een  goede  sfeer  hangt  (Ina)”. 
Factoren  als  gezelligheid,  uitstraling  en  ongedwongenheid  spelen  hierbij  een 
belangrijke rol 
Prijs  blijkt  minder  belangrijk.  Alleen met  betrekking  tot  uit  eten  gaan,  blijken 
studenten  eerder  geneigd  locaties  te  bezoeken  die  goedkope  producten 
aanbieden.  Voor  de  consumptie  van  alcohol  worden  hier  nagenoeg  geen 
aanwijzingen voor gevonden. 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Ook  zaken  als  openingstijden  en  deurbeleid  worden  nagenoeg  niet  genoemd. 
Zaken  als  alcoholgebruik  en/of  drugsgebruik  blijken  ook  niet  overeenkomstig 
met bepaalde locaties, of de participanten zijn niet in staat om een koppeling te 
maken met deze  locaties. Opvallend  is ook de kleine hoeveelheid grote  feesten 
die op de thuislocatie worden gegeven. 
 
De volgers. 
Een tweede deel van de participantengroep blijkt zich meer passief op te stellen 
met  betrekking  tot  zijn  of  haar  locatiekeuze.  Vaak  hangt  locatiebezoek  af  van 
groepsgenoten; “ik volg meer de rest eigenlijk (Ursula)”, “meestal als de groep leuk 
is  vind  ik  het  toch  wel  leuk  (Willemijn)”.  In  dergelijke  gevallen  zullen  de 
locatievoorkeuren  zoals    hierboven  beschreven  nog  wel  aanwezig  zijn,  maar 
blijken  deze  van  ondergeschikt  belang.  Een  participant  met  een  uitgesproken 
locatievoorkeur  zegt  het  volgende  wanneer  er  met  een  groep  activiteiten 
ondernomen worden; “Ik ben maar gewoon maar een beetje meegegaan zegmaar 
(Ian)”.  Het  groepsbelang  lijkt  hiermee  boven  het  individueel  belang  komen  te 
staan.  Slechts  in  gevallen  dat  de  voorkeur  zeer  sterk  is,  weigert  een  enkele 
participant  de  groep  te  volgen. Hoewel  er  dus  altijd  een  persoon  aanwezig  zal 
zijn  die  zijn  of  haar  stem  laat  gelden  binnen  een  grote  groep,  lijken  in  de 
paragraaf  hiervoor  genoemde  factoren  minder  geldig  wanneer  met  een  grote 
groep wordt uitgegaan. Wel  spelen zaken als  capaciteit en centrale  ligging hier 
een rol. Een tweede factor die meespeelt is spontaniteit. Hierbij blijft een sterke 
voorkeur achterwege, en wordt willekeurig een uitgaansgelegenheid uitgezocht; 
“gewoon meer dat je een beetje heen en weer hopt van alles en nog wat (Ina)”. De 
personen vinden het  hierbij vaak leuk om nieuwe plekken te leren kennen.  
 
6.3 Locaties en het gevoel van gemak. 
Het blijkt dat de participanten zich doorgaans goed op hun gemak voelen op de 
uitgaanslocatie die ze bezoeken.  Toch is bijvoorbeeld “drukte” (hoofdstuk 6.1.2) 
een  factor  die  de  potentie  draagt  om  tot  ongemakkelijke  gevoelens  te  leiden 
tijdens het uitgaan. Naast het eerder genoemde praktisch belang, zorgt drukte er 
ook  voor  dat  de  situatie  als  minder  prettig  beoordeeld  wordt.  In  de  meeste 
gevallen  blijft  dit    puur  gevoelsmatig,  en wordt  het  onprettige  gevoel  voor  lief 
genomen; “ik vind het gewoon vervelend dat je daar (drukte) afhankelijk van bent. 
Dat je niet de vrijheid hebt van nou ik kan gewoon weglopen nu of even heel snel 
naar buiten (Ulco)”.  In andere gevallen hangt dit samen met een  inbreuk op de 
persoonlijke  ruimte,  hetgeen  ook  gedurende  het  uitgaan  als  onprettig  wordt 
ervaren door de participant. Het tegen mensen aanstoten, op tenen staan en het 
minder mobiel zijn worden als negatieve bijeffecten van drukte beschreven. Met 
name in combinatie met overmatig alcoholgebruik vormt dit een zeer onprettige 
factor; “dat je dan toch zo close bent (…) en ook dronken mensen ertussen en zo en 
nee, liever niet (Ulco)”. Een aantal participanten geeft aan dat de factoren drukte 
en  alcoholgebruik  eerder  leiden  tot  het  ontstaan  van  incidenten  en  geweld, 
hetgeen  tevens  voor  een  ongemakkelijk  gevoel  zorgt.  In  veel  gevallen  zijn  dit 
onschuldige incidenten; “aan het eind van de avond heb je ook drie of vier glazen 
op je shirt gehad, omdat het zo druk is (Ulrich)”. Ook duwen tijdens het passeren 
in  een  gelegenheid  en  het  wisselen  van  boze  blikken  doordat  tegen  elkaar 
gedanst  wordt,  gelden  als  voorbeelden  in  deze  categorie.  Ook  meer  ernstige 
vormen komen voor, blijkt uit de antwoorden van de participanten; op bepaalde 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locaties  sta  “je  wat  meer  op  elkaar  gepakt  en  een  (iemand)  hoeft  maar  fout  te 
dansen en de ander te veel bier op te hebben dan heb ik wel het  idee dat het snel 
kan  escaleren  (Willem)”.  Met  dergelijke  vormen  van  geweld  en/of  incidenten 
ontstaat bij het merendeel van de deelnemers een zeer sterk onprettig gevoel. In 
een dergelijk geval wordt een grens overschreden en kan de situatie niet langer 
voor  lief  genomen  worden  (zie  interne/externe  dialectiek,  hoofdstuk  3).  De 
reacties  variëren  per  individu.  Soms  gaat  men  op  een  andere  plek  binnen  de 
locatie staan, terwijl  in andere gevallen de locatie verlaten wordt. In geen geval 
wordt  een  uitgaanslocatie  niet  meer  bezocht  doordat  hier  een  incident  heeft 
plaatsgevonden. Wel  resulteert  dit  in  sommige  gevallen  in meer  oplettendheid 
jegens  de  “veroorzakers”  van  het  incident.  Een  andere  genoemde  methode  is  
meer waakzaam zijn voor soortgelijke situaties om er niet nogmaals betrokken 
bij te raken. 
Een tweede factor van invloed, die zijlings al ter sprake kwam binnen de vorige 
paragraaf,  is alcoholgebruik van voornamelijk mannen. “Sommige mensen raken 
worden gewoon agressief en opgefokt (Wouter)”, “alcohol kan heel leuk zijn, maar 
ja  het  slaat  meestal  door  hoe  later  het  wordt  (Ulla)”.  Het  komt  dus  regelmatig 
voor dat  er  te  veel  gedronken wordt,  hetgeen  later  op de  avond  in  vervelende 
situaties  kan  resulteren,  zowel  voor  de man  als  de  vrouw.  Enkele  vrouwelijke 
participanten geven aan al doorgaans voor dit tijdstip thuis te zijn, gelijkend aan 
wat  Pain  binnen  haar  tekst  beschrijft  (Pain  1997;  Pain  2000;  Pain  2001).  Een 
tweede gevolg van overmatig alcoholgebruik, dat hoofdzakelijk bij de vrouw zeer 
vaak  als  onprettig  wordt  omschreven,  valt  samen  te  vatten  onder  “irritante 
mannen”;  “er  liepen echt een paar van die kerels  rond hartstikke dronken en die 
liepen  maar  gewoon  een  beetje  weet  je  wel  meisjes  lastig  te  vallen  (Una)”.  Een 
relatie de andere kant op is niet aanwezig. 
Een  derde  factor  heeft  te maken met  de  aanwezigheid  van  bepaalde  personen 
en/of groepen binnen de gelegenheid. Het komt voor dat de participanten zich 
onprettig  voelen  bij  een  bepaald  type mens, waarbij  “asocialen”  en  “sjonnie  & 
anita's”  als  voorbeeld  genoemd worden.  Blijkbaar  komt  in  een  dergelijk  geval, 
zoals eerder beschreven, de identiteit niet overeen, hetgeen een onprettig gevoel 
veroorzaakt. Ook hier is vaak een link met alcoholgebruik aanwezig. 
 
Hoewel er dus door de participanten een relatief groot aantal  factoren herkent 
wordt  die het gevoel van ongemak in feite zouden kunnen beïnvloeden, blijft het 
effect hiervan in de realiteit zeer klein. Onprettigheden en incidenten die ervaren 
worden  binnen  de  horecagelegenheden  hebben  een  beperkte  invloed  op  de 
locatiekeuze,  waarmee  geconcludeerd  kan  worden  dat  locatiekeuze  veelal 
afhankelijk zal zijn van de factoren die genoemd zijn binnen hoofdstuk 6.2.1 en 
6.2.2.  Ook  blijkt  uit  de  interviews  dat  er  zich  juist  binnen  de 
uitgaansgelegenheden, dan wel in de in de directe omgeving daarvan, het vaakst 
incidenten  voordoen  en  deze  daarbij  veelal  het  ernstigst  zijn.  Toch  geven  de 
participanten  aan zich binnen horecagelegenheden goed op het gemak te voelen, 
enkele  uitzonderingen  daargelaten.  Dezelfde  participanten  ervaren  de  meeste 
onprettige  gevoelens  op  de  routes  van  en  naar  de  activiteiten,  hoewel 
aangegeven wordt  dat  hier  in  verhouding  tot  binnen  de  gelegenheden  relatief 
weinig  voorvallen  gebeuren.  Slechts  een  zeer  klein  aantal  participanten  is  in 
staat  om  bovengenoemde  paradox  te  herkennen;  (p)  “het  is  heel  raar,  al  die 
incidenten  in al die boekjes die  ik opgeschreven hebt,  al die  incidenten zijn altijd 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binnen,  of  in  ieder geval  op de plek  van bestemming.  (i)  Ja,  er gebeurt nooit  iets 
onderweg? (p) Er gebeurt nooit  iets onderweg  terwijl onder weg voor, voor mijn 
gevoel, het, zal ik maar zeggen, het engst is (Willemijn)”. “Heel paradoxaal, maar ik 
voel me nooit onveilig in de kroeg. (…). (i) Ondanks dat het daar altijd? (p) Altijd 
als er iets gebeurd is het daar maar. (i) Toch voel je je er niet onveilig? (p) Ik voel 
me er niet onveilig (Willemijn)”. “Ik bedoel als je buiten bent dan let je sowieso wel 
iets beter op (Isaak)”. 
In  eerste  instantie  is  het  blijkbaar  niet  de  reële  dreiging  van  incidenten  en  
situaties die het gevoel van ongemak veroorzaken tijdens de huisverplaatsing na 
uitgaan, daar de participanten aangeven dat er relatief weinig zware vergrijpen 
onderweg plaatsvinden. Het gevoel van ongemak is echter wel daar. Dit wijst op 
het feit dat er andere factoren een rol spelen die hiervoor nog niet genoemd zijn. 
In  het  volgende  hoofdstuk  zullen  de  factoren  van  invloed  op  dit  gevoel  van 
ongemak behandeld worden. 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7 (On)prettige gevoelens in de stedelijke nacht. 
 
Zoals  de  titel  van  dit  hoofdstuk  vertelt,  zal  er  binnen  de  hierop  volgende 
paragrafen  informatie  verschaft  worden  met  betrekking  tot  de  prettige  en 
onprettige  gevoelens  die  de  stedelijke  nacht  bij  de  participanten  oproept. 
Informatie hiervoor wordt hoofdzakelijk verkregen uit de door de participanten 
beoordeelde foto’s. In een eerste hoofdstuk wordt de uitkomst van de becijfering 
van deze foto's geanalyseerd om zo de transparantie, structuur en duidelijkheid 
van de daarop volgende hoofdstukken te vergroten. In de paragrafen die daarop 
volgen  worden  de  foto’s  een  voor  een  behandeld,  waarna  in  een  afsluitende 
paragraaf  de  verbanden  tussen  de  foto’s  worden  geschetst.  In  een  laatste 
subhoofdstuk wordt een overzicht gegeven van factoren die in alle gevallen van 
invloed zijn op het gevoel van (on)prettigheid. 
 
7.1 Analyse van de foto’s 
Iedere participant is gevraagd een zestal foto's te beoordelen op het gevoel van 
(on)prettigheid die de situatie bij hem of haar oproept. Min drie staat voor een 
zeer  onprettige  situatie,  plus drie  voor  een  zeer prettige  situatie. Het  resultaat 
hiervan wordt getoond  in  tabel 7.1 Naast de beoordelingen per participant per 
foto, worden  ook  de  gemiddelden  getoond  per woonlocatie  en  geslacht,  zowel 
per  foto  als  over  het  totaal.  Daarnaast  is  een  aantal  Kruskal‐Wallis  en  Mann‐
Whitney  toetsen  uitgevoerd  om  te  toetsen  of  de  beoordeling  gelijk  is  voor 
respectievelijk de woonlocatie en geslacht. 
 
Uit het figuur is af te  lezen dat voor de foto’s 1, 2, 3 en 5 de gemiddelde scores 
van  alle  mannelijke  participanten  hoger  liggen  op  iedere  woonlocatie.  Zeer 
opvallend  is dat  juist de vrouwen gemiddeld hoger scoren voor  foto 4. Voor de 
zesde  foto  is  de  beoordeling  meer  gelijk  voor  man  en  vrouw.  Voor  zowel  de 
eerste,  derde  en  vijfde  foto  wordt  aan  de  hand  van  de  tweezijdige 
overschrijdingskans  de  nulhypothese,  de  steekproeven  zijn  afkomstig  uit 
dezelfde populaties,  verworpen  (tabel 7.1)  (Vocht de 2008). De becijfering van 
deze foto’s is dus statistisch ongelijk voor de man en vrouw (α = 0.05). Het lijkt 
erop dat de op de foto’s getoonde situaties van grotere invloed zijn op het gevoel 
van  (on)prettigheid  voor  de  vrouw  dan  voor  de  man.  Wanneer  een  negatief 
gevoel gestimuleerd wordt (foto drie en vijf), blijkt de beoordeling van de vrouw 
significant negatiever  in vergelijking  tot het oordeel van de man. Wanneer een 
positief gevoel wordt gestimuleerd  (foto vier en zes) blijkt de vrouw een meer 
positieve  beoordeling  te  geven  dan  de  man,  hoewel  het  verschil  ditmaal  niet 
significant  is.  De  invloed  van  situaties  op  het  gevoel  van  gemak  en  ongemak 
lijken hiermee groter voor de vrouw.  
Ook  voor  geslacht  als  totaalcategorie,  wordt  de  nulhypothese  op  gelijke 
groepsgemiddelden verworpen. De verdelingen van de becijfering van de foto’s 
van mannen en vrouwen zijn ongelijk aan elkaar. 
Opvallend  zijn  ook  de  lage waarden  die  toegekend worden  aan  de  foto's  door 
zowel de bewoners als bewoonsters van de Warande. In alle gevallen scoren de 
mannelijke  participanten  hier  het  laagste  wanneer  vergeleken  wordt  met  de 
overige  woonlocaties.  Voor  de  foto’s  één,  twee,  drie  en  vijf  scoren  ook  de 
vrouwen  het  laagste.  De  foto's  vier  en  zes  worden  echter  meer  positief 
beoordeeld dan dat de bewoonsters van de Uithof dat doen. 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Tabel 7.1: resultaten van de becijfering van de foto’s. 

Participant  Home 

location 

Gender Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6 

1. Ingmar. IBB Male +2 +2 +1 0 -1 +2 

2. Ian. IBB Male +1 +1 0 0 -2 +1 

3. Ilya. IBB Male +1 0 -2 0 -1 0 

4. Isaak. IBB Male +2 +2 +1 +2 -2 +3 

5. Immanuel. IBB Male +2 +2 0 +2 -2 +3 

GROUP MEAN     +1.6 +1.4 0 +0.8 -1.6 +1.8 

6. Ilona. IBB Female +2 +2 -1 +1 -3 +2 

7. Iris IBB Female -1 +1 -1 0 -3 +2 

8. Ivonne. IBB Female +1 0 -2 +2 -3 +2 

9. Imke. IBB Female +2 0 -3 +2 -3 +3 

10. Ina. IBB Female 0 0 -1 0 -1 0 

GROUP MEAN     +0.8 +0.6 -1.6 +1 -2.6 +1.8 

11. Umberto. Uithof Male 0 0 -1 0 -2 +2 

12. Ulco. Uithof Male +2 +1 0 +2 +1 +2 

13. Ulrich. Uithof Male +2 +1 +2 +1 -1 +1 

14. Udo. Uithof Male +3 +3 +2 +3 -1 +3 

GROUP MEAN     +1.75 +1.25 +0.75 +1.5 -0.75 +2 

15. Ursula. Uithof Female 0 0 0 0 -2 +1 

16. Unneke. Uithof Female +1 +1 -1 +2 -3 +3 

17. Ulla. Uithof Female +3 +2 +1 +3 -3 +3 

18. Una. Uithof Female 0 -1 -2 +2 -3 +3 

19. Urmela. Uithof Female 0 +1 0 +1 -3 +3 

20. Umara. Uithof Female +1 +2 -1 +3 -3 +1 

21. Ursel. Uithof Female 0 +1 -2 +1 -2 0 

GROUP MEAN     +0.7 +0.85 -0.55 +1.7 -2.7 +2 

22. Walter. Warande Male +1 +2 +1 +2 0 +2 

23. Willem. Warande Male 0 0 -1 -3 -3 +1 

24. Wilco. Warande Male +1 -1 -2 +2 -3 0 

25. Wouter. Warande Male +1 0 -1 +2 -2 +3 

GROUP MEAN     +0.75 +0.25 -0.75 +0.75 -2 +1.5 

26. Wendy. Warande Female -2 -2 -3 -1 -3 0 

27. Willy. Warande Female -1 0 -2 +2 -3 +2 

28. Willemijn. Warande Female -1 -2 -2 +1 -3 +1 

29. Wanda. Warande Female +2 +2 0 +2 -3 +3 

30. Winnie. Warande Female -2 -3 -3 +2 -3 +2 

31. Wendelie. Warande Female -1 0 -3 +2 -3 +3 

GROUP MEAN     -0.85 -0.85 -2.15 +1.35 -3 +1.85 

           

Foto’s mean Total ! 0.20  0.71 0.55 -0.84 1.23 -2.23 1.77 

Man mean Total: 0.62   1.38 1 0 1 -1.46 1.77 

Vrouw mean Total: -0.08   0.22 0.22 -1.44 1.39 -2.78 1.89 

Significantie gelijke becijfering m/v per foto: 
H0 : "Man = "Vrouw  (Asymp, Sig. < 0.05).  

0.018 0.179 0.007 0.611 0.000 0.723 

M/V (totaal): Asymp. Sig = 0.019. De verdeling in becijfering voor man en vrouw is ongelijk, voor alle foto’s samen. 

         

IBB mean  Total: 0.33   1.20 1.00 -0.80 0.90 -2.10 1.80 

Uithof mean  Total: 0.58   1.09 1.00 -0.18 1.64 -2.00 2.00 

Warande mean  Total: -0.33   -0.20 -0.40 -1.60 1.10 -2.60 1.70 

Significantie gelijke becijfering I/U/W per 

foto: H0 : "IBB = "Uithof = "Warande  
(Asymp, Sig. < 0.10). 

0.051 0.059 0.085 0.317 0.224 0.808 

I/U/W (totaal): Asymp. Sig = 0.030. De verdeling in becijfering voor de woonlocatie is ongelijk, voor alle foto’s 

samen. 

!"#$%&'()*&+$,-%.".$/&0"/&1$&#$2345$+3/6&0"/&1$&57.78,(&
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Voor  de  foto’s  één,  twee  en  drie  wordt  de  nulhypothese  op  gelijke 
groepsgemiddelden  verworpen  (α  =  0.10);  De  becijfering  is  hier  significant 
anders  dan  die  gegeven  door  de  bewoners  van  de  andere woonlocaties  (tabel 
7.1). Opvallend is dat het hierboven getrokken verband tussen het gestimuleerde 
gevoel per foto en, dit maal de woonlocatie, niet tot uiting komt terwijl dat wel 
het geval was voor de vrouwelijke participanten.  
Wanneer,  per  woonlocatie,  naar  de  verschillen  in  becijfering  voor  alle  foto’s 
tezamen  wordt  gekeken  blijkt  dat  ook  hier  de  nulhypothese  op  gelijke 
groepgemiddelden wordt verworpen. De verdeling in de becijfering van de foto’s 
voor de woonlocaties zijn ongelijk aan elkaar. 
 
7.2 Factoren bij de beoordeling van de foto's. 
In  hoofdstuk  6.3  werd  al  door  de  participanten  aangegeven  dat  de  meeste  
onprettige gevoelens ervaren worden buiten de uitgaansgelegenheden. Hoewel 
binnen  de  gelegenheden  de  meeste  incidenten  plaatsvinden,  aldus  de 
participanten,  wordt  het  gevoel  van  ongemak  daar  niet  of  nauwelijks  door 
aangetast.  Buiten  de  uitgaanslocatie  blijken  tevens,  op  aangeven  van  de 
participanten,  zelden  (noemenswaardige)  incidenten  voor  te  komen.  Toch 
ontstaat hier in veel gevallen een onprettig gevoel. Vraag is waar deze gevoelens 
dan vandaan komen. 
Met  de  analyse  van  de  interviews  is  er  een  groot  aantal  factoren  naar  voren 
gekomen  die  hierbij  uitkomst  bieden.  Per  foto  apart  wordt  hierna  allereerst 
besproken  in hoeverre deze  factoren van  invloed zijn op de situatie die de per 
foto  geschetst wordt;  de  contextuele  factoren.    Uitspraken  die  gedaan worden 
binnen de  subhoofdstukken 7.3.1  t/m 7.3.6,  zijn dus  alleen geldig  voor de  foto 
waarover  de  beschrijving  gaat.  Hierbij  wordt  extra  gelet  op  de  aanwezige 
verschillen tussen man en vrouw, evenals de verschillen tussen de woonlocaties. 
In een laatste subhoofdstuk wordt een algehele beschouwing van de aanwezige 
factoren gepresenteerd in de vorm van een FLOW diagram aan de hand waarvan 
de  verschillen  en  verbanden  tussen  de  verschillende  situaties  duidelijker 
zichtbaar  worden.  Daarnaast  wordt  zichtbaar  welke  factoren  in  meerdere 
situaties van toepassing zijn. 
De  analyse  is  gedaan  met  behulp  van  de  samplingmethode,  beschreven  door 
Corbin en Straus (Corbin and Straus 2008). Daarbij  is het computerprogramma 
MaxQDA gebruikt. Alle  interviews  zijn uitgetypt op de  computer  en gesampled 
binnen het bovengenoemde programma. Daarna is gecategoriseerd naar hogere 
orde  categorieën, waaruit  uiteindelijk  de  bevindingen  zijn  gebaseerd  die  in  de 
hierop volgende hoofdstukken beschreven zijn. 
 
7.2.1 De Boothstraat, foto 1. 
De Boothstraat is gesitueerd in het centrum van Utrecht nabij het Janskerkhof, en 
verbindt deze met de Voorstraat.  In de nabijheid zijn zowel op dit  Janskerkhof 
als op de Voorstraat een aantal uitgaansgelegenheden te vinden. De  foto wordt 
over  het  algemeen  vrij  positief  beoordeeld,  met  uitzondering  door  de 
vrouwelijke participanten van de Warande. 
Omgevingsfactoren  blijken  hier  het  meest  dominant  bij  de  vorming  van  een 
prettig  gevoel.  Voor  alle  vrouwen  is  het  feit  dat  de  locatie  er  bewoond  uitziet 
hierbij van groot belang is; “nou ja er zijn gewoon huizen en zo dus ja ik weet niet 
(Ursula)”. In een deel van de gevallen blijkt dit te maken te hebben met de factor 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sociale  controle; de aanwezigheid van mensen op straat;  “een  soort  van  sociale 
controle dat je dan toch hebt, gewoon veilig (Wanda)”. Het gevoel speelt mee dat 
altijd iemand kan ingrijpen. Ook bij de mannelijke deelnemers speelt dit gevoel 
een  rol,  zei  het  in  mindere  mate;  “je  bent  natuurlijk  liever  met  mensen,  dus 
daarom heb  ik plus één als maximum daar genomen (Ian)”. Hieraan gerelateerd, 
verhoogt  ook  het  feit  dat  de  straat/buurt  er  “normaal”  uitziet  het  gevoel  van 
prettigheid;  “Ja  het  is  gewoon  een  normale  straat.  (…).  Ik  zou  er  gewoon  prima 
zonder  enige  problemen  gewoon  lekker  doorheen  wandelen  (Immanuel)”. 
Opvallend  is de woordkeuze  “normaal”. Dit duidt op een sociaal geconstrueerd 
beeld. 
Vrouwelijke  bewoonsters  van  de  Uithof  en  IBB  geven  aan  het  belangrijk  te 
vinden  dat  de  straat  zich  in  de  binnenstad  bevindt.  Dit  vergroot  het  prettige 
gevoel. Opvallend  is  dat  deze  factor niet  genoemd wordt door de bewoonsters 
van  de Warande. Mogelijk  heeft  deze  groep minder  affiniteit met  het  centrum 
van Utrecht, waardoor de foto vaker negatief wordt beoordeeld. Voor mannen is 
de  locatie minder van belang, alhoewel een aantal van hen aangeeft een zekere 
verwachtingswaarde te koppelen aan de locatie; “dan zou ik die straat associëren 
met  veel mensen  erin  zegmaar,  in  het  centrum  (Umberto)”. Het  idee dat  er  toch 
wel mensen zullen komen stelt ze hierbij op het gemak. 
Een andere belangrijke factor, voor zowel mannen als vrouwen is de bekendheid 
van de  locatie;  “in  het  algemeen  als  je  bekend  bent met  de  stad  en weet wat  de 
vervelende plekjes zijn, dat  je daardoor  toch ehm meer op  je gemak voelt  in zo’n 
stad  (Wilco)”. Wanneer meer  gebruik wordt  gemaakt  van  de  stad  in  de  nacht, 
wordt  de  participant  steeds  bekender  met  de  locaties,  waarbij  het  onprettig 
gevoel mogelijk afneemt. Hiermee wordt  bevestigd dat het beslag leggen op de 
ruimte  situaties  prettiger  kan maken  (zie  ook  hoofdstuk  2.3).  Ook  hier  is  een 
verband aanwezig met de (verwachte) aanwezigheid van anderen. 
Enkele mannen, onafhankelijk van de woonlocatie blijken de omgeving mooi  te 
vinden.  Ondanks  een  aantal  van  deze  positieve  reacties  vinden  de  meeste 
participanten de situatie op de foto onprettig; “Gewoon van die hekken hier, dat 
rol luik, heeft ook een soort negatieve uitstraling (Iris)”, (i) “Dus de uitstraling van 
een plek maakt wel hoe prettig  jij  je voelt? (p)  Ja, zeker (Ulco)”. Deze uitstraling 
wordt  verwoord  met  woorden  als  kil,  grijs  en  koud.  Met  name  vrouwelijke 
participanten  beoordelen  de  locatie  als meer  onprettig  vanuit  het  voorgaande, 
doordat  een  zeker  “gemoedelijkheids  gevoel”  ontbreekt  op  de  locatie. 
Aanwezigheid van  cafés  en andere plekken die  levendigheid uitstralen worden 
zouden hierbij de  situatie verbeteren;  “prettig,  ja misschien als  er  een  café was, 
bijvoorbeeld als dit een café was (Ursel)”.  
Bij alle vrouwen speelt ook verlichting een grote rol met daaraan gekoppeld het 
zicht  en  het  overzicht;  “Meer  licht  geeft  toch  iets  meer  het  gevoel  van 
overzicht/vertrouwen dat je weet dat, wat er is en zo. Je kan alles zien soort van, je 
ziet mensen  aankomen.  Je  ziet  gewoon  om  je  heen wat  er  gebeurd  (Ilona)”. Het 
overzicht  wordt  tevens  vergroot  doordat  de  straat  weinig  zijstraatjes  en 
portieken  heeft,  en  daarnaast  recht  is.  Vooral  vrouwen  geven  aan  dat  het 
onwaarschijnlijk  is  om  binnen  deze  foto  tegen  onverwachte  situaties  aan  te 
lopen,  wat  prettig  aanvoelt.  Door  mannen  worden  de  bovenstaande  factoren 
slechts  sporadisch  genoemd,  alhoewel  ze  aangeven  het  als  onprettig  te 
beschouwen wanneer er op deze locatie groepjes jongeren aanwezig zouden zijn. 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Dit  gaat  tegen  de  verwachtingen  in,  daar  de  literatuur  sterk  benadrukt  dat  de 
man in alle gevallen de controle wil behouden. Toch zijn de meeste participanten 
hier niet graag alleen;  “als  ik me echt gewoon heel prettig wil  voelen dan ben  ik 
meestal  met  iemand  samen  (Ilona)”. Vrouwen  geven  aan  dat  dit  voor  afleiding 
zorgt. Mannelijke participanten noemen vooral gezelligheid.  
 
7.2.2. Het Vredenburg, foto 2. 
Het Vredenburg is een van de grotere pleinen van Utrecht, dat 's avonds niet echt 
een  duidelijke  functie  heeft.  Het  plein  grenst  aan  de  achteruitgang  van  Hoog‐ 
Catharijne. Wederom beoordelen dat de vrouwen, evenals de bewoners van de 
Warande de situatie het meest negatief. 
 
Hier  speelt  de  openheid  en  leegte  van  het  plein  een  belangrijke  rol.  In  veel 
gevallen  wordt  dit  als  onprettig  ervaren;  “zo’n  kolossale  poppenruimte,  waar 
niemand is dan. Als je daar in je eentje loopt, dan ziet iedereen je en ja (Umberto)”, 
“ik zou me niet heel veilig voelen denk ik. Hm, nee. Ja het is misschien meer dat het 
één grote open ruimte is en dat je daar in je eentje staat (Ivonne)”. Voor de meeste 
participanten is het zichtbaar zijn op het plein negatief. Enkelen beschouwen dit 
echter als voordeel; “het is een groot ruim plein, dus het is veel openheid, daar hou 
ik wel van (Iris)”,  “ik heb de indruk dat ongemakkelijk situaties dat andere mensen 
dat sneller zullen zien als die gebeuren (Wanda)”. In een dergelijk gevalt geldt dus 
wederom  dat  de  sociale  controle  groter  is.  Vooral  vrouwen  brengen  deze 
openheid  in  verband  met  overzicht  hetgeen  een  prettig  gevoel  weerspiegelt; 
“Groot, overzichtelijk, kaal. Laat mij maar gewoon lekker dan, dan voel ik me niet 
eh, nee dat is allemaal wel prima (Ilona)”. Door zowel mannen als vrouwen wordt 
aangegeven dat verlichting een rol speelt bij het gevoel van prettigheid.  In veel 
gevallen blijkt deze wat schaars gevonden te worden. 
Voor mannen en vrouwen blijkt bekendheid ook hier een zeer belangrijke factor; 
“dit is heel bekend voor mij, heel veilig (Udo)”, mede doordat het Vredenburg deel 
uitmaakt van het centrum van Utrecht; “het is gewoon centrum (Udo)”. Opvallend 
is wederom dat de bewoners van de Warande deze factor niet noemen.  
Gekoppeld  aan  de  bekendheid  van  de  locatie  gaat,  weten  vooral  vrouwelijke 
participanten wat ze hier kunnen verwachten; “ik weet dat hier altijd mensen zijn 
(…)  terwijl als je alleen naar de foto kijkt, dan zou je ook kunnen denken dat het 
een of ander achteraf stuk is, waar het gewoon heel stil is en met graffiti en weet ik 
veel (Umara)”, “Hier fietsen altijd wel mensen langs enzo (Unneke)”,   “ik bedoel je 
herkent gewoon het Vredenburg en je denkt hé er is niemand (Ilona)”. Omdat men 
weet  dat  er  op  de  locatie  vaak  iemand  aanwezig  is,  wordt  een  meer  prettig 
gevoel ervaren. In sommige gevallen wordt hier een verband gelegd met sociale 
controle; “er komen heel veel mensen, er is controle, ik zou niet weten waarom ik 
me daar onveilig zou voelen (Udo)”, “omdat het gewoon middenin de stad is en dan 
verwacht ik ook wel gewoon meer sociale controle denk ik (Unneke)”. Naast deze 
verwachtingswaarde met betrekking tot aanwezigheid van derden blijkt er voor 
een deel van de, met name vrouwelijke, participanten een nog prettiger gevoel te 
ontstaan bij daadwerkelijke aanwezigheid; “ik heb het niet meer plusjes gegeven 
omdat  ik  hier  echt  helemaal  niemand  zag  (Urmela)”,  “het  voelt  toch  fijn,  als  er 
mensen zijn, dat er mensen zijn die je kunnen helpen als er iets gebeurt (Umara)”. 
Aanwezigen  kunnen  ingrijpen  en  verhogen  wederom  de  sociale  controle. 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Umara riep hierboven al een associatie tussen een slechte wijk, “graffiti” en een 
“achterafstuk”  op.  Opvallend  is  dat  de  graffiti  op  deze  foto  in  meer  gevallen 
bepaalde associaties oproept bij de participanten, met name die woonachtig op 
de  Warande.  Veelal  wordt  een  verband  gelegd  met  bepaalde  ongewenste 
groepen, vooral hangjongeren; “die graffiti, dat oogt ook alsof het, ja, alsof het een 
beetje  rafelrandje  is  van  zal  ik  maar  zeggen,  dat  je,  ik  verwacht  hier  haast  een 
kluitje  hangjongeren  ofzo  (Willemijn)”.  Wanneer  wordt  gevraagd  wat  een 
hangjongere  precies  is,  wordt  door  alle  participanten  een  vrij  eenduidig 
antwoord gegeven; “dat zijn meestal wat  jongere  jongens van een  jaar of 19, 20, 
vaak  een  kaalgeschoren  hoofd  of  capuchon  op  over  hun  gezicht  of  zo  (Ursel)”, 
“groepjes  allochtonen  of  een  groepje  van autochtonen met  van die  Lonsdale  (…). 
Gewoon die uitstraling en  toch een beetje wat  je hoort van media, dat  speelt wel 
een beetje mee (Willem)”, “groepjes hangjongeren met een stel scooters (Wouter)”. 
De  associatie  blijkt  hierbij  in  veel  gevallen  gebaseerd  op  zaken  anders  dan  de 
persoonlijke ervaring; “heb je wel eens wat meegemaakt met zulke groepjes? Nee 
dat  niet,  dat  dan  weer  niet,  nee  (Willem)”.  Het  gevoel  dat  de  participanten 
bezighoudt, waarbij bepaalde groepen eerder op deze locatie worden verwacht, 
blijkt dus niet zozeer uit eerste hand. Media en storytelling spelen hierbij een rol, 
en beïnvloeden het gevoel van prettigheid. 
Opvallend  is ook dat het samen zijn met een ander persoon beduidend minder 
vaak genoemd wordt als factor die de situatie prettiger maakt, dan bij de vorige 
foto. 
 
7.2.3. Het Wilhelminapark, foto 3. 
Het Wilhelminapark is een van de stadsparken van Utrecht en ligt tussen het 
stadscentrum en de Uithof. Ook het IBB complex is nabij het Wilhelminapark. 
Overdag is het op de locatie vaak druk. Wederom scoren vrouwen en de 
bewoners van de Warande de laagste scores bij deze foto. 
 
Verlichting  blijkt,  ook  voor  deze  foto,  belangrijk;  zowel  mannen  als  vrouwen 
erkennen  dat  deze  schaars  is  en  soms  op  de  onjuiste  locatie  staat,  waardoor 
bepaalde delen van de weg over‐ of onderbelicht raken. Bij mannen resulteert de 
constatering dat het donker is in een grote verscheidenheid aan gedachtegangen. 
In sommige gevallen wordt een verband getrokken met de oriëntatie, het vooruit 
zien en de overzichtelijkheid; “Ik kan me in deze ruimte dan niet goed oriënteren, 
met  het  gevolg  dat  ik  niet  weet  hoe  die  weg  daarna  gaat  lopen  (Wilco)”.  Dit 
veroorzaakt,  overeenkomstig  met  de  literaatuur,  bij  een  aantal  mannen  een 
onprettig  gevoel  doordat  controle  houden  is  lastig  in  een  dergelijk  geval. 
Anderen  beoordelen  de  situatie minder  prettig  doordat  de  schaarste  aan  licht 
ervoor  zorgt  dat  tegenliggers  en  obstakels  moeilijk  te  zien  zijn,  waaruit 
gevaarlijke situaties kunnen ontstaan; (i) “Dus als er meer lampen zouden komen, 
zou dat de situatie verbeteren? (p) Ja. (i) En hoezo vind je dat (schaarste aan licht) 
onprettig? (p) Nouja, wie weet rijdt  je  tegen  iets of  iemand op (Umberto)”. Weer 
anderen  geven  aan  dat  de  donkerte  de  potentie  draagt  om  bepaalde  situaties 
extra  onveilig  te  doen  aanvoelen;  “het  is  niet  goed  verlicht  dus  stel  dat  er  wat 
gebeurt dan kun  je  je minder veilig  voelen  (Udo)”,    “als het  echt donker  is buiten 
(…), dan voel je je snel minder op je gemak, maar ik heb nog steeds, zie ik hier geen 
dreiging in ofzo (Ian)”. 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De  reacties  van  de  deelnemende  vrouwen  zijn  in  dit  geval  duidelijk  anders; 
donkerte  wordt  in  alle  gevallen  gekoppeld  aan  onoverzichtelijkheid  en  slecht 
zicht  wat  tezamen  leidt  tot  het  feit  dat  de  situatie  niet  vooraf  ingeschat  kan 
worden  wat  als  onprettig  wordt  ervaren;  “het  is  gewoon  donkerder.  Je  hebt 
minder overzicht (Unneke)”, “ja er is wel verlichting, maar ik kan niet zien wat er 
hier gebeurt (Wendelie)”,   “nu kan je dat niet van tevoren niet allemaal goed zien 
dus dat geeft denk ik een beetje een onveiligheidsgevoel voor mij (Imke)”. 
De  overzichtelijkheid  vermindert  ook  doordat  er  veel  plaatsen  in  het  park 
aanwezig zijn die de mogelijkheid bieden voor iemand om zich te verdekken; “je 
hebt geen idee, er kan iemand een paar meter van je af zitten en je, je  kunt het niet 
zien  (Ursel)”.  Een  zeer  opvallende  rol  is  hierbij weggelegd  voor  de  brug  die  te 
zien is op de foto. Vijf participanten benoemen dit als een onprettig element op 
de foto. Om dezelfde reden wordt ook een aantal maal de begroeiing genoemd. 
Zowel mannen als vrouwen blijken wederom hogere scores te gegeven, wanneer 
de  situatie  bekend  is;  (p)  “Ja  als  het  het Wilhelmina park  is,  dan,  ja  dat  vind  ik 
altijd prima om daar te fietsen. (i) Had het dan een hoger cijfer gekregen? (p) Ja, ik 
denk  het  wel  ja  (Una)”.  Het  park  blijkt  het  minst  bekend  bij  de  Warande 
bewoners, hetgeen wederom mee zal spelen in de gemiddeld lagere scores voor 
deze  woonlocatie.  Mogelijk  komt  dit  doordat  de  bewoners  van  de 
wooncomplexen Uithof en  IBB dichter bij het park wonen en er dus ook vaker 
komen, eventueel op het traject terug naar huis. 
Voor  iedereen  is  in  deze  foto  de  aanwezigheid  van  anderen  belangrijk  bij  de 
vorming van een prettig gevoel;   “ja als hier meer mensen fietsen dan vind ik het 
ook  eh,  dan  vind  ik  het  ook  niet  eng  (Unneke)”.  Opvallend  is  echter  dat  een 
bewoonster  van  de Warande  het  volgende  zegt;  “Er  zijn  geen mensen.  Gewoon 
veel bomen. Niet echt snel dat je denkt van nou er zijn mensen in de buurt (Willy)”, 
hetgeen  zij  als  zeer  onprettig  ervaart.  Twee  bewoonsters  van  de  Uithof,  die 
bekend  zijn  met  de  locatie  in  de  nacht,  ontkrachten  dit  feit  vanuit  de  eigen 
ervaring;  “ja,  dat heb  ik alleen gekozen volgens mij  omdat  ik hier gewoon  (...)  ik 
hier vaak fiets ook ’s avonds. Dus ik weet ja, je komt er altijd wel iemand tegen, dat 
is wel zo. Dus je bent er nooit alleen eigenlijk (Ulla)”. “Dat is weer met achter grond 
kennis (...), er is altijd wel iemand die zijn hond aan het uitlaten is, er is altijd wel, ja 
het  is  nooit  helemaal,  verlaten  (Umara)”.  Een  soortgelijk  argument  wordt  ook 
aangevoerd door een mannelijke bewoner van de Uithof. Er  is dus ook op deze 
locatie  een  zekere  verwachtingswaarde  aanwezig  met  betrekking  tot  de 
aanwezigheid  van  anderen.  Deze  verwachtingswaarde  kan  direct  vertaald 
worden  in  de  interne‐externe  dialectiek  van  Pred  (zie  hoofdstuk  2.3).  De 
bewoonsters  van Uithof weten uit  ervaring dat  er  altijd  iemand  is  in  het  park. 
Hoewel er  fysiek niemand aanwezig  is,  is het gevoel toch beter. De bewoonster 
van  de Warande weet  dit  niet  omdat  zij  de  locatie  niet  herkent  en  beoordeelt 
daardoor de foto ook negatiever. 
Interessant  daarnaast  is,  dat  er  binnen  deze  situatie  ook  een  tweede 
verwachtingswaarde  speelt.  In  sommige gevallen wordt  er  een verband gelegd 
tussen de locatie (“het park”) en aanwezigheid van ongewenste typen. Opvallend 
is dat dit voor mannen wat meer het geval is dan voor vrouwen. “Ja, allemaal van 
die petjes,  scooters  en de hele boel,  het  is  niet,  je hebt daar  een ander gevoel bij, 
ander  soort mensen  (Udo)”,  (i)  “dus  je  hebt  het  nu  lager  gewaardeerd  omdat  je 
weet dat die jongeren hier rondhangen? (p) Ja precies (Ulco)”. 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Naast  deze  hangjongeren  worden  ook  een  aantal  maal  zwervers  en  “ongure 
types”  in  het  algemeen  genoemd.  De  mensen  die  verwacht  worden  op  deze 
locatie, variëren dus per participant. Een zaak die hier zwaar in meespeelt, is dat 
nagenoeg alle participanten de locatie herkent als een park. Parken in het donker 
blijken niet de plekken waar men over het algemeen graag komt;  “Ik houd niet 
van  parken  in  het  donker  (Wouter)” en  “het  is  in  een  park  dus  ja  daar  zou  ik  ’s 
avonds niet zomaar gaan lopen in mijn eentje (Wendy)”, “gewoon het feit (...) dat 
het  een  park  is  (Ivonne)”.  Een  deel  van  de  participanten  geeft  aan  dat  deze 
onprettigheid ontstaat vanuit dingen die men gehoord heeft over parken; “dat is 
dan ook op basis van verhalen die je dan hoort (Wilco)”, “ja verhalen over parken 
en  dat  ja  dat  staat  toch  ook  niet  echt  bekend  als  de meest  veilige  plek  (Willy)”,  
“omdat  iedereen  je  altijd  aanpraat  dat  je  niet  door  parken moet  gaan  (Ursula)”. 
Wederom blijken mediaberichten en storytelling van  inlvoed op het gevoel van 
prettigheid.  In  de  berichtgeving  wordt  gewezen  op  de  aanwezigheid  van 
bovengenoemde  ongewensten.  De  reactie  op  de  berichtgeving  varieert  met 
geslacht; vrouwen wijken  in dit geval eerder uit. Het samen zijn met bekenden 
speelt  in  deze  foto,  met  name  voor  vrouwen,  en  grote  rol;  “hier  had  ik  liever 
iemand bij me gehad (Ilona)”.  
 
7.2.4. De kruising Lucas Bolwerk/Nachtegaalstraat, foto 4. 
De  locatie  waar  deze  foto  gemaakt  is  ligt  nog  net  binnen  de  Singels,  dus  het 
centrum  van  Utrecht.  De  straat  leidt  uiteindelijk  naar  het  Centraal  Station, 
ondermeer via het Janskerkhof (nabij foto 1) en de Neude (foto 6). Opvallend is 
dat vrouwen hier de situatie positiever beoordelen dan mannen. Ook scoren de 
participanten van de Warande hier niet het laagst. 
 
In deze foto zijn “sfeer”, “levendigheid” en de “gezelligheid” belangrijke woorden 
waarmee voor  alle participanten  een prettig  gevoel  samenhangt;  “ja  het  ademt 
ook wel  iets  van,  het  lijkt  alsof  daar  het  toch wel  gezellig  is  (Wilco)”,  “gezellige 
uitgaansstraat, daarom heb ik als ik er loop wel een goed gevoel bij (Ulco)”. “Ja, die 
is, ziet er wel gezellig uit (Willemijn)”. Daarbij worden deze factoren gerelateerd 
aan eerder genoemde factoren zoals drukte, de aanwezigheid van mensen en/of 
bepaalde  dagen  van  de week  (hoofdstuk  5);  “er  komt  uhm,  gezellig  licht  uit  de 
ramen dus het is binnen ook nog levendig. Dat is eh, er staan fietsen. Er zijn mensen 
(Wouter)”,  “het  ziet  eruit  alsof  het  gewoon  een  uitgaansavond  is  (Ilona)”.  Ook 
sociale controle wordt genoemd als iets dat ontstaat uit levendigheid. Wederom 
blijkt hieruit ook dat hier de aanwezigheid van andere mensen belangrijk is voor 
het gevoel van prettigheid; “ja nou hier vond ik het wel fijn aan dat ik mensen zie 
(Winnie)”, “mocht er iets gebeuren dan zal er altijd wel iemand, ja (Iris)”. Voor de 
vrouwelijke  participanten  en  een  deel  van  de  mannelijke  Warande  bewoners 
weegt  deze  factor  zwaarder  waaruit  de  meer  positieve  becijfering  door  deze 
groepen verklaard kan worden. 
Opvallend  is  dat  hier  het  merendeel  van  de  participanten  de  locatie  herkent, 
waardoor deze meer positief beoordeeld wordt; “ja, Herenplein, daar kom ik zelf 
ook nog wel regelmatig, dus dan voel je je al, een vertrouwdere plek (Iris)”, “het is 
een herkenbare straat (Immanuel)”. In veel gevallen blijken de participanten ook 
bekend met de gelegenheden die gefotografeerd zijn. Hierdoor wordt de situatie 
in veel gevallen geassocieerd met uitgaan. 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Dit uitgaan roept in veel gevallen een prettig op; “op zich heb ik er wel een prettig 
gevoel  bij,  er  zijn mensen  op  straat,  het  lijkt wel  een  stap  avond  of  zo.  Er  staan 
mensen voor de deur bij een kroeg (Urmela)”. Het uitgaanspubliek wordt hierbij 
ook als prettig getypeerd; “volgens mij zijn dit ook allemaal mensen die een beetje 
gezellig  aan  het  uitgaan  zijn  (Ursel)”.  Enkele  participanten  zeggen  zich,  in 
overeenstemming  met  Chatterton's  theorie,  prettiger  te  voelen  doordat  de 
locaties  die  te  zien  zijn  op  de  foto  studentenplaatsen  zijn;  “ik  zou  niet  weten 
waarom ik me hier onveilig zou moeten voelen, dit is gewoon een studentenkroeg, 
de  Kneus  (Udo)”.  Er  kan  gesteld  worden  dat  er  in  veel  gevallen  een  sterke 
associatie aanwezig  is tussen de  locatie en het publiek dat aanwezig zal zijn op 
deze locatie; de verwachtingswaarde. In het geval van deze foto is dit een prettig 
publiek.  Daarnaast  vindt  dat  een  deel  van  de  participanten  het  prettig  dat  de 
gefotografeerde situatie zich in de, veelal bekende, binnenstad bevindt; “ja het is 
gewoon midden in de stad (Imke)”.  
Eerder werd al geconstateerd dat de vrouwelijke participanten deze foto hoger 
beoordeelden  dan  de mannelijke  participanten.  Dit  kan  niet  verklaard worden 
door  de  factor  bekendheid,  doordat  deze  factor  al  meerdere  malen  is 
teruggekomen  binnen  de  analyse.  Hiermee  lijkt  het  alsof  vrouwen  dus  meer 
gevoelig  zijn  voor  sfeer  en  gezelligheid  in  hun waardeoordeel. Mogelijk wordt 
ook het hoge oordeel van de Warande bewoners hierdoor verklaard. Anderzijds 
kan het zijn dat deze  locatie voor hun bekender  is dan de voorgaande  locaties. 
Verlichting speelt hier een kleine rol van betekenis; de factor licht valt blijkbaar 
minder op wanneer deze voldoende aanwezig  is. Wanneer de    factor  genoemd 
wordt, is lichtniveau veelal naar wens. 
Een zeer opvallende factor waarmee een gevoel van onprettigheid samenhangt is 
de breedte van het fietspad; “het is zo’n smal paadje. Ik hoop dat ik niemand raak 
(Willemijn)”.  Een  groot  aantal  participanten  geeft  aan  zich  prettiger  te  voelen 
wanneer het fietspad breder zou zijn. 
De aanwezigheid van politie  is  tevens een factor van betekenis  in deze situatie. 
De  reacties  met  betrekking  tot  deze  aanwezigheid  verschillen  sterk.  Bepaalde 
participanten  voelen  zich  prettiger  door  de  aanwezigheid  van  politie;  “ook wel 
leuk  dat  die  politie  auto  er  staat.  (…).  Dat  vind  ik  wel  een  prettig  idee  (Isaak)”. 
Anderen geven aan dat het de situatie niet verandert; “goed als er politie zou zijn, 
dan zou ik niet dan zou ik me er niet anders om voelen. Niet veiliger maar ook niet 
onveiliger  (Ulla)”  terwijl  een  laatste  groep  de  aanwezigheid  van  de  politie  in 
verband  brengt  met  het  feit  dat  er  iets  gaande  moet  zijn;  “er  staat  politie 
zegmaar, dus dan heb  ik zoiets van oh, wat  is er aan de hand (Ulrich)”. Anderen 
blijken  zelfs  een onprettig  gevoel  te  krijgen omdat het  idee  leeft  dat  de politie 
juist daar aanwezig is om (de participant) te controleren. Dit verklaart waarom 
er een aantal negatieve en meer neutrale waarderingen worden gevonden voor 
deze foto. Blijkbaar heeft de inzet van meer politie op straat niet voor iedereen 
het  gewenste  effect,  en  mag  dit  dus  ook  niet  zondermeer  als  factor  genoemd 
worden die de situatie in de stad verbetert (hoofdstuk 3.3). Het samen zijn met 
een bekende is in deze situatie, voornamelijk voor mannen, minder van belang. 
 
7.2.5. Steeg Oudegracht 135, foto 5. 
Het steegje dat  te zien  is op deze  foto, komt ter hoogte van de HEMA uit op de 
Oude  Gracht.  Deze  foto  wordt  door  alle  participanten  het  meest  negatief 
beoordeeld. 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Een  combinatie  van  factoren,  zowel  met  betrekking  tot  de  omgeving  als  de 
sociale aanwezigheid, zorgt ervoor dat de situatie onprettig aanvoelt; “het heeft 
voor mij  gewoon  een  eh,  de  combinatie  van  een  nauw  steegje  en weinig  licht  en 
gewoon  iemand  die  ik  zo  op  het  eerste  gezicht  best  wel,  ja  niet  verdacht,  maar 
gewoon onprettig  eruit  vind  zien  (Willy)”.  Allereerst wordt de nauwe omgeving 
genoemd door zowel mannen en vrouwen; “ja steegjes zijn sowieso niet positief. 
Dus  dat  steegje moet  gewoon  breder  (Willy)”.  Doordat men  zich  in  deze  nauwe 
steeg  bevindt,  zijn  er  ook  geen  uitwijkmogelijkheden  wat  als  zeer  onprettig 
wordt ervaren; “ja gewoon een opgesloten gevoel (Ivonne)”. Daarbij komt ook de 
aanwezigheid van de persoon verderop  in het steegje.  Juist doordat het steegje 
zo  smal  is,  kom  “je  heel  snel  in  contact  met  zo  iemand  terwijl  je  dat  misschien 
helemaal  niet wilt  (Willy)”.  “Zo weinig  persoonlijke  ruimte  (…)  Als  je  daar  langs 
moet lopen zo, geeft dat ook wel een gevoel van onveiligheid (Umberto)”. Met name 
een aantal mannelijke participanten, overeenkomstig met de literatuur, geeft aan 
zich kwetsbaar te voelen in een dergelijke situatie; “het feit dat het een heel kleine 
ruimte  is  waar  je  doorheen moet  en  daardoor  heel  dichtbij  iemand  komt  die  er 
dreigend  uitziet  (…),  mocht  die  persoon  wat  willen,  dan  ben  je  kwetsbaar”. 
Opvallend  is dat voornamelijk vrouwelijke participanten de  situatie nog  steeds 
niet prettig beoordeelt, wanneer de persoon weggehaald wordt. Echter, wanneer 
het steegje breder is, wordt dit prettige gevoel wel vergroot; (i) “Als die meneer 
weg is, ga je dan wel door het steegje? (p)  Als er een andere weg is niet. (i) Oke en 
als dit geen steegje was geweest, maar de meneer staat  er wel? (p) Ja dan zou ik er 
op  zich  wel  langslopen  (Una)”.  Voor  vrouwen  lijkt  de  aanwezigheid  van  de 
persoon het onprettige gevoel  te versterken, dat  reeds daar  is door de nauwte 
locatie. Voor mannen lijk de dreiging meer bij de aanwezigheid van de persoon te 
liggen;  de  factor  die  de mannelijke  participant  kwetsbaar maakt.  Zonder  deze 
persoon  is  de  angst  dat  de  man  zijn  masculiniteit  wordt  aangetast  minder 
aanwezig  (hoofdstuk 2.3);  “nou als  die  gast weg  is. Dan  zou  ik  gewoon +2 doen 
(Isaak)”.  In  tegenstelling  tot  de  voorgaande  foto’s wordt  hier  de  aanwezigheid 
van de persoon dus  juist niet gewaardeerd. Erg belangrijk hierin  is het  feit dat 
geen  van  de  participanten  een  idee  kan  vormen  van  de  reden  waarom  de 
persoon zich juist op deze plaats bevindt en wat diegene daarnaast wil bereiken 
door op deze locatie te gaan staan; “je denkt waarom hangt hij daar (Ursel)”, “hij 
staat daar ook niet echt met een doel (...) dat bevordert het veiligheidsgevoel ook 
niet (Wilco)”. Uit deze constatering volgt argwaan, “dan gaan bij mij alarmbellen 
rinkelen  (Ilona)”,  de  participanten  denken  na  over  de  bedoelingen  van  de 
persoon;  “wat  doet  zo’n  vent  daar  in  zo’n  steegje,  dat  geeft  wel  een  enigszins 
onveilig gevoel,  (…) waarom ook op die plek, heb  je  iets  te verbergen? (Udo)”,  “je 
weet nooit wat er gaat gebeuren in zo’n geval (Ingmar)”. Alle participanten geven 
aan de situatie niet goed in te kunnen schatten of te kunnen beoordelen, waaruit 
een  zekere  dreiging  ontstaat;  “ik  weet  niet,  hij  ziet  er  gewoon  een  beetje 
bedreigend uit, door die capuchon en hele lichaamshouding (Umara)”.   
Door zowel de lichtval en de capuchon die de persoon draagt, is het gezicht niet 
goed  zichtbaar;  “ja,  ik  zou niet  kunnen  inschatten,  je  ziet  iemand  zijn  hoofd niet 
(Immanuel)”, “het is fijner als je iemand kan aankijken (Udo)”. Ook wordt in veel 
gevallen  de  gesloten  lichaamshouding  genoemd,  wat  het  inschatten  van  de 
situatie bemoeilijkt. Ook roept de kleding, in zijn algemeen, in sommige gevallen 
associaties  op  met  een  bepaald  publiek;  wederom  hangjongeren  en  junks. 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(I)  “Bijvoorbeeld  je  zegt  het  is  een  junk  en  het  is  gevaarlijk  omdat?  (p)  Ja  toch 
vooroordelen die ik daarover heb, ik wil het wel niet, maar je weet nooit wat ze van 
je willen, misschien hebben ze gewoon je geld nodig omdat ze drugs willen kopen 
dus”.  Vooroordelen  en  verhalen  over  stereotypering  spelen  dus  ook  in  deze 
situatie een rol bij het gevoel van prettigheid.  
Behalve  dat  door  de  lichtval  de  persoon moeilijk  te  identificeren  is,  speelt  de 
verlichting op zichzelf ook een rol; in veel gevallen ontstaat een onprettig gevoel 
doordat  de  verlichting  schaars  is. Dit  houdt  in  deze  situatie  verband met  twee 
zaken.  Allereerst  is  de  situatie  hierdoor  niet  of  moeilijker  te  herkennen. 
Daarnaast blijkt dat een deel van de participanten zich onprettiger voelt, doordat 
onbekend is wat er aangetroffen zal worden aan het einde van de steeg; “je weet 
eigenlijk  niet  wat  je  tegemoet  gaat,  dat  maakt  het  een  beetje  ongemakkelijk 
(Walter)”.  Dat  wat  men  kan  onderscheiden  in  de  verte  met  de  geboden 
lichtintensiteit,  is  daarnaast  onaantrekkelijk;  “Eh  daarna  het  einde  van  het 
steegje, als je er eenmaal doorheen gelopen bent, dat ziet er ook niet echt florissant 
uit (Wilco)”. 
De meningen zijn verdeeld over het  feit of de situatie prettiger wordt wanneer 
de  persoon  met  meerdere  bekenden  wordt  gepasseerd;  een  duidelijk  verschil 
met de voorgaande foto's. Wel is er een consensus aanwezig over het feit dat de 
kans dat de persoon iets zal doen in een dergelijke situatie, kleiner is; (i) “en (…) 
als je met meer mensen bent? (…). (p) Ik zou me nog steeds, ik zou nog steeds denk 
ik  op mn hoede  zijn.  Ik  denk  iets minder,  omdat  je  dan wel  inderdaad met meer 
bent en eh, weet niet wat zo’n vent in zn eentje wil gaan doen als je met meer bent 
(Ian)”.  
 
7.2.6. De Neude, foto 6. 
De Neude  is een van de grotere pleinen  in het Utrechtse stadscentrum. Aan dit 
plein  liggen  een  groot  aantal  uitgaansgelegenheden  en  het  is  er  vaak  druk. 
Opvallend is dat deze situatie zeer positief en nagenoeg gelijk beoordeeld wordt 
door de verschillende participanten. 
 
Opvallend is dat het merendeel van de participanten de locatie kent en dat door 
deze bekendheid wederom een prettige gevoel ontstaat; “Ik herken de omgeving 
en ik weet wat daar gebeurt. En ehm, in eerste instantie voel ik me daar veilig bij 
(Wilco)”. Ook de ligging van de locatie in het centrum van Utrecht stelt een groot 
deel  van  de  participanten  gerust;  “ja  in  het  centrum  voel  ik me  altijd wel  veilig 
(Isaak)”. Opvallend  is dat deze twee factoren eigenlijk  in  iedere situatie een rol 
van betekenis  spelen. Automatisch zal men zich dus ook minder prettig voelen 
buiten het centrum. 
In  tegenstelling  tot  foto  twee, blijkt dat de openheid van het plein nu enkel als 
een  positief  gegeven  wordt  genoemd.  In  de  meeste  gevallen  draagt  deze 
openheid bij aan het overzicht in de situatie. Ook de verlichting in deze situatie is 
voor bijna alle participanten een positieve factor, waar dit op de Vredenburg foto 
niet het geval was. Daarnaast is de aanwezigheid van mensen ook hier een factor 
van  betekenis.  Hieruit  blijkt  er  een  mogelijke  samenhang  tussen  de  factoren 
openheid, verlichting en aanwezigheid van anderen. Ook wordt er een verband 
getrokken  tussen  aanwezigheid  van  mensen,  de  sfeer/gezelligheid  en  sociale 
controle. 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“Gezellig,  parasolletjes  voor,  mensen  lopen  voorbij,  kijk  er  zijn  best  veel  mensen 
(Ursel)”  , “ik denk ook niet dat er hier gauw iets gebeurd omdat er gewoon zoveel 
sociale  controle  is  (Unneke)”.  Net  als  bij  foto  4  wordt  dankzij  deze 
gemoedelijkheid  een  bepaald  publiek  verwacht;  “een  beetje  hetzelfde  als  het 
Heerenplein,  kroegen  en  mensen  waar  je  affiniteit  mee  hebt  (Udo)”.  De 
verwachting dat er mensen van gelijke slag gevonden worden, brengt doorgaans 
een    positief  gevoel  teweeg  (zie  ook  hoofdstuk  2.1).  De  “sfeerimpressie”  blijkt 
vanuit de analyse belangrijk in het waardeoordeel van alle participanten. Als iets 
er “mooi”, “vrolijk”, “gemoedelijk” dan wel “prettig” uit ziet (foto 4 en 6), slaat dit 
doorgaans ook door op het gevoel van de participanten; “ja het ziet er sowieso nu 
heel leuk uit met al die kleurtjes (…)  gezellig, met al die kroegjes, leuke sfeer (Iris)”, 
“ja dat vond ik wel gezellig, kijk dat is nou wél prettig (Ursula)”. Foto één en twee 
geven  een  tegenovergesteld  beeld.    Willem  slaat  de  spijker  op  de  kop  met 
betrekking tot het feit dat een “sfeervolle” omgeving invloed heeft op het gevoel 
van prettigheid; “Je ziet ook die dom op de achtergrond (…), mooi, sfeervol, hoort 
bij Utrecht (Willem)”. Dit wil niet zeggen, dat wanneer iets er mooi uitziet, dit ten 
alle tijden zorgt voor een prettig gevoel. Hierbij geldt foto drie als voorbeeld. Een 
groot deel van de participanten geeft aan wel van natuur en parken te houden, 
maar  zich  daardoor  niet  direct  prettig  te  voelen,  met  name  niet  wanneer  het 
donker is. In een dergelijk geval lijkt de factor donkerte de bovenhand te voeren. 
Wat wel gesteld kan worden is dat deze “gemoedelijkheid” een belangrijke factor 
is.  
Geen enkele  factor blijkt op  zichzelf het  gehele, dan wel het merendeel,  gevoel 
van (on)prettigheid te verklaren. Duidelijk  is geworden dat dit gevoel tot stand 
komt door een samenwerking van alle bovengenoemde factoren. Dit samenspel 
wordt in het volgend hoofdstuk beschreven. 
 
7.2.7 Overzicht van de factoren. 
In  dit  subhoofdstuk  wordt  een  samenvatting  gegeven  met  betrekking  tot  de 
factoren  die  genoemd  zijn  in  de  voorgaande  paragrafen  (6.3.1  t/m  6.3.6). 
Gekozen  is  om  deze  samenvatting  weer  te  geven  in  de  vorm  van  een  FLOW 
diagram  (figuur  7.1).  De  opbouw  van  het  FLOW diagram  heeft  dan  ook  plaats 
gevonden  vanuit  deze  voorgaande  6  paragrafen,  door  middel  van  een 
tekstanalyse. De bouwstenen waaruit het FLOW diagram bestaat, zijn dus direct 
afkomstig  vanuit  de  bovenstaande  text,  indirect  vanuit  de  in  MaxQDA 
gecodeerde  interviews.  Hiermee  blijft  de  inhoud  van  deze  paragraaf  en  die 
hiervoor  zo  goed  als  mogelijk  op  elkaar  afgestemd.  Daarnaast  biedt  een 
dergelijke analyse de mogelijkheid om duidelijk een onderscheid te maken naar 
factoren die enkel contextueel (per foto) gelden, dan wel van toepassing zijn  in 
meerdere  situaties  (meerdere  foto’s).  In  het  FLOW  diagram  wordt  het 
voorkomen van de factoren per foto weergegeven door de text F1 t/m F6.  
  
Daarnaast  zijn  bij  deze  tekstanalyse  een  aantal  verbanden  tussen  factoren 
aangetroffen.  Doorgetrokken  pijlen  directe  verbanden  weer,  de  stippellijnen 
indirecte verbanden (Flowchart 2009).  
Het figuur is opgebouwd uit twee zijdes, waarbij de ene zijde factoren weergeeft 
die voor een prettig gevoel zorgen, terwijl de andere juist factoren weergeeft die 
een onprettig gevoel veroorzaken. 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Figuur 7.1: FLOW diagram. 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Hoewel  een  dergelijke  scherpe  scheidslijn  in  de  realiteit  niet  getrokken  kan 
worden,  waren  de  middelen  niet  aanwezig  om  een  meer  complex  model  te 
vormen  waarbij  een  transgressie  van  een  prettig  naar  een  onprettig  gevoel 
plaatsvindt. Ook schalen de bouwstenen van het FLOW diagram niet mee met het 
gewicht van de factor.  
Om met de factoren te beginnen die een prettig gevoel teweeg brengen, blijken 
er  een  achttal  van  essentieel  belang. Allereerst verlichting, meer  licht wordt  in 
vrijwel  alle  gevallen  gewaardeerd  door  de  participanten.  Opvallend  is  dat 
overzicht, een volgende belangrijke factor, indirect aan de verlichting verbonden 
is. Meer verlichting vergroot het zicht, en daarmee het overzicht hetgeen positief 
is  voor  de  participanten.  Daarnaast  resulteert  dit  overzicht  uit  openheid,  wat 
indirect verband houdt met sociale controle, een volgende belangrijke factor. Het 
gegeven dat er altijd iemand in de buurt is, creëert een gevoel van veiligheid. Dit 
bleek  al  vanuit  deze  sociale  controle,  maar  ook  een  andere  grote  factor;  de 
aanwezigheid  van  anderen,  vind  zijn  oorsprong  hier.  Naast  de  sociale  controle 
speelt hier het idee dat er van deze aanwezigen, altijd iemand kan ingrijpen, wat 
een prettig gevoel creëert. Zaken die verband houden met de aanwezigheid van 
personen, zoals bijvoorbeeld levendigheid of gezelligheid, zorgen er in bepaalde 
gevallen voor dat de participanten de omgeving “mooi” vinden en daardoor als 
prettig  beoordelen.  Deze  “mooie  omgeving”  is  dan  ook  een  vijfde  belangrijke 
factor.  Naast  de  bovengenoemde  daadwerkelijke  aanwezigheid  van  anderen, 
speelt  de  verwachte  aanwezigheid  van  anderen  ook  een  essentiële  rol  in  het 
gevoel van prettigheid. Deze factor houdt verband met de laatste twee factoren; 
de  bekendheid  van  de  locatie  en  het  feit  of  de  locatie  binnenstedelijk  is.  Beide 
factoren brengen een vertrouwd gevoel teweeg bij de participanten waardoor in 
vrijwel alle gevallen de situatie als meer prettig wordt beoordeeld. 
Het blijkt daarnaast dat foto’s 4 en 6 de meeste inbreng hebben met betrekking 
tot factoren die een prettig gevoel teweeg brengen. Foto 1 en 2 spelen hierin een 
meer beperkte rol terwijl foto 3 en 5 veelal gelden als onprettig. 
 
Vanuit deze laatst genoemde foto’s volgen dan ook de meeste factoren die leiden 
tot  een  onprettig  gevoel.  Er  lijken  er  vier  van  doorslaggevend  belang.  Om  te 
beginnen zijn dit associaties die binnen bepaalde situaties door stigma’s, media 
en  storytelling  en  de  verwachte  aanwezigheid  van  ongewensten  bij  personen 
opgeroepen wordt. Ook houden deze associaties verband met de daadwerkelijke 
aanwezigheid van ongewensten. Vooral in foto 5 kwam deze factor terug als een 
zeer  negatief  element.  De  situatie  wordt  extra  onprettig  wanneer  deze 
ongewenste  persoon  zich  in  een nauwe  omgeving  bevindt,  een  volgende  factor 
van  betekenis.  Daarnaast  blijkt  ook  hier  de  rol  van  verlichting  belangrijk. 
Donkerte  roept  in  veel  gevallen  een  onprettig  gevoel  op, maar  bleek  vooral  in 
foto 3  en 5  een  factor  van  grote betekenis. Uiteindelijk  leidt deze donkerte  tot 
slecht (over)zicht hetgeen de situatie moeilijk in te schatten maakt.  
 
7.3 De algemene factoren. 
Binnen de analyse van de interviews wordt ook een aantal factoren genoemd die 
vrijwel voor alle participanten in iedere situatie van toepassing zijn. Gekozen is 
om deze weer te geven binnen een driedeling; dag vs nacht, lopend vs fietsen en 
stadscentrum  vs  periferie.  Zoveel  als  mogelijk  worden  ook  de  factoren  die 
contextueel van invloed zijn, geïntegreerd met de algemeen geldende factoren. 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7.3.1 Dag vs Nacht. 
De  factor  “nacht”  is  er  een  die  over  de  gehele  breedte  van  de  interviews 
meespeelt. Het blijkt dat het effect niet echt verschilt per woonlocatie, maar wel 
per geslacht. Het zijn voornamelijk de vrouwen die zich ongemakkelijk voelen in 
het donker; (i) “wat zou het voor jou beter maken? Wat zou het tot een plus drie? 
(p) Nou sowieso het is hier natuurlijk avond, als het overdag zou zijn, klaar. Dan is 
het voor mij wel plus drie (Iris)”, “zodra het donker is dat ik me dan minder prettig 
voel (Ivonne)”.  In veel gevallen blijkt dat het tijdstip, met daaraan gekoppeld de 
donkerte  in  de  nacht,  een  punt  kost  bij  de  beoordeling.  Overdag  zouden  de 
participanten  zich  vrijwel  in  elke  situatie meer  op het  gemak  voelen;  “overdag 
vind ik eigenlijk niks eng (Unneke)”. Voor de mannen is de donkerte zelf minder 
van  invloed.  Uit  de  analyse  van  de  foto’s  blijkt  dat  straatverlichting  in  enkele 
gevallen dit gevoel van onprettigheid kan verminderen, maar in nagenoeg geen 
geval kan wegnemen. 
Wel  geven  de  mannen,  maar  ook  de  vrouwen,  aan  dat  als  er  al  iets  mocht 
gebeuren, dat dit 's nachts zal zijn; “maar je hebt ’s nachts altijd (...), gebeuren er 
meestal dingen (Immanuel)”. Een verschil is dat mannen veelal niet dieper ingaan 
op  deze  “gebeurtenissen”  waar  dit  voor  de  vrouwelijke  participanten  wel  het 
geval is; “omdat je een beetje zo’n beeld hebt van in het donker gebeuren allemaal 
nare  dingen.  Een  beetje  films  en  verhalen  wat  je  hoort.  Nou  ja  dat  er  iemand 
verkracht  is  ergens,  ’s avonds,  ’s nachts. Of dat  er  in  een  film  ’s nachts natuurlijk 
altijd als het donker is dan gebeuren de moordzaken zeg maar (Willy)”. Verhalen, 
in  combinatie  met  deze  donkerte,  spelen  hierbij  in  sommige  gevallen  een  rol, 
zoals ook al bleek uit foto drie en vijf. Nogmaals, moet benadrukt worden, dat dit 
ten  eerste  niet  voor  alle  participanten  geldt.  Veel mannen  en  enkele  vrouwen 
geven  zeer  duidelijk  aan  dat  dergelijke  verhalen  binnen  deze  foto’s  geen  rol 
spelen. Van deze personen geeft vooral een aantal vrouwen aan niet toe te willen 
geven  aan  deze  verhalen,  waarbij  het  genegeerd  wordt  binnen  het  gedrag 
(hoofdstuk 2.3). Moeilijk  is  om hierbij  vast  te  stellen of de  situatie nog wel  als 
onprettig  geldt  of  niet.  Zeker  niet  in  alle  situaties  is  dus  een  duidelijke  rol 
weggelegd voor storytelling en media. 
 
7.3.2 Lopen vs Fietsen. 
In  alle  gevallen  beoordelen  de  participanten  situaties  fietsend  positiever  dan 
wanneer gelopen wordt. De factor blijkt niet afhankelijk van de woonlocatie en 
zowel mannen als vrouwen geven dezelfde redenen waarom het zich verplaatsen 
met  een  fiets  prettiger  is.  Opvallend  is  wel  dat  de  factor  in  meer  situaties 
genoemd wordt door de vrouwelijke deelneemster, hetgeen erop duidt dat deze 
zich  dus  sneller  ongemakkelijk  zullen  voelen  wanneer  ze  zich  lopend 
verplaatsen;  “fietsend  zou  ik  me  sowieso  al  fijner  voelen  (Winnie)”,  “ik  denk 
sowieso dat als ik overal doorheen zou fietsen dat ik dan positiever zou scoren dan 
lopen (Urmela)”.   “Je voelt je wel kwetsbaarder als je loopt (Ulla)”. Dit gevoel van 
prettigheid houdt met drie zaken verband: ten eerste geven de participanten aan 
minder lang een gevoel van onprettigheid te hebben, doordat het onprettige stuk 
sneller afgelegd is met de fiets; “ik voel me daar gewoon veiliger bij als je gewoon 
snel door zo’n plek gaat, dat je er zeg maar vanaf bent (Willy)”. In dit geval hoeft 
er zich niet eens daadwerkelijk een voorval voor te doen. Ook speelt de snelheid 
en mobiliteit mee in het geval dat er zich daadwerkelijk iets gebeurt; “dan ben je 
gewoon sneller weg, vooral dat, je bent gewoon mobieler en sneller en ja voelt toch 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fijner (Winnie)”, “iets wendbaarder, sneller, sneller weg. Mocht er wat mis zou, dan 
gaan  of  zo  (Ian)”. De  bedreiging  kan  op  deze manier  nog  voortijdig  ontweken 
worden.  Als  laatst  voelen  de  participanten  zich minder  grijpbaar wanneer  het 
vervoersmiddel de fiets is; “het is toch veel moeilijker om iemand op de fiets aan te 
vallen, want die is zo weg (Willemijn)”.  
In sommige gevallen geldt echter dat het “samen zijn”, net als bij het zich lopend 
verplaatsen  (foto  een,  twee  en  drie),  nog  steeds  als  belangrijk  geldt.  Vooral 
vrouwelijke, in enkele gevallen ook de mannelijke participanten geven aan de er 
ook situaties zijn waarin (alleen) fietsen geen optie is. 
Belangrijk  is  ook  dat  de  route  van  een  groot  deel,  van  vooral  de  vrouwelijke 
participanten,  afhankelijk  zal  zijn  van  het  gebruikte  vervoersmiddel;  “ja  als  ik 
met de fiets was dan zou ik het wel doen. Dan zou ik er gewoon heel snel doorheen 
fietsen  (Willy)”.  Dit  betekent  echter  nog  niet  dat  het  hebben  van  een  fiets  alle 
gevoelens  van  ongemak  wegneemt.  In  veel  gevallen  blijft  het  gevoel,  in  ieder 
geval aanwezig. Hier wordt dieper op ingegaan binnen hoofdstuk 7.5. 
 
7.3.3 Stadscentrum vs periferie. 
Een  derde  factor  die  in  alle  gevallen  mee  speelt,  is  dat  de  participanten  het 
Utrechts  centrum doorgaans veilig  vinden;  “juist  in de  stad  vind  ik het  eigenlijk 
niet zo erg. Zolang ik gewoon van de stad naar m'n huis fiets dan, dat vind ik niet 
echt een enge route of zo (Ivonne)”. Wederom speelt hier de verwachtingswaarde 
van aanwezigheid van mensen, die in een aantal foto’s terugkomt, een grote rol; 
“ik heb het  idee dat er nog altijd wel mensen op straat zijn of zo ook,  terwijl dat 
eigenlijk niet  zo  is  (Ivonne)”. Ook de daadwerkelijke aanwezigheid van mensen, 
hetgeen in nagenoeg iedere foto benadrukt wordt, speelt uiteraard weer mee in 
dit  gevoel. Beide doen de  schijn op dat  er  sociale  controle  aanwezig  is, wat de 
participant op zijn gemak stelt. Ook is de levendigheid in de binnenstad al eerder 
genoemd, wat tevens gelijk staat aan sociale controle en een gemakkelijk gevoel.  
Zodra de stad verlaten wordt, verandert er het een en ander. Enkele voorbeelden 
van  onprettige  locaties  die  door  de  participanten  worden  genoemd  zijn 
bijvoorbeeld  de  Weg  van  de  Wetenschap,  het  Upsalapad/Kloosterlaan,  en  de 
Utrechtseweg.  Deze  liggen  allemaal  buiten  het  stadscentrum  en  vormen  de 
belangrijkste fietsroutes richting de studentencomplexen Uithof en Warande. De 
participanten  noemen  hier  wederom  de,  veel  binnen  de  foto’s  terugkomende, 
matige belichting en de afwezigheid van mensen als  factoren.  In foto 1, die ook 
matig belicht en leeg is, blijken deze factoren echter vaak niet doorslaggevend in 
het ontstaan van een zeer negatief gevoel; er wordt geen één maal een score van 
min  drie  toegekend.  Blijkbaar  ontstaat  het  gevoel  van  ongemak,  deels,  ergens 
anders door. Een ander verschil met foto één is de afwezigheid van huizen, wat 
mee  kan  spelen  in  de  meer  negatieve  beoordeling  van  deze  locaties,  door  de 
vrouwelijke participanten. Dit gold echter niet voor de mannelijke participanten. 
Nog  steeds  wordt  hier  dus  nog  niet  het  gehele  gevoel  van  ongemak  mee 
verklaard. Voor het  resterende gedeelte  lijkt  een  rol weggelegd  te  zijn voor de 
mediaverhalen  en  storytelling.  Enkele  participanten  benadrukken  deze 
combinatie van factoren; “daar was helemaal niemand, het was heel slecht verlicht 
dus je zag ook gewoon niet waar je moest fietsen en je had er al veel verhalen over 
gehoord,  dat  er  van  alles  zou  kunnen  gebeuren  (Ulla)”.  Andere  participanten 
verbinden  de  afwezigheid  van  sociale  controle  met  de  grotere  kans  dat 
gebeurtenissen, die gehoord zijn in de media, plaats zullen vinden op dergelijke 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locaties;  “maar als,  stel als  iets  zou gebeuren  inderdaad dan zo,  dan  ja omdat  je 
dan nog wel vaker hoort inderdaad in het nieuws of zo, van eh, dat er weet ik veel, 
iemand verkracht wordt op één of andere afgelaten weggetje, dat zie ik daar dan 
ook eerder gebeuren dan in de stad bijvoorbeeld, want als je midden in de stad fiets 
dan ben ik daar niet zo bang voor dat iemand je van je fiets af sleurt en eh.. Ja op 
zo’n  landweggetje  kan  je  ergens  in  een  bosje  geduwd worden  zeg maar,  dan  eh 
zonder dat iemand het door heeft dan in de stad (Ivonne)”.   Daarnaast wordt ook 
een aantal maal de derde bovengenoemde factor los hiervan genoemd; “daar heb 
je al die leuke verhalen van die verkrachter die daar ronddartelde (...) iedere keer 
als je daar dus langs fietst, dan denk je daar dus wel aan (Wilco)”. Deze berichten 
bereiken de participant veelal via‐via, maar dus ook door mediakanalen; “Ja, vage 
verhalen,  en  die  je  dan  in  het Ublad  duiken  ze  af  en  toe weer  op  (Ulla)”. Uit  de 
bovenstaande reactie van de participant valt al af te leiden dat de berichtgeving 
uit  de  media  in  twijfel  wordt  getrokken.  Toch  wordt  het  activiteitenpatroon 
erdoor beïnvloed. Het  bovenstaand  argument wordt  ondersteund door het  feit 
dat  de  vrouwen  die  nagenoeg  angstloos  lijken  gedurende  de  nacht,  nuchter 
omgaan met dit feit en deze berichtgeving als deel van het probleem zien; “nou ik 
denk dat mensen die wel bang zijn inderdaad te weinig redeneren en teveel worden 
beïnvloed  door  weet  ik  veel,  media  of  andere  mensen  of  iets  of  zo  (Ursula)”. 
Hoogstwaarschijnlijk  zal hiermee deze berichtgeving ook voor de anderen,  een 
grote rol zal spelen. Diegenen die aangeven niet op de media af te gaan, blijken 
veelal  pas  op  het  moment  dat  er  daadwerkelijk  wat  gebeurt,  onprettige 
gevoelens  te  ontwikkelen;  “als  je  iets  hebt  meegemaakt  dan  ben  je  wel 
voorzichtiger  (Ursula)”.  Ook  de  factor  bekendheid,  die  nagenoeg  binnen  iedere 
foto  genoemd  werd,  speelt  hierbij  een  grote  rol.  Wederom  blijken  de  locaties 
binnen  het  centrum  doorgaans  meer  bekend,  waardoor  deze  vaker  gebruikt 
worden.  Voor  die  buiten  het  centrum  is  dit  minder  het  geval,  waardoor  deze 
minder graag bezocht worden. 
Zeer  in  het  oog  springend  is  dus wederom het  verschil  tussen man  en  vrouw. 
Hoewel  sommige  mannen  ook  aangeven  bovenstaande  plekken  als  minder 
prettig te ervaren, is dit minder het geval dan voor de vrouwelijke participanten. 
Vooral  de  mannen  beoordelen  juist  de  probleemwijken  van  Utrecht 
(Kanaleneiland,  Ondiep  en  in  mindere  mate  Overvecht)  als  zeer  onprettig,  en 
noemen  deze  ook  relatief  vaker  dan  de  vrouwelijke  participanten.  Ook  hier 
speelt  media  en  berichtgeving  een  grote  rol.  Een  andere  factor  die  hierbij 
wederom zeer sterk meespeelt is de bekendheid van de situatie. 
 
7.4 Invloeden op het activiteitenpatroon.  
Het blijkt dat een aantal van de bovengenoemde factoren van  invloed  is op het 
activiteitenpatroon van de participanten. Om met de algemeen geldende factoren 
te beginnen,  kan  vastgesteld worden dat  in  slechts weinig  gevallen het  tijdstip 
van  de  avond  en  nacht met  als  gevolg  de  donkerte,  leidt  tot  het  in  zijn  geheel 
afzien van activiteiten, zowel voor mannen als vrouwen. Wel blijkt dat er veelal 
een  aantal  aanpassingen  plaatsvinden  in  de  manier  waarop  deze  verplaatsing 
wordt  gemaakt  gedurende  de  avond,  met  name  voor  de  vrouwelijke 
participanten.  Een  wisseling  van  het  vervoermiddel,  is  er  hier  een  van.  Deze 
aanpassing heeft veelal als gevolg dat de vrijheid van de participanten afneemt 
gedurende  de  avond,  doordat  men  afhankelijk  raakt  van  anderen  en  of 
instanties/organisaties (zie ook hoofdstuk 2.2). In het vorige hoofdstuk bleek al 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dat de participanten een aantal locaties lopend zouden mijden, terwijl dit op de 
fiets  niet  het  geval  zou  zijn.  Deze  factor  is  verder  op  te  delen  naar  een  aantal 
situaties waarin geleidelijk steeds meer vrijheid ingeleverd moet worden om een 
prettig gevoel te behouden. In eerste instantie kan er in bepaalde gevallen voor 
gekozen  worden  om  een  omweg  te  nemen,  die  prettiger  aanvoelt.  De  mate 
waarin vrijheid ingeleverd wordt, is in een dergelijk geval nog klein. Vaak blijkt 
dit echter niet mogelijk, doordat er geen (logische) alternatieve routes bestaan. 
In het vorige hoofdstuk werden al de aanvoerwegen naar de Warande en Uithof 
studentencomplexen genoemd, de Weg van de Wetenschap en de Utrechtseweg, 
die hierbij  als voorbeeld gelden. Ook wanneer de alternatieve  route het gevoel 
van  prettigheid  niet  verhoogt,  vervalt  deze  optie.  In  een  dergelijk  geval wordt 
vaak geprobeerd om samen te fietsen; “het  is een half uur fietsen van Zeist naar 
Utrecht  (…)  ik  vind  dat  gewoon  niet  fijn,  ik  voel  me  niet  veilig  daar.  Ik  doe  het 
alleen als er  iemand mee  fietst  (Wendelie)”. Doordat met  iemand samen gefietst 
moet worden om een prettig gevoel  te behouden,  levert de participant vrijheid 
in. Vaak resulteert dit in het feit dat gewacht moet worden op een groepsgenoot 
of dat eerder een locatie verlaten moet worden;  “ik wil het liefste dan altijd gelijk 
naar huis (…) maar  soms weet je ook weer met terug fietsen, als iedereen nog even 
blijft  hangen,  doe  ik  ook  nog  een  drankje  zodat we wel met  zijn  allen  daar weg 
kunnen fietsen (Iris)”. Vooral de bewoonsters van de Uithof en Warande noemen 
deze  factor  veelvuldig.  Voor de  overige participanten,  zowel  de mannen  als  de 
vrouwen  is  dit  minder  het  geval.  Uit  tabel  5.24  bleek  echter  dat  ook  deze 
bewoners  vaak  samen  fietsen.  In  een  dergelijk  geval  zal  het  inleveren  van 
vrijheid dus niet zozeer ter zake doende zijn, en wordt samen gefietst omdat dit 
bijvoorbeeld “leuk” is. In de overige gevallen interpreteert de schrijver dit wel als 
opgave van vrijheid. 
In het geval dat er niemand is om mee samen te fietsen, vervalt ook de optie fiets. 
De bus geldt hierna doorgaans als alternatief; “ik ga soms ook wel eens wat met de 
vriendinnen die  in Utrecht wonen drinken en dan ben ik voortijdig thuis (context: 
voor het donker). Mocht het  later worden dan ga  ik met de bus  terug want  ik ga 
dat stuk niet (alleen, zie voorgaande citaat) fietsen (Wendelie)”. De vrijheid wordt 
hier nog een stap verder beperkt doordat bussen met een zekere frequentie en 
tot een bepaalde tijd rijden. De participanten worden hierbij afhankelijk van het 
dienstrooster van de busmaatschappij en zijn beperkt  in staat hun eigen avond 
in te delen; “en ook met de borrel is het wel van oke het is nu eh, het is nu 5 voor 1, 
nu  moeten  we  weg,  want  de  laatste  bus  komt  (Willemijn)”.  Het  bovenstaande 
wordt goed samengevat door een bewoonster van de Warande; (p) “daar ga  ik 
liever niet langs in het donker. (i) Dan ga je dus met de bus terug? (p) Ja dan pak ik 
de bus. (i) Maar die rijdt toch tot een bepaalde tijd dan? (p) Ja, ik hou er meestal 
rekening  mee  inderdaad  dat  ik  of  iemand  zoek  om  mee  naar  huis  te  rijden 
(Wendy)”.  In  het  geval  dat  alle  bovengenoemde  alternatieven  niet  tot  de 
mogelijkheden behoren, wordt het maken van de verplaatsing dermate onprettig 
en  wordt  er  doorgaans  vanaf  gezien.  Het  bovenstaande  wordt  in  figuur  7.2 
schematisch weergegeven. 
Zoals reeds kort vermeld, is het van belang te benadrukken dat niet iedereen de 
relatie  zal  leggen  tussen  verandering  van  vervoermethode  met  het  verlies  in 
vrijheid,  hoewel  het  er  impliciet wel  aan  verbonden  is. Dit  is  voornamelijk  het 
geval  wanneer  de  positieve  aspecten  van  de  alternatieve  methode  worden 
ingezien.  Deze  positieve  aspecten  zullen  in  een  dergelijk  geval  dit  “verlies  aan 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vrijheid”  camoufleren.  In  veel  gevallen  wordt  dus  over  de  vervoerwijze 
nagedacht  voordat  een  activiteit  ondernomen  wordt.  Doordat  er  meerdere 
mogelijkheden  voorhanden  zijn  om  tot  de  activiteit  te  komen,  worden  de 
participanten slechts in zeer kleine mate beperkt in het initiëren van activiteiten 
gedurende de avond.  
 
 
 

 
               

 
   Mate van vrijheid 
 
 

           Figuur 7.2: de inperking van vrijheid, samenhangend met de methode van verplaatsen. 
 
De loop van de activiteit gedurende deze avond, wordt hierdoor wel beïnvloedt, 
waarmee  tevens  het  activiteitenpatroon  veranderd.  Nogmaals  moet  vermeld 
worden  dat  dit  zeker  niet  voor  alle  participanten  geldt.  Een  aantal  blijft  zeer 
berekenend en nuchter met betrekking tot het gebruik van de stad gedurende de 
nacht;  “dingen  gebeuren  hè,  niet  om  het  daarmee  goed  te  praten  maar  ja,  om 
daarvoor binnen te blijven. Het is hetzelfde idee dat je ook eh, als ik zo meteen weg 
loop dat ik onder de bus kan komen, er kan me altijd iets gebeuren (Ina)”. Sommige 
zijn  geheel  onbereid  om  ook  maar  enig  gevoel  van  ongemak  toe  te  laten, 
waardoor dit ook niet ervaren wordt; “ten eerste vind ik dat je niet bang moet zijn 
en inderdaad daardoor ben ik ook niet bang (Ursula)”. Een dergelijke instelling is 
ook beschreven in het hoofdstuk coping methoden (hoofdstuk 2.3). Bij anderen 
leeft  dit  gevoel wel, maar wordt  niet  toegegeven  aan  dit  gevoel;  “je  hebt  er  in 
zoverre zelf controle over dat je weet hoe je jezelf gedraagt, en hoe je jezelf opstelt, 
en voor de rest kan je niet zoveel doen (Ina)”. Zoals hierboven getoond is, blijken 
anderen  hun  activiteitenpatroon  wel  aan  te  passen  en  toe  te  geven  aan  de 
gevoelens van onprettigheid. Hieruit blijkt dat zowel de mate van gevoelens van 
onprettigheid, evenals de reactie op dit gevoel van onprettigheid sterk varieert 
van persoon tot persoon. Er worden niet alleen “angstige” vrouwen of “dappere” 
mannen gevonden. De  “angst  en dapperheid”,  hiervoor beschreven als prettige 
en  onprettige  gevoelens,  varieert  ten  eerste  sterk  per  participant;  het 
voorgaande  citaat  toonde al  een  “dappere” vrouw. Daarnaast  speelt de  situatie 
en de context een belangrijke rol. Er kan met zekerheid gesteld kan worden dat 
er zowel niet een algemene femininiteit als een masculiniteit bestaat ten aanzien 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van de ervaring van onprettige gevoelens in de publieke ruimte (hoofdstuk 2.3). 
Iedere  participant  is  (nagenoeg)  uniek  hierin,  en  vormt  zijn  of  haar  eigen 
masculiniteit/femininiteit. 
 
Het feit waarom een aantal participanten niet graag alleen fietst, bleek hiervoor 
al voor een groot deel te maken te hebben met media, verhalen en berichtgeving. 
Deze  factor  zal  tevens,  vooral  met  betrekking  tot  berichtgeving  die  gaat  over 
ernstige delicten, een grote rol spelen in de bovenstaande vervoermiddelkeuze. 
Hier worden echter ook grote verschillen per persoon aangetroffen; “ja ik bedoel 
er kunnen altijd dingen gebeuren, je kan ook van de trap vallen maar je gaat toch 
ook niet  een beetje angstig boven de  trap  staan dus  ja, waarom, hier nou wel,  ik 
bedoel  je hoort dit  soort verhalen natuurlijk altijd maar zo groot  is die kans nou 
ook weer  niet,  helemaal  niet  eigenlijk  dus  ja  (Ilona)”. Niet  voor  iedereen  speelt 
deze factor dus. Het gedrag varieert in veel gevallen ook met de ernstigheid van 
de berichtgeving. Groepen mensen die geassocieerd worden met iets wat vanuit 
de  sociale  norm/media  als  ongewenst  beschouwd wordt,  blijken  vaak  effectief 
ontweken  te  worden  wanneer  hier  de  keuze  voor  aanwezig  is.  Als  extreem 
voorbeeld  kan  de  situatie  uit  foto  5  aangehaald  worden;  nagenoeg  iedere 
participant koos ervoor een andere route  te kiezen  indien de persoon zich nog 
op  een  redelijke  afstand  bevond  in  de  steeg.  Ook  in  situaties  waarin  de 
“ongewensten” zich verder weg bevinden, blijkt dat veel participanten situaties 
uit  de  weg  gaan;  (i)  “wat  doe  je  dan  als  je  zo’n  groep  ziet?  (p)  Proberen  te 
vermijden,  doen  alsof  ik  ergens  bij  hoor  of  zo  (Winnie)”.  Op  de  vraag  of  een 
participant  rekening  houdt  met  dergelijke  situaties  op  de  route  die  gereden 
wordt, volgt het antwoord; “ik denk eigenlijk dat elke vrouw alleen dat wel doet 
(Imke)”.  Uit  de  analyse  blijkt  inderdaad  dat  vrouwen  rekening  houden  met 
dergelijke  situaties, maar de mannelijke participanten  zeker  ook. Bij  de  laatste 
groep blijken vooral de probleemwijken van Utrecht actief gemeden te worden. 
  
Ook  in  relatie  tot  het  bovenstaande,  wordt  een  derde  bepalende  factor 
onderscheiden die  invloed heeft op het activiteitenpatroon, de bekendheid van 
de situatie, zowel in sociale als fysieke zin; “nou ja weet je, ik denk dat voor heel 
veel  mensen  dat  wat  onbekend  is  dat  dat  veel  enger  is  dan,  dan  iets  wat,  wat 
redelijk bekend is. Kijk heel veel mensen zijn natuurlijk een beetje bang voor als ze 
allochtonen zien  lopen,  terwijl dat misschien ook wel hele  leuke normale  jongens 
zijn, maar gewoon omdat dat onbekend is, omdat er zo veel slechte verhalen over 
gaan, omdat ze niet precies weten wat het inhoudt, vinden mensen het eng (Una)”. 
Wanneer de situatie bekend is, schept dit “vertrouwen”, “ken je je opties”, “is de 
situatie beter in te schatten” en “vergroot dit het overzicht”, waardoor de situatie 
in  zijn  geheel  prettiger  wordt.  Juist  door  locaties  op  te  zoeken,  raakt  men 
vertrouwd met  die  locatie  en  ontstaat  een  prettiger  gevoel;  “dan  kom  je  er  zo 
vaak. Dan raak  je zo bekend met de omgeving, en dat  is dan waardoor  je minder 
angstig wordt (Ilona)”. 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8 Conclusie. 
 
8.1 Een terugblik op de onderzoeksvraag en deelvragen. 
Als doel werd binnen dit onderzoek gesteld om tot een antwoord te komen op de 
volgende  onderzoeksvraag;  “hoe  ziet  het  activiteitenpatroon  van mannelijke  en 
vrouwelijke studenten voor verschillende woonlocaties binnen de regio Utrecht er ‘s 
avonds  en  ’s  nachts  uit  en  welke  verklaringen  voor,  evenals  invloeden  van, 
onprettige gevoelens zijn er te vinden binnen dit activiteitenpatroon?” 
 
In  de  inleiding  is  er  voor  gekozen  om  deze  hoofdvraag  op  te  delen  naar  een 
drietal deelvragen. Bij de structurering van dit hoofdstuk wordt deze driedeling 
nogmaals  toegepast  om  zo  tot  een  integraal  antwoord  te  komen  op  de 
hoofdvraag.  
 
Deelvraag  één  luidde  als  volgt;  “hoe  ziet  het  activiteitenpatroon  van  Utrechtse 
studenten  eruit,  treden  hier  verschillen  op  per  geslacht  en/of  woonlocatie  en 
waardoor worden eventueel aanwezige verschillen veroorzaakt?” 
Met betrekking tot deze deelvraag kan allereerst met zekerheid gesteld worden 
dat er niet  één allesomvattend activiteitenpatroon  te onderscheiden  is voor de 
gehele groep studenten. Verschillen in de vier behandelde dimensies (hoe vaak, 
waar, wanneer  en hoe) blijken  sterk,  in  veel  gevallen  significant,  te  verschillen 
met woonlocatie, in mindere mate met geslacht. 
De  bewoners  van  de Warande  ondernemen  significant minder  activiteiten  per 
persoon per avond  in vergelijking  tot de bewoners van de  IBB,  in  iets mindere 
mate  ook  tot  die  van  de  Uithof.  Ook  voor  uitgaan,  blijkt  dat  het  bovenstaand 
verband  aanwezig  (uitgaanscategorieën;  bar/pub,  club/disco,  restaurant, 
student  association  en  cinema).  Een  aantal  factoren  leveren  hiervoor  een 
verklaring. Allereerst blijkt afstand in sommige gevallen een drempel te vormen, 
met  name  wanneer  het  vooropgestelde  doel  van  de  avond  niet  overeenkomt 
uitgaan. Met name op de Warande neemt de hoeveelheid spontaan ondernomen 
acties  gericht  op  de  studenteninfrastructuur  hiermee  af,  hetgeen  resulteert  in 
een kleiner totaal aan ondernomen activiteiten. Ten tweede spelen huisgenoten 
en vrienden op en/of nabij het wooncomplex een  sleutelrol. Om het  contact  te 
onderhouden  met  deze  groepen  blijft  men  vaker  thuis,  of  bezoekt  men  deze 
personen  in  de  nabije  omgeving waardoor  het  aantal  ondernomen  activiteiten 
relatief  klein  blijft.  Als  laatst  blijkt  dat  vooral  de  bewoonsters  van  zowel  de 
Warande als de Uithof vaak familie bezoeken, waardoor voor overige activiteiten 
minder  tijd  overblijft.  Ter  discussie  staat  of  deze  factoren  het  gehele  verschil 
verklaren.  
Met  betrekking  tot  het  activiteitenpatroon  en  daarmee  het  uitgaan,  blijkt  de 
scheiding tussen man en vrouw die in de literatuur uitvoerig wordt beschreven, 
in  frequentie  slechts  in  zeer  beperkte  mate  aanwezig.  In  de  openbare  ruimte 
lijken  nog  wel  aanwijzingen  aanwezig  waarbij  een  afgezwakte  vorm  van  de 
klassieke  masculine  en  feminine  (dappen/angstig)  houdingen  aanwezig  is.  De 
actieruimte qua bezochte locaties in de stad verschilt echter niet of nauwelijks.  
Wel blijken er een aantal plaatsen, straten, binnen Utrecht aanwezig die binnen 
het activiteitenpatroon van de deelnemende studenten meervoudig voorkomen. 
Vaak  zijn  deze  gekoppeld  aan  uitgaan,  in minder  gevallen  aan  sport  en  studie. 
Veel  van  deze  locaties  dragen  een  zekere  studentenidentiteit;  conform 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Chatterton’s bevindingen  (Chatterton 1999) wordt ook  in de Utrechtse  context 
een  grote  studenteninfrastructuur  onderscheiden.  De  studenteninfrastructuur 
blijkt echter zo omvangrijk, dat van een algemeen activiteitenpatroon hierbinnen 
niet te spreken is. Locaties gerelateerd aan de identiteit “het studentikoze type”, 
die  onderscheiden  wordt  als  groep  binnen  de  algehele  studentenpopulatie, 
blijken wel effectief gemeden te worden binnen het activiteitenpatroon. 
Ook wordt binnen het activiteitenpatroon van de studenten een aantal avonden 
gevonden  waarop  gemiddeld  meer  activiteiten  ondernomen  worden;  de 
donderdag, vrijdag en zaterdag. Voor deze dagen geldt ook dat er meer uitgegaan 
wordt, zij het in iets mindere mate voor de zaterdag. Daarnaast blijken bepaalde 
tijdsintervallen  op  deze  avonden  samen  te  hangen  met  bepaalde  activiteiten. 
Voor  het  bezoeken  van  een  club/disco  is  dit  bijvoorbeeld  23:00  tot  03:00,  dat 
voor  bioscoopbezoek  21:00  tot  00:00.  Daarnaast  lijken  bepaalde  categorieën 
elkaar op te volgen op basis van deze tijdsintervallen. Binnen het hoofdstuk dat 
betrekking heeft op activiteitenketens wordt dit in sommige gevallen bevestigd, 
hoewel  ketens  met  elkaar  opvolgende  uitgaanscategorieën  vrij  weinig 
voorkomen.  
Als  laatst  blijken  mannen  en  vrouwen  de  activiteiten  binnen  hun 
activiteitenpatroon met name met de fiets te bezoeken, in mindere mate lopend. 
Een uitzondering hierop vormt wederom de Warande woonlocatie. Hier wordt in 
totaal  het  minst  gefietst  naar  activiteitenlocaties.  Van  de  fietstochten  die 
gemaakt  worden  wordt  daarnaast  zeer  sporadisch  alleen  gefietst.  De 
bovenstaande  twee  bevinden  vormden  een  eerste  aanwijzing  voor  een  vierde 
factor  die  meespeelt  bij  de  hoeveelheid  aan  activiteitenbezoeken;  de 
onprettigheid van het traject tussen de stad en de Warande. Voor de Uithof blijkt 
dit minder het geval doordat de lengte van het traject minder lang is. Het traject 
tussen  de  IBB  en  de  stad  wordt  in  de  meeste  gevallen  niet  als  problematisch 
gezien, mede doordat dit traject als “binnenstedelijk” wordt beoordeeld.  
 
Naast  deze  “harde”,  veelal  kwalitatieve  kant,  is  de  gevoelsmatige  kant  ook 
interessant met betrekking  tot  activiteitenpatronen  in de  avond en nacht. Hier 
gaat een tweede deelvraag dan ook op in; verschilt de beleving van de stedelijke 
nacht met geslacht en/of woonlocatie, gaat deze beleving samen met de ervaring 
van onprettige gevoelens en waardoor worden deze eventueel veroorzaakt? 
Verschillen  in beleving blijken opmerkelijk groot  (tabel 7.1). Gebaseerd op een 
reeks foto’s beoordelen de Warande bewoners nagenoeg alle situaties als meest 
negatief. Het  verschil  tussen  de Uithof  en  de  IBB  is  in  veel  gevallen  klein. Nog 
opvallender  is  het  verschil  in  beoordeling  dat  gevonden  wordt  met  geslacht; 
vrouwen beoordelen de foto’s met een negatieve lading ook het meest negatief. 
Foto’s met een positieve  lading daarentegen, worden meer positief beoordeeld. 
De ervaring van prettige of onprettige gevoelens voor een bepaalde situatie lijkt 
hiermee  groter  voor  vrouwen  dan  voor  mannen.  Deze  bevinden  zijn  echter 
alleen  ter  zaken  doende  wanneer  er  ook  daadwerkelijk  onprettige  gevoelens 
ervaren worden binnen het activiteitenpatroon. 
In  veel  gevallen  blijkt  dit  het  geval.  Vooral  vrouwen  geven  aan  zich  nooit 
helemaal  prettig  te  voelen  in  de  avond  en/of  nacht,  binnen welke  situatie  dan 
ook.  “In de nacht gebeuren nu eenmaal dingen”, blijkt veelal de consensus. Per 
situatie  verschilt  de  mate  van  onprettigheid  wel,  maar  deze  verdwijnt  nooit 
helemaal. Ondermeer verlichting speelt hier  sterk  in mee. Opvallend  is wel dat 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de  factor  verlichting  ook  regelmatig  door  mannen  wordt  genoemd.  Voor  de 
avond en nacht geldt dus een zekere verwachtingswaarde, die niet eens zozeer 
op een realistisch  feit gebaseerd hoeft  te zijn. Deze verwachtingswaarde wordt 
nog tweemaal in een andere vorm aangetroffen; de verwachte aanwezigheid van 
gewenste  en  ongewenste  personen. Met  de  eerste  hangt  ook  de wens  voor  de 
daadwerkelijke  aanwezigheid  van  gewensten  samen,  hetgeen  wat  vaker 
genoemd  wordt  door  vrouwen.  De  verwachte  aanwezigheid  van  ongewenste 
personen  verschilt  met  geslacht.  Mannen  blijken  veelal  attent  op  de 
aanwezigheid van groepen omdat de controle dan niet meer in eigen hand is. Dit 
is vooral van toepassing binnen de “slechte wijken” van Utrecht (Kanaleneiland, 
Ondiep  en  in mindere mate Overvecht).  Hier  lijkt  een  zwak  verband  aanwezig 
met  berichtgeving.  Vrouwen  blijken  meer  angstig  voor  agressors,  waarbij  het 
onprettige gevoel zeer sterk beïnvloed wordt door berichtgeving en storytelling, 
in mindere mate ook door een algemeen geldende sociale norm. Opvallend is dat 
deze agressor in de gedachte vaak een individu is, niet zozeer een groep. Angst 
voor verkrachting blijkt hierin een sleutelrol te spelen. Groepen worden dan ook 
minder vaak als ongewenst genoemd door vrouwen. De factor bekendheid is ook 
zeer belangrijk in de maak van een prettige situatie. Voor bewoners van de IBB 
en Uithof  ontstaat  een  gevoel  van  veiligheid,  doordat de  op de  foto’s  getoonde 
locaties veelal in het centrum liggen en daarbij veelal bekend zijn. De bekendheid 
met  deze  situaties  is  minder  binnen  de  Warande  bewonersgroep  wat  een 
verklaring  levert  voor  de  lagere  becijfering.  Daarnaast  worden,  zoals 
geconcludeerd  in de voorgaande paragraaf,  locaties  in de stad minder gebruikt 
door  bewoners  van  de  Warande  waardoor  ook  geen  bekendheid  gecreëerd 
wordt. De literatuur beschreef al dat door het actief beleven van de ruimte deze 
herwonnen  kan  worden  (hoofdstuk  2.4).  In  dit  geval  zou  dit  vertaald  kunnen 
worden  naar  een meer  positieve  becijfering.  Deze  blijft  uit  doordat  niet meer, 
maar juist minder gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten in de stad.   
Factoren die onafhankelijk van geslacht en/of woonlocatie genoemd worden zijn 
overzicht,  de  openheid  en  nauwte  van  een  situatie  en  de  gezelligheid, 
levendigheid, sfeer en schoonheid van een situatie. 
 
Vraag  is  nu  in  hoeverre  de  bovenstaande  bevindingen  elkaar  beïnvloeden; 
“hebben  eventuele  onprettige  gevoelens,  die  ontspringen  binnen  het  nachtelijk 
gebruik  van  de  stad,  invloed  op  het  activiteitenpatroon  en  daarmee  op  de 
locatiekeuze van de Utrechtse student?” 
Wanneer  naar  de  locatiekeuze  voor  zowel  mannen  als  de  vrouwen  wordt 
gekeken,  blijken hier weinig  verschillen  aanwezig. Bij  uitgaan  spelen  zaken  als 
publiek, muziek,  sfeer  en  bekendheid  een  grote  rol.  Opvallend  is  dat  de  factor 
drukte net  iets meer  tegen  staat  bij mannen. Ook dit  is  conform met de  factor 
“controle houden” voor mannen, die wordt gevonden in de literatuur (hoofdstuk 
2.4).  Tegen de  verwachting  in  spelen  gevoelens met betrekking  tot  prettige  en 
onprettige  situaties  binnen  uitgaansgelegenheden  voor  zowel  mannen  als 
vrouwen  een  kleine  rol  binnen  de  locatiekeuze.  Hoewel  juist  binnen 
gelegenheden  relatief  vaak  betrekkelijk  “zware”  incidenten  voorkomen  blijken 
deze  doorgaans  niet  te  lijden  tot  een  aanhoudend  onprettig  gevoel  jegens  de 
betreffende  locatie.  Tijdelijk  kan  dit  gevoel  wel  aanwezig  zijn.  De  door  Pred 
(Pred  1981)  genoemde  interne‐externe  dialectiek  lijkt  hier  veelal  niet  van 
kracht, of is meer gericht op de prettige gevoelens die ervaren worden, waaruit 



             Jelle Brands 

 
 

 
  121 

volgende  bezoeken  volgen.  Toch  worden  onprettige  gevoelens  gedurende  de 
nacht  veelvuldig  genoemd.  Ten  gevolge  hiervan  wordt  er  een  opvallende 
paradox  binnen  de  analyses  aangetroffen.  Juist  buiten  de  bovengenoemde 
gelegenheden heerst het  grootste gevoel  van onprettigheid,  terwijl  aangegeven 
wordt dat hier in vergelijking tot binnen de gelegenheden de minste incidenten 
plaatsvinden.  Uit  deze  twee  bevindingen  kan  geconcludeerd  worden  dat  het 
veelal  niet  de  daadwerkelijke  gebeurtenissen  zijn  die  leiden  tot  een  onprettig 
gevoel,  maar  wederom  de  perceptie  dat  er  in  de  openbare  ruimte  vervelende 
dingen  gebeuren.  Een  soortgelijke  “perceptie”  werd  binnen  de  voorgaande 
deelvraag ook al aangetroffen; “dingen gebeuren in de nacht”.  
Wanneer  een  individu  persoonlijk  een  ernstig  vergrijp  ervaart,  wordt  dit  wel 
“intern”,  aldus  Pred  (Pred  1981),  opgeslagen  hetgeen  resulteert  in  vergaande 
beperkingen  binnen  het  ruimtegebruik.  In  andere  gevallen  speelt  er  nog  een 
andere factor. 
 
Vraag  is  dus  wat,  buiten  de  extreme  gevallen,  deze  perceptie  veroorzaakt  en 
waardoor  de  bovengenoemde  trajecten  als  onprettig  worden  beschouwd.  Een 
belangrijke rol hierin is weggelegd voor mediaverhalen en storytelling en daaruit 
ontstaande  associaties met betrekking  tot  instanties  en personen. Opvallend  is 
dat de  invloed hiervan vooral betrekking heeft  op buitenstedelijke  locaties.    In 
binnenstedelijke situaties, bijvoorbeeld op het centrale uitgaansplein de Neude, 
spelen  mediaverhalen  en  stroytellings  veel  minder  een  rol.  Onduidelijk  is 
waardoor  dit  komt.  Ik  geef  de  voorkeur  aan  een  verklaring waarbij  onprettige 
gevoelens  in  de  situatie  wel  aanwezig  zijn,  maar  onderdrukt  worden  door  de 
veelal  positieve  invloeden die  geassocieerd worden met  locatie,  de Neude.  Ter 
ondersteuning  van  dit  argument  werd  eerder  al  gezegd  dat  mensen,  vooral 
vrouwen,  zich  nooit  helemaal  prettig  voelen  in  de  nacht.  Toch  wordt  de 
hierboven geschetste  situatie  in  veel  gevallen  als  zeer positief  beoordeeld;  een 
duidelijk discrepantie die wijst op de bovenstaande “verdekking”. Het samen zijn 
met iemand vormt aanvullend bewijs hiervoor. Gevoelens van onprettigheid, die 
alleen wel beleefd zouden worden, blijken ook hierdoor onderdrukt te worden. 
Bij de aanwezigheid en/of samenkomst van een of meerdere negatieve factoren 
(waarvan donkerte, dus de nacht er een is) en het gelijktijdig ontbreken van een 
aantal  positieve  factoren,  worden  mediaverhalen  en  storytellings  actief  en 
veroorzaken  deze  een  onprettig  gevoel.  De  ervaring  van  deze  onprettige 
gevoelens  hangt  af  van  de  verhouding  af  waarin  deze  factoren  samenkomen. 
Anderzijds kan het zo zijn dat onprettige gevoelens in hun geheel niet gekoppeld 
zijn aan de locatie en er dus ook niet zullen voorkomen.  
 
Op  de  trajecten  tussen  het  centrum  en  de  woonlocaties  Warande  en  Uithof 
blijken  deze  mediaverhalen  en  storytellings  veelal  van  grote  invloed.  Hier 
werden  al  de  factoren  donkerte  en  afwezigheid  van  anderen  genoemd  die  het 
gevoel  van  prettigheid  beïnvloeden.  Daarnaast  blijken  ook  de  (verwachte) 
aanwezigheid  van  ongewensten  en  de  openheid  van  de  situatie  hierin  mee  te 
spelen. Door de aanwezigheid van deze negatieve factoren wordt de invloed van 
de  negatieve  berichtgeving  en  storytelling  naar  mijn  idee  gestimuleerd. 
Verschillen per persoon zijn hier echter groot. Vooral op de Uithof worden een 
aantal  vrouwen  aangetroffen  die  conform  de  constateringen  van  Koskela  de 
“bold  walk”  nemen  (Koskela  1997).  Onprettige  gevoelens  worden  hierbij 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weggeredeneerd en de ruimte wordt actief beleefd waardoor deze meer bekend 
en  prettig  aanvoelt.  Over  het  algemeen,  echter,  blijken  vrouwen wel  iets meer 
gevoelig voor deze verhalen en reageren er daarnaast ook heftiger op. Wederom 
spelen  verhalen  met  betrekking  tot  verkrachting  hierin  een  sleutelrol.  Met 
zekerheid  kan  echter  gesteld  worden  dat  er  niet  sprake  is  van  een  algemene 
femininiteit  wat  betreft  dit  onderwerp.  Voor  masculiniteiten  geldt  hetzelfde, 
hoewel dit lastiger te constateren bleek. Dit zal te maken hebben met het feit dat 
mannen zich, conform met de  literatuur, nog altijd dapper voor willen doen en 
geen zwakte willen  tonen. Hiernaar  is mogelijk ook deels gehandeld binnen de 
interviews. 
 
Vanuit de voorgaande constateringen zou een beperkt gebruik van de stad door 
de bewoners van, voornamelijk, de Warande verwacht mogen worden omwille 
de  ervaring  van  onprettige  gevoelens.  Om  de  studenteninfrastructuur  te 
bereiken moeten zij door een buitenstedelijk gebied, eenmaal in de stad blijkt de 
bekendheid het minst en de ervaring van deze stad is het meest negatief. Veelal 
blijken  er  echter  methoden  voorhanden  waarmee  het  onprettig  traject,  en 
daarmee het onprettig gevoel, omzeild kan worden waarmee toch mogelijkheden 
ontstaan om aan de gewenste activiteiten deel te nemen (coping methods). Voor 
vrijwel alle participanten geldt dat zowel samen fietsen, dan wel de bus nemen 
hen in staat stelt aan de gewenste activiteiten deel te nemen. Alleen op de fiets 
zou men hierbij  van deelname afgezien hebben. Het blijkt  nu dat de bewoners 
van de Warande vooral gebruik van deze methoden. Ook grijpen vrouwen deze 
methoden  in  een  eerder  stadium  aan.  Enkel  in  het  sporadische  geval  dat 
dergelijke methoden niet voorhanden zijn, wordt afgezien van deelname aan een 
gewenste  activiteit.  Niet  zozeer  het  gehele  activiteitenpatroon  verandert  dus 
sterk omwille  van de  te  ervaren onprettige gevoelens; de  frequentie verandert 
slechts  wanneer  de  alternatieven  voor  het  alleen  op  de  fiets  afleggen  van  het 
traject  niet  daar  zijn.  Enkel  een  deel  van  het  patroon;  de  manier  waarop  een 
bepaalde  locatie  wordt  bereikt,  is  sterk  afhankelijk  van  het  gevoel  van  de 
participant met betrekking tot de (on)prettigheid van de situatie/het traject dat 
vooraf gaat, aan de uiteindelijk te bezoeken locatie (zie ook figuur 5.23 en 5.24). 
Hoewel hiermee aangetoond wordt dat het activiteitenpatroon verschilt met de 
woonlocatie,  verklaart  dit  slechts  in  zeer  beperkte  mate  het  kleinere  aantal 
ondernomen  activiteiten  door  de  Warande  bewoners.  De  factoren  die  in 
deelvraag één werden genoemd  lijken dan dus ook de bovenhand  te voeren  in 
het  verschil  aan  de  hoeveelheid  ondernomen  activiteiten  (afstand,  bezoek  aan 
nabij  wonende  vrienden  en  complexgenoten/huisgenoten  evenals  een  groter 
aandeel familiebezoek). Mogelijk speelt ook, het karakter van, evennals het type 
mens mee dat woont op de verschillende woonlocaties in de preferentie voor het 
bezoeken van (uitgaans)gelegenheden. Het was niet mogelijk om hierop te testen 
binnen de analyses. 
Indien  bovengenoemde  “coping  methods”  niet  voorhanden  waren  geweest, 
verwacht  ik  wel  een  verschil  in  de  ondernomen  activiteiten  doordat  zowel 
vrouwen  als  de  Warande  bewoners  relatief  meer  gebruik  maken  van  deze 
methodes. 
 
Vanuit  de  conclusies  blijken  al  een  aantal  kleine  tekortkomingen  binnen  het 
onderzoek,  evenals  vlakken  waarbij  aanvullend  en  verdiepend  onderzoek 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interessant  lijkt.  Deze  worden  beide  in  het  volgende  hoofdstuk  aan  de  orde 
gesteld. Daarna worden,  in het hoofdstuk dat daarop volgt, een aantal adviezen 
uitgebracht, waarbij met, bijvoorbeeld, beleidsvormen rekening gehouden moet 
worden. Ook wordt het geheel in perspectief geplaatst. 
 
 
8.2 Suggesties voor vervolgonderzoek. 
In  totaal  hebben  31  studenten,  verspreid  over  drie woonlocaties  deelgenomen 
aan dit onderzoek. Dit heeft veel  informatie opgeleverd, maar niet voldoende is 
om  generaliserende  uitspraken  te  doen  over  zowel  de  gehele  studenten 
gemeenschap, dan wel de gemeenschappen per wooncomplex. Dit bleek al vanuit 
de  tabellen  in  hoofdstuk  vijf;  in  veel  gevallen  konden  geen  uitspraken  gedaan 
worden  over  eventueel  aanwezige  verbanden  doordat  de  celvulling  niet 
voldoende was. Een eventuele uitbreiding van de data, zal ertoe leiden dat, naast 
de  zeer  specifieke  beschrijvingen  die  dit  stuk  biedt,  ook  uitspraken  gedaan 
kunnen worden  voor  de  studentenbevolking  als  geheel.  Dit  kan wenselijk  zijn 
voor gebruik in officiële (beleids) stukken en/of rapporten. In de context van dit 
onderzoek is dit echter geen vereiste. 
Ook  zijn  er,  naast  de  studentenpopulatie,  vele  andere  bevolkingsgroepen  die 
naar verwachting op een geheel andere wijze gebruik maken van de nachtelijke 
stad. Mochten er op basis van dit onderzoek maatregelen getroffen worden om 
een veiliger nachtbeeld te creëren, dan zijn deze niet vanzelfsprekend voor alle 
bewoners  van  Utrecht  geldig.  Om  de  binnenstad  “leuk  en  veilig  te  houden” 
(GemeenteUtrecht 2008) dient dan ook vervolgonderzoek plaats te vinden naar 
andere  bevolkingsgroepen  dan  alleen  de  student. Wel  kan  gesteld worden  dat 
studenten  relatief  veel  gebruik  maken  van  de  nachtelijke  stad,  waarmee  de 
gevonden factoren in dit stuk zeker ter zaken doende zijn binnen het totaalbeeld. 
Ook  is  dit  onderzoek  beperkt  tot  de  stad Utrecht  en  de  regio  daar  omheen.  In 
vervolgonderzoek is het interessant om dit onderzoeksgebied te vergelijken met 
andere  steden  en  daar  achterliggende  regio’s  om  zo  te  constateren  of  er 
verschillen in percepties en belevingen in de stedelijke nacht aanwezig zijn met 
de eventuele invloed daarvan op de activiteitenpatronen. 
 
Hoofdstuk zeven zou nog verder aangescherpt kunnen worden door een aantal 
observatieperiodes  in  te  lassen  op  de  locaties  waar  de  foto’s  zijn  genomen. 
Hiermee  wordt  het  contextueel  begrip  van  de  locatie  vergroot  en  kan  de 
onderzoeker  zich  beter  inleven  in  deze  situatie.  Daarnaast  zouden  een  aantal 
zaken  gemeten  kunnen worden;  bijvoorbeeld  de  daadwerkelijke  aanwezigheid 
van anderen. Hiermee kan getest worden of de verwachtingswaarde dat anderen 
aanwezig zijn, ook daadwerkelijk overeenkomt met de locatie. Op een dergelijke 
manier  is het  sociaal  gevormd beeld  evenals de  associaties die hiermee  samen 
hangen op een nog hoger niveau te achterhalen. 
 
Hoewel  er  in  met  de  analyses  een  aantal  verklaringen  zijn  gevonden  voor  de 
kleinere hoeveelheid activiteiten die ondernomen worden door de bewoners van 
de  Warande  (afstand,  een  sociaal  netwerk  van  mensen  die  nabij  wonen, 
verhoogd  familiebezoek  en  de  ervaring  van  onprettige  gevoelens)  staat  ter 
discussie of deze factoren in staat zijn om alle gevonden verschillen te verklaren. 
Mogelijk  speelt  er  nog  een  andere  factor mee;  binnen  de  conclusie werd  deze 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“het  type  mens”  genoemd  en  daarmee  samenhangend  het  karakter  van  de 
persoon.  Misschien  wonen  op  de  Warande  typisch  mensen  die  minder  van 
uitgaan  houden,  terwijl  diegenen  op  de  IBB  wonen  wel  graag  uitgaan.  De 
analyses  die  uitgevoerd  zijn  binnen  dit  onderzoek  zijn  niet  in  staat  om  een 
antwoord te geven op een dergelijke vraag. Onderzoek op dit vlak zou bijdragen 
aan de verfijnen van het antwoord op de vraagstellingen. 
 
8.3 Implicaties voor beleid. 
Een negatieve sociale betekenis, gekoppeld aan een bepaalde locatie, bleek in de 
analyse  een  van  de  factoren  van  formaat  bij  de  ervaring  van  onprettige 
gevoelens.  De  “Rhijnauwen”  verkrachter  en  de  “allochtonen”  in 
“probleemwijken”  zijn  hier  voorbeelden  van,  waarbij  een  sterke  samenhang 
aanwezig  is  met  mediaberichten,  storytelling  en  de  publieke  discours.  In  de 
conclusie  bleek  al  dat  deze  onprettige  gevoelens,  gevoed  door  deze  sociale 
betekenis,  doorgaans  ‘geactiveerd’  worden  door  een  tweede  onprettige  factor 
(bijvoorbeeld  donkerte)  maar  tegelijkertijd  ook  onderdrukt  worden  door 
positieve  factoren  (bijvoorbeeld  aanwezigheid  anderen,  of  een  gemoedelijke 
omgeving).  Nu  lijkt  er  een  beleid  nagestreefd  door  ondermeer  de  gemeente 
Utrecht, waar de nadruk sterk ligt op dit verwijderen van ‘activeringsfactoren’ of 
het  toevoegen  van  deze  positieve  factoren  (meer  blauw  op  straat, 
ordetoezichtcamera’s,  verwijderen  van  graffiti  etc.).  Ook  een  deel  van  de  
wetenschappelijke literatuur beschrijft dat het verwijderen van, in een dergelijk 
geval,  negatieve  fysieke  eenheden  leidt  tot  een,  in  de  context  van  dit  stuk, 
prettiger gevoel. Hoewel dit zeker niet tegen gesproken mag worden omdat uit 
de  analyses  blijkt  dat  deze  eenheden  ook  daadwerkelijke  het  gevoel  van 
prettigheid beïnvloeden, blijft de andere kant van de daalder veelal onderbelicht. 
De  invloed die uitgeoefend wordt om de sociale constructies  “te verbeteren”  is 
klein en  tevens  is er zeer weinig aandacht voor  individuele  “coping methoden” 
die  het  individu  zelf  in  staat  stellen  om  zich  prettiger  te  voelen.  Juist  op  deze 
vlakken lijkt veel terrein aanwezig dat gewonnen kan worden. 
Met  betrekking  hierop,  lijkt  het  mij  allereerst  onmogelijk  om  alle  negatieve 
elementen  te  verwijderen  uit  de  nachtelijke  situatie  waardoor  onprettige 
gevoelens uitblijven. Dit kan geïllustreerd worden aan de hand van de betekenis 
van de woorden avond – “vallende duisternis” ‐ en nacht – “de tijd dat het donker 
is”  (Dale  2009);  de  tijden waarbinnen dit  onderzoek  speelt.    Beide  dragen  een 
zeer  negatieve  lading  met  zich,  en  blijken  een  van  de  kenmerken  te  bezitten, 
donkerte,  die  door  de  participanten  als  onprettig  gezien  wordt.  Hoewel  er 
maatregelen tegen de donkerte getroffen kunnen worden, zal dit nooit het gehele 
probleem  wegnemen.  Daarnaast  blijkt  ook  dat  het  toevoegen  van  “positieve 
elementen”,  zoals  bijvoorbeeld  meer  politie  op  straat,  niet  door  iedereen  als 
positief ervaren wordt. 
 
Vanuit  dit  betoog mag  het  duidelijk  zijn  dat  ik  hier  ook  een  rol weggelegd  zie 
voor een methode die de andere kant op werkt en juist de ‘sociale kant’ van het 
probleem benadrukt  en  aanpakt.  Juiste berichtgeving  en het niet de vrije hand 
laten  van  populaire  berichten  en  storytelling  lijkt  zeer  belangrijk.  Benadrukt 
moet worden waar de reële gevaren nu daadwerkelijk liggen. Eerlijke, duidelijke 
en  oprechte  berichtgeving  bieden  hier  mogelijkheid  toe  evenals  voorlichting 
omtrent dergelijke situaties.  Hoewel er natuurlijk altijd een “toevalsfactor” geldt, 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ontstaat  er  wel  de  mogelijkheid  om  bijvoorbeeld  bepaalde  binnenstedelijke 
situaties meer prettig aan te laten voelen door te benadrukken dat het hier ook 
daadwerkelijk  “veilig”  is.  Pas  wanneer  geruchten  en  onjuiste  beelden  omtrent 
een  bepaalde  situatie  verdwijnen,  zal  het  toevoegen  van  prettige,  dan  wel 
weghalen  van  onprettige  (fysieke)  eenheden  naar  mijn  idee  resultaat  hebben. 
Hoewel deze boodschap wel ergens in de lucht hangt en opgepikt wordt door een 
minderheid van de participanten; de beschreven vrouwen die besluiten “de bold 
walk”  te  nemen  (p.  121),  dient  deze meer  uitgesproken  te  worden.  Daarnaast 
bestaat binnen beleid te weinig aandacht voor zaken die vanuit het individu zelf 
ondernomen kunnen worden om de persoonlijke veiligheid te vergroten. Hierbij 
kan  gedacht  worden  aan  adviezen  met  betrekking  tot  bijvoorbeeld  bepaalde 
praktische  methoden;  bijvoorbeeld  het  fietsen  van  een  bepaalde  route.  Ook 
hierbij is een rol voor berichtgeving en voorlichting weggelegd. 
 
Ik wil hierbij afsluiten met een citaat van Ulco; “De ‘media’ vertelt altijd alleen de 
verhalen over wanneer het flink fout gaat, nooit eens een keer de goede ritten die 
gemaakt worden”. Een dergelijke verwoording wordt ook een aantal maal  in de 
wetenschappelijke literatuur gemaakt (Koskela 1997). Ik ben het hier deels mee 
eens;  veelal  is  de  berichtgeving  eenzijdig.  Het  is  echter  onmogelijk  om  al  het 
“goede nieuws” te benadrukken. Wanneer de negatieve berichtgeving oprecht is 
en berust op harde feiten is dit ook noodzakelijk, omdat er in een dergelijk geval 
ook daadwerkelijk een dreiging aanwezig is. Het probleem lijkt ergens anders te 
liggen.  Ik  heb  het  idee  dat  deze  eenzijdige  berichtgeving  vanuit  de  media 
aangedikt  wordt  door  mond  tot  mond  verhalen,  storytelling,  evenals  de 
“populaire  media”  en  dat  daardoor  de  dreiging  verergert  en  van  toepassing 
wordt  op  situaties  die  anders  zijn  dan  de  context  waarvoor  het  bericht 
oorspronkelijk speelde. De Weg tot de Wetenschap vindt men vervelend omdat 
er zware vergrijpen hebben plaatsgevonden in het nabij gelegen bosgebied. Voor 
de weg zelf worden geen aanwijzingen gevonden voor zware delicten. Moeilijk is 
om  op  een  manier  te  komen  om  een  dergelijk  proces  “de  mond  te  snoeren”, 
omdat “het ervaren van angst” dichtbij de menselijke aard lijkt te liggen.  
 
“het zit gewoon in je instinct (Wanda)” 
 
Bovenstaande  adviezen,  tezamen  met  de  activiteiten  die  reeds  binnen  de 
wetenschappelijke discussie gevonden worden, zullen naar mijn  idee  leiden tot 
een;  
 
zo prettig als mogelijk gevoel. 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