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Voorwoord 
 

Na de voltooiing van mijn opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie wist ik zeker dat er een 

toekomst voor mij was weggelegd in het behoud en de ruimtelijke ontwikkeling van onze 

leefomgeving. Je kunnen bezighouden met de wereld om je heen en deze steeds een beetje mooier 

maken was voor mij reden genoeg me hier aan te willen wagen. Echter, ik kwam tijdens deze 

opleiding er ook achter dat ik ook meer zou willen weten over het sociale aspect in deze ruimtelijke 

opgave, waartoe ik de master Stadsgeografie van de studie Sociale Geografie ben gaan volgen. 

Immers, als je weet waarom mensen ergens graag willen wonen en waarom het op sommige plekken 

juist helemaal fout gaat, kan je doeltreffende plannen maken voor de toekomstige inrichting van een 

plek.   

 

De reden voor mijn keuze van deze master is tevens teruggekomen in mijn Master Thesis die nu voor 

u ligt. Een onderzoek naar een recent geherstructureerd deel van de binnenstad van Nijmegen 

genaamd Mariënburgkwartier bood mij de kans mijn twee studies samen te brengen. Aan de hand 

van de methode Ritmeanalyse van Henri Lefebvre heb ik onderzoek gedaan naar wie de gebruikers 

zijn van deze plek, wat hun ritmes zijn in deze locatie en hoe en waarom ze tot de keuzes omtrent 

hun gedragingen komen in deze binnenstedelijke locatie. 

 

Het toeval deed zich voor dat tijdens dit onderzoek het Mariënburgkwartier precies tien jaar 

bestond. En dit jubileum werd door de stad en haar inwoners groots gevierd tijdens een weekend vol 

evenementen in het gebied. Een evaluatie van de locatie werd gedaan door de regionale krant De 

Gelderlander, hetgeen mij bruikbare informatie heeft opgeleverd. In hetzelfde kader heeft deze krant 

tevens een interview met ondergetekende opgenomen, aangaande de voorlopige resultaten van 

deze thesis (zie bijlage A). Hiervoor hartelijk dan aan Jos Reinhoudt voor de introductie. Daarnaast wil 

ik graag al mijn respondenten via deze weg bedanken voor hun inzet en de rijke informatie die zij aan 

mij hebben gegeven. Verder heb ik van mijn begeleiders Bas Spierings en (voor drie maanden) Martin 

Dijst de nodige stimulans en kritische noten mogen ontvangen waardoor ik mezelf constant heb 

kunnen verbeteren en het maximale eruit heb kunnen halen. In het bijzonder wil ik mijn ouders en 

Stijn bedanken voor hun onuitputtelijke aanmoedigingen, opbouwende op- en aanmerkingen en 

taalkundige correcties. Tenslotte wil ik mijn familie en vrienden bedanken voor hun bemoedigende 

woorden en de nodige afleiding tussendoor. Bedankt allemaal! 

 

Eva Baeten 
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Samenvatting 
 
De ritmes van de stad worden veroorzaakt door haar vele bezoekers en bewoners die deze ruimte 

gebruiken en hier verblijven. In deze thesis zijn deze ritmes onderzocht aan de hand van 

‘ritmeanalyse’ van Henri Lefebvre. Hierbij dient het Mariënburgkwartier in het centrum van de stad 

Nijmegen als case study, waarin wordt gefocust op de verscheidenheid aan ritmes van de bezoekers 

en de bewoners op deze multifunctionele locatie. De manier waarop ritmes zich uiten op een plek  

wordt bepaald door een aantal factoren. Zo hebben persoonlijke eigenschappen, zoals iemands 

dagelijkse leefritme, sociaal-culturele factoren, levensstijl en mogelijkheden en beperkingen, veel 

invloed op zijn voorkeuren omtrent een locatie als het Mariënburgkwartier. Deze eigenschappen en 

voorkeuren bepalen op hun beurt weer het gebruik en de beleving van deze plek. Dit gebruik en 

bijbehorende beleving die leiden tot de ritmes worden, volgens de ‘embodied experience’ vanuit de 

‘behaviorale geografie’, beïnvloed door de af- en aanwezige mensen, natuurlijke omstandigheden als 

het moment van aanwezigheid in het gebied en de weersomstandigheden, mobiele materiële 

objecten op deze plek en het fysieke uiterlijk en de aanwezige functies. Uit dit onderzoek blijkt onder 

andere dat deze beleving sterk afhankelijk is van het moment dat je deze plek aandoet en eerdere 

ervaringen op deze en vergelijkbare locaties. Daarnaast bleken persoonlijke dagelijkse leefritmes een 

grote bepalende factor te zijn. De ervaring die men opdoet heeft kortom veel invloed op iemands 

toekomstige gebruik van het gebied en daarmee de ritmes op deze locatie. 

Resultaat is een grote verscheidenheid aan individuen en hun persoonlijke ritmes op een en dezelfde 

plek die samen het polyritme vormen van dit stuk stad, en andere vergelijkbare binnenstedelijke 

locaties. Deze verschillende ritmes kunnen op bepaalde momenten met elkaar botsen, waardoor een 

van de twee partijen zich naar alle waarschijnlijkheid zal schikken naar de ander. De bewoners 

kunnen hun ritmes hierin minder makkelijk aanpassen dan de bezoekers, aangezien zij hier wonen en 

vanuit deze plek hun lineaire ritmes als de gang naar hun werk initiëren. De ritmes en aanwezigheid 

van de bezoekers zijn meer cyclisch van aard omdat zij omtrent hun bezoek altijd de keuze hebben 

(binnen hun persoonlijke mogelijkheden en beperkingen) voor een alternatief moment of zelfs een 

andere locatie. De ritmes van de bezoekers bleken in het Mariënburgkwartier dominant ten opzichte 

van de bewoners, maar de meeste bewoners hadden hier ook rekening mee gehouden voordat ze 

hier kwamen wonen. Velen geven aan juist wegens deze levendigheid voor deze plek te hebben 

gekozen. Hierop hebben de beleidsmakers en ontwikkelaars tijdens de planfase ook ingezet. Er is 

echter eveneens naar voren gekomen dat de ritmes op deze plek tien jaar na de opleving van deze 

geherstructureerde locatie niet geheel geschieden zoals men destijds voor ogen had. Concluderend: 

ritmes zijn klaarblijkelijk niet volledig te plannen en sturen, waardoor een concentratie van 

verschillende ritmes misschien niet de levendige en harmonieuze plek oplevert zoals men die had 

bedacht. Dit hoeven we echter niet te zien als een tekortkoming. Onvoorspelbaarheid en dynamiek 

behoren tenslotte tot de meest aantrekkelijke eigenschappen van de stad, mits binnen een 

harmonieuze bandbreedte. 
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1. Inleiding 
 

1.1. Introductie 
 
In de huidige binnenstedelijke centra wordt er door beleidsmakers en ontwikkelaars naar gestreefd 

deze plekken zo levendig en aantrekkelijk mogelijk te maken. Dit gebeurt vaak door grootscheepse 

herstructureringen van het bestaande centrum waar een multifunctioneel bruisend stadscentrum 

voor in de plaats komt. (Leary, 2009) Deze levendigheid wordt gecreëerd door een groot aantal 

functies, zoals winkelen, wonen, werken, horeca, etc., bij elkaar te plaatsen waardoor er altijd wel 

mensen zich in het gebied bevinden. Het moeten  plekken  zijn waar men graag naar toe gaat of wilt 

wonen. Er gebeurt altijd wel wat, vierentwintig uur per etmaal. (Jarvis e.a., 2001, pp. 73; Sjoerd 

Soeters Architecten BV, 1995)           

Bij de herstructurering van een stedelijke binnenstad moet niet alleen gelet worden op de 

fysieke omgeving maar er moet ook rekening gehouden worden met de veelheid en diversheid aan 

toekomstige gebruikers en hun dagelijkse ritmes op deze plek, ofwel het stedelijke leven in al zijn 

facetten. “The city works both as a mediaeval village with the equivalent of 13th century inhabitants 

pottering about, and a global network of 24 hour traders” (Graham en Healey, 1999). 

 Deze onderlinge processen en relaties moeten  bij het creëren van een multifunctionele binnenstad 

hoog op de agenda staan van  beleidmakers en ontwikkelaars. Zij bepalen voor welke vormen van 

gebruik, in tijd en ruimte, de fysieke plek geschikt is en welke plek deze ruimte gaat innemen in het 

sociale netwerk van de gebruikers en de stad als geheel. (Graham en Healey, 1999; Healey, 2007)  

Beleidmakers en ontwikkelaars dienen vooraf de wensen en ritmes van beoogde 

gebruikersgroepen te onderzoeken. (Healey, 2007) Dat de ritmes en bijbehorende beleving aan 

verandering onderhevig zijn, is evident. Ontwikkelingen op dit gebied moeten goed in de gaten 

gehouden worden door de beleidsmakers. (Sitwell en Latham, 1979; Graham & Healey, 1999) Het 

doel van deze thesis is dan ook om er achter te komen wat die ritmes zijn, welke beweegredenen 

men heeft bij een bezoek aan de huidige geherstructureerde multifunctionele binnensteden en in 

hoeverre dit aansluit bij het beeld dat beleidsmakers en ontwikkelaars voor de bouw voor ogen 

hadden. Immers, het monitoren van dergelijke projecten kan een waardevolle input zijn voor 

gemeentes en ontwikkelaars die zich nog in de planfase bevinden van herstructurering.  

Aan de hand van een uitgebreide literatuurstudie zal deze kwestie bekeken en toegepast 

worden op een case study van een recentelijk geherstructureerde binnenstad. Hiervoor is het 

Mariënburgkwartier in Nijmegen gekozen dat opgeleverd is in 2000. De keuze voor deze locatie komt 

ten eerste voort uit het multifunctionele karakter van deze plek met een veelheid en diversheid aan 

functies en gebruikers. Daarnaast is deze locatie nu tien jaar in gebruik waardoor het aannemelijk is 

dat de bezoekers en bewoners van deze plek zich een beeld hebben gevormd. Tenslotte heb ik als 

voormalig bewoonster van Nijmegen het centrum vóór de bouw meegemaakt en het 

Mariënburgkwartier zien verschijnen waardoor ik de locatie vanaf de oplevering heb meegemaakt en 

heb zien worden tot de plek die het nu is. Deze thesis zal onderzocht worden aan de hand van de 

volgende hoofdvraag: 

 

Hoe komt het polyritme in en van het Mariënburgkwartier tot uiting in de openbare ruimte en in 

hoeverre geschiedt dit conform de intenties van de beleidsmakers en ontwikkelaars? 
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De volgende deelvragen zijn voor de beantwoording van de hoofdvraag geformuleerd:   

 Wat zijn de beoogde ritmes van binnenstedelijke centra als het Mariënburgkwartier in Nijmegen 

volgens de beleidsmakers en ontwikkelaars?    

 Hoe zien de ritmes van de bezoekers in het Mariënburgkwartier er in 2010 uit (tien jaar na de 

oplevering) en welke beweegredenen heeft men hierbij?  

 Hoe zien de ritmes van de bewoners in het Mariënburgkwartier er in 2010 uit (tien jaar na de 

oplevering) en welke beweegredenen heeft men hierbij?  

 
Deze hoofd- en deelvragen worden beantwoord door literatuurstudie en een case study, waarbij een 

combinatie van methodes is toegepast. Mijn uitgangspunt is de Ritmeanalyse van Henri Lefebvre, 

waardoor de dagelijkse ritmes in beeld worden gebracht in binnenstedelijke locaties en het 

Mariënburgkwartier in het bijzonder. Ritmeanalyse is  een vrij nieuwe aanpak in de academische 

wereld. Dit boek dateert uit 1992 maar is pas in  2004 vertaald vanuit het Frans in het Engels.  Pas 

vanaf dat jaar is deze methode vaker toegepast. Deze methode wordt  aangevuld met de Behavioraal 

geografische kijk op de wereld om de ritmes te verklaren die voortkomen uit cognitieve en affectieve 

processen tijdens gedrag in en beleving van een ruimte. Tenslotte wordt in de case study het leven 

van alledag in het Mariënburgkwartier vergeleken met de oorspronkelijke intenties van de 

beleidsmakers en ontwikkelaars. Dit onderdeel wordt onderzocht met behulp van de Spatial triad 

theorie van Henri Lefebvre uit zijn boek The Production of space (1991). De methodologie waarmee 

de case study onderzocht wordt bestaat uit een combinatie van observaties in het gebied, waarbij ik 

opereer als een ritmeanalist (nader uitgelegd in hoofdstuk methodologie), en interviews met een 

selectie bezoekers en bewoners van het Mariënburgkwartier. Deze bezoekers en bewoners zullen 

eveneens een dagboekje bijhouden waaruit hun dagelijkse bezigheden en verplaatsingen duidelijk 

zullen worden. Door deze combinatie van methodes zullen de ritmes in en van dit gebied 

gedetecteerd worden evenals de beweegredenen hierachter.      

Met dit onderzoek wil ik aantonen dat ritmeanalyse een geslaagde manier is om de dagelijkse ritmes 

bloot te leggen die het gebruik en de beleving van deze plekken bepalen. Door deze methode te 

combineren met de behavioraal geografische kijk op het geheel en de spatial triad theorie zal er een 

helder beeld ontstaan van deze intensief bezochte stedelijke locaties met haar vele verschillende 

gebruikers. De combinatie van deze methodes is hierna kort weergegeven en zal in het theoretisch 

kader uitgebreid uiteen worden gezet.  

1.2. Benaderingswijze 
 

1.2.1. Ritmeanalyse 
Lefebvre ontwikkelde een methode genaamd Ritmeanalyse om het gebruik van de ruimte door  

individuen beter te kunnen begrijpen. Hij verbindt in deze methode de elementen tijd en ruimte met 

elkaar die samen het ritme vormen van de dagelijkse gebeurtenissen en het gebruik van een 

bepaalde plek. (Verduijn, 2007, p. 127) Het concept ritme gebruikt hij als het ware als een soort 

gereedschap waarmee die ritmes en hun onderlinge complexe interacties in het dagelijks leven 

onderzocht en dus begrepen kunnen worden. (Elden voor Lefebvre, 2004: xiii) Hierbij gaat het om 

het analyseren en observeren van de ritmes (Ivanchikova, 2006; Kärrholm, 2009, p. 3) en niet om de 

activiteiten die in die ritmes plaatsvinden (Lefebvre door Elden, 2004, p. xii). Ritmeanalyse wordt dan 

ook wel de “theorie van momenten” genoemd omdat hij tijd en geschiedenis ziet als ‘momenten’ of 
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‘ogenblikken’ die niet noodzakelijk verbonden met elkaar hoeven te zijn, op elkaar hoeven te volgen 

of dat de ene gebeurtenis afhankelijk is van de andere. Het gaat er niet om wat we allemaal doen 

(slapen, eten, werken, etc.) in bepaalde eenheden van tijd maar om de aaneenschakeling en 

herhaling ervan in het dagelijks leven, het gaat niet om de optelling van de activiteiten maar om het 

ritme waarin ze plaatsvinden. (Verduijn, 2007, p. 127-129 en Zayani, 1999, p. 3-4) Deze ritmes in 

onze samenleving worden volgens Lefebvre voor een groot deel bepaald door het kapitalisme en 

domineren onze natuurlijke ritmes. (Zayani, 1999, p. 2-3)  Vooral het Fordisme heeft dit in gang gezet 

door het principe van de lopende band in fabrieken waardoor deze ritmes altijd door kunnen gaan en 

hierdoor lineair van aard zijn. Deze ritmes zijn bedacht door de mens en hebben een socio-

economische drijfveer. Tegenover de lineaire ritmes staan de cyclische ritmes zoals dag en nacht, 

jaargetijden maar bijvoorbeeld ook het functioneren van het menselijk lichaam in zijn natuurlijke 

staat. (Meyer, 2008; Verduijn, 2007, p. 129) Deze twee ritmes vormen samen het dagelijkse ritme 

van een individu en de samenleving als geheel waarbij compromissen aan de orde van de dag zijn en 

frictie onvermijdelijk is. De samenkomst van verschillende ritmes wordt een polyritme genoemd. 

Deze bewustwording van verschillende  ritmes en onderlinge confrontatie door interacties van 

momenten en samenkomst van ritmes zorgt voor de levendigheid van het stedelijke openbare leven. 

(Elden voor Lefebvre, 2004, p. 30; Meyer, 2008) Echter wat niet met deze methode is te onderzoeken 

zijn de beweegredenen achter deze gedragingen in de ruimte. Waarom men op een bepaalde plek 

komt en waarom juist op die specifieke momenten in de tijd wordt bestudeerd aan de hand van de 

relationele kijk van de Behaviorale geografie. 

 

1.2.2. Behaviorale geografie  

Het gedrag en onze beleving komt voort uit onze interne cognitieve- en affectieve processen, die de 

Behaviorale geografie bestudeert. (Gold en Saarinen, 1981) De  cognitieve processen in onszelf  (wat 

we weten, onze ideeën )  verwerven we door de wereld om ons heen waar te nemen en door wat we 

mee hebben gekregen van onze ouders. (Bouma, 1976) De bijbehorende affectieve processen 

bepalen welke emoties we daarbij ervaren. (Askins, 2009) Door deze processen te onderzoeken kan 

men er achter komen waarom men een bepaalde plaats aandoet. De beleving van de ruimte om ons 

heen noemt men ook wel de ‘embodied experience’. (Dijst, 2009b) Waar het om gaat is dat het 

gebruik van een bepaalde plek afhangt van de beleving daarbij en het moment waarop men die plek 

aandoet. Daarnaast spelen ook andere aanwezige ritmes van individuen, de fysieke plek zelf en je 

persoonlijke eigenschappen en dagelijkse leefritme een rol. En andersom bepalen deze beleving (op 

bepaalde momenten), het eerdere gebruik, de aanwezige ritmes en je persoonlijke eigenschappen en 

dagelijkse leefritme in het vervolg het gebruik van de locatie. Hieruit blijkt dat de twee methodes een 

waardevolle aanvulling op elkaar zijn en misschien zelfs noodzakelijk als men een volledig beeld wil 

krijgen van het gebruik, de beleving en ritmes, ofwel het functioneren en het leven op een plek.  

 

1.2.3. Spatial triad 

Ons gedrag in en de beleving van een bepaalde ruimte wordt dus bepaald door die fysieke ruimte en 

haar ritmes, de aanwezige individuen en onze interne processen. Logischerwijs vormen wij door onze 

aanwezigheid  die ruimte ook weer waardoor we collectief de ruimte produceren. (Pred, 1981) Deze 

productie van de ruimte die Lefebvre als  de ‘spatial triad’ beschrijft ,  bestaat uit de perceived space, 

conceived space en lived space. (Leary, 2009, p.195) De perceived space is ons gedrag op die plek , de 

lived space is onze beleving daarbij.  De conceived space, een ruimte bedacht en ontworpen door de 

beleidmakers en ontwikkelaars, is de derde manier waarop een fysieke ruimte gezien wordt en is de 
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reden waarom deze theorie in deze thesis niet mag ontbreken. (Harvey, 2007; Healey, 2007, hst 7, 

pp. 203-206) Onderzocht wordt of het polyritme op deze plek geschiedt zoals de beleidsmakers en 

ontwikkelaars het op deze locatie voor ogen hadden. Natuurlijk kunnen zij vooraf het gebruik sturen 

door ontwikkeling van de fysieke ruimte en wetten en regels zoals openingstijden en 

toegangsbeperkingen. Men kan echter het daadwerkelijke gebruik, beleving en ritmes nooit 

helemaal bepalen en sturen. Door de empirie te vergelijken met de theorie en bijbehorende 

beleidsplannen kan geconstateerd worden wat er terecht is gekomen van de vooraf bedachte 

intenties. Volgens Leary kan deze kijk op de wereld in het planologisch en stedelijk herstructuring-

gericht empirisch onderzoek zeer verhelderend werken voor de praktijk en wordt daarvoor dan ook 

veelvuldig gebruikt. (Leary, 2009, p.191) Ook in deze thesis is deze methode een belangrijk onderdeel 

van de analyse van de case study.  De uitkomsten kan men meenemen in het  handhaven van deze 

soort plekken en nieuw te herstructureren locaties.   

 

1.3. Structuur Thesis 
 
Deze Master Thesis bestaat uit vijf hoofdstukken, waarvan u de inleiding (hoofdstuk 1) net gelezen 

heeft. In hoofdstuk 2 volgt het theoretisch kader, waar ingegaan wordt op de ritmes in binnensteden. 

De eerste paragraaf van dit hoofdstuk zet de benaderingswijze van deze thesis uiteen. Vervolgens 

wordt het ontstaan en de uiting van de polyritmes van de bezoekers en bewoners van deze plekken 

besproken. Tenslotte is dit alles samengebracht in een conceptueel model in laatste paragraaf van dit 

hoofdstuk. In hoofdstuk 3 komt de keuze voor de  methoden en technieken aan bod die gebruikt zijn 

bij het onderzoek naar de literatuur en het veldwerk van de case study. In hoofdstuk 4 wordt deze 

case study vervolgens uitgebreid behandeld. Naar voren komt wat het Masterplan Mariënburg 

destijds inhield, hoe de ritmes van de bezoekers en bewoners tien jaar na de oplevering van deze 

locatie eruit zien en wat hun beweegredenen zijn omtrent deze ritmes. In hoofdstuk 5 volgt de 

conclusie van deze thesis, waarin de ritmes van de bezoekers en bewoners tegen elkaar worden 

afgezet, welke invloeden ze op elkaar hebben en in welke mate dit gebruik van de ruimte afwijkt van 

wat de beleidsmakers en ontwikkelaars voor ogen hadden tijdens de planfase van deze 

binnenstedelijke locatie. Tenslotte worden de conclusies in een breder perspectief bekeken door de 

resultaten te projecteren op vergelijkbare binnensteden elders. 
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2. Theoretisch kader: Het leven in binnenstedelijke 

stadscentra 
 

2.1. Benaderingswijze van deze thesis 
In de Nederlandse binnensteden bestaan de hoofdfuncties uit winkelen, recreëren, werken en 

wonen. (Kärrholm, 2009, p. 10) Met behulp van Ritmeanalyse wordt onderzocht hoe die functies en 

haar gebruikers zich manifesteren op deze plekken. Wat ritmeanalyse precies inhoudt en waarom 

hiervoor is gekozen is zal ik hieronder toelichten. De Behaviorale geografie en de spatial triad theorie 

vullen de ritmeanalyse aan en worden tevens hierna toegelicht. Deze drie theorieën samen vormen 

de benaderingswijze van deze thesis, die als rode draad zal functioneren in dit onderzoek naar de 

ritmes, het gebruik en de beleving van Nederlandse binnensteden in het algemeen en het 

Mariënburgkwartier in het bijzonder. 

 

2.1.1. Ritmeanalyse 

“We are only conscious of most of our rhythms when we begin to suffer from some irregularity” 

(Lefebvre, 2004, p. 77) Dit geldt voor onze eigen dagelijkse ritmes, bijvoorbeeld wanneer we honger 

krijgen als we niet op tijd eten. Het geldt ook voor een samenleving als geheel. Als dagelijksheden 

niet gaan zoals ze zouden moeten gaan leidt dit tot bewustwording van die andere ritmes, en 

hetgeen vaak uitloopt op irritatie. Zo zal een persoon die elke dag met de bus naar het werk gaat 

zeer geïrriteerd zijn als die bus niet op de aangegeven tijd in het schema arriveert. En als de bakker 

zich verslapen heeft kunnen de klanten van de bakkerij die ochtend daar geen brood kopen. Een 

samenloop van ritmes en bijbehorende activiteiten in de ruimte is aan de orde van de dag op een 

druk bezochte plaatsen als een binnenstad en representeert het levendige gebruik van deze plekken. 

(Elden voor Lefebvre, 2004, p. 30 en Meyer, 2008) 

Lefebvre’s doel met zijn boek was “to found a science, a new field of knowledge”. (Elden voor 

Lefebvre, 2004, p. xiii ) Hij had met deze theorie voor ogen de ritmes in het dagelijks leven te 

ordenen, zodat het grijpbaar zou worden voor de observator. (Meyer, 2008) Lefebvre verbindt in zijn 

Rhytmanalysis de elementen tijd en ruimte met elkaar, immers stelt hij “spaces are timed and times 

are spaces” (Elden voor Lefebvre, 2004, p. xiii). Deze combinatie is niet nieuw. Er is dan ook al veel 

over geschreven, door onder andere Hägerstrand die schreef over de tijdgeografie. Hij verklaart en 

analyseert het dagelijks leven als ritmes die ontstaan door de combinatie van ruimte en tijd. 

(Verduijn, 2007, p. 127) Door die ritmes te onderzoeken kunnen volgens hem de verschillende ritmes 

en hun complexe interacties begrepen worden die het dagelijks leven creëren. (Elden voor Lefebvre, 

2004: xiii). Immers, “everywhere where there is interaction between a place, a time and an 

expenditure of energy, there is rhythm” (Elden voor Lefebvre, 2004, p. 15).  

 

Ontstaan van ritmeanalyse  

Naast Nietzsche, Proust en Marx is Gaston Bachelard volgens de vertaler Stuart Elden van het boek 

van Lefebvre in het Engels van grote invloed geweest op ritmeanalyse theorie van Lefebvre. De term 

ritmeanalyse zelf komt van Bachelard, maar heeft zijn oorsprong weer bij een andere schrijver, Lucio 

Alberto Pinheiro dos Santos. Deze sleutelfiguren hebben ook een rol gepeeld bij The production of 

space (1991), een eerder boek van Lefebvre wat in de paragraaf hiervoor al ter sprake is gekomen. 
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Bachelard stelt in zijn boek Dialectic of Duration dat het concept van duur (duration) is 

gefragmenteerd en bestaat uit wezenlijk verschillende elementen als tijd en ruimte. Lefebvre was 

zeer goed op de hoogte van de nieuwste filosofieën en de politiek en heeft dan ook in zijn werk altijd 

het contrast opgezocht tussen het kapitalistische systeem en het dagelijkse leven van individuen. 

(Elden voor Lefebvre, 2004, p. xiii-xv) Hij was in zijn tijd bovendien een fel tegenstander van het 

Fordisme dat de samenleving domineerde en het dagelijks leven had veranderd. (Goonewardena 

e.a., 2008, p. 134) Lefebvre’s revolutie was niet alleen tegen de beperktheid van het denken in een 

productiemaatschappij en de uitbuiting van productiemedewerkers, maar ook tegen de verwoesting 

van de leefomgeving door de oprukkende urbanisatie en industrialisatie: de geproduceerde 

samenleving. (Goonewardena e.a. , 2008, p. 135-136) Hij stelde dat een stad die onderhevig is aan 

het kapitalisme functioneert als een productiekracht door de industrialisatie. Het kapitalisme heeft 

daarnaast een dusdanige invloed op het dagelijks leven van de mens dat men zijn sociale relaties 

eveneens aan de hand van het kapitalisme organiseert en reproduceert. (Goonewardena e.a., 2008, 

p. 141). Zo wordt volgens Lefebvre niet alleen het economische onderdeel van onze samenleving 

gedomineerd door het kapitalisme maar het dagelijks leven zelf ook. De gehele mens wordt 

gereguleerd doordat wordt verteld hoe je het beste kan leven, wat je moet eten, hoe je je moet 

kleden en converseren, etc. De samenleving wordt in het dagelijks leven gemanipuleerd en 

gedomineerd van boven af door herhaling van activiteiten in tijd. (Zayani, 1999, p. 2-3) Het is een 

manier van leven geworden en vindt plaats in alle activiteiten. Het bestuderen van de ritmes van 

alledag is volgens Zayani dus gelijk aan het bestuderen van het kapitalisme met haar meest 

verraderlijke effecten. (Zayani, 1999, p. 3)  De industrialisatie ging gepaard met urbanisatie. De 

agglomeraties die ontstonden van werk en productie had ook een sterke invloed op de 

infrastructuur. Men werkte in de stad en woonde in de voorsteden waardoor werk, woonomgeving 

en vrije tijd ruimtelijk gescheiden waren. (Goonewardena e.a., 2008, p. 141). Vanaf de jaren 80 zijn 

politiek en economische netwerken minder afhankelijk van een specifieke ruimtelijk plek en kunnen 

zich gaan vestigen waar ze maar willen. Resultaat is dat steden een steeds groter wordende 

economische druk voelen. Omdat bedrijven niet meer plaatsgebonden zijn moeten stedelijke 

gebieden zich aantrekkelijk voor hen moeten maken waardoor er een competitie ontstaan is tussen 

metropoliete regio’s. Door middel van citymarketing proberen steden deze economische 

onzekerheden te compenseren en zo banen en investeringen aan te trekken. (Goonewardena e.a. , 

2008, p. 142) Om een interessante vestigingsplek te blijven moeten alle gewenste functies, zoals 

wonen, werken, winkels, horeca, cultuur, etc. aanwezig zijn. Hierom zijn in de hedendaagse 

binnensteden alle functies weer gecombineerd, uitgezonderd de (zware) industrie, die zich op 

industrieterreinen buiten de stad bevindt. Deze concentratie van functies en bijbehorende 

gebruikers leidt tot de confrontatie van ritmes, die elke dag weer het dagelijks leven vormen van de 

stad. 

 

Alledag, dagelijksheid en het dagelijks leven 

Deze verscheidene ruimtelijke ontwikkelingen hebben een grote invloed op het dagelijks leven. 

(Kärrholm, 2009, p. 3) De dagelijksheid kan volgens Lefebvre worden onderzocht door de analyse van 

ritmes: “the analysis of rhythms provides a privileged insight into the question of everyday life” (Elden 

voor Lefebvre, 2004, p. viii). Immers, dagelijksheid impliceert al een ritme omdat de focus ligt op 

activiteiten die elke dag gebeuren. (Kärrholm, 2009, p. 3) De theorie van ritmeanalyse concentreert 

zich op de dagelijkse mens, de “homo quotidianus”. Lefebvre richt zich hierbij op het alsmaar 

terugkomende dagelijks leven waarin het wereldse (mundane), het terugkomende en het alledaagse 
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onderzocht worden. (Zayani, 1999, p. 1) Hij maakt een onderscheid tussen het dagelijks leven (la vie 

quotidienne) aan de ene kant en alledag (le quotidien) en het verwante dagelijksheid (la 

quotidienneté) aan de andere kant. (Zayani, 1999, p. 3; Verduijn, 2007, p. 127) “Het dagelijks leven 

heeft altijd bestaan en is doordrongen met waarden en mythes. Alledag is echter geprogrammeerd 

door de markt, het systeem van gelijkwaardigheid, door marketing en reclame. Dagelijksheid legt de 

nadruk op het homogene, het kosmische, maar ook de herhaling, het gefragmenteerde in het 

dagelijks leven wat elke dag weer gebeurt” (vrij vertaald uit Verduijn, 2007, p. 127). Wat Lefebvre 

onderscheidt is dat zich niet focust heeft op wat en in welke chronologische volgorde men 

activiteiten doet, en ook niet dat ze gebeuren met een bepaald doel of uitkomst voor ogen. Lefebvre 

gaf de voorkeur aan een niet-lineaire benadering van tijd omdat momenten en activiteiten op 

meerdere manieren moeten worden belicht. Momenten staan volgens hem op zichzelf en vormen 

dus geen onafgebroken universele stroom van gebeurtenissen. Alledag is een bepaald realisme maar 

niet per definitie de realiteit, het is geen opsomming van taken en dagelijkse hoofdbezigheden van 

een individu. (Zayani, 1999, p. 3) Zoals eerder vermeld ziet hij tijd als ‘momenten’ of ‘ogenblikken’ 

die niet noodzakelijk verbonden met elkaar hoeven te zijn, maar een ritme vormen door de herhaling 

van die momenten in het dagelijks leven. (Verduijn, 2007, p. 127-129 en Zayani, 1999, p. 3-4) 

Momenten gebeuren dus opeenvolgend zonder dat deze opeenvolging noodzakelijk chronologisch of 

causaal is. Echter wat de opeenvolging een ritme maakt is de herhaling, de afwisseling van 

continuïteit en contrast. Wat een ritme onderscheidt van een opeenvolgende reeks is het contrast en 

de verschillen in de herhaling. (Verduijn, 2007, p. 129) Bij de analyse van een gebeurtenis is Lefebvre 

geïnteresseerd in de beweging en het ontstaan wat gerelateerd is aan ritme. Hij kijkt naar het tot 

stand komen van gebeurtenissen in het grotere geheel en de manier waarop deze activiteiten een 

ritme vormen. (Verduijn, 2007, p. 128) Om een ritme daadwerkelijk te kunnen analyseren moet men 

afstand nemen van dat ritme en er niet aan deelnemen. “When rhythms are lived, they cannot be 

analysed” (Lefebvre, 2004, p. 88). Als de onderzoeker zich er midden in bevindt zal het ritme hem 

niet opvallen en kan het niet geanalyseerd worden. Een mogelijkheid volgens Lefebvre is het 

opnemen van een interview, of van  achtergrondgeluiden, (Verduijn, 2007, p. 131) evenals het 

nemen van foto’s van de plek waar de ritmes zich afspelen. De eigenschappen en manier van werken 

van de ritmeanalist wordt in deze thesis gebruikt als onderzoeksmethode en verder uitgelegd in het 

hoofdstuk Methodologie. 

Lineaire en cyclische ritmes 

Begrip van de routine van het dagelijks leven helpt ons te begrijpen dat de manier waarop wij 

vandaag de dag tijd zien zeer verwant is aan het kapitalisme. (Zayani, 1999, p. 2) De mens gebruikt bij 

ritmeanalyse zijn lichaam als uitgangspunt en instrument waarbij het functioneert als een soort  

metronoom om de ritmes te kunnen meten en begrijpen. Sociale en biologische ritmes komen in dit 

lichaam samen en zorgen voor een balans. De ritmes zijn grofweg in te delen in twee categorieën, 

namelijk de cyclische en de lineaire ritmes. Deze twee vormen van ritmes kunnen niet geheel los van 

elkaar gezien worden. Ze zijn vervlochten met elkaar. Daarentegen hebben beide categorieën ook 

geheel verschillende eigenschappen. (Verduijn, 2007, p. 129) Cyclische ritmes zijn de natuurlijke 

ritmes die al sinds jaar en dag bestaan. Voorbeelden hiervan zijn het ritme van dag en nacht, van de 

seizoenen, maar bijvoorbeeld ook het biologische ritme van het menselijk lichaam. Deze cycli 

herhalen zichzelf maar zijn nooit exact hetzelfde. Ze gaan ongestoord door, maar ze kunnen ook 

onderbroken worden door invloeden van buitenaf. Ritmes worden bepaald door beweging en 

herhaling. Bij cyclische ritmes is er sprake van een verschil elke keer het ritme zich herhaalt. Een 
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voorbeeld dat Lefebvre geeft zijn de golven in de oceaan. Hoewel zijn bewogen worden door 

onvergankelijke en regelmatige natuurwetten, is geen golf identiek aan een ander. Ze zijn organisch 

en kunnen onderbroken worden door invloeden van buitenaf (zoals een passerende boot) of door 

het geheel de oceaan zelf. Dit is een kwalitatief ritme, dat niet in een vaste eenheid of snelheid te 

plaatsen is. (Meyer, 2008; Verduijn, 2007, p. 129) Onze biologische ritmes, zoals slapen, honger en 

stoelgang, worden steeds meer bepaald door onze sociale omgeving en werk. Zo overschaduwen de 

mechanische ritmes van kapitalistische productiesystemen onze “carcadian ritmes” (dag en nacht 

ritme), en gaan ongehinderd dag en nacht door zonder rekening te houden met onze natuurlijke 

biologische ritmes. (Elden voor Lefebvre, 2004, p. intro) Mechanische productie in een modus van 

constante herhaling is vandaag de dag belangrijker geworden dan de cyclische ritmes van de natuur. 

Het dagelijks leven draait om herhaling van processen en er wordt geproduceerd om te produceren.  

De cyclische tijd wordt gedomineerd door lineaire tijd. (Zayani, 1999, p. 2) Lineaire ritmes zijn 

ontstaan sinds de opkomst van het kapitalisme en de technologie, waaruit blijkt dat we deze 

economisch gestuurde ritmes onszelf hebben opgelegd. Het lopende band principe uit het Fordisme 

heeft deze lineaire ritmes,  waar geen rekening gehouden hoeft te worden met de cyclische ritmes,  

een duidelijk gezicht gegeven. De vierentwintiguurseconomie zorgt ervoor dat de natuurlijke ritmes 

worden genegeerd, althans voor zover dat kan. Je zou kunnen zeggen dat lineaire ritmes de 

inefficiëntie van het dagelijks leven compenseren, en daarmee de cyclische ritmes domineren. Een 

volledige overname is echter niet mogelijk, de mens zal een minimaal aantal uren moeten slapen per 

etmaal om goed te kunnen functioneren.  (Meyer, 2008 en Verduijn, 2007, p. 129) 

 

Werktijd, vrije tijd en opgelegde tijd 

Het lineaire ritme is dominant in de westerse samenleving, in tegenstelling tot elders in de wereld, 

waar men veelal nog leeft volgens het cyclische ritme. Het kapitalisme, de industrialisatie en de 

uitvinding van abstracte kloktijd hebben het dagelijks leven in het westen veranderd van een cyclisch 

naar een overwegend lineair ritme doordat het ‘meten van de tijd van werken’ mogelijk werd en ook 

kon worden gebruikt. (Elden voor Lefebvre, 2004, p. 73) Een gevolg hiervan was dat het aantal uren 

dat men sliep, tijden van maaltijden en vrije tijd vanaf dat moment ook door vastgestelde klokuren 

bepaald werd. (Verduijn, 2007, p. 130) Wat voorheen cyclische tijd was, is nu onderverdeeld in de 

categorieën ‘werktijd’ (wanneer men op het werk is), ‘vrije tijd’ (tijd gespendeerd aan allerhande 

recreatieve zaken) en ‘opgelegde tijd’ (tijd die men kwijt is aan andere noodzakelijke handelingen 

zoals het doen van boodschappen, tijd die nodig is van de ene plek naar de andere te komen, etc.). 

(Zayani, 1999, p. 2) De tijd waarin men werkt heeft een herhalend en mechanisch ritme, dat 

opgelegd is en het dagelijks ritme afdwingt door middel van bijvoorbeeld schema’s en agenda’s. Dit 

uit zich uiteindelijk in de herhaling van dagelijkse routines en activiteiten met een bepaald nieuw 

doel voor ogen. De opgelegde lineaire tijd waarin men werkt is mechanisch. Snelheid is belangrijk en 

schema’s liggen hierin vast. Tegenover het lineaire en opgelegde tijd staat de cyclische en vrij 

besteedbare tijd, waarin ruimte is voor verschillende ritmes die niet gebonden zijn aan abstracte 

herhalingen. Verduijn noemt het cyclische ritme ook wel het geëmancipeerde ritme, omdat het 

geëmancipeerd is van het dominante mechanische ritme. De geëmancipeerde cyclische tijd is de tijd 

die de individu vrij en naar eigen inzicht kan indelen zonder opgelegde druk. Zij verloopt vaak 

langzamer dan lineaire tijd omdat dingen gebeuren, zoals ze gebeuren zonder schema of vooraf 

opgelegde eindtijd. Deze tijd wordt ook wel gezien als nutteloos omdat het een beduidend lager 

aantal activiteiten bevat in een tijd als een bron van mogelijkheden. Het is mogelijk dat ook werktijd 
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in deze geëmancipeerde cyclische tijd wordt geïntegreerd omdat men vanzelfsprekend zelf bepaald 

hoe men zijn te besteden tijd inricht. (Verduijn, 2007, p. 130-131) 

 

Samenkomst van ritmes 

Ritmeanalyse doet concluderend onderzoek naar de interactie tussen cyclische en lineaire ritmes. 

Maar ritmes staan vaak niet op zichzelf. Zo kunnen er in een ruimte meerdere ritmes naast bestaan 

elkaar die elkaar kunnen overlappen, in elkaar versmelten en elkaar beïnvloeden. Dit vat Lefebvre 

samen als ‘polyritmes’. (Meyer, 2008; Goonewardena e.a. , 2008, p. 15; Verduijn, 2007, p. 129) Als de 

ritmes in evenwicht en harmonie zijn is er sprake van een ‘euritme’. Een voorbeeld hiervan is het 

menselijk lichaam in normale staat. In de huidige maatschappij echter bedreigen de lineaire ritmes 

de cyclische ritmes, en hiermee dus de harmonie van het euritme. Dit kan leiden tot compromissen 

maar ook verstoringen in het dagelijks leven. De rationele kwantitatieve en kwalitatieve ritmes 

overspoelen de natuurlijke ritmes van het menselijk lichaam (honger, dorst, het hart, etc.) en kunnen 

dezen zelfs  tot een bepaalde hoogte veranderen. Een euritme kan ontstaan door een interactie 

tussen twee lineaire ritmes of tussen twee cyclische ritmes. Wanneer een ritme tegengesteld, niet in 

evenwicht, of afwezig is, is er sprake van een ‘aritme’. (Elden voor Lefebvre, 2004, p. 67; Meyer, 

2008; Verduijn, 2007, p. 129) Isoritme zijn meerdere ritmes die gelijk zijn aan elkaar en alleen van 

een andere orde. (Elden voor Lefebvre, 2004, p. 8,9 en 67) Een voorbeeld is een goed gedirigeerd 

orkest. Tenslotte zijn er overal ook de niet direct zichtbare wereldse ritmes die een rol spelen. de 

overheid, of andere politieke machthebbers bepalen het ritme van het land zonder dat je dit 

daadwerkelijk kan zien of voelen in de ruimte. Zij produceren onder andere de fysieke ruimte die 

men gebruikt in het dagelijks leven. Zo zullen bijvoorbeeld gebouwen op menselijke schaal een heel 

andere invloed hebben op het gedrag en de ritmes van de passanten dan enorme flatgebouwen. De 

fysiek geproduceerde ruimte speelt kortom ook een belangrijke rol voor de ritmes in de ruimte. 

(Elden voor Lefebvre, 2004, p. 32) Dit maakt onderdeel uit van de spatial triad theorie van Lefebvre, 

die later in deze paragraaf nader wordt toegelicht.   

 

De manier waarop ik in deze thesis naar de ruimte zal kijken is relationeel van aard. De ritmeanalist 

gebruikt immers zijn eigen ervaringen en belevingen, eerder gebruik, en andere plekken als 

referentiekader bij zijn analyse van ritmes. (Verduijn, 2007, p. 129) Hierbij staan de onderling 

verbonden studieobjecten tijd en ruimte niet op zichzelf, maar ontlenen zij hun identiteit en waarde 

aan hun relatie met andere objecten en tijdsperiodes. (Graham & Healey, 1999) De ritmeanalist 

analyseert de ritmes die in het leven van alledag aanwezig zijn maar analyseert de activiteiten die 

zich in die ritmes plaatsvinden zèlf niet. (Lefebvre for Elden, 2004, p. xii) Om er achter te komen 

waaróm iemand zich naar of op een bepaalde plaats begeeft en wat zijn activiteit precies inhoud is 

het stedelijke leven tevens benaderd vanuit een Behavioraal geografisch perspectief.  

 

2.1.2. Behaviorale geografie  
De Behaviorale geografie, ook wel 'environmental perception research’ genoemd, bestudeert het 

ruimtelijk gedrag en handelen van individuen in het culturele landschap, en de cognitieve en 

affectieve processen die aan dat gedrag ten grondslag liggen. (Gold en Saarinen, 1981) De manier 

waarop je een plek gebruikt en beleeft, wordt namelijk niet alleen bepaald door de fysieke ruimte 

maar ook door eerdere ervaringen, herinneringen, culturele achtergrond, het sociale netwerk waarin 

je je bevindt, etc. (Graham & Healey, 1999) Deze beleving van de ruimte om ons heen noemt men 

ook wel de ‘embodied experience’. Hierbij spelen vier factoren een rol, welke zijn weergegeven in 
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figuur 1. Ten eerste geven de aanwezige mensen op 

een plek betekenis aan die ruimte (Bryman, 2008, p. 

385), net als de gebouwde omgeving. Daarnaast spelen 

mobiele materiële objecten een rol hoe je een plek 

beleeft. Dit zijn de dingen die je met je meedraagt, zoals 

een mobiele telefoon of misschien een hond, maar ook 

eventuele andere dieren in deze ruimte als vogels en 

ongedierte. Daarnaast zijn er de bussen, auto’s en 

fietsers die een rol spelen. Tenslotte spelen ook de 

natuurlijke condities mee in hoe je de ruimte ervaart. 

Hieronder vallen de seizoenen, dag en nacht, weersomstandigheden, etc. In de avonduren doet een 

plek immers heel anders aan dan overdag, en als de zon schijnt en het warm is ervaart je zaken vaak 

als prettiger dan wanneer het koud is en                                                     

hard regent. Deze vier dimensies bepalen je beleving van een plek, en of, wanneer en hoe je er 

gebruik van blijft maken. (Dijst, 2009b)  Pred vat dit samen door te stellen dat de invloeden van 

situaties dialectisch zijn. Hij legt dit uit aan de hand van de externe (lichamelijke actie) en interne 

(mentale activiteit en intentie) dialectiek. Elke actie wordt bepaald en beïnvloed door het subject 

met haar gedachtes, en door de wereld er omheen. Hierdoor resulteert gedrag op een plek en de 

bijbehorende beleving uit een constante stroom tussen lichaam en geest. (Pred, 1981) De 

behaviorale geografie is een methode om deze cognitieve en affectieve processen die het landschap 

creëren te onderzoeken en verklaren. (Sitwell en Latham, 1979) 

 

Cognitieve processen 

Cognitieve processen wil zeggen: dat wat we weten en als kennis, idee of overtuiging beschouwen. 

(Bouma, 1976) Cognitieve waarden worden gevormd door het centrale zenuwstelsel van een mens, 

dat opereert aan de hand van de informatie die een individu binnen krijgt uit zijn huidige omgeving, 

en van eerdere ervaringen die hij relateert aan zijn de externe omgeving. (Sitwell en Latham, 1979) 

Deze kennis, ideeën en overtuigingen over een plek of personen op die plek verkrijgen we aan de ene 

kant door dat we onze omgeving waarnemen (perceptie). Deze perceptie is het opnemen, 

interpreteren, selecteren en organiseren van zintuiglijke informatie. Onze cognitie bestaat aan de 

andere kant uit datgene wat  we hebben meegekregen uit onze opvoeding. Dit zijn de normen en 

waarden, die ons als kind zijn aangeleerd (attitude) en een grote invloed hebben op onze kijk op de 

wereld om ons heen en onze gedragingen. (Bouma, 1976) De cognitieve processen zijn de 

veroorzaker (cause), en ons gedrag wat hieruit volgt de uitkomst (effect), van de wereld om ons 

heen. (Sitwell en Latham, 1979) Onze beleving en bijbehorend gedrag worden echter niet alleen 

gevormd door cognitie, maar ook door affectieve processen, ofwel  emoties. Deze zijn grotendeels  

sociaal en cultureel bepaald (Gold en Saarinen, 1981) en moeten dus zo veel mogelijk met 

Nederlandse literatuur worden onderzocht. 

 

Affectieve processen  

De affectieve processen worden bepaald door onze emotie, en zorgen er voor dat we een plek of 

situatie op een bepaalde manier beleven. (Askins, 2009) Dit proces staat centraal in de Emotionele 

geografie waarin de verklaring van emoties nader wordt uitgediept. (Davidson & Bondi, 2004) 

Emotionele reacties zijn voor een deel aangeboren en voor een deel aangeleerd door eerdere 

ervaringen en maken, bewust en onbewust, onderdeel uit van ons dagelijks leven. Emoties bepalen 

Figuur 1: Factoren bij de Embodied experience 

(Dijst, 2009b) 
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onze kijk op ons leven en geven daar een betekenis aan. Een emotie is een intern en mentaal 

fenomeen dat veroorzaakt wordt door het waarnemen van een plek of gebeurtenis, het zien van 

lichamelijke reacties en gedragingen veroorzaakt door emoties bij andere aanwezige individuen, je 

eigen gedachtes, of door simpelweg een stemming waarin je je bevindt. Het gevoel bij emoties kan 

blijdschap, boosheid, verdriet, angst, etc. zijn en is een reactie van onze hersenen op een 

gebeurtenis. Dit kan tot uiting komen in een bepaald patroon van gedrag als vluchten, toenaderen, 

lachen, hyperventileren, etc. waardoor gedrag en beleving onlosmakelijk verbonden zijn. Deze uiting 

van emoties is typisch voor mensen omdat wij bewust iets beleven, en een mentale reflectie hebben 

van onze emoties. (Askins, 2009; Davidson & Bondi, 2004)    

 

Samengevat bepaalt de fysieke en sociale omgeving onze cognitieve en affectieve processen in grote 

mate, en daarmee ons gedrag in en beleving van de ruimte. Hiermee creëren we op onze beurt deze 

ruimte ook weer door onze aan- of afwezigheid. (Gold en Saarinen, 1981) Het is een dynamisch 

proces wat constant aan verandering onderhevig is. (Sitwell en Latham, 1979) Deze wederzijdse 

beïnvloeding wordt door Lefebvre uitgelegd als de spatial triad, in zijn boek The Production of space. 

(1991) Hij geeft hiermee nogmaals duidelijk aan dat de fysieke ruimte een grote rol speelt in de 

ritmes ter plekke. Deze theorie mag dan ook niet ontbreken in deze thesis.   

 

2.1.3. Spatial triad 

Lefebvre laat zien dat een plek is opgebouwd uit dynamische relaties tussen de fysieke aanwezigheid 

van personen, sociale processen en de fysieke neutrale lege ruimte zelf. Deze processen en relaties 

maken de ruimte,  en andersom worden deze sociale relaties mogelijk gemaakt door de ruimte en in 

de ruimte zelf. (Leary, 2009, p.195) Onze gedragingen in de ruimte worden immers bepaald door de 

wereld om ons heen, maar ook door eerdere ervaringen, ons beeld van de wereld en het vooraf 

gestelde doel. Hierdoor reproduceren wij de samenleving niet alleen door invloeden van de wereld 

om ons heen, maar voegen we er zelf ook wat aan toe omdat we onderdeel zijn van de reproductie. 

(Pred, 1981) Dit ‘produceren van de ruimte’ vertaalt Lefebrve naar zijn ‘spatial triad’ die bestaat uit 

conceived space, perceived space en lived space. (Leary, 2009, p.195) 

 

- Conceived space (ook wel representation of space genoemd in de literatuur): De fysieke ruimte 

bedacht door techneuten (bijvoorbeeld planologen of architecten) voor analytische en 

administratieve doeleinden waarbij het gaat om het ontwerp van een plek in letterlijke zin. 

- Perceived space (ook wel spatial practice): De fysieke ruimte zoals die elke dag empirisch wordt 

geobserveerd en daadwerkelijk routinematig gebruikt door individuen.   

- Lived space (ook wel spaces of representation): Ruimte als symbolische waarde. Dit behelst het 

beeld, gevoel, emoties en betekenis wat een bepaalde ruimte heeft of oproept bij individuen. Dit 

komt tot stand door de culturele expressie van de kwaliteiten op die locatie. (Harvey, 2007; 

Healey, 2007, hst 7, pp. 203-206) 

 

Deze driedeling maakt duidelijk waarom een plek is zoals hij is, door het fysieke uiterlijk, het gebruik 

door individuen en hun beleving hierbij. Door ritmeanalyse te combineren met de behaviorale 

geografie en de spatial triad kan je een compleet beeld krijgen van de ritmes en de daarbij horende 

beweegredenen. Beleidmakers en ontwikkelaars kunnen door de monitoring van deze ritmes 

(perceived space) bepalen in hoeverre dit overeenkomt met hun oorspronkelijke en huidige intenties 

(conceived space) van een bepaalde plek. (Graham & Healey, 1999) Daarom is deze laatste methode 
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zeer nuttig is in het onderzoek naar de ritmes, het gebruik en de beleving van plaatsen. (Leary, 2009, 

p.191) De onderzoeksresultaten kunnen door locale beleidmakers vervolgens worden meegenemen 

in de handhaving en verdere ontwikkeling van locaties, en als input dienen voor 

herstructureringslocaties elders. 

 

2.1.4. Toepassing benaderingswijze 

Bij dit onderzoek naar ritmes, gebruik en beleving, welke bepaalt worden door persoonlijke 

eigenschappen en externe factoren, kijken we als het ware door een ritmeanalyse-bril. De 

hedendaagse Nederlandse binnensteden herbergen meerdere functies, die verschillende mensen 

aantrekken met ieder hun eigen activiteiten en ritmes. Deze verschillende functies en haar 

gebruikers worden door Burgers (2003) gedefinieerd als 'landschappen'. Deze landschappen zijn 

onderverdeeld in winkel-, recreatie-, woon- en werklandschappen. Zij vormen tevens de 

hoofdfuncties van de Nederlandse binnensteden vandaag de dag. (Burgers, 2003) Deze functies 

hebben elk hun eigen ritme en ‘melodie’ waarmee ze de ruimte vormen en definiëren. Dit komt 

bijvoorbeeld tot uiting in bepaalde looproutes die mensen nemen als ze gaan winkelen, of in het op 

een plek samen te komen met anderen, waaruit hangplekken ontstaan. Het gebruik van de ruimte 

produceert die ruimte dan weer en maakt het een eigenschap van die specifieke plek. (Kärrholm, 

2009, p. 8-9) Zo kan een plein gebruikt worden als plek voor de wekelijkse markt, door een 

theatergroep die een show opvoert, het kan worden gebruikt als parkeerplaats, speelplein of als 

hangplek, etc.  Elke groep maakt die plek op dat moment voor even hun terrein. (Kärrholm,2009, p.9)  

Winkelen is in de hedendaagse centra het meest dominant, hetgeen uiteraard het gevolg is 

van de fysieke inpassing die van te voren is vastgelegd. (Kärrholm, 2009, p. 10) Het winkelen wordt 

dan ook gezien als de belangrijkste betekenis van de openbare ruimte. Naast winkelen is vermaak 

(zoals jaarlijkse evenementen) vandaag de dag bijna even belangrijk in de stadscentra en neemt dan 

ook steeds meer publieke ruimte in. (Chung e.a. 2001 in Burgers 2003) Culturele voorzieningen en 

historische binnensteden worden daarom steeds vaker gecombineerd met commerciële 

voorzieningen en vermaak. (Burgers, 2003) Vermaak en winkelen gaan compleet in elkaar op, beiden 

met commerciële doeleinden. De commerciële sector en de mensen die er werken bepalen voor een 

groot deel hoe de ruimte gebruikt wordt. Hierdoor neemt het georganiseerde gebruik toe en het 

spontane gebruik af. Het is zelfs zo dat dit isoritmische landschap met grootschalige festivals en 

culturele feesten zoals kerstmis de gehele openbare stedelijke ruimte overneemt en alles en 

iedereen dwingt volgens hun ritmes, schema’s, momenten en bewegingen de openbare ruimte te 

gebruiken. (Kärrholm, 2009, p. 11) Maar de binnensteden bestaan niet alleen uit winkelen en 

vermaak, de bewoners nemen daarnaast ook een belangrijke plek in in het geheel. Zij maken op een 

andere wijze gebruik van deze plek en zijn een groot deel van een etmaal aanwezig. (Burgers, 2003) 

Naast deze voor de hand liggende groepen komen er natuurlijk ook personen die niet in beide 

categorieën te verdelen zijn. Zo maken dak- en thuislozen ook gebruik van de openbare ruimte van 

de stad en zijn straatmuzikanten en hangjongeren niet meer weg te denken uit het straatbeeld. 

Daarnaast komen er ook groepen personen die minder opvallen, zoals de schoonmakers van de 

gemeente en de leveranciers van de winkels en horecagelegenheden. Hun onopvallendheid komt 

vooral door het moment waarop ze hun werkzaamheden daar verrichten. Tenslotte komen er de 

toezichthouders om de veiligheid te waarborgen. Al deze groepen en hun persoonlijke ritmes 

vormen samen met fysieke ruimte en functies, mobiele materiële objecten en natuurlijke 

omstandigheden (Dijst, 2009b) het leven in de binnensteden. Dit levert een polyritmisch landschap 

op. (Kärrholm, 2009, p. 11) Door de samenkomst van ritmes ontmoeten uiteenlopende groepen 



19 

 

MASTERTHESIS – De ritmes van de stad – E.M.BAETEN 

 

mensen met een diversiteit aan oriëntaties en bedoelingen elkaar op een en dezelfde plek en 

moment. Een gevolg kan zijn dat ze langs elkaar heen leven en de ruimte samen euritmisch 

gebruiken, maar het kan ook leiden tot conflicten en spanningen tussen de verschillende groepen 

waardoor er sprake is van een aritme. Wanneer zich frictie voordoet wordt vaak een van de twee 

‘landschappen’ verdrongen. Het landschap van vermaak heeft voornamelijk de neiging andere 

landschappen zoals het woonlandschap weg te drukken (Burgers, 2003) door gehele binnensteden 

om te vormen tot een isoritmisch landschap ten behoeve van de commercie. (Kärrholm, 2009, p. 11)  

De binnenstad is echter een openbare ruimte wat betekent dat het door iedereen gebruikt 

mag worden en openbaar toegankelijk is. Dit maakt het een complex terrein. Beleidsmakers en 

ontwikkelaars kunnen door regels en planning het gebruik voor een groot gedeelte sturen. 

(Kärrholm, 2009, p. 10) Zo wordt onder andere steeds vaker de dimensie tijd ingezet als 

planningsinstrument. In Wenen is het bijvoorbeeld verboden na 22:00 uur mensen alcohol te 

schenken of hen überhaupt plaats te laten nemen op het terras. Dit kan de leefbaarheid voor 

omwonenden verbeteren omdat de overlast zal afnemen na 22:00 uur. Naast het middel van tijd kan 

de inrichting van de fysieke ruimte ook bijdragen aan de vermindering van spanningen in de 

binnensteden. Aanpassingen zijn mogelijk op het gebied van “geluid, hinder, beslag op de 

buitenruimte, openings- en sluitingstijden, afmetingen van de gebouwen en omvang van 

verkeersstromen”. (Burgers, 2003) Hierdoor worden de verschillende landschappen en de sociale 

ritmes van de bewoners en bezoekers beter gesynchroniseerd met elkaar en kunnen conflictsituaties 

in aantal en omvang verminderen. (Burgers, 2003; Elden voor Lefebvre, 2004, p. 69) Het 

synchroniseren van de vele verschillende ritmes is alleen mogelijk als duidelijk is wat die ritmes 

inhouden en hoe ze zich uiten in de ruimte. In deze thesis zullen de ritmes van bezoekers en 

bewoners van binnenstedelijke locaties, en het Mariënburgkwartier in het bijzonder, onder de loep 

worden genomen vanwege hun duidelijke aanwezigheid op deze locaties en veronderstelde 

spanningen tussen beide gebruikersgroepen. Wanneer deze ritmes, het gebruik en de beleving van 

beide groepen in kaart zijn gebracht, en gecombineerd met  de ritmes van de overige individuen in 

het gebied en externe factoren (Dijst, 2009b), kan uiteindelijk bepaald worden hoe het polyritmische 

binnenstedelijke landschap eruit ziet. Het polyritme wordt vervolgens vergeleken met de conceived 

space van de beleidsmakers en ontwikkelaars, wat wellicht zou kunnen leiden tot veranderingen in 

het beleid en de handhaving van het Mariënburgkwartier en vergelijkbare locaties elders.  

 

2.2. Polyritmes van de binnenstad 
 
In deze paragraaf wordt duidelijk welke ritmes zich voltrekken in binnenstedelijke locaties en hoe 

deze door een onderlinge wisselwerking tussen factoren tot stand komen. Ten eerste komt de 

invloed van dagelijkse leefritmes aanbod, vervolgens de voorkeuren van de gebruikers van een 

binnenstedelijke locatie en tenslotte hun gedragingen en belevingen wat uiteindelijk leidt tot de 

individuele ritmes op deze plekken. 

 

2.2.1. Dagelijkse leefritmes 
Zoals eerder in deze thesis uitgelegd bestaat het leven van een individu uit lineaire en cyclische 

ritmes wat tot uiting komt door werktijd, vrije tijd en opgelegde tijd. Tijdens werktijd is men aan het 

werk, tijdens hun vrije tijd kunnen ze doen wat ze op dat moment maar willen en tijdens de 

opgelegde tijd moeten ze dingen doen die bij de overige verplichte dingen van het leven horen als 

boodschappen doen, sociale contacten onderhouden en simpelweg de verplaatsingen van de ene 
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plek en activiteit naar de andere. (Zayani, 1999) Een combinatie van deze ritmes vormt het leven van 

alledag. Maar op een locatie als binnenstad zijn het niet alleen de individuen die hun ritmes uiten in 

de ruimte. De gebouwde omgeving en de functies die hier gevestigd zijn hebben een eigen ritmes en 

vormen samen met de individuen het ritme van de stad.    

 

Werk- en vrije tijdritmes van individuen 

Werkritmes 

Het werkende deel van de beroepsbevolking is voor een vastgestelde periode van de dag op een 

vaste locatie (op het werk), wat zich elke dag weer herhaald. (Elden voor Lefebvre, 2004) 61% van de 

ruim 16,8 miljoen inwoners van Nederland is tussen de 20 en 65 jaar oud en vallen hierdoor onder de 

beroepsbevolking. (CBS, 2010) Hiervan was gemiddeld 5,4% werkeloos in 2010 (CBS, 2011) en werkt 

bijna de helft in deeltijd, waarvan driekwart vrouwen en een kwart mannen in 2008. (CBS, 2009) De 

meesten werken op vastgestelde tijden en tijdens een vast aantal dagen in de week. (Elden voor 

Lefebvre, 2004) Het gedeelte dat een fulltime baan heeft leeft in een ‘negen tot vijf stramien’ wat 

betekent dat ze vroeg opstaan, naar hun werk gaan, hun dag doorbrengen op hun werk, vervolgens 

rond etenstijd thuis komen. Men is op deze locaties op vaste tijden van een dag en de woning vormt 

dan ook samen met de werklocatie de basis van het leven van alledag. (Dijst, 2009a; Young, 2006)   

In werkritmes zit een groot verschil tussen de ritmes van werkgevers en werknemers. Het 

verschil tussen deze twee beroepsvormen is dat je als werknemer je ritme grotendeels wordt 

bepaald door je werkgever en dat als werkgever dit voor een groot deel zelf kan bepalen. Hierdoor 

hebben werknemers een sterk lineair ritme als ze een baan hebben geaccepteerd en werkgevers een 

cyclisch ritme wat ze naar eigen inzicht kunnen invullen.  (Verduijn, 2007) Maar ook voor de 

werknemers is hun lineaire ritme vervlochten met cyclische ritmes. Immers is het lineair dat ze elke 

dag op een vaste tijd naar hun werk gaan maar de weg er naar toe zal nooit precies hetzelfde 

verlopen waardoor het cyclisch wordt. Op de weg naar het werk toe kunnen er namelijk allerlei 

verschillende en onverwachtse dingen gebeuren waardoor de beweging richting het werk misschien 

gelijk is aan de dagen ervoor maar toch niet precies hetzelfde doordat er bijvoorbeeld een ongeluk is 

gebeurd waardoor de route deels verandert wordt. En de ene dag legt men de route sneller af dan de 

andere dag doordat het bijvoorbeeld regent of je te laat bent weggegaan van huis.  (Meyer, 2008; 

Verduijn, 2007) 

De focus ligt in deze thesis ligt zoals hiervoor verklaard op de groepen bezoekers en 

bewoners van de binnenstad. De bezoekers zijn dermate divers dat hiervoor slechts de algemene 

cijfers van het CBS gelden wat betreft de arbeidsparticipatie in hun dagelijks leven. De bewoners van 

binnensteden, en geherstructureerde delen als het Mariënburgkwartier in het bijzonder, zijn 

daarentegen een meer afgebakende groep individuen. Uit diverse literaire bronnen blijkt dat de 

bewoners van deze locaties vaak bestaan uit jonge professionals zonder kinderen en een baan 

prefereren in de nabijheid. (Floor e.a., 1996; Howley e.a., 2009; Young, 2006) Een voordeel voor de 

bewoners van de binnenstad die daadwerkelijk werken in de binnenstad is dat hun reistijd naar het 

werk, en dus de opgelegde tijdsbesteding, gereduceerd is tot een minimum. Deze verkorting van de 

forenstijd is dan ook een van de belangrijkste redenen voor de bewoners om daar te gaan wonen, 

ondersteund door de vele mogelijkheden van banen waardoor je inderdaad zou  kunnen stellen dat 

een aannemelijk deel van de bewoners van een binnenstad daar ook in de nabijheid van zijn woning 

zijn werklocatie heeft. (o.a. Floor e.a., 1996; Hamnett, 2003) Deze reductie van reistijd verkleint dus 

de opgelegde tijdsbesteding en vergroot de hoeveelheid vrije tijdsbesteding van de bewoners van de 

binnensteden buiten het dominante lineaire ritme van werken. (Hamnett, 2003; Young, 2006) 
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Vrije tijd ritmes 

De vrij te besteden tijd van de bewoners van de binnenstad is dus voor de mensen die daar ook 

werken groter dan voor mensen die niet nabij hun werk wonen. De overige echt vrij in te delen tijd 

voor activiteiten in de binnenstad is voor de bewoners van die binnenstad ook kwantitatief groter 

dan voor mensen woonachtig elders omdat deze voorzieningen in de zeer dichte nabijheid van de 

woning zich bevinden en ook hiervoor de reistijd vervalt. (o.a. Floor e.a., 1996; Hamnett, 2003) Men 

kan dus meer tijd besteden zoals hij dat wilt. (Young, 2006) De uiting van deze stedelijke ritmes is 

grotendeels afhankelijk van leeftijd. Jonge mensen hebben veelal een sneller ritme dan oudere 

bewoners en kunnen zo ook meer kwantitatief gebruik maken van de aanwezige voorzieningen. 

Echter hebben ouderen van pensioenleeftijd meer geld èn vrije tijd te besteden waardoor ze 

kwalitatief meer gebruik kunnen maken van de voorzieningen, ook al is het in een langzamer tempo, 

omdat ze niet meer onderdeel uitmaken van een lineair werkritme. (Howley e.a., 2009; Young, 2006) 

Het gebruik van de nabije voorzieningen vindt zowel overdag als ’s avonds en ’s nachts plaats 

waardoor het ook niet voor iedereen passend is in zijn of haar leefritme. Deze ruime tijden en 

mogelijkheden dat men gebruik kan maken van de voorzieningen is dan ook de reden voor veel 

bewoners om in de binnenstad te gaan wonen. (Young, 2006) De bezoekers hebben vanzelfsprekend 

dezelfde mogelijkheden tijdens de vrij te besteden tijd op een dag, alleen moeten zij rekening 

houden met reistijd (opgelegde tijd) als zij werken of vrije tijd willen spenderen in de binnenstad.  

 

Invloed van beperkingen 
In hoeverre een bezoeker van de binnenstad deze plek ook daadwerkelijk kan bereiken en gebruiken 

hangt samen met zijn mogelijkheden en beperkingen. In de literatuur onderscheid men hierin de 

coupling -, authority - en capability constraints. (Dijst, 2009a) 

 

Coupling constraints 

De eerste beperking die men ondervindt bij het ondernemen van activiteiten zijn de ‘coupling 

contraints’ (beperkingen in het koppelen). Dit zijn alle beperkingen die naar voren komen als 

mensen, hulpmiddelen, en materialen samen komen op een geven moment en plaats. (Dijst, 2009a) 

Als een persoon een bepaalde activiteit wil ondernemen moeten alle mensen, hulpmiddelen en 

materialen die daar voor nodig zijn tegelijkertijd en op dezelfde plek samenkomen. Dit vergt vooral 

een compromis met collega’s, vrienden, familie en vreemden waarbij sociale, economische, 

ruimtelijke en tijdsfactoren een rol spelen. (Jarvis e.a., 2001, pp. 28) 

Doordat we in een wereld leven waarin iedereen een chronisch tekort heeft aan tijd, kan het 

niet anders dat dit ook effect heeft op vrijetijdsbesteding als het winkelgedrag van de consument. 

Men is gestresst over werk of andere verplichtingen of heeft beperkingen als kleine kinderen zodat 

men niet meer in staat is rustig te winkelen, geen tijd meer heeft om op zoek te gaan naar koopjes of 

rustig eerst rond te kijken voordat men een aankoop doet. (Kim & Kim, 2008) Een persoon kan 

immers niet op meerdere plaatsen tegelijk lichamelijk aanwezig zijn. (Jarvis e.a., 2001, pp. 28) Men 

voelt de tijdsdruk en dit heeft effect op vrije tijdsbesteding, gezondheid en welzijn. Men heeft steeds 

meer te doen in steeds minder tijd en wordt gedwongen hun leven dusdanig te synchroniseren. 

(Gunthorpe en Lyons, 2004) Vermaakextra’s (muziek, decoraties, interactieve producten, 

koffiecorners) in binnensteden moeten hierdoor efficiënt zijn voor de consumenten met haast en dus 

op goede locatie liggen, bereikbaar zijn door middel van parkeren, voldoende assistentie van 

personeel paraat hebben, etc. om de ‘coupling contraints’ zo veel mogelijk in te perken ten behoeve 
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van de commercie. Om deze reden kiest men eerder voor een winkelstraat in de buurt dan de grote 

winkelcentra met een tijdconsumerende opzet en parkeermogelijkheden (Kim en Kim, 2008) 

waardoor supermarkten in woonwijken en de binnenstad nog steeds nuttig zijn. 

 

Authority constraints 

De tweede beperking zijn de 'authority constraints' (beperkingen vanuit autoriteiten) die de toegang 

bepalen tot bepaalde (activiteiten) plaatsen door middel van sociale regels, wetten, financiële 

barrières (zoals verplichte toegangskaartjes) en politieke belangen. (Dijst, 2009a) Zij bepalen de 

ritmes van de aanwezige functies. Een sprekend voorbeeld hiervan zijn de openingstijden van winkels 

en voorzieningen die bepalen wanneer je er kan winkelen en consumeren en wanneer niet. Maar in 

de hedendaagse binnensteden is hier wat aan het veranderen. De late openingstijden van winkels en 

de koopzondagen hebben de steden gemaakt tot vitale 24uurs plekken waardoor men echt kan leven 

in de centrale binnensteden. (Jarvis e.a., 2001, pp. 73) Doordat winkels en voorzieningen ruimere en 

langere openingstijden hebben dan voorheen is de 9 tot 5 structuur aan het verdwijnen en verandert 

hiermee ook het sociale en vrije tijdsbesteding.  (Jarvis e.a., 2001, pp. 15) Daarnaast zorgen de 

ruimere openingstijden ervoor dat mensen met een fulltime baan toch inkopen kunnen doen. (Jarvis 

e.a., 2001, pp. 55) Maar hier kan ook in worden doorgeslagen. Momenteel is er de discussie gaande 

of het aantal koopzondagen moet worden uitgebreid van 12 zondagen per jaar naar elke zondag. De 

kleine ondernemers zien het niet zitten als ze gedwongen worden hun vrije dag op te offeren en dus 

hun cyclische vrije tijd te verliezen. Maar tegelijkertijd weten ze dat de grote winkels wel open gaan 

en de mensen dan daar hun aankopen zullen doen wat omzetverlies betekent voor de 

eenmanszaken. Ook de kerk is niet blij met de verstoring van de zondagsrust. Vanuit de overheid 

komen gemengde geluiden. De Tweede Kamer vindt dat het aantal koopzondagen dat we nu hebben 

zelfs naar beneden moet maar de gemeentes willen liever zelf bepalen hoe ze de koopzondagen 

verdelen. Het is een lastige kwestie omdat je rekening moet houden met “de grote ondernemers die 

altijd open willen, de kleine ondernemers die niet zeven dagen per week kunnen werken, de bewoners 

van de binnenstad die ook wel eens een dag in de week rust willen en de consument die werkt, een 

gezin heeft en op zondag de boodschappen wil doen. Dat is maatwerk.”, volgens wethouder Kunst 

van de gemeente Nijmegen. De ritmes van al deze groepen komen duidelijk niet overeen wat vraagt 

om een compromis. Een besluit is hier nog niet over genomen. (Timmermans, 2009) 

 

Capability constraints 

Tenslotte zijn er de biologische, mentale en instrumentele beperkingen die een persoon ervan kan 

weerhouden een activiteit te ondernemen. (Dijst, 2009a) Zo beperkt het niet hebben van een auto 

een persoon in zijn verplaatsingsvrijheid. En heeft het openbaar vervoer netwerk limieten waardoor 

punt A niet wordt verbonden met punt B. (Jarvis e.a., 2001, pp. 9-10) Een ander voorbeeld is dat een 

persoon een bepaald aantal uren slaap per dag nodig heeft om goed te kunnen functioneren. (Dijst, 

2009a) Als deze persoon die uren slaap niet heeft genoten zal een verplaatsing naar of verblijf in de 

binnenstad niet goed lukken.  

 

Deze beperkingen bepalen echter slechts voor een gedeelte een bezoek aan het centrum voor de 

consument. Bovendien zijn deze beperkingen aan veranderingen onderhevig waardoor een bezoek of 

gebruik van het centrum veranderlijk is. In hoeverre men een binnenstad bezoek heeft naast zijn 

beperkingen ook te maken met zijn persoonlijke voorkeuren. 
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Kunnen en willen 

De actieradius van mensen is veel groter dan voorheen, onder andere door toegenomen autobezit 

en de vele mogelijkheden van telecommunicatie. Hierdoor is de woonlocatie ten opzichte van werk, 

vrije tijdsvoorzieningen, winkelen, etc. niet meer een alles bepalende factor. Men kan wonen, 

werken, winkelen, recreëren waar men maar wil in de netwerksamenleving zoals we die vandaag de 

dag kennen. Dit kan echter het functioneren van de traditionele stadscentra bedreigen omdat men 

niet meer afhankelijk is van de winkels in de binnensteden. De toename van winkelgebieden aan de 

randen van de stad spelen hier een grote rol bij. (Zandvliet, 2005) Afstand tot deze plekken van 

consumptie is geen doorslaggevende factor meer omdat alle winkelgebieden binnen een acceptabele 

‘time-space’ afstand liggen door het eerder genoemde toegenomen autobezit en de huidige 

infrastructuur. (Jarvis e.a., 2001, pp. 72)  Ook voor niet-dagelijkse boodschappen is de hedendaagse 

consument bereid om zich te verplaatsen om te krijgen wat hij wil om tevreden te zijn. Als een 

bepaalde winkel of product niet te vinden is in zijn eigen stad dan schrikt hij er niet voor terug om 

andere steden te bezoeken. (Kärrholm, 2009, p. 5 en Spierings, 2006, p. 37) Zelfs is de consument 

ook bereid om lange afstanden af te leggen om deze plekken te bezoeken. De bereikbaarheid en 

toegankelijkheid met zowel het openbaar vervoer als de auto is tegenwoordig belangrijker dan een 

korte reistijd waardoor een positieve ervaring met het rijden naar de stad en het parkeren te plekke 

ertoe zal leiden dat de bezoeker terug zal komen. (Spierings, 2006, p. 72 en 94) De toenemende mate 

van mobiliteit leidt tot een verminderde mate van plaatsafhankelijkheid waardoor een bepaald 

gebied niet meer in alle behoeftes van de bezoekers hoeft te voldoen (Kärrholm, 2009, p. 8) De trend 

dat de consument steeds mobieler is spoort de steden ook aan om zich te onderscheiden van de 

andere steden en winkelcentra. Plaatselijke overheden maken beleid om het algemene beeld van 

een binnenstad dusdanig te vormen dat investeerders, bedrijven, toeristen, consumenten en 

bewoners worden aangetrokken tot deze steden. En dit is volgens Young nodig met het oog op de 

competitie tussen steden, de globalisatie en de toegenomen mobiliteit van internationaal kapitaal. 

Om de stad aantrekkelijk te houden en goed te verkopen aan potentiële geïnteresseerden worden 

deze plekken aangepast aan de wensen van deze groep. Deze activiteiten worden ook wel 

‘citybranding’ genoemd waardoor een stad herkenbaar wordt aan de hand van (commerciële) 

culturele eigenschappen gericht op vermaak. (Young, 2006, p.1691) Festivals kunnen een goed 

middel zijn om een stad op de kaart te zetten. Het zorgt voor een positief beeld van de plek wat weer 

leidt tot een synergie met de economische sector, want culturele  evenementen trekken mensen en 

investeringen aan. (Jansson, 2007) Het winkelend publiek is immers bereid om in de auto te stappen 

om te vinden waar ze naar op zoek zijn. Het landschap van consumptie (Zukin, 1998) biedt “het 

onbekende en het onverwachte” en stimuleert hierdoor de welwillendheid van verplaatsing door de 

consument. (Spierings, 2006, p. 47)  

 

In hoeverre men deze plekken inderdaad kàn aan doen hangt dus af in welke mate men hiervoor de 

tijd heeft en verdere mogelijkheden en beperkingen. Uit de vorige alinea blijkt daarnaast dat als een 

individu een voorkeur ergens voor heeft dat hij probeert dit ook te verwezenlijken. Dit is natuurlijk 

niet voor iedereen mogelijk maar wel in een steeds grotere mate. (Zandvliet, 2005) In het volgende 

hoofdstuk zijn de voorkeuren van de bezoekers en bewoners uiteengezet en wordt duidelijk welke 

rol deze voorkeuren spelen bij de ritmes van individuen in de binnenstad. 
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2.2.2. Gebruikers en hun voorkeuren in de binnenstad 
De hedendaagse binnensteden hebben een veelheid aan functies met als meest zichtbare de 

economische functies van allerlei winkels. Daarnaast vervullen binnensteden ook tal van culturele 

functies, administratieve functies (denk aan als (overheids)kantoren) en recreatieve functies. Deze 

vermenging van verschillende functies en dus gebruikers maakt de binnenstad een dynamisch en 

multifunctioneel geheel. (Spierings, 2006, p. 83) De grote diversiteit aan ondernemingen, winkels en 

winkelend publiek, en andere functies speelt zich af in de meestal kleinschalige structuur van de 

binnenstad. (Jacobs, 1961) Het sociale, economische en het culturele leven dat voortkomt uit deze 

functies en gebruikers vormen samen de choreografie van het stedelijke leven. (Pred, 1977 geciteerd 

in Jarvis e.a., 2001, pp. 29) Doordat deze ruimte zo’n grote hoeveelheid aan verschillende functies en 

gebruikers bevat ontstaat er een plek met een grote diversheid aan stedelijke ritmes. Als deze ritmes 

in tijd en ruimte onder controle gehouden kunnen worden door ze te commercialiseren kan het 

leven in de stad gesynchroniseerd worden. Immers, als men weet wanneer en waar welke groepen 

de stad bezoeken kan hier de ruimte op worden ingedeeld en aangepast. Andersom trekken 

bepaalde stromen en ritmes bepaalde activiteiten en winkels aan waardoor er naar een maximale 

aansluiting kan worden gezocht tussen vraag en aanbod. (Kärrholm, 2009, p. 2) Dit ideaalbeeld wordt 

echter niet altijd bereikt.  

 

 Bezoekers van de binnenstad 
 

Alles vermengt met vermaak en winkelen 

Winkelen is meer dan ooit zichtbaar in onze samenleving en we geven er ook steeds meer aan toe. 

We worden er aan herinnerd en toe aangezet door media als kranten en televisie die ons vertellen 

wat we moeten kopen. En we winkelen niet alleen meer, we praten er ook steeds meer over. (Zukin, 

2003) Het is onderdeel geworden van ons leven op een dusdanige manier dat het is uitgegroeid tot 

de meest populaire hobby van Nederland (Chung e.a. 2001 in Burgers 2003) en is het voor toeristen 

überhaupt de belangrijkste reden om te reizen en geven een derde van hun vakantiebudget uit aan 

winkelen. (Snepenger, Murphy, O'Connell & Gregg, 2003) Hier wordt door de aanwezige 

ondernemingen gretig op ingespeeld. (Chung e.a. 2001 in Burgers 2003) De fysieke ruimte met haar 

commerciële functies heeft deze voorkeur opgewekt en anders om reageren de ondernemingen op 

deze enorme belangstelling door de commerciële functies winkelen en vermaak meer dan ooit 

aanwezig te laten zijn in onze binnensteden, en hebben een enorme entertainmentwaarde omdat 

het een samensmelting is geworden van vrije tijdsbesteding en vermaak. (Friedman, 2009) De 

huidige trend is namelijk dat “winkelen is versmolten met alles, en alles versmelt met winkelen” 

(Chung e.a. 2001 in Burgers 2003) omdat winkelen meer dan ooit wordt gecombineerd met 

(voorheen autonome) functies. Volgens Kärrholm (2009) ligt de focus hierbij op de “synchronisatie 

van winkelen ten opzichte van de ritmes van andere vrije tijd activiteiten als het bezoeken van musea, 

bibliotheken, het gebruiken van vliegvelden, cruises, etc”, ook wel ‘gevangen markten’ (captured 

markets) genoemd. (Kärrholm, 2009, p. 7) Kooijman noemt deze plekken 'hybride consumptie 

ruimtes' omdat hier winkelen wordt gecombineerd met vermaak. (Spierings, 2006, p. 71) De fysieke 

ruimte is zogenaamde 'totale omgeving' waar functies zoals horeca, speelplekken voor kinderen, 

vermaak, bioscopen, kantoren en winkelen worden gecombineerd op een relatief klein oppervlak. 

(Kärrholm, 2009, p. 7) De vermenging van detailhandel, horeca, de culturele sector en andere 

faciliteiten die de mens vermaken wordt in de literatuur ook wel ‘leisure’ genoemd. (Spierings, 2006, 

p. 92) 
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Zorgeloze leisureruimte 

Het gevoel van een zorgeloze leisureruimte wordt gegenereerd door de esthetisch verfraaide 

uiterlijkheden van de hedendaagse winkelgebieden. (Friedman, 2009) Om er voor te zorgen dat de 

bezoekers de ruimte ook zorgeloos kunnen gebruiken zijn de winkelstraten grotendeels autovrij 

gemaakt. (Borchert, 1998) Daarnaast kan een goed ontwerp van de fysieke ruimte ervoor zorgen dat 

men zich er op zijn gemak voelt (Pain, 2000) en dat er rekening is gehouden met de cyclische 

menselijke behoeftes van de bezoekers omdat die ritmes bepalen of een persoon op een plek 

verblijft. Tijdens het winkelen worden mensen moe, krijgen ze honger of dorst, moeten ze naar het 

toilet, etc. Door een winkelgebied te  synchroniseren met deze lichamelijke behoeftes en door 

winkels te combineren met horeca, bankjes, openbare toiletten zullen de mensen langer in het 

gebied en in de winkels blijven, wat goed is voor de omzet. Een van de eerste middelen om dit voor 

elkaar te krijgen was de roltrap en het spelen van achtergrondmuziek (muzak) waardoor mensen zich 

goed voelen en tevens winkels op andere verdiepingen bezoeken omdat het hen dan geen 

lichamelijke inspanning kost. Maar ook het winkelen zelf is een bevrediging van een lichamelijke 

behoefte. (Kärrholm, 2009, p. 7-8) 

Bovendien moet een winkelgebied een overzichtelijke duidelijke ruimte zijn om er voor te 

zorgen dat het ook gebruikt wordt. Toeristen spelen hierbij een belangrijke rol. Immers, winkelen is 

voor toeristen een van de belangrijkste activiteiten wanneer ze een stad bezoeken. En aangezien 

toerisme een belangrijke factor is voor economische ontwikkeling van een stad zal een stad er alles 

aan doen  om voor de toeristen als mede voor de eigen bewoners van de stad een zo aantrekkelijk 

mogelijke winkel- en leefomgeving te maken. (Kemperman, Borgers & Timmermans, 2009; 

Snepenger, Murphy, O'Connell & Gregg, 2003) Om ervoor te zorgen dat de toeristen en andere 

bezoekers ook het gehele winkelaanbod te zien krijgen zullen er duidelijke zichtlijnen en 

aantrekkelijke verbindingen en attracties zich in het gebied moeten bevinden. Bezoekers prefereren 

in deze verbindende straten gebouwen aan beide zijden en duidelijke zichtlijnen om te zien waar ze 

heen kunnen gaan. Het gebied moet voetgangersvriendelijk zijn en zo min mogelijk hoogteverschillen 

kennen die bedwongen moeten worden met trappen. Toeristen hebben in het bijzonder de neiging 

een gebied te verlaten waar ze het ook binnenkwamen volgens Kemperman e.a. (2009) en lopen dus 

een rondje. Ze gebruiken bepaalde straten veelal meerdere malen om hun rondgang te maken. Voor 

winkeliers is het dan niet zo gunstig  als de toeristen blijven hangen in bepaalde straten en daar meer 

tijd dus geld spenderen dan in andere straten. Maar hoe ze door een winkelgebied lopen hangt 

verder ook nog af van hun bekendheid met het gebied, de motivatie om te winkelen en of de route 

vooraf is gepland. (Kemperman, Borgers & Timmermans, 2009) 

 

Winkels gericht op de rijkere stedeling 

Tenslotte bepaald het aanbod van de winkels en bijbehorende vermaakelementen of het winkelende 

publiek tevreden is en blijft terug komen naar een bepaalde binnenstad. Grote nationale en 

internationale ketenwinkels domineren de huidige winkelstraten ten koste van de kleine, locale 

ondernemingen die verdwijnen uit het straatbeeld. Het winkelen voor dagelijkse boodschappen en 

bulkgoederen gebeurt (ver) buiten het centrum op gemakkelijk met de auto bereikbare 

winkelgebieden. (Jarvis e.a., 2001, pp. 53) Winkelen in de binnensteden is hierom een culturele 

activiteit geworden waar de consumenten hun motivaties, normen en levensstijl tijdens het winkelen 

naar voren laten komen. (Snepenger, Murphy, O'Connell & Gregg, 2003) Deze leefstijlen zijn stedelijk 

van aard en is voor hen een ‘way of life’ geworden. (Louis Wirth’s, 1938 gevonden  in Clarke, 1997) 

Het huidige aanbod van de winkels in de binnensteden speelt op deze leefstijlen in (Zukin, 2003) en 
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deze winkels zijn dan ook overladen met vermaakelementen, de zogenaamde ‘e-stores’ 

(entertainment stores). Een voorbeeld hiervan is ‘Niketown’ waar beeldschermen, speciale 

lichteffecten en andere decoraties de zintuigen van de bezoekers stimuleren niet alleen om 

producten te kopen maar bovenal om ze te vermaken. Winkelen is een “magische” ervaring 

geworden (Friedman, 2009) wat weldegelijk een voordeel oplevert voor de winkeliers. Vermaak en 

het hebben van plezier zorgt er tijdens het winkelen voor dat mensen langer in een winkelgebied 

blijven, en daardoor meer uitgeven. (Spierings, 2006, p. 92) Deze vermaakfactor hoeft niet zo 

extreem te zijn om doeltreffend te werken. Zo zullen mensen ook langer in een boekenwinkel 

verblijven als er een koffiecorner aanwezig is waar je rustig je keuze voor een boek kan maken. Ook 

in musea worden de ‘giftshops’ en het restaurant verder uitgebreid en  een steeds belangrijker 

onderdeel voor het museum en de bezoekers. (Kärrholm, 2009, p. 7) Ten slotte is er sprake van 

winkel gentrificatie waarbij supermarkten terugkomen naar de binnensteden met een select aanbod 

bestaand uit duurdere, kwaliteitsproducten en ready-to-eat voedsel in kleine verpakkingen. 

Doelgroep is de ‘transit population’ (mensen die onderweg zijn) zoals de werknemers, shoppers, 

bewoners en toeristen in de binnenstad die even snel wat kopen. (Jarvis e.a., 2001, pp. 54) De ‘AH TO 

GO’ is een Nederlands voorbeeld hiervan.  

Deze winkels vol vermaak en stimulansen zijn echter niet voor iedereen weggelegd. Alleen de 

hogere inkomensgroepen kunnen het zich veroorloven op deze plekken te winkelen. Maar deze 

trend levert ook veel voordelen op omdat deze consument meer keuze heeft, goedkopere producten 

kan verkrijgen en betere winkelgelegenheden voor hen oplevert. Hiermee in contrast staan de 

minder bedeelde, arme en minder mobile groepen die steeds meer obstakels zien om inkopen te 

doen in de binnensteden. Maar ook voor het overgrote deel van de rest van de bevolking is het 

winkelen in deze luxe winkels helemaal niet haalbaar. Ze zullen het wel een keer gezien en ervaren 

hebben en misschien een keer verleid zijn tot een impulsaankoop door de vele vermaaktrucjes maar 

een bezoek aan deze magische winkels zal geen onderdeel worden van hun wekelijkse routine. 

(Jarvis e.a., 2001, pp. 54-55; Friedman, 2009) Hoe het ritme winkelen, horecabezoek en gebruik van 

de andere voorzieningen er wel uitziet komt ter sprake in het volgende hoofdstuk. Maar eerst komen 

de voorkeuren van de bewoners van binnensteden aan bod in de hierna volgende paragraaf. 

 

 Bewoners van de binnenstad 
 

De bewoners vormen de tweede groep in de stedelijke binnensteden. Bijzonder aan deze groep is dat 

de bewoners ook deels onder de bezoekersgroep vallen omdat zij immers ook gebruik maken van de 

winkels, horeca en andere voorzieningen op deze plek. Hierbij is het de vraag of dit gebruik, hun 

beleving en ritmes afwijken van de bezoekers woonachtig elders. Om helder te krijgen wat de 

voorkeuren zijn van bewoners van de binnenstad zijn algemeen geldende woonwensen en motieven 

uiteengezet welke vervolgens toegespitst zijn op specifiek wonen in de binnenstad.  

  Motieven om ergens te gaan wonen zijn voor iedereen anders en bovendien continu aan 

verandering onderhevig. (Howley e.a., 2009; Talen, 2001; Muhammed e.a., 2007) De mate van 

tevredenheid met de woonomgeving wordt bepaald door zowel objectieve als subjectieve 

determinanten (Mohit e.a., 2010) welke grotendeels overeenkomen met de vier factoren uit de 

embodied experience die de beleving van een ruimte bepalen. Namelijk de persoonlijke 

eigenschappen (sociaal-culturele factoren, mogelijkheden en beperkingen, dagelijks leefritme en 

levensstijl van het individu), de fysieke eigenschappen van de woonomgeving en de woning zelf 

(fysieke uiterlijk en functies en de mobiele materiële objecten), en de sociale- en omgevingscontext 
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(andere aanwezige individuen). Natuurlijke condities hebben vanzelfsprekend een zeer beperkte 

invloed op iemands woonwensen en motieven. (Dijst, 2009b; Mohit e.a., 2010)   

 

Persoonlijke eigenschappen van een individu 

De keuze om te wonen in een binnenstedelijke locatie kan verschillende achtergronden hebben. 

(Young, 2006) Maar over het algemeen geldt dat men zijn voorkeur bepaalt aan de hand van zijn 

huidige woonomgeving en hangt het meest zichtbaar af van persoonlijke voorkeuren ten opzichte 

van rust/stilte, eigenschappen en uitdragingen van de omgeving, en uiterlijkheden van de buurt. 

(Filion e.a., 1999) De eigenschappen van een individu, de levensfase waarin iemand zich bevindt en 

de samenstelling van het huishouden hebben een grote invloed op zijn of haar woonvoorkeuren. De 

huishoudenssamenstelling bepaalt ten eerste in welk type huis men gaat wonen en of men een huis 

koopt of huurt. (Senior e.a., 2006) Hier speelt het wel of niet hebben van werk ook mee, doordat 

men een bepaald inkomen heeft om een woning te kunnen betalen. (Howley e.a., 2009; Talen, 2001) 

Zo hebben kleine huishoudens kleinere huizen nodig dan mensen met kinderen. (Muhammed e.a., 

2007) Gezinnen met jonge kinderen hebben overwegend de voorkeur voor het suburbane leven met 

lage woningdichtheden wat sterk gecorreleerd is aan tevredenheid. (Howley e.a., 2009; Talen, 2001) 

Deze groep verhuist sowieso niet naar buurten van gemengde socio-economische status. (Senior e.a., 

2006) Voor mensen in het midden van hun leven zijn het bezitten van een woning, de grootte van de 

woning en de kwaliteit van de woning de meest belangrijke factoren. (Muhammed e.a., 2007) 

Voorkeur voor het suburbane leven met lage woningdichtheden geldt ook voor huishoudens die op 

een leeftijd zijn dat ze met pensioen gaan. Voor alle groepen geldt dat ze de voorkeur geven aan een 

homogene buurt. (Senior e.a., 2006) Wonen in de binnenstad is vooral aantrekkelijk voor starters, 

vrijgezellen en stellen zonder kinderen, onder andere door financiële factoren. Echter wanneer ze 

eenmaal huiseigenaar zijn en omhoog kunnen klimmen op de wooncarrière ladder kiezen ze vaak 

voor een (semi-)vrijstaand huis in een buitenwijk. Dit gaat vaak gepaard met een volgende levensfase 

als het krijgen van kinderen. (Howley e.a., 2009; Senior e.a., 2006) Maar verschillende leefstijlen 

kunnen weer leiden tot afwijkende voorkeuren voor woning en woonlocatie.  (Floor e.a., 1996) 

 

Levensstijl 

Ontwikkelaars en andere partijen die gemoeid zijn met de (her)ontwikkeling van binnensteden 

verkopen niet alleen een plek om te wonen, maar bovenal een lifestyle. Voor de kopers is dit 

minstens zo belangrijk als het wonen zelf. Deze levensstijl is populair geworden door Amerikaanse tv-

series als “Friends” en “Sex and the City” waarin een bepaald beeld wordt geschapen van het leven in 

die omgeving. Dit beeld wordt door ontwikkelaars gebruikt om de kopers over te halen. Ze 

adverteren met beelden als ‘het complete leven ligt aan uw voeten wanneer je je bevindt in het 

loftleven in de cosmopolite binnenstad, wonen, werken en vrije tijdsvoorzieningen op loopastand van 

elkaar’! (vrij vertaald uit Young, 2006, p.1700) (Young, 2006)Dit beeld is een bepaalde culturele en 

sociale levensstijl, de cultural capital, wat zeer sterk heeft bijgedragen aan de gentrificatie1 van de  

                                                           
1 Een gentrificerende buurt is een buurt nabij of in het stadscentrum waar de woningvoorraad is opgeknapt, de woningen 

over zijn gegaan van huur- naar koopwoningen en de prijzen van deze woningen drastisch zijn gestegen. Gepaard met 

gentrificatie gaat het verdwijnen van de oude industrie en het verschijnen van  financiële bedrijven en voorzieningen en 

culturele industrieën. Deze beweging is niet nieuw en werd in de jaren 60 van de 20
e
 eeuw al gesignaleerd door Ruth Glass 

en Jane Jacobs. Resultaat van de prijsstijgingen is dat de lagere inkomensgroepen uit de vrije woningmarkt worden geprijsd 

en de huidige bewoners (vaak uit lage inkomensklasses) beetje bij beetje vervangen worden door een nieuwe groep 

bewoners uit de hogere inkomensgroepen. (Hamnett, 2003) 
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binnensteden. (Hamnett, 2003) Voorkeur voor deze levensstijl en kwaliteit van het leven heeft een 

grote invloed op de keuze om te wonen op deze plekken. (Howley, 2009) Het komt vaak bij dat deze 

mensen die voor zo’n binnenstedelijke buurt kiezen een aversie hebben ontwikkeld voor de 

voorsteden en Vinex-wijken en het wonen in de stad ook echt zien als een geëmancipeerde ruimte. 

(Young, 2006) Het spreekt de kopers aan en ze herproduceren het ook als ze er daadwerkelijk 

wonen. (Young, 2006) De voorgespiegelde lifestyle en het cosmopolite karakter is dus zichtbaar in de 

keuze voor een bepaalde woning en woonomgeving. Deze woonlifestyle definiëren Ge & Hokao 

(2006) als “een manier van leven die gerelateerd is aan de woning geassocieerd met de consumptie 

van tijd, ruimte en geld” (Ge & Hokao, 2006, p. 167) waarbij dus alle lifestyle factoren van een 

persoon gerelateerd zijn aan de woning en woonomgeving. De keuze voor een plek om te wonen 

betekent dat je kiest voor zowel een woning als de fysieke en sociale omgeving van de woning. (Ge & 

Hokao, 2006) Het wonen in een gegentrificeerde binnenstad presenteren de overheid en de private 

(investerings-) sector dan ook als een identiteit met een luxe inscriptie. (Young, 2006) 

 

Fysieke eigenschappen van de woning en woonomgeving  

Daarnaast zijn de fysieke eigenschappen van de woonomgeving en de woning zelf van sterke invloed 

op de locatie keuze. De huidige woning en woonlocatie is een van de hoofdfactoren die bepaalt wat 

de toekomstige woonwens is van een persoon. (Choocharukul e.a., 2008) De eigenschappen van de 

woning zelf zoals het fysieke uiterlijk, de kosten, de afmetingen, en een goede ligging bepalen deze 

woonwens. (Filion e.a., 1999 en Muhammed e.a., 2007) Ook het bezitten of huren van een huis, de 

gemiddelde leeftijd van de buurt, en de duur van woonverblijf hebben een directe invloed op de 

verhuismotieven en de tevredenheid, en heeft het óntevreden zijn met de huidige woning en de 

beschikbaarheid van aantrekkelijke woningen elders een sterke invloed op het verhuisgedrag. 

(Adriaanse, 2007; Floor e.a., 1996; Fredrickson e.a., 1980) Migratie naar de binnenstad is vaak 

werkgerelateerd vanwege de opleidingsmogelijkheden, (starters)banen  en stedelijke voorzieningen 

die de grote steden te bieden hebben waardoor het een puur strategische keuze is. (Floor e.a., 1996; 

Howley, 2009; Howley e.a., 2009) Reductie van forenstijd naar het werk dat wonen in de binnenstad 

oplevert is een belangrijke factor. (Hamnett, 2003) Het zorgt er immers voor dat men meer tijd 

overhoudt voor andere dingen. (Young, 2006) Het wonen in de nabijheid van faciliteiten als winkels, 

markten, scholen, apothekers, speelplekken, etc. in de nabijheid van de woning en de buurt ervaart 

men als een toevoeging van de kwaliteit van het leven. Welke faciliteiten belangrijk zijn en de 

tevredenheid van de bewoners vergroten is voor iedereen anders en wordt in een zekere mate 

bepaald door de persoonlijke eigenschappen, levensfase en levensstijl. (Filion e.a., 1999; Mohit e.a., 

2010; Talen, 2001) De binnenstedelijke woonlocatie is bijzonder aantrekkelijk voor mensen zonder 

auto die juist graag in het centrum wonen waar alle voorzieningen op loopafstand liggen. (Senior 

e.a., 2006) De hoge dichtheid draagt hier aan bij en men heeft hier zelfs een voorkeur voor terwijl de 

mensen die wonen in de voorsteden met lage dichtheden hier weer de voorkeur aan geven en een 

open ruimte en groene omgeving belangrijk vinden. (Talen, 2001) Helaas heeft niet iedereen ook de 

mogelijkheid om deze woonwensen te verwezenlijken en moeten het doen met minder. Maar als 

iemand deze keuzevrijheid wel heeft kan men over het algemeen stellen dat jonge mensen het 

belangrijk vinden dicht bij het stedelijke sociale leven te wonen en huishoudens met kinderen graag 

dichtbij scholen willen wonen en veel ruimte belangrijk vinden. (Howley e.a., 2009) De stedelijke 

levensstijl is echter eveneens in grote mate bepalend en kan de hiervoor gestelde verdeling 

veranderen. Stedelijke planners en ontwerpers spelen hier graag op in door te proberen men ervan 

te overtuigen dat leven in deze hoogstedelijke gebieden voor alle leeftijden aantrekkelijk is. (Howley, 
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2009) Naast de groep jonge mensen kiezen ook ouderen voor het wonen in een binnenstedelijke 

locatie. Deze groep heeft een grotere keuzevrijheid over de locatie waar ze gaan wonen omdat ze 

geen afwegingen meer hoeven te maken omtrent opleidingen en werkmogelijkheden. Voor deze 

groep is de nabijheid van sociale contacten en voorzieningen weer belangrijk. (Floor e.a., 1996) En de 

keuze voor wonen in de binnenstad hoeft dus ook niet langer te impliceren dat men automatisch ook 

kiest voor een fysiek kwalitatief mindere woonomgeving in vergelijking met de rurale en suburbane 

woongebieden. Een kwalitatief goed stedelijk ontwerp kan de negatieve effecten van leven in 

dichtbebouwde gebieden inperken en het gat deels dichten tussen grote dichtheden en een hoge 

kwaliteit van stedelijke leefbaarheid. (Howley e.a., 2009) Maar bovenal is het grootste gedeelte van 

de bewoners doelbewust op zoek naar een specifieke stedelijke levensstijl met haar culturele 

eigenschappen, die alleen in de binnensteden te vinden is. (Young, 2006)  

 

Sociale- en omgevingscontext 

Tenslotte vormt de sociale- en omgevingscontext de overkoepelende betekenis van de buurt en het 

leven in een bepaalde woonomgeving. Een voorkeur voor en de beleving van een bepaalde 

woonlocatie wordt direct bepaald door harde en tastbare eigenschappen van een plek zoals het 

fysieke uiterlijk van de buurt en de woning (Adriaanse, 2007; Talen, 2001) en komt indirect voort uit 

de persoonlijke eigenschappen (levenscyclus, leeftijd, sexe, burgelijke staat, sociale klasse, etc.) en 

culturele normen. (Adriaanse, 2007) De levensstijl met bijbehorende sociaal-economische status 

heeft hierop een grote invloed en wordt bepaald door opleiding, inkomen, het hebben van werk, ras, 

sexe, leeftijd, huishoudenssamenstelling  en burgerlijke staat. (Adriaanse, 2007, Muhammed e.a., 

2007)  

Steeds meer mensen zien de voordelen in van het wonen in de binnenstad. (Hamnett, 2003) 

De groep mensen waar het om gaat zijn jonge, etnisch diverse en rijke individuen en professionals 

die willen wonen in de relatief dicht bebouwde woonlocaties in de stadscentra van deze steden. 

(Floor e.a., 1996; Howley e.a., 2009) Een gevolg hiervan is dat er steeds meer en meer professionals 

in het centrum wonen en steeds minder laaggeschoolde en ongeschoolde mensen. (Hamnett, 2003) 

Deze succesvolle groep mensen wordt ook wel Yuppen (Young Urban Professional) genoemd en 

kopen als het ware een bepaalde levensstijl. De kenmerken van deze groep zijn vrijheid, mobiliteit en 

keuze maar tegelijkertijd is er eigenlijk maar een levensstijl mogelijk. Het moet de uitstraling hebben 

van een wereldstad maar dan wel voor één bepaalde groep. De cafés, het nachtleven, de restaurants, 

boetiekjes, kunst en sport in de binnenstad vertegenwoordigen dan ook een homogene cosmopoliete 

levensstijl die voor alle gebruikers hetzelfde is. Zij richten zich dan ook op één groep gebruikers, 

namelijk de voorgenoemde “overheersende jonge, professionele, middenklasse, gezonde, vrijgezel of 

kinderloze paren, heterosexueel en (een zekere diversiteit in etniciteit daargelaten) hoofdzakelijk 

blank” (Young, 2006). Afwijkende levensstijlen of andere praktijken worden snel de kop ingedrukt om 

de zorgvuldig op de markt gebrachte lifestyle niet in gevaar te brengen. Aangezien het 

voorgespiegelde luxe leven voor een groot deel een beeld is wat wordt verkocht aan de potentiële 

kopers kan dit snel teniet worden gedaan door ‘anderen’. (Young, 2006) De sociale status van een 

buurt is vooral voor de hogere inkomens belangrijk omdat zij meestal een woning ergens kopen. Het 

is voor hen een financiële investering en als de buurt sociaaleconomisch achteruit gaat betekent dit 

een desinvestering. (Filion e.a., 1999)   
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Ontevreden 

Maar de voorkeuren voor een leefomgeving blijven zeer divers onder de verschillende groepen en 

variëren van goed onderhoud tot raciale en etnische homogeniteit. (Talen, 2001) Ook verandert een 

persoon tijdens zijn leven wat ook zijn woonvoorkeuren doet veranderen. (Muhammed e.a., 2007) 

Wanneer een persoon niet tevreden is met zijn woning kan hij volgens Floor e.a. (1996) drie dingen 

doen: zijn woning verbeteren, zijn standaarden verlagen wat betreft zijn woonvoorkeuren of hij kan 

gaan verhuizen. (Floor e.a., 1996) Van nature past men eerst zijn woonwensen aan aan de 

omstandigheden waarin ze leven, ook als dit negatieve punten zijn als criminaliteit. Dit wordt 

buurtgehechtheid (neighborhood attachtment) genoemd en de mate hiervan bepaald ook de 

hoeveelheid negatieve dingen ze accepteren. (Talen, 2001) Maar als het gat tussen de huidige 

woonsituatie en de gewenste woonsituatie steeds meer toeneemt zal de ontevredenheid ook 

toenemen. Wanneer dat gebeurt en wat de omstandigheden zijn om dit kritieke punt te bereiken is 

voor iedereen anders en is op iedere plek ook anders. Maar hoe hoger het inkomen van een 

huishouden hoe groter de kans dat het gat gedicht kan worden en gewenste levensstijl geleeft kan 

worden. Huishoudens met een laag inkomen hebben deze mogelijkheden vaak niet. Ook zijn mensen 

die een woning huren of hoge woonlasten hebben sneller geneigd te verhuizen dan huiseigenaren of 

mensen met lage woonlasten als de woning of woonomgeving niet meer bevalt.  (Floor e.a., 1996) 

Andersom is het ook zo dat als men tevreden is over zijn woning en woonomgeving zal hij dit uiten 

door het onderhouden van deze plek (Adriaanse, 2007), zowel fysiek als op het sociale vlak. Dit heeft 

op zijn beurt weer effect op de andere buurtbewoners. Al met al kunnen velen vandaag de dag een 

positieve keuze maken voor zijn of haar woonomgeving door onder andere de stijgende inkomens, 

grote verbeteringen in transport en dalende transportkosten, de vooruitgang in 

communicatietechnologie en de decentralisering van banen. (Howley e.a., 2009) Stelregel blijft dat 

de keuze voor een woonomgeving voor een groot deel wordt bepaald door de levensstijl, sociaal-

economische status en de huishoudensamenstelling van een persoon (Choocharukul e.a., 2008) en 

de cognitieve en affectieve processen die hierbij komen kijken. 

De voorkeuren van de bezoekers en bewoners ten opzichte van een binnenstedelijke locatie 

komen zoals uit dit hoofdstuk blijkt voort uit de cognitieve en affectieve processen die men heeft 

met persoonlijke eigenschappen, levensstijl, andere aanwezige individuen en de fysieke ruimte en 

functies. Deze voorkeuren worden daarnaast ook beïnvloed door het moment waarop een persoon 

de binnenstedelijke locatie daadwerkelijk gebruikt. Hoe de dagelijkse ritmes van individuen er uit 

zien op deze locaties en welke invloed dit heeft op de beleving en voorkeuren van deze plekken is 

uiteengezet in de volgende paragraaf.  

 

2.2.3. Ritmes in de binnenstad 
 

In de openbare ruimte zoals een stedelijke binnenstad komen vele bezoekerspopulaties samen. 

Openbare ruimte kan immers gebruikt worden door iedereen die dat maar wilt. (Spierings, 2006, p. 

37) Deze personen verplaatsen zich naar het centrum en verrichten er ter plekke activiteiten voor 

een bepaalde periode van de dag. (Zandvliet, 2005) Al deze mensen samen zorgen ervoor dat de 

binnensteden gevuld zijn met mensen, die elkaar niet kennen die slenteren door de stad, de stad 

observeren (als een flaneur) opzoek naar vermaak, rondhangen en zo hun tijd besteden. (Clarke, 

1997)  Het doelloos rondlopen in de binnenstad is het doel op zich geworden van het bezoek aan 

deze plek (Bauman, 1994, gevonden in Spierings, 2006, p. 38 ) en iedereen doet dat op zijn eigen 

manier. Het beoogde gebruik van de planners van de stad is immers niet altijd hoe men die stad ook 
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daadwerkelijk gebruikt en beleeft. Iedereen heeft een eigen ‘lived experience’ zonder limieten, men 

is oneindig creatief in het verblijven in een stad. (Jarvis e.a., 2001, pp. 28) Hij consumeert als het 

ware de stad op zich door het bekijken van de etalages en eventueel zijn mening hierover te delen 

met anderen. (Elden voor Lefebvre, 1996, p.170; Spierings, 2006, p. 42) Maar bovenal speelt de 

flaneur het spel van het spelen. Immers betrekt hij tijdens het flaneren de wereld en individuen om 

zich heen bij zijn spel zonder dat ze dat ze dat weten en daardoor betrokken raken. (Clarke, 1997) Hij 

consumeert als het ware de ruimte en de aanwezige bezoekers om zich heen en tegelijkertijd wordt 

hij zelf ook weer geconsumeerd door hen en gaat hij op in de winkelende massa. (Spierings, 2006, p. 

40). Tijdens deze tijdbesteding kruisen hun individuele paden zich bewust of onbewust met de 

andere aanwezige bezoekers. Men treft elkaar op deze plekken op basis van individuele behoeftes en 

de hiervoor genoemde beperkingen. De bezoekerspopulatie van een bepaalde plek kan hierdoor 

gedurende verschillende momenten van de dag in omvang en samenstelling sterk verschillen. Door 

deze samenkomst ontstaat er een mogelijkheid tot interactie met elkaar, alsmede dat men een 

sturend effect op elkaar kan hebben. (Zandvliet, 2005) De uitwisseling  tussen verschillende 

maatschappelijke groepen in het publieke domein betekent bovendien dat we ons moeten 

verhouden tot het gedrag, de denkbeelden en voorkeuren van anderen. Dit kán leiden tot botsingen 

tussen verschillende groepen. Velen zien een bezoek aan de binnensteden als een individueel uitje 

waarbij men bewust culturele belevenissen wil consumeren en zijn eigen publieke landschap wil 

creëren maar tegelijkertijd confrontaties en frictie met de ‘ander’ vermijdt. (Hajer en Reijndorp, 

2003) De individuen die naar de binnenstad komen om te winkelen vormen de meest  zichtbare en 

dominante groep in de binnenstedelijke stadscentra. De ritmes en gedragingen van de gebruikers 

van de voorzieningen worden dan ook nader bekeken. Hierna komen de bewoners aan bod die, zoals 

al eerder genoemd, eveneens deels vallen onder het winkelend publiek en de horeca bezoekers. 

 

 Bezoekers van de binnenstad 

 
Van de bezoekers van de binnenstad worden de ritmes van het winkelend- en horecapubliek nader 
bekeken. Daarna komen ook kort de andere aanwezige ritmes op deze locatie aanbod. 
  
Winkelend publiek 

Fun- en runshoppen 

In de academische literatuur wordt er onderscheid gemaakt tussen verschillende manieren waarop 

een persoon kan winkelen, het zogenaamde verplichte winkelen voor boodschappen en het winkelen 

ten behoeve van vermaak. (Jarvis e.a., 2001, p. 70) Door onderscheid te maken tussen deze twee 

verschillende vormen van winkelen kan hier een ritmeanalyse van gemaakt worden. 

Ten eerste het dagelijkse of wekelijkse winkelen voor boodschappen (etenswaren en andere 

benodigdheden), oftewel het verplichte winkelen. (Jarvis e.a., 2001, p. 70) Deze manier van winkelen 

wordt ook wel ‘runshoppen’ genoemd waarbij het vooraf gestelde doel het kopen van een bepaald 

product is. (Van Raaij & Antonides, 1997, gevonden in Spierings 2006, p. 75) Het is een activiteit die 

niet te vermijden is en sommigen zien het dan ook als een vervelende opdracht, een noodzakelijk 

kwaad, wat veel frustratie en narigheden met zich mee brengt. De taak wordt volbracht vanuit puur 

economisch oogpunt en men ziet het enkel als een manier om een bepaald product te verwerven. 

(Kim & Kim, 2008) De groep mensen die op deze manier tegen winkelen voor boodschappen aankijkt, 

zit helemaal niet te wachten op de vermaakelementen waar je tegenwoordig in de supermarkt bijna 

niet meer omheen kunt. Deze groep wil de klus het liefst zo snel mogelijk klaren en voor een product 
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zo min mogelijk betalen. (Miller & Zukin, 1999) Ze doen hun boodschappen het liefst bij een locale 

supermarkt die ze bij voorkeur te voet kunnen bereiken ook al hebben ze geen moeite met het doen 

van boodschappen met de auto. (Jarvis e.a., 2001, pp. 71) Hiervoor gaat men voornamelijk naar de 

praktisch ingerichte satellietsteden van megawinkels en wordt de binnenstad niet langer bezocht in 

het dagelijkse leven of gebruikt voor praktische zaken als de dagelijkse inkopen maar is het een plek 

geworden van culturele (fun)consumptie voor toeristen (Lefebvre, 1996 en Clarke, 1997, gevonden in 

Clark, 1997)  

De tweede vorm van winkelen sluit hier bij aan en is het winkelen naar believen, ook wel 

funshoppen of recreatief winkelen genoemd, wat als een vrije tijdsbesteding wordt gezien waarbij de 

focus ligt op niet-voedselgerelateerde producten. (Jarvis e.a., 2001, p. 70; Kim & Kim, 2008) De 

intentie waarmee deze consument naar een winkelgebied gaat draait er in eerste instantie niet om 

een bepaald product aan te schaffen maar vooral om de drang er zijn of haar vrije tijd te besteden en 

vermaakt te worden, ook al kan er altijd wat gekocht worden uiteindelijk. (Van Raaij & Antonides, 

1997, gevonden in Spierings 2006, p. 75) Je zou zelfs kunnen stellen dat het rondlopen in 

winkelgebieden zonder concreet voorafgesteld doel het doel opzich is. (Spierings, 2006, p. 38)  Deze 

vrije tijdbesteding is zelfs voor velen een favoriete tijbesteding geworden. (Kim & Kim, 2008) We 

kopen dingen die we niet echt nodig hebben maar puur uit hebberigheid naar luxe en mooie spullen 

spenderen we er onze tijd, geld en emoties aan om onze verlangens te realiseren. We zijn op een 

punt gekomen dat men ervan overtuigt is dat het aanschaffen van artikelen je gelukkig maakt (Zukin, 

2003) en het ervaren als een psychische beloning. (Kim & Kim, 2008) Het kan zelfs een 

therapeutische waarde krijgen als het de “patiënt” zich erdoor prettig gaat voelen. (Friedman, 2009)  

De winkeliers spelen hier op in door het funshoppen nog bevredigender te maken door elementen 

van vermaak er aan toe te voegen. De shoppers verwachten deze extra’s ook en willen graag 

vermaakt worden tijdens het winkelen zoals omschreven staat in het vorige hoofdstuk. Het behoudt 

de klanten die een winkel al had en het trekt nieuwe klanten aan. (Pantano & Naccarato, 2010) 

Bovendien doen klanten die vermaakt worden meer aankopen dan de klanten die niet vermaakt 

worden volgens Kim en Kim (2008). Deze groep funshoppers doen meer impulsaankopen, spenderen 

meer tijd per winkeltrip en gaan door met winkelen als ze wat gekocht hebben, in tegenstelling tot 

de groep consumenten die dit alles niet of in veel mindere mate doen. (Kim & Kim, 2008) Dit is een 

aanzienlijk verschil met het lineaire runshoppen waar funschoppen wordt beschouwd als een 

cyclische activiteit die men doet als vrije tijdsbesteding en zonder vooraf opgelegd tijdschema en 

structuur.  

 

Invloed van de fysieke ruimte 

Maar in de praktijk blijkt deze scheiding niet zo strikt aangezien iedereen winkelen op een andere 

manier ervaart. Wat voor de een ervaring is van ‘fun’ en recreatie wordt door de ander gezien als 

niet te voorkomen activiteit zoals men ervaart bij het hebben van een baan. (Lehtonen & Mäenpää, 

1997, gevonden in Spierings, 2006, p. 43) Een combinatie en een wisseling van funshoppen naar 

runshoppen en anders om is gemakkelijk gemaakt waardoor een strikte scheiding niet duidelijk aan 

te wijzen is. (Spierings, 2006, p. 74) Maar over het algemeen zijn de binnensteden gebieden waar 

men naar toe gaat om te winkelen voor het plezier en gaat men naar de supermarkt met het doel 

boodschappen te doen. (Spierings, 2006, p. 75) Deze scheiding van functies is voor zowel de 

consument als de winkeliers prettig. De winkeliers hebben door de clustering de mogelijkheid hun 

winkel te synchroniseren met de andere aanwezige winkels (Kärrholm, 2009, p. 5) en te profiteren 

van de synergie die dat oplevert. Aldus ontstaat hierdoor een eenduidig en duidelijk voor de 
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consument herkenbaar winkelgebied en kunnen de winkeliers profiteren van elkaars aanwezigheid 

doordat ze gebruik maken van dezelfde infrastructuur en parkeergelegenheden, de algemene 

reclame van het winkelgebied naar de klanten en simpelweg profiteren van de stroom bezoekers die 

het winkelapparaat oplevert. Maar aan de andere kant zijn ze ook elkaars concurrenten wat betreft 

de uitgaven op deze plek van het winkelend publiek. (Teller & Reutterer, 2008) De consument heeft 

er dus baat bij dat er een eenheid is in het aanbod van producten waardoor het een aantrekkelijk 

gebied is. (Kärrholm, 2009, p. 5) Het bundelen van winkels levert deze groep een positieve en 

gebruiksvriendelijke winkelervaring op door de toegankelijkheid, het brede aanbod van winkels en 

een algehele atmosfeer verstrekt door eventuele vermaakvoorzieningen die bijdragen aan een 

prettige winkelomgeving. (Teller & Reutterer, 2008) Het levert tijdwinst op voor zowel de runshopper 

als de funshopper doordat de runshopper hier snel zijn aankopen kan doen en voor de funshopper 

wordt het mogelijk veel meer winkels te bezoeken in een korter tijdsbestek dan wanneer het soort 

winkels waar hij of zij voor komt ver uit elkaar liggen. Hierdoor kan men zijn vrije tijd nog meer zelf 

indelen en bepalen en worden lange reistijden (opgelegde tijd) gereduceerd tot een minimum.  

 

Invloed persoonlijke eigenschappen en natuurlijke omstandigheden 

Duidelijk is dat winkelen een universele bezigheid is en een dagelijkse activiteit voor zowel de 

bezoekers als bewoners van de binnensteden waarmee we onze dromen najagen. (Zukin, 2003) Als 

we jong zijn leren we hoe we moeten winkelen van onze ouders, later als we 15 of 16 jaar zijn gaan 

we winkelen met onze vrienden. Op die leeftijd wordt al de basis gelegd voor het bovenstaande 

verschil tussen mannen en vrouwen dat meisjes niet of nauwelijks met jongens winkelen omdat                   

de jongens dat niet willen. (Zukin, 2003) Sommige mensen gaan elke dag winkelen en anderen doen 

dat slechts om de zoveel dagen. Steeds meer mensen gaan over op slechts één keer per week 

winkelen door de steeds groter wordende koelkasten, het stijgende aantal van autobezitters, een 

steeds groter wordend aantal vrouwen op de arbeidsmarkt en in andere openbare activiteiten. Dit 

geldt voornamelijk voor het doen van boodschappen voor voedingsmiddelen maar ook  het 

funshoppen zal hier de effecten van merken. (Sugie, Zhang & Fujiwara, 2003) Immers bepaalt de 

werkgever wanneer en hoe lang een werknemer werkt en wanneer hij dus vrije tijd heeft. (Zukin, 

2007) Het is soms stressvol als je als werknemer niet de controle hebt over wanneer je precies moet 

werken en wanneer je vrij bent. Over het algemeen is het zo dat mensen met lage inkomen hier het 

meeste last van ondervinden omdat ze weinig te zeggen hebben over hun werkschema’s. (Jarvis e.a., 

2001, pp. 2) Wat algemeen geldt is dat winkelgedrag op de éne dag effect heeft op de ontwikkelen 

van winkelactiviteiten op àndere dagen (Sugie, Zhang & Fujiwara, 2003) wat aangeeft dat winkelen 

een cyclische bezigheid is. 

 

In Utsunomiya in Japan is een onderzoek naar 

onder andere frequenties en momenten van 

winkelen door Sugie e.a. (2003) verricht. Hieruit 

blijkt dat vrouwen gedurende de week alle 

dagen evenveel winkelen met een klein dipje op 

vrijdag en een lichte piek op zaterdag. (Sugie, 

Zhang & Fujiwara, 2003) Ondanks de 

toegenomen participatie van vrouwen op de 

arbeidsmarkt zijn zij nog steeds degene die                

het merendeel van de dagelijkse boodschappen                   

Figuur 2: Aantallen winkelende mensen per dag van de 

week (Sugie, Zhang & Fujiwara, 2003) 



34 

 

MASTERTHESIS – De ritmes van de stad – E.M.BAETEN 

 

 doen. Vrouwen die echter werken spenderen 

een derde minder tijd aan het doen van 

boodschappen dan vrouwen die niet werken. 

(Jarvis e.a., 2001, pp. 72) Bij mannen 

daarentegen is het verschil tussen winkelen 

doordeweeks en in het weekend veel groter. 

Deze grotere groep mannen in het weekend 

veroorzaakt dan ook de flinke stijging van het 

aantal winkelende mensen in het weekend 

(zie figuur 2 en 3). (Sugie, Zhang & Fujiwara, 

2003)    

 

Horecapubliek 

Naast de winkels en voorzieningen voor dagactiviteiten worden in winkelgebieden steeds vaker 

functies toegevoegd die ’s avonds open zijn zoals cafés en ander avondentertainment om het gebied 

ook ’s avonds levendig te houden. (Kärrholm, 2009, p. 6) Zo kunnen festiviteiten in de binnenstad 

rekenen op een massale toeloop in het weekend, mits het mooi weer is. (Black, 1998) De steden zijn 

sinds de jaren 80 zowel overdag als ‘s avonds levendige plekken met een 24-uurs ritme waarbij de 

ontwikkeling van culturele- en vermaakfaciliteiten een belangrijke plek innemen. (Hollands & 

Chatterton, 2003) De mogelijkheden worden alsmaar opgerekt en dus cyclischer door bijvoorbeeld 

het plaatsen van verwarmingslampen bij terrassen van de cafés. Hierdoor kunnen deze terrassen het 

hele jaar geopend zijn en is gebruik ervan niet meer afhankelijk van de seizoenen. (Kärrholm, 2009, p. 

6) Deze plekken zijn steeds meer gekenmerkt door een bepaald merk of thema waardoor ze 

herkenbaar worden en ieder hun eigen doelgroep hebben omdat ze verschillende sociale groepen 

aantrekken. Hierdoor hebben merken en thema’s ook hun eigen status gekregen. (Hollands & 

Chatterton, 2003)  

Deze verdeling van horecapubliek in verschillende groepen bestaat ten eerste uit de 

beroemdheden, rijken en wannabe’s en komen in de meest exclusieve en dure 

uitgaansgelegenheden. De sterke groei van welgestelde inwoners van de binnenstad, die 

hoofdzakelijk bestaat uit yuppen en universiteitsstudenten, heeft geleid tot een grote vraag naar 

stijlvolle, veilige en schone uitgaansgelegenheden. Deze speciale wensen wat betreft hun 

uitgaansgelegenheden, dit zijn bij voorkeur uit voormalige industriegebouwen die omgebouwd zijn 

tot cafés, restaurants of clubs, behoren tot een niche markt volgens Hollands en Chatterton (2003). 

Dit eerder aangehaalde gentrificatie proces is duidelijk zichtbaar in de fysieke ruimte en heeft voor 

de sociale ommekeer van de gebruikers van de (avond)faciliteiten gezorgd van de stad. Naast deze 

gentrificatie-voorzieningen wordt er ook ten tweede voorzien in meer massale, gewone en 

commercieel georiënteerde uitgaansgelegenheden voor de groep mensen met lagere inkomens dan 

de yuppen maar wel met fatsoenlijk betaalde banen. (Hollands & Chatterton, 2003) Deze 

uitgaansmogelijkheden in de binnensteden lijken steeds meer op elkaar omdat ze bepaald worden 

door de bekende uitbaters. Het zijn uniforme en steriele plekken voor het gemiddelde publiek 

ontwikkeld door locale overheden, ontwikkelaars en ondernemers van de uitgaansvoorzieningen. De 

uitbaters gaan puur voor winst maximalisatie door de verkoop van zo veel mogelijk drank wat het 

probleem van een verminderde sociale orde alleen verergerd in de stedelijke binnensteden in plaats 

van te verminderen. (Chatterton & Hollands, 2002) Deze groep heeft het in het weekend hard nodig 

om zich uit te leven en even kunnen ontsnappen aan hun werkritmes. Deze plekken zijn positief, 

Figuur 3: Aantallen winkelende mensen per dag van de 

week en sekse (Sugie, Zhang & Fujiwara, 2003) 
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prettig, veilig en voorspelbaar waar deze groep ontspannen kan genieten. Tenslotte is er voor de 

groep met de echte lage inkomens, de werkelozen en daklozen geen plek in deze 

uitgaansgelegenheden en zij zijn zelfs een object van verdenking en veiligheidsaantasting. (Hollands 

& Chatterton, 2003) Door van een aantal voorzieningen exclusieve plekken te maken met dure 

drankjes zorg je ervoor dat de ‘probleem’ klanten wegblijven wat leidt tot sociale buitensluiting. 

Echter betekent dit niet automatisch een aantrekkelijk omgeving. Het leidt volgens Chatterton en 

Hollands (2002) tot het ontstaan van een ‘duale stad’ waar het uitgaansleven is weggelegd voor de 

yuppen, ‘townies’ en studenten, en andere marginale groepen als alternatieve culturen, 

hangjongeren en mensen met weinig middelen dit niet kunnen betalen en dus worden 

buitengesloten. (Chatterton & Hollands, 2002) 

 

‘Anderen’ in de binnenstad 

Deze groep ‘anderen’ vormen dus een geheel eigen groep die ook gebruik willen maken van dezelfde 

ruimte. Zo trekt een winkelgebied ook zwervers die bedelen, straatnieuwsverkopers en zakkenrollers 

aan die kunnen conflicteren met het winkelende- en horecapubliek. (Spierings, 2006, p. 23) Ze 

wekken bovendien bij bepaalde andere gebruikers een bepaalde mate van angst op. Deze angst voor 

anderen is vaak gebaseerd op een bepaald stereotype gedefinieerd door huidskleur, klasse, ras, en 

andere eigenschappen van anderen. Ze worden gezien als onvoorspelbare vreemden. Vrouwen en 

ouderen hebben meer angst voor anderen dan mannen, terwijl kinderen het grootste risico lopen 

een slachtoffer te worden van criminaliteit. De angst voor criminaliteit richt zich dus vaak op 

bepaalde sociale groepen op bepaalde plaatsten, wat leidt tot een zekere mate van sociale 

uitsluiting. (Pain, 2000) Lefebvre noemt dit ‘andere’ gebruik de ‘counter space’ van een plek,  gebruik 

wat niet beoogd was door de beleidsmakers en ontwikkelaars en bovendien niet gewenst is. In 

winkelcentra kunnen deze groepen geweerd worden omdat deze plekken meestal van een eigenaar 

zijn en privaat terrein betreffen. (Spierings, 2006, p. 23) In winkelgebieden in de binnensteden is dit 

niet het geval en kunnen deze groepen nauwelijks uitgebannen worden. Toch gebeurt het soms in de 

praktijk dat op sommige plaatsen bepaalde marginale groepen worden verwijderd door andere 

machtigere groepen, bijvoorbeeld dat de binnenstad wordt schoongeveegd van daklozen zodat jonge 

vrouwen zich veilig voelen tijdens het uitgaan. (Pain, 2000) Iets vergelijkbaars is gebeurd in het 

Mariënburggebied in Nijmegen waar skateboarden niet langer is toegestaan op deze plek. Het zou de 

bewoners en het winkelende publiek te veel hinder en (geluids)overlast bezorgen doordat de 

bestrating en de hoge bebouwing rondom het plein werkt als een soort klankkast en het plaveisel 

wordt beschadigd. (Gemeente Nijmegen (online)) Maar een goed ontwerp van de fysieke ruimte 

ervoor zorgen dat men zich er op zijn gemak voelt. Mensen zijn immers banger voor criminaliteit op 

plekken die donker, verlaten, onaantrekkelijk en verwaarloost zijn en voornamelijk tijdens de 

avonduren. Een slecht ontwerp van een fysieke omgeving creëert mogelijkheden voor criminaliteit, 

echter kan criminaliteit ook niet voorkomen worden door een bepaald ontwerp van de bebouwde 

omgeving. Goede verlichting en cameratoezicht kunnen bijvoorbeeld een gevoel van veiligheid geven 

in openbare ruimtes. (Pain, 2000) 

Naast de ongewenste groepen van hiervoor bestaat deze groep ‘anderen’ ook uit 

onafhankelijke individuen die zich niet laten onderverdelen in de vorige categorieën. Een voorbeeld 

hiervan zijn de mobiele straatverkopers. (Kärrholm, 2009, p. 2) Deze manier van commerciële 

activiteit bestaat al sinds mensenheugenis en is de vandaag de dag weer gestaag aan het 

terugkomen. Overal zie je ijscokarretjes, verkopers van snacks en aanbieders van kranten die niet 

gebonden zijn aan één plek. Een groot voordeel voor hen is dat deze groep weinig hoeft te 
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investeren en geen hoge huur hoeft te betalen en zich snel kan aanpassen aan de ritmes van de stad 

(Kärrholm, 2009, p. 3) door hun pure cyclische aard van activiteiten. Als er elders in het centrum een 

nieuw winkelgebied wordt gebouwd en de bezoekers van de stad zich hier heen verplaatsen kunnen 

deze verkopers dat ook. Ze maken oneigenlijk gebruik van de openbare ruimte en kunnen gebruikers 

van het geplande gebruik in de weg zitten. Maar als binnensteden gevrijwaard zouden worden van 

alle andere subculturen zullen de binnensteden even kunstmatig worden als de winkelcentra terwijl 

de binnenstad nou juist een plek zou moeten zijn waar alle groepen uit de samenleving samen 

kunnen komen (Spierings, 2006, p. 24) en alle ritmes van de stad het tot een levendige en 

dynamische plek maken wat de stad het meest eigen is. (Elden voor Lefebvre, 2004) 

 

 Bewoners van binnensteden 
 

Zoals eerder gesteld zijn de bewoners van de binnensteden vaak jonge professionals (yuppen) die 

alleen wonen of samen maar wel zonder kinderen. Deze mensen kunnen hun eigen ritme aanhouden 

zonder daar in beperkt te worden door andere ritmes omdat ze geen kinderen hebben. (Floor e.a., 

1996; Howley e.a., 2009; Young, 2006) Wanneer een huishouden zich uitbreidt door het krijgen van 

kinderen kiezen ze er vaak voor te verhuizen naar een woning buiten het centrum omdat ze niet 

meer gestoord willen worden door de rumoerige stedelijke ritmes. (Floor e.a., 1996; Young, 2006; 

Filion e.a., 1999) Maar ook als je samen woont met iemand krijg je toch ook te maken met de ritmes 

van de ander. Als dit in harmonie kan is er sprake van een euritme, wat wel gewenst is als je met 

iemand samen woont. (Meyer, 2008; Goonewardena e.a. , 2008; Verduijn, 2007) Maar daarnaast is 

het ook prettig als je omwonenden er min of meer vergelijkbare ritmes er op nahouden. De kans 

hierop is groter als deze omwonenden zich in dezelfde levensfase en huishoudensamenstelling 

bevinden met daaraan gekoppelde vergelijkbare woonwensen wat betreft rust en stilte. (Filion e.a., 

1999)  

 

Invloed van de sociale context 

De hiervoor aangestipte aversie of angst voor het onbekende geldt tenslotte ook tussen de 

verschillende bewoners van binnensteden. Bij de ontwikkeling van binnenstedelijke gebieden zal er 

dus een afweging gemaakt moeten worden in de mate van heterogeniteit. De Nederlandse overheid 

pleit voor een diverse en een sociale mix in buurten die worden onderworpen aan stedelijke 

herstructurering. De verwachting is dat het de kwaliteit van de huizen en de fysieke leefomgeving ten 

goede zal komen (Kleinhans, 2004) en het zou kunnen zorgen voor sociale cohesie in de buurt door 

bijvoorbeeld lagere inkomensgroepen te mengen met hogere inkomensgroepen. Immers kan sociale 

cohesie bijdragen aan de vergroting van tolerantie tussen verschillende groepen. (Dekker en Bolt, 

2005) Putnam (2007) noemt dit de “Contact hypothesis” waarbij contact tussen verschillende sociale 

groepen leidt tot tolerantie tussen de verschillende etnische groepen en sociale solidariteit.  

Tevredenheid over een buurt hangt onder andere samen met de vraag in hoeverre men 

gehecht raakt aan een buurt door bijvoorbeeld goed contact met de buren en het gevoel te hebben 

dat je bij de gemeenschap hoort. Als dit contact goed is en men deel uitmaakt van een sociaal 

netwerk in de gemeenschap kunnen de bewoners voor elkaar iets betekenen om het zo tot een 

prettig leefbare buurt te maken en dat men tevreden is over de woonomgeving. (Dekker & Bolt, 

2005; Fredrickson e.a., 1980; Talen, 2001) De uitwisseling van ervaringen, kennis, gewoontes, etc.  is 

de social capital van een buurt. Portes (1998) definieert het als de positieve eigenschappen en het 

gereedschap van een persoon of groep, die door middel van uitwisseling binnen die groep voordelen 
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kunnen bieden voor een leefbare buurt. (Portes, 1998) Het gaat om de “connecties tussen individuen, 

sociale netwerken en de gelijke behandeling van elkaars normen en vertrouwen dat daar uit 

voortkomt” (Putnam 2000 geciteerd in Portes 1998). Portes legt het begrip uit dat individuen door lid 

te zijn van een bepaald netwerk en andere sociale structuren daar bepaalde voordelen uit kunnen 

halen en veilig stellen voor henzelf als individu. (Portes, 1998) Het gevoel te horen bij het sociale 

netwerk wordt steeds sterker naarmate men langer in een buurt woont en men meer en meer 

gehecht raakt aan de buurt, de mensen die er wonen en de gehele gemeenschap. (Talen, 2001) De 

factoren zorgen er ook voor dat de buurtbewoners er alles aan zullen doen de buurt een leefbare 

buurt te laten zijn. Hiervoor is een sociale orde en controle en een sociale solidariteit nodig om je 

prettig te voelen in je woonbuurt. Hier zullen de bewoners zelf aan moeten bijdragen door een oogje 

in het zeil te houden en de buurt schoon te houden van vuil en rotzooi en elkaar geen overlast te 

bezorgen. (Dekker en Bolt, 2005) Want als je bijvoorbeeld vroeg wilt slapen en de buurman zet ’s 

avonds laat zijn muziek hard aan verstoord dat ook jou ritme. Als ritmes elkaar in de weg zitten is er 

sprake van een aritme en kan men beter gaan verhuizen naar een plek waar mensen wonen met 

vergelijkbare ritmes. (Meyer, 2008; Goonewardena e.a. , 2008) 

Het laatste voorbeeld sluit aan bij de andere mogelijkheid die Putnam (2007) presenteert als 

mogelijke effecten van het mengen van verschillende groepen, namelijk dat het juist leidt tot 

wantrouwen ten opzichte van de andere groepen en een inwaarts gerichte solidariteit naar de eigen 

groep, de “conflict hypothesis”. (Putnam, 2007) Dit blijkt ook uit ander voorgaand onderzoek dat een 

homogene samenstelling van bewoners in een buurt juist leidt tot sociale cohesie en het mengen van 

verschillende groepen mensen met een diversiteit aan opleidingsniveaus, etniciteit, inkomen, 

huiseigenaarstructuur en lifestyles de sociale cohesie ook juist kunnen verstoren. Sociale netwerken, 

waarden en normen, en plekgehechtheid en identiteit variëren sterk voor de verschillende sociaal-

economische en etnische groepen wat dus kan resulteren in een verminderde leefbaarheid van de 

buurt. (Dekker en Bolt, 2005) In het meest extreme geval kan het mengen van verschillende groepen 

zelfs leiden tot een afname van de inwaarts gerichte solidariteit naar de eigen groep (“Bonding 

capital”) als zowel tot een afname naar andere groepen (“Bridging capital”) wat Putnam de “contrict 

theory” noemt. (Putnam, 2007) Een duidelijk voorbeeld is dat het mengen van huurwoningen met 

koopwoningen helaas niet de gewenste interactie tussen huiseigenaren en de bewoners van de 

huurhuizen in de hand werkt. Zo wordt de verwachting dat de succesvolle middenklasse als rolmodel 

zou dienen voor de lagere klassen niet waargemaakt. Redenen hiervoor zijn de uit elkaar liggende 

levenshoudingen (lifestyles) en de sociaal-economische eigenschappen van de verschillende groepen, 

maar ook de ruimtelijke opzet van de gemengde buurt waar huur- en koopwoningen zich vaak niet 

letterlijk in dezelfde straat bevinden en de fysieke afstand ook een rol speelt in de minimale 

interactie. Daarnaast willen huiseigenaren de bewoners van de huurwoningen ook niet te dichtbij 

hebben wat voor deze groep leidt tot een verminderde tevredenheid over de buurt. Dit kan tot 

spanningen leiden tussen de bewoners maar ook de leefbaarheid van de buurt verminderen 

(Kleinhans, 2004) 

Putnam (2007) stelt dat in ieder geval op korte termijn iedereen terugschrikt van diversiteit 

(Putnam, 2007) en dat het mengen van verschillende groepen niet leidt tot sociale integratie en 

sociale cohesie. (Dekker en Bolt, 2005) De hedendaagse Nederlandse binnensteden zijn dan ook, 

anders dan in wereldsteden als Londen, Parijs en New York, vaak  gevrijwaard van bijzonderheden en 

gehomogeniseerd. Het zijn plekken voor toeristen en binnenstedelijke levensstijlen waar een 

ontmoeting met anderen en gevaar zo veel mogelijk is uitgesloten. (Young, 2006) Voor de lange 

termijn is er niet één uitkomst voor de binnensteden omdat elke buurt en samenstelling weer anders 
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is. Wel is duidelijk dat als we minder in ‘wij’ en ‘zij’ denken en er ruimte is voor een nieuw ‘ons’ 

waarin alle identiteiten verweven zijn de kans op onderlinge solidariteit en tolerantie groter wordt. 

(Putnam, 2007) Als dat mogelijk is kan men eventueel gaan proberen het gemengde karakter van een 

buurt weer terug te krijgen door voor de lange termijn er achter te komen wat ‘acceptabele’ 

verschillen zijn. (Young, 2006) 

 
Invloed van de woonomgeving 
Tenslotte hebben de gebruikers van de fysieke ruimte en voorzieningen zelf in de binnenstad een 

grote invloed op de beleving en ritmes van de bewoners en hun wooncomfort. Deze fysieke 

woonomgeving bepaalt voor een groot gedeelte welke ritmes je hebt en welke ritmes er überhaupt 

mogelijk zijn door bijvoorbeeld de voorzieningen in de nabijheid. (Talen, 2001) Zo kunnen nachtelijke 

voorzieningen in een stedelijke binnenstad zorgen voor ernstige verstoringen in de ritmes van de 

bewoners. Festivals en spontaan entertainment in de openbare ruimte kunnen ook voor problemen 

zorgen. (Gehl en Gemzøe, 2004, p. 36) Ook al kiezen bewoners van de binnenstad vaak voor de 

nabije aanwezigheid van voorzieningen, betekent dit nog niet dat met name de nachtelijke stedelijke 

ritmes altijd in hun dagelijkse bezigheden passen of synchroon lopen met de andere gebruikers van 

het gebied. De (avond)voorzieningen als restaurants en cafés bieden dus de mogelijkheid tot een 

stedelijk cyclisch ritme maar tegelijkertijd kunnen ze ook de ritmes van andere bewoners verstoren 

die wel vroeg op moeten en zich moeten houden aan de lineaire ritmes. (Young, 2006) Ondanks deze 

nadelen vinden mensen het nog steeds aantrekkelijk om in de binnenstad te wonen juist vanwege 

die vitaliteit en diversiteit in het hart van de stad. (Gehl en Gemzøe, 2004, p. 36) De bewoners kiezen 

dus actief voor een bepaalde levensstijl en bijbehorende ritmes. Deze lifestyle en bijbehorende 

sociale status heeft een (homogeen) stedelijk karakter met een vierentwintiguurs ritme. (Young, 

2006)  

 

2.3. Conceptueel model 
 

Het conceptuele model (zie figuur 4) dat ik in deze thesis zal toepassen op het Mariënburgkwartier 

laat het ontstaan zien van de ritmes van de stad zoals beschreven in het theoretisch kader hiervoor. 

Deze vele ritmes die zich voltrekken in de ruimte van de binnenstad vormen samen een polyritmisch 

geheel. (o.a. Meyer, 2008)  

 

Het polyritme van het Mariënburgkwartier komt voort uit een dynamische wisselwerking tussen  de 

ritmes van afzonderlijke individuen, natuurlijke omstandigheden, mobiele materiële objecten, en het 

fysieke uiterlijk en de functies in het Mariënburgkwartier.  Deze wisselwerking ontstaat door een 

combinatie van cognitieve en affectieve processen van een individu. De kennis, ideeën en 

overtuigingen die we hebben van een plek, de emoties die we bij het gebruik ervan hebben,  en onze 

aangeleerde waarden en normen zorgen immers voor onze beleving en gebruik van een bepaalde 

plek, en dragen daarmee bij aan het polyritme. (Gold en Saarinen, 1981) De pijlen tussen de 

verschillende factoren in het conceptueel model representeren deze wisselwerking. Soms is er 

sprake van een wederzijdse beïnvloeding, elders bestaat deze slechts in één richting. De pijl met het 

vraagteken staat voor een nog onbekende relatie en de gestippelde pijl geeft een mogelijk gevolg van 

die relatie weer.  
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Figuur 4: Conceptueel model 

Een individu wordt gedefinieerd door een aantal eigenschappen. Ten eerste door sociaal-culturele 

factoren zoals leeftijd, sekse, huishoudensamenstelling, inkomen, etc. (Adriaanse, 2007) Ten tweede 

heeft iedereen een dagelijks leefritme: bijvoorbeeld het hebben van een fulltime baan, het doen van 

dagelijkse boodschappen of het iedere ochtend afzetten van je kinderen. (Zayani, 1999, p. 2) 

Daarnaast is een bepaalde levensstijl bij een persoon van invloed. (Young, 2006). Tenslotte ervaart 

iemand bepaalde mogelijkheden en beperkingen in zijn leven, zoals het wel of niet bezitten van een 

auto. (Dijst, 2009a) Deze vier factoren hebben invloed op iemands ritme in het Mariënburgkwartier 

omdat ze bijdragen aan zijn voorkeuren ten opzichte van deze plek, wat op zijn beurt leidt tot zijn 

daadwerkelijke gebruik van deze locatie. Het gebruik gaat gepaard met beleving van een plek, en 

hebben een wederzijdse invloed op elkaar. Door deze wederzijdse beïnvloeding is ons gedrag en 

beleving constant aan verandering onderhevig, hetgeen onze voorkeuren ten opzichte van het 

Mariënburgkwartier en uit dit alles volgende ritmes ook niet vast staan. (Pred, 1981)   

 

Ook externe factoren zijn van invloed op onze voorkeuren, gebruik en beleving van het 

Mariënburgkwartier. Ten eerste zijn er ritmes van de andere individuen op deze plek. Zo kan een 

bewoner van dit gebied uit zijn slaap worden gehouden door passerende personen die veel lawaai 

maken. Ten tweede zijn er de natuurlijke omstandigheden zoals het moment in een etmaal dat je het 

Mariënburgkwartier aandoet of de weersomstandigheden en seizoenen. Overdag zullen zich naar 

alle waarschijnlijkheid winkelende mensen begeven op deze plek die je in de avonduren hier niet zal 
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aantreffen. Ten derde hebben mobiele materiële objecten zoals een busverbinding, vrachtwagens 

die laden en lossen of de aanwezige vogels invloed op je beleving en gebruik en daarmee je 

voorkeuren. Dit geldt tenslotte ook voor het fysieke uiterlijk en de aanwezige functies in het 

Mariënburgkwartier. Een verlichte etalage tijdens de avonduren heeft bijvoorbeeld invloed op je 

gevoel van veiligheid op die plek. (Dijst, 2009b) Deze externe factoren vormen tevens zelfstandige 

ritmes in het polyritme van het Mariënburgkwartier en representeren samen met de ritmes van de 

individuen het leven van deze plek.  

 

Conclusies over het polyritme worden vervolgens vergeleken met de conceived space van voor de 

oplevering in 2000. (Harvey, 2007; Healey, 2007, hst 7, pp. 203-206) De hieruit volgende conclusies 

zouden waardevol kunnen zijn voor de huidige beleidmakers en ontwikkelaars (Leary, 2009, p.191) 

en eventueel een aanleiding kunnen vormen om het fysieke uiterlijk en de functies in het 

Mariënburgkwartier te heroverwegen (de gestippelde pijl). Een verandering van het fysieke uiterlijk 

en de functies kan tenslotte het gebruik van individuen op deze plek veranderen, hetgeen 

beleidsmakers en ontwikkelaars de mogelijkheid geeft het polyritme tot een bepaalde hoogte te 

kunnen sturen.     
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3. Methodologie 
 

Om helder in kaart te brengen wat precies de ritmes, gedragingen en belevingen zijn van de 

verschillende groepen heb ik om te beginnen een literatuuronderzoek gedaan. Hiervoor heb ik naast 

buitenlandse literatuur zo veel mogelijk gebruik gemaakt van Nederlandse literatuur omdat wensen, 

behoeftes en gedragingen veelal cultureel bepaald zijn (Snepenger, Murphy, O'Connell & Gregg, 

2003). Aan de hand van literatuur kunnen de hoofd- en deelvragen niet geheel beantwoord worden. 

Een case study van een recent geherstructureerde binnenstad moet het vraagstuk kunnen 

verduidelijken. Dit gebied werd nader onderzocht door middel van een serie van (niet-

participerende) observaties in het gebied en interviews met de bewoners en de bezoekers. 

 

3.1. Research design 
 

3.1.1. Case study design 

De verzameling van data zal geschieden door middel van een Case study design. (Bryman, 2008, p. 

30) Het Masterplan Mariënburg in Nijmegen is onder andere gekozen vanwege haar multifunctionele 

karakter in het centrum van een stedelijke omgeving, en vanwege in de inleiding genoemde redenen. 

Dit omvangrijke herstructureringsplan onder supervisie van Architectenbureau Soeters en Van 

Eldonk is in 2000 voltooid en heeft een grote impact gehad op de rest van de binnenstad. 

(Bureau Stedelijke Planning (online)) Dit plan voorzag in het herstel van straten en pleinen, en een 

continuering van de routing van de winkelstraten in de binnenstad en zou moeten zorgen voor een 

levendig geheel en harmonieuze sfeer in het publieke domein. (Architectenweb (online)) Het gebied 

verkreeg haar multifunctionele karakter door de combinatie van wonen, werken, winkelen, horeca 

en cultuur met als voornaamste doelgroep bezoekers met gemiddelde tot hogere 

bestedingsmogelijkheden. De nadruk in dit project ligt op openbaarheid van zowel het gebied als de 

gebouwen zelf. (Archined (online)) Een gebied met zoveel verschillende functies in het centrum van 

een stad trekt vele verschillende mensen aan met ieder hun eigen wensen, behoeftes en 

verwachtingen waardoor het een zeer geschikte case study vormt voor dit onderzoek. 

 

De onderzoeksmethode waar de case study mee werd onderzocht valt onder ‘Etnografie’. Etnografie 

betekent dat de onderzoeker voor een bepaalde periode zich bevindt in een sociale omgeving, 

regelmatig het gedrag van de aanwezige personen in die omgeving observeert, naar conversaties 

luistert en ook zelf gesprekken aangaat met de aanwezige personen, personen interviewt over 

onderwerpen die niet duidelijk worden uit de observaties, documenten verzamelt over deze groep 

en omgeving, de cultuur en het gedrag van de aanwezigen in die context probeert te doorgronden en 

tenslotte een gedetailleerd verslag schrijft van de sociale omgeving. (Bryman, 2008, p. 402) Voor 

deze thesis heb ik als ritmeanalist een zestal dagen gespendeerd in het Mariënburgkwartier in 

blokken van een aantal uren achter elkaar waarbij ik elk tijdstip in een etmaal tenminste twee keer 

heb geobserveerd. Deze dagen waren verspreid over een half jaar om een goed beeld te kunnen 

verkrijgen van de dagelijkse ritmes tijdens verschillende seizoenen en weersomstandigheden. Door 

me te mengen met de dagelijkse ritmes en hier en daar een praatje met mensen te maken die zich in 

het gebied bevonden heb ik een beeld gekregen van het reilen en zeilen van deze binnenstedelijke 

locatie. Om ook te begrijpen waarom bepaalde ritmes zich afspelen in het gebied en welke 
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beweegredenen zich hierachter bevinden zijn de observaties aangevuld met interviews met 

bewoners en bezoekers van het Mariënburgkwartier.  

Voor het verzamelen en analyseren van verzamelde data bestaan algemene richtlijnen. De 

‘Grounded theory’ is ontwikkeld door Glaser en Strauss (1967) en is volgens Bryman (2008) nog 

steeds de meest gebruikte methode hiervoor in het kwalitatieve onderzoeksveld. (Bryman, 2008, p. 

539) Er is voor gekozen deze methode dan ook te gebruiken in deze thesis. Het algemene doel van 

grounded theory, ook wel ‘theoretical sampling’, is om theorieën te construeren om de 

verschijnselen te begrijpen. Grounded theory begint met het focussen op een studiegebied en 

verzamelt data uit verschillende bronnen, waaronder interviews en observaties (Haig, 1995). 

Eenmaal verzameld, worden de data geanalyseerd door gebruik van ‘coding’ (Bryman, 2008, p. 542) 

en wordt bekeken hoe de verschillende fenomenen met elkaar in verband gebracht kunnen worden. 

Dit staat deductie toe, ondanks dat kwalitatief onderzoek doorgaans gedaan wordt voor inductie, 

wat weer leidt tot het verzamelen van meer data en verdere inductie. (Strauss & Corbin, 1990, p. 62) 

 

3.1.2. Betrouwbaarheid, validiteit en confirmability 
Voor het uitvoeren van een deugdelijk kwalitatief onderzoek moet het aan bepaalde voorwaarden 

voldoen. Bij de verzameling en analyse van de data moet er namelijk gelet worden op de 

‘betrouwbaarheid’, ‘validiteit’ en mogelijkheden tot bevestiging van de verkregen data, ook wel 

‘confirmability’ genoemd. (Bryman, 2008, p. 30) 

 Bij de ‘betrouwbaarheid’ gaat het om de herhaalbaarheid van het onderzoek met vergelijkbare 

uitkomsten als resultaat. (Bryman, 2008, p. 31) Deze externe betrouwbaarheid is echter niet 

geheel mogelijk omdat men niet een bepaalde sociale omgeving en de omstandigheden kan 

preserveren. Een interne betrouwbaarheid is er aangezien ondergetekende dit onderzoek alleen 

uitvoert. (Bryman, 2008, p. 376) Echter wat wel kan zorgen voor betrouwbaarheid van het 

onderzoek is door alle fases (o.a. field notes, interview transcripten, data analyse, etc.) van het 

onderzoek te bewaren blijven en toegankelijk te maken. (Bryman, 2008, p. 378) Om hier aan te 

voldoen zijn de verkregen data te vinden in de bijlage van deze thesis.  

 

 Bij de ‘validiteit’ gaat het om de integriteit van de conclusies in het onderzoek. (Bryman, 2008, p. 

32) De validiteit bestaat uit een interne validiteit en externe validiteit. 

- Interne validiteit betekent dat de observaties van de onderzoeker en de theorie die 

hierdoor gevormd wordt stroken met elkaar. (Bryman, 2008, p. 376) Om een bepaalde 

mate van respondent validatie te krijgen zullen de antwoorden van de respondenten 

tijdens het interview regelmatig samengevat worden door de onderzoeker waarop de 

respondenten vervolgens kunnen reageren of dit klopt volgens hen. (Bryman, 2008, p. 

377) Daarnaast bestaat het veldwerk van deze thesis uit meerdere methodes van 

onderzoek en databronnen, te weten wetenschappelijke literatuur, observaties, 

verplaatsingsboekjes, interviews en secundaire databronnen, waardoor er sprake is van 

‘triangulation’. Dit vergroot de interne validiteit aanzienlijk aangezien op meerdere 

manieren hetzelfde fenomeen is bestudeerd. (Bryman, 2008, p. 379) 

- Externe validiteit wordt verkregen als de resultaten gegeneraliseerd kunnen worden 

buiten de onderzoekscontext. (Bryman, 2008, p. 33) Echter in kwalitatief onderzoek met 

een case study is dit praktisch bijna niet mogelijk maar bovendien ook niet het doel van 

het onderzoek. (Bryman, 2008, p. 55) Maar door de rijke data die verkregen worden van 



43 

 

MASTERTHESIS – De ritmes van de stad – E.M.BAETEN 

 

de te onderzoeken ritmes is het vergelijkbaar met de externe validiteit van een 

kwantitatieve database. (Bryman, 2008, p. 378) 

 

 Als er mogelijkheden zijn de verkregen data te bevestigen is er sprake van ‘confirmability’. Hierbij 

is het belangrijk dat de onderzoeker de gegevens zo objectief mogelijk waarneemt (Bryman, 

2008, p. 34) en zo oprecht en objectief mogelijk gehandeld heeft. (Bryman, 2008, p. 379) Maar bij 

dit onderzoek is dit gedeeltelijk onmogelijk aangezien de observaties geschieden door middel van 

ritmeanalyse (zie paragraaf Benaderingswijze) wat bij uitstek een subjectieve methode is. Echter 

door de observaties te vergelijken met de theorie uit het theoretisch kader en de kwantitatieve 

methodes als het tellen van passanten (hierna beschreven) zullen er desalniettemin tot op zekere 

hoogte controleerbare data verkregen worden welke vergeleken kunnen worden met 

vergelijkbare case studies elders. 

 

3.2. Research Methodes 
 

Zoals hierboven ook al was aangekondigd bestaan de gehanteerde methodes ten behoeve van het 

veldwerk uit observaties en interviews. 

 

3.2.1. Observaties 

Dataverzameling 

Dit onderdeel van het veldwerk is direct uit te voeren aangezien de sociale omgeving altijd 

toegankelijk is omdat het een openbaar gebied betreft. Tijdens de pure observaties zal ik opereren 

als een ‘complete observer’ en ‘rond hangen’ in het gebied waarbij ik een coverte rol zal aannemen 

waardoor ik niet laat blijken dat ik een onderzoekster ben. Hierbij is het noodzakelijk dat ik mij 

regelmatig verplaats in het gebied om ervoor te zorgen dat ik niet ga opvallen. Wel zal ik met een 

aantal winkeliers, horecapersoneel en andere personen korte ongestructureerde gesprekjes voeren 

om een completer beeld te krijgen van de dagelijkse ritmes en ervaringen hiermee van mensen die er 

dagelijks werken. Hiervoor is het noodzakelijk dat ik verander in een ‘observer-as-participant’ en wel 

laat blijken dat ik een onderzoeker ben. (Bryman, 2008, p. 403, 407 en 410-411; Mulhall, 2002) Deze 

gesprekjes voer ik met het personeel dat op dat moment aanwezig is en heel even de tijd voor mij 

heeft. Dit is een combinatie van ‘convenience sampling’ (men onderzoekt de respondenten die er op 

dat moment zijn)  en ‘snowball sampling’ (via een eerder verkregen respondenten meerdere 

respondenten verkrijgen) omdat ik de mensen spreek die beschikbaar zijn of door degene die ik 

aanspreek erbij worden gehaald. (Bryman, 2008, p. 414) Deze manier van sampling is voor dit 

onderdeel afdoende maar voor de interviews met bewoners en bezoekers zal ik over gaan op de 

hiervoor aangehaalde ‘theoretical sampling’. 

 

De observaties zullen informatie opleveren over het functioneren van het Mariënburgkwartier. Dit 

betekent dat er op verschillende momenten naast de aanwezige personen ook de omgeving zelf 

geobserveerd wordt. (Bryman, 2008, p. 417) Deze observaties geschieden aan de hand van het 

observatieprotocol van Bailey (2007), dat nader wordt uitgelegd in de hierna volgende paragraaf 

dataverwerking.  Bijzonder bij de observaties is dat ik zal observeren als een ritmeanalist.  

 De ‘ritmeanalist’ luistert naar de wereld. Hij let niet alleen op de woorden die de mensen 

zeggen maar ook naar de overige geluiden zoals dingen die onbedoeld gezegd worden en rumoer, en 
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tenslotte naar de stiltes. (Elden voor Lefebvre, 2004, p. 19) Daarnaast luistert hij ook naar objecten 

en is niets onbewegelijk. (Elden voor Lefebvre, 2004, p. 20). Naast geluiden gaat hij ook af op geuren 

omdat dat ook vaak sporen zijn van ritmes, zoals de ochtend met bijbehorende geur en de avond 

met heel andere geuren. “Hij luistert naar een huis, een straat, een stad zoals een publiek luistert 

naar een symfonie”. (Elden voor Lefebvre, 2004, p. 22) Al deze eigenschappen van de stad definieert 

hij als externe ritmes en neemt hij mee in zijn observaties en analyse. 

De ritmeanalist gebruikt de ritmes van zijn eigen lichaam als uitgangspunt en metronoom om 

de externe ritmes te begrijpen. (Elden voor Lefebvre, 2004, p. 19) Hij gebruikt bij zijn analyse al zijn 

zintuigen en denkt met zijn lichaam. Hij kan dingen pas concretiseren door ervaringen. (Elden voor 

Lefebvre, 2004, p. 21). Hij moet zich aanpassen aan de wereld, de tijd en de omgeving en ontvangt 

met zijn lichaam informatie van alle wetenschappen (psychologie, sociologie, etnologie, biologie, 

natuurkunde en wiskunde) wat leidt tot een interdisciplinaire aanpak. (Elden voor Lefebvre, 2004, p. 

22) Naast het analyseren aan de hand van zijn lichaam en ervaringen houdt hij ook rekening met de 

tijd en het moment waarop hij de wereld analyseert.  Hoe dingen gezien en ervaren worden hangt 

namelijk ook af van wanneer je naar deze dingen kijkt. Hierdoor kan een observatie van een ritme in 

een foto op dit moment als snel en levendig worden ervaren maar als een ritmeanalist vijftig jaar in 

de toekomst naar dezelfde foto zal kijken kan dit geheel anders worden geanalyseerd. Dus de 

ritmeanalist zoekt naar de relatie tussen de ritmes van het heden en dat wat je analyseert. (Elden 

voor Lefebvre, 2004, p. 23) Hij houdt rekening met het verleden, het heden en de mogelijkheden van 

de toekomst en brengt die alles samen in zijn observaties en analyses. (Elden voor Lefebvre, 2004, p. 

37) 

Hij moet er wel voor zorgen dat hij de ritmes niet verstoort en daarom staat hij als het ware 

aan de zijlijn en aanschouwt hij de wereld voor zijn analyse van het geheel aan de hand van zijn 

interpretatie en lichaam. (Elden voor Lefebvre, 2004, p. 19) Om ritmes te kunnen begrijpen en 

analyseren is het dus noodzakelijk om zelf buiten de ritmes te blijven. Maar tegelijkertijd moet de 

ritmeanalist wel gegrepen worden door het ritme om het te kunnen begrijpen. Om dit te kunnen 

doen moet hij zich zowel in als buiten het  ritme kunnen plaatsen. (Elden voor Lefebvre, 2004, p. 27) 

Lefebvre geeft als voorbeeld dat als men staat op een balkon hij de straat goed kan overzien maar 

toch niet deelneemt aan het ritme van de straat. (Elden voor Lefebvre, 2004, p. 28) De ritmeanalist 

meet dus de ritmes aan de hand van zijn eigen lichaam en eerder opgedane ervaringen en 

referenties. (Verduijn, 2007, p. 129) Daarom ervaart hij een ritme alleen langzaam of levendig in 

relatie tot zijn eigen en andere ritmes, ook al heeft elk ritme zijn eigen en specifieke meting van 

snelheid, frequentie en consistentie en is het tempo van het ene ritme anders dan van het andere 

ritme. Iedereen heeft zijn eigen voorkeuren, referenties en frequenties en waardeert ritmes naar zijn 

eigen maatstaven. Maar precieze technieken, zoals het tellen van het aantal passanten op een 

bepaalde plek, stellen ons in staat frequenties te meten. (Elden voor Lefebvre, 2004, p. 10 en 

Verduijn, 2007, p. 129) Zo vinden harde, luide en snelle ritmes vaak plaats overdag terwijl langzame 

en stillere ritmes vierentwintig uur per dag kunnen doorgaan. Voor de laatste ritmes geeft Lefebvre 

als voorbeeld de toeristen en shoppers met hun vaak cyclische en onregelmatige ritme. (Elden voor 

Lefebvre, 2004, p. 30) ’s Avonds gaan de ritmes van de dag gewoon door maar dan wel met een 

langzamere snelheid. Er zijn net zo goed auto’s op straat maar dan wel veel minder. Hier en daar kan 

je ramen donker of licht zien worden wat duidt op de aanwezigheid en het wakker zijn van iemand. 

(Elden voor Lefebvre, 2004, p. 30) Als er plotseling een hard geluid is op straat zie je mensen naar 

buiten kijken, anders niet. Dit laatste voorbeeld doet zich voor als er meerdere ritmes zich tegelijk op 

een plaats bevinden, de eerder genoemde polyritmes. In dit voorbeeld is er sprake van een aritme 
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omdat de bewoners worden verstoord in hun slaap. Naast snel of langzaam, hard en zacht brengt 

Lefebvre ook nog een hiërarchie aan in de aanwezige ritmes. Zo kan er sprake zijn van een dominant 

ritme die de andere ritmes sterk beïnvloed. Of komt je er achter dat er een bepaald oerritme zich 

bevindt op een bepaalde plek. Ook kan een heersende cultuur de fysieke stroom van mensen en 

ritmes bepalen tot op zekere hoogte. (Elden voor Lefebvre, 2004, p. 33) Over het algemeen kan je 

zeggen dat de overheid, geld en cultuur de drie dominante en heersende machthebbers zijn die de 

leefomgeving bepalen. (Elden voor Lefebvre, 2004, p. 34) Wat ritmeanalyse onderscheidt van 

tijdsgeografie is dat het niet gaat om wat en in welke chronologische volgorde men activiteiten doet 

maar dat het leven bestaat uit momenten en ogenblikken die niet noodzakelijk verbonden met elkaar 

hoeven te zijn en ook niet op elkaar hoeven te volgen of dat de een afhankelijk is van de andere 

gebeurtenis. Het gaat om de herhaling van de activiteiten of momenten die het ritme vormen. 

(Verduijn, 2007; Zayani, 1999) 

 

Door me in het Mariënburgkwartier te begeven als een hierboven uitgelegde ritmeanalist kan ik de 

aanwezige ritmes waarnemen en analyseren zonder dat ik ze verstoor. Door tijdens de 

waarnemingen op mijn observatieprotocol constant aan te geven hoe snel/langzaam, luid/stil, 

dominant/passief, etc. de ritmes zich voltrekken op deze locatie en waar deze in het gebied 

plaatsvinden kan dit een duidelijk beeld opleveren. Ook zal er getracht worden de onderlinge 

verstoringen van ritmes te ontdekken om zo te kunnen bepalen of de polyritmes in harmonie met 

elkaar samen gaan of dat er sprake is van aritme(s). De wijze van verslaglegging van de 

geobserveerde ritmes is uiteengezet in de hierna volgende paragraaf dataverwerking. 

 

Dataverwerking  

De observaties geschieden op doordeweekse dagen en in het weekend, gedurende de dag en tijdens 

de avonduren. De dagen dat er geobserveerd wordt zijn verspreid over een half jaar zodat de ritmes 

tijdens verschillende seizoenen en weersomstandigheden waargenomen kunnen worden. Hierdoor 

kunnen toevallige omstandigheden en ritmes zo veel mogelijk ondervangen worden en een zo 

waarheidsgetrouw beeld verkregen worden van de daadwerkelijke dagelijkse ritmes van de locatie. 

Tijdens de observaties worden ‘field notes’ gemaakt van wat er allemaal gebeurt in het 

Mariënburgkwartier, waar men zich bevindt en wanneer dit alles gebeurt en er vindt een 

‘passantentelling’ plaats. Resultaat hiervan is een uitgebreide beschrijving van het leven op deze plek 

in woorden en een visualisatie hiervan in hierna omschreven ‘Movement maps’. 

 

Fieldnotes 

Het observeren van de fysieke ruimte, de aanwezige (en afwezige) individuen, de omstandigheden, 

etc. zal geschieden en genoteerd worden aan de hand van het eerder genoemde observatieschema 

van Bailey (2007) (zie bijlage B) als een combinatie van ‘jotted notes’ en ‘full field notes’ (Bryman, 

2008, p. 420) op de momenten zoals hierboven aangegeven, waardoor er een beeld ontstaat van wat 

er wordt waargenomen en ervaren door de ritmeanalist op die plek. Dit beeld wordt aangevuld door 

de korte ongestructureerde gesprekjes met winkeliers uit zeven verschillende winkels verspreid over 

het gebied, twee horecabedrijven en een medewerker van de bibliotheek, hoe zij de ritmes van deze 

plek en haar gebruikers ervaren (zie verslag hiervan in bijlage C) om eventuele toevalligheden tijdens 

de observaties te detecteren en een zo realistisch mogelijk beeld van de ritmes te kunnen verkrijgen. 

Echter zullen de observaties van de ritmeanalist leidend zijn bij afwijkende interpretaties van de 

ritmes. Tenslotte zullen er geregeld foto’s genomen worden verspreid over het gebied en gedurende 
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verschillende dagen, tijden, weersomstandigheden en seizoenen om op een later tijdstip de ritmes 

terug te kunnen halen (Bryman, 2008, p. 419) Een selectie van deze foto’s worden gebruikt in de 

hierna  beschreven interviews.  

 

Passantentelling 

Het meten van de hoeveelheid passanten zal geschieden door middel van een  ‘gestructureerde 

observatie’. Deze kwalitatieve onderzoeksmethode houdt in dat de observator een aantal 

vastliggende regels heeft waar hij zich aan moet houden tijdens de observatie en een vaststaande 

methode heeft om zijn observaties te noteren. (Bryman, 2008, p. 257-259) Het tellen van het aantal 

gebeurt op twee locaties in het gebied, namelijk in de Marikenstraat en in de Moenenstraat. Dit 

houdt in dat er doordeweeks en in het weekend gedurende de dag en avond op verschillende 

momenten de voorbijgangers worden geteld tijdens een periode van 10 minuten en dit aantal 

genoteerd wordt in de field notes op een ‘coding sheet’ (Bryman, 2008, p. 259). De uitkomsten van 

deze tellingen worden grafisch weergegeven in een druktebeeld figuur waardoor meteen duidelijk is 

wanneer de ritmes druk of rustig zijn in het gebied. Deze kwantitatieve methode zal dienen als 

ondersteuning van de kwalitatieve ritmeanalyse.  

 

Movement maps 

Uit de field notes en de passantentelling volgen zogenoemde 'movement maps'. Dit zijn kaartjes van 

het Mariënburgkwartier waarop in een oogopslag te zien zal zijn waar de aanwezige personen zich 

bevinden en met welke intensiteit deze ritmes zich in het gebied voordoen. Deze methode is een 

manier waarmee de ritmes van het dagelijks leven op deze plek te beschrijven zijn. (Low, 2000, p. 

162-168) De informatie op kaartjes worden onderverdeeld naar doordeweeks (maandag tot en met 

vrijdag)  en weekend (zaterdag), en dag (07:00 uur tot 18:00 uur) en avond/nacht (18:00 uur tot 

07:00 uur) om de verwachte afwijkende ritmes van deze verschillende momenten in deze  omgeving 

weer te geven. 

 

3.1.2. Interviews 

Om nader te onderzoeken wat de daadwerkelijke gedragingen, belevingen, ritmes en de 

achterliggende beweegredenen zijn van de bezoekers en bewoners van het gebied worden er 

tenslotte interviews afgenomen met een selectie van hen. Hierbij is ritmeanalyse leidend in deze 

zoektocht naar hun gedragingen in en belevingen van het Mariënburgkwartier. Deze interviews 

vullen de geobserveerde ritmes aan omdat hierdoor duidelijk wordt waarom men bepaalde ritmes 

uit in het gebied. Met deze aanvullende informatie kunnen de ritmes beter begrepen worden. 

   

Dataverzameling 

Respondenten selectie 

De steekproef die gedaan wordt moet minimaal bestaan uit 10 respondenten uit de bewonersgroep 

van het Mariënburggebied en 10 respondenten uit de bezoekersgroep van het gebied. Hierbij is het 

belangrijk dat zo objectief mogelijk de respondenten worden geselecteerd om vooroordelen te 

vermijden. Bij Grounded theory blijft men data verzamelen (observeren, interviewen, verzamelen van 

documenten) tot er theoretische verzadiging optreedt. Dit betekent dat het aantal respondenten 

slechts zo groot hoeft te zijn wat relevant en betekenisvol is voor de te vormen theorie en men 

voldoende informatie heeft om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden. (Bryman, 2008, p. 416) In 

deze thesis zijn uiteindelijk 12 bewoners en 11 bezoekers geïnterviewd om er zeker van te zijn dat er 
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voldoende data verzameld werden in verband met de mogelijkheid dat respondenten zich vroegtijdig 

zouden terugtrekken uit het onderzoek. De respondenten zullen anoniem blijven vanwege eventuele 

gevoelige informatie die zij blootgeven in de interviews. (Bryman, 2008, p. 123-124) 

De respondentenselectie onder de bezoekers geschiedt door middel van ‘purposive 

sampling’. Dit houdt in dat de participanten niet geheel willekeurig worden geselecteerd maar aan 

een aantal criteria voldoen en de onderzoeker een bepaald doel voor ogen heeft. (Bryman, 2008, p. 

415) De observaties in het Mariënburggebied gelden als input voor de interviews en hieruit is 

gebleken dat mensen van alle leeftijden, inkomens, soorten en maten het gebied bezoeken. Maar als 

de respondentengroep te heterogeen wordt is het moeilijk om representatieve conclusies te kunnen 

trekken uit de resultaten van de interviews en een verzadigingsniveau wat betreft informatie te 

bereiken. (Bryman, 2008, p.462) De respondenten zullen hierdoor aan een aantal voorwaarden 

moeten doen. Omdat het overgrote deel van de bezoekers binnen de beroepsbevolking valt zullen de 

respondenten tussen de 18 en de 65 jaar moeten zijn. Er zal een gelijke verdeling zijn tussen mannen 

en vrouwen wat representatief is over de gehele Nederlandse bevolking (Ruyter & Scholl, 1995). Een 

derde voorwaarde is dat ze in Nijmegen wonen en met enige regelmaat (minimaal 2 keer per maand) 

het Mariënburggebied bezoeken. De kans dat een persoon getroffen wordt die 1 tot 2 keer per 

maand het centrum aandoet is zeer groot. Uit de Stadscentrummonitor 2008-2009 van de gemeente 

Nijmegen blijkt immers dat 61% van de respondenten in dit onderzoek het centrum 1 tot 7 keer per 

week bezoekt en 25% 1 tot 2 keer per maand. (Gemeente Nijmegen, 2009b) In eerste instantie zullen er 

willekeurig personen in het gebied worden aangesproken om respondenten te werven en vervolgens 

als het nodig is via de 'sneeuwbalmethode' via de al verworven respondenten mensen bereid te 

vinden die natuurlijk wel aan de bovenstaande criteria moeten voldoen. (Bryman, 2008, p.459) 

De selectie van de bewoners zal tevens gedaan worden door middel van ‘purposive sampling’. 

Verspreid over het Mariënburgkwartier worden 50 brieven willekeurig gekozen brievenbussen 

gepost met een verzoek tot deelname aan het veldwerk van deze thesis. Deze brief is te vinden in 

bijlage D. Vervolgens zal er in de dagen daarna bij deze adressen worden aangebeld en verzocht tot 

deelname. Indien na het bezoeken van deze 50 adressen de respons lager is dan tien deelnemende 

respondenten zal er nog eens op 24 nieuwe adressen de brief gepost worden. Bij de deelnemende 

bewoners wordt er net als bij de bezoekersgroep gestreefd naar een gelijke verdeling tussen mannen 

en vrouwen met een leeftijd tussen de 18 en 65 jaar.  

 
De opzet van de interviews is tweeledig, te weten een verplaatsingsboekje en een interview. Het 

interview bestaat voornamelijk uit open vragen en wordt afgesloten met een serie foto’s genomen 

van situaties in het Mariënburggebied waarbij gevraagd wordt aan de respondent om daarop te 

reageren. De interviews zelf vinden in principe plaats bij de respondent thuis om ervoor te zorgen dat 

het gebeurt in een rustige omgeving met weinig achtergrondgeluiden t.b.v. de geluidsopname en wat 

tevens nadere informatie zal opleveren over de respondenten. 

 

Verplaatsingsdagboekje 

Na de selectie van de respondenten zal aan hen gevraagd worden een verplaatsingsboekje bij te 

houden om een goed beeld te krijgen van de dagelijkse ritmes van de respondent. Zij noteren 

gedurende 5 dagen (donderdag tot en met maandag) hierin alle verplaatsingen die ze op een dag 

maken, wat de vertrek- en aankomsttijd is, waar de verplaatsing naar toe ging, met welk 

vervoermiddel dit gedaan werd, etc. De keuze voor deze dagen is gedaan omdat zowel 

doordeweekse dagen als het weekend hierdoor onderzocht wordt. Deze notities kunnen de 
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respondenten eenvoudig en snel invullen in het boekje wat functioneert door middel van opties die 

ze aanvinken of kort opschrijven. Dit verplaatsingsboekje is te vinden in bijlage E. Na een week 

worden de verplaatsingsboekjes weer opgehaald bij de respondenten en tegelijkertijd een afspraak 

gemaakt om het interview te houden. Voorafgaand aan de interviews worden de 

verplaatsingsboekjes bestudeerd waardoor bij de interviews gerichte vragen gesteld kunnen worden 

door aan de verplaatsingsritmes van de respondent te refereren. Door deze praktische informatie 

vooraf gaande aan het daadwerkelijke interview te vergaren kan in de interviews dieper ingegaan 

worden op de beweegreden van de respondent en de algehele beleving van het Mariënburgkwartier. 

 

Interview met open vragen 

De interviews bestaan uit een combinatie van kwantitatief gestructureerde interviews en kwalitatief 

halfgestructureerde interviews. Het kwantitatieve gedeelte bestaat uit gesloten vragen over de 

persoonlijke eigenschappen van de respondent, een ‘facesheet’, zoals naam, leeftijd, sexe, werkend 

of niet, etc. Deze vragen worden altijd op dezelfde manier gesteld en in dezelfde volgorde. De 

antwoorden zijn tot op een zekere hoogte gesloten waardoor de antwoorden gemakkelijk te 

vergelijken zullen zijn. (Ruyter & Scholl, 1995; Bryman, 2008, p. 193 en 442) Het kwalitatieve 

gedeelte bestaat uit open vragen die wel allemaal aan bod moeten komen maar niet in steeds exact 

dezelfde volgorde en ook niet in precies dezelfde bewoordingen. Het herformuleren van de vragen in 

die gedeeltes van het interview kan er zelfs voor zorgen dat de respondent beter kan duidelijk maken 

wat hij of zij vindt omdat ze er dan wat langer over na kunnen denken of misschien wel tot 

uitgebreidere inzichten komen. (Ruyter & Scholl, 1995; Bryman, 2008, p. 196) Deze laatste manier 

van interviewen is doeltreffend als de achterliggende gedachtegang en de belevingswereld van de 

respondent belangrijk is. Het achterhalen van de hieruit volgende beweegredenen zijn het doel van 

het interview die uit de observaties niet duidelijk zijn geworden. Het doen van een ‘face-to-face-

interview’ levert naast verbale ook non-verbale gegevens van de respondenten op als 

gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal wat de gedachtes en de mening van de respondent kunnen 

ondersteunen. (Ruyter & Scholl, 1995) 

De vragen in de interview guide (Bryman, 2008, p. 196) zijn onderverdeeld naar onderwerp 

en zijn van neutrale en open aard, tenzij een vraag met voorbeelden tot duidelijke antwoorden en 

inzichten leidt bij de respondent. Deze laatste manier van vraagstelling wordt zo min mogelijk 

gebruikt (Ruyter & Scholl, 1995; Bryman, 2008, p. 442-448) De onderwerpen worden behandeld van 

breed naar smal en van abstract naar concreet om ervoor te zorgen dat de respondent niet gelijk in 

een richting wordt gedreven. Eerst zal er gevraagd worden in de vorm van kennis- en ervaringsvragen 

en daarna pas meningvragen. Omdat het doel is de achterliggende redenen, mening en beleving van 

de respondenten te achterhalen moeten de respondenten van te voren gerust worden gesteld dat 

hun antwoorden niet fout kunnen zijn door het zeggen: “U kunt geen foute antwoorden geven, want 

het gaat om uw eigen beleving, ervaringen en meningen”. De vragen zijn onderverdeeld in 3 blokken 

met een duidelijk afgebakend onderwerp (zonder vooraf de respondent een bepaalde denk- en 

antwoordrichting op te sturen) en vooraf vastgestelde tijdsduur. (Ruyter & Scholl, 1995) De 

vragenlijsten zijn tot stand gekomen aan de hand van de Benaderingswijze van deze thesis, het 

theoretisch kader en de observaties en verplaatsingsboekjes. De vragenlijsten zijn te vinden in bijlage 

F. De interviews zullen een tijdsduur hebben van ongeveer 45 tot 60 minuten, afhankelijk van de 

lengte van de antwoorden van de respondenten. Het is belangrijk de respondenten vooraf op de 

hoogte te stellen van de duur en de opbouw van het interview. Hierdoor is het voor beide partijen 

duidelijk hoe het verloop van het interview zal zijn en kan de beschikbare tijd optimaal verdeeld 
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worden waardoor er voor alle vragen voldoende tijd beschikbaar is. De interviews worden 

opgenomen met een bandrecorder en de onderzoekster maakt ook aantekeningen over het gesprek, 

hoe het interview gaat, de omgeving, etc. (Bryman, 2008, p. 442-444) 

In het tweede onderdeel van het interview wordt gebruik gemaakt van foto’s genomen in het 

Mariënburgkwartier om de respondent te laten reageren op specifieke situaties, ook wel 'photo 

elicitation' genoemd. De respondent wordt hierdoor op visuele wijze gewezen op bekende situaties 

en objecten in het gebied waardoor specifiek naar die situaties kan worden gevraagd en voor beide 

partijen duidelijk is waar men het over heeft. En ander voordeel van deze manier van interviewen is 

dat het geheugen van de respondent hierdoor gestimuleerd wordt en hij of zij herinnerd wordt aan 

mogelijke voorgevallen gebeurtenissen. (Bryman, 2008, p. 448) Om de verhalen en beleving van de 

respondenten te kunnen vergelijken met elkaar zal zowel de cognitieve (attitude en perceptie) als de 

affectieve (emoties) reactie onderzocht worden (zie paragraaf Benaderingswijzen). Deze beleving en 

bijkomende emoties zijn lastig te vergelijken met elkaar waardoor er gebruik gemaakt zal worden 

van een techniek die speciaal ontwikkeld is voor onderzoek naar emoties genaamd IAPS 

(International Affective Picture System). Dit systeem, ontworpen door de Amerikaanse psycholoog 

Peter Lang, bestaat uit meer dan 700 plaatjes met voorstellingen die bedoeld zijn om emoties op te 

roepen. Het IAPS is genormeerd voor valentie (prettig, onprettig, neutraal) en intensiteit (of arousal-

waarde). Er bestaan aparte normen voor mannen en vrouwen omdat uit eerder onderzoek is 

gebleken dat mannen en vrouwen blijken te verschillen in hun IAPS-scores. De affectieve 

beoordelingen van deze plaatjes worden verkregen met een niet-verbale techniek, ook wel SAM 

(Self-Assesment-Manikin) genoemd. Dit is een getekend figuurtje dat vrolijk, neutraal of treurig kijkt. 

Deze valentiewaarden worden op een negenpuntsschaal gescoord. Voor de arousalwaarden zijn 

gelaatsuitdrukkingen gekozen als wijd open ogen, tot een slaperig gezicht. (Bradley en Lang, 1999) 

In het interview gebruik ik niet de plaatjes van dit systeem maar foto’s genomen in het 

Mariënburgkwartier van bepaalde situaties, plekken of personen. Iedere respondent krijgt dezelfde 

foto’s te zien en ieder zal erop reageren op zijn eigen manier. Wel stel ik iedere respondent precies 

dezelfde vraag “Ik heb een paar foto's gemaakt in het gebied. En nu wil graag van u weten of u dat 

beeld of die situatie herkent en wat u daarvan vindt als u dit ziet of meemaakt, positief, negatief of 

neutraal (in plaats van het figuurtje), en wat uw verdere reactie daarop is.” Dit zal vergeleken worden 

met wat de respondenten eventueel  eerder in het interview hierover gezegd heeft.  

 

De foto’s die getoond worden aan de bewoners           
zijn de volgende:                                                                  

De foto’s die getoond worden aan de bezoekers 
zijn de volgende: 

1.Vrachtwagens op het plein voor laden en  
lossen ’s ochtends vroeg. 

 

1.De shared space verkeerssituatie voor het 
Vlaams Arsenaal 
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2.Mensen zittend op het terras van 
horecagelegenheid New Dutch in de zon. 

 

2.Mensen zittend op het terras van 
horecagelegenheid LUX  in de zon. 

 
 

Foto’s die zowel de bewoners als de bezoekers te zien krijgen zijn de volgende:  

3.Een massale stroom winkelende mensen in de Marikenstraat met mooi weer. 

  
4.Een verregende Marikenstraat zonder mensen. 

 

 

5.Hangjongeren bij het gemeentehuis in                 
de avonduren. 

 
6.De kermis op het Mariënburgplein voor de LUX. 

 

 

 

De bovenstaande foto’s staan tevens in bijlage G in uitvergroot formaat. 
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Dataverwerking  

De resultaten van het onderzoek onder de respondenten is tweeledig, dit bestaat namelijk uit de 

ingevulde verplaatsingsboekjes en de bandopnames van de interviews zelf. 

 

Verplaatsingsboekjes 

De respondenten hebben allemaal een dagboekje bijgehouden zoals hiervoor is beschreven. Met 

behulp van deze dagboekjes wordt duidelijk wat de dagbesteding is van de respondenten op deze 

specifieke vijf dagen. Van deze resultaten zal per respondent van alle dagen een tijdruimtepad 

gemaakt worden. 

Het opstellen van een tijdruimtepad is een techniek uit de Tijdsgeografie dat een 

vierdimensionale kijk op de wereld mogelijk maakte. Torsten Hägerstrand stond in de jaren 1960 aan 

de wieg van deze theorie en deze is vandaag de dag nog steeds heel bruikbaar om dagen en zelfs 

levens van mensen, organismes en materiële objecten te beschrijven als een ononderbroken pad 

door tijd en ruimte. Hierdoor kan men de samenleving beschouwen als een netwerk van 

tijdruimtepaden welke elkaar ontmoeten op plekken in de ruimte, welke Hägerstrand ‘stations’ 

noemt, en hierdoor ‘activiteiten plaatsen’ vormen waar men hun eigen ‘project’ uitvoert. Deze 

tijdruimtepaden kan men uittekenen in een 3D aquarium waarin de verticale lijn de tijdsdimensie 

representeert en de horizontale lijn de ruimte. (Dijst, 2009a) Deze kan men uittekenen voor een 

groep mensen met ieder hun eigen individuele pad zoals in figuur 5 of vanuit het perspectief van een 

station (figuur 6) zoals bijvoorbeeld het Mariënburgkwartier waar de paden van individuen voor een 

bepaalde periode elkaar kunnen kruisen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5: Individuele paden. (Dijst, 2009a)                   Figuur 6: Samenkomst paden in een station. (Dijst, 2009a) 

 

De hellingsgraad van de lijnen in de figuren geeft de snelheid aan waarmee men zich verplaatst. Dus 

hoe steiler de hellingsgraad, hoe sneller de transportmodus die hen van A naar B brengt. (Dijst, 

2009a) Deze tijdruimtepaden die gemaakt worden geven veel informatie over de momenten en 

tijdsduur dat men in het Mariënburgkwartier is geweest en hoe dit zich verhoudt tot de rest van hun 

dag en week. Deze uitwerking worden gemaakt in 2D omdat vooral belangrijk is wanneer en hoe lang 

men in het Mariënburgkwartier is geweest. Deze uitkomsten zijn een nuttige aanvulling op de 

movement maps die volgen uit de observaties zoals ze hiervoor beschreven staan. Omdat de 

dagbesteding van de respondenten slechts gedurende vijf dagen is gemeten zal in de 

vervolginterviews gevraagd worden of dit een representatieve week voor hen is geweest. Hierdoor 

wordt het complete beeld verkregen van de dagbestedingen en dagelijkse ritmes van de 

respondenten. De resultaten zullen verwerkt worden in het Case study hoofdstuk. 
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Interviews  

Het resultaat van de interviews zijn de audio-bandopnames en aantekeningen die tijdens de 

interviews gemaakt worden. Van deze bandopnames worden allemaal letterlijke transscripties 

gemaakt waarbij de intonatie en lichaamstaal die de respondent laat zien en horen tijdens de 

interviews tevens in deze uitwerkingen vermeld zal worden om geen informatie verloren te laten 

gaan. (Bryman, 2008, p. 476; Morgan en Spanish, 1984) Indien een respondent in het interview 

uitweidt over een onderwerp dat in geen enkel geval nuttig zou kunnen zijn voor deze thesis zal dit 

gedeelte niet uitgetypt of verwerkt worden in de resultaten.  Aangezien de bewoners en de 

bezoekers met behulp van een (gedeeltelijk) andere vragenlijst geïnterviewd worden zal in de 

uitwerking dezelfde tweedeling aangehouden worden. De analyse en verwerking van de data zal 

geschieden door middel van ‘coding’ uit de grounded theory.  

De transcripties van de bewoners en de bezoekers worden gecodeerd om analyse mogelijk te 

maken. Dit houdt in dat deze data eerst worden benoemd en gecategoriseerd naar onderwerp, het 

zogenaamde ‘open coding’ . Dit gebeurt door de data op te delen in discrete stukken, deze grondig te 

bekijken, te controleren op overeenkomsten en verschillen, en kritisch vraagtekens bij het fenomeen 

zetten. (Strauss & Corbin, 1990, pp 62) Elke observatie, zin, paragraaf, incident, idee, gebeurtenis 

wordt een naam gegeven die staat voor een bepaald fenomeen. (Strauss & Corbin, 1990, pp 63-64) 

Concepten die hetzelfde fenomeen lijken te omvatten moeten gegroepeerd worden, dit heet 

categoriseren. De naam moet abstract zijn ten opzichte van de concepten en subcategorieën. 

(Strauss & Corbin, 1990, pp 65) Elk fenomeen heeft vervolgens zekere eigenschappen welke 

gedimensionaliseerd kunnen worden. (Strauss & Corbin, 1990, pp 69) Voorbeelden zijn frequentie, 

snelheid, duur, intensiteit, hoe, wie is er nog meer bij betrokken, wanneer gebeurt het, hoe luid of 

stil, openlijk of stiekem, verbaal of lichamelijke uitdrukkingen, etc. (Strauss & Corbin, 1990, pp 71) 

Deze eigenschappen gebeuren uiteindelijk ook met een bepaalde dynamiek, bijvoorbeeld hard of 

zacht, vaak of nooit, snel of langzaam, etc. (Strauss & Corbin, 1990, pp 72) om de ritmes te 

omschrijven en categoriseren. De vragen uit de interviews zijn gecodeerd en verdeeld in vijf 

categorieën van fenomenen die voor de bewoners en de bezoekers licht van elkaar afwijken. De 

vragen en antwoorden van de bezoekers zijn onderverdeeld in de categorieën ‘Sociaal profiel’, 

‘Wensen, behoeftes en verwachtingen van een binnenstad’, ‘Gebruik en ritmes van de bezoekers’, 

‘Manier van bezoeken’ en ‘Beleving en typering van Mariënburg’. De vragen en antwoorden voor de 

bewoners in ‘Sociaal profiel’, ‘Wensen, behoeftes en verwachtingen van wonen in een binnenstad, 

‘Gebruik van de woonomgeving en openbare ruimte’, ‘Ritmes van de bewoners en het 

Mariënburgkwartier’ en ‘Beleving en typering van Mariënburg’.De gecodeerde interviews van de 

bezoekers en bewoners zijn te vinden in bijlage F. 

In het tweede onderdeel van de verwerking en analyse van de transcripties worden de 

categorieën uit de open coding met elkaar in verband gebracht, dit noemt men ‘axial coding’.  Dit is 

gedaan volgens het ‘Paradigm model’ waarmee categorieën aan elkaar verbonden worden door 

constant een aantal stappen te doorlopen bij de analyse van een categorie. Per categorie wordt 

bepaald wat de causale condities zijn, wat het fenomeen behelst, in welke context dit gebeurt, welke 

condities hier invloed op hebben, welke acties of interacties hier uit volgen en wat uiteindelijk de 

consequenties van het fenomeen zijn. Deze stappen staan voor de bezoekers en de bewoners 

aangegeven in de volgende tabel. (Strauss & Corbin, 1990, pp 96-115) 
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 Bezoekers Bewoners 

Causale condities - Sociaal-culturele factoren, dagelijks 
leefritme, levensstijl en 
mogelijkheden en beperkingen  

- Persoonlijke voorkeuren  
- Gebruik en beleving van het 

Mariënburgkwartier 

- Sociaal-culturele factoren, dagelijks 
leefritme, levensstijl en 
mogelijkheden en beperkingen 

- Persoonlijke voorkeuren 
- Gebruik en beleving van het 

Mariënburgkwartier 

Fenomeen Vrije tijdsbesteding in het 
Mariënburgkwartier. 

Wonen en vrije tijdsbesteding in het 
Mariënburgkwartier. 

Context 
 

Het Mariënburgkwartier als winkel-, 
horeca- en verblijfsruimte. 

Het Mariënburgkwartier als 
woonomgeving en winkel-, horeca- en 
verblijfsruimte. 

Condities van 
invloed 
 

- Ritmes van andere individuen 
- Natuurlijke omstandigheden 
- Mobiele materiële objecten 
- Fysieke uiterlijk en functies 

- Ritmes van andere individuen 
- Natuurlijke omstandigheden 
- Mobiele materiële objecten 
- Fysieke uiterlijk en functies 

Actie/interactieve 
strategieën 

Ritme in het Mariënburgkwartier (het 
wel of niet gebruik maken of verblijven 
in het gebied) 

Ritme in het Mariënburgkwartier (het 
wel of niet gebruik maken of verblijven 
in het gebied) 

Consequenties 
 

Het wel of niet gebruik maken of 
verblijven in het Mariënburgkwartier. 

Het wel of niet tevreden zijn met je 
woonomgeving.  

Tabel 1:  Axial coding van de interviewresultaten 

 

In de praktijk betekende dit dat bij de analyse van de antwoorden van de respondenten steeds 

onderscheid is gemaakt tussen gebruik, ritmes en beleving van het Mariënburgkwartier omdat men 

deze onderdelen veelal combineert in zijn of haar antwoorden. Dit bracht de onderlinge categorieën 

in verband met elkaar. Daarnaast is de categorie ‘sociaal profiel’ ook constant in verband gebracht 

met de antwoorden van de respondenten uit de overige categorieën. Het gebruik, de ritmes en 

beleving hangt immers sterk samen met persoonlijke eigenschappen als sexe, leeftijd, 

huishoudensamenstelling en het wel of niet hebben van een baan. Tenslotte worden bij de  analyse 

de gegeven antwoorden telkens vergeleken met de veronderstellingen die gemaakt zijn in de 

inleiding en het theoretisch kader waardoor er een constant proces van inductie en deductie gaande 

is. (Strauss & Corbin, 1990, pp 111-112) In de conclusie van deze thesis zal blijken welke bestaande 

theorieën zijn bevestigd in de case study en welke theorieën weerlegd kunnen worden. 

 
Door een combinatie te maken van bovenstaande methodes wordt er een zo volledig mogelijk beeld 

verkregen van de ritmes in en van het Mariënburgkwartier en de oorzaken en gevolgen daarvan. 

Door enkel observaties is het niet duidelijk waarom de zichtbare ritmes zich voordoen en met enkel 

interviews verkrijg je alleen subjectieve informatie. Hierdoor zal duidelijk worden welke ritmes zich 

voordoen op bepaalde momenten, hoe men dit gebruik beleeft en welke consequenties dit heeft 

voor de individuen en het Mariënburgkwartier zelf. Indien er sprake is van frictie tussen ritmes, 

eenzijdig danwel tweezijdig, kan dit aanleiding zijn voor andere keuzes van beleidsmakers en 

ontwikkelaars van herstructureringsgebieden elders en invloed hebben op de handhaving van het 

Mariënburgkwartier door de gemeente Nijmegen. 
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4. Case Study: De Ritmes van het Mariënburgkwartier 

in Nijmegen 
 

In deze case study is het Mariënburgkwartier in Nijmegen onder de loep genomen. Eerst is de plek 

omschreven zoals de beleidsmakers en ontwikkelaars het gebied destijds bedacht en gemaakt 

hebben. Vervolgens wordt onderzocht hoe de huidige bezoekers en bewoners dit gedeelte van de 

binnenstad gebruiken, hoe ze het geheel beleven en tot welke ritmes dit leidt vandaag de dag. 

  

4.1. Masterplan Mariënburg nader toegelicht 
 

In het centrum van Nijmegen is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in nieuwbouwcomplexen en 

openbare ruimte. Het Masterplan Mariënburg maakt onderdeel uit van het overkoepelende   

herinrichtingsplan genaamd Centrum 2000. Mariënburg werd een gebied met winkels, woningen, 

horeca, cultuur en sociale voorzieningen. (Gemeente Nijmegen, 2009a en 2010) Er werd hoog ingezet 

op het creëren van een hoge concentratie bezoekaantrekkende functies met een grote 

verscheidenheid, opdat het een levendig gedeelte van het centrum zou worden 24 uur per etmaal. 

De openbare ruimte functioneert hier dan ook als ontmoetingsplaats voor iedereen die hier met zijn 

eigen doel naar toe komt en verblijft. (Gemeente Nijmegen, 2009a) Bovendien zou het een nieuwe 

logische looproute compleet maken waardoor het gehele centrum van Nijmegen zou profiteren van 

de bouw van dit enorme project. (Sjoerd Soeters Architecten BV, 1995) 

 

4.1.1. Oorzaak en aanpak 

Historie Mariënburg 

De binnenstad van Nijmegen is in de nadagen van de tweede wereldoorlog per ongeluk verwoest 

door een bombardement van de geallieerden, die Nijmegen aan zagen voor een stad op Duits 

grondgebied, veroorzaakt door de ligging aan de grens met Duitsland. Uit de tijd van voor de oorlog 

zijn alleen de Mariënburgkapel en het Arsenaal overeind gebleven. Bij de wederopbouw in de jaren 

vijftig is het middeleeuwse stratenpatroon niet hergebruikt (Bureau Stedelijke Planning (online)) 

maar is er plaats gemaakt voor de auto waarvan werd verwacht dat dat in harmonie zou kunnen 

samengaan met het winkelend publiek. (Sjoerd Soeters Architecten BV, 1995) Wat resulteerde was 

een onlogische stedenbouwkundige indeling van het stratenpatroon waarbij het Mariënburggebied 

vooral bestond uit een parkeerplaats en een abrupt einde vormde van het centrumgebied. De 

bereikbaarheid van de binnenstad was onder andere hierdoor niet toereikend en er ontstond een 

neergaande beweging van bezoekersaantallen en bestedingen. Er was onvoldoende aanbod van 

cultuur en recreatiemogelijkheden en de bewoners trokken weg. Het resultaat op de plek van 

Mariënburg was een leeggelopen en vervallen gebied met een dominante parkeergarage en 

overheidsgebouwen van de politie en de sociale dienst. In 1989 vond men het tijd voor verandering 

en startte met het revitalisatieplan Centrum 2000 en hiermee het Masterplan Mariënburg. (Vera 

Yanovshtchinsky Architecten B.V. (online); Bureau Stedelijke Planning (online))  

 

Projectorganisatie 

De gemeente Nijmegen heeft vervolgens projectontwikkelaar ING Vastgoed Ontwikkeling B.V. 

aangetrokken wat leidde tot Mariënburg VOF en heeft tenslotte Architectenbureau Soeters en Van 
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Eldonk de supervisie verleend. Resultaat was een Publiek-privaat samenwerkingsverband (PPS) 

waarbij de gemeente grip hield op de kwaliteit door het mandaat in handen te houden. 

(Bureau Stedelijke Planning (online)) Deze locale overheid heeft hierdoor de kwaliteit van de 

openbare ruimte kunnen beschermen wat van oudsher ook haar taak is. Hierbij zijn de politieke wil, 

financiële middelen en menselijke krachten nodig om ervoor te kunnen zorgen dat ze hun rol volledig 

kunnen uitoefenen om het gewenste niveau van stedelijke kwaliteit te bereiken. (Parfect en Power, 

1997, p. 20) Dit was hard nodig omdat er sprake was van een groot publiek belang en het project een 

grote impact zou hebben op de rest van de binnenstad. Het gebied van het Arsenaal en de 

Moenenstraat tot de Ziekerstraat is ontwikkeld buiten het PPS-verband om door een derde partij. 

(Bureau Stedelijke Planning (online))  

 

4.1.2. Levendige ritmes en logische looproutes 

Om de levendigheid in het nieuwe Mariënburgkwartier te bereiken en de rest van het centrum mee 

te kunnen trekken in het beoogde succes, zijn het stedenbouwkundig ontwerp en de functies in het 

programma zorgvuldig ontworpen. 

 

Stedenbouwkundig ontwerp 

Het streven dat voorop stond was dus de stedenbouwkundige verbetering van het Mariënburggebied 

en hiermee de verbetering van de gehele binnenstadsstructuur. Dit hield onder andere in dat de 

straten en pleinen die aansluiten op het projectgebied werden hersteld. Bijzonder aan dit project is 

dat er door de sloop van het gebouw van Dienst Sociale Zaken en de aanleg van de Mariken- en 

Moenenstraat er een nieuwe logische winkelroute ontstond voor het centrum waardoor men niet 

meer de huidige winkelstraten op en neer hoefden te lopen maar een rondje konden maken. (Sjoerd 

Soeters Architecten BV, 1995; Spierings, 2008) De andere primaire doelen waren het herstel van de 

winkelfunctie, het heroveren van ruimte voor de voetganger en de openbaarheid van het gebied en 

van de gebouwen. Daarnaast werd er naar gestreefd de kwaliteit van de openbare ruimte te 

vergroten, de toeristisch recreatieve functie te versterken, een concentratie van culturele 

voorzieningen te bewerkstelligen en het creëren van een harmonieuze sfeer. (Archined (online); 

Bureau Stedelijke Planning (online); Sjoerd Soeters Architecten BV, 1995)  

 Uniek in dit project was dat er meerdere architecten zijn ingezet voor de grootschalige 

vernieuwing van het centrumgebied. Voor de bebouwing zelf zijn per onderdeel verschillende 

architecten aangetrokken, te weten Joris Molenaar (Molenaar & van Winden architecten), Vera 

Yanovshtchinsky architecten en Jos van Eldonk  van Soeters van Eldonk architecten. (Archined 

(online)) Van Eldonk verklaart dat dit het unieke karakter van deze plek heeft gemaakt. “We wilden 

een eigen identiteit, met variatie in gebouwen. Niet één kleur, maar meerdere, verspringende 

metselverbanden en reliëf. We hebben de traditie van de wederopbouwarchitectuur niet weggegooid, 

maar op een moderne manier gebruikt.” (Jaspers, 2010a) Onderwerpen als schaal, korrelgrootte, 

stedelijkheid, architectonische expressie in relatie tot openbare ruimte en het programma hebben 

een belangrijke rol gespeeld. (Archined (online)) Bijzonder is dat in het ontwerp gebruik is gemaakt 

van het natuurlijke hoogteverschil van vier meter door de Marikenstraat in het gebied twee over 

elkaar heen schuivende straatniveau’s te geven waardoor er twee winkellagen ontstonden met 

daarboven woningen (zie figuur 7). Dit leidde tot een intensief ruimtegebruik zonder  de kwaliteit uit 

het oog te verliezen. (Architectenweb (online); Sjoerd Soeters Architecten BV, 1995; Spierings, 2008) 

De twee winkellagen zijn onderling verbonden met trappen, hellingbanen, liften en bruggen. De 

straat zelf buigt af als een boog waardoor de bezoekers het einde van de straat niet kunnen zien en 
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steeds wisselende perspectieven ervaren wat 

uitnodigt om verder te lopen en hierdoor hun 

verblijf verlengen. Dit geeft de straat een 

geborgen uitstraling wat wordt versterkt door de 

smalle winkelstraat (7 tot 9 meter) en de 

woningen boven de winkels die licht naar voren 

hellen. (Bureau Stedelijke Planning (online);  

Archined (online); Sjoerd Soeters Architecten BV, 

1995) De beperkte breedte van de straat doet 

denken aan een middeleeuwse opzet en krijgt 

hierdoor volgens Gehl en Gemzøe een 

'charmante uitstraling'. Daarnaast creëert de 

nauwheid van de straat letterlijk een gunstig                              Figuur 7: Niveaus in de Marikenstraat 

klimaat omdat de wind over het gebied heen                 (Bureau Stedelijke Planning (online), bewerkt)  

waait. (Gehl en Gemzøe, 2004, p. 27 en 30) Deze gebogen straat op twee niveaus beschouwt Van 

Eldonk als de mooiste ontwerpkeuze. Je ervaart het met verrassingen en prikkelingen: “Pas 

halverwege zie je het Arsenaal. Elke stap geeft nieuwe tintelingen”. (Jaspers, 2010a) 

De besloten en intensieve bebouwing van het project heeft een menselijke maat (Spierings, 

2008) en een relatief fijne schaal waardoor men zich er gemakkelijk mee kan identificeren. Immers 

als ruimte een beperkte afmeting heeft brengt het mensen en de gebouwen dichter bij elkaar 

waardoor er een gebied ontstaat dat de zintuigen stimuleert en als prettig ervaren wordt. De smalle 

winkelpanden in de Mariken- en Moenenstraat zorgen er bovendien voor dat de straat interessant 

wordt, vanwege de vele etalages en functies die je aandacht trekken. Vele smalle gebouwen hebben 

het aanzicht van een verticale structuur met als belangrijk visueel effect dat de afstanden korter 

lijken. Hierdoor is het prettiger en comfortabeler om door een (binnen)stad te lopen waardoor men 

zijn verblijf verlengt. Bovendien zorgt het licht vanuit de panden die de straat op schijnen en het 

gebied verlichten ervoor dat men een gevoel van veiligheid en comfort heeft. Een aantrekkelijke plint 

van panden kan er zelfs voor zorgen dat men het leuk vindt om door de straat te lopen als de winkels 

gesloten zijn, om te ‘window-shoppen’. (Gehl en Gemzøe, 2004, p. 32) Voetgangers staan centraal en 

bepalen hier winkelend en wandelend het straatbeeld omdat het gebied niet toegankelijk is voor 

auto’s. (Sjoerd Soeters Architecten BV, 1995; Spierings, 2008) De woningen zijn echter wel tot op 

korte afstand met de auto te bereiken doordat de bewoners gebruik kunnen maken van de 

stadhuisgarage die bereikbaar is via een tunnel vanaf de Mariënburgsestraat. (Sjoerd Soeters 

Architecten BV, 1995) Hierdoor is het een comfortabele plek omdat men niet hoeft uit te kijken voor 

auto’s of steeds moet wachten voor verkeerslichten. (Gehl en Gemzøe, 2004, p. 51)  

 

Het programma 

Zoals ook al hierboven is aangegeven is er gekozen voor een mix van de functies wonen, winkelen, 

cultuur en horeca wat de levendigheid van het gebied ten goede zou komen volgens de architect Van 

Eldonk. Hij zegt hierover: “Bezoekers moeten in de stad kunnen blijven hangen. Daarvoor moet je 

meer bieden dan winkelen. Het gaat om de combinatie met een terrasje pakken, naar de film gaan, 

de bibliotheek bezoeken” (Jaspers, 2010a). De stad is hierdoor meer divers en levendig tijdens de dag 

en tijdens de nacht zorgt een goede verdeling van nachtelijke functies voor een veiligere en 

vriendelijkere binnenstad. (Gehl en Gemzøe, 2004, p. 34; Kent en Myrick, 2003; Sjoerd Soeters  
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Figuur 8: Schets van de functies winkels en woningen uit het Masterplan (Sjoerd Soeters Architecten BV, 1995) 

 

Architecten BV, 1995) Het feit dat er ook mensen wonen in het gebied voegt een extra dimensie toe. 

Het betekent dat mensen leven in de stad en zich bekommeren om dit deel. Ze maken de binnenstad                   

tot een vitaal deel van de stad gedurende de dag en nacht maar ook tijdens de vakanties, doordat ze 

daar hun dagelijkse bezigheden hebben zoals het doen van de dagelijkse boodschappen en aldus 

voorkomen dat het gebied verlaten is. (Gehl en Gemzøe, 2004, p. 36)       

De gemeente Nijmegen wilde met het Mariënburgkwartier een unieke straat toevoegen aan 

de binnenstad die anders was dan de andere winkelstraten in de stad. Het resultaat was een 

exclusieve winkelstraat met winkelen op twee niveaus, horeca en 74 luxe appartementen. In plaats 

van een eindeloze rij van ketenwinkels kregen de speciaalzaken in het hogere segment voorrang om 

zich daar te vestigen. Dit kwam ook voort uit het feit dat er geen behoefte meer was aan uitbreiding 

van de bekende landelijke winkelketens en er een groot tekort was aan speciaalzaken. De doelgroep 

die de gemeente voor ogen had waren ook de bezoekers met een gemiddeld tot hoger 

bestedingniveau. De speciaalzaken werden actief aangetrokken door de huren van de winkelpanden 

laag te houden wat  mogelijk was door het dubbele maaiveld in de Marikenstraat. (Bureau Stedelijke 

Planning (online)) De woningen bestaan uit appartementen en maisonnettes met een buitenruimte 

op het dak. (Bureau Stedelijke Planning (online); Archined (online)) De voorzieningen aan het 

Mariënburgplein voorziet in de overige onderdelen van het programma. In het oude politiegebouw is 

het gemeentearchief, dienst Sociale Zaken, Centrum voor Werk en Inkomen en de centrale 

bibliotheek gevestigd. Aan de buitenzijde is een wand geplaatst die bestaat uit verschillende gevels 

wat de suggestie werkt van aparte gebouwen.  Elke organisatie heeft als het ware een eigen 

herkenbare gevel gekregen met een eigen karakter ontworpen door Jos van Eldonk van Soeters van 

Eldonk architecten. In een poortgebouw is het theater-filmhuis LUX gevestigd die de voormalige 

functies van het filmhuis Cinemariënburg en politiek cultureelcentrum O42 heeft overgenomen. In 

het voormalige Arsenaal is het Vlaams Cultureel Centrum ondergebracht met op de begane grond 

een horecafunctie genaamd Vlaams Arsenaal. De Mariënburgkapel heeft momenteel geen duidelijke 

functie en ligt letterlijk ingebed in het midden op het Mariënburgplein. (Archined (online); 

Bureau Stedelijke Planning (online); Sjoerd Soeters Architecten BV, 1995) Bijzonder in de 

Marikenstraat is tenslotte het Raadhuishof op het hogere niveau, wat ingeklemd is tussen het 

gemeentehuis en de panden van de Marikenstraat. In het hofje staat een oorlogsmonument, "De 
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Schommel” van kunstenaar Henk Vosch, dat herinnert aan het bombardement tijdens de tweede 

wereldoorlog. Bij dit monument is deze geschiedenis te lezen. De tekst luidt: "Dit monument houdt 

de herinnering levend aan het bombardement van geallieerde vliegtuigen die bij vergissing op 22 

februari 1944 hun bommen op de stad Nijmegen lieten vallen. Het centrum werd toen bijna geheel 

verwoest. Het beeld is een gedenkteken voor de 763 mensen die hierbij omgekomen zijn. Onder hen 

24 kinderen en 8 zusters van de kleuterschool van de Zusters van Sociëteit van J.M.J. die op deze 

plaats stond. De bomen van de voormalige speelplaats zijn de laatste getuigen van deze dramatische 

gebeurtenis" (Noviomagum (online)).  

Naast winkelen en gebruik maken van horeca en andere voorzieningen is een binnenstad ook 

een ontmoetingsplek voor mensen. Het verblijf is optioneel en men spendeert er tijd omdat ze dat 

willen. (Gehl en Gemzøe, 2004, p. 59) Hoe meer plekken er zijn om te zitten in een gebied, hoe meer 

mensen er gaan zitten. (Gehl en Gemzøe, 2004, p. 60) Door de zeer beperkte hoeveelheid bankjes in 

het gebied, namelijk slechts één, wordt deze vorm van verblijf niet gestimuleerd. De trappen die het 

hoogteverschil overbruggen dienen wel als secundaire zitelementen. Het Mariënburgplein is 

daarnaast bijzonder geschikt voor evenementen en markten. Elke zaterdag bevindt zich er de 

boekenmarkt en elke laatste zaterdag van de maand de kunst-, creatief- en curiosamarkt. 

(Nijmegen.nl, markten (online)) Ook tijdens de kermis en de Nijmeegse vierdaagse wordt het 

Mariënburgkwartier niet overgeslagen voor de plaatsing van attracties en podia. Deze activiteiten en 

evenementen dragen bij aan de aantrekkelijkheid van de stad en maken de stad interessant, 

vermakelijk en onvoorspelbaar. (Gehl en Gemzøe, 2004, p. 67)  

 

4.1.3. Tien jaar na de oplevering 

Vlak na de oplevering hebben diverse vakbladen hun lof uitgesproken over het project. Zo vermeldt 

het vakblad Bouw van augustus 2001 het als een “Architectonische trekpleister” omdat het “ 

gerevitaliseerde stadshart (de Nijmeegse binnenstad) weer op de kaart staat bij de consument uit 

Nijmegen en omstreken” (Vera Yanovshtchinsky Architecten B.V. (online)). Vakblad De Architect van 

februari 2001 zegt dat het een “herkenbaar stadscentrum is geworden zonder historische 

reconstructie” wat bijzonder is. Daarnaast stelt het blad dat  “dankzij het intieme karakter van de 

openbare ruimte, de vorm van de gebouwen en de bereikte detaillering en materialisatie Mariënburg 

naadloos opgaat in de omringende stad” (Vera Yanovshtchinsky Architecten B.V. (online)). Ook heeft 

het project de  International Council of Shopping Centres (ICSC) European Award 2001 gewonnen in 

de categorie beste regionale winkelcentrum en mooiste winkelstraat van Europa. (ICSC (online))  

 

Een van de architecten, Jos Eldonk, is vanwege het 10 jarig jubileum in 2010 van het 

Mariënburgkwartier  geïnterviewd door dagblad De Gelderlander. Tien jaar na dato heeft hij geen 

twijfels over de kwaliteit van het Mariënburgkwartier. De beperkte straatbreedte van de 

Marikenstraat heeft de architect wel zorgen gebaard maar hij is er nu van overtuigd dat dat een 

juiste keuze is geweest. Andere gemeenten schijnen dit ook zo te beleven want sinds de oplevering 

hebben velen van hen zich gemeld bij Van Eldonk en Soeters Architecten waardoor Van Eldonk 

Mariënburg is gaan zien als de moeder van hun volgende stedenbouwkundige plannen. (Jaspers, 

2010a) Ook de wethouder van financiën ten tijde van de planvorming is nog steeds heel blij dat hij de 

plannen door de raad heeft geloodst. “Het heeft de stad goed gedaan”, aldus de oud-wethouder 

Ronald Migo. Het heeft Nijmegen volgens hem internationale allure gegeven en de rest van het 

centrum meegetrokken in haar succes, de ringstraten en de Molenpoortpassage hebben hier zeker 

van geprofiteerd. (van de Louw, 2010)  
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De gemeente Nijmegen houdt daarnaast haar stad ook nauwlettend in de gaten waardoor haar 

afdeling voor Onderzoek & Statistiek ieder jaar een stadsmonitor van de stad maakt. Hierin is te lezen 

hoe het gaat met de stad inzake imago, bevolking, veiligheid, de fysieke leefomgeving, etc. en hoe 

deze aspecten zich ontwikkelen per wijk en in de stad als geheel. De uitkomsten hiervan uit 2009 en 

2010 zijn meegenomen in de analyse van deze case study waar dit nuttig was. Daarnaast heeft de 

eerder genoemde krant De Gelderlander tevens naar aanleiding van het tien jarig jubileum een 

internetpoll te houden over het gebruik van en de tevredenheid over dit gebied, die is ingevuld door 

485 mensen. Enkele uitkomsten van dit onderzoekje zijn verwerkt in de case study van deze scriptie 

en de gehele enquête met vragen en antwoorden is bijgevoegd in bijlage H. 

 

Of de beleidsdoelen zijn gehaald en het Mariënburgkwartier inderdaad het levendige hart is 

geworden van de binnenstad en het gehele centrum heeft geprofiteerd van dit beoogde doel, is in de 

rest van deze case study onderzocht. Met behulp van ritmeanalyse is het gebruik en de beleving van 

bezoekers en bewoners van deze locatie geobserveerd en nader onderzocht aan de hand van 

interviews. 

 

4.2. Dagelijkse ritmes in de openbare ruimte 
 
Uit de observaties is gebleken dat de levendigheid van het Mariënburgkwartier zeer afhankelijk is van 

de natuurlijke omstandigheden als het moment in een etmaal, de dag van de week, de seizoenen en 

de   weersomstandigheden. Daarnaast hebben de ritmes van de aanwezige functies veel invloed op 

de menselijke gebruiksritmes in het Mariënburgkwartier. Zo wordt het gebied in het weekend, op 

koopavond en koopzondag veel drukker bezocht dan doordeweeks. Op doordeweekse dagen zijn er 

in de ochtenden heel weinig mensen op straat maar tijdens het middaguur trekt het sterk aan en zie 

je veel passanten die het gebied bezoeken tijdens hun lunchpauze van werk, wat een lineair ritme in 

het gebied vormt. Deze drukkere periode op de dag houdt veelal aan tot ongeveer vier uur waarna 

het aantal bezoekers weer sterk afneemt. Daarnaast houden straatverkopers en toeristen hetzelfde 

ritme aan, zij zijn doordeweeks vrijwel afwezig en in de weekenden weldegelijk aanwezig in het 

Mariënburgkwartier. Op zaterdag en koopzondag lopen er beduidend meer mensen op straat, alleen 

de groep kantoormensen is dan juist weer niet te ontdekken in het gebied. De vrijdag is al een 

aanloopdag naar het weekend en er zijn dan ook meer mensen in het Mariënburgkwartier 

vergeleken met de andere doordeweekse dagen. Van de overige doordeweekse dagen zijn de 

maandag- en woensdagmiddag het drukst. Op maandagmiddag is het drukker in de winkels vanwege 

de markt aan de rand van het Mariënburgkwartier volgens een tweetal winkeliers. (bijlage C) Deze 

observaties zijn gevisualiseerd in movement maps (zie figuur 9 t/m 12) waarop de plek en intensiteit 

staat aangegeven van de bezoekersstromen. (Low, 2000, p. 162-168) De kaartjes hebben een 

onderverdeling naar moment van de dag (overdag en ’s avonds) en moment van de week 

(doordeweeks en weekend). 

 

De gekleurde lijnen in de hierna volgende movement maps representeren bezoekers met ieder zijn 

eigen modaliteit. De groene lijnen staan voor voetgangers, de gele lijnen voor fietsers en de paarse 

lijnen voor autoverkeer. In de kaartjes is te zien dat de stroom richting de uitgang bij de LUX bestaat 

uit fietsers, auto’s en voetgangers, de lijn naar het Koningsplein uit fietsers en voetgangers en de 

lijnen in de Mariken- en Moenenstraat alleen uit voetgangers. 
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Movement maps van het gebruik en de intensiteit overdag in het Mariënburgkwartier 

De gekleurde lijnen geven aan waar de bezoekers zich bevinden en de dikte van de lijn geeft de intensiteit van 

de bezoekersstroom aan. 

  

 
 
 
 
 
Legenda 

Voetgangers 
Fietsers 
Autoverkeer 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 9: Doordeweeks overdag     Figuur 10: Weekend overdag 

 
 
 
Movement maps van het gebruik en de intensiteit ’s avonds in het Mariënburgkwartier 
De groene lijnen geven aan waar de passanten zich bevinden en de dikte van de lijn geeft de intensiteit van de 

bezoekersstroom aan. 
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Figuur 11: Doordeweeks ‘s avonds                             Figuur 12: Weekend ‘s avonds 
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Uit de bovenstaande movement maps blijkt dat overdag de Marikenstraat het drukst bezocht is van 

het hele gebied en met name in het weekend (zaterdag). De groene lijn in het Raadhuishof op de 

doordeweekse dagen geeft de looproute van werknemers vanuit het gemeentehuis aan, welke goed 

zichtbaar is rond het middaguur op deze plek in het gebied. In de avonduren overheerst er een 

geheel ander beeld in het Mariënburgkwartier. Dan komen er slechts sporadisch bezoekers in de 

Mariken- of de Moenenstraat. Rond en op het Mariënburgplein en de weg naar het Koningsplein 

kom je dan iets meer mensen tegen maar dit zijn slechts passanten of specifiek bezoekers van de 

LUX. In het Raadhuishof zit zo nu en dan een groepje jongeren ’s avonds maar daar is het ook 

regelmatig op die momenten uitgestorven. In de weekenden is het beeld wel wat anders. In de 

Mariken- en de Moenenstraat lopen hier en daar mensen die op weg zijn naar andere locaties in de 

binnenstad waardoor het zeker niet zo rustig is als doordeweeks. Rondom de LUX en de weg naar het 

Koningsplein lopen en fietsen behoorlijk wat mensen wat zeer levendig aandoet. Ook in het 

Raadhuishof zijn de jongeren dan vaak te vinden.  

 

Duidelijk is dat het verschil in bezoekersaantallen erg variabel is gedurende de week. Een benadering 

van het druktebeeld in de Marikenstraat staat in de onderstaande figuur 13 weergegeven.  
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Figuur 13: Druktebeeld in de Marikenstraat 

 

Op een gemiddelde zaterdag lopen er op het drukste moment van de dag (tussen 13:00 en 16:00 

uur)  gemiddeld 7000 mensen per uur door de Marikenstraat. Tijdens de ochtenduren (tussen 10:00 

en 12:00 uur) zijn dit er gemiddeld 3000 en na sluitingstijd van de winkels neemt het aantal 

bezoekers weer in een rap tempo af tot een gemiddelde van 200 mensen per uur. Vanaf ongeveer 

24:00 uur en tijdens de nacht loopt er slechts sporadisch een enkele persoon door de straat. Op 

doordeweekse dagen komen er vooral bezoekers rond het middag uur in het gebied zoals hiervoor 

ook al is vertelt. Dit aantal ligt rond de 2000 passanten per uur tussen 12:00 en 15:00 uur. Daarna 

neemt het aantal bezoekers weer sterk af.    
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Bij de observaties valt op dat de weersomstandigheden de ritmes in het Mariënburgkwartier kunnen 

bepalen. Tijdens een van de observatieperioden gaan de weersomstandigheden plotseling over van 

zonnig naar regen en binnen een paar seconden is de Marikenstraat bijna uitgestorven. Daarentegen 

is het op dagen met lekker weer extra druk, wat goed te zien is aan de lange rijen bij de ijswinkel 

Swirl. Deze geobserveerde ritmes zijn bijna allemaal cyclisch van aard, men komt er immers vooral 

als dit hen uitkomt en is ook zo weer weg als de weersomstandigheden veranderen. Dit geldt niet 

voor de lineaire ritmes in het gebied die zijn waargenomen. Zo zijn er elke dag tijdens de 

ochtenduren vrachtwagens bezig met laden en lossen ten behoeve van de winkels en 

horecagelegenheden. Daarnaast maakt de gemeentelijke reinigingsdienst elke ochtend de straten 

van het gebied schoon evenals op zaterdag na sluitingstijd van de winkels. Deze ritmes gaan altijd 

door, met goed en slecht weer. De bovenstaande observaties komen sterk overeen met wat de 

bezoekers en bewoners hebben ingevuld in de verplaatsingsdagboekjes. Deze gegevens zijn 

eveneens verwerkt tot tijdruimtepaden in de volgende paragrafen en zijn tevens te vinden in een 

uitvergrote versie in bijlage I. 

 

4.3.Bezoekers van het Mariënburgkwartier 
 
Iedereen heeft zo zijn voorkeuren en gewoontes als het om het bezoeken van een stedelijke 

binnenstad gaat. De meeste respondenten geven aan voor winkels naar een centrum te komen om 

daar gericht aankopen te doen. Maar ook voor de horeca zoekt men de binnenstad op. Daarnaast 

vindt men het culturele aanbod en bezienswaardigheden trekkers, maar belangrijker is het uiterlijk, 

de uitstraling en sfeer van een plek die met een bijbehorende levendigheid gepaard moet gaan om 

bezoekers te blijven aantrekken en interessant te blijven. Een respondent weet goed te verwoorden 

waardoor een stad levendig is. “Ik denk dat een stadscentrum een soort kantorenfunctie moet 

hebben, dus met name een ochtend en een middag functie, een winkelfunctie die meer in de middag 

en in de avonden zit, en een horecafunctie die tot in de nacht doorloopt. En ideaal is een centrum dat 

die functies combineert, het is gevoelsmatig een belangrijke voorwaarde voor een levendig 

stadscentrum.” (Man, 32 jaar, fulltime werkend) Multifunctioneel als het Mariënburggebied is met 

haar diversiteit aan functies zou het dus ruim aan deze voorwaarde moeten voldoen. Er werd  dan 

ook bevestigend gereageerd door de geïnterviewde bezoekers dat het een compleet gebied is waar 

alles wel te vinden is wat men zoekt in een binnenstad. “Je hebt er lunchdingetjes, je kan er zitten, je 

hebt er alle winkels eigenlijk, ja, kleding, drogisterijen. Het Vlaams Arsenaal kan je ook uit eten. Dus 

ja, eigenlijk zit alles er wel in *…+ je hebt er wel veel verschillende dingen zitten.” (Vrouw, 25 jaar, 

fulltime werkend) Maar niet iedereen vindt dat het Mariënburggebied zo veelzijdig is. “Als er meer 

horeca was geweest, zou ik er denk ik nog veel vaker komen. Ik vind het wel jammer dat je 

bijvoorbeeld aan de onderkant niet iets van een broodjeszaak hebt waar je iets kan eten en kunt 

zitten.” (Man, 28 jaar, fulltime werkend) Ondanks dat er behoorlijk wat horeca en sociale 

voorzieningen te vinden zijn, zien sommigen het Mariënburggebied voornamelijk als een 

winkelgebied.  

 

4.3.1. Ritmes van de bezoekers 
 
Winkelen is voor velen dan ook de absolute hoofdfunctie van Mariënburg en de meest voorkomende 

reden om dit gebied te bezoeken voor de bezoekersrespondenten. Dit wordt bevestigd door 

Stadscentrummonitor 2008-2009 waaruit blijkt dat 82% winkelen als haar hoofddoel beschouwt als 
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men naar het centrum gaat. (Gemeente Nijmegen, 2009b) De horeca komt bij de respondenten op een 

tweede plek, de helft maakt daar regelmatig gebruik van, anderen niet of nauwelijks. De overige 

voorzieningen zoals de bibliotheek worden sporadisch gebruikt door de respondenten, door een 

enkeling wordt het juist erg gewaardeerd dat de bibliotheek nu daar zit en ze er sneller even heen 

gaat. “ Ik ga nu makkelijker, want in het verleden was die waar de Lindenberg zit en dat ligt toch echt 

uit de route. En nu loop je daar toch makkelijker binnen om even te kijken.”(Vrouw, 59 jaar, deeltijd 

werkend) Ook geven drie respondenten uit zichzelf aan dat ze de verschillende functies gebruiken 

omdat ze dicht bij elkaar liggen en je er aan herinnerd wordt. “De bieb ga ik ook naar toe, vaak in 

combinatie met winkelen.” (Vrouw, 25 jaar, fulltime (onregelmatige uren) werkend) ”Je combineert 

wel ook heel makkelijk dingen met elkaar, omdat het in elkaars nabijheid ligt. Dat je op het idee komt, 

dan ga je bijvoorbeeld voor de bibliotheek en dan denk je 'oja, dan kan ik nu ook wel dat, en ook wel 

dat'.” (Vrouw, 59 jaar, deeltijd werkend) Ook andersom wordt de combinatie van functies als handig 

ervaren. “Ik ga bijna nooit naar de Mariënburg bibliotheek, maar meestal naar de Muntweg. Maar 

wel af en toe als het gewoon praktischer uit komt als we toch naar de stad moeten om iets te kopen.” 

(Vrouw, 44 jaar, deeltijd werkend) Tenslotte geeft men aan niet altijd perse winkels in te gaan als ze 

het gebied betreden maar lopen er simpelweg ook gewoon doorheen voor de sfeer en de 

gezelligheid en om het rondje af te maken terug naar het begin van het centrum. De 

Stadscentrummonitor 2008-2009 geeft eveneens aan dat men (17%) hiervoor het centrum bezoekt. 

(Gemeente Nijmegen, 2009b) 

 
In de volgende figuren (14 t/m 16) is de tijdsbesteding weergegeven van de bezoekersrespondenten 

op verschillende dagen van de week en welke locaties men heeft bezocht tijdens deze dagen.  

 
Tijdruimtepaden bezoekers 

 
Figuur 14: Tijdruimtepad Bezoekers Maandag   Figuur 15: Tijdruimtepad Bezoekers Donderdag 
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Figuur 16: Tijdruimtepad Bezoekers Zaterdag 

 

Uit de bovenstaande tijdruimtepaden is op te maken dat de bezoekers tijdens de periode van het 

onderzoek niet of nauwelijks in het Mariënburgkwartier komen doordeweeks, met een uitzondering 

van de maandagmiddag en -avond. In het weekend bezoekt een groot deel van de respondenten het 

gebied en de rest van het centrum weldegelijk. In de bovenstaande figuren is af te lezen dat tussen 

12:00 uur en 16:00 uur en 17:30 uur en 19:00 uur het gebied wordt bezocht door de onderzochte 

groep bezoekers. Tenslotte ondersteunen en bevestigen hun antwoorden dit ook tijdens de 

interviews. Aangezien de  activiteiten van de bezoekers zich bijna alleen beperken tot winkelen en 

bezoek aan de horeca wordt hier nu nader op ingegaan.  

 

Winkelen 

Winkelen is meest gedane activiteit in het gebied, acht van de tien respondenten maakt dan ook met 

enige regelmaat gebruik van de winkels in de Mariken- en Moenenstraat. De rest doet dit nauwelijks 

wat volgens hen komt door het aanbod wat niet op hun wensen aansluit. Maar de overgrote 

meerderheid spreekt dit tegen en zegt dat juist het winkelaanbod ervoor zorgt dat ze daar komen. 

Dit sluit aan bij de uitslagen van de internetpoll van de Gelderlander waarbij 45,4% vindt dat de 

Marikenstraat een leuke variatie aan winkels heeft en 35,2% de straat beleeft als een gewone 

winkelstraat die voor hun gevoel nauwelijks is te onderscheiden van de rest van de Nijmeegse 

winkelstraten maar er wel met tevredenheid gaat winkelen. Tenslotte vindt 19,4% het winkelaanbod 

er tegenvallen (Gelderlander, 2010), net als twintig procent van de geïnterviewde bezoekers. “In de 

Marikenstraat en in de Moenenstraat heb je heel veel leuke winkels. Dus daar kom ik inderdaad, dat 

is wel de reden.” (Vrouw, 23 jaar, student) De boekhandel Dekker van de Vegt (Selexyz) in de 

Marikenstraat is een geliefde winkel van vele respondenten. In deze winkel is een koffiecorner 

geïntegreerd waardoor men hier op zijn gemak onder het genot van een kop koffie zijn aankopen kan 

bepalen. Deze prettige plek is een typisch voorbeeld van versmelting van winkelen met vermaak. De 

drogisterijen Etos en Kruidvat komen op een tweede plaats van meest bezochte winkels door de 

respondenten en tenslotte de kledingwinkels op een derde plaats. Toch wordt er ook wel een zekere 

exclusiviteit gemist aan winkels waardoor sommigen er niet gaan winkelen voor o.a. kleding. “Ik 
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gebruik Nijmegen eigenlijk niet zo heel veel om te winkelen, ik denk dat dat door het winkelaanbod 

komt. Daarnaast vind ik het ook leuk om elders te winkelen omdat je dan ook meer kans hebt dat  

niet iedereen er in rond loopt he?” (Vrouw, 57 jaar, deeltijd werkend) Ook uit de 

stadscentrummonitor 2008-2009 blijkt dat een kwart van deze respondenten een exclusiviteit in het 

winkelaanbod mist. Zo zou men graag een Bijenkorf of ander luxe warenhuis in Nijmegen zien en ook 

kleine exclusieve winkeltjes wordt door hen gemist. (Gemeente Nijmegen, 2009b) Goed nieuws voor de 

respondenten die exclusieve en luxe winkels missen in het gebied, is dat er ten tijde van dit 

onderzoek een vijftal nieuwe luxe winkels (waaronder een Hugo Boss store en twee andere 

herenmode zaken) zijn geopend in de Marikenstraat. 

 
Momenten van winkelen  
De momenten waarop de respondenten de winkels bezoeken hangt voor een groot deel af van hun 

dagelijkse leefritme en met name hun werksituatie. De respondenten die fulltime werken kunnen 

doordeweeks niet naar de stad en gaan dus zaterdag of zondag, ondanks de drukte. “Doordeweeks 

heb ik het sowieso redelijk druk. Ik probeer eigenlijk de zaterdag meestal toch wel te vermijden in de 

stad, omdat het meestal gewoon te druk is. Meestal komt het er doordeweeks niet van, dan ga ik 

toch ’s zaterdags naar de stad en als het koopzondag is doe ik net waar ik zin in heb.” (Man, 28 jaar, 

fulltime werkend) De fulltime werkende respondenten maken dan ook met enige regelmaat gebruik 

van de koopzondagen, twee van hen doen dat regelmatig en twee soms als het zo uitkomt. “Dat 

hangt er helemaal vanaf hoe het met werken is want als ik op zaterdag moet werken en op zondag 

niet en het is koopzondag dan ga ik natuurlijk op zondag. Ik zou op zondag ook nog even een rondje 

door de stad kunnen lopen als ik zaterdag al geweest ben.” (Vrouw, 25 jaar, fulltime (onregelmatige 

uren) werkend) De respondenten die deeltijdwerken of student zijn gaan juist als het even kan 

doordeweeks en de zaterdag bewust niet. “Ja, zeker, ik vermijd zaterdag. Bewust. Als ik het 

doordeweeks kan doen dan doe ik het meestal inderdaad als ik net thuis kom dan maak ik nog even 

gauw een rondje. Nee, dan sta je in een winkel met 3000 andere mensen, nee, dat vind ik echt 

helemaal niks. (ze lacht) en dat er dan mensen voor je lopen die veel te langzaam lopen, o nee, daar 

kan ik me echt vreselijk aan irriteren.” (Vrouw, 23 jaar, student) ”Als ik de stad in ga (om de winkelen) 

dan doe ik dat doordeweeks, dan ga ik meestal doordeweeks omdat het dan een stuk rustiger is. Op 

zaterdag en op koopzondag is het altijd heel druk dus dat probeer ik te vermijden.” (Man, 20 jaar, 

student) De respondenten die deeltijdwerken hebben schijnbaar de koopzondag dus niet nodig, 

immers geven vier van hen aan nooit naar de koopzondagen te gaan, een heel soms en een zegt wel 

af en toe te gaan. “Bijna nooit, tenzij ik echt iets nodig heb ofzo. Af en toe is het wel handig. Maar 

meestal ben ik op zondag gewoon thuis.” (Vrouw, 23 jaar, student) “Nooit, geen bepaalde reden. ik 

heb voldoende vrij he? Dus ik hoef niet op die zondag.” (Vrouw, 57 jaar, deeltijd werkend) Maar ze 

hebben wel de keuze en vrijheid om de koopzondagen te bezoeken waardoor sommigen er 

bijvoorbeeld voor kiezen de zaterdag andere vrijetijdsbestedingen te doen en op zondag de stad in te 

gaan als ze dat willen. “Soms komt het beter uit om op zondag even de stad in te gaan dan op 

zaterdag. “En zaterdag ja, dan moeten we vaak naar de voetbalwedstrijd van mijn zoontje. Ja, dat 

kost een zaterdagochtend. Dan is het handig als er ook nog een zondag is.” (Man, 45 jaar, deeltijd 

werkend)  

 
Fun- en runshoppen  
Uit korte gesprekjes met een aantal winkeliers bleek dat de klanten doordeweeks even snel en 

doelgericht wat komen kopen terwijl in het weekend ze vaak ontspannen en langzaam rondkijken in 
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vergelijking met doordeweeks. Dit is ook duidelijk te merken tijdens de pure observaties. Hier valt uit 

af te leiden dat in het weekend is er meer sprake is van funshoppen. Volgens een winkelier komen er 

sowieso vooral funshoppers in het gebied omdat de meeste winkels geen dagelijkse producten 

verkopen. Uit de interviews blijkt echter dat dit genuanceerder ligt. Want als men eenmaal de stap 

heeft gezet om de winkels te bezoeken in het Mariënburggebied blijkt dat de manier waarop men dit 

doet veel kan verschillen onderling. Men kan even snel een boodschap halen, het als een leuke 

vrijetijdsbesteding zien en alles daar tussenin. Van de 11 bezoekers gaan er vijf alleen heel 

doelgericht iets kopen, twee komen er wel eens puur om te ‘funshoppen’ en vier respondenten 

komen er wel met een duidelijk doel om een bepaald artikel aan te schaffen maar loopt ook hier en 

daar een andere winkel in om rond te kijken. Deze verhouding in de manier waarop men het gebied 

bezoekt komt sterk overeen met de uitkomsten van de Gelderlander enquête (Gelderlander, 2010). 

Daarin bezoekt namelijk 50,1% van de 485 respondenten de Marikenstraat voor een doelgerichte 

aankoop, slechts 16,3% komt er om te funshoppen en 33,6% doet zowel aan fun- als runshoppen in 

de Marikenstraat. 

De mate van run- en funshoppen verschilt per persoon maar blijkt voor een groot deel 

seksegerelateerd. Alle mannen geven aan eigenlijk altijd heel doelgericht te winkelen, oftewel te 

‘runshoppen’. “Ik ga er echt gericht naar toe. Als ik bepaalde kleren nodig heb, dan bedenk ik van 

tevoren wat ik wil. Dan ga ik echt heel gericht naar de winkels waarvan ik verwacht dat ik die 

artikelen snel kan vinden. Dan is het gericht kopen en meestal ga ik dan weer de stad uit.” (Man, 28 

jaar, fulltime werkend) “Dat is wel doelgericht. Ik ben niet zo’n funshopper, ja, functioneel. Ik doe 

inkopen als ik het nodig heb. Het is niet mijn hobby, om een middagje te gaan shoppen.” (Man, 20 

jaar, student)  Dekker van de Vegt is voor velen van hen een uitzondering op de regel. De 

respondenten die aangaven niet te doen aan funshoppen lopen daar geregeld binnen om te kijken 

wat ze nu aanbieden. “Dekker van de Vegt, dat is niet altijd zodanig doelgericht dat ik daar naar toe 

ga want ik wil dat boek kopen maar dan kijk ik ook wat er allemaal is.” (Man, 60 jaar, deeltijd 

werkend) Funshoppen blijkt een typische vrouwenactiviteit in de ondervraagde groep bezoekers te 

zijn. Alle vrouwen geven aan, in meer of mindere mate, wel eens te gaan winkelen als 

vrijetijdsbesteding. “Doordeweeks ga ik wel eens en voor mij is het dan ook een stukje ontspanning. 

Als ik dan een dag *…+ om een uur of 4, half 5 thuis ben dan wil ik nog wel eens een uurtje de stad in 

gaan puur ter ontspanning. Ja, dan ga ik ook wel winkels in. Dat is eigenlijk wel funshoppen.” (Vrouw, 

44 jaar, deeltijd werkend) De meesten van deze groep voegen hier aan toe dat het meestal een 

combinatie is van doelgericht winkelen en winkelen voor hun plezier.  Ze geven aan meestal wel een 

paar winkels te hebben waar ze doelgericht heen gaan maar dan ook hier en daar ook andere winkels 

wel eens in gaan. “Het is meer dat ik dat rondje door de stad heen loop, dat ik dat leuk en gezellig 

vind om een rondje door de stad te lopen. En dan inderdaad een paar winkels er uit pik.” (Vrouw, 25 

jaar, fulltime (onregelmatige uren) werkend) De mate van funshoppen kan ook veranderen tijdens je 

leven. “Vroeger ging ik nog wel wat je tegenwoordig funshoppen noemt wel ja. Dan liep ik gewoon 

wat rond en keek ik zo hier en daar. Dan liep ik soms een winkel in en soms niet. Maar ik merk dat 

mijn winkelgedrag wel veranderd is en meer efficiënt. Dat ik wel heel duidelijk een lijst heb zeg maar 

waar ik naar toe ga, maar dat ik op zaterdag toch ook nog vaak bij Dekker van de Vegt uit kom, of 

een keer bij Claudia Stratter of Houtbrox naar binnen loop. dan kies ik nu meer voor doelgericht en 

dan wel wat er omheen.” (Vrouw, 59 jaar, deeltijd werkend) Een tweetal respondenten gaf aan dit 

niet in Nijmegen te doen maar wel in andere steden. Uit de observaties is tevens gebleken dat de 

winkels en hun producten in grote mate de eigenschappen van hun klanten bepalen. Zo komen er 

bijvoorbeeld in de buitensportwinkel vooral mannen en in de kinderkledingzaak hoofdzakelijk 
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vrouwen. Volgens een andere winkelier komen er vooral jongeren in het gebied wat volgens hem 

waarschijnlijk komt door het grote percentage winkels dat producten voor jongeren verkoopt. Ook 

bepaalt een collectie en de bijbehorende prijzen van een winkel volgens een winkelier een verder 

onderscheid naar klanten, bijvoorbeeld naar inkomen.  

 
Horecabezoek 

De ‘LUX’ is een populaire horecabestemming voor de respondenten, acht van hen geven aan hier 

regelmatig of af en toe heen te gaan. Uit een Publieksonderzoek LUX uit 2007 blijkt dat men de LUX 

bezoekt uit interesse voor de films en andere activiteiten maar ook voor de gezelligheid en een 

avondje uit. (Gemeente Nijmegen, 2007) Dit wordt bevestigd door de bezoekersrespondenten waarvan 

velen het terras zeer prijzen en als men ’s avonds de film bezoekt gaat daar vaak ook een drankje 

mee gepaard achteraf in het LUXcafe.“De LUX kom ik graag en kom ik vaak. Film af en toe, horeca 

vaker. Ik spreek er ook wel eens af met mensen. Bijvoorbeeld aanstaande donderdag heb ik een 

bezoeker en die komt dan uit Rotterdam en dan moet je ergens afspreken en eten enzo, lunch en dan 

ga ik bij de LUX zitten. Het ziet er ook representatief uit, ik zou ook niet weten waar ik anders zou 

moeten gaan zitten.” (Man, 45 jaar, deeltijd werkend) “LUX meestal voor de film, en dan horeca erbij 

he? dat combineer ik. Ik ga nooit alleen naar de film, en ik denk dat ik wel eens een keertje naar de 

horeca ga zonder de film, maar niet zo vaak.” (Vrouw, 57 jaar, deeltijd werkend) Maar niet iedereen 

is lovend over de LUX. “Ik kom niet voor de horecafunctie bij de LUX.  De LUX is gewoon niet mijn type 

tent. Komt voor een deel door het publiek, ander publiek. Maar  ook, het is daar vaak druk, je kunt er 

moeilijk een zitplaats vinden. Je kunt er niet lekker staan. Het is geen café, het is gewoon te groot. Het 

is geen plek waar je zul je maar zeggen lekker een biertje kunt drinken ook staand aan de bar als het 

wat drukker is en de bediening is ook niet heel goed.” (Man, 32 jaar, fulltime werkend) De ‘New 

Dutch’ wordt voornamelijk bezocht om te gaan lunchen en is ook alleen open tijdens de 

winkelopeningstijden. De helft van de respondenten zegt hier wel eens te komen. “Het is leuk om er 

een broodje te eten. En in de zomer is het ook een leuk terras daar, ja, daar kan je dan goed zitten.” 

(Vrouw, 59 jaar, deeltijd werkend) Het ‘Vlaams Arsenaal’ gebruikt men om zowel overdag wat te 

drinken of te lunchen als om ’s avonds wat te eten, door iets minder dan de helft van de 

respondenten. “In de Moenenstraat wel eens dat Vlaams Arsenaal. Daar ga ik wel eens heen, ook om 

te lunchen of om eventjes wat te drinken. Op zaterdag met mijn man na het winkelen, en dan drinken 

we wel wat, dan drinken we wel met z'n tweeën wat bij het Vlaams Arsenaal.’ (Vrouw, 57 jaar, 

deeltijd werkend) “Ik ga wel eens naar het Vlaams Arsenaal, maar dat ligt er een beetje aan met wie 

ik ben. Als ik alleen ben doe ik dat niet, als ik met mensen van buiten de stad ben doe ik dat eerder. Ik 

ga met name lunchen in dat gebied, naar het Vlaamse Arsenaal.” (Man, 32 jaar, fulltime werkend) De 

‘La Place’ wordt door alle respondenten overgeslagen.  

 

Momenten van horecabezoek 
De verdeling van het moment van gebruik van de winkels geldt in een zekere mate ook voor het 

gebruik van de horeca. In het weekend, op koopavond en koopzondag is het in de 

horecagelegenheden in het gebied veel drukker dan doordeweeks. De avondhoreca in het gebied 

wordt ook op donderdagavond al redelijk druk bezocht. En op maandagmiddag is het drukker bij de 

matinee in de LUX dan op andere dagen doordeweeks vanwege de markt volgens een personeelslid 

van de LUX. Voor de bibliotheek geldt net als voor de horeca en de winkels dat in het weekend de 

meeste bezoekers komen. Ook zorgen de activiteiten op de koopzondagen ervoor dat er meer 

bezoekers dan normaal komen volgens een medewerker van de bibliotheek. 
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Het gebruik heeft voor vele respondenten te maken met hun werksituatie. De mensen die deeltijd 

werken bezoeken zowel doordeweeks als in het weekend de horeca in het gebied en de 

respondenten die fulltime werken doen dit voornamelijk in het weekend. “Alleen de LUX soms. Naar 

de film, ook wel eens met een drankje daarna. Dat is altijd 's avonds. Dat kan ook wel eens een keer 

doordeweeks ja.” (Man, 60 jaar, deeltijd werkend) “Als ik op zaterdag vrij ben, dan ga ik daar heen. 

Lunchen doe ik vaak in New Dutch. Dat doe ik wel vaker dan er winkelen.” (Vrouw, 25 jaar, fulltime 

(onregelmatige uren) werkend, werkt fulltime) Verder ligt het aan de horecagelegenheid, haar functie 

en openingstijden wanneer men de gelegenheid bezoekt. Zo gaat men overdag lunchen en op het 

terras zitten en ’s avonds naar de film of uit eten. “In de LUX naar de film, dat is vooral ’s avonds. En 

als het mooi weer is ook overdag dus dan moet je denken aan de zomertijd denk ik. Want dan ga je 

op het terras zitten.” (Vrouw, 23 jaar, student) Dit blijkt ook uit de observaties, doordeweeks moeten 

de horecagelegenheden het vooral hebben van de lunchende klanten terwijl in het weekend men de 

gehele dag en avond de horeca bezoekt. 

 

Weer en  seizoenen 

Tenslotte hebben weersomstandigheden en seizoenen ook nog invloed op het winkel- en 

horecabezoek van de bezoekers. Volgens een groot aantal winkeliers is het als het echt mooi weer is 

heel rustig in de winkels, dit geldt ook voor de bibliotheek. Echter als het een tijd lang mooi weer is 

achter elkaar went men er aan en komen de klanten weer meer in de winkels. Dit geldt ook voor 

slecht weer, het trekt altijd vrij snel weer aan. Voor de winkels met dagelijkse producten zoals de 

drogisterijen en de supermarkt hebben weersinvloeden weinig effect omdat men deze producten 

altijd nodig heeft. De respondenten van de interviews geven aan dat het weer vooral invloed heeft 

op hun bezoek aan de horeca. “Het kan in de zomer wel zijn dat ik het combineer met een terrasje, als 

ik toevallig iemand tegenkom, of als het toevallig zo uitkomt, maar meestal zit het niet in de 

planning.” (Man, 28 jaar, fulltime werkend) Ook seizoenen of momenten in het jaar gaan gepaard 

met verschillen in bezoek van het gebied. Een bezoekster gaat bijvoorbeeld niet vlak voor kerst 

winkelen.“Ik zou niet precies voor kerst door de stad gaan lopen als het niet hoeft.” (Vrouw, 25 jaar, 

fulltime (onregelmatige uren) werkend) Uit de observaties is ook gebleken dat het tijdens de 

feestdagen, koopzondagen en vakanties veel drukker is dan normaal, net als tijdens de uitverkoop. 

Daarnaast heeft elke plek en horecavoorziening ook bepaalde voordelen van weersomstandigheden. 

“Bij de LUX wil ik in de zomer nog wel eens op het terras zitten. Die hebben gewoon veel zon.” (Man, 

20 jaar, student) Dit wordt ook door anderen genoemd als pluspunt daar, bij het Vlaams Arsenaal 

vormt dit in de zomer juist het minpunt en gaan men daar juist niet heen omdat er heel weinig zon is. 

Echter in het voor- en najaar staat de zon laag en heb je juist bij het Vlaams Arsenaal tot laat zon en 

is het bovendien beschut wat het een aantrekkelijke plek maakt op dat moment, en de LUX een 

minder fijne plek omdat het daar dan erg kan waaien. “Het viel mij op dat er ook heel lang zon was, 

ook laat zon was. Ja, nu ja. En het is beschut.“ (Man, 45 jaar, deeltijd werkend) Een andere 

respondent over het LUX terras: “De LUX is een leuke plek om te zitten. (Maar) het waait er altijd wel 

vind ik. Het terras is heel vaak een waaiierige plek.” (Vrouw, 44 jaar, deeltijd werkend) Zo is er dus 

voor elk moment een perfecte plek in het gebied. Uit de observaties bleek ook dat met goed weer 

het terras van de LUX een groot deel van de dag vol zit. En met slecht weer is het binnen heel erg 

druk omdat er dan veel mensen naar de film gaan, wat ook geldt voor de bibliotheek. Deze dubbele 

functie van de LUX zorgt er dus voor dat er bij alle weersomstandigheden mensen zijn. 
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4.3.2.Invloed van de fysieke ruimte en functies 
Fysieke uiterlijk en sfeer  
Naast het programma en de invulling van de gebouwen is het fysieke uiterlijk van het gebied ook een 

belangrijke eigenschap om een winkelgebied tot een succes te maken. “Ik vind de uitstraling van het 

gebied belangrijk. En het Mariënburggebied vind ik een goede uitstraling hebben, hoogwaardige 

kwaliteit, ja, dat vind ik heel belangrijk.” (Vrouw, 59 jaar, deeltijd werkend) De helft van de 

respondenten is zeer positief over het gebied en vindt het een prettige plek om te komen. De 

respondenten van de internetpoll van de Gelderlanders waren positiever en van deze groep vindt 

84,7% het Mariënburgkwartier nog altijd een geweldige aanwinst voor de stad (Gelderlander, 2010). 

Maar de bezoekersrespondenten vinden het er niet echt gezellig. Het is te strak, te modern maar 

heeft wel allure. Het is misschien voor sommigen iets te grootstedelijk. “Ik kan me heel goed 

voorstellen dat mensen dat mooi vinden maar het is gewoon mijn smaak niet. Te strak, te nieuw.” 

(Man, 20 jaar, student)  “Ik zou het meer zakelijk gezellig noemen *…+, het heeft een air van 

grootstedelijkheid over zich *…+ maar voor grootstedelijkheid is het te intiem. Ja, ik vind dat dit een 

heel mooi voorbeeld is van stedelijke architectuur.” (Man, 32 jaar, fulltime werkend) Maar als 

gevraagd werd de Marikenstraat te vergelijken met winkelstraten als de Broerstraat en de 

Molenstraat elders in het centrum werd het Mariënburggebied wel als prettiger en beter ervaren. Dit 

bleek ook uit een tweetal vragen uit de Gelderlander enquête namelijk omdat deze groep 

respondenten de Marikenstraat gemiddeld met een 7,1 (op een schaal van 1 tot 10) voor kwaliteit en 

winkelsfeer hadden beoordeeld en de Molenstraat (een andere winkelstraat in het centrum) met 

gemiddeld een 6,3 (Gelderlander, 2010).                                                  

 De respondenten zijn overwegend positief tot neutraal over de Marikenstraat. Ze vinden 

het een mooie straat met een goede sfeer. “Ik vind het daar wel een prettige sfeer opzich. Ik vind het 

niet, ja, ik vind het heel veilig en niet hangjongeren of zoiets” (Vrouw, 57 jaar, deeltijd werkend) “Ik 

vind het wel gezellig, die drukte. ik vind het een prima sfeer, gezellig. Meestal is het, ja, en stedelijk 

he? Het is een beetje dicht bebouwd.” (Man, 45 jaar, deeltijd werkend) Ook over het Mariënburgplein 

is men overwegend positief. “Ik houd op zich wel van moderne gebouwen, zeg maar. Met die kerk er 

tussendoor, dat vind ik op zich wel een leuke combinatie, van oud en nieuw. Ik vind op zich die lift die 

daar staat vind ik jammer, die vind ik eigenlijk niet zo mooi.’ (Man, 28 jaar, fulltime werkend) “De 

architectuur vind ik mooi, vind ik echt heel mooi. En dan de combinatie van oud en nieuw met de 

Marienburgkapel en het Arsenaal, en dat gecombineerd met de bibliotheek met een hele mooie gevel. 

Ik vind het alleen jammer van die Postbank die daar tegenover is gaan zitten. Een beetje 

schreeuwerig, ja, jammer in de zin dat ik vind dat het detoneert.” (Vrouw, 59 jaar, deeltijd werkend) 

Men vindt de Moenenstraat minder goed gelukt dan de Marikenstraat, het uiterlijk en de atmosfeer 

van het aangrenzende Vlaams Arsenaal is men wel heel enthousiast over. 

 Tijdens de avonduren verandert de beleving van een plek. Dit komt naast het feit dat het 

donker wordt ook doordat de bezoekers voor een groot deel uit het straatbeeld zijn verdwenen zoals 

ook blijkt uit de observaties. “Ik loop er niet heel vaak 's avonds maar ja, wat het dan is dat het dan 

meer uitgestorven is dan die andere straat. Dus dan zou ik er niet zo snel in mijn eentje doorheen 

lopen terwijl het eigenlijk wel goed verlicht is en alles. Maar het is meer een hoekje dan. Het is meer 

uitgestorven dan die andere straat (Broerstraat) denk ik.” (Vrouw, 25 jaar, fulltime werkend) Ook het 

Mariënburgplein wordt door sommigen anders beleefd tijdens de avonduren. “Soms als het 'avonds 

is kan het wat verlaten zijn, dan heeft het een wat verlaten sfeer.  Dat dat grote gebied toch wel wat 

groot en eenzaam en leeg op je af kan komen. als je daarvoor bij LUX op dat plein loopt. Of dat 

poortje onderdoor bij LUX. dan heeft het wel iets desolaats.” (Vrouw, 44 jaar, deeltijd werkend) Haar 
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man is het hier helemaal niet mee eens, net als een andere respondent. “In de avonduren is het wat 

verlatener, het LUX plein. Maar in de zomer zit er dan dat enorme terras dus dan is er wel weer van 

alles te beleven.” (Man, 20 jaar, student) Dus de beleving van een plek is heel persoonlijk en hangt 

van meerdere opstandigheden af, zoals bijvoorbeeld op welk moment en met wie je er bent. 

 
Bereikbaarheid en toegankelijkheid 
Het gebied is goed te bereiken waardoor het de respondenten niet afschrikt om te bezoeken. De 

respondenten die in het centrum wonen of werken zeggen dat de drempel om de stad in te gaan nu 

lager is dan toen ze daar nog niet woonden. Ook geeft het ze meer mogelijkheden om doordeweeks 

de winkels bezoeken omdat ze dan al in de nabijheid zijn van het Mariënburggebied. Dit geldt dan 

voor deeltijd en fulltime-werkende respondenten. “In principe vooral doordeweeks. Omdat het dan 

inderdaad rustiger is en omdat ik dan toch in de buurt ben, want ik zit (werk) bij het station. Dat vind 

ik wel leuk hoor, even na mijn werk even door de stad lopen, of voor mijn werk.“ (Vrouw, 57 jaar, 

deeltijd werkend) De respondenten die in het centrum (niet in het Marienburgkwartier) wonen 

zeggen dat ze inderdaad vaak even de stad in lopen doordat ze er wonen. “Je loopt veel makkelijker 

even naar de stad. Effe de stad door. *…+ Dat doe ik meestal inderdaad als ik net thuis kom (van 

stage) dan maak ik nog even gauw een rondje.” (Vrouw, 23 jaar, student)  

Zeven van de elf respondenten gaan met de fiets naar de stad. De respondenten die in het 

centrum wonen doen dit lopend en één respondent gaat meestal met de auto, hij woont dan ook het 

verste weg van het centrum. De keuze voor met de fiets te gaan ligt aan de beperkte parkeerruimte 

in de stad en doordat het volgens velen veel sneller gaat. “Ik ga meestal met de fiets naar de stad 

*…+. Met auto of het openbaar vervoer, eigenlijk nooit. Op zaterdag is het vaak heel druk, dan sta je 

heel lang vast, zeker als het slecht weer is, dan gaat iedereen met de auto. En ik ben dan gewoon te 

pinnig om zo veel geld uit te geven aan parkeren. En ja, omdat wij toch zo, op zo'n korte afstand van 

het centrum wonen kan je heel gemakkelijk met de fiets.” (Vrouw, 59 jaar, deeltijd werkend) Deze 

beleving van de bereikbaarheid loopt gelijk met de uitkomsten in de Stadscentrummonitor 2008-

2009. In dit onderzoek geeft men de bereikbaarheid van het centrum met de auto het rapportcijfer 

5,7 en een 5,3 voor parkeergelegenheid. Het rapportcijfer voor de bereikbaarheid met de fiets ligt 

beduidend hoger, men geeft hiervoor een 7,5 en een 6,7 voor de fietsenstalling. (Gemeente Nijmegen, 

2009b) De fiets stalt de meerderheid in de stalling in de Bisschop Hamerstraat, die toch een eindje 

van het Mariënburggebied zich vandaan bevindt. De stalling achter de LUX wordt door sommigen wel 

eens gebruikt maar dan vaak alleen als ze naar de LUX zelf of de Stadswinkel (die ligt er naast) gaan. 

“Ik parkeer mijn fiets meestal bij de Bisschop Hamerstraat, in de fietsenstalling. En soms, zeker als ik 

's avonds een keer naar de LUX ga, parkeer ik de fiets achter de LUX.” (Man, 60 jaar, deeltijd 

werkend) “Dan neem ik die gewoon mee en dan zet ik die voor de deur. Dat ik dan met mijn fiets snel 

langs mijn bestemmingen ga.” (Vrouw, 57 jaar, deeltijd werkend) Wel zou er in het gebied een soort 

kortparkeerplaats voor fietsers moeten zijn volgens sommigen, nu zetten zij hun fiets er soms lukraak 

neer als ze snel iets moeten halen wat eigenlijk niet mag. Als men met de auto komt parkeren ze in 

de Mariënburggarage, op de Wedren of aan de Oranjesingel. Het openbaar vervoer wordt door de 

respondenten slechts sporadisch gebruikt om naar de stad te gaan. 

Eenmaal gearriveerd bij het Mariënburggebied loopt tweederde van de 

bezoekersrespondenten de route onderlangs in de Marikenstraat, van de internetpol van de 

Gelderlander doet ongeveer de helft dit en een derde loopt beide routes (Gelderlander, 2010). Dit 

komt voor de meerderheid omdat ze de winkels op de begane grond aantrekkelijker vinden. Ook 

wordt genoemd dat het makkelijker is omdat je dan niet een (rol)trap op hoeft. “Tijdens het winkelen 
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ga ik eigenlijk altijd onderlangs. Ik hoef niet zo vaak bij de winkels die er boven liggen te zijn. Op een 

of andere manier ga ik toch sneller naar de Etos dan naar de Kruidvat. Dat komt denk ik omdat de 

onderkant makkelijker bereikbaar is. De roltrap of de trap op is denk ik een of andere psychische 

drempel.” (Man, 28 jaar, fulltime werkend)“Ik loop zo goed als altijd onderlangs omdat Dekker onder 

zit. En in de zomer de Swirl. Daar moet je even bij nadenken maar ik vind het zeer toegankelijk. *…+ Ik 

kom ook, het heet de Moenenstraat.” (Man, 60 jaar, deeltijd werkend) Volgens de winkeliers is het 

inderdaad een nadeel om boven je winkel te hebben, omdat de roltrap met enige regelmaat kapot is 

en men er minder gemakkelijk kan komen. Voorheen was er halverwege de Marikenstraat een 

trapverbinding tussen twee winkels boven elkaar waardoor je halverwege de straat van niveau kon 

wisselen. Deze verbinding is sinds een half jaar weggehaald tot grote spijt van een aantal 

respondenten die hier maar al te graag gebruik van maakten. “In het verleden kon je bij een winkel 

binnenin van beneden naar boven, beneden bij de Different. Die hebben ze nu dichtgemaakt dus dat 

vind ik wel onhandig!” (Vrouw, 59 jaar, deeltijd werkend) “Maar het is wel jammer dat ze die 

doorgang bij de Esprit en de dinges hebben weggehaald. Daar maakte ik wel veel gebruik van. Dat 

vond ik altijd wel een hele fijne doorgang omdat die dan in het midden zit, dat je anders eerst 

helemaal naar een van de uiteinden toen en dat je dan pas omhoog.” (Vrouw, 25 jaar, fulltime 

werkend) Maar de locatie is niet altijd bepalend voor het aantal klanten dat een  winkel bezoekt. Zo 

vertellen meerdere winkeliers dat als het bij een winkel druk is de omliggende winkels daar dan altijd 

een graantje van mee pikken omdat ze de andere winkels dan zien en daar ook even langskomen. 

Een winkelier noemt dit het ‘druppel-effect’: “als het bij de buurman regent, dan druppelt het hier.” 

Ook sinds de opening van het Vlaams Arsenaal vertel een winkelier in de Moenenstraat is het aantal 

klanten sterk toegenomen. De Marikenstraat wordt volgens de Stadscentrummonitor 2008-2009 

door 52% meegenomen als men een rondje door de stad loopt om te winkelen (Gemeente Nijmegen, 

2009b) en 10 jaar na de oplevering door 50,7% altijd en door 40,0% af en toe (Gelderlander, 2010) 

volgens de Gelderlander enquête. De Moenenstraat wordt veel minder bezocht wat ook blijkt uit de 

observaties. Ongeveer de helft van de interviewrespondenten loopt wel eens door naar de 

Moenenstraat en slechts een krappe eenderde van de respondenten van de Gelderlander enquête 

(Gelderlander, 2010), wat wordt bevestigd door  35% van de Stadscentrummonitor 2008-2009 

(Gemeente Nijmegen, 2009b). Ter vergelijking trekt de Broerstraat nog steeds de grootste groep 

bezoekers (68%)(Gemeente Nijmegen, 2009b) 

 
Fysieke veiligheid 
Een winkelgebied zou een zorgeloze leisure ruimte moeten zijn, geheel en alleen voor voetgangers. 

Echter is het op een punt in het gebied, voor de ingang van het Vlaams Arsenaal, toegestaan dat er 

auto’s passeren tot 12:00 uur ’s middags en fietsers de gehele dag. Na het laten zien van een foto van 

de plek aan de bezoekersrespondenten herkende de helft van hen meteen de situatie en van alle 

respondenten vonden acht van hen het een onhandig tot gevaarlijk kruispunt waar nog wel eens wat 

mis gaat. “En je moet daar dan inderdaad wel uitkijken voor voetgangers, ik doe dat ook wel. Maar je 

ziet er ook wel eens mensen langs scheuren het is een dubbel kruising en ja, mensen schrikken zich 

daar wel eens kapót! Nee, ik zou het niet de meest veilige situatie noemen, verkeersveilige situatie. Ik 

denk dat het wel zou kunnen helpen om er een bord op te hangen, met pas op met oversteken ofzo. 

En dat aan beide kanten, zowel voor fietsers als voor voetgangers.” (Man, 20 jaar, student) Deze 

respondent haalt ook een ander punt van ongemak aan, namelijk dat de bestrating heel glad wordt 

als het regent waardoor mensen er regelmatig onderuit gaan. “Het is levensgevaarlijk, maar je mag 

hier volgens mij officieel niet fietsen maar het gebeurt wel en het is dan echt spekglad. En ook voor 
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voetgangers, die steentjes, maar dat is sowieso door het hele centrum. Die zijn levensgevaarlijk op 

het moment dat ze glad zijn, ook het gedeelte waar wel gefietst mag worden. Dus ik, om de 

haverklap, zie ik daar mensen onderuit gaan.” (Man, 20 jaar, student) 

 

4.3.3.Invloed van mensen 
Anderen  
Anderen in iemands leven kunnen bepalen wanneer en of iemand überhaupt naar de binnenstad kan 

om gebruik te maken van het gebied, naast de beperking van de winkelopeningstijden. Zo kan werk 

en een werkgever voor een deel bepalen in welke mate men gaat winkelen. “ja, ik shop een stuk 

minder sinds ik werk.” (Vrouw, 25 jaar, fulltime werkend) Ook het hebben van kinderen kan dit 

beïnvloeden waardoor je niet altijd de vrijheid hebt om te doen en laten wat je op dat moment wilt. 

“Met kinderen moet je meer regelen en efficiënter leven.” (Man, 45 jaar, deeltijd werkend) Voordat zij 

kinderen hadden zag hun leven er anders uit. “Ja! ja, toen kwam ik er wel vaker, toen liep ik vaker 

een rondje. Ook vaker wat winkelen.” (Vrouw, 44 jaar, deeltijd werkend) En het moment wanneer dit 

gebeurt kan door kinderen bepaald worden, zoals eerder in dit hoofdstuk is te lezen dat deze ouders 

op zaterdagochtend naar de voetbalwedstrijd van hun zoon moeten en hierdoor een eventueel 

winkelbezoek verplaatsen naar de zondag.  

De manier waarop men een bezoek brengt aan het centrum met een familielid of geliefde 

wordt daarnaast ook door hen beïnvloed en kan in plaats van doelgericht  iets te gaan kopen 

uitdraaien op een gezellig dagje uit. “Natuurlijk ga ik ook wel eens met mijn vrouw, dan gaan we naar 

de uitverkoop. En dan kan het gecombineerd worden met aan het eind van de middag iets drinken bij 

de LUX of bij het Vlaams Arsenaal. Maar als ik alleen ben dan doe ik dat eigenlijk nooit.(Man, 60 jaar, 

deeltijd werkend) “Toen ik een relatie had, was het natuurlijk anders. Dan ga je sneller ergens rustig 

even zitten om te lunchen, of pak je ook sneller een terrasje.” (Man, 28 jaar, fulltime werkend) Ook de 

dag in de week kan bepalend zijn. “Meestal is het op de zondag dan toch meer funshoppen denk ik. 

(In combinatie met) lunchen of zoiets.” (Vrouw, 25 jaar, fulltime werkend) En het tempo van de 

activiteit kan hierdoor ook anders zijn dan zonder de anderen. “Nou, misschien dat *…+het tempo iets 

lager ligt (tijdens de koopzondagen). Iets vaker wat gaan drinken, weet je wel, chocolademelk.” (Man, 

45 jaar, deeltijd werkend) Tenslotte kan de route ook door gezelschap bepaald worden. “Op de een 

of andere manier zit de Marikenstraat en de Moenenstraat niet in mijn loopje. En als ik met mijn 

kinderen ben dan doe ik dat wel, dan lopen we bovenlangs omdat zij dat zo leuk vinden. En dan gaan 

ze over die brugjes heen. En de roltrap op en af, dus heel af en toe ga we wel daar langs. En van die 

schuine hellingen af daar,  van die stenen.” (Vrouw, 44 jaar, deeltijd werkend) 

 
Beleving groepen in de ruimte 
Daarnaast bepalen de andere gebruikers van een plek hoe je een ruimte beleeft. De respondenten 

hebben weinig tot geen (over)last van andere bezoekers. Dit geldt ook voor de ondervraagde 

winkeliers uit het gebied. “Over het algemeen vind ik dat rustig beschaafd publiek. *…+ gemoedelijk, 

geen lawaaipubliek.” (Man, 60 jaar, deeltijd werkend) Deze mening wordt door anderen gedeeld, 

vooral in vergelijking met de Broerstraat welke wordt gezien als de hoofdwinkelstraat in de 

Nijmeegse binnenstad. Het enige wat genoemd wordt is het winkelend publiek wat voor drukte kan 

zorgen. In de Marikenstraat komen volgens de respondenten niet echt drommen mensen maar 

heerst er een gezellige drukte. “Hartstikke leuk. Gezellige drukte. daar voel ik mij prima in thuis ja.” 

(Man, 60 jaar, deeltijd werkend) Echter een punt in deze straat bij de Swirl (ijsverkooppunt) zorgt wel 

voor een opstopping van mensen tijdens warme dagen. Dit wordt door een aantal respondenten als 
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een onprettig té druk punt ervaren.“Dit vind ik dus echt heel irritant. Het is alleen als het echt heel 

lekker weer is, als het druk is blokkeert dat wel bijna de hele straat. Het gebeurt dus ook niet echt 

vaak dat het helemaal vol staat, maar ik vind het vervelend als ik hier niet gewoon op mijn eigen 

tempo door kan lopen.” (Man, 28 jaar, fulltime werkend) Ook de krantenverkopers worden als 

irritant ervaren door zowel de bezoekers als de winkeliers.  

Tijdens evenementen bevindt zich een ander en omvangrijker publiek in de stad volgens de 

respondenten, dus ook in het Mariënburggebied. De Vierdaagse is een wandelevenement in 

Nijmegen dat gepaard gaat met vierdaagsefeesten wat betekent dat er een week lang elke middag 

en elke avond tot 01:00 uur overal in het centrum optredens zijn met muziek, theater, dans, etc. en 

de stad overspoeld is door mensen. Dit evenement trekt jaarlijks ruim een miljoen bezoekers 

waarvan zo’n 800.000 speciaal voor de festiviteiten de stad bezoeken. (Stichting Vierdaagsefeesten 

Nijmegen (online)) Op de vraag of men dan ook wel eens gaat winkelen antwoordt de grote 

meerderheid dat ze dat dan wel een weekje uitstellen als het even kan. ”Aankopen dan? perse niet, 

perse niet! Veel te druk.” (Man, 60 jaar, deeltijd werkend) Ook de kermis zorgt voor een ander 

straatbeeld. Tweederde geeft aan daar niks om te geven, waarvan de helft dan ook niet gaat en een 

viertal mensen er toch overheen is gelopen. De rest vindt het best leuk en gaat er ook wel even heen. 

“ Ja, dat vind ik leuk. Dan heb je heel sjappie Nijmegen in de stad, dat is toch grappig? Maar ik loop er 

wel eens overheen, dat vind ik leuk. Leuk om een beetje te kijken. dan loop ik wel een rondje overal 

doorheen.” (Vrouw, 23 jaar, student) “Ik ben niet zo van de kermis, ik hou er niet zo van. Want ik hou 

niet zo van het volk dat er vaak op af komt. Het is veel minder gastvrij, het is gewoon een heel anders, 

je komt gewoon, ik wil mensen niet in hokjes stoppen, maar een ander slag mensen in de stad die er 

normaal niet komen. ik wil niet zeggen dat het vervelende mensen zijn, maar over het algemeen niet 

mijn type mensen.” (Man, 20 jaar, student) De kermis heeft er echter geen invloed op of mensen dan 

het Mariënburggebied bezoeken. Evenementen worden over het algemeen gezien als een extraatje 

voor de stad. “Ik vind het leuk dat er in Nijmegen toch wel een aantal activiteiten zijn, festivals zijn, 

dat zijn wel dingen die een stad extra leuk maken.” (Vrouw, 44 jaar, deeltijd werkend) 

Als wordt gevraagd of ze ooit de hangjongeren bij het gemeentehuis hebben gezien in het 

gebied antwoorden de respondenten, op twee na, dat ze die op deze plek niet eerder hebben 

waargenomen. Dit komt vooral omdat ze zich na sluitingstijd veelal niet in het gebied begeven, of 

meestal onderlangs lopen en dit dus niet kunnen zien. De ondervraagde winkeliers en ander 

personeel ervaren de hangjongeren verschillend. De meesten hebben er geen last van, maar anderen 

vinden het niet fijn er langs te moeten lopen na hun werk. Een winkel heeft een zij-ingang op een 

paar meter afstand van deze jongeren waardoor er regelmatig een ‘blowlucht’ de winkel binnen 

komt. Dit wordt door hen als zeer onprettig ervaren, ook naar de klanten toe. Een aantal van de 

bezoekersrespondenten zeggen dat als ze ze zouden zien dit niet heel prettig zouden vinden om er 

langs te moeten lopen. “Nee, niet specifiek hier gezien. Het is wel iets wat steeds meer is in Nijmegen, 

toen op ik bij Tender werkte op de donderdagavond merkte ik dat op. Vooral als het snel donker 

wordt. nou, niet specifiek deze route maar ik voel me soms wel minder prettig bij die groepen ja. als 

het kan dan zou ik wel een andere route kiezen dan als het kan ja. Hier nog nooit gezien. Maar ze 

drukken wel een stempel op de stad ja.” (Vrouw, 25 jaar, fulltime werkend) 

Tenslotte geven de meeste respondenten toe dat ze er niet bij stil staan dat er ook nog 

mensen wonen in Mariënburg. De meeste respondenten zien het gebied als een winkel- en 

horecagebied en denken er dan ook niet bij na dat daar mensen wonen. “Ik ben daar niet perse 

bewust van nee, maar ik ben niet iemand die veel lawaai maakt als ie ergens is. Dus die mensen 

hebben zeker geen last van me. Ik weet natuurlijk wel dat er mensen wonen maar het komt primair 
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over als winkel uitgaansgebied.”(Man, 60 jaar, deeltijd werkend) Een respondent die er ook niet aan 

denkt heeft wel een oplossing daarvoor. “ Maar bijvoorbeeld als je de stad in rijdt daar bij de 

McDonalds, daar staat een bord (een Sssst!-bord). En dan denk ik er wel aan, *…+ voor mij helpt dat 

dan toch van ja, er wonen hier ook mensen.” (Man, 45 jaar, deeltijd werkend) Van de respondenten 

die ook in het centrum wonen is het merendeel er wel bewust van. “Nee, ja, ik ken ook mensen die 

daar wonen dus dat scheelt misschien ook. En ik woon zelf ook in de stad dus dan heb je ook in de 

gaten dat boven elke winkel iemand woont. Ja, dus ik ervaar het ook wel als een woongebied.” 

(Vrouw, 25 jaar, fulltime (onregelmatige uren) werkend) 

 
Veiligheid(s gevoel) 
Op de vraag of men zich wel eens onveilig voelt in het gebied antwoordden alle respondenten “nee”. 

“Nog nooit. Nee, daar heb ik geen last van. Ik vind het ook niet luguber aandoen ofzo. ik heb er nog 

nooit opstootjes meegemaakt. Dat gebeurt meestal in de Molenstraat dat soort dingen.” (Man, 20 

jaar, student) Dit komt misschien ook doordat veel van de respondenten zich bijna nooit in het 

gebied begeven na sluitingstijd van de winkels. “Nee, nee hoor. Ik heb het in ieder geval nog nooit 

gehad. Maar ja, dat kan altijd. Ik vind niet, het gebied en het publiek dat er over het algemeen komt 

niet, nee, geeft daar geen aanleiding toe. ‘s Avonds dan ben ik daar over het algemeen ook weg daar. 

Of ik ben ergens binnen.” (Vrouw, 59 jaar, deeltijd werkend) Het uiterlijk van het gebied en de ligging 

in de stad kan hier een rol in spelen. Het fysieke ontwerp van de koopgoot Marikenstraat wordt door 

sommigen als wat minder prettig ervaren. “Persoonlijk vind ik het een fijne sfeer. Het is goed verlicht, 

dus je kunt ook bijvoorbeeld helemaal vanaf het begin naar het einde kijken of het überhaupt wel 

veilig is bijvoorbeeld. Dat is wel goed gedaan. Het is alleen wel zo, dat wanneer je beneden loopt en 

er gebeurt iets, dan is er eigenlijk weinig ontsnappingsmogelijkheid zeg maar. Je kan alleen nog maar 

achteruit om weg te gaan, maar er is geen mogelijkheid om bijvoorbeeld een trap op te gaan naar 

boven, of een andere uitweg. Het is echt een onoverdekte tunnel.” (Man, 28 jaar, fulltime werkend) 

“Ik loop er dan niet doorheen ook, is onhandig. Niet perse voor de onveiligheid maar ja, misschien ook 

wel trouwens dat je daar niet over na denkt maar onbewust toch een grotere weg zoekt.” (Vrouw, 23 

jaar, student) 

 

 
4.4. Bewoners van het Mariënburgkwartier 

 

4.4.1.Ritmes van de bewoners 
De bewoners zijn niet te observeren in de openbare ruimte omdat je niet aan hen kan zien dat ze in 

het Mariënburgkwartier wonen. Wel hebben de bewoners net als de bezoekers de 

verplaatsingsboekjes ingevuld. Hieruit is af te leiden wanneer men zich in het gebied bevindt, in de 

openbare ruimte dan wel in hun woningen. Deze gegevens zijn verwerkt tot tijdruimtepaden in de 

figuren 17 t/m 19, en zijn tevens te vinden in een uitvergrote versie in bijlage I. 
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Tijdruimtepaden Bewoners 

 
Figuur 17: Tijdruimtepad Bewoners Maandag   Figuur 18: Tijdruimtepad Bewoners Donderdag 

 
Figuur 19: Tijdruimtepad Bewoners Zaterdag 

 

Op de maandag beweegt een groot gedeelte van de respondenten zich naar een werklocatie elders 

in Nijmegen en een aantal daarvan naar een werklocatie buiten Nijmegen. Een derde van de 

respondenten blijft thuis. Op de donderdag gaat een groter gedeelte hun huis uit. Een deel gaat naar 

hun werklocatie en een ander relatief groot deel beweegt zich in de binnenstad of elders in 

Nijmegen. Ook valt op dat veel bewoners gedurende de dag minimaal een keer tussendoor thuis 

komen. Op de zaterdag blijft ongeveer de helft van de respondenten overdag  thuis en bezoekt men 

slechts sporadisch het Mariënburgkwartier of de rest van het centrum. De andere helft  gaat juist 

gedurende de dag weg, velen van hen verder qua afstand dan doordeweeks. Rond etenstijd is de 

meerderheid van de bewoners thuis waarna een tweetal respondenten weer vertrekt naar elders 
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buiten Nijmegen, de rest blijft thuis. Daarbij valt op dat een groot gedeelte van de bewoners (60%) 

iedere dag voor 24:00 uur gaat slapen. Opvallend is dat het gebruik van het centrum en het 

Mariënburgkwartier door de bewoners op donderdag en zaterdag tegengesteld is ten opzichte van 

de bezoekers. Dit gebruik van het centrum wordt bevestigd in de interviews met de bewoners. 

 

De bewoners van het Mariënburggebied gebruiken in eerste instantie de plek natuurlijk om te 

wonen. Maar daarnaast maken ze ook gebruik van de winkels, horeca, voorzieningen en de openbare 

ruimte, net als de bezoekers van het Mariënburgkwartier.  

 

Wonen in de binnenstad 
Woonwensen en de mate van tevredenheid over een woning en woonomgeving wordt bepaald door 

zowel objectieve als subjectieve determinanten (Mohit e.a., 2010) welke grotendeels overeenkomen 

met de vier factoren uit de embodied experience die de beleving van een ruimte bepalen. (Dijst, 

2009b) Deze woonwensen zijn voor de bewoners van Mariënburg hieronder uiteengezet.  

   

Woning en woonomgeving 

De locatie in de stad als geheel  is de meest genoemde reden dat men hier naartoe is verhuisd. Een 

respondent zei zelfs: “Vroeger wilde ik het liefst op plein 44 middenin wonen daar bij al die auto's. 

Het centrum heeft me altijd aangetrokken. Er is zo veel te doen in Nijmegen, wordt wat 

georganiseerd in de stad, en je gaat even kijken, en is het leuk kun je wat drinken en pak je een 

terrasje en loop je weer naar huis. En is het niks dan loop je ook zo thuis.” (Vrouw, 74 jaar, met 

pensioen, bewoonster sinds de oplevering) Wonen in een buitenwijk hebben sommigen wel gedaan 

voordat ze hier naar toe verhuisden maar zouden nu niet meer terug willen. Want de nabijheid van 

alle voorzieningen, dus het gemak van alles dichtbij is een goede tweede reden om in het 

Mariënburggebied te wonen. Een bewoonster vertelt: “Ik wilde heel graag in het centrum wonen 

omdat ik een feestbeest ben, nou ja. Ik hou van carnavallen en ik loop de vierdaagse mee, ik kom nog 

iedere week in de kroeg. En terrasjes enzo, dus ik wil gewoon lekker der middenin staan. En als je dan 

heel erg nodig naar het toilet moet en er staat een dikke rij, ja dan ga je gewoon even naar huis. Dat 

is zó relaxed!” (Vrouw, 52 jaar, deeltijd werkend, bewoonster sinds 3 jaar) Ondanks dat het 

Mariënburgkwartier in het centrum van Nijmegen ligt is ook het buitengebied zeer dichtbij: “Je loopt 

zo de Ooipolder in, en ik loop vaak hard,fietsen enzo, dan loop je hier zo de stad uit, de brug 

onderdoor en je bent in de natuur. Dus dat is wel goed”. (Man, 34 jaar, deeltijd werkend, bewoner 

sinds 1 jaar) Bij de helft van de respondenten heeft de gunstige ligging tov de werklocatie 

meegespeeld bij de keuze hier te gaan wonen en is hier dan ook op vooruit gegaan. Bij de rest van de 

respondenten heeft werk geen rol gespeeld doordat ze bijvoorbeeld met pensioen zijn of dat ze 

thuiswerkmogelijkheden hebben gekregen vanuit hun werksituatie.  Ook de woningen zelf hebben 

de bewoners over de streep getrokken hier naartoe te verhuizen, evenals de bijbehorende 

parkeergarage. Het zijn fijne woningen en vrij groot, vooral de maisonnettes zijn ruim van opzet 

bleek tijdens de observaties. Een respondent gaf aan dat hij ook naar andere appartementen elders 

aan het kijken was omdat hij zijn woning wat te klein vond worden. Daarnaast gaf hij, naast een 

aantal andere bewoners nog een paar andere mindere eigenschappen van de woningen aan. Je zit 

namelijk toch wel dicht op je overburen door de relatief smalle straat. Dit zorgt ervoor dat je 

gemakkelijk bij je overburen naar binnen kan kijken en dat bij de woningen die iets naar voren hellen 

er minder lichtinval is in de woning. Echter, deze minpunten wegen voor de voorgenoemde 

respondent niet op tegen de pluspunten. “Ik zou wel meer uitzicht willen hebben, want ja dit is vrij 
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smal. En ik ben pas bezig rond te kijken naar andere appartementen. Maar, nee, ik kom toch weer tot 

de conclusie dat ik midden in het centrum wil blijven wonen. Locatie is voor mij echt heel belangrijk.” 

(Man, 47 jaar, fulltime werkend,  bewoner sinds de oplevering) In elk bouwblok bevindt zich een 

binnenplaats, dezen worden erg gewaardeerd door de bewoners. Het is een prettige afgesloten plek 

waar kinderen veilig kunnen spelen, het zorgt voor een privé ruimte in de binnenstad en een 

gemakkelijke interactie met de buren waardoor het vele kenmerken heeft van een normale (dorpse) 

woonstraat. Een klein minpuntje dat een respondent aangaf is dat bij de binnenplaats aan de 

westkant van de Marikenstraat het Gemeente Archief hier op uitkijkt. Samengevat is men zeer 

tevreden over de woonomgeving wat strookt met de resultaten uit de Stads- en Wijkmonitor 2009 

over het gehele centrum. De inwoners van het centrum geven hun buurt gemiddeld een rapportcijfer 

van 7,5. (Gemeente Nijmegen, 2009a) 

 

Levensfase 

Of men in de binnenstad wil wonen heeft volgens een stel vooral te maken heeft met de levensfase 

waarin je je bevindt. “Ik denk dat het een bepaalde fase in je leven is, dat je op een gegeven moment 

zegt van als ik dan voor mezelf spreek, nou ja, nog niet zo heel erg lang op de arbeidsmarkt, je wil een 

appartementje, je werkt keihard, NU wil ik lekker in het centrum wonen. En op een gegeven moment 

ga je de volgende fase in en zeg je we willen een vrijstaand huis, ik noem maar even iets. En dan ga je 

een ander pad op, dus is het echt levensfase.” (Vrouw, 27 jaar, fulltime werkend, bewoonster sinds 

1,5 jaar) Zo vertelden meerdere respondenten dat ze hier naartoe zijn verhuisd omdat de kinderen 

het huis uit gingen, een ander omdat ze ging scheiden. Als je in de levensfase zit waarin je kinderen 

krijgt, is dat al snel een reden om te gaan verhuizen voor twee respondentenhuishoudens. “Mijn 

mening is dat ik hier met kinderen niet zou willen wonen. Ja, om meerdere redenen eigenlijk. Dan zou 

ik inderdaad gaan voor een huis, vrijstaand of niet dat is niet relevant. (Vrouw, 27 jaar, fulltime 

werkend, bewoonster sinds 1,5 jaar) Een ander stel zegt ook dichter naar de school te willen 

verhuizen en een huis met een tuin te betrekken omdat dat voor kinderen volgens hen toch fijner is. 

En op het moment dat je ouder bent en met pensioen gaat is dat weer een nieuwe fase waarin je 

misschien weer terug naar de binnenstad verhuist. De drie respondenten die met pensioen zijn, zijn 

hier heel bewust op dat moment van hun leven hier komen wonen. Zo werd het onderhoud van hun 

oude huis te veel omdat het te groot was en hier in de appartementen is alles gelijkvloers wat als 

zeer prettig wordt ervaren door hen. De nabijheid van voorzieningen is voor deze groep met name 

heel belangrijk. “Dit is makkelijk, dit is voor het gemak. Je zit overal lekker kort bij en je kan alles 

lopen. Er komt misschien een tijd dat je geen auto meer rijdt en dan zit je toch overal vlak bij. Je moet 

gewoon een keuze maken, je moet verstandig zijn. En vooruit kijken.” (Vrouw, 58 jaar, deeltijd 

werkend,  bewoonster sinds de oplevering) De huidige bewoners die nog iets jonger zijn denken hier 

ook over na en een respondent  wil straks wel gelijkvloers gaan wonen (ze woont nu in een van de 

maisonnettes). Een andere bewoonster van de maisonnettes zegt dat ze hier blijft tot haar dood: “Je 

kunt hier heel makkelijk een traplift in maken, het is zo'n rechte trap dus. En als het moet kan je zelfs 

hier in de kamer iets, iets, creëren.” (Vrouw, 52 jaar, deeltijd werkend, bewoonster sinds 3 jaar) het 

ligt dus maar net aan het individu zelf of men zich conformeert aan zijn gebreken. 

 

Sociale- en omgevingscontext 

Zoals in het theoretisch kader is gesteld is er maar tot op een bepaalde hoogte sprake van een sociale 

mix onder de bewoners. In leeftijd en huishoudensamenstelling zit wel een zekere diversiteit. Van de 

groep respondenten (zeven vrouwen en vijf mannen) die willekeurig is geselecteerd is één 
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respondent 27 jaar, vier respondenten zijn tussen de 34 en 49 jaar, vier respondenten zijn tussen de 

50 en 65 jaar en drie respondenten zijn tussen de 74 en 76 jaar. Drie van de twaalf respondenten 

woont alleen, er wonen drie stellen zonder kinderen, een respondent woont alleen met haar 

kinderen en twee stellen wonen met één kind of meer. Deze samenstelling wijkt enigszins af met de 

rest van het centrum waar vooral studenten, alleenstaanden, weinig gezinnen met kinderen wonen 

en het percentage kinderen onder de 14 jaar slechts 3% bedraagt. (Gemeente Nijmegen, 2009a) Van 

de twaalf respondenten hebben er acht een baan, vier fulltime en vier parttime, en van de vier 

overige  respondenten zijn er drie met pensioen en is er een werkloos. Verder is, op een respondent 

na, de onderzoekspopulatie blank. Het is dus een redelijk homogene groep waarvan slechts twee 

respondenten binnen de gesuggereerd populatie van een stedelijke binnenstad, namelijk yuppen, 

vallen. Wel geven meerdere respondenten aan dat ze zich echte stadsmensen voelen. “Zowel de 

kinderen als ik zijn echte stadsmensen. We woonden vooraan op de Groesbeekseweg dus dan konden 

altijd al lopend de stad in en *…+ alles altijd al dichtbij, we waren dat gewend. Dus in een buitenwijk 

wonen was gewoon geen optie voor ons. (Vrouw, 51 jaar, deeltijd werkend, bewoonster sinds 2 jaar) 

Sommigen verafschuwen de buitenwijken zelfs. “Je zult mij nooit in een buitenwijk zien. Ik wil alles 

gecentreerd om mij heen. (Vrouw, 52 jaar, deeltijd werkend, bewoonster sinds 3 jaar) 

De diversiteit in leeftijd en huishoudensamenstelling leidt echter niet tot conflicten of een 

verminderde leefbaarheid, men leeft in prettige verstandhouding met elkaar. De meesten hebben 

dan ook goed contact met de aangrenzende buren en zegt de rest van de bewoners gedag in het 

voorbijgaan, net als in een gewone woonstraat. Volgens sommigen is dit in tegenspraak met de 

beperkte sociale cohesie in het centrum algemeen. (Gemeente Nijmegen, 2009a) Toch zoekt men veelal 

gelijkgezinden op, de stellen met kinderen komen bij elkaar over de vloer, net als  de mensen die met 

pensioen zijn. Maar met Oud en Nieuw treft iedereen elkaar op de binnenplaats. “(We hebben goed 

contact) met de mensen hier naast. Met de bungalow die vrijstaat op het dek, en een paar huizen 

verder en op de hoek, nou we hebben regelmatig contacten daarmee, ja. Ongeveer dezelfde leeftijd. 

Met de jonge mensen niet echt, kijk, we groeten elkaar wel, we maken wel eens een praatje, maar 

niet dat we bij elkaar op visite komen. En het dek is voor gezamenlijk gebruik, daar hebben ze een 

BBQ georganiseerd met het 10 jarig bestaan. En met oud en nieuw is het ook altijd een beetje een 

trekpunt daar. Dan gaat wel iedereen daar naar het dek en wens iedereen je nieuw jaar.“ (Vrouw, 74 

jaar, met pensioen, bewoonster sinds de oplevering) En in geval van nood helpt men elkaar graag 

waardoor het als een prettige leefomgeving wordt beschouwd. Zo vertelt een vrouw dat ze altijd bij 

haar buren terecht kan als haar man naar het ziekenhuis moet. En een andere respondent vertelt dat 

ze wel eens haar sleutel was vergeten en bij de buren mocht wachten tot een familielid haar een 

extra sleutel kwam brengen. En het gebeurt ook dat stellen op elkaars kinderen passen en opletten 

dat er geen vreemden door de centrale voordeur naar binnen glippen. Dit soort wederzijdse hulp en 

zorg voor elkaar en het complex zelf zorgt voor de prettige leefomgeving met onderlinge solidariteit 

en tolerantie.    

Maar er is dus weinig sprake is van culturele diversiteit onder de groep respondenten, wat 

strookt met het relatief lage percentage niet –westerse allochtone bewoners in Nijmegen-centrum 

(Gemeente Nijmegen, 2009a),  waardoor Mariënburg vanuit het bewonersperspectief niet echt als 

een cosmopolite plek beschouwd kan worden. De uitstraling van het gebied zelf is echter weldegelijk 

modern en stedelijk door de opvallende architectuur en de nodige lunchcafe’s, restaurants, mooie 

winkels en een culturele voorziening waar filmhuisfilms, theater, dans, debatten, etc. worden 

georganiseerd. Je zou kunnen stellen dat dit deel van het centrum van Nijmegen een gegentrificeerd 

stadsdeel is, ondanks de geheel nieuwe bebouwing, doordat de nieuwe bewoners heel bewust 
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hebben gekozen om hier te gaan wonen vanwege locatie ten opzichte van werk en voorzieningen en 

de identiteit die het gebied heeft. Wat hier aan bijdraagt is de grote invloed die deze woonlocatie 

heeft op hun sociale leven. Volgens de overgrote meerderheid van de respondenten heeft de 

nabijheid van sociale contacten met anderen hun leven veranderd. Zo geeft meer dan de helft van de 

bewoners aan dat mensen regelmatig even spontaan langs komen omdat ze toch in de buurt zijn. “ 

Als je in het centrum woont en er dingen te doen zijn in de stad, en als je vrienden hebt die dan naar 

het centrum komen dan komen ze inderdaad hier om te blijven (slapen). Dus dan is dat inderdaad van 

invloed op je leven. Als er vrienden naar het centrum komen en we hebben ze al langs niet meer 

gezien dan komen ze altijd lang en combineren het met een bezoek aan ons.” (Vrouw, 38 jaar, deeltijd 

werkend, bewoonster sinds 5 jaar) Ook wordt er vertelt dat hun appartement vaak de plek is waar 

men verzamelt voor een avond stappen of een bezoek aan de vierdaagsefeesten waardoor wonen in 

het Mariënburgkwartier weldegelijk bijdraagt aan een stedelijke levensstijl.   

 

Winkelen  

De meeste bewoners zeggen regelmatig gebruik te maken van de winkels in de Mariken- en 

Moenenstraat. Ze gaan vooral naar de drogisterijen als Kruidvat en Etos maar ook boekenwinkel  

Dekker van de Vegt is zeer populair. Voor hun dagelijkse boodschappen gaan twee huishoudens  wel 

eens naar de Aldi in de Moenenstraat maar het merendeel gaat naar de COOP in de Molenpoort, de 

Albert Heijn in de Van Schevichavenstraat of elders. Ook de bewoners, net als de bezoekers, missen 

een zekere mate van exclusiviteit in het winkelaanbod. Men vindt het winkelaanbod niet zo heel 

aantrekkelijk omdat het veelal ketenwinkels zijn. “De soort winkels hier vind ik toch niet aantrekkelijk 

hier. Het is allemaal eenheidshap. Het is allemaal hetzelfde. *…+ Liever leuke kleine winkeltjes zoals 

toen het werd opgeleverd, maar voor hen werd het allemaal te duur en zijn weg.” (Vrouw, 58 jaar, 

deeltijd werkend,  bewoonster sinds de oplevering) Daarnaast wordt in de gehele Nijmeegse 

binnenstad een Bijenkorf erg gemist wat een exclusief warenhuis is.  

 
Momenten van winkelen  
Van alle respondenten werken er drie fulltime op een andere locatie dan hun woning. Deze groep is 

veelal niet thuis voordat de winkels dicht gaan doordeweeks en bezoeken dus in het weekend of op 

koopavond de winkels. Hier bepaalt het linaire ritme van de bewoners of ze kunnen winkelen 

(cyclisch) doordeweeks. “Wel altijd op zaterdag of op koopavond. Ik ben doordeweeks voor half 6 

eigenlijk nooit thuis.” (Man, 47 jaar, fulltime werkend,  bewoner sinds de oplevering) Dit zien ze niet 

als iets vervelends maar kiezen er ook heel bewust voor. “Door ons werk zeggen we juist op zaterdag, 

dat het nou juist verplaatst naar het weekend. En ongeacht of het dan druk is, als je wat nodig hebt 

ga je er juist voor op de zaterdag of op een koopzondag.  De voorkeur gaat er naar uit, doordat je 

door de week al zo druk bezig bent met allerlei andere dingen.” (Vrouw, 27 jaar, fulltime werkend, 

bewoonster sinds 1,5 jaar) De overige respondenten werken deels thuis, werken in deeltijd, zijn 

werkeloos of met pensioen. Deze groep heeft de mogelijkheid om doordeweeks een winkel te 

bezoeken en doet dat ook veelal dan en vermijden de zaterdag, koopzondag en koopavond. “Als ik 

kleding ga kopen dan doe ik dat gewoon door de week, dan is het rustig.” (Man, 34 jaar, deeltijd 

werkend, bewoner sinds 1 jaar)  

 
Fun- en runshoppen  
Als de bewoners iets gaan kopen in het gebied is dat voor tien van de twaalf respondenten (heel) 

doelgericht. “Nee, altijd heel doelbewust”.(Man, 47 jaar, fulltime werkend,  bewoner sinds de 

oplevering) “Net wat je nodig hebt he? Het is misschien een groot woord, maar dat moet je hebben, 
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daar gaan we naar toe, dat gaan we doen.” (Man, 42 jaar,  fulltime werkend, bewoner sinds 1,5 jaar) 

Naast alle mannelijke bewoners zijn er ook een aantal vrouwelijke bewoners die zeggen er heel 

doelbewust te winkelen. Twee van de twaalf respondenten vertelt er ook wel eens te gaan 

funshoppen. En ook onder de bewoners zijn dit alleen vrouwen.  “Ik gebruik alle winkels, vooral 

tijdens uitverkoop. Dat is een van de voordelen van wonen in het centrum. Mijn favoriete winkel is 

Mexx en (voorheen) Esprit.” (Vrouw, 38 jaar, deeltijd werkend, bewoonster sinds 5 jaar) Ook ging ze 

toen ze hier net woonde veel naar David Mulder. Sommige doen een beetje van beiden, net hoe het 

uitkomt. “Maar dat shoppen, dat doe je eigenlijk niet. Ik ga nu heel bewust, zo van ik moet 

toiletpapier hebben, ik loop even naar het Kruidvat. Toevallig afgelopen zaterdag een halve middag, 

ja. Toen moesten we en een trui en een jas hebben en toen zijn we wel wat langer gebleven.” (Vrouw, 

51 jaar, deeltijd werkend, bewoonster sinds 2 jaar) Deze verdeling in de manier van winkelen in het 

Mariënburgkwartier lijkt ook veel op de uitkomst op deze vraag in de Gelderlander enquête. Ook 

vinden enkelen het gezellig om er doorheen te lopen om onder de mensen te zijn tijdens 

winkelopeningstijden. 

 

Horecagebruik 

De New Dutch en het Vlaams Arsenaal zijn heel populair onder de respondenten. Je kan er lekker 

lunchen en op het terras zitten. “New Dutch ook wel eens. Heerlijk lunchen. Ja goed, dat is gewoon 

een goede vriend van ons geworden. “ (Vrouw, 58 jaar, deeltijd werkend,  bewoonster sinds de 

oplevering) De LUX vinden ze iets minder maar wordt wel door een derde van de 

bewonersrespondenten bezocht. De helft van de respondenten zoekt gedeeltelijk of alleen de horeca 

buiten het Mariënburggebied op. “Ja, soms het Vlaams Arsenaal, LUX ben ik niet zo liefhebber van, ja 

daar ga ik wel een drankje drinken op zaterdag middag maar niet om te eten ofzo. En het Vlaams 

Arsenaal soms eten, maar dan ga ik vaak net buiten het Mariënburggebied *…+ Maar soms ga ik hier 

eten, puur gemak van dichtbij. “ (Man, 47 jaar, fulltime werkend,  bewoner sinds de oplevering) 

 

Momenten van horecabezoek 
Bij de bewoners is het van minder belang of men fulltime of deeltijd werkt, allebei de groepen gaan 

zowel doordeweeks als in het weekend naar de horecavoorzieningen tijdens de avonduren. “De LUX 

wel, de film ga ik ook af en toe wel heen. Maar niet iedere week. Vind ik wel relaxed, je kan er rustig 

babbelen. Maar er draaien leuke films en als je wat wilt drinken gewoon door de week is dat 

gezellig.” (Man, 34 jaar, deeltijd werkend, bewoner sinds 1 jaar) Overdag maken de bewoners die 

overdag thuis zijn ook gebruik van de lunchvoorzieningen van het gebied. “Ik ga daar heel vaak heen 

om te lunchen (tijdens het interview, op donderdag,  werd ze ook gebeld of ze kwam lunchen in het 

Vlaams Arsenaal).” (Vrouw, 58 jaar, deeltijd werkend,  bewoonster sinds de oplevering)    

 

Weer en  seizoenen 

Net als de bezoekers van Mariënburg gaan de bewoners in de zomer met mooi weer ook wel eens op 

de terrasjes zitten in het gebied. Met regenachtig weer blijven veel van de bezoekers weg uit de 

binnenstad en dus ook uit het Mariënburggebied. De bewoners hebben hierin geen keuze omdat ze 

op deze locatie wonen en zich er wel moeten begeven. Sommige bewoners geven aan dan wel 

anders te lopen als het regent, namelijk aan de oostkant op het hogere niveau is een groot deel 

overdekt en die route nemen ze dan. “Dan ga ik altijd hier onderlangs want omdat je dan droog loopt 

en hier is geen overkapping. Dus dan loop ik aan de overkant.“ (Vrouw, 51 jaar, deeltijd werkend, 

bewoonster sinds 2 jaar) En wanneer de zon schijnt en het droog is geeft een respondent aan dan 
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juist aan de andere kant te lopen omdat je dan in de zon loopt. “als de zon schijnt dan loop ik altijd 

aan deze kant (de overkant boven), dan loop je in de zon. Dat zijn mijn gewoontes.” (Man, 34 jaar, 

deeltijd werkend, bewoner sinds 1 jaar)  

 

4.4.2.Invloed van de fysieke ruimte en functies 
Fysieke uiterlijk en sfeer  
De aanblik en het architectonische uiterlijk van Mariënburg wordt erg gewaardeerd door de 

bewoners. “Dit is in ieder geval in onze optiek het mooiste stukje binnenstad”. (Vrouw, 27 jaar, 

fulltime werkend, bewoonster sinds 1,5 jaar) Dit geldt met name voor de Marikenstraat, wat zowel 

door de bezoekers als door de bewoners als het hart van het gebied wordt beschouwd. Ze ervaren 

het gebied zoals de architect het ook voor ogen had, als een leuke en gezellige straat met een 

stedelijke allure. “Het heeft inderdaad een bepaalde allure, en niet zo dat dorpse gevoel maar juist 

een net stuk een modern stuk stad met inderdaad ook de betere winkels.” (Vrouw, 27 jaar, fulltime 

werkend, bewoonster sinds 1,5 jaar) Het enige minder goede punt is dat sommige respondenten de 

Marikenstraat eigenlijk te smal vindt, wat ook in de paragraaf over de woningen zelf gesteld wordt. 

“Hij is er wel in geslaagd al hoewel ik in het begin er toch wel moeite mee had dat de straat smal 

was.” (Vrouw, 74 jaar, met pensioen, bewoonster sinds de oplevering) Men is inmiddels aan het 

uiterlijk en de inpassing van het Mariënburggebied gewend en men zou ook niet meer anders willen. 

“Ja, ik vind dat hij (de architect) goed werk heeft gedaan. Al helemaal als je kijkt hoe Nijmegen eerst 

was, er is nu een heel winkelgebied waar je gewoon rond kan lopen dat was er vroeger niet. Dit is 

echt een hele vooruitgang. En ik vind het ook wel goed dat er ook mensen wonen in deze straat, want 

anders zou het echt uitgestorven zijn. Als je door de Marikenstraat loopt dan is alles gewoon heel 

vriendelijk.” (Man, 34 jaar, deeltijd werkend, bewoner sinds 1 jaar)  

De Moenenstraat vindt men minder geslaagd dan de Marikenstraat. Hij is nog smaller dan de 

Marikenstraat waardoor het een mindere uitstraling en een mindere sfeer heeft volgens de 

respondenten. “Ik vind de Moenenstraat op de een of andere manier minder sfeer in vergelijking met 

de Marikenstraat. Ik vind het niet echt een gezellige straat. Ik loop er wel af en toe doorheen zeg 

maar, maar ik vind het niet zo.” (Man, 34 jaar, deeltijd werkend, bewoner sinds 1 jaar) Het terras van 

het Vlaams Arsenaal in de Moenenstraat is een uitzondering en wordt wel als gezellig bestempeld. 

Over het Mariënburgplein is men wel weer enthousiast. Het heeft een sfeer die men erg aanspreekt. 

“Het terras van LUX geeft ook wel sfeer.” (Man, 42 jaar,  fulltime werkend, bewoner sinds 1,5 jaar), 

dat terras vind ik ook heel gezellig.” (Vrouw, 51 jaar, deeltijd werkend, bewoonster sinds 2 jaar) Deze 

sfeer wordt onder andere bewerkstelligt door het fysieke uiterlijk van het plein met de geintegreerde 

oude kapel en de omringende moderne gebouwen. “Jaaa (enthousiast) dat vind ik een heel mooi 

plein, ja hoor. Dat vind ik echt leuk daar. En het blauwe torentje met de lichtjes op de kerk. Ik vind dat 

ze dat mooi hebben geïntegreerd.” (Vrouw, 58 jaar, deeltijd werkend,  bewoonster sinds de 

oplevering) “Ik denk de Mariënburg kapel is prachtig, ook als hij 's avonds zo verlicht is. LUX is ook een 

enorm mooi gebouw. Ik vind het een mooi totaalconcept.” (Man, 47 jaar, fulltime werkend,  bewoner 

sinds de oplevering) Even was er sprake van dat de boekenhandel Selexyz zich deels zou gaan 

vestigen in die oude kapel en daar een koffiecafe van zou maken en rondom de kapel een terras zou 

komen. “Dat was mij een beetje veel van het goeie. Dat je echt zou moeten slalommen tussen de 

stoeltjes door om bij de voordeur te komen. Het kan ook te véél sfeer zijn.” (Vrouw, 51 jaar, deeltijd 

werkend, bewoonster sinds 2 jaar)  “Alle bewoners die daar tegenover wonen zijn helemaal in 

opstand gekomen, van dat kan niet. Dat ligt dus heel gevoelig en vooralsnog gaat het niet door.” 

(Man, 47 jaar, fulltime werkend,  bewoner sinds de oplevering) Hier waren de omringende 
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buurtbewoners dus niet van gediend en het plan is daarom voorlopig voor de komende twee jaar 

uitgesteld.  

De sfeer in het gebied wordt als heel vriendelijk, gezellig en ontspannen ervaren door de 

bewoners. Overdag is het een levendig geheel door de winkelende mensen. “Veel mensen op straat, 

dat vind ik wel leuk. Ik vind het juist wel leuk als er een beetje leven in de brouwerij is. Dat is wel 

gezellig.” (Man, 34 jaar, deeltijd werkend, bewoner sinds 1 jaar) Echt stil is het niet op straat wat het 

een echte stedelijke binnenstad maakt. “Het leuke is dat je altijd wel wat hoort,die mensen die daar 

lopen en de kinderen enzo. Dus je hebt erg het gevoel, ik ben niet ergens afgelegen, ik ben niet 

alleen.” (Vrouw, 52 jaar, deeltijd werkend, bewoonster sinds 3 jaar) Het publiek wat er rondloopt zijn 

over het algemeen vriendelijke, rustige en nette mensen, de respondenten voelen zich hier dan ook 

erg op hun gemak. Daarnaast wordt het erg door hen gewaardeerd dat het er schoon en opgeruimd 

is wat het gebied een prettige uitstraling geeft. In de avonduren na sluitingstijd van de winkels is de 

sfeer veel rustiger en wordt het door sommige respondenten erg stil en uitgestorven omschreven 

maar niet onveilig. “’s Avonds is er ook een fijne ontspannen sfeer, zelfs als je 's avond uit gaat hoef je 

niet bang te zijn.” (Vrouw, 38 jaar, deeltijd werkend, bewoonster sinds 5 jaar) “Rustig, heel rustig. ik 

zeg altijd, het is hier net een dorp. En vooral na het sluiten van de winkels is hier niks te doen.” 

(Vrouw, 58 jaar, deeltijd werkend,  bewoonster sinds de oplevering) Ook in de parkeergarage onder 

het gebied is het ’s avonds heel rustig. Deze is afgesloten en alleen toegankelijk voor de gemeente 

ambtenaren en de bewoners van Marienburg. “Dat is helemaal afgesloten. Dus daar kunnen geen 

derden, alleen vergunninghouders kunnen daar binnen parkeren. Dus het is wel bekend wie daar 

staan.” (Man, 47 jaar, fulltime werkend,  bewoner sinds de oplevering)  

 
Bereikbaarheid en toegankelijkheid 
Het gebied is goed te bereiken met zowel de auto als de fiets, alleen tijdens spitsuur staan er lange 

files op de belangrijkste toevoerweg (Oranjesingel) wat nog wel voor wat ergernissen kan zorgen bij 

een respondent. “Absoluut niet (goed bereikbaar), want je hebt hier natuurlijk een blokkade aan de 

Waalbrug.  (Andere kant op de stad uit) als je het Keizer Karelplein gehad hebt dan sta je op de 

Graafseweg vast.” (Man, 47 jaar, fulltime werkend,  bewoner sinds de oplevering) Maar dit geldt 

alleen tijdens het spitsuur 's ochtends en 's avonds waardoor het alleen betrekking heeft op 

bewoners die niet op een geheel ander tijdstip kunnen vertrekken of thuiskomen zoals de 

respondenten die fulltime elders werken. Binnen het Mariënburggebied en de rest van het centrum 

doen ze bijna alles te voet en sommigen met de fiets. De route die ze in het gebied nemen vindt zich 

hoofdzakelijk plaats op de bovenste laag omdat daar de ingangen van de woningen zijn. Een 

respondent zegt altijd via de Nieuwstraat te lopen waardoor hij niet eens de Marikenstraat betreed. 

Ze lopen alleen onderlangs als ze net als de bezoekers er de winkels gaan bezoeken. 

 Omdat de respondenten in het Mariënburggebied wonen valt de reistijd dus weg als ze naar 

het gebied en de rest van het centrum willen waardoor ze meer tijd overhouden dan de bezoekers 

die elders wonen en gemakkelijker even gebruik kunnen maken van de zeer nabije voorzieningen. De 

helft van de bewoners zegt dan ook te profiteren van deze nabijheid en bijvoorbeeld langer op een 

terras te zitten, vaker winkels te bezoeken en veel op de fiets doen. “Je maakt er vaker gebruik van. 

ik denk dat dat zeker het geval kan zijn. Dat je vaker de stad in gaat. Bij mij geldt dat ook wel, dat je 

vaker de winkels opzoekt dan als ik niet in de stad zou wonen.“ (Man, 47 jaar, fulltime werkend,  

bewoner sinds de oplevering) De andere helft denkt van niet omdat ze altijd al economisch met tijd 

omgingen. “Nee, dat maakt niks uit.  Ik was altijd heel economisch hoor. Altijd als ik naar huis ging, 
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ging ik eerst naar een AH, dus dat maakt niet zo veel uit.” (Vrouw, 58 jaar, deeltijd werkend,  

bewoonster sinds de oplevering) Hieruit blijkt dat afstand toch altijd een relatief begrip is. 

 

Fysieke veiligheid 
Nog meer dan de bezoekers ervaren de bewoners de bestrating in de openbare ruimte van 

Mariënburg als gevaarlijk glad tijdens regenachtig weer. Dit wordt door de bewoners veel vaker 

genoemd als minpunt van het gebied omdat zij er wonen en er veel vaker komen, ook met slecht 

weer. De bewoners geven aan dat de tegels dan spekglad zijn en er al meerderen bijna of echt op 

onderuit zijn gegaan. “Met regen hebben we heel veel last gehad. Van de bestrating hier, de tegels, 

ook met sneeuw. dan is het spiegelglad, dan dacht ik ook ‘gut, als het maar allemaal haal’ bij wijze 

van spreken. In het begin vielen hier heel veel mensen. Later wat minder, ja, maar in het begin 

hebben ze er nog geen erg in, ‘aaah, lag er weer iemand’. ja, dat vond ik inderdaad erg vervelend.“ 

(Vrouw, 74 jaar, met pensioen, bewoonster sinds de oplevering) Dit probleem doet zich ook voor in 

de binnenplaatsen waar houten vlonders de looppaden vormen. “Hier dat houten terras is 

LEVENSGEVAARLIJK. Ik ben hier al verschillende keren onderuit gegaan.” (Vrouw, 58 jaar, deeltijd 

werkend,  bewoonster sinds de oplevering) Zowel de tegels als de vlonders zijn ten tijde van het 

interview net geïmpregneerd met een soort anti-sliplaag, deze hebben ze nog niet kunnen uittesten 

met regen of andere neerslag. Hopelijk wordt het dan wel de zorgeloze ruimte die het zou moeten 

zijn, zowel in de openbare leisure ruimte als op de binnenplaatsen waar men zich al helemaal veilig 

zou moeten voelen.   

 

4.4.3.Invloed van mensen 
Anderen  
Een aantal respondenten is hier onder andere gaan wonen omdat het dichter bij hun werklocatie ligt. 

De gang naar hun werklocatie en terug is een dagelijkse lineaire bezigheid voor hen. “Nou, het is wel 

prettig, ik woonde dus eerst in de Lindenholt, dat scheelt, toen moest ik eerst de stad door, dat 

scheelt want ik werk in Arnhem en in Wageningen dus ik zit hier vlak bij de Waalbrug dus dat scheelt 

zeker 20 minuten.” (Vrouw, 58 jaar, deeltijd werkend,  bewoonster sinds de oplevering) Een andere 

respondent zegt dat wonen op deze locatie hem juist extra reistijd kost om naar zijn werk te komen 

door de files. “Kijk maar eens tijdens de spits, ik heb er 50 minuten over gedaan om hier te komen. Ik 

heb een half uur in Nijmegen stil gestaan op de Graafseweg. Het is ook stad uitwaarts 's ochtends, als 

je het Keizer Karelplein gehad hebt dan sta je op de Graafseweg, ja, dat is een bron van ergernis. Dat 

is een nadeel om in het centrum te wonen, dat je soms uren vast staat. Ik hou er zeker rekening mee. 

Ook met de te kiezen route.” (Man, 47 jaar, fulltime werkend,  bewoner sinds de oplevering) 

En zoals al eerder uiteengezet is, hebben de respondenten die werken minder vrij te 

besteden tijd dan de bewoners die minder, thuis of niet werken. Bewoners die fulltime werken zijn 

aangewezen op de koopavond en weekenden om te winkelen omdat ze niet binnen de 

openingstijden in het Marienburggebied kunnen zijn. Bewoners die werken in deeltijd of zoals drie 

van de respondenten deels thuis werken hebben deze ruimte wel en kunnen dan ook kiezen 

wanneer het hen goed uitkomt om te gaan winkelen. Bewoners met pensioen en werkelozen hebben 

dus de meeste vrije tijd en kunnen deze invullen hoe ze maar willen. Een echtpaar met pensioen vult 

deze vrije tijd in door vrijwilligerswerk te doen bij hun Jeu-de-Boules-vereninging, waardoor dat een 

vaste (opgelegde) tijdbesteding voor hen is. Dit verschil in de hoeveelheid vrije tijd en het moment 

dat men die vrije tijd heeft verschilt dus nogal tussen de bewoners.   
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Het wel of niet bezoeken van de horeca en voorzieningen in Mariënburg is niet voor alle 

respondenten hetzelfde. Het hangt sterk samen met het moment van de dag en de hoeveelheid 

beschikbare vrije tijd van de respondent. Een aantal respondenten bezoekt de LUX nu meer vanwege 

de nabijheid. “Nu bij de LUX, kan ik ter plekke bedenken van ‘goh, laten we wat gaan drinken!' en dan 

pak ik mijn portemonnee en dan gaan we er naartoe.”(Vrouw, 51 jaar, deeltijd werkend, bewoonster 

sinds 2 jaar) Uit het Publieksonderzoek LUX 2007 blijkt tevens dat 40% naar de LUX gaat omdat het 

dichtbij huis is. (Gemeente Nijmegen, 2007) Voor een ander stel geldt dat weer helemaal niet en gaat 

juist niet meer in het gebied naar de horeca ómdat het te dichtbij is en daardoor niet voelt als er echt 

uit zijn. “Dat je juist omdat je zo veel werkt en je gaat er uit dat je ook, dan wil je ook ècht even weg 

zijn. Waarom zou je daar een bak koffie gaan drinken als je 2 stappen verder al thuis staat?” (Man, 42 

jaar,  fulltime werkend, bewoner sinds 1,5 jaar) Een stel bezocht de horeca zeer regelmatig maar 

sinds de geboorte van hun dochtertje niet of nauwelijks meer. Dit komt door de beperkte ruimte in 

de horecagelegenheid en doordat ze dan een oppas moeten regelen wat lastig is voor hen omdat 

hun familie ver weg woont. “Daar gingen we wel heen, naar de film en ook te eten of wat te drinken. 

Maar sinds Mary-Ann is geboren steeds minder. Omdat het moeilijk is omdat we beiden hier niet 

vandaan komen, we hebben geen familie hier dus waar laat je haar als je uit gaat?” (Man, 52 jaar, 

momenteel werkeloos, bewoner sinds 5 jaar) Tenslotte bezochten drie respondenten de LUX 

voorheen wel maar nu niet meer door o.a. slechte bediening. “LUX (nu) minder, hebben we in het 

begin wel gedaan maar ik vind de bediening daar erg slecht. Het duurt lang eer je een zitplaats hebt 

en als je je bestelling opgeeft dan zit je een hele tijd voordat je het krijgt.” (Vrouw, 74 jaar, met 

pensioen, bewoonster sinds de oplevering) De manier van winkelen is ook afhankelijk van het 

gezelschap waarmee je gaat. Zo gaat een respondent in haar eentje altijd heel doelgericht winkelen 

maar met haar dochter kan het wel een zo zijn dat ze een middagje door de stad lopen.  

De respondenten horen veel geluiden van bezoekers en activiteiten in de openbare ruimte 

van Mariënburg. Hierdoor worden sommigen 's nachts of 's ochtends wakker zonder dat ze dat zelf 

wilden. Een nadere uiteenzetting door wie en hoe dit gebeurt volgt in de volgende paragraaf. Een 

extreme inbreuk op het leven van de bewoners zijn de vierdaagse feesten. Een tweetal huishoudens 

zegt zo beperkt te worden door de vierdaagse dat ze dan op vakantie gaan om de feesten te 

ontvluchten en dus vrij moeten nemen. “Een keer per jaar heb je hier de vierdaagse en op vrijdag is 

het dan gekkenhuis. En dan kom je met de auto er ook niet meer in. Maar ja, dat weet je van te voren. 

Dus meestal ben ik met vakantie met de vierdaagse. Dat is heel vervelend.  Je kan dan geen kant 

meer uit he? Ik kan niet meer naar mijn werk” (Vrouw, 58 jaar, deeltijd werkend,  bewoonster sinds 

de oplevering) Een andere respondent loopt de vierdaagse mee en slaapt dan wel eens bij een 

vriendin omdat ze dan thuis geen oog dicht doet vanwege de herrie. De respondenten vertellen dat 

als je in het centrum woont er regelmatig mensen spontaan even langs komen. “ Die komen even 

langs, even goeie dag zeggen. Je ziet hier veel meer mensen dan in Beek.” (Vrouw, 58 jaar, deeltijd 

werkend,  bewoonster sinds de oplevering) Dit kan heel gezellig zijn maar niet iedereen is daar altijd 

even mee gediend. Een respondent vertelt dat als haar man alleen is hij de gordijnen dicht houdt 

omdat ze met hun kennissen hebben afgesproken dat als de vitrage open is iedereen welkom is en 

als ze dicht zijn dat ze dan niet thuis zijn. “Ja, ik heb geen zin om met een stelletje winkelende 

vrouwen de hele middag zitten te kwekken want dat interesseert me niks.“ (Man, ±74 jaar, met 

pensioen, bewoner sinds de oplevering) Dus het hangt er ook nog vanaf in welke samenstelling deze 

vrije tijd gespendeerd wordt. De centrale ligging zorgt er daarnaast ook voor dat als de bewoners 

uitgaan ze in hun appartement verzamelen met hun gezelschap. “Wat ik merk dat het mij makkelijk 

gemaakt wordt, meestal komen mensen naar mij toe. Ik hoef minder snel mijn huis uit te gaan zeg 
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maar. Want als we de stad in gaan, dan komen mensen eerst bij mij weet je.” (Man, 34 jaar, deeltijd 

werkend, bewoner sinds 1 jaar) Dit scheelt opgelegde (reis)tijd voor de respondenten en het feit dat 

ze vervolgens uitgaan in de binnenstad waardoor de bewoners nog  meer vrije tijd hebben, zowel 

kwantitatief als kwalitatief, dan hun gezelschap die misschien een flink eind naar huis moeten rijden. 

 
Beleving groepen in de ruimte 
Wonen in een stedelijke binnenstad betekent dat er naast de bewoners ook heel veel andere 

mensen in je woonstraat komen. Deze bezoekers komen hier winkelen, gaan naar de horeca, 

verzorgen de openbare ruimte of gebruiken het gebied als doorgang naar andere delen van de stad. 

Logischerwijs gaan deze activiteiten gepaard met het maken van een bepaalde hoeveelheid geluid, 

net als de winkel- en horecavoorzieningen zelf ook.  

 De bewoners merken deze geluiden van de straat op maar vinden bijna allemaal dat dit 

hoort bij wonen in een binnenstad. De meesten hebben hier dan ook bij stil gestaan voordat ze hier 

een huis kochten. “Je zou wel heel erg naïef zijn dat als je hier gaat wonen en denkt het is muisstil. 

Dan heb je het toch helemaal niet begrepen”.(Man, 42 jaar,  fulltime werkend, bewoner sinds 1,5 

jaar) Een ander stel zegt: “In het begin maakten we ons allebei duidelijk zorgen over de herrie factor. 

Maar het werd heel snel duidelijk dat in deze straat, wanneer de winkels dicht zijn, is het stil. *…+ Op 

de passanten op de vrijdag- en zaterdagavond na dan.” (Man, 52 jaar, momenteel werkeloos, 

bewoner sinds 5 jaar) Niemand had verwacht dat het er zo stil zou zijn op straat en dat wordt als zeer 

prettig ervaren. Een andere respondent zegt dat ze daar niet over na heeft gedacht maar zegt: “Ik 

hou van mensen en ik heb graag een beetje geroezemoes om me heen. Een intense stilte daar hou ik 

niet van.” (Vrouw, 58 jaar, deeltijd werkend,  bewoonster sinds de oplevering) 

Een deel van de bewoners heeft weldegelijk last van de geluiden op straat, maar de meesten 

vinden het heel erg meevallen. Overdag is het enige wat je hoort een geroezemoes van winkelende 

mensen maar dat wordt juist als gezellig ervaren. “Normaal hoor je hier niks, dit is gewoon een dorp 

hier in de binnenstad.”(Vrouw, 58 jaar, deeltijd werkend,  bewoonster sinds de oplevering) Alleen in 

de weekenden wil er nog wel eens uitgaanspubliek de rust verstoren. De vierdaagseweek wordt 

aangegeven als een week met wel veel geluidsoverlast maar men vindt ook dat dat er bij hoort. 

“Anders moet je hier niet gaan wonen.” (Man, 47 jaar, fulltime werkend,  bewoner sinds de 

oplevering) De woningen dicht bij de Burchtstraat en het Koningsplein hebben beduidend meer last 

van geluid  dan de bewoners in het midden van de Marikenstraat. De reden voor de geluidsoverlast 

is, naast de veroorzakers ervan, volgens bewoners omdat de straat zo smal is en daardoor het geluid 

heel erg resoneert. Ook geven de bewoners die vroeg op staan aan dat ze het geluid in de ochtenden 

wel horen maar niet erg vinden omdat ze dan toch al wakker zijn, deze groep vindt het geluid ’s 

nachts wel vervelender dan de bewoners die niet vroeg op hoeven staan. In hoeverre de bewoners 

de geluiden horen hangt veel samen met de positie van hun slaapkamer ten opzichte van de straat. 

 De helft van de respondenten slaapt aan de voorkant, de andere helft aan de achterkant/aan 

de binnenplaats. Aan de voorkant hoor je de geluiden heel goed, aan de achterkant nauwelijks.”Als je 

niet aan de voorkant slaapt scheelt dat al, dat is een verschil van dag en nacht”. (Vrouw, 27 jaar,  

fulltime werkend, bewooster sinds 1,5 jaar) Maar niet iedereen heeft er evenveel ongemak van. 

Sommigen maakt het niet veel uit en zeggen dat het geluid van straat er gewoon bij hoort in het 

centrum, anderen zijn er zelfs immuun voor geworden en slapen aan de voorkant met de ramen 

open. Desalniettemin blijkt het percentage bewoners van het centrum dat geluidsoverlast ondervindt 

aanzienlijk hoger dan in de rest van Nijmegen. (Gemeente Nijmegen, 2009a) Welke groepen deze 

geluiden veroorzaken in het Mariënburgkwartier zijn op een rijtje gezet. 
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Dar 

De Dar (gemeentelijke reinigingsdienst) komt elke dag schoonmaken in het Mariënburggebied, op 

zaterdag zelfs twee keer. De bewoners en de winkeliers vinden dit heel erg fijn omdat het daardoor 

zo schoon is in hun woonbuurt. “Bijna elke morgen worden hier de terrassen gespoten en ja dat vind 

ik heerlijk! Dus dat stoort me niet, dat hoort er gewoon bij. Dat is een dagelijks ritme, nou.” (Vrouw, 

74 jaar, met pensioen, bewoonster sinds de oplevering) “Het is een onderdeel van het leven 

hier”(Man, 52 jaar, momenteel werkeloos, bewoner sinds 5 jaar), en het is iets wat je op een gegeven 

moment niet meer hoort. Anderen worden er wel eens wakker van maar dan draaien ze zich om en 

vallen weer in slaap.   

 

Winkels 

De winkels in het gebied veroorzaken en produceren op drie verschillende manieren geluid. Ze 

worden ’s ochtends bevoorraad, ze trekken winkelend publiek aan en stoten zelf ook geluid uit door 

middel van muziek en verbouwingen. Iedere ochtend vanaf 08:00 uur tot 12:30 uur komen er 

vrachtwagens naar het Mariënburggebied om hun goederen af te leveren en de winkels te 

bevoorraden. Ze laden en lossen vanaf het pleintje tussen de Marikenstraat en het Vlaams Arsenaal. 

De meeste bewoners zeggen hier niet echt overlast van te hebben en dat dat er nou eenmaal bij 

hoort als je boven winkels woont. De bewoners dicht bij dit punt hebben er meer last van dan de 

mensen in het midden van de straat. Dit geldt ook voor de kleine transportkarretjes waarmee de 

leveranciers de goederen verder de Marikenstraat inrijden.”Daar hebben wij hier bijna geen last van. 

[...]maar die hoor je echt ja. Maar ja, dan is het onderhand als ze hier komen een uur of 8 half 9, 

ja...dat hoort erbij. En het hoeft ook niet zo stil te zijn. *…+ Als je winkels beneden je hebt, die moeten 

bevoorraad worden. Dat is nou eenmaal niet anders.” (Man, 76 jaar, met pensioen,  bewoner sinds 6 

jaar) De respondenten zijn het er over eens dat je die karretjes echt goed hoort maar de 

meerderheid zegt ook dat dat doordeweeks helemaal geen probleem is omdat ze dan toch al wakker 

zijn of zelfs al weg zijn naar hun werk. “Het is veel lawaai, vooral op de trottoirs hier beneden en soms 

te vroeg in de ochtend maar het is meestal op een tijdstip dat we toch wel wakker zijn (door de 

dochter van 4) (Man, 52 jaar, momenteel werkeloos, bewoner sinds 5 jaar). De bewoners die niet 

vroeg op hoeven staan hebben er wel wat meer hinder van en vinden het erg irritant, dit geldt voor 

meerdere bewoners in het weekend omdat men dan uit wilt slapen. “Die vrachtwagens zijn er elke 

ochtend, soms maken ze een geluid, ik zou zeggen té vroeg in de ochtend. *…+ Ik merk het meer 

tijdens de weekenden omdat ik dan langer wil slapen. En soms word ik er dan wakker van.” (Man, 52 

jaar, momenteel werkeloos, bewoner sinds 5 jaar) En dat neemt wel wat weg van het wooncomfort 

van de plek. “Ja, die karretjes! Ja, dat hoor je wel, ja dat hoor je echt heel goed. *…+Ik vind het wel 

balen op zaterdag en op zondag” (Vrouw, 52 jaar, deeltijd werkend, bewoonster sinds 3 jaar). Een 

aantal andere bewoners bevestigen ook dat ze daardoor op zaterdag niet kunnen uitslapen. De 

Stads- en wijkmonitor 2009 geeft tevens aan dat de bewoners van de binnenstad overlast hebben 

van het laden en lossen. (Gemeente Nijmegen, 2009a) 

De winkels trekt daarnaast winkelend publiek aan. Hierover zijn de bewoners heel positief en 

vinden het juist wel gezellig. Sommigen zeggen dat ze zelfs hiervoor hier zijn gaan wonen. “Ja, prima 

toch?  Gezelligheid alom en ja dit is, deze heb je denk ik op een zaterdag middag genomen? Dan is het 

gewoon de drukste dag. *...+ En dan hoor je een klein beetje gegons *…+ dit is geen enkele 

belemmering, dit is gewoon pure gezelligheid.” (Man, 47 jaar, fulltime werkend,  bewoner sinds de 

oplevering) 
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Een punt dat door sommige bewoners wel als vervelend wordt ervaren is dat enkele winkels zo hard 

muziek draaien dat ze daar last van hebben. Een echtpaar ervaart het echt als een belemmering 

omdat zij recht tegenover de winkel wonen die muziek draaien op een geluidsniveau dat net 

toegestaan is. De respondenten hebben zelf de gemeente laten komen om een geluidsmeting te 

doen maar helaas voor hen zat het aantal decibel net onder de toegestane norm.  “Ja, het enige wat 

wij last van hebben is hier tegenover euhm, een modezaak (Jack en Jones) hier in de Marikenstraat, 

beneden is dat en die draaien de HE-LE-DAG keboenk, keboenk, keboenk. Dat hoor je dus heel erg. 

Dus als het hier stil is, en ik heb de balkondeuren of de ramen open dan hoor je de helemaal die 

dreun. Ja, dat is heel vervelend. En dat begint 's morgens om kwart voor 10 tot dat ze sluiten.” 

(Vrouw, 74 jaar, met pensioen, bewoonster sinds de oplevering) De respondenten die werken 

overdag geven aan dit dus überhaupt nooit te horen omdat ze dan er niet zijn.  

 

Horeca publiek 

Doordeweeks is het doorgaans heel rustig in het Mariënburggebied tijdens de avond en de nacht. 

Maar in het weekend komt er regelmatig, zo niet elk weekend, uitgaanspubliek (al dan niet dronken) 

door de straat gelopen en die moeten er volgens de respondenten daar altijd heel hard bij 

schreeuwen en zingen wat ontzettend weerkaatst tussen de huizen. Sommigen worden en liggen 

daar wakker van en krijgen de neiging deze passanten iets toe te schreeuwen vanuit hun raam. Maar 

ze weten ook dat dat er bij hoort als je in het centrum woont. “Ik vind als je in het centrum woont 

dan hoort dat erbij. Maar tegenwoordig zoals je ook wel weet, gaan studenten alle avonden stappen! 

Dus donderdagavond begint het en ja vrijdag en zaterdag.”(Vrouw, 52 jaar, deeltijd werkend, 

bewoonster sinds 3 jaar) En dat wil nog wel eens conflicteren met bewoners die op vrijdag ook nog 

moeten werken. Maar de respondenten maken zelf ook wel eens in de avonduren gebruik van de 

horeca en dan behoren zij ook tot deze groep horecapubliek. De horecavoorzieningen overdag 

ervaren de respondenten puur als iets gezelligs. Men komt er regelmatig zelf ook en sommigen 

kennen zelfs de eigenaar van de horecagelegenheid New Dutch. “Ja, ik ken Steef die daar zit. Dat was 

ook heel er leuk he? Je leert ook die mensen kennen van die winkeltjes hier. En dan is het “hee!” en ja, 

het is net een dorp! Ja, gezellig, leuk. Alleen jammer van de terrassen dat er weinig zon komt.” 

(Vrouw, 52 jaar, deeltijd werkend, bewoonster sinds 3 jaar) Ook de plek zelf wordt geprezen door de 

mooie kastanjebomen en het leuke terras van New Dutch. 

 

Omwonende buren 

Omdat de bewonerrespondenten op een aantal fronten van elkaar verschillen heeft ook niet 

iedereen hetzelfde leefritme. Zo heeft iedereen zijn eigen voorkeuren ten opzichte van rust en stilte 

en op welk tijdstip men hier zich aan conformeert. Zo moet een deel van de bewoners vroeg op voor 

hun werk en andere bewoners niet waardoor hun ritmes nog wel eens scheef kunnen lopen en met 

elkaar kunnen botsen.  Drie respondenten geven aan dan ook wel eens geluidslast te hebben van de 

onder- of bovenburen maar dat werd meestal onderling opgelost. Zo vertelde een respondent dat 

zijn onderbuurvrouw de gewoonte had heel hard te zingen onder de douche als ze ’s ochtends om 

07:00 uur opstond. Dit was vervelend voor hem omdat hij er wakker door werd maar was ook snel 

weer opgelost nadat hij haar ermee had geconfronteerd. Daarnaast wordt geluid van de buren niet 

altijd als overlast ervaren. “Dat is part of the deal, er wordt hier geleefd.” (Man, 42 jaar,  fulltime 

werkend, bewoner sinds 1,5 jaar) 
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Evenementen 

Zoals al eerder ook al even ter sprake kwam hebben de evenementen een grote impact op het leven 

van de bewoners. Sommigen zijn louter enthousiast over de vierdaagse feesten. “Dan is het 

natuurlijk gezellig druk. Heerlijk! De straat op en een terrasje pakken. En mensen kijken, dat is toch 

heerlijk?” (Vrouw, 58 jaar, deeltijd werkend,  bewoonster sinds de oplevering) “De vierdaagse loop ik 

mee en 's avonds de stad in. Als er iets te doen is, ik ben er altijd bij! Dat vind ik leuk. Daarvoor woon 

je toch ook in het centrum? *…+ maar het is ook een groot nadeel, dan moet je vroeg op en als je de 50 

wilt lopen moet je om 4 uur starten. Ja, dan is er nog steeds herrie. Desnoods ga ik bij een vriendin 

slapen, of wat dan ook. En aan de achterkant is het iets rustiger. Maar ja, ach.”  (Vrouw, 52 jaar, 

deeltijd werkend, bewoonster sinds 3 jaar) Maar de meesten hebben er wel degelijk veel last van. 

“Met de vierdaagse feesten voel ik me echt een week afgesloten van de rest van de wereld. Ja, dat is 

echt lastig. Dan heb je ook heel veel geluidsoverlast, helikopters die over vliegen, met bepaalde 

tijdstippen kan je gewoon niet uit de parkeergarage, ja dat is echt, nou daar moet je je op instellen.  

Maar ik gebruik wel oordopjes! Maar ik ontwijk het niet, het heeft ook leuke kanten! Alleen het is 

zeven dagen en dat had voor mij, vier dagen mogen zijn.” (Vrouw, 51 jaar, deeltijd werkend, 

bewoonster sinds 2 jaar) “Meestal ben ik met vakantie met de vierdaagse. Dat is heel vervelend maar 

dan kom je met de auto er ook niet meer in. Ik kan niet meer naar mijn werk. Er zijn wel routes waar 

je met de auto doorheen mag maar dan doen ze net alsof je een misdadiger bent als je naar je eigen 

garage gaat. Ook is er dan te veel herrie, maar ja, het is maar een keer per jaar.. *…+ Ik vind het 

verder geen handicap, ja het is nou eenmaal zo. Dat weet je als je in de stad gaat wonen.” (Vrouw, 58 

jaar, deeltijd werkend,  bewoonster sinds de oplevering) Maar bij anderen bleek de overlast ze ook 

weer mee te vallen. “1 jaar zijn we weggegaan omdat we ongerust waren over hoe chaotisch het zou 

zijn. Maar de laatste 3 jaar zijn we gewoon hier gebleven. We worden er niet echt door gestoord”. 

(Man, 52 jaar, momenteel werkeloos, bewoner sinds 5 jaar) 

De jaarlijkse kermis staat voor een deel ook in het Mariënburgkwartier en de bewoners 

vinden het prima dat die daar staat, sommigen lopen er even overheen, anderen doen er niks mee 

maar vinden het wel gezellig. “Ja de kermis, ja. (enthousiast) Ja, dat is dit moment in het jaar dat de 

stad tot leven komt.” (Man, 52 jaar, momenteel werkeloos, bewoner sinds 5 jaar) Wel hebben ze 

soms last van het geluid, dit schijnt afgelopen jaren erger te zijn geweest dan dit jaar. “Ik moet 

zeggen dat we dit jaar minder geluidsoverlast hebben dan vorige jaren. En toen stond daar een 

draaimolen en die maakte heel veel, de muziek daarvan, heel veel herrie. Dat is dit jaar stukken 

minder.” (Vrouw, 74 jaar, met pensioen, bewoonster sinds de oplevering) Maar volgens de bewoners 

is de kermis niet dominant aanwezig, de meesten merken er weinig tot niets van. “Vroeger met de 

kermis op plein 44 dan hoorde je het wel. Niet dat het irritant was, helemaal niet, maar nu, je hoort 

hier niks meer. Nu zitten ze op Koningsplein.” (Man, 76 jaar, met pensioen,  bewoner sinds 6 jaar) En 

als de bewoners het wel horen blijft het beperkt en is het om 24:00 uur ook bijna afgelopen. “Toen ik 

gisteravond in bed lag hoorde ik wel dat de muziek tot 12 uur doorgaat, maar dat is het enige. Daar 

heb ik geen last van, van de kermis.” (Man, 34 jaar, deeltijd werkend, bewoner sinds 1 jaar) 

Naast deze twee overduidelijke evenementen zeggen een aantal bewoners wel veel last te 

hebben van het samba-festival dat 2 tot 3 keer per jaar plaats vindt.  “Wat wel bijvoorbeeld heel 

irritant is zijn die trommelaars. Die gaan echt van 's morgens 10 tot 's avonds 5 zijn die trommelend 

aan het rondlopen. Twee, drie keer per jaar, maar dat is dan een mindere dag dan.” (Man, 47 jaar, 

fulltime werkend,  bewoner sinds de oplevering) “Nou, daar wordt ik echt helemaal gék van. Ik ben 

altijd blij als het voorbij is. De hele dag hoor je dan getrommel.” (Vrouw, 52 jaar, deeltijd werkend, 

bewoonster sinds 3 jaar) Dit evenement wordt door meerdere bewoners aangegeven als toch wel 
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vervelend qua geluid. Tenslotte noemde een bewoonster dat er ook behoorlijk veel geluid afkomt 

van de marktopbouw in de Burchtstraat. Dit hoor je schijnbaar op vrijdagavond al als je naar bed gaat 

om 02:00 à 03:00 uur, maar dat geldt dan vooral voor de bewoners nabij de Burchtstraat. Een 

tweetal respondenten noemde ook dat er soms mensen langs komen en de hele straat door tegen 

een blikje blijven schoppen want bijzonder irritant is omdat het zo weerkaatst. 

 

Hangjongeren  

De bewoners wisten wel degelijk dat er hangjongeren in het gebied staan omdat ze allemaal er langs 

komen als ze naar de ingang van de parkeergarage lopen. Niemand geeft aan zich echt onveilig te 

voelen door deze hangjongeren maar helemaal prettig is het ook weer niet.“Ik loop wel gauw door. 

Het is niet dat ik er bang voor ben maar ik zoek het ZEKER niet op. Ik ga geen jongeren aankijken, 

gewoon dóórlopen en weg. *…+het is niet zo zeer angst maar wel een beetje een naar gevoel.” (#5). 

Een andere bewoonster heeft een vergelijkbare reactie. ”We hebben wel af en toe dat daar van die 

hangjongeren hangen maar niet echt last van. Meer dat je daar dan naar toe loopt en dat je denkt 

van hmmm, het zijn van die Marokkaanse, Turkse jongens.” (Vrouw, 52 jaar, deeltijd werkend, 

bewoonster sinds 3 jaar) Dit nare gevoel speelt alleen een rol bij een aantal bewoonsters van het 

gebied, de mannen geven aan er totaal geen last van te hebben. “Er staan altijd kinderen daar ja. ik 

heb me nog nooit bedreigd gevoeld door íemand. *…+  Toen we hier kwamen wonen vertelden mensen 

mij het tegenovergestelde, o, het is zo veilig hier.” (Vrouw, 38 jaar, deeltijd werkend, bewoonster 

sinds 5 jaar) De jongeren vertonen soms wel vervelend gedrag: “We hebben wel eens gehad dat ze 

tegen die lampen aan het schoppen waren en dan zeg je daar wat van maar dan kan je een kei  naar 

je ramen krijgen. Dat is een of twee keer gebeurd in al die jaren, dus dat valt best wel mee. Er komt 

toch ook wel wat asociaal spul hoor anders ga je daar niet zitten. Maar dat je er hinder van heb, nee. 

(Vrouw, 58 jaar, deeltijd werkend,  bewoonster sinds de oplevering) “Daar zitten wel eens euhm jonge 

marokkaantjes, laat ik het zo zeggen, die dan een beetje met stenen tegen een lantaarnpaal gooien, 

of in het begin was dat ook heel erg dat ze hier de terrasstoelen omgooiden en de bloempotten kapot 

gooiden. Dus mijn man zei dan wel eens, ‘Hee jongens, euhm, moet dat nou al die vernielingen?’ en 

dan werd er gezegd ‘Wil je hier nog lang wonen?’ dus dat hebben we eigenlijk afgeleerd. Maar dat 

komt, eigenlijk is dat de laatste jaren niet meer voorgekomen. In het begin was dat veel erger.” 

(Vrouw, 74 jaar, met pensioen, bewoonster sinds de oplevering) Anderen hebben er totaal geen last 

van. “Er zijn heel veel hangjongeren daar, dat is allemaal prima, heel relaxed. Geen last van. Ze zijn 

allemaal heel aardige jongens.” (Man, 34 jaar, deeltijd werkend, bewoner sinds 1 jaar) “Als je het 

over de minste foto hebt, dat is het die.*…+ Ja, weet je wat het is, als ze opstandig worden dan is het 

vervelend ja. Ik denk dat we moeten zeggen van het het meer gezichtsbepalend maar jammer. Weet 

je? Het doet geen goed aan de wijk, of ja, maar zo lang ze er zitten en ze drinken een colaatje of red 

bull of wat ze allemaal drinken, prima toch? We leven en let live, he? Het hoort erbij.“ (Man, 42 jaar,  

fulltime werkend, bewoner sinds 1,5 jaar) 

 

Andere groepen in de openbare ruimte 

Een openbare ruimte trekt ook nog andere gebruikers aan. Zo geven sommige winkeliers en 

horecapersoneel aan af en toe last te hebben van vals en hard zingende straatmuzikanten. In de 

Mariënburgpassage hangen vaak daklozen. Dit wordt wel in de gaten gehouden door particuliere 

bewaking en toezichtagenten houden ook een oogje in het zeil. In de bibliotheek hebben ze ook 

soms last van daklozen omdat die er de hele dag gaan internetten. Dit is inmiddels opgelost door 

tijdslimiet en leden voorrang te verlenen. Daarnaast staan er voor de deur van de boekhandel in de 
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weekenden de verkopers van krantabonnementen waardoor de klanten moeilijk naar binnen kunnen 

wat vervelend is. Ook vervelend is dat er in een aantal winkels regelmatig wat wordt gestolen. Ook 

hebben een aantal winkels met enige regelmaat last van graffiti op de voordeur.        

 
Veiligheid(s gevoel)  
Men ervaart het gebied, de woning zelf en de parkeergarage dus als veilig en prettig, ook in de 

avonduren. Ook uit de Integrale Veiligheidsmonitor Nijmegen 2010 van de Gemeente Nijmegen blijkt 

dat Nijmegen in de afgelopen jaren op meerdere aspecten veiliger is geworden. In Nijmegen-

Centrum is de veiligheidssituatie zelfs meer dan gemiddeld verbeterd ten opzichte van de rest van 

Nijmegen. De bewoners vinden echter dat hun onveiligheidsbeleving wordt bepaald door 

drugsoverlast, dronken mensen/zwervers, onveiligheid in het algemeen, lawaai en horecaoverlast. In 

totaal voelt 32% zich wel eens onveilig in zijn woonbuurt waarvan slechts 1,3% vaak. De cijfers laten 

desalniettemin een verbetering zien van de algemene veiligheidsbeleving in het centrum. (Gemeente 

Nijmegen, 2010) “Niemand die ik ken heeft hier ooit problemen gehad, meegemaakt. *…+ er is altijd 

iemand op straat en door die mensen, ja, je voelt je nooit bedreigd. Ik heb ook nog nooit wat gezien 

dat aan mijn positieve beeld afbreuk kan doen.” (Man, 52 jaar, momenteel werkeloos, bewoner sinds 

5 jaar) Dit beeld was in de jaren na de oplevering wat anders omdat er toen veel zwervers rond het 

stadhuis sliepen wat de bewoners soms wel als vervelend ervoeren. “Ik ben niet bang, maar ik ben 

ook nog nooit, ik heb ook nog nooit iets vervelends meegemaakt. *…+ In het begin vond ik dat hier veel 

erger, toen waren er heel veel euhm, daklozen die daar onder het stadhuis sliepen en die hier 

rondliepen maar sinds dat daar in de Van Schevichavenstraat, dat opvangcentrum daar is, veel 

minder last van.” (Vrouw, 74 jaar, met pensioen, bewoonster sinds de oplevering) Dit wordt bevestigd 

door de Integrale Veiligheidsmonitor Nijmegen 2010 waaruit blijkt dat de overlast van 

drugsverslaafden en dak- en thuislozen afgenomen in het centrum. (Gemeente Nijmegen, 2010) 

Sommige respondenten krijgen dit gevoel van veiligheid omdat het nooit echt helemaal verlaten is in 

het gebied en zien dit als een voordeel van wonen in de binnenstad. “Ik voel me hier in dit gebied 

heel veilig, altijd geweest. In de stad lopen altijd mensen. De hele nacht door, je ziet altijd wel iemand 

lopen ofzo. Das gewoon, dat vind ik veilig. Ik heb liever dat ik mensen zie dan dat er niemand loopt.” 

(Vrouw, 52 jaar, deeltijd werkend, bewoonster sinds 3 jaar) Wat vooral meespeelt is dat er praktisch 

nooit opstootjes of ruzies zich in het gebied afspelen of er dingen door geweld worden vernield. “Ik 

hoor eigenlijk niets van opstootjes of ruzies of euhm dat ik me onveilig voel.” (Vrouw, 51 jaar, deeltijd 

werkend, bewoonster sinds 2 jaar) “Er is ook nog nooit iets gebeurd.” (Vrouw, 58 jaar, deeltijd 

werkend,  bewoonster sinds de oplevering) “Nee, nauwelijks, alleen in de vierdaagse week.” (Vrouw, 

52 jaar, deeltijd werkend, bewoonster sinds 3 jaar) En mocht er dan toch een keer wat gebeuren zijn 

de mensen van bureau toezicht snel te plaatsen. “Als je toezicht belt zijn ze er zo. Wat dat betreft is 

het toezicht hier in Nijmegen best goed. Want je ziet die mensen op fietsen en door de Moenenstraat 

lopen.” (Vrouw, 58 jaar, deeltijd werkend,  bewoonster sinds de oplevering) Dit zorgt voor een extra 

gevoel van veiligheid, vooral voor de oudere bewoners. 

 

Concluderend is een grote meerderheid van de bewonersrespondenten op dit moment heel 

tevreden met hun huidige woonsituatie. Een aantal geeft zelfs aan nooit meer weg te willen en voelt 

zich helemaal op zijn plek. “Ja! Ik ben heel, heel, heel gelukkig hier.” (Vrouw, 52 jaar, deeltijd 

werkend, bewoonster sinds 3 jaar) Ook als ze toch wel last hebben van andere ritmes in het gebied. “ 

Nee. Ik ga nooit verhuizen! Er staat zoveel tegenover wat wel prettig is, dat ik dat voor lief zou 

nemen.” (Vrouw, 74 jaar, met pensioen, bewoonster sinds de oplevering) Hierbij valt op dat de wat 
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oudere respondenten (47 jaar en ouder) positiever zijn over de woonomgeving en meer 

buurtgehecht zijn dan de jongere respondenten en wuiven de mindere aspecten van de 

woonomgeving ook sneller weg. De jongere respondenten zeggen ook niet meteen te verhuizen 

vanwege deze minpunten maar zouden dat volgens hen sowieso over een bepaalde tijd toch wel 

doen in verband met een veranderende huishoudensamenstelling en levensfase, bijvoorbeeld in 

verband met kinderen. Maar alle respondenten hebben wel een grens in hoeverre ze hun 

standaarden bereid zijn te verlagen om hier nog te kunnen blijven wonen. Zo geeft een bewoonster 

aan dat ze bij een toename van agressie op straat toch wel zou overwegen te verhuizen. Ook de 

geluidsoverlast moet niet de spuigaten uit gaan lopen. “Als je thuis komt en je vindt geen rust meer 

dan moet je wel weg gaan.”(Man, 42 jaar,  fulltime werkend, bewoner sinds 1,5 jaar) Het moet niet 

zo zijn dat de cyclische biologische ritmes van de bewoners echt drastisch verstoord worden door de 

gebruiksritmes van de bezoekers en andere individuen in de openbare ruimte. “En kom ik echt slaap 

tekort dan zou ik, dan zou verhuizen wel inderdaad tot de mogelijkheden behoren ja.”(Vrouw, 51 jaar, 

deeltijd werkend, bewoonster sinds 2 jaar) Ook moet het de lineaire werkritmes niet in de weg gaan 

zitten voor de mensen die thuis werken. “Voor het werk dat ik doe moet het gewoon stil zijn. Als dat 

heel hard zou zijn zou dat wel irritant zijn. Dus als het zal veranderen dan zal ik wel verhuizen 

ja.”(Man, 34 jaar, deeltijd werkend, bewoner sinds 1 jaar) 

 

4.5. Conclusie 
 

Winkelen en vermaak 

Ondanks de combinatie van functies zien de meeste bezoekers winkelen als de absolute hoofdfunctie 

van het gebied en dit is dan ook voor hen de hoofdreden om het Mariënburgkwartier te bezoeken. 

Het moment waarop men gaat winkelen hangt hierbij in grote mate af van het dagelijkse leefritme 

van een persoon. Individuen die fulltime werken gaan winkelen op koopavond of in het weekend, 

wat tevens bepaald wordt door de ritmes van de winkels (authority constraints) zoals de 

openingstijden. De bewoners geven aan regelmatig even snel iets tussen de bedrijven door 

(sommigen letterlijk even in de lunchpauze) te gaan halen bij de winkels terwijl de bezoekers dit 

meer moeten plannen en inpassen in hun dagelijkse leefritme. Respondenten van buiten het 

centrum geven aan dat het gebied goed te bereiken is waardoor de vrij te besteden tijd van hen niet 

onnodig wordt verspild door files of onbereikbare fietsenrekken. Hierdoor is het voor velen van hen 

in te passen in hun dagelijkse leefritme. Bewoners die fulltime werken ervaren de stad juist als slecht 

bereikbaar omdat zij tijdens de spits moeten reizen. Eerdere ervaringen en voorkeuren bepalen 

daarnaast het daadwerkelijke toekomstige gebruik. Zo geven een aantal respondenten aan dat ze het 

niet prettig vinden te winkelen als het heel druk is en geven hierdoor de voorkeur aan winkelen op 

een doordeweekse dag. Dit is zeer persoonlijk en bovendien afhankelijk van iemands mogelijkheden 

en beperkingen waardoor dit in grote mate cyclisch van aard is. Dit geldt voor zowel de bezoekers als 

de bewoners. Natuurlijke omstandigheden als goed of slecht weer bepalen eveneens een bezoek aan 

de winkels. De wijze waarop men deze activiteit doet hangt sterk af van persoonlijke eigenschappen 

en levensstijl. Zo willen vrouwen nog wel eens gaan funshoppen en blijven mannen daar verre van, 

tenzij het assortiment van een winkel hen speciaal aantrekt. Daarnaast kan iemands gezelschap 

tijdens een snelle boodschap ervoor zorgen dat men na het winkelen ook wat gaat drinken in de 

horecagelegenheden, waardoor een bezoek uitdraait op een gezellig middagje in de stad wat 

illustreert dat winkelen een zeer cyclische bezigheid is. De toegankelijkheid van het gebied bepaalt 

samen met de winkels en voorzieningen welk gedeelte men in het gebied gebruikt. Zo zorgt het 
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niveauverschil in de Marikenstraat ervoor dat het hoger gelegen deel minder intensief gebruikt 

wordt door de bezoekers terwijl de bewoners dit juist wel doen omdat daar de ingangen van de 

woningen zich bevinden. Echter kan een winkel of horecagelegenheid een dusdanig aantrekkend 

effect hebben dat bezoekers deze plekken toch bezoeken, waar de omliggende winkels weer profijt 

van hebben.  

 

Een bezoek aan de horeca hangt ten eerste af van het ritme van de horeca-uitspanning zelf. De ene 

plek is alleen geopend overdag, de ander is voornamelijk aantrekkelijk tijdens de avonduren. 

Natuurlijke omstandigheden zijn een tweede factor die een bezoek aan de horeca bepalen. Zo gaat 

men met mooi weer op een terras zitten en tijdens de avonduren naar de film of uit eten. Dit gebruik 

is deels door de gemeente bepaald omdat de terrassen van 01:00 tot 09:00 uur gesloten moeten zijn 

ten behoeve van de nachtrust van de omwonenden. (Nijmegen.nl, terras (online))  De persoonlijke 

eigenschappen spelen voor de bezoekers vervolgens een grote rol welke gelegenheden men bezoekt 

en wanneer ze dit doen. Zo is iemands dagelijkse leefritme, levensstijl en huishoudensamenstelling 

voor een groot gedeelte bepalend voor een bezoek. Nabijheid van deze voorzieningen spelen 

eveneens een grote rol. De bewoners maken vaak tussendoor gebruik van de lunchgelegenheden, 

het moment van de week is voor deze groep in veel mindere mate bepalend dan voor de bezoekers. 

Echter hangt dit wel samen met de mogelijkheden en beperkingen van een individu. Zo geeft een stel 

aan vroeger vaak van de horeca gebruik te maken maar na de geboorte van hun dochter is dit veel 

minder mogelijk door coupling constraints als het kunnen regelen van een oppas. Ook hier geldt dat 

de voorkeuren voor welke horecagelegenheden men aandoet tenslotte afhangen van eerdere 

ervaringen in deze gelegenheden en levensstijl. Sommige respondenten blijven ergens graag terug 

komen terwijl anderen bepaalde plekken na een bezoek verder vermijden. 

 

Wonen 

De ritmes van de bewoners in het gebied zijn minder zichtbaar maar niet minder intens. De 

bewonersrespondenten zijn hier op de eerste plaats komen wonen vanwege de locatie. Wonen in de 

nabijheid van voorzieningen, werk en het stedelijke leven had voor allen prioriteit. Ze geven aan 

regelmatig even het gebied te bezoeken voor winkels en horeca. De nabijheid speelt hierbij een grote 

rol en dagelijkse leefritmes veel minder. Immers geven sommige fulltime werkenden aan zowel 

doordeweeks als in het weekend even een rondje door het gebied te lopen. Door de sterk 

gereduceerde of zelfs weggevallen reistijd tot de voorzieningen doen ze mee in het stedelijke ritme 

van deze plek en is dit stedelijke ritme onderdeel geworden van hun dagelijkse ritme. Zo ervaren de 

bewoners dat ze meer vrije tijd te besteden hebben omdat alles binnen handbereik is. Het heeft 

volgens velen echt bijgedragen aan hun sociale leven omdat ze hun vrienden en kennissen nu 

voortaan bij hen ontmoeten. Persoonlijke eigenschappen als levensstijl, levensfase en 

huishoudensamenstelling hebben echter wel invloed op de beleving van wonen op deze plek, naast 

de voorkeuren van een individu. Zo kan de een graag gaan funshoppen of een film bezoeken in het 

Mariënburgkwartier maar zoekt de ander juist de winkels en horeca elders op omdat ze de 

gelegenheden als té dicht bij huis ervaren. Echter de mogelijkheid van een bezoek aan de 

voorzieningen ervaren alle respondenten als zeer prettig omdat ze ondanks hun lineaire 

verplichtingen dit toch gemakkelijk kunnen inpassen in hun dagelijkse ritmes door de nabijheid. Het 

is zelfs zo dat de bewoners juist meer doordeweeks van de functies gebruik maken en in de 

weekenden locaties elders opzoeken. Voorkeuren voor deze woonlocatie kunnen daarnaast ook 

veranderen tijdens een leven. Zo geven enkele respondenten aan  te willen verhuizen als ze kinderen 
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krijgen vanwege de rumoerige stedelijke ritmes. Maar velen van hen vinden dit heel erg meevallen 

en is de stedelijke levensstijl toch doorslaggevend.  

 

Momenten 

Het moment in een etmaal heeft eveneens veel invloed op de ritmes en beleving van een locatie. Zo 

vindt men het overdag een prettige plek en zelfs gezellig terwijl tijdens de avonduren dit kan 

omslaan naar een negatievere emotie omdat sommigen het gebied dan ervaren als verlaten, groot 

en eenzaam. Deze cognitieve en affectieve processen zijn sterk persoonlijk en voornamelijk vrouwen 

ervaren deze wisseling in beleving. Het fysieke uiterlijk van het gebied heeft hier mee te maken door 

enkele donkere gedeeltes, waar anderen het juist als een zeer goed verlichte plek ervaren tijdens de 

avonduren. Aan- of afwezige individuen kunnen deze beleving ook bepalen. Zo kunnen hangjongeren 

je een gevoel van onveiligheid geven waardoor je een bezoek in de avonduren voortaan uit de weg 

gaat. Maar ook afwezige ritmes als een compleet verlaten straat kunnen dit gevoel van onveiligheid 

opwekken. Daarnaast heeft je gezelschap er ook invloed op wat je beleving is van een plek op een 

bepaald moment. De beleving van de plek hangt daarnaast ook af van de route die men neemt door 

het gebied. Het waarnemen van de locatie en de aan- of afwezigheid van andere individuen is 

immers noodzakelijk om een accuraat beeld te krijgen van de ritmes op deze plek. Een straat zonder 

aanwezige individuen is bovendien ook een ritme van een plek. Wanneer er niets of niemand wordt 

waargenomen bij een bezoek betekent niet dat er geen ritmes plaatsvinden op dat moment. Zo zijn 

de bewoners niet heel duidelijk aanwezig maar dat betekent niet dat ze er niet zijn. Resultaat is dat 

de bezoekers geen rekening houden met de ritmes van de bewoners en wellicht tijdens de 

avonduren lawaai maken op deze plek en zich van geen kwaad bewust zijn. De bezoekers geven 

daarnaast aan weinig in het Raadhuishof te komen tijdens de avonduren waardoor weinigen de 

hangjongeren überhaupt waarnemen en daardoor deze ervaring niet kunnen meenemen in hun 

beeld en voorkeuren van deze plek. De bewoners weten wel degelijk dat de jongeren daar zitten 

omdat hun looproute naar de ingang van de parkeergarage langs deze groep loopt. Sommige van de 

vrouwelijke bewoners geven dan ook aan dat ze hier een licht onveilig gevoel bij hebben maar 

passen hun gebruiksritme hier niet op aan. Men hoeft dus niet altijd ritmes waar te nemen om er 

toch op te anticiperen. Zo kunnen eerdere ervaringen elders er voor zorgen dat men bang is op 

donkere verlaten straten en dat men hierdoor een alternatieve route neemt, zonder dat men ooit 

een vergelijkbare situatie op deze specifieke plek heeft meegemaakt. Weersomstandigheden en 

seizoenen kunnen eveneens invloed hebben op je gebruik en beleving van het gebied. Tijdens de 

warme zomermaanden bijvoorbeeld kan het terras van de LUX tot laat in de avond vol zitten 

waardoor het plein in iemands beleving van desolaat naar levendig overgaat. Bij regenachtig weer is 

dit anders en verandert de bestrating in het Mariënburgkwartier in een spekglad geheel waar de 

bezoekers en voornamelijk de bewoners last van hebben. De bewoners worden in hun dagelijkse 

leven hier regelmatig mee geconfronteerd wat vooral voor de ouderen als onveilig wordt ervaren. 

 

Botsende ritmes 

De dagelijkse ritmes tussen verschillende groepen kunnen frictie opleveren. Zo botsen de ritmes die 

het gebied ondersteunen, zoals de gemeente reinigingsdienst DAR en het laden en lossen van de 

vrachtwagens, met de dagelijkse leefritmes van de bewoners tijdens de ochtenduren. Passanten 

tijdens de avond en nacht zoals (dronken) horecapubliek maken sommige bewoners tijdens hun 

slaap wakker. De een heeft er meer last van dan de ander, wat voornamelijk samen hangt met de 

dagelijkse leefritmes van de individuele bewoner. Zo hebben de bewoners die vroeg willen slapen, 
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omdat ze vroeg op moeten voor hun werk, soms last van passerende mensen tijdens de avonduren. 

De bewoners die wat later naar bed gaan geven aan dit nauwelijks te merken maar horen weldegelijk 

de gemeentereinigingsdienst en het laden en lossen van de vrachtwagens in de vroege ochtend. Dit 

dagelijkse ochtendritme van het Mariënburgkwartier horen de werkende bewoners ook wel maar 

dan zijn ze al lang wakker of zelf al weg waardoor ze zich hier niet aan storen. Echter in de 

weekenden en vakanties vindt deze groep dat wel weer vervelend omdat ze dan wel zouden kunnen 

uitslapen, wat dan bijna als onmogelijk wordt ervaren. Mensen met kleine kinderen zijn elke dag op 

een vroeg tijdstip wakker waardoor voor deze groep dit alles niet uitmaakt. De fysieke ligging van de 

woning in het gebied en de indeling van de woning zelf heeft hier ook invloed op. In de woningen 

dicht bij het distributiepunt van de vrachtwagens horen de mensen deze geluiden beter dan elders in 

het gebied. De bewoners met de slaapkamer aan de binnenplaats geven aan van beide ritmes 

nauwelijks wat mee te krijgen. Tenslotte hangt de mate waarin men zich laat storen ook van de 

persoon zelf af, de een wordt er sneller wakker van dan de ander. Maar de bewoners wisten toen ze 

hier gingen wonen dat het niet stil zou zijn op straat. Bovendien zijn de meeste bewoners zeer blij 

dat het gebied zo goed wordt schoongehouden waardoor deze dagelijkse ritmes ook geapprecieerd 

worden.   

Luide ritmes overdag als muziek uit winkels of straatmuzikanten kunnen evenzeer als storend 

ervaren worden door zowel bewoners als bezoekers. Daarnaast kan de aanwezigheid van een 

bepaalde groep ook botsen met anderen. Zoals hiervoor is aangegeven geven de vrouwelijke 

bewoners aan last te hebben van de hangjongeren tijdens hun gebruik van de openbare ruimte in het 

gebied. Dit hangt echter ook samen met het moment van de dag en het gezelschap waarmee men 

zich in het gebied begeeft. Zo ervaart men deze jongeren als het donker is als een lichte bedreiging 

en voelen enkelen zich hierdoor beperkt in hun ritmes. Dit uit zich doordat ze sneller de groep 

passeren en zich niet op hun gemak voelen, wat men een ongewenste eigenschap vindt van een 

woonomgeving. Lichamelijk confronterende ritmes hebben daarnaast ook invloed op iemands 

beleving en gebruik. Zo is er een stuk van het gebied dat zowel voor voetgangers, fietsers en op 

bepaalde tijden ook voor auto’s toegankelijk is. (Spierings, 2006, p. 92) Deze zogenaamde ‘shared 

spac’e doet af aan het gevoel van veiligheid doordat vele respondenten dit als een gevaarlijk stukje 

beschouwen. Over deze onwenselijke confrontatie tussen autoverkeer en winkelend publiek had de 

Monumentencommissie en de Welstandscommissie al in de planfase kritiek geuit maar een 

gesuggereerde verbetering is echter uitgebleven. (Sjoerd Soeters Architecten BV, 1995) Sommige 

bezoekers en bewoners geven aan hier hun gebruiksritmes in het gebied op aan te passen door een 

andere route te nemen. Jaarlijkse evenementen zoals de Vierdaagse zetten de ritmes in Nijmegen 

gedurende een week dusdanig op zijn kop dat dit op alles en iedereen invloed heeft. De openbare 

ruimte rond de woningen wordt overspoeld door mensen en activiteiten waardoor de bewoners zich 

genoodzaakt zien zich te conformeren aan het zeer aanwezige opgelegde ritme. Sommige bewoners 

gaan tijdens dit evenement elders slapen of gaan zelfs hierdoor op vakantie waardoor buiten hen om 

bepaald wordt wanneer ze vrije tijd hebben. Andere bewoners gaan gewoon mee in dit tijdelijke 

ritme van de stad, net als de bezoekers die hun hoofddoel winkelen tijdens deze week aanpassen aan 

het ritme van dit evenement. Van dagelijkse ritmes is dan ook geen sprake meer voor de bezoekers 

en men heeft dan ook de neiging de winkels tijdens deze week te vermijden. 

Maar ook binnen een bepaalde groep kunnen ritmes elkaar in de weg zitten. De vele 

bezoekers van de winkels in de weekenden schrikken namelijk vele andere bezoekers af. Omdat ze 

de locatie op deze momenten als te druk beleven passen ze hier hun moment van bezoek op aan. De 

ritmes in het gebied van deze groep hangen daarnaast voornamelijk af van persoonlijke 
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eigenschappen, levensstijl, mogelijkheden en beperkingen en dagelijkse levensritme waar een 

voorkeur van hun bezoek uit voortvloeit. Binnen de bewonersgroep heeft men weinig last van 

elkaars leefritmes. Ondanks dat er mensen wonen in het gebied met verschillende eigenschappen, 

dagelijkse ritmes en voorkeuren leidt dit nauwelijks tot onderlinge verstoringen van de ritmes, en is 

er juist een grote mate van solidariteit. Dit is hoogstwaarschijnlijk te danken aan de overlappende 

stedelijke levensstijl die de meeste van de bewoners er op nahouden. 
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5. Conclusie en discussie 
 
Door de uiteenzetting en analyse van de data, verkregen door middel van de observaties en 

interviews van de case study, te koppelen aan de algemene theorie omtrent stedelijke ritmes uit het 

theoretisch kader kan nu antwoord gegeven worden op de hoofdvraag van deze thesis: Hoe komt het 

polyritme in en van het Mariënburgkwartier tot uiting in de openbare ruimte en in hoeverre geschiedt 

dit conform de intenties van de beleidsmakers en ontwikkelaars? De ritmes van de bezoekers en 

bewoners en het Mariënburgkwartier zelf zijn hierna geconfronteerd met elkaar en vergeleken met 

de oorspronkelijke bedoeling van de herstructurering van deze binnenstedelijke locatie door de 

beleidsmakers en ontwikkelaren destijds.  

 

Polyritme Mariënburgkwartier = conceived space? 

Het Mariënburgkwartier in Nijmegen is een bijzonder herstructureringsproject in Nijmegen met een 

mix aan functies als winkels, woningen, horeca, cultuur en sociale voorzieningen. Het is een plek 

waar vele verschillende individuen samen komen en diverse ritmes zich voltrekken, ieder op zijn 

eigen manier en met eigen doelen voor ogen. Door de veelheid aan functies zou het een levendig 

geheel moeten zijn volgens de beleidsmakers en ontwikkelaars op ieder moment van de dag omdat 

alle functies van een stad er wel te vinden zijn.  

  

Het beleidsdoel bij dit project was het een levendig geheel te laten zijn door bezoekaantrekkende 

functies in het gebied te combineren met een grote verscheidenheid aan functies. Hierdoor zou het 

overdag een diverse en levendige plek zijn en tijdens de avond en nacht een veiligere en vriendelijke 

binnenstad door goede verlichting en de aanwezigheid van de bewoners. Om aantrekkelijk te zijn is 

er een hoge mate van stedelijke kwaliteit nagestreefd waar winkelen, ruimte voor de voetganger en 

een harmonieuze sfeer hoog in het vaandel stonden. Hierbij was het zaak ruimte te houden voor 

vermaakselementen als een markt, de kermis en podia tijdens evenementen om het daadwerkelijk 

tot een interessant stuk stad te maken. Bovendien moest de Marikenstraat een logische looproute 

door het centrum mogelijk maken waardoor de hele binnenstad zou profiteren van de komst van dit 

project.   

Tien jaar later blijkt dat de ritmes op een plek maar tot op een zekere hoogte te beïnvloeden 

zijn. Het verwachte levendige ritme zowel overdag als tijdens de avonduren (Gehl en Gemzøe, 2004, 

p. 34; Kent en Myrick, 2003) is niet uitgekomen. Immers is de locatie slechts tijdens een beperkt 

gedeelte van de week en etmaal echt levendig. Op zaterdagmiddag is het het dynamische en druk 

bezochte gedeelte van het centrum waar men op gehoopt had, maar tijdens de avonduren is het zo 

goed als verlaten. Desondanks hebben de bewoners wel last van uitgaanspubliek maar dit komt 

voornamelijk door horecagelegenheden elders in het centrum. De bewoners van de vierenzeventig 

luxe appartementen zouden eveneens een groot aandeel moeten hebben in de geplande 

levendigheid maar in de praktijk zijn zij nauwelijks zichtbaar in het gebied. Daarnaast worden 

levendige ritmes niet door iedereen als prettig ervaren. Zo hebben de bewoners tijdens de 

ochtenden last van de werkzaamheden van de gemeentereinigingsdienst en het bevoorraden van de 

winkels. En tijdens de avonduren lijkt het misschien niet levendig maar is de aanwezigheid van een 

klein groepje hangjongeren genoeg om de bewoners zich onveilig te laten voelen. Een levendig 

gebied is dus niet op alle momenten van een etmaal en voor iedereen even wenselijk. Bovendien 

moet het ook niet té levendig worden. Het winkelende publiek geeft aan een winkelende 
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mensenmassa ook niet te waarderen en past hier als het kan hun ritme in het gebied op aan. Maar 

zolang het maar op een acceptabel niveau blijft van geluidsoverlast en drukte is men tevreden. 

Bovendien hadden de bewoners ook rekening gehouden met afwijkende ritmes en nemen deze 

“overlast” voor lief. De mensen die hier zijn gaan wonen hebben dit vooral gedaan vanwege de 

locatie en  zijn  individuen met een stedelijke levensstijl waar de beleidsmakers ook op gehoopt 

hadden. Ze waarderen de nabijheid van de voorzieningen en ervaren hun woonomgeving als prettig 

en zeer fraai. Maar het algemene beeld van de winkels is helaas toch de eindeloze rij ketenwinkels 

geworden wat de ontwikkelaars nou juist wilden voorkomen, ondanks een aardig aantal 

speciaalzaken in het hogere segment. Maar aangezien de winkelende bezoekers niet uitsluitend 

bestaan uit mensen met een gemiddeld tot hoger bestedingsniveau waar men op mikte, heeft dit 

uiteindelijk goed uitgepakt ten behoeve van het bestaansrecht van de winkels. Ondanks de 

verandering van het winkelaanbod is het toch de unieke straat met allure geworden waar men op 

inzette. Dit komt vooral door de zeer bijzondere en gewaardeerde architectuur, met name in 

vergelijking met de gebouwde omgeving in de rest van de binnenstad van Nijmegen. Dit 

gewaardeerde uiterlijk en de beleving van het gebied zorgt ervoor dat men graag in het 

Mariënburgkwartier komt, men er naar hartenlust gaat fun- en runshoppen en dit in zijn dagelijkse 

leefritme inpast. De vermaakelementen als de markt worden druk bezocht en tijdens evenementen 

als de vierdaagsefeesten doet het Mariënburgkwartier inderdaad mee in het onvoorspelbare ritme 

van de stad.  Tenslotte heeft de realisering van de nieuwe straat de geplande logische winkelroute 

opgeleverd, wat de omringende straten veel goeds heeft gedaan. Als men gaat winkelen in het 

centrum is de Marikenstraat zeer populair en men heeft het gebied daadwerkelijk opgenomen in zijn 

gebruiksritme van de Nijmeegse binnenstad. 

De verschillende ritmes die samen het polyritme in en van het Mariënburgkwartier vormen 

bestaan in een acceptabele harmonie naast elkaar maar vinden dus niet geheel plaats conform de 

intenties van de beleidsmakers en ontwikkelaars. Het is immers niet het levendige stadsdeel 

geworden op alle momenten van een etmaal waar men op had ingezet tijdens de ontwikkeling, 

ondanks de clustering van vele verschillende functies met veronderstelde verschillende ritmes. 

Hieruit blijkt dat herstructurering niet vanzelfsprekend uitpakt zoals men graag zou willen. De 

winkelfunctie blijkt immers het dominante landschap te zijn binnen het multifunctionele gebied wat 

samen met het horecalandschap het woonlandschap en haar bewoners beïnvloeden in hun ritmes, 

gebruik en beleving van het Mariënburgkwartier. (Burgers, 2003)  Maar zij geven aan dat dit erbij 

hoort als men midden in de stad wil wonen en al deze landschappen maken samen het sociale, 

economische en culturele leven en vormen de choreografie van het stedelijke leven. (Pred, 1977 

geciteerd in Jarvis e.a., 2001, pp. 29) Deze ritmes zijn simpelweg niet te sturen maar als men een 

duidelijk beeld heeft van de ritmes op een plek en de beweegredenen erachter kan wel getracht 

worden deze ritmes zo goed mogelijk te synchroniseren met elkaar om de gewenste harmonieuze 

sfeer te bereiken. Door bijvoorbeeld de bezoekers ervan bewust te maken dat er mensen wonen in 

het gebied zou dit een positief effect kunnen hebben op de hoeveelheid geluid die passanten 

produceren. Ook zou meer en strenger toezicht dit ongemak deels kunnen wegnemen. Andere 

ritmes zijn echter beperkt te beïnvloeden. Door een uitnodigende ruimte te creëren trek je immers 

altijd mensen aan die minder gewenst zijn. Als beleidsmakers niet ingrijpen bij botsende ritmes kan 

een plek in een sneltreinvaart afglijden tot een ongewenste ruimte. Dit kan leiden tot een afname in 

gebruik van de locatie en kan een plek in een rap tempo verloederen met desastreuze gevolgen als 

leegstand van winkelpanden en woningen van dien. (Buursink, 1996) Maar een aanpassing in de 

fysieke ruimte of geldende wetten en regels ontrent het gebruik kunnen echter soms al voldoende 
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effect hebben om de ritmes in harmonie met elkaar te laten bestaan en het hiervoor geschetste 

doemscenario te voorkomen. 

Men moet echter niet vergeten dat verschillende landschappen en bijbehorende ritmes ook 

de melodie van een plek vormen en daardoor gedefinieerd worden (Kärrholm, 2009, p. 8-9)  wat het 

juist aantrekkelijk maakt voor hen die er willen verblijven en wonen. Dit is juist het karakter van een 

stedelijke binnenstad. Hieruit valt te concluderen dat iedereen een plek op zijn eigen manier gebruikt 

en beleeft en daar een betekenis aan geeft. Als deze beleving rijmt met je gewenste ritme op een 

plek is de beoogde harmonie bereikt. Deze beleving is voor de bezoekers en bewoners zeer positief 

in het herstructuringsproject Mariënburg. De beleidsmakers en ontwikkelaren delen deze mening 

maar al te graag wat de hoofdarchitect Jos van Eldonk van Soeters en van Eldonk Architecten mooi 

verwoordt: “We zochten naar een ontwerp dat in de harten van de mensen zou landen. Dat is gelukt. 

Na tien jaar is het nog steeds thuiskomen.” (Jaspers, 2010a) 

 
Discussie en aanbevelingen 
Het doel van dit onderzoek was inzicht te krijgen in de ritmes die plaats vinden in binnenstedelijke 

locaties en in hoeverre dit te onderzoeken is met behulp van ritmeanalyse. Gaandeweg de oriëntatie 

in de literatuur en de eerste observaties op de onderzoekslocatie kwam al snel naar voren dat een 

pure focus op alleen de uiting van de ritmes geen voldoende informatie en diepgang zou verschaffen 

over deze ritmes. De beweegredenen achter de ritmes zijn immers de oorzaak van de ritmes en om 

die goed te kunnen begrijpen is het achterhalen van de achterliggende gedachtes onontbeerlijk. Om 

deze informatie op een juiste manier te achterhalen en uiteen te zetten is de theorie van de 

behaviorale geografie toegevoegd aan dit onderzoek waarbij de focus en uitgangspunt de ritmes 

bleven. Door een combinatie te maken van deze methode en visie op gebruik en beleving van een 

ruimte is er een compleet beeld ontstaan van het polyritme in en van de binnenstedelijke locatie. De 

noodzaak van de combinatie van deze twee betekent echter niet dat ritmeanalyse niet geschikt is 

voor het in kaart brengen van ritmes op een plek. Door de focus op de ritmes en dit constant te 

gebruiken als startpunt heeft het een thesis opgeleverd die een andere kijk op de wereld om ons 

heen geeft en helpt deze beter te kunnen begrijpen. 

 

Wanneer de gedragingen en beleving van individuen op een plek beter begrepen kunnen worden 

kunnen beleidsmakers en ontwikkelaars hier op inspelen tijdens de planning en handhaving van 

plaatsen waar vele ritmes samen (gaan) komen. Echter, ritmes zijn nooit hetzelfde en uiten zich in 

iedere omgeving op een andere manier waardoor ze nooit helemaal grijpbaar zullen zijn. En hoe de 

ritmes op een locatie zich in de praktijk zullen voltrekken is nooit helemaal te voorspellen: iedere 

locatie is immers weer anders. Maar dit zou ook niet het doel moeten zijn van de beleidsmakers en 

ontwikkelaars; juist het onverwachte en de dynamiek zijn de meest aantrekkelijke eigenschappen 

van de stad, mits binnen een harmonieuze bandbreedte. Just go with the flow! 
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Bijlage 
 
Deze bijlage bestaat uit de volgende documenten en staan in volgorde van verwijzing ernaar in deze 
thesis: 
 
1. Kranten artikel over mijn onderzoek in regionale krant De Gelderlander 6 november 2010 p. 107 

2. Observatieschema van Bailey (2007)       p. 108 

3. Korte ongestructureerde interviews met winkeliers en werknemers van horeca en  

bibliotheek           p. 110 

4. Brieven ter aankondiging voor deelname aan een interview     p. 115 

5. Activiteiten en verplaatsingsdagboekje       p. 117 

6. Vragenlijsten interviews met de bewoners en bezoekers inclusief uitwerking en analyse  p. 121 

van de antwoorden 

7. Foto’s die gebruikt zijn in de interviews       p. 146 

8. Enquête Mariënburg door regionale krant De Gelderlander: vragen en reacties  p. 155 

9. Tijdruimtepaden (uitvergroot) van de bezoekers en bewoners    p. 167 
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A) Kranten artikel over mijn onderzoek in regionale krant De Gelderlander 6 
november 2010  
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B) Observatieschema van Bailey (2006) 
 
D.m.v. field notes, korte ongestructureerde interviews, movement en behaviourial maps en foto’s. 
 
1. Observaties van de fysieke omgeving 
- Grootte. Afmetingen van de winkelstraten en hoe het is ingepast in de omgeving.  

- Ontwerpkenmerken. Wat zijn de belangrijkste en duidelijkste uiterlijke kenmerken van de 

winkelstraat? Wat zijn de mogelijkheden van betreden van de plek? 

- Lichtinval. Wat is de mate van lichtinval in de winkelstraten? Is dit sfeer bepalend? 

- Kleur. Wat zijn de kleuren en structuren van de gebruikte materialen? Lijken ze weloverwogen 

met een bepaald doel voor ogen of zijn ze lukraak gekozen? Welke gevoelens en sfeer roepen ze 

op? 

- Geluiden. Achtergrondgeluiden op de plek, vele geluiden of juist stilte? 

- Objecten. Zijn de objecten op de plek puur functioneel, hebben ze een decoratieve waarde of 

maken ze een duidelijke statement? In welke conditie zijn ze (slecht/goed)? Welke sfeer roepen 

ze op? Wat is het programma in de winkelstraat (naast winkels ook andere functies)? Welke 

winkels zijn er gevestigd en waar? 

- Geuren. Schoon, oud/nieuw, ruik je bepaalde geuren/parfums? Of materialen, mensen, dieren, 

chemicaliën, etc.?  

2. Observaties van participanten 
3. Fysieke karakteristieken bezoekers.  

Sekse M/V 
Ras 
leeftijd <10,11-20,21-30,31-40,40-50,50-60,60> 
Kleding, haarstijl, meegebrachte voorwerpen (bijv. een rugtas).  
Persoonlijke symbolen, al dan niet afhankelijk van cultuur, zoals tatoeages.  
Groepen of mensen alleen 

4. Gedrag.  

 Wie komt, wie gaat 

 wie doet wat met wie , wanneer en hoe. 

 routine activiteiten, random gedrag, onverwachte gebeurtenissen? 

 Wat is de routing van het winkelend publiek? 

5. Body language.  

 Gezichtsuitdrukkingen 

 houding van de mensen 

 bewegen ze zelfverzekerd of onzeker 
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 Verandert hun lichaamstaal als individuen de winkelstraat betreden en weer verlaten? 

6. Verbaal gedrag. 

  Wat zeggen de individuen tegen elkaar?  

 Cultuur en gewoontes van de individuen in acht nemen 

7. Spraakpatronen.  

 Welke type woorden  

 slang, vloekwoorden, technische woorden?  

 Plaatsspecifieke woorden en betekenissen?  

 Wie zegt wat en wat betekend dit voor de machtsverhoudingen tussen de individuen?  

 Toon van de gesprekken (beschaaft, dreigend, ontspannen, instrumentaal, speels, formeel)? 

 Zijn de stemmen zacht, luid, levendig of monotoon?    

3. Observaties van interacties 
8. Gedragingen  van de bezoekers ten opzichte van elkaar en de winkelstraat. Gedragen de 

bezoekers zich zoals de initiatiefnemers, met name de architect,  voor ogen had of gebruiken ze 

de plek/benaderen de andere bezoekers op een andere manier? Wat zijn de 

activiteiten/handelingen van de bezoekers? Zit hier een patroon in qua tijd? 

Bailey, C.A. (2006), A guide to qualitative field research. Thousand Oaks: Pine Forge Press. 



110 

 

MASTERTHESIS – De ritmes van de stad – E.M.BAETEN 

 

C. Korte ongestructureerde interviews met winkeliers en werknemers van 
horeca en bibliotheek 
 
Donderdag 25 maart 2010, 20°C, zonnig, tweede echte lente dag. 
 
Vragen die gesteld zijn 

1. Klanteigenschappen 
Wanneer is het druk of rustig in uw winkel en welke eigenschappen hebben uw klanten (leeftijd, 
sexe, vertoont gedrag) tijdens de volgende verschillende momenten? 

 Doordeweek/weekend 

 Goed weer/slecht weer 

 Tijdens feestdagen en vakanties 
2. Veranderende klanteigenschappen 
Heeft u het idee dat het aantal en de karakteristieken van uw klanten verandert is sinds de 
opening van het gebied door bijvoorbeeld de veranderde winkelaanbod in de straat, het 
toenemende internetshoppen of de gevolgen van de recessie? 
3. Andere groepen en overlast 
Heeft u last van andere gebruikers in het gebied? 

 Door bijvoorbeeld rondhangende daklozen, hangjongeren, straatmuzikanten, verkopers, 
etc.? 

 Is er sprake van vandalisme of ongehoord veel rotzooi voor uw deur? 

 Zo ja, wanneer? 
 
Dekker van de Veght Selexyz (boekenwinkel) 
1. Klanteigenschappen 

 In het weekend is het drukker dan doordeweek. De klanten die doordeweek komen kopen 
even snel dat wat ze moeten hebben terwijl in het weekend de klanten ontspannen 
rondkijken. Ze hebben in het weekend ook vaak kinderen bij zich. 

 Als het echt mooi weer is zoals nu is het heel rustig in de winkel. Echter als het een tijd lang 
mooi weer is achter elkaar went men er aan en komen de klanten weer meer in de winkel. 
Dit geldt ook voor slecht weer, het trekt altijd vrij snel weer aan. 

 Tijdens de feestdagen, koopzondagen en vakanties is het vanzelfsprekend veel drukker. 
2. Veranderende klanteigenschappen 

 Dekker vd Veght was voorheen gevestigd in een pand op Plein 44 elders in de stad. Deze 
locatie was heel dicht bij een uitgebreid busstation. Volgens de geïnterviewde is dit de reden 
waarom op de nieuwe locatie de ouderen niet zo veelvuldig meer komen. Het huidige pand is 
te ver weg van openbaar vervoer voorzieningen. Ook is het huidige pand te open terwijl in 
het oude pand veel hoekjes waren waar men kon zitten. Deze combinatie heeft volgens hem 
een grote groep ouderen laten doen besluiten niet of veel minder te komen. Maar op de 
huidige locatie komen er meer jongeren in de winkel, waarschijnlijk door de ligging te 
midden van winkels voor jongeren.  

 De geïnterviewde denkt dat het internetshoppen geen of nauwelijks invloed heeft op de 
verkoop in de winkel. Mensen komen hier vanwege het grote en diverse aanbod en de 
service. Daarnaast willen ze het boek eerst in hand hebben en ‘even voelen’ voordat ze het 
aankopen.  

3. Andere groepen en overlast 

 We hebben eigenlijk geen last van andere gebruikers van de Marikenstraat. Alleen de 
verkopers van krantabonnementen voor ons pand staan soms te ver voor onze deur dat we 
ze verzoeken een paar meter op te schuiven omdat onze klanten anders niet meer naar 
binnen kunnen. Verder hebben we geen last van anderen. 
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 Ook hebben we geen last van vandalisme of straatvuil. De DAR van de gemeente maakt hier 
bijna elke dag het gebied schoon waardoor het een heel schoon gebied is. 

 
Burmann (woontextiel en bedlinnen) 
4. Klanteigenschappen 

 In het weekend, op koopavond en koopzondag is het het drukst in de winkel. Doordeweek 
komen mensen snel even wat kopen en in het weekend kijkt men wat langzaam wat rond. 

 Met goed weer zijn er veel minder klanten en met slecht weer is het wisselend.  

 Als we uitverkoop hebben is het ook drukker dan als we dat niet hebben.   
5. Veranderende klanteigenschappen 

 Nee 
6. Andere groepen en overlast 

 We hebben geen overlast van bepaalde groepen of vandalisme. 
 
Etos (drogisterij) 
1. Klanteigenschappen 

 Doordeweek is het minder druk dan op vrijdag en in het weekend. Doordeweek doet men 
even snel een boodschap en in het weekend heb je ook weer funshoppers. De geïnterviewde 
noemt dit het druppel effect: “als het bij de buurman regent, dan druppelt het hier.” 
Hiermee bedoelt hij dat als het bij de omliggende winkels druk is dan pikt de Etos daar altijd 
een graantje van mee omdat ze de winkel dan zien er hier ook even langskomen. 

 Met heel goed weer is de klandizie wat minder maar dit trekt altijd vrij snel weer aan als het 
wat langer mooi weer is. Zo heel veel minder is de klandizie niet. Met slecht weer is dit 
ongeveer vergelijkbaar. Dan komen mensen even snel bijvoorbeeld een pak luiers kopen en 
gaan dan snel weer weg. Sommige producten heeft men toch altijd nodig en zal men dus 
nooit lang beïnvloedbaar zijn door het weer.  

2. Veranderende klanteigenschappen 

 Hij heeft niet het idee dat er iets verandert is de laatste jaren in zijn klantengroep. 
3. Andere groepen en overlast 

 We hebben zelden last van ongewenste groepen mensen. Echter als ik ’s avonds na het werk 
mijn scooter ga halen uit de stalling bij het gemeentehuis moet ik inderdaad langs dat 
groepje hangjongeren. Maar echt last heeft hij hier niet van en heeft ook nog nooit 
vervelende verhalen hierover gehoord van collega’s. 

 Hij heeft geen last van vandalisme of rotzooi op straat. De DAR houdt het hier goed schoon. 
 
Bever zwerfsport (buitensportwinkel) 
1. Klanteigenschappen 

 Maandagmiddag en woensdagmiddag zijn de drukste dagen doordeweeks. De maandag 
vanwege de markt volgens de geïnterviewde. Over het algemeen is het in het weekend 
drukker dan door de weeks. Onze klanten zijn absoluut geen runshoppers, men komt hier 
rustig dingen bekijken en onze klanten zijn voornamelijk mannen. In het weekend komen er 
ook vrouwen en kinderen mee met hen.  

 Ook hier is het zo dat het met heel goed weer en slecht weer het aantal klanten afneemt 
maar ook hier trekt dat vanzelf weer aan. 

2. Veranderende klanteigenschappen 

 Sinds de recessie hebben ze juist meer klanten omdat er nu meer mensen gaan kamperen in 
plaats van op dure vlieg+hotel-vakanties.  

3. Andere groepen en overlast 

 In de winkel hebben ze met enige regelmaat last van diefstal, de geïnterviewde denkt dat dat 
komt door de hoge marktwaarde van de producten. “Als je een jas hier kan stelen dan levert 
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dat veel op, we hebben jassen van wel 500 euro”. Het gaat om incidenten maar het aantal 
diefstallen is wel toegenomen de afgelopen jaren.  

 Nadat ik haar had gewezen op de hanggroepjongeren: als ik naar mijn fiets loop langs dat 
groepje vindt ik dat soms wel naar. Vooral in de winter als het al echt donker is, maar het 
vormt ook niet echt een bedreiging. Ik blijft er gewoon langs lopen en soms roepen ze wat 
maar dit zijn vooralsnog alleen heel af en toe.  

 De DAR maakt het gebied goed schoon waardoor we geen last hebben van rotzooi voor de 
deur en vandalisme komt ook niet voor hier. 

 
Villa Happ (baby- en kinderkleding) 
1. Klanteigenschappen 

 Ook bij deze winkel geldt dat het in het weekend veel drukker is dan doordeweeks. De 
klanten zijn hoofdzakelijk vrouwen, soms met kinderen. ’s Middags zijn er wel eens mannen 
bij, maar dat is zeer sporadisch. De meeste klanten komen in de weekenden en komen heel 
doelbewust naar de winkel voor hun eigen merk. De geïnterviewde geeft aan dat het een 
nadeel is om boven je winkel te hebben, omdat bijvoorbeeld de roltrap met enige regelmaat 
kapot is en men er minder gemakkelijk kan komen. Echter weten hun klanten hen altijd wel 
te vinden. De piek van bezoekersaantallen is in het weekend. Tijdens de lunchpauze is er 
geen sprake van een piek in klanten.   

 Volgens haar heeft ze meer klanten als het mooi weer is. En tijdens slecht weer neemt het 
aantal klanten niet substantieel af, men gaat toch doelgericht naar hun winkel.  

2. Veranderende klanteigenschappen 
Ze noemt haar klanten ‘normale mensen’ waarmee ze waarschijnlijk bedoelt mensen met een 
gemiddeld inkomen. De collectie heeft wel invloed op de soort mensen. Zo hadden ze een tijdje 
een collectie die veel op het dure merk Gaastra leek wat gelijk resulteerde in klanten ook met 
een ruimere portemonnee. Ook hebben ze meer klanten als het uitverkoop is. Daarnaast is 
volgens haar het aantal bezoekers toegenomen omdat mensen die eerst dure merkkleding voor 
hun kinderen kochten nu eerder bij hen de goedkopere kleding komen kopen.    

3. Andere groepen en overlast 

 Ze hebben redelijk wat last van de hangjongeren bij het gemeentehuis. Deze winkel heeft 
namelijk een zijingang op een paar meter afstand van deze jongeren waardoor er regelmatig 
een ‘blowlucht’ de winkel binnen komt. Dit wordt door hen als zeer onprettig ervaren, ook 
naar de klanten toe. Wanneer ze er langs lopen om naar de fietsenstalling te gaan hebben ze 
niet echt last van de jongeren. Echter voelen ze zich er in de wintermaanden wel wat 
onveiliger bij. Maar over het algemeen zeggen de jongeren niets als ze langslopen, als ze dat 
wel zouden doen zou de geïnterviewde misschien wel omlopen volgens haar.  

 Ze hebben met enige regelmaat last van graffiti op de voordeur, en volgens hen heeft de 
winkel naast hen daar ook af en toe last van. Verder vinden ze dat de DAR het goed 
schoonhoudt.  

 
LUX (filmhuis en bar/restaurant) 
1. Klanteigenschappen 

 Ook hier is het in het weekend veruit het drukst. Doordeweeks is de donderdagavond ook 
redelijk druk bezocht en de maandagmiddag filmvoorstelling wat volgens de geïnterviewde 
komt door de markt op maandagmorgen.  

 Als het goed weer is zit het terras een groot deel van de dag vol. En met slecht weer is het 
ook heel erg druk omdat er dan veel mensen naar de film gaan. Deze dubbele functie zorgt er 
dus voor dat er bij alle weersomstandigheden mensen zijn.  

2. Veranderende klanteigenschappen 

 Het is sinds de recessie drukker geworden omdat de film toch betaalbaar blijft. Men gaat nu 
niet meer zo vaak naar de schouwburg maar komen hier.  
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3. Andere groepen en overlast 

 Er heeft hier een hele tijd een dakloze rondgehangen die je soms wel drie keer op een dag 
om geld vroeg. Deze man is nu weggestuurd.  

 De vrouw vertelt (over een incident?) dat iemand een keer friet in de brievenbus heeft 
gegooid. Ook ligt er vaak afval van fast food in de onderdoorgang, echter ruimt de DAR dit 
altijd op tijd weer op. 

 
Vlaams Arsenaal (bar en restaurant) 
- Klanteigenschappen 

 In het weekend is het hier druk in het restaurant en in de bar. Doordeweek hebben we vooral 
lunchende klanten, het aantal mensen die dan komen dineren wisselt heel erg. 

- Veranderende klanteigenschappen 
Het afgelopen jaar heeft het bedrijf niet meer winst gedraaid dan vorig jaar. Dit is eigenlijk geen goed 
nieuws voor een bedrijf. Echter hebben restaurants in het algemeen ruim 10% minder gediend 
waaruit blijkt dat het Vlaams Arsenaal het eigenlijk heel goed heeft gedaan. Deze verminderde groei 
van de omzet door de recessie komt vooral doordat ze veel minder zakelijke lunches, dinners en 
feesten hebben. Echter is het aantal particuliere lunchen wel omhoog gegaan.   
- Andere groepen en overlast 

 Ze hebben geen last van daklozen die eventueel in de doorgant kunnen liggen en geen 
hangjongeren.  Wel zitten er zeer regelmatig straatmuzikanten die soms een heel eentonig 
repertoire hebben dat het irritant wordt. Maar meestal vindt de geïnterviewde het juist een 
toevoeging voor de sfeer in de doorgang en op het terras. Echter vertelt hij wel over een 
bepaalde straatmuzikant van een tijdje terug die heel vals en luid zong. Hier had hij veel last 
van en ook de overbuurman Oil&Vinegar. Dit laatste bedrijf heeft het Vlaams Arsenaal een 
petitie laten tekenen om die muzikant weg te krijgen omdat zij hun deur altijd open hebben. 
Dit is uiteindelijk gelukt. Het personeel van het VA had er last van maar minder omdat zij de 
deur dicht kunnen doen en het dan niet meer horen. 

 Bij het terras bevindt zich een trap waar regelmatig jongeren op zitten en hu rotzooi op het 
terras achterlaten. Dit valt best wel mee en de DAR houdt de rest ook goed schoon.  

 Op de muur bij het terras staat altijd wat graffiti (zie foto). Dit hebben ze al een paar keer 
weggehaald maar het wordt er steeds weer opgezet. Nu halen ze het niet meer weg, maar 
het is ook niet zo nadrukkelijk aanwezig dat het niet storend is.   

 Ook ligt er nooit rotzooi omdat de DAR alles netjes houdt. 
 
Bibliotheek 
1. Klanteigenschappen 
in het weekend is het hier drukker dan door de week. Op (koop)zondag is er regelmatig een 
evenement/activiteit wat meer bezoekers dan normaal aantrekt. 
Met goed weer is het zeer rustig en met slecht weer juist heel druk.  
 
2. Veranderende klanteigenschappen 
Het soort mensen is niet verandert en het aantal ook niet. Dit komt volgens de geïnterviewde omdat 
er mensen die eerst boeken kochten voor de recessie nu de boeken bij hen lenen, en dat de mensen 
die eerst leende bij hen het abonnement niet meer kunnen betalen dat opzeggen. Zo blijft het in 
evenwicht.  
 
3. Andere groepen en overlast 
De computers zijn net als het hele gebouw publiek toegankelijk waardoor er veel daklozen zich 
bevinden in de bieb. Dit liep op een gegeven moment de spuigaten uit doordat de daklozen de 
gehele dag achter het internet zaten en de ‘leden’ er geen gebruik van konden maken. Daar zijn nu 
regels voor opgesteld waardoor dit aan banden is gelegd door een tijdslimiet en dat leden voorrang 
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hebben. Ook mag je tegenwoordig geen eten en drinken meer gebruiken bij de computer waardoor 
het nu ook een stuk netter daar is. Ook bevindt zich een bewaker fulltime zich bij de ingang van het 
pand om de regels te handhaven. Dit is met enige regelmaat nodig.  
 
Scheer en foppen (elektronicazaak) 

4. Klanteigenschappen 
- In het weekend is het drukker dan doordeweeks. Op maandag kan het ook wat drukker zijn 

vanwege de ochtend markt, en op de koopavond op donderdag. 
- Als het heel mooi weer is dan komen er weinig klanten naar de winkel. Met slecht weer loopt 

het aantal klanten niet dusdanig terug dat we dan erg merken.  
- In november is het aantal klanten laag en dit trekt in december weer sterk aan.  
5. Veranderende klanteigenschappen 

 De klantenkring is niet verandert de afgelopen jaren. We merken wel dat het aantal klanten 
sterk is toegenomen sinds de opening van het Vlaams Arsenaal. Wat we ook hebben 
waargenomen is dat mensen steeds vaker kiezen voor de duurzamere apparaten die langer 
mee gaan en beter zijn voor het milieu.  

6. Andere groepen en overlast 

 De straatmuzikant aan de overkant van de straat speelt niet altijd even goed. Zo zijn er bij die 
maar een paar liedjes kennen waardoor het erg monotoon en vervelend kan zijn.  

 We hebben vaak last van graffiti op onze gevel. Eerst lieten we dat weghalen door de 
gemeente, nu doen we dat zelf omdat het zo vaak voorkomt. Het is niet goed voor de 
klandizie als we het er niet snel vanaf halen, het kan mensen afschrikken.  

 
Aldi (goedkope supermarkt) 
3.Andere groepen en overlast 

Omdat we gevestigd zijn in een winkelcentrum is het voorportaal een ideale plek voor daklozen 
en verslaafden om te slapen, te gebruiken en te verblijven. Echter gaat het winkelcentrum elke 
dag om 18:00 uur dicht waardoor die groep hier niet ook ‘s nachts verblijft. Daarnaast is deze 
plek particulier bewaakt en houden de toezichtagenten ook een oogje in het zeil door de 
daklozen en verslaafde weg te sturen. De klanten klagen niet over onveilige situaties en rotzooi 
en bovendien zorgen de klanten van deze winkel zelf ook voor rotzooi in het voorportaal. 
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D) Brieven ter aankondiging voor deelname aan een interview 
 
 
 
Nijmegen,  16-09-2010 
 
 
 
Geachte meneer/mevrouw, 
 
Voor mijn afstudeeronderzoek in Stadsgeografie aan de Universiteit Utrecht heb ik respondenten 
nodig voor mijn veldwerk. Mijn onderzoek gaat over het gebruik en de beleving van het 
binnenstedelijke Mariënburggebied (o.a. Marikenstraat, Mariënburg en de Moenenstraat) in 
Nijmegen. Als u dit gebied met enige regelmaat bezoekt (minimaal 1 à 2 keer per maand) dan bent u 
zeer geschikt voor mijn onderzoek. Ik zou het heel fijn vinden als u hier dan aan mee zou willen 
werken! 
 
Het veldwerk dat ik ga doen bestaat uit twee onderdelen. Als u mee doet houdt dat het volgende 
voor u in: 

 U vult voor mij een soort dagboekje in waarin u opschrijft wat u allemaal doet op een dag. Dit 
dagboekje heb ik voor u al in elkaar gezet waardoor u dat heel snel en eenvoudig kan invullen en 
het weinig tijd kost. U vult per dag in wat uw bezigheden zijn over een periode van 5 dagen 
(donderdag t/m maandag).  

 Nadat u dit dagboekje hebt ingevuld kom ik dit weer ophalen en maken we een afspraak voor 
een interview wanneer dit u uitkomt. Dit kan zowel overdag als in de avond, het liefst op korte 
termijn. Dit interview bestaat uit vragen die nader ingaan op uw dagelijkse bezigheden en in het 
bijzonder uw beleving van het Mariënburggebied. Dit interview zal 30 minuten tot maximaal een 
uur in beslag nemen. 

 
De uitkomst van dit onderzoek zal een duidelijk beeld geven hoe mensen het Mariënburggebied 
gebruiken en beleven, wat interessante informatie oplevert voor een verbetering van dit gebied en 
vergelijkbare nieuw te bouwen stedelijke winkelgebieden. Voor u persoonlijk kan het wellicht leuk en 
interessant zijn om een beeld te krijgen van uw dagelijkse tijdsbesteding. 
 
Als u mij wilt helpen met mijn afstuderen ben ik u zeer dankbaar! In de komende dagen zal ik bij u 
langs komen om te vragen of u hier aan mee wilt werken en dan zal ik u het dagboekje overhandigen. 
Mocht u nu al enthousiast zijn geworden en wilt u graag meedoen dan kunt u mij natuurlijk alvast   
bellen of e-mailen. 
 
Ook als u vragen heeft kunt u gerust met mij contact opnemen.  
 
 
Vriendelijke groet, 
 
 
 
Ing. Eva Baeten 
Masterstudent Stadsgeografie Universiteit Utrecht 
 
Tel: 06-……………………… 
E-mail: ……………….@........ 
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Nijmegen,  16-09-2010 
 
 
 
 
Geachte bewoner/bewoonster van het Mariënburggebied, 
 
 
Voor mijn afstudeeronderzoek in Stadsgeografie aan de Universiteit Utrecht heb ik respondenten 
nodig voor mijn veldwerk. Mijn onderzoek gaat over het gebruik en de beleving van het 
binnenstedelijke Mariënburggebied (o.a. Marikenstraat, Mariënburg en de Moenenstraat) in 
Nijmegen. Ik zou het heel fijn vinden als u hier dan aan mee zou willen werken! 
 
De uitkomst van dit onderzoek zal een duidelijk beeld geven hoe mensen het Mariënburggebied 
gebruiken en beleven, wat interessante informatie oplevert voor een verbetering van dit gebied en 
vergelijkbare nieuw te bouwen stedelijke winkelgebieden. Voor u persoonlijk kan het wellicht leuk en 
interessant zijn om een beeld te krijgen van uw dagelijkse tijdsbesteding. 
 
Het veldwerk dat ik ga doen bestaat uit twee onderdelen. Als u mee doet houdt dat het volgende 
voor u in: 

 U vult voor mij een soort dagboekje in waarin u opschrijft wat u allemaal doet op een dag. Dit 
dagboekje heb ik voor u al in elkaar gezet waardoor u dat heel snel en eenvoudig kan invullen en 
het weinig tijd kost. U vult per dag in wat uw bezigheden zijn over een periode van 5 dagen 
(donderdag t/m maandag).  

 Nadat u dit dagboekje hebt ingevuld kom ik dit weer ophalen en maken we een afspraak voor 
een interview wanneer dit u uitkomt. Dit kan zowel overdag als in de avond, het liefst op korte 
termijn. Dit interview bestaat uit vragen die nader ingaan op uw dagelijkse bezigheden en in het 
bijzonder uw beleving van het Mariënburggebied. Dit interview zal 30 minuten tot maximaal een 
uur in beslag nemen. 

 
Als u mij wilt helpen met mijn afstuderen ben ik u zeer dankbaar! In de komende dagen zal ik bij u 
langs komen om te vragen of u hier aan mee wilt werken en dan zal ik u het dagboekje overhandigen. 
Mocht u nu al enthousiast zijn geworden en wilt u graag meedoen dan kunt u mij natuurlijk alvast   
bellen of e-mailen. 
 
Ook als u vragen heeft kunt u gerust met mij contact opnemen.  
 
 
Vriendelijke groet, 
 
 
 
Ing. Eva Baeten 
Masterstudent Stadsgeografie Universiteit Utrecht 
 
Tel: 06-……………………… 
E-mail: ……………….@........ 
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E) Activiteiten en verplaatsingsdagboekje 
 
Het daadwerkelijke gebruikte dagboekje is afgedrukt op A5 formaat en kon vanwege technische 
onmogelijkheden niet in de definitief gebruikte layout hier afgebeeld worden. Desalniettemin volgt 
hieronder een impressie van dit dagboekje.   
 

ACTIVITEITEN EN VERPLAATSINGSDAGBOEKJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respondent: …......................................................                                                                 
Begindatum: donderdag ......…… - …..…….... - 2010 

INDELING NIJMEGEN IN GEBIEDEN (BIJ VRAAG 4) 
Geb. 1: Mariënburggebied   Geb. 2: Rest binnenstad Nijmegen 
Geb. 3: Rest van Nijmegen   Geb. 4: Buiten Nijmegen (niet  op 

kaart) 

 

 
GEBIED 1  
INGEZOOMD 
 

 
 
Geachte mevrouw/meneer, 
 
Ik stel het bijzonder op prijs dat u aan mijn onderzoek meewerkt. In 
dit onderzoek gaat het om de dagelijkse activiteiten en verplaatsingen 
van u en wanneer, hoe vaak, op welke manier, etc. het 
Mariënburggebied voorkomt in uw dagelijkse leven. Ik wil graag 
weten wie hier de gebruikers zijn en hoe het gebruik van dit gebied 
eruit ziet zodat duidelijk wordt hoe Mariënburg functioneert.    
 
U bent één van de 20 personen die ik heb gevraagd aan dit onderzoek 
deel te nemen. Ik vraag u bijgaand dagboekje op de met u 
afgesproken donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag en maandag in te 
vullen. Iedere dag begint na een gekleurde pagina. 
 
U moet met het invullen beginnen vanaf het moment dat u wakker 
bent geworden en opgestaan. In de nacht van maandag op dinsdag 
eindigt het dagboekje op het moment dat u naar bed gaat. Iedere dag 
(donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag en maandag) eindigt op het 
moment dat u naar bed gaat, ook al is dat moment na 24:00 uur in de 
nacht. Bijvoorbeeld: wanneer u zaterdagnacht om twee uur van een 
avond uit thuiskomt, noteert u de verplaatsing van de 
uitgaansgelegenheid naar uw eigen woning/slaapadres op een pagina 
van de dag ‘zaterdag’. 
Ik zal hierna het dagboekje nader toelichten.  
 
 

 
 
 
In dit dagboekje noteert u alle verplaatsingen die u op een dag 
maakt. Met een verplaatsing bedoel ik bijvoorbeeld: 

 Iemand van het station ophalen of wegbrengen; 

 Even bij de buren langs gaan; 

 Het lopen van de ene winkel naar de andere: ook al is dat 
van de ene kledingzaak naar een andere kledingzaak die 5 
meter verder is gelegen; 

 Korte stops op weg naar het werk; 

 Het gaan lunchen buiten de deur vanuit uw werklocatie; 

 Fietsen naar de supermarkt; 

 Iedere keer dat u het huis verlaat om de hond uit te laten. 
Echter als u voor uw werk gedurende de dag uzelf veelvuldig  
verplaatst hoeft u dit niet in te vullen, tenzij de activiteiten zich 
binnen het Mariënburggebied afspelen. 
 
Op elk van de vijf dagen begint u met pagina 1. Vervolgens bij 
elke verplaatsing die u maakt vult u een aparte pagina in. Het is 
de bedoeling dat u de vragen in dit boekje zo nauwkeurig 
mogelijk beantwoordt. Het is bijvoorbeeld erg belangrijk dat de 
vertrek- en aankomsttijden op de minuut worden aangegeven. 
Daarvoor is het belangrijk dat u het verplaatsingsboekje de 
gehele dag bij u houdt.  
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Ik zal nu een korte toelichting geven op de vragen die in het 
activiteiten en verplaatsingsdagboekje zijn opgenomen.  
 
PAGINA 1 VAN DE DAGEN 
Pagina 1 van iedere dag wijkt af van de volgende pagina’s die dag. 
Op deze pagina staat een extra vraag om vast te stellen hoe laat uw 
dag begint en wat uw locatie op dat moment is. Voorbeeld van hoe 
u deze vraag moet invullen: 

 

Start: IK STA OP OM: ...07...uur...30..minuten.    Ik ben:  Thuis  

Elders 

 
Alle verplaatsingen die u daarna en in de komende vijf dagen vanaf 
uw huis, werk, of andere locatie maakt, moet u bijhouden in het 
boekje.  
 
OVERIGE PAGINA’S 
Voor elke verplaatsing die u maakt, beantwoordt u de acht vragen 
die op een pagina zijn opgenomen. 
 
Vraag 1 
Bij deze vraag vult u de vertrektijd in. Het tijdstip dat u invult doet u 
met de 24-uurs tijdnotatie (0-23). Dus bijvoorbeeld acht uur ’s 
ochtends noteert u als 08 uur 00 minuten en half 10 ’s avonds als 
21 uur 30 minuten. Voorbeeld: 
 

1. IK VERTREK NU OM: ....08.....uur....00.....minuten. 
 

 
Vraag 2 
Bij deze vraag kruist u achtereenvolgens de vervoermiddelen aan 
die u voor uw verplaatsing naar een adres heeft gebruikt. Als het 
door u gebruikte vervoermiddel er niet bijstaat kruist u ‘overig’ aan. 
Uitleg van een paar termen: als u een taxi gebruikt behoort dit niet 
tot de categorie ‘auto’ maar bij ‘overig’, en onder ‘bus’ versta ik 
uitsluitend het openbaar vervoer per bus; een bedrijfsbus(je) 
behoort tot de categorie ‘overig’.  
 
Het is bij deze vraag belangrijk dat u de vervoersmiddelen in 
volgorde van gebruik aankruist. Wanneer u bijvoorbeeld voor de 
verplaatsing naar uw werk, eerst met de auto naar het station gaat, 
vervolgens met de trein reist en daarna vanaf het station met de 
fiets naar uw werk gaat, dan kruist u dit als volgt aan: 
 

2. OM OP HET EERST VOLGENDE ADRES TE KOMEN GEBRUIK IK:  
(in volgorde van gebruik aankruisen) 

 Lopen Fiets Auto Bus Trein  Overig 
Eerst:                        
Daarna:                          
Daarna:                          
Daarna:                          
Daarna:                          

Het kan zijn dat u vanaf uw woning enige tijd moet lopen naar uw 
auto. Wanneer de looptijd naar uw auto langer dan 1 minuut (circa 
60 meter) is, dan kruist u bij vraag 2 eerst de categorie ‘lopen’ aan. 
En als u vervolgens van de trein langer dan 1 minuut moet lopen 
naar de 
 
 

 
 
fietsenstalling, dan kruist u bij vraag 2 na de categorie ‘trein’ de 
categorie ‘lopen’ aan. Voorbeeld: 

2. OM OP HET EERST VOLGENDE ADRES TE KOMEN GEBRUIK IK:  
(in volgorde van gebruik aankruisen) 
 Lopen  Fiets  Auto  Bus  Trein Overig 
Eerst:                          
Daarna:                                       
Daarna:                                           
Daarna:                                           
Daarna:                                           

 
Vraag 3 
Bij deze vraag vult u het tijdstip in waarop u op uw bezoekadres 
aankomt. Dit is bijvoorbeeld 09:08 uur. Voorbeeld: 

3. IK KOM OP DIT ADRES AAN OM: .....09....uur....08.....minuten  

 
Vraag 4 
Bij deze vraag vult u de locatie van uw bezoekadres in. Er zijn vier 
gebieden gegeven, welke staan aangegeven in de kaft van dit 
boekje. Hier is te zien dat Gebied 1 het Mariënburggebied is, wat 
staat aangegeven met een groene kleur op het eerste kaartje en 
met een rode kleur op het tweede kaartje. Ter verduidelijking, het 
Mariënburggebied bevat de volgende straten: Mariken- straat, 
Moenenstraat, Mariënburg, Nieuwstraat, Arsenaalgas en 
Arsenaalplaats. Gebied 2 is het overige gedeelte van de binnenstad 
van Nijmegen en staat op het eerste kaartje aangegeven met een 
rode kleur, Gebied 3 is de rest van Nijmegen tot de 
gemeentegrenzen en Gebied 4 is elders (in de wereld) buiten 
Nijmegen. Indien de locatie  
 

 
 
binnen het Mariënburggebied valt kruist u dat als volgt aan: 

4. DE LOCATIE VAN HET ADRES IS: (zie kaartjes kaft) 
 Gebied 1: Mariënburggebied  Gebied 2: Rest vd binnenstad Nijmeg. 
 Gebied 3: Rest van Nijmegen  Gebied 4: Buiten Nijmegen  

 
Vraag 5 
U geeft bij deze vraag aan op welk adres (stad, straat en nummer) u 
bent aangekomen. Voorbeeld: 

5. HET ADRES IS:  
Stad:…Nijmegen….………………………………………………………………………………….. 

Straatnaam:…Marikenstraat……………………………..NR………17..………………. 

Dan wel bij zijstraat/plein::………………………………………………………………………. 

 
Vraag 6 
Bij vraag 6 kruist u aan welk soort adres u bezoekt. Wanneer er een 
soort adres ontbreekt, dan schrijft u dat bij de categorie ‘anders’ 
op. De categorie ‘openbare weg/park’ kruist u aan wanneer u 
bijvoorbeeld een wandelingetje maakt of uw hond uitlaat. Stel u 
gaat buiten hardlopen dan vult u in:  

6. HET SOORT ADRES IS: (een aankruisen/bijschrijven) 
 Thuis                  School/kinderverbl.   Winkel (eten/drinken) 
 Familie                  Sportlocatie  Winkel (dagelijks product) 
 Vrienden              Bibliotheek  Winkel (niet-dagelijks pro) 
 Buren                 Gemeentehuis  Horeca, nl:……………………… 
 Vaste werkloc.    Bioscoop                      Openbare weg/park 
 Anders, namelijk………………………………………………………………………………… 

Omdat u na het hardlopen weer naar huis gaat, vult u op een 
aparte pagina het volgende in: 
 

 
 
 
 
 



119 

 

MASTERTHESIS – De ritmes van de stad – E.M.BAETEN 

 

6. HET SOORT ADRES IS: (een aankruisen/bijschrijven) 
 Thuis                  School/kinderverbl.   Winkel (eten/drinken) 
 Familie                  Sportlocatie  Winkel (dagelijks product) 
 Vrienden              Bibliotheek  Winkel (niet-dagelijks pro) 
 Buren                 Gemeentehuis  Horeca, nl:……………………… 
 Vaste werkloc.    Bioscoop                      Openbare weg/park 
 Anders, namelijk………………………………………………………………………………… 

Bij de optie ‘horeca’ wordt u verzocht de naam van het 
restaurant/café/hotel/etc. er bij te schrijven. 
 
Vraag 7 
Bij deze vraag kruist u aan wat u op het adres doet. Dit is een 
‘thuisbezigheid’ wanneer u thuis bent aangekomen. Als u 
bijvoorbeeld uw kind gaat ophalen van de trein dan kruist u aan: 

7. WAT DOE IK OP DIT ADRES: 
 Thuisbezigheid                      Betaald werk 
 Vrijwilligerswerk    Wegbrengen/halen 
 Anders, namelijk………………………………………………………………………………… 

 
Vraag 8 
Bij deze vraag kruist u aan met wie u naar het adres bent gereisd. 
Als u bijvoorbeeld samen met uw partner, uw kind naar een 
kinderdagverblijf brengt, dan beantwoordt u vraag 8 als volgt:  

8. MET WIE REIS IK NAAR DIT ADRES? (meer aankruisen mag) 
 Alleen   Partner                                         Kind(eren) 
 Vriend(en)  Collega(‘s)                      Anders 

 
Tussen de dagen en na de laatste dag zit een gekleurde pagina. 
Hierop moet u aangeven hoe laat u bent gaan slapen.  

U vult deze slotvraag voor bijvoorbeeld vrijdag als volgt in: 

Einde vrijdag : IK GA SLAPEN OM: ...23...uur...45..minuten. 

       Ik ben:  Thuis  Elders 

 
U ziet hoe op deze manier te volgen is wat een persoon op een dag 
allemaal doet, zich verplaatst en thuis is. Het opschrijven duurt niet 
lang en ik verkrijg hierdoor zeer nuttige informatie. Voor u 
persoonlijk kan het wellicht leuk en interessant zijn om een beeld te 
krijgen van uw dagelijkse tijdsbesteding. 
 
Ik dank u voor de moeite die u wilt nemen om dit dagboekje 
nauwkeurig bij te houden. Ik verzeker u dat alle informatie die u 
aan mij verstrekt strikt anoniem wordt verwerkt.  
 
Op dinsdag, of op een dag dat het u uitkomt, kom ik het dagboekje 
weer ophalen en zou ik graag een afspraak met u willen maken voor 
een interview dat hierop aansluit.  
 
Zeer vriendelijk bedankt, 
 
Ing. Eva Baeten 
Masterstudent Stadsgeografie Universiteit Utrecht 
 
Tel: 06-……………….            Email: eva…..@............. 
 
(in de echte dagboekjes die verstrekt zijn aan mijn respondenten 
waren de bovenstaande gegeven wel weergegeven) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Start van het dagboekje 
 
 
 
 
 
 
 
Op de volgende witte pagina begint het in te vullen gedeelte voor 
de donderdag. 
 
 
 

 
DONDERDAG                                                                                PAGINA 1 

Start: IK STA OP OM: .....uur......minuten. Ik ben:  Thuis  Elders 

1. IK VERTREK NU OM: .........uur.........minuten. 

2. OM OP HET EERST VOLGENDE ADRES TE KOMEN GEBRUIK IK:  
(in volgorde van gebruik aankruisen) 

 Lopen Fiets Auto Bus Trein   Overig 
Eerst:                           
Daarna:                             
Daarna:                             
Daarna:                             
Daarna:                             

3. IK KOM OP DIT ADRES AAN OM: .........uur.........minuten  

4. DE LOCATIE VAN HET ADRES IS: (zie kaartjes kaft) 
 Gebied 1: Mariënburggebied  Gebied 2: Rest vd binnenstad Nijmeg. 
 Gebied 3: Rest van Nijmegen  Gebied 4: Buiten Nijmegen  

5. HET ADRES IS:  
Stad:………………………………………………………………………………………………………… 
Straatnaam:………………………………………………………..NR………………………………. 
Dan wel bij zijstraat/plein::………………………………………………………………………. 

6. HET SOORT ADRES IS: (een aankruisen/bijschrijven) 
 Thuis                  School/kinderverbl.   Winkel (eten/drinken) 
 Familie                  Sportlocatie  Winkel (dagelijks product) 
 Vrienden              Bibliotheek  Winkel (niet-dagelijks pro) 
 Buren                 Gemeentehuis  Horeca, nl:……………………… 
 Vaste werkloc.    Bioscoop                       Openbare weg/park 
 Anders, namelijk………………………………………………………………………………… 

7. WAT DOE IK OP DIT ADRES: 
 Thuisbezigheid                      Betaald werk 
 Vrijwilligerswerk   Wegbrengen/halen 
 Anders, namelijk………………………………………………………………………………… 

8. MET WIE REIS IK NAAR DIT ADRES? (meer aankruisen mag) 
 Alleen   Partner                                         Kind(eren) 
 Vriend(en)  Collega(‘s)                     Anders  
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DONDERDAG                                                                          PAGINA 2-8  

1. IK VERTREK NU OM: .........uur.........minuten.  

2. OM OP HET EERST VOLGENDE ADRES TE KOMEN GEBRUIK IK:  
(in volgorde van gebruik aankruisen) 
 Lopen Fiets Auto Bus Trein  Overig 
Eerst:                  
Daarna:                    
Daarna:                         
Daarna:                         
Daarna:                         

Einde Donderdag:  
 
IK GA SLAPEN OM:..................uur..............minuten 
Ik ben:  Thuis  Elders 
 
 

3. IK KOM OP DIT ADRES AAN OM: .........uur.........minuten  

4. DE LOCATIE VAN HET ADRES IS: (zie kaartjes  kaft) 
 Gebied 1: Mariënburggebied  Gebied 2: Rest vd binnenstad N. 
 Gebied 3: Rest van Nijmegen  Gebied 4: Buiten Nijmegen 

Op de volgende witte pagina begint het in te vullen gedeelte voor 
de vrijdag. 
 

5. HET ADRES IS:  
Stad:………………………………………………………………………………………… 
Straatnaam:………………………………………………………..NR………………. 
Dan wel bij zijstraat/plein::……………………………………………………… 

 

6. HET SOORT ADRES IS: (een aankruisen/bijschrijven) 
 Thuis          School/kinderverbl.  Winkel (eten/drinken) 
 Familie          Sportlocatie            Winkel (dagelijks product) 
 Vrienden      Bibliotheek            Winkel (niet-dagelijks pro) 
 Buren         Gemeentehuis            Horeca, nl:…………………… 
 Vaste werkloc  Bioscoop             Openbare weg/park 
 Anders, namelijk……………………………………………………………………… 

 

7. WAT DOE IK OP DIT ADRES: 
 Thuisbezigheid                      Betaald werk 
 Vrijwilligerswerk   Wegbrengen/halen 
 Anders, namelijk……………………………………………………………………… 

 

8. MET WIE REIS IK NAAR DIT ADRES? (meer aankruisen mag) 
 Alleen   Partner                                         Kind(eren) 
 Vriend(en)  Collega(‘s)                     Anders 

 

 

VRIJDAG                                                                                    PAGINA 1 

Start: IK STA OP OM: .....uur....minuten.    Ik ben:  Thuis    Elders 

1. IK VERTREK NU OM: .........uur.........minuten. 

2. OM OP HET EERST VOLGENDE ADRES TE KOMEN GEBRUIK IK:  
(in volgorde van gebruik aankruisen) 

 Lopen Fiets Auto Bus Trein  Overig 
Eerst:               
Daarna:                          
Daarna:                          
Daarna:                          
Daarna:                          

3. IK KOM OP DIT ADRES AAN OM: .........uur.........minuten  

4. DE LOCATIE VAN HET ADRES IS: (zie kaartjes kaft) 
 Gebied 1: Mariënburggebied  Gebied 2: Rest vd binnenstad Nijmeg. 
 Gebied 3: Rest van Nijmegen  Gebied 4: Buiten Nijmegen  

5. HET ADRES IS:  
Stad:………………………………………………………………………………………………………… 
Straatnaam:………………………………………………………..NR………………………………. 
Dan wel bij zijstraat/plein::………………………………………………………………………. 

6. HET SOORT ADRES IS: (een aankruisen/bijschrijven) 
 Thuis                  School/kinderverbl.   Winkel (eten/drinken) 
 Familie                  Sportlocatie  Winkel (dagelijks product) 
 Vrienden              Bibliotheek  Winkel (niet-dagelijks pro) 
 Buren                 Gemeentehuis  Horeca, nl:……………………… 
 Vaste werkloc.    Bioscoop                       Openbare weg/park 
 Anders, namelijk………………………………………………………………………………… 

7. WAT DOE IK OP DIT ADRES: 
 Thuisbezigheid                      Betaald werk 
 Vrijwilligerswerk   Wegbrengen/halen 
 Anders, namelijk………………………………………………………………………………… 

8. MET WIE REIS IK NAAR DIT ADRES? (meer aankruisen mag) 
 Alleen   Partner                                         Kind(eren) 
 Vriend(en)  Collega(‘s)                     Anders  

 

 
 
De rest van dit dagboekje bestaat uit 8 pagina’s per dag die de 
respondenten hadden om in te vullen. Aan het einde van een dag 
konden ze invullen hoe laat ze gingen slapen. De laatste pagina 
van het dagboekje staat hieronder weergegeven.  
 
 
 
Einde Maandag:  
IK GA SLAPEN OM:..................uur..............minuten 
Ik ben:  Thuis  Elders 
 
 
 
 
 
 
U bent klaar met het invullen van dit dagboekje. Ontzettend 
bedankt! Ik kom morgen, of wanneer het u uitkomt, dit boekje 
ophalen en maken we een afspraak voor het aansluitende 
interview.  
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F) Vragenlijsten interviews met de bewoners en bezoekers inclusief 
uitwerking en analyse van de antwoorden 
 
De vragen en antwoorden van de bezoekers en bewoners zijn gecategoriseerd naar fenomeen, ook 

uitgelegd als open coding (Strauss & Corbin, 1990, pp 62-72) in het hoofdstuk Methodologie. In totaal 

zijn er voor de bezoekers en de bewoners afzonderlijk ieder vijf categorieën gecreëerd. De vragen en 

antwoorden van de bezoekers zijn onderverdeeld in de categorieën ‘Sociaal profiel’, ‘Wensen, 

behoeftes en verwachtingen van een binnenstad’, ‘Gebruik en ritmes van de bezoekers’, ‘Manier van 

bezoeken’ en ‘Beleving en typering van Mariënburg’. De vragen en antwoorden voor de bewoners 

zijn verdeeld in de fenomenen ‘Sociaal profiel’, ‘Wensen, behoeftes en verwachtingen van wonen in 

een binnenstad, ‘Gebruik van de woonomgeving en openbare ruimte’, ‘Ritmes van de bewoners en 

het Mariënburgkwartier’ en ‘Beleving en typering van Mariënburg’. 

 

Voor de analyse en uitwerking van de antwoorden is gebruik gemaakt van axial coding (Strauss & 

Corbin, 1990, pp 96-). Per vraag is aangegeven waar men het over gebruik, ritme en beleving heeft 

wat in veel van de antwoorden door elkaar liep. In de rechter kolom is dit onderscheid aangegeven 

met 1a voor gebruik, 1b voor ritmes en 2 als men over hun beleving praat. Hierdoor zijn de 

verschillende categorieën met elkaar in verband gebracht. Daarnaast is de categorie ‘sociaal profiel’ 

ook constant in verband gebracht met de antwoorden van de respondenten uit de overige 

categorieën. Het gebruik, de ritmes en beleving hangt immers samen met persoonlijke 

eigenschappen als sexe, leeftijd, huishoudensamenstelling en het wel of niet hebben van een baan. 

De uitwerking van de interviews is te lezen in het hoofdstuk Case study.  

 

- Bezoekers antwoorden 

 Sociaal profiel                              Axial  
coding 

1.1. Huishoudensituatie?  

De bezoekerspopulatie is een relatief gelijkmatige verdeling tussen mannen (5) en vrouwen (6). 
Van de vrouwen woont er een alleen en vijf wonen samen met een partner. Van de mannen 
wonen er drie alleen en twee samen met een partner. 

 

1.2. Baan?  

Van alle respondenten werken twee vrouwen en twee mannen fulltime, drie vrouwen en twee 
mannen parttime, en een vrouw en een man is student. 

 

1.3. Leeftijd?  

De leeftijd van de respondenten is min of meer evenredig verdeeld tussen de 
leeftijdscategorieën. In leeftijdscategorie 20 tot en met 25 vallen 3 vrouwen en 1 man, in de 
leeftijdscategorie 26 tot en met 45 1 vrouw en 3 mannen, en in de leeftijdscategorie 46 tot en 
met 65 bevinden zich 2 vrouwen en 1 man.  

 

1.4. Uw adres?  

De respondenten wonen verspreid over Nijmegen. Drie van hen wonen in het centrum van 
Nijmegen. 

 

 Wensen, behoeftes en verwachtingen van een 
binnenstad 

 

o  Wat vindt u belangrijke, leuke of interessante eigenschappen van een 
stedelijke binnenstad? 

2 

Gericht winkels bezoeken omdat men iets nodig heeft. Maar ook voor horeca, zoals 

terrassen, bezoekt men de binnensteden.  
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Cultureel aanbod en bezienswaardigheden worden ook genoemd als trekkers van een 
binnenstad. Het uiterlijk, de uitstraling en de sfeer is ook een belangrijke factor. Zo 
wordt levendigheid als een aantrekkelijk punt genoemd van een binnenstad. Een 
respondent weet goed te verwoorden waardoor een stad levendig is. “Ik denk dat een 
stadscentrum een soort kantorenfunctie moet hebben, dus met name een ochtend en 
een middag functie, een winkelfunctie die meer in de middag en in de avonden zit, en 
een horecafunctie die tot in de nacht doorloopt. En idealiter is een centrum die die 
functies gecombineerd, het is gevoelsmatig een belangrijke voorwaarde voor een 
levendig stadscentrum.” (Man, 32 jaar, fulltime werkend)  

o Vindt u deze eigenschappen terug in de Marikenstraat, Moenenstraat 
en het Mariënburgplein? 

2 

Er werd bevestigend gereageerd dat het een compleet gebied is waar alles wel te vinden 
is wat men zoekt in een binnenstad. “Je hebt er lunchdingetjes, je kan er zitten, je hebt 
er alle winkels eigenlijk, ja, kleding, drogisterijen. Het Vlaams Arsenaal kan je ook uit 
eten. Dus ja, eigenlijk zit alles er wel in. ja, je hebt er wel veel verschillende dingen 
zitten.” (Vrouw, 25 jaar, fulltime werkend) Een respondent vindt dat het 
Mariënburggebied voor zijn gevoel vrij eenzijdig is. “Als ik het heb over Mariënburg dan 
heb ik het gevoelsmatig over de Marikenstraat en de Moenenstraat en wat daar 
doorheen loopt en wat daar gebeurt en daar zie ik heel erg mono functioneel, ik zie daar 
geen terrasje of een kroegje wat daar tussen zit.” (Man, 32 jaar, fulltime werkend) Dit 
klopt in de praktijk niet omdat er weldegelijk horeca en sociale voorzieningen te vinden 
zijn maar zijn algemene beeld is dus blijkbaar uitsluitend winkels. 
Winkels: De winkels voldoen voor de respondenten aan hun eisen.  
Horeca: De LUX wordt veel aangegeven als een prettige horeca gelegenheid die men 
regelmatig bezoekt. Sommigen gaan met een zekere regelmaat naar de film in de LUX. 
De New Dutch is een favoriete lunchplek. 
Fysieke uiterlijk van het gebied: naast het programma/de invulling van de gebouwen is 
het fysieke uiterlijk van het gebied ook een belangrijke eigenschap om een winkelgebied 
tot een succes te maken. “ *…+ verder vind ik de uitstraling van het gebied belangrijk. En 
het Mariënburggebied vind ik een goede uitstraling hebben, hoogwaardige kwaliteit, ja, 
dat vind ik heel belangrijk.” (Vrouw, 59 jaar, deeltijd werkend) Ook is het gebied vrij 
levendig overdag, in de avonduren juist verlaten. 
Gebreken: Sommigen missen horeca op de benedenstraat. “Als er meer horeca was 
geweest, zou ik er denk ik nog veel vaker komen. Ik vind het wel jammer dat je 
bijvoorbeeld aan de onderkant niet iets van een broodjeszaak hebt waar je iets kan eten 
en kunt zitten.” (Man, 28 jaar, fulltime werkend)  

 

 Gebruik en ritmes van de bezoekers (perceived space)  

o Hoe ziet een gemiddeld bezoek aan het gebied  er voor u eruit?   
(winkels, horeca, VZ) 

 

Winkelen is de meest gedane activiteit en alle respondenten maken dan ook met een 
zekere regelmaat gebruik van deze winkels.  
 
De horeca komt op een tweede plek, een deel van de respondenten maakt daar 
geregeld gebruik van, andere niet of nauwelijks.  
 
De overige voorzieningen zoals de bibliotheek wordt sporadisch gebruikt door de 
respondenten, door een enkeling wordt het juist er gewaardeerd dat de bibliotheek nu 
daar zit en ze er sneller even heen gaat. “ Ik ga nu makkelijker, want in het verleden was 
die waar de Lindenberg zit en dat ligt toch echt uit de route. En nu loop je daar toch 
makkelijker binnen om even te kijken.”(Vrouw, 59 jaar, deeltijd werkend) 
 

1a 
 
 
 
1a 
 
 
1a 
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Ook geven drie respondenten uit zichzelf aan dat ze de verschillende functies gebruiken 
omdat ze dicht bij elkaar liggen en je er aan herinnerd wordt. “De bieb ga ik ook naar 
toe, vaak in combinatie met winkelen.” (Vrouw, 25 jaar, fulltime (onregelmatige uren) 
werkend) ” Je combineert wel ook heel makkelijk dingen met elkaar, omdat het in 
elkaars nabijheid ligt. Dat je op het idee komt, dan ga je bijvoorbeeld voor de bibliotheek 
en dan denk je 'oja, dan kan ik nu ook wel dat, en ook wel dat'.(Vrouw, 59 jaar, deeltijd 
werkend) Ook anders om wordt de combinatie van functies als handig ervaren. “Ik ga 
bijna nooit naar de Mariënburg bibliotheek, maar meestal naar de Muntweg. Maar wel 
af en toe als het gewoon praktischer uit komt als we toch naar de stad moeten om iets te 
kopen.” (Vrouw, 44 jaar, deeltijd werkend)   
 
Ook geeft men aan niet altijd perse winkels in te gaan als ze het gebied betreden maar 
lopen er simpelweg ook gewoon doorheen voor de sfeer en de gezelligheid en om het 
rondje af te maken terug naar het begin van het centrum.  

1a+b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1a 

o Bezoekt u het gebied doordeweeks, in het weekend of beide? 
Waarom? 

 

De respondenten die fulltime werken kunnen doordeweeks niet naar de stad en gaan 

dus zaterdag of zondag, ondanks de drukte. “Doordeweeks heb ik het sowieso redelijk 

druk. Ik probeer eigenlijk de zaterdag meestal toch wel te vermijden in de stad, omdat 

het meestal gewoon te druk is. Meestal komt het er doordeweeks niet van, dan ga ik 

toch ’s zaterdags naar de stad en als het koopzondag is doe ik net waar ik zin in heb.” 

(Man, 28 jaar, fulltime werkend) 

De respondenten die deeltijdwerken of student zijn gaan juist als het even kan 
doordeweeks en de zaterdag bewust niet. “Ja, zeker, ik vermijd zaterdag. Bewust. Als ik 
het doordeweeks kan doen dan doe ik het meestal inderdaad als ik net thuis kom dan 
maak ik nog even gauw een rondje. Nee, dan sta je in een winkel met 3000 andere 
mensen, nee, dat vind ik echt helemaal niks. (ze lacht) en dat er dan mensen voor je 
lopen die veel te langzaam lopen, o nee, daar kan ik me echt vreselijk aan irriteren.” 
(Vrouw, 23 jaar, student) ”Als ik de stad in ga (om de winkelen) dan doe ik dat 
doordeweeks, dan ga ik meestal doordeweeks omdat het dan een stuk rustiger is. Op 
zaterdag en op koopzondag is het altijd heel druk dus dat probeer ik te vermijden.” 
(Man, 20 jaar, student) 
Ook bezoeken respondenten het gebied doordeweeks als ze in het centrum hun 
werklocatie hebben. Dit geldt dan voor deeltijd en fulltime-werkende respondenten. “In 
principe vooral doordeweeks. Omdat het dan inderdaad rustiger is en omdat ik dan toch 
in de buurt ben, want ik zit (werk) bij het station. Dat vind ik wel leuk hoor, even na mijn 
werk even door de stad lopen, of voor mijn werk.  
“ (Vrouw, 57 jaar, deeltijd werkend) 

1a+b 

o Winkelen:   

3.3.1.Uit uw dagboekje bleek dat u wel/geen gebruik had gemaakt van de winkels in 
het Mariënburggebied en dit elders doet, wat is hiervoor de reden? 

 

Acht van de tien mensen zeggen met enige regelmaat gebruik te maken van de winkels 
in de Mariken- en Moenenstraat. De rest doet dit nauwelijks wat volgens hen komt door 
het aanbod wat niet op hun wensen aansluit. 

1a 
 
2 

3.3.2.Voldoet het winkelaanbod in de Mariken- en Moenenstraat aan uw wensen, 
behoeftes en verwachtingen? (anders/exclusiever dan rest vh centrum?) 

 

Echter vindt iedereen van de ondervraagde bezoekers op een na dat het winkelaanbod 
voldoet. “Ik vind het aanbod van de Moenenstraat, Marikenstraat aardig gevarieerd. Er 
zitten voor mij goede winkels bij.” (Man, 32 jaar, fulltime werkend) “In de Marikenstraat 
en in de Moenenstraat heb je heel veel leuke winkels. Dus daar kom ik inderdaad, dat is 

2 
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wel de reden.” (Vrouw, 23 jaar, student) De boekhandel Dekker van de Vegt in de 
Marikenstraat is een geliefde winkel van vele respondenten. De drogisterijen Etos en 
Kruidvat komen op een tweede plaats van meest bezochte winkels door de 
respondenten en tenslotte de kledingwinkels op een derde plaats. Toch wordt er ook 
wel een zekere exclusiviteit gemist aan winkels waardoor sommigen er niet gaan 
winkelen voor o.a. kleding. “Ik gebruik Nijmegen eigenlijk niet zo heel veel om te 
winkelen, ik denk dat dat door het winkelaanbod komt. Daarnaast vindt ik het ook leuk 
om elders te winkelen omdat dan heb je ook meer kans hebt dat er niet iedereen in rond 
loopt he?” (Vrouw, 57 jaar, deeltijd werkend) 

 
1a 
 
 
2 

3.3.3.Komt u in het gebied om te funshoppen of om heel doelgericht een paar 
aankopen te doen? Ziet u winkelen als vrije tijdsbesteding of als een verplichte of 
noodzakelijke activiteit? 

 

Runshoppen en funshoppen blijkt seksegerelateerd. Alle mannen geven aan heel 
doelgericht te winkelen. “Ik ga er echt gericht naar toe. Als ik bepaalde kleren nodig heb, 
dan bedenk ik van tevoren wat ik wil. Dan ga ik echt heel gericht naar de winkels 
waarvan ik verwacht dat ik die artikelen snel kan vinden. Dan is het gericht kopen en 
meestal ga ik dan weer de stad uit.” (Man, 28 jaar, fulltime werkend) “Dat is wel 
doelgericht. Ik ben niet zo’n funshopper, ja, functioneel. Ik doe inkopen als ik het nodig 
heb. Het is niet mijn hobby, om een middagje te gaan shoppen.” (Man, 20 jaar, student) 
 
Funshoppen is een typische vrouwenactiviteit in de ondervraagde groep bezoekers. Alle 
vrouwen geven aan soms en in meer of mindere mate wel eens te gaan winkelen voor 
hun plezier. De meesten hiervan geven aan dat het meestal een combinatie is van 
doelgericht winkelen (runshopppen) en winkelen voor de lol (funshoppen).  Ze geven 
aan meestal wel een paar winkels te hebben waar ze doelgericht heen gaan maar dan 
ook hier en daar ook andere winkels wel eens in gaan. “Doordeweeks ga ik wel eens en 
voor mij is het dan ook een stukje ontspanning. Als ik dan een dag *…+ om een uur of 4, 
half 5 thuis ben dan wil ik nog wel eens een uurtje de stad in gaan puur ter ontspanning. 
Ja, dan ga ik ook wel winkels in. Dat is eigenlijk wel funshoppen.” (Vrouw, 44 jaar, 
deeltijd werkend) 
“Het is meer dat ik dat rondje door de stad heen loop, dat ik dat leuk en gezellig vind om 
een rondje door de stad te lopen. En dan inderdaad een paar winkels er uit pik.” (Vrouw, 
25 jaar, fulltime (onregelmatige uren) werkend) “Vroeger ging ik nog wel wat je 
tegenwoordig funshoppen noemt wel ja. Dan liep ik gewoon wat rond en keek ik zo hier 
en daar. Dan liep ik soms een winkel in en soms niet. Maar ik merk dat mijn 
winkelgedrag wel verandert is en meer efficiënt. Dat ik wel heel duidelijk een lijst heb zeg 
maar waar ik naar toe ga, maar dat ik op zaterdag toch ook nog vaak bij Dekker van de 
Vegt uit kom, of een keer bij Claudia Stratter of Houtbrox naar binnen loop. dan kies ik 
nu meer voor doelgericht en dan wel wat er omheen.” (Vrouw, 59 jaar, deeltijd werkend) 
Een tweetal respondenten gaf aan dit niet in Nijmegen te doen maar wel in andere 
steden. 
 
Dekker van de Vegt is voor velen een uitzondering op de regel. De respondenten die 
aangaven niet te doen aan funshoppen lopen daar regelend binnen om te kijken wat ze 
nu aanbieden. “Dekker van de Vegt, dat is niet altijd zodanig doelgericht dat ik daar naar 
toe ga want ik wil dat boek kopen maar dan kijk ik ook wat er allemaal is.” (Man, 60 
jaar, deeltijd werkend) 

1a+b 
 
 
 
 
 
 
 
 
1a+b 

3.3.4.En als u uw aankopen heeft gedaan, verlaat u het gebied dan weer of maakt u 
dan ook wel eens gebruik van de voorzieningen? 

 

Het combineren van winkelen met horecagebruik doet men uitsluitend in gezelschap 
van anderen. dit geldt ook voor een klein deel van de respondenten, de meesten 

1a 
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verlaten het gebied weer meteen na het doen van aankopen. 
“Het kan in de zomer wel zijn dat ik het combineer met een terrasje, als ik toevallig 
iemand tegenkom, of als het toevallig zo uitkomt, maar meestal zit het niet in de 
planning.” (Man, 28 jaar, fulltime werkend) “Natuurlijk ga ik ook wel eens met mijn 
vrouw. En dan kan het gecombineerd worden met aan het eind van de middag iets 
drinken bij de LUX of bij het Vlaams Arsenaal. Maar als ik alleen ben dan doe ik dat 
eigenlijk nooit.(Man, 60 jaar, deeltijd werkend) ”Als ik het heb gekocht wat ik wilde ga ik 
ook meteen weer weg ja.” (Man, 45 jaar, deeltijd werkend) 
“Toen ik een relatie had, was het natuurlijk anders. Dan ga je sneller ergens rustig even 
zitten om te lunchen, of pak je ook sneller een terrasje.” (Man, 28 jaar, fulltime werkend) 

3.3.5.Maakt u gebruik van de koopzondagen in de binnenstad? Zo ja, hoe vaak?  

Van de respondenten die fulltime werken maken twee met enige regelmaat gebruik van 
de koopzondagen en twee doen dat soms als het zo uitkomt. “Dat hangt er helemaal 
vanaf hoe het met werken is want als ik op zaterdag moet werken en op zondag niet en 
het is koopzondag dan ga ik natuurlijk op zondag. Ik zou op zondag ook nog even een 
rondje door de stad kunnen lopen als ik zaterdag al geweest ben.” (Vrouw, 25 jaar, 
fulltime (onregelmatige uren) werkend) De respondenten die deeltijdwerken hebben 
schijnbaar de koopzondag niet nodig, immers geven vier van hen aan nooit naar de 
koopzondagen te gaan, een heel soms en een zegt wel af en toe te gaan.  
“Bijna nooit, tenzij ik echt iets nodig heb ofzo. Af en toe is het wel handig. Maar meestal 
ben ik op zondag gewoon thuis.” (Vrouw, 23 jaar, student) 
“Nooit, geen bepaalde reden. ik heb voldoende vrij he? Dus ik hoef niet op die zondag.” 
(Vrouw, 57 jaar, deeltijd werkend) 
“Ja, alsof het zaterdag zou zijn. Soms komt het beter uit om op zondag even de stad in te 

gaan dan op zaterdag. En zaterdag ja, dan moeten we vaak naar de voetbal wedstrijd 

van Fox. Ja, dat kost een zaterdagochtend. Dan is het handig als er ook nog een zondag 

is.” (Man, 45 jaar, deeltijd werkend) 

1. Is op een koopzondag de duur, moment op de dag en motieven hetzelfde of 
afwijkend van winkelen op een zaterdag? 

“meestal is het op de zondag dan toch meer funshoppen denk ik. combineert met 
horecavoorzieninigen? ja, inderdaad. Lunchen of zoiets.” (Vrouw, 25 jaar, fulltime 
werkend) 
“Nou, misschien dat we misschien, dat het tempo iets lager ligt. Iets vaker wat gaan 

drinken, weet je wel, chocolademelk.” (Man, 45 jaar, deeltijd werkend) 

1a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1a 
 
 
1b 

o Horeca:  

3.4.1.Uit het boekje blijkt wel/niet dat u gebruik maakt van de Horeca (LUX/Vlaams 
Arsenaal/La Place/New Dutch). Waarom wel/niet? 

 

De LUX is een populaire horecabestemming voor de respondenten, acht van hen geven 
aan hier regelmatig of af en toe heen te gaan. Het terras wordt door velen geprezen en 
als men de film bezoekt gaat daar vaak ook een drankje mee gepaard achteraf in het 
LUXcafe.“De LUX kom ik graag en kom ik vaak. Film af en toe, horeca vaker. Ik spreek er 
ook wel eens af met mensen. Bijvoorbeeld aanstaande donderdag heb ik een bezoeker 
en die komt dan uit Rotterdam en dan moet je ergens afspreken en eten enzo, lunch en 
dan ga ik bij de LUX zitten. Het ziet er ook representatief uit, ik zou ook niet weten waar 
ik anders zou moeten gaan zitten.” (Man, 45 jaar, deeltijd werkend) “LUX meestal voor 
de film, en dan horeca erbij he? dat combineer ik. Ik ga nooit alleen naar de film, en ik 
denk dat ik wel eens een keertje naar de horeca ga zonder de film, maar niet zo vaak.” 
(Vrouw, 57 jaar, deeltijd werkend) “Bij de LUX wil ik in de zomer nog wel eens op het 
terras zitten. Die hebben gewoon veel zon.” (Man, 20 jaar, student)Dit wordt ook door 

1a 
2 
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anderen genoemd als pluspunt daar, bij het Vlaams Arsenaal juist dat ze daar niet heen 
gaan omdat er heel weinig zon is. Maar niet iedereen is lovend over de LUX. “Ik kom niet 
voor de horecafunctie bij de LUX.  De LUX is gewoon niet mijn type tent. Komt voor een 
deel door het publiek, ander publiek. Maar  ook, het is daar vaak druk, je kunt er moeilijk 
een zitplaats vinden. Je kunt er niet lekker staan. Het is geen café, het is gewoon te 
groot. Het is geen plek waar je zul je maar zeggen lekker een biertje kunt drinken ook 
staand aan de bar als het wat drukker is en de bediening is ook niet heel goed.” (Man, 32 
jaar, fulltime werkend) “De LUX is een leuke plek om te zitten. (Maar) het waait er altijd 
wel vind ik.Het terras is heel vaak een waaiierige plek.” (Vrouw, 44 jaar, deeltijd 
werkend) 
       De New Dutch wordt voornamelijk bezocht om te gaan lunchen. De helft van de 

respondenten zegt hier wel eens te komen. “Het leuk om een broodje te eten. En in de 

zomer is het ook een leuk terras daar, ja, daar kan je dan goed zitten.” (Vrouw, 59 jaar, 

deeltijd werkend) “Als ik op zaterdag vrij ben, dan ga ik daar heen. Lunchen doe ik vaak 

in New Dutch. Dat doe ik wel vaker dan er winkelen.” (Vrouw, 25 jaar, fulltime 

(onregelmatige uren) werkend) 

       Het Vlaams Arsenaal gebruikt men om zowel wat te drinken als om wat te eten door 

iets minder dat de helft van de respondenten. “In de Moenenstraat wel eens dat Vlaams 

Arsenaal. Daar ga ik wel eens heen, ook om te lunchen of om eventjes wat te drinken. Op 

zaterdag met haar man na het winkelen, en dan drinken we wel wat, dan drinken we wel 

met z'n tweeën wat bij het Vlaams Arsenaal.’ (Vrouw, 57 jaar, deeltijd werkend) “Ik ga 

wel eens naar het Vlaams Arsenaal, maar dat ligt er een beetje aan met wie ik ben. Als ik 

alleen ben doe ik dat niet, als ik met mensen van buiten de stad ben doe ik dat eerder. Ik 

ga met name lunchen in dat gebied, naar het Vlaamse Arsenaal.” (Man, 32 jaar, fulltime 

werkend) 

       De La Place wordt door alle respondenten overgeslagen. 

3.4.2.Op welke dagen bezoekt u de horeca? overdag/’s avonds?  

Wat opvalt is dat de mensen die deeltijd werken zowel doordeweeks als in het weekend 

de horeca in het gebied bezoeken en de respondenten die fulltime werken dit 

voornamelijk in het weekend doen.  

“Alleen de LUX soms. Naar de film, ook wel eens met een drankje daarna. Dat is altijd 's 
avonds. Dat kan ook wel eens een keer doordeweeks ja.” (Man, 60 jaar, deeltijd 
werkend) 
 

Verder ligt het aan de horecagelegenheid en functie wanneer men het bezoekt. Zo gaat 

men overdag lunchen en op het terras zitten en ’s avonds naar de film of uit eten. “In de 

LUX naar de film, dat is vooral ’s avonds. En als mooi weer is ook overdag dus dan moet 

je denken aan zomertijd denk ik. Want dan ga je op het terras zitten.” (Vrouw, 23 jaar, 

student) 

1b 
 
 
 
 
 
 
1a 
(constraint
s) 

3.5.Gaat u ook wel eens naar het gebied om slechts er doorheen te slenteren zonder 
daadwerkelijk gebruik te maken van de voorzieningen? Als de winkels dicht zijn? 

 

Als de winkels dicht zijn wordt het gebied alleen gebruik als doorsteek naar andere 
delen van het centrum. Maar ook dit doen slechts 2 à 3 respondenten. 

1a 
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3.6.Indien er een festival, kermis, of andere duidelijk aanwezige activiteit zich plaats 
vindt in de binnenstad, gaat u hier dan (speciaal hiervoor) naar toe of vermijdt u de 
stad dan juist?  

 

De Vierdaagse is een wandelevenement in Nijmegen dat gepaard gaat met 
vierdaagsefeesten wat betekend dat er een week lang enkele avond van ’s middags en ’s 
avonds tot 01:00 uur overal in het centrum optredens zijn van muziek, theater, dans, 
etc. Alle respondenten geven aan dan de stad wel op te zoeken hiervoor, de een meer 
dan de ander. “Ik probeer vaak naar de vierdaagse toe te gaan. Dat is dan ook altijd ’s 
avonds door het werk. Af en toe neem ik een dagje vrij, zodat ik het af en toe wat later 
kan maken.” (Man, 28 jaar, fulltime werkend) Op de vraag of men dan ook wel eens gaat 
winkelen antwoord de grote meerderheid dat ze dat dan wel een weekje uitstellen als 
het even kan. ”Aankopen dan? perse niet, perse niet! Veel te druk.” (Man, 60 jaar, 
deeltijd werkend) 
 
De kermis is veel minder populair. Tweederde geeft aan daar niks om te geven, waarvan 
de helft dan ook niet gaat en een viertal mensen er toch overheen is gelopen. De rest 
vindt het best leuk en gaat er ook wel even heen.  “ Ja, dat vind ik leuk. Dan heb je heel 
sjappie Nijmegen in de stad, dat is toch grappig? Maar ik loop er wel eens overheen, dat 
vind ik leuk. Leuk om een beetje te kijken. dan loop ik wel een rondje overal doorheen.” 
(Vrouw, 23 jaar, student) 
“Ik ben niet zo van de kermis, ik hou er niet zo van. Want ik hou niet zo van het volk dat 
er vaak op af komt. Het is veel minder gastvrij, het is gewoon een heel anders, je komt 
gewoon, ik wil mensen niet in hokjes stoppen, maar een ander slag mensen in de stad 
die er normaal niet komen. ik wil niet zeggen dat het vervelende mensen zijn, maar over 
het algemeen niet mijn type mensen.” (Man, 20 jaar, student) 
 

1a+2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1a+2 

3.7.Is uw gebruik verandert in de afgelopen 10 jaar dat het gebied bestaat?  

Het gebruik van het Mariënburggebied is bij de meesten niet zo veel veranderd sinds de 
opening, en als het verandert is ligt het meestal aan veranderingen omtrent de 
respondenten zelf en bij sommigen ook aan het aanbod en de functies in het 
Mariënburggebied. 
“ja, ik shop een stuk minder sinds ik werk. (driekwart jaar geleden) ja, ik denk dat ik er nu 
toch wel meer gebruik van maak omdat ja, het is nu ook standaard dat je ook door die 
winkelstraat heen loopt als je gaat winkelen zeg maar.” (Vrouw, 25 jaar, fulltime 
werkend) 
 

“Vlaams Arsenaal eerst wel en nu niet meer, omdat in het begin was het nieuw en vond 

ik het leuk en op een gegeven moment is dat tegengevallen toen en ben ik niet meer 

terug gegaan. Het kwam meer door wat ze aanbieden, wat ze voor menukaart hebben 

en hoe ze je helpen. Maar ik vind het een mooie locatie, het is mooi om daar te zitten. En 

de winkels, misschien dat ik ook minder winkels in ga dan ik eerder deed. Smaak 

verandert en toen woonde ik nog bij mijn ouders in Hatert.” (Vrouw, 25 jaar, fulltime 

(onregelmatige uren) werkend) 

 
“Ja, dat denk ik wel. Maar dat is vrij inherent aan mijn leeftijd, 10 jaar geleden was ik 10. 
Nou, dan kom je er een stuk minder dan nu. dus dat zal wel verandert zijn. Ik ga er denk 
ik vaker naar winkels, maar verder denk ik niet.” (Man, 20 jaar, student) 
 
Voordat jullie kinderen hadden? “ja! ja, toen kwam ik er wel vaker, toen liep ik vaker een 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1a 
(constraint
s) 
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rondje. ook vaker wat winkelen.” (Vrouw, 44 jaar, deeltijd werkend) “Met kinderen moet 
je meer regelen en efficiënter leven.” (Man, 45 jaar, deeltijd werkend) 

 Manier van bezoeken (Perceived space)  
4.1.Vindt u het gebied goed te bereiken? (auto,fiets,te voet, bus,anders) 
Parkeren/stallen handig? 

 

Zeven van de elf respondenten gaan met de fiets naar de stad. De respondenten die in 
het centrum wonen doen dit lopend en één respondent gaat meestal met de auto, hij 
woont dan ook het verste weg van het centrum. De keuze voor met de fiets te gaan ligt 
aan de beperkte parkeerruimte in de stad en doordat velen zeggen dat het veel sneller 
gaat.  
“Ik ga meestal met de fiets naar de stad *…+. Met auto of het openbaar vervoer, eigenlijk 
nooit. Op zaterdag is het vaak heel druk, dan sta je heel lang vast, zeker als het slecht 
weer is, dan gaat iedereen met de auto. En ik ben dan gewoon te pinnig om zo veel geld 
uit te geven aan parkeren. En ja, omdat wij toch zo, op zo'n korte afstand van het 
centrum wonen kan je heel gemakkelijk met de fiets.” (Vrouw, 59 jaar, deeltijd werkend) 
 
De fiets stalt de meerderheid in de stalling in de Bisschop Hamerstraat, welke toch een 
eindje van het Mariënburggebied zich bevindt. De stalling achter de LUX wordt door 
sommigen wel eens gebruikt maar dan vaak alleen als ze naar de LUX zelf of de 
Stadswinkel (die ligt er naast) gaan. 
“Ik parkeer mijn fiets meestal bij de Bisschop Hamerstraat, in de fietsenstalling. En soms, 
zeker als ik 's avonds een keer naar de LUX ga, parkeer ik de fiets achter de LUX.” (Man, 
60 jaar, deeltijd werkend) “Dan neem ik die gewoon mee en dan zet ik die voor de deur. 
Dat ik dan met mijn fiets snel langs mijn bestemmingen ga.” (Vrouw, 57 jaar, deeltijd 
werkend) 
Het openbaar vervoer wordt door hen sporadisch gebruikt om naar de stad te gaan. 

1a+b 

4.2.Draagt de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het gebied bij aan de frequentie 
van uw bezoek aan dit gebied?  En met weinig tijd? 

 

Het gebied is goed te bereiken waardoor het de respondenten niet afschrikt om te 
bezoeken. Wel zou er in het gebied een soort kortparkeerplaats voor fietsers moeten 
zijn volgens sommigen, nu zetten zij hun fiets er soms lukraak neer als ze snel iets 
moeten halen wat eigenlijk niet mag. De respondenten die in het centrum wonen 
zeggen dat de drempel om de stad in te gaan nu lager is dan toen ze daar nog niet 
woonden. 

1a 
(constraint
s) 

4.3.Welk gedeelte van het gebied gebruikt u?  

Tweederde van de respondenten zegt altijd onderlangs te lopen als ze in de 
Marikenstraat lopen. Dit komt voor de meerderheid omdat ze de winkels op de begane 
grond aantrekkelijker vinden. Ook wordt genoemd dat het makkelijker is omdat je dan 
niet een (rol)trap op hoeft. 
“Tijdens het winkelen ga ik eigenlijk altijd onderlangs. Ik hoef niet zo vaak bij de winkels 
die er boven liggen te zijn. Op een of andere manier ga ik toch sneller naar de Etos dan 
naar de Kruidvat. Dat komt denk ik omdat de onderkant makkelijker bereikbaar is. De 
roltrap of de trap op is denk ik een of andere psychische drempel.” (Man, 28 jaar, 
fulltime werkend)“Ik loop zo goed als altijd onderlangs omdat Dekker onder zit. En in de 
zomer de Swirl. Daar moet je even bij nadenken maar ik vind het zeer toegankelijk. *…+ Ik 
kom ook, het heet de Moenenstraat.” (Man, 60 jaar, deeltijd werkend) 
 
Voorheen was er halverwege de Marikenstraat een trapverbinding tussen twee winkels 
boven elkaar waardoor je halverwege de straat van niveau kon wisselen, dit is sinds een 
half jaar weggehaald. 
“In het verleden kon je bij een winkel binnenin van beneden naar boven, beneden bij de 

1a 
 
2 
1a 
(constraint
s) 

 
 
 
 
 
 
 
 
1a 
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Different. Die hebben ze nu dichtgemaakt dus dat vind ik wel onhandig!” (Vrouw, 59 
jaar, deeltijd werkend) “Maar het is wel jammer dat ze die doorgang bij de Esprit en de 
dinges hebben weggehaald. Daar maakte ik wel veel gebruik van. Dat vond ik altijd wel 
een hele fijne doorgang omdat die dan in het midden zit, dat je anders eerst helemaal 
naar een van de uiteinden toen en dat je dan pas omhoog.” (Vrouw, 25 jaar, fulltime 
werkend) 
 
Het ligt bij sommige respondenten ook aan met wie ze in de stad zijn waar ze langs 
komen. 
 “Op de een of andere manier zit de Marikenstraat en de Moenenstraat niet in mijn 

loopje. En als ik met Fox en Vita ben dan doe ik dat wel, dan lopen we bovenlangs omdat 

zij dat zo leuk vinden. En dan gaan ze over die brugjes heen. En de roltrap op en af, dus 

heel af en toe ga we wel daar langs. En van die schuine hellingen af daar,  

 van die stenen.” (Vrouw, 44 jaar, deeltijd werkend) 

 
De Moenenstraat wordt door ongeveer de helft van de respondenten meegenomen in 
hun rondje dat ze door de stad lopen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
1a 
(constraint
s) 

 
 
 
 
 
 
1a 

4.4.Bezoekt u het gebied veelal alleen of in gezelschap met anderen? (in dagboekje 
kijken!) 

 

Men gaat vaak alleen als ze snel wat moeten halen en niet veel tijd hebben. Maar als ze 
kleding gaan kopen of meer nodig hebben dan vaak met iemand samen. De horeca 
bezoekt men uitsluitend met iemand samen. 

1b 
1a+2 

4.5.Bent u bewust van de hoeveelheid geluid dat u produceert bij het betreden van 
het gebied of bij het verblijven op het terras in de avonduren voor de omwonenden? 

 

De meeste respondenten zien het gebied als een winkel- en horecagebied en denken er 
dan ook niet bij na dat daar mensen wonen. “Ik ben daar niet perse bewust van nee, 
maar ik ben niet iemand die veel lawaai maakt als ie ergens is. Dus die mensen hebben 
zeker geen last van me. Ik weet natuurlijk wel dat er mensen wonen maar het komt 
primair over als winkel uitgaansgebied.”(Man, 60 jaar, deeltijd werkend) 
Een respondent die er ook niet aan denkt heeft wel een oplossing daarvoor. “ Maar 
bijvoorbeeld als je de stad in rijdt daar bij de McDonalds, daar staat een bord (een Sssst!-
bord). En dan denk ik er wel aan, *…+ voor mij helpt dat dan toch van ja, er wonen hier 
ook mensen.” (Man, 45 jaar, deeltijd werkend)  
Van de respondenten die ook in het centrum wonen is het merendeel er wel bewust 
van. “Nee, ja, ik ken ook mensen die daar wonen dus dat scheelt misschien ook. En ik 
woon zelf ook in de stad dus dan heb je ook in de gaten dat boven elke winkel iemand 
woont. Ja, dus ik ervaar het ook wel als een woongebied.” (Vrouw, 25 jaar, fulltime 
(onregelmatige uren) werkend) 

2 

 Beleving en typering van Mariënburg (lived space)  

5.1.Hoe ervaart u de sfeer van het gebied?  

Overdag 
De respondenten zijn overwegend positief tot neutraal over het gebied. Ze vinden het 
een mooi gebied met een goede sfeer, alleen voor een aantal iets té modern en 
functioneel.  
“Ik vind het daar wel een prettige sfeer opzich. Ik vind het niet, ja, ik vind het heel veilig 
en niet hangjongeren of zoiets” (Vrouw, 57 jaar, deeltijd werkend) 
“Ik vind het wel gezellig, die drukte. ik vind het een prima sfeer, gezellig. Meestal is het, 
ja, en stedelijk he? Het is een beetje dicht bebouwd.” (Man, 45 jaar, deeltijd werkend) 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



130 

 

MASTERTHESIS – De ritmes van de stad – E.M.BAETEN 

 

Het ontwerp van een koopgoot kan voor sommigen ook als wat minder prettig worden 
ervaren. 
“Persoonlijk vind ik het een fijne sfeer. Het is goed verlicht, dus je kunt ook bijvoorbeeld 
helemaal vanaf het begin naar het einde kijken of het überhaupt wel veilig is 
bijvoorbeeld. Dat is wel goed gedaan. Het is alleen wel zo, dat wanneer je beneden loopt 
en er gebeurd iets, dan is er eigenlijk weinig ontsnappingsmogelijkheid zeg maar. Je kan 
alleen nog maar achteruit om weg te gaan, maar er is geen mogelijkheid om 
bijvoorbeeld een trap op te gaan naar boven, of een andere uitweg. Het is echt een 
onoverdekte tunnel.” (Man, 28 jaar, fulltime werkend) 
 
Dit geldt vooral tijdens de avonduren, ook omdat het dan wat stil en verlaten er kan zijn. 
’s Avonds 
“Ik loop er niet heel vaak 's avonds maar ja, wat het dan is dat het dan meer 
uitgestorven is dan die andere straat. Dus dan zou ik er niet zo snel in mijn eentje 
doorheen lopen terwijl het eigenlijk wel goed verlicht is en alles. Maar het is meer een 
hoekje dan. Het is meer uitgestorven dan die andere straat (Burchtstraat ) denk ik.” 
(Vrouw, 25 jaar, fulltime werkend) 
“Soms als het 'avonds is kan het wat verlaten zijn, dan heeft het een wat verlaten sfeer.  
Dat dat grote gebied toch wel wat groot en eenzaam en leeg op je af kan komen. als je 
daarvoor bij LUX op dat plein loopt. Of dat poortje onderdoor bij LUX. dan heeft het wel 
iets desolaats.” (Vrouw, 44 jaar, deeltijd werkend) Haar man is het hier helemaal niet 
mee eens. Ook een andere respondent niet. “In de avonduren is het wat verlatener, het 
LUX plein. Maar in de zomer zit er dan dat enorme terras dus dan is er wel weer van alles 
te beleven.” (Man, 20 jaar, student) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1b+2 

5.2.De architect heeft geprobeerd door de gebogen Marikenstraat, verschillende 
niveaus en de relatieve smalle straat het gebied een knusse uitstraling mee te geven 
waar men zich veilig kan voelen tijdens je bezoek. Ervaart u dit ook zo als u zich in het 
gebied begeeft? 

 

De helft van de respondenten vind het gebied goed gelukt en het een prettige plek om 
te komen. Maar echt gezellig vinden velen het niet. Het is te strak, te modern maar 
heeft wel allure. Het is misschien voor sommigen iets te grootstedelijk. Maar als 
gevraagd werd het te vergelijken met de Broerstraat elders in het centrum werd het 
Mariënburggebied wel als prettiger en beter ervaren. 
“Nee, voor mij niet. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen dat mooi vinden maar 
het is gewoon mijn smaak niet. Te strak, te nieuw.” (Man, 20 jaar, student) 
“Ik zou het meer zakelijk gezellig noemen *…+, het heeft een air van grootstedelijkheid 

over zich *…+ maar voor grootstedelijkheid is het te intiem. Ja, ik vind dat dit een heel 

mooi voorbeeld is van stedelijke architectuur.” (Man, 32 jaar, fulltime werkend) 

2 

1. Geldt dit voor het gehele gebied?  

Plein 
Niet iedere respondent heeft iets specifiek gezegd over het plein, hen die dat wel deden 
waren overwegend positief. “Ik houd op zich wel van moderne gebouwen, zeg maar. 
Met die kerk er tussendoor, dat vind ik op zich wel een leuke combinatie, van oud en 
nieuw. Ik vind op zich die lift die daar staat vind ik jammer, die vind ik eigenlijk niet zo 
mooi.’ (Man, 28 jaar, fulltime werkend) 
“De architectuur vind ik mooi, vind ik echt heel mooi. En dan de combinatie van oud en 
nieuw met de Marienburgkapel en het Arsenaal, en dat gecombineerd met de 
bibliotheek met een hele mooie gevel. Ik vind het alleen jammer van die Postbank die 
daar tegenover is gaan zitten. Een beetje schreeuwerig, ja, jammer in de zin dat ik vind 
dat het detoneert.” (Vrouw, 59 jaar, deeltijd werkend) 

2 
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Moenenstraat 
Men vindt de Moenenstraat minder goed gelukt dan de Marikenstraat, het uiterlijk en 
de atmosfeer van het aangrenzende Vlaams Arsenaal is men wel heel enthousiast over. 

5.3.Hoe ervaart u de andere gebruikers van het gebied?  

De respondenten hebben geen sterke menige over de andere gebruikers, sommigen 

vinden de gebruikers iets anders dan in andere winkelstraten in de stad.  

“Over het algemeen vind ik dat rustig beschaafd publiek. *…+ gemoedelijk, geen 
lawaaipubliek.” (Man, 60 jaar, deeltijd werkend) 
 “Nijmegen Oost gehalte... er komen wel veel hoog opgeleide mensen in het café (LUX.) 

(Vrouw, 44 jaar, deeltijd werkend) “Hoog opgeleide dertigers, types zoals ik.”(Man, 45 

jaar, deeltijd werkend) 

2 

5.4.Zijn er groepen waar u (over)last van heeft?  

De respondenten hebben geen erge (over)last van andere bezoekers. Het enige wat 

genoemd wordt is het winkelend publiek wat voor drukte kan zorgen. “In de zomer heb 

je er wel de Swirl die daar zit. *…+ als het druk is blokkeert dat wel bijna de hele straat. ” 

(Man, 28 jaar, fulltime werkend) Ook de krantenverkopers worden als irritant ervaren.   

2 

5.5.Voelt u zich wel eens onveilig in het gebied? Waardoor komt dat/eerdere 
ervaringen in het gebied of elders? 

 

Geen enkele respondent voelt zich wel eens onveilig in het gebied. In ieder geval niet 
door een concrete groep andere mensen.  
“Nog nooit. Nee, daar heb ik geen last van. Ik vind het ook niet luguber aandoen ofzo. ik 
heb er nog nooit opstootjes meegemaakt. Dat gebeurd meestal in de Molenstraat dat 
soort dingen.” (Man, 20 jaar, student) 
 
Dit komt misschien ook doordat veel van de respondenten zich bijna nooit in het gebied 
begeven na sluitingstijd van de winkels. 
“Nee, nee hoor. Ik heb het in ieder geval nog nooit gehad. Maar ja, dat kan altijd. Ik vind 
niet, het gebied en het publiek dat er over het algemeen komt niet, nee, geeft daar geen 
aanleiding toe. ‘s Avonds dan ben ik daar over het algemeen ook weg daar. Of ik ben 
ergens binnen.” (Vrouw, 59 jaar, deeltijd werkend) 
“Ik loop er dan niet doorheen ook, is onhandig. niet perse voor de onveiligheid maar ja, 
misschien ook wel trouwens dat je daar niet over na denkt maar onbewust toch een 
grotere weg zoekt.” (Vrouw, 23 jaar, student) 
“Onveilig niet, maar als ik zou moeten kiezen dan zou ik liever door de Burchtstraat 
lopen dan door de Marikenstraat 's avonds. Ja, ik denk lopen sowieso minder mensen 
rond 's avonds in die andere straat denk ik. Maar, ja, niet zozeer onveilig doordat er 
groepjes rondhangen of dat soort dingen dat niet.” (Vrouw, 25 jaar, fulltime werkend) 

2+1b 

 Past u hier uw bezoek of route op aan? (bijv ’s avonds niet langs de 
hangjongeren lopen, zaterdag niet gaan winkelen)  

 

De achterkant van de LUX wordt wel als een naar gebied ervaren en ook vermeden door 
de respondenten die dit vinden. 
“Ik let wel een beetje op hoe ik loop. En ik zou ook niet aan de achterkant van de LUX 
lopen. En, dat vind ik geen prettig gebied. Ik loop er overdag niet, dan fiets ik. Als ik zou 
lopen dan zou ik er niet langs lopen. Dan zou ik door de Marikenstraat lopen. Ja, ik loop 
liever door de Marikenstraat dan door die straat. Daar loop ik ook nog wel voor om als 
het zou zijn.” (Vrouw, 57 jaar, deeltijd werkend) 

1a 

5.6.Weet u hoe andere bezoekers van het Mariënburggebied hier over denken? Zo ja, 
hoe? 
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De meesten weten dat niet maar negatieve verhalen horen ze in ieder geval niet. “Ik 
hoor wel van veel mensen dat ze het een fijne winkelstraat vinden, de Marikenstraat heb 
ik het dan met name over. Euhm, ja, de meningen lopen een beetje uiteen. Sommigen 
vinden het niet mooi, in ieder geval niet naar hun smaak, en anderen, ja, die zweren 
erbij.” (Man, 20 jaar, student) 

2 

 

6. Foto's Bezoekers Axial coding 

1. kruispunt 
voor Vlaams 
Arsenaal. 

Vijf van de 11 respondenten herkende de situatie zoals ik geprobeerd 

had vast te leggen, namelijk dat het een kruispunt is van fietsers en 

voetgangers wat onverwachte situaties kan opleveren. Van alle 

respondenten vonden acht van hen het een onhandig tot gevaarlijk 

kruispunt waar nog wel eens wat mis gaat. 

“En je moet daar dan inderdaad wel uitkijken voor voetgangers, ik doe 
dat ook wel. Maar je ziet er ook wel eens mensen langs scheuren het is 
een dubbel kruising en ja, mensen schrikken zich daar wel eens kapót! 
Nee, ik zou het niet de meest veilige situatie noemen, verkeersveilige 
situatie. Ik denk dat het wel zou kunnen helpen om er een bord op te 
hangen, met pas op met oversteken ofzo. En dat aan beide kanten, 
zowel voor fietsers als voor voetgangers.” (Man, 20 jaar, student) 

Valt onder  de 
categorie 
Gebruik en 
ritmes (3) en 
Beleving (5) 

2. Massa 
stroom 
winkelende 
mensen 

De rij voor de Swirl: Dit wordt door een aantal respondenten als een 
onprettig té druk punt ervaren.“Dit vind ik dus echt heel irritant. Het is 
alleen als het echt heel lekker weer is. Het gebeurt dus ook niet echt 
vaak dat het helemaal vol staat, maar ik vind het vervelend als ik hier 
niet gewoon op mijn eigen tempo door kan lopen.” (Man, 28 jaar, 
fulltime werkend) 
 
Hele straat: Prima. Niet er drommen mensen maar gewoon gezellig. 
“Hartstikke leuk. Gezellige drukte. daar voel ik mij prima in thuis ja.” 
(Man, 60 jaar, deeltijd werkend) ‘Ja, dit is op zaterdag denk ik he? Dit 
foto van de Swirl vind ik te druk maar dit vind ik nog wel gaan.” (Vrouw, 
57 jaar, deeltijd werkend) 

Valt onder  de 
categorie 
Gebruik en 
ritmes (3) en 
Beleving (5) 

3. Mensen 
zittend op het 
LUX terras 

Mooie architectuur. Sommigen vinden het terras heel prettig, een 
aantal vinden het niet een plek voor hen. “Dat vind ik leuk, leuk plein, 
wel druk vaak ook. Positief. Ja, veel ruimte, dat is leuk.” (Vrouw, 23 
jaar, student) ”Ja, dit vind ik echt zo mooi plaatje. Nogmaals: Sfeer. 
Vind ik dit echt euhm, ja, als je zou zeggen dat  het in New York is dan 
geloof ik het ook. ik vind het nog steeds een prachtig ontwerp.” (Vrouw, 
59 jaar, deeltijd werkend) 

Valt onder  de 
categorie 
Gebruik en 
ritmes (3) en 
Beleving (5) 

4. Een donkere 
en verlaten 
Marikenstraat 

De respondenten associëren dit beeld niet met iets negatiefs, behalve 
dat het regent wat gewoon vervelend is, maar niet dat het een naar 
beeld voor ze is.  
“Het regent dan wel maar doordat die gevel verlicht is en  de 
rechterkant verlicht is en door de draaiing is het ook een leuk gebied om 
doorheen te lopen. Ondanks dat de winkels dicht zijn is het nog steeds 
leuk. En dat terwijl het regent.” (Man, 32 jaar, fulltime werkend) 
 
Voor een respondent roept het een herinnering op die wel negatief is. 

Valt onder  de 
categorie 
Gebruik en 
ritmes (3) en 
Beleving (5) 
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“Het is levensgevaarlijk, maar je mag hier volgens mij officieel niet 
fietsen maar het gebeurd wel en het is dan echt spekglad. En ook voor 
voetgangers, die steentjes, maar dat is sowieso door het hele centrum. 
Die zijn levensgevaarlijk op het moment dat ze glad zijn, ook het 
gedeelte waar wel gefietst mag worden. Dus ik, om de havenklap, zie ik 
daar mensen onderuit gaan.” (Man, 20 jaar, student) 

5. 
Hangjongeren 
in de 
avonduren 

De respondenten, op twee na, hebben deze plek met hangjongeren 
niet eerder zo waargenomen. Dit komt vooral omdat ze zich dat veelal 
niet in het gebied begeven, of meestal onderlangs lopen en dit dus niet 
kunnen zien. Een aantal zeggen dat als ze ze zouden zien dit niet heel 
prettig zouden vinden om er langs te moeten lopen. “Nee, niet specifiek 
hier gezien. Het is wel iets wat steeds meer is in Nijmegen, toen op ik bij 
Tender werkte op de donderdagavond merkte ik dat op. Vooral als het 
snel donker wordt. nou, niet specifiek deze route maar ik voel me soms 
wel minder prettig bij bij die groepen ja. als het kan dan zou ik wel een 
andere route kiezen dan als het kan ja. Hier nog nooit gezien. Maar ze 
drukken wel een stempel op de stad ja.” (Vrouw, 25 jaar, fulltime 
werkend) 

Valt onder  de 
categorie 
Beleving (5) 

 

6. Kermis voor 
de LUX 

De meesten vinden het wel prima dat daar de kermis staat. Geen last 
van. “Ja, ziet er gezellig uit, maar euhm, maar het is zo onhandig 
opgebouwd de kermis daar op het plein. Vind ik.” (Vrouw, 25 jaar, 
fulltime (onregelmatige uren) werkend) “Ik vind het leuk dat er in 
Nijmegen toch wel een aantal activiteiten zijn, festivals zijn, dat zijn wel 
dingen die een stad extra leuk maken.” (Vrouw, 44 jaar, deeltijd 
werkend) 

Valt onder  de 
categorie 
Beleving (5) 

 

 

B) Bewoners antwoorden 
 

10. Sociaal profiel                                                              Axial  
coding 

1.1. Huishoudensituatie?  

Drie respondenten wonen alleen. Er wonen drie stellen. Een respondent woont alleen 
met haar kinderen en twee stellen wonen met één kind of meer. 

 

1.2. Baan?  

Vier respondenten werken fulltime, vier respondenten werken parttime en 4 
respondenten hebben geen baan of zijn met pensioen. Van de respondenten met 
pensioen doen er twee (een stel) vrijwilligerswerk op een vaste plek. 

 

1.3. Leeftijd?  

Één respondent is 27 jaar, vier respondenten zijn tussen de 34 en 49 jaar, vier 
respondenten zijn tussen de 50 en 65 jaar en drie respondenten zijn tussen de 74 en 76 
jaar. 

 

1.4. Hoe lang woont u hier?  

Drie respondenten wonen er vanaf het begin dus 10 jaar, drie respondenten wonen er 5 
of 6 jaar en vijf respondenten wonen er 3 jaar of korter. Een van deze laatste groep 
respondenten huurt de woning van de eigenaar.  

 

11. Wensen, behoeftes en verwachtingen van wonen in een 
binnenstad 

 

2.1. Wat zijn voor u belangrijke eigenschappen van een prettige woonomgeving?   
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Waarom hier naartoe verhuist? 
De locatie is het meest genoemde reden dat men hier naartoe is verhuist.  
Meerdere respondenten geven aan zich in het centrum het meest thuis te voelen en 
echte stadsmensen te zijn. Een respondent zei zelfs: “vroeger wilde ik het liefst op plein 
44 middenin wonen daar bij al die auto's. Het centrum heeft me altijd aangetrokken. Er 
is zo veel te doen in Nijmegen, wordt wat georganiseerd in de stad, en je gaat even 
kijken, en is het leuk kun je wat drinken en pak je een terrasje en loop je weer naar huis. 
En is het niks dan loop je ook zo thuis.” (Vrouw, 74 jaar, met pensioen, bewoonster sinds 
de oplevering) Wonen in een buitenwijk hebben sommigen wel gedaan voordat ze hier 
naar toe verhuisden maar zouden nu niet meer terug willen, het wordt dan ook door 
velen aangegeven als sowieso geen optie. 
De nabijheid van alle voorzieningen, dus het gemak van alles dichtbij is een goede 
tweede reden om naar het Mariënburggebied te verhuizen. Een bewoonster vertelt: “ik 
wilde heel graag in het centrum wonen omdat ik een feestbeest ben, nou ja. Ik hou van 
carnavallen en ik loop de vierdaagse mee, ik kom nog iedere week in de kroeg. En 
terrasjes enzo, dus ik wil gewoon lekker der middenin staan. En als je dan heel erg nodig 
naar het toilet moet en er staat een dikke rij, ja dan ga je gewoon even naar huis. Dat is 
zó relaxed!” (Vrouw, 52 jaar, deeltijd werkend, bewoonster sinds 3 jaar) 
Maar ook het buitengebied is zeer dichtbij: “je loop zo de Ooipolder in, en ik loop vaak 
hard,fietsen enzo, dan loop je hier zo de stad uit, de brug onderdoor en je bent in de 
natuur. Dus dat is wel goed”. (Man, 34 jaar, deeltijd werkend, bewoner sinds 1 jaar) 
Ook de woningen zelf hebben de bewoners over de streep getrokken hier naartoe te 
verhuizen, evenals de parkeergarage. Het zijn fijne woningen en vrij ruim, vooral de 
maisonnettes. Daarnaast het is het makkelijk voor hen die veel weg zijn. 
 
Een stel voegde hier aan toe dat het volgens hen ook te maken heeft met de levensfase 
waarin je je bevindt waar je gaat wonen. “Ik denk dat het een bepaalde fase in je leven 
is, dat je op een gegeven moment zegt van euh als ik dan voor mezelf spreek, nou ja, nog 
niet zo heel erg lang op de arbeidsmarkt, je wil een appartementje, je werkt kei hard, NU 
wil ik lekker in het centrum wonen. En op een gegeven moment ga je de volgende fase in 
en zeg je we willen een vrijstaand huis, ik noem maar even iets. En dan ga je een ander 
pad op, dus is het echt levensfase.” (Vrouw, 27 jaar, fulltime werkend, bewoonster sinds 
1,5 jaar) Zo vertelde meerdere respondenten dat ze hier naartoe zijn verhuist omdat de 
kinderen het huis uit gingen, een ander omdat ze ging scheiden.  
Door de ouderen werd aangegeven dat het onderhoud van de woning ook wel mee had 
gespeeld, wat in hun vorige huis veel te veel werd omdat het zo groot was. Ook is het 
fijn dat hier alles gelijkvloers is met het ook op de toekomst. De nabijheid van 
voorzieningen is voor deze groep met name heel belangrijk. “Dit is makkelijk, dit is voor 
het gemak. Je zit overal lekker kort bij en je kan alles lopen. Er komt misschien een tijd 
dat je geen auto meer rijdt en dan zit je toch overal vlak bij. Je moet gewoon een keuze 
maken, je moet verstandig zijn. En vooruit kijken.” (Vrouw, 58 jaar, deeltijd werkend,  
bewoonster sinds de oplevering) 
 
Voldoet wonen in het Mariënburggebied aan uw woonwensen? 
De nabijheid van de voorzieningen wordt als zeer prettig ervaren naast de locatie in de 
stad als geheel. Ook dat alles gemakkelijk bereikbaar is vanaf hier is een pre voor velen. 
Ook het architectonische uiterlijk van het gebied spreek de bewoners zeer aan. “Dit is in 
ieder geval in onze optiek het mooiste stukje binnenstad”. (Vrouw, 27 jaar, fulltime 
werkend, bewoonster sinds 1,5 jaar) 
Ook de binnenplaats wordt erg gewaardeerd door de bewoners. Het is een veilige 
afgesloten plek waar kinderen veilig kunnen spelen, het zorgt voor een privé ruimte in 
de binnenstad, een gemakkelijke interactie met de buren bewerkstelligt en hierdoor 

2 
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vele kenmerken heeft van een normale dorpse woonstraat. 
 
Nadeel? 
er is wat minder licht in je huis. 
Je zit heel dicht op je overburen, je kan zo naar binnen bij ze kijken. Maar de pluspunten 
en voordelen van dit minpuntje weegt daar zeker tegenop. “Ik zou wel meer uitzicht 
willen hebben, want ja dit is vrij smal. En ik ben pas bezig rond te kijken naar andere 
appartementen. Maar, nee, ik kom toch weer tot de conclusie dat ik midden in het 
centrum wil blijven wonen. Locatie is voor mij echt heel belangrijk.” (Man, 47 jaar, 
fulltime werkend,  bewoner sinds de oplevering) 
Aan een kant van de Marikenstraat kijk het Archief uit op de binnenplaats waar mensen 
zitten te werken overdag doordeweeks. 
Ook worden de gladde tegels in de openbare ruimte van Mariënburg en de vlonders op 
de binnenplaats aangegeven als een minpunt. “Hier dat houten terras is 
LEVENSGEVAARLIJK. Ik ben hier al verschillende keren onderuit gegaan.” (Vrouw, 58 jaar, 
deeltijd werkend,  bewoonster sinds de oplevering) Zowel de tegels als de vlonders zijn 
ten tijde van het interview net geïmpregneerd met een soort anti-sliplaag, deze hebben 
ze nog niet kunnen uittesten met regen of andere neerslag.   
De te koop borden die overal hangen wordt ook als vervelend ervaren. En het samba-
festival: “nou, daar wordt ik echt helemaal gék van. Ik ben altijd blij als het voorbij is. De 
hele dag hoor je dan getommeld.” (Vrouw, 52 jaar, deeltijd werkend, bewoonster sinds 
3 jaar) 

2.2. Is wonen op deze plek zoals u het verwachtte?  

Geluiden van de straat horen er gewoon bij en hebben de meesten ook wel degelijk 
over na gedacht voordat ze hier een huis kochten. “Je zou wel heel erg naïef zijn dat als 
je hier gaat wonen en denkt het is muisstil. Dan heb je het toch helemaal niet 
begrepen”.(Man, 42 jaar,  fulltime werkend, bewoner sinds 1,5 jaar) Een ander stel zegt: 
“In het begin maakten we ons allebei duidelijk zorgen over de herrie factor. Maar het 
werd heel snel duidelijk dat in deze straat, wanneer de winkels dicht zijn, is het stil. *…+ 
Op de passanten op de vrijdag- en zaterdagavond na dan.” (Vrouw, 38 jaar, deeltijd 
werkend, bewoonster sinds 5 jaar) Niemand had verwacht dat het er zo stil zou zijn op 
straat en dat wordt als zeer prettig ervaren. Een andere respondent zegt dat ze daar 
niet over na heeft gedacht maar zegt: “Ik hou van mensen en ik heb graag een beetje 
geroezemoes om me heen. Een intense stilte daar hou ik niet van.” (Vrouw, 58 jaar, 
deeltijd werkend,  bewoonster sinds de oplevering) 

2 

2.3. Heeft uw werklocatie ook invloed gehad om hier te gaan wonen?  

Bij de helft van de respondenten heeft de gunstige ligging tov de werklocatie 
meegespeeld bij de keuze hier te gaan wonen en hierdoor daar ook op vooruit gegaan. 
Bij de rest van de respondenten heeft werk geen rol gespeeld door o.a. pensioen of 
thuiswerkmogelijkheden. 

1a 

2.4. Als u straks niet meer werkt/kinderen krijgt/hobby’s krijgt, gaat u dan verhuizen?  

Kinderen: Het heeft ook te maken in welke levensfase je zit: “mijn mening is dat ik hier 
met kinderen niet zou willen wonen. Ja, om meerdere redenen eigenlijk. Dan zou ik 
inderdaad gaan voor een huis, vrijstaand of niet dat is niet relevant. Maar als je in een 
stadium bent dat je gepensioneerd bent dan zou ik zeggen, o, dan is dit wel weer heel 
erg leuk.” (Vrouw, 27 jaar, fulltime werkend, bewoonster sinds 1,5 jaar) 
Ook dichter naar de school verhuizen en een huis met een tuin betrekken omdat voor 
kinderen toch fijner is. 
Met pensioen gaan: een respondent verhuist dan terug naar Maastricht waar ze 
vandaan komt. En ander (woont nu in een van de maisonnette) wil straks wel 
gelijkvloers gaan wonen. Een ander zegt dat ze hier blijft tot haar dood: “Je kunt hier 
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heel makkelijk een traplift in maken, het is zo'n rechte trap dus euh. En als het moet kan 
je zelfs hier in de kamer iets, iets, creëren.” (Vrouw, 52 jaar, deeltijd werkend, 
bewoonster sinds 3 jaar) 
Anders: een respondent zou wel naar de Randstad willen verhuizen. Dit heeft volgens 
hem niets te maken met de woonlocatie: “De woonlocatie is echt briljant. Als ik dit zou 
kunnen kopiëren zou ik het zo meenemen.” (Man, 34 jaar, deeltijd werkend, bewoner 
sinds 1 jaar) 
Wens voor een groter appartement. 

2.5. Zou u gaan verhuizen als de omgeving en de woning u niet meer bevalt?  

Een aantal respondenten geven aan niet meer weg te gaan. “Nee. Ik ga nooit verhuizen! 
(ze lacht) Er staat zoveel tegenover wat wel prettig is, dat ik dat voor lief zou nemen.” 
(Vrouw, 74 jaar, met pensioen, bewoonster sinds de oplevering) 
Meer last van de hangjongeren? 
“Bij agressie wel ja, agressie zou ik vervelend vinden.” (Vrouw, 58 jaar, deeltijd werkend,  
bewoonster sinds de oplevering) 
Als er weer meer zwervers kwamen? 
Ze zouden er niet echt last van hebben maar het doet wel afbreuk aan het beeld. Je 
beleving van het gebied zou anders worden. 
Meer geluidsoverlast? 
“Dan waarschijnlijk wel, maar nu is is het op een acceptabel niveau”. (Man, 52 jaar, 
momenteel werkeloos, bewoner sinds 5 jaar) 
Het moet wel veel geluidsoverlast zijn maar “Als je thuis komt en je vindt geen rust meer 
dan moet je wel weg gaan.” (Man, 42 jaar,  fulltime werkend, bewoner sinds 1,5 jaar) 
“En kom ik echt slaap tekort dan zou ik, dan zou verhuizen wel inderdaad tot de 
mogelijkheden behoren ja.” (Vrouw, 51 jaar, deeltijd werkend, bewoonster sinds 2 jaar) 
“Voor het werk wat ik doe moet het gewoon stil zijn. Als dat heel hard zou zijn zou dat 
wel irritant zijn. Dus als het zal veranderen dan zal ik wel verhuizen ja.” (Man, 34 jaar, 
deeltijd werkend, bewoner sinds 1 jaar) 
 

1+2 

12. Gebruik van de woonomgeving en openbare ruimte 
(perceived space) 

 

3.1. Gebruik maakt van de Horeca (LUX/Vlaams Arsenaal/La Place/New Dutch)?  

De New Dutch en het Vlaams Arsenaal zijn heel populair onder de respondenten. Je kan 
er lekker lunchen en op het terras zitten. “New Dutch ook wel eens. Heerlijk lunchen. Ja 
goed, dat is gewoon een goede vriend van ons geworden. “ (Vrouw, 58 jaar, deeltijd 
werkend,  bewoonster sinds de oplevering) De LUX vinden ze iets minder maar wordt 
ook door een derde bezocht. De helft van de respondenten zoekt gedeeltelijk of alleen 
de horeca buiten het Mariënburggebied op. “Ja, soms het Vlaams Arsenaal, LUX ben ik 
niet zo liefhebber van, ja daar ga ik wel een drankje drinken op zaterdag middag maar 
niet om te eten ofzo. En het Vlaams Arsenaal soms eten, maar dan ga ik vaak net buiten 
het Mariënburggebied *…+ Maar soms ga ik hier eten, puur gemak van dichtbij. “ (Man, 
47 jaar, fulltime werkend,  bewoner sinds de oplevering) 

1a+2 

3.2. Gebruik had gemaakt van de winkels in het Mariënburggebied?  

De meeste bewoners maken gebruik van de winkels in de Mariken- en Moenenstraat. Ze 
gaan vooral naar Kruidvat, Dekker van de Vegt, Houtbrox en Etos. Twee huishoudens 
gaan wel eens naar de Aldi maar het meerdendeel naar de COOP in de Molenpoort, de 
Albert Heijn in de Schevik Havenstraat en elders. Als ze iets gaan kopen in het gebied is 
dat voor tweederde van de respondenten (heel) doelgericht, een derde gaat er ook wel 
eens funshoppen. De respondenten die doordeweeks de mogelijkheid hebben om een 
winkel te bezoeken doen dat dan ook en vermijden de zaterdag en koopavond. “Als ik 
kleding ga kopen dan doe ik dat gewoon door de week, dan is het rustig.” (Man, 34 jaar, 

1a 
 
 
 
1b 
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deeltijd werkend, bewoner sinds 1 jaar) De respondenten die fulltime werken moeten 
wel op zaterdag maar vinden dat ook niet zo erg, wel is dat altijd dan doelgericht. 
Verder werd genoemd dat het winkelaanbod niet zo heel aantrekkelijk is doordat het 
veelal ketenwinkels zijn, en de Bijenkorf werd gemist. “De soort winkels hier vind ik toch 
niet aantrekkelijk hier. Het is allemaal eenheidshap. Het is allemaal hetzelfde. *…+ Liever 
leuke kleine winkeltjes zoals toen het werd opgeleverd, maar voor hen werd het allemaal 
te duur en zijn weg.” (Vrouw, 58 jaar, deeltijd werkend,  bewoonster sinds de oplevering) 
Ook vinden enkelen het gezellig om er doorheen te lopen om onder de mensen te zijn.  

 
2 

3.3. Gebied gemakkelijk te bereiken is en er parkeergelegenheid is?  

Alle respondenten hebben een of meerdere auto’s binnen hun huishouden en zijn zeer 
positief over de parkeergarage onder het gebied. Deze is goed bereikbaar, er is altijd 
plek, er zit een lift in, je auto staat veilig mede doordat alleen de bewoners en de 
medewerkers van de gemeente er kunnen parkeren met een pasjessysteem. Ook tijdens 
evenementen als de vierdaagse en kermis is de ingang van de parkeergarage te 
bereiken, je moet alleen even anders rijden. Dit wordt door sommigen als lastig ervaren. 
Ook de plekken in de parkeergarage zijn vrij klein volgens de bewoners. Daarnaast 
ervaren de helft van de bewoners het ook als zeer onhandig dat je een stuk moet lopen 
met je boodschappen vanaf de parkeergarage naar hun woning. “Nou, wat dat betreft, 
het parkeren, dat is eigenlijk het grote min punt. Ik heb wel een parkeerplaats. Het is 
alleen dat als ik in de auto zit en denk, “o, ik ben mijn portemonnee vergeten” dan moet 
ik dus terug, nou dat kost toch zeker 5 minuten. En daarnaast is het zo met laden en 
lossen dat ik zoiets heb, ik koop geen kratten bier meer want dan schouw ik me een 
ongeluk, dat zijn blikjes bier geworden. Dus dat dat betreft is het parkeren het grote 
minpunt.” (Vrouw, 51 jaar, deeltijd werkend, bewoonster sinds 2 jaar) Ook wordt er 
genoemd dat voor het bezoek het wel lastig is te parkeren in de buurt, zo niet 
onmogelijk wat voor sommigen wordt aangegeven als een belemmering. Binnen het 
Mariënburggebied en de rest van het centrum doen ze bijna alles te voet en sommigen 
met de fiets. 

1a 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
1a 

3.4. Contact heeft met uw buren?  

De meesten hebben goed contact met de aangrenzende buren maar de rest zeggen ze 
alleen slechts gedag in het voorbijgaan, net als in een gewone woonstraat volgens 
sommigen. Ze zoeken veelal gelijkgezinden op, de stellen met kinderen en de mensen 
die met pensioen zijn komen bij elkaar over de vloer. Met Oud en Nieuw treft men 
elkaar op de binnenplaats en ook is er een barbecue georganiseerd op het dak. “Ja. met 
de mensen hier naast. Met de bungalow die vrijstaat op het dek, en een paar huizen 
verder en op de hoek, nou we hebben regelmatig contacten daarmee, ja. Ongeveer 
dezelfde leeftijd. Met de jonge mensen niet echt, kijk, we groeten elkaar wel, we maken 
wel eens een praatje , maar niet dat we bij elkaar op visite komen. En het dek is voor 
gezamenlijk gebruik, daar hebben ze een BBQ georganiseerd met het 10 jarig bestaan. 
En met oud en nieuw is het ook altijd een beetje een trekpunt daar. Dan gaat wel 
iedereen daar naar het dek en wens iedereen je nieuw jaar. “ (Vrouw, 74 jaar, met 
pensioen, bewoonster sinds de oplevering) 

1a 

3.5. Is wonen op deze locatie gunstig voor uw sociale contacten?  

Volgens de overgrote meerderheid heeft wonen op deze locatie een invloed op je 
sociale contacten met anderen. zo geeft meer dan de helft aan dat mensen regelmatig 
even spontaan langs komen omdat ze toch in de buurt zijn. “ Als je in het centrum woont 
en er dingen te doen zijn in de stad, en als je vrienden hebt die dan naar het centrum 
komen dan komen ze inderdaad hier om te blijven (slapen). Dus dan is dat inderdaad van 
invloed op je leven. Als er vrienden naar het centrum komen en we hebben ze al lang niet 
meer gezien dan komen ze altijd lang en combineren het met een bezoek aan ons.” 
(Vrouw, 38 jaar, deeltijd werkend, bewoonster sinds 5 jaar) Ook wordt er vertelt dat hun 

1a 
(positieve 
contraints 
voor hen 
tov hun 
vrienden) 
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appartement vaak de plek is waar men verzameld voor een avond stappen of een 
bezoek aan de vierdaagsefeesten.  

3.6. Maakte u ook al gebruik van het gebied voordat u hier woonde?  

Eenderde maakte voordat ze hier woonde ook al gebruik van de winkels en de horeca in 
het gebied, de rest slechts zelden. Voor een drietal respondenthuishoudens is deze 
vraag niet van toepassing omdat ze er vanaf de oplevering wonen. 

1a 

3.7. Is dit gebruik verandert sinds u hier woont?  

Drie respondenten bezochten de LUX voorheen wel maar nu niet meer door o.a. slechte 
bediening of geen tijd. “LUX (nu) minder, hebben we in het begin wel gedaan maar ik 
vind de bediening daar erg slecht. Het duurt lang eer je en als je je bestelling opgeeft dan 
zit je een hele tijd voordat je het krijgt.” (Vrouw, 74 jaar, met pensioen, bewoonster sinds 
de oplevering) Een stel bezocht de horeca zeer regelmatig maar sinds de geboorte van 
hun dochtertje niet of nauwelijks meer. Een aantal respondenten bezoeken de LUX nu 
juist meer vanwege de nabijheid en een stel juist niet meer juist omdat het dichtbij is en 
daardoor niet voelt als er echt uit zijn. 

1+2 

13. Ritmes van de bewoners en het Mariënburgkwartier  

4.1. Zou u kunnen zeggen dat u meer vrije tijd te besteden sinds u in het 
Mariënburggebied woont? 

 

De helft vind van wel, je kan langer op terras zitten, vaker winkels bezoeken en alles op 
de fiets doen. “Je maakt er vaker gebruik van. ik denk dat dat zeker het geval kan zijn. 
Dat je vaker de stad in gaat. Bij mij geldt dat ook wel, dat je vaker de winkels opzoekt 
dan als ik niet in de stad zou wonen. “ (Man, 47 jaar, fulltime werkend,  bewoner sinds 
de oplevering) De andere helft denkt van niet omdat ze altijd al economisch met tijd 
omgingen. “Nee, dat maakt niks uit.  ik was altijd heel economisch hoor. Altijd als ik naar 
huis ging ging ik eerst naar een AH, dus dat maakt niet zo veel uit.” (Vrouw, 58 jaar, 
deeltijd werkend,  bewoonster sinds de oplevering) 

1a+b 

4.2. Ondervindt u (over)last van de activiteiten van uw omwonenden op bepaalde 
tijdstippen? 

 

Zou je zeggen dat je last hebt van geluid? 
Een deel van de bewoners heeft wel last van de geluiden op straat, maar de meesten 
vinden het heel erg meevallen. Overdag is het enige wat je hoort een geroezemoes van 
winkelende mensen maar dat wordt juist als gezellig ervaren. “Normaal hoor je hier 
niks, dit is gewoon een dorp hier in de binnenstad” (Vrouw, 58 jaar, deeltijd werkend,  
bewoonster sinds de oplevering). Alleen in de weekenden wil er nog wel eens 
uitgaanspubliek de rust verstoren. De vierdaagse week wordt aangegeven als een week 
met wel veel geluidsoverlast maar men vindt ook dat dat er bij hoort. “Anders moet je 
hier niet gaan wonen” (Man, 47 jaar, fulltime werkend,  bewoner sinds de oplevering). 
De woningen dicht bij de Burchtstraat en het Koningsplein hebben beduidend meer last 
van geluid  dan de bewoners in het midden van de Marikenstraat. De reden voor de 
geluidsoverlast is, naast de veroorzakers ervan, volgens bewoners omdat de straat zo 
smal is en daardoor het geluid heel erg resoneert. Ook geven de bewoners die vroeg op 
staan aan dat ze het geluid in de ochtenden wel horen maar niet erg vinden omdat ze 
dan toch al wakker zijn, deze groep vindt het geluid ’s nachts wel vervelender dan de 
bewoners die niet vroeg op hoeven staan.  Tenslotte hoor je overdag wel de 
winkelende mensen  
Slaapkamer aan de voorkant? 
De helft van de respondenten slaapt aan de voorkant, de andere helft aan de 
achterkant/aan de binnenplaats. Sommigen maakt het niet veel uit en zeggen dat het 
geluid van straat er gewoon bij hoort in het centrum, anderen zijn er zelfs immuun voor 
geworden en slapen aan de voorkant met de ramen open. Maar ze zijn er allen over 
eens: “ Als je niet aan de voorkant slaapt dat scheelt al, dat is een verschil van dag en 

2 



139 

 

MASTERTHESIS – De ritmes van de stad – E.M.BAETEN 

 

nacht”. (Vrouw, 27 jaar, fulltime werkend, bewoonster sinds 1,5 jaar) 
Geluidsoverlast van de buren? 
Drie respondenten geven aan wel eens last te hebben van de onderburen maar dat 
werd meestal onderling opgelost. Daarnaast wordt het niet als overlast ervaren. “Dat is 
part of the deal, er wordt hier geleefd.”(Man, 42 jaar,  fulltime werkend, bewoner sinds 
1,5 jaar) 

4.3.  Ondervindt u (over)last van de andere gebruikers als de winkeliers en hun 
leveringen ’s ochtends vroeg, de DAR die vroeg komt schoonmaken met veel lawaai, 
het uitgaanslawaai, de winkelende mensen massa, hangjongeren en andere marginale 
groepen?  

 

Last van de Dar (gemeente reinigingsdienst)? 
De Dar komt elke dag schoonmaken in het Mariënburggebied, op zaterdag zelf twee 
keer en de bewoners vinden het heel erg fijn dat het daardoor zo schoon is in hun 
woonbuurt. “Bijna elke morgen worden hier de terrassen gespoten en ja dat vind ik 
heerlijk! Dus dat stoort me niet, dat hoort er gewoon bij. Dat is een dagelijkse ritme, 
nou.” (Vrouw, 74 jaar, met pensioen, bewoonster sinds de oplevering) “Het is een 
onderdeel van het leven hier”(Man, 52 jaar, momenteel werkeloos, bewoner sinds 5 
jaar), en het is iets wat je op een gegeven moment niet meer hoort. Anderen worden er 
wel eens wakker van maar dan draaien ze zich om en vallen weer in slaap.   
Last van de karretjes van de winkeliers? 
De respondenten zijn het er over eens dat je die karretjes echt goed hoort maar de 
meerderheid zegt ook dat dat doordeweeks helemaal geen probleem is omdat ze dan 
toch al wakker zijn of zelfs al weg zijn naar hun werk. “Het is veel lawaai, vooral op de 
trottoirs hier beneden en soms te vroeg in de ochtend maar het is meestal op een tijdstip 
dat ze toch wel wakker zijn (door de dochter van 4) (Man, 52 jaar, momenteel 
werkeloos, bewoner sinds 5 jaar). In de weekenden vindt een groot gedeelte van de 
respondenten het wel een irritant omdat ze daardoor dan niet kunnen uitslapen als ze 
dat willen.“Ik merk het meer tijdens de weekenden omdat ik dan langer wil slapen. En 
soms wordt ik er dan wakker van” (Man, 52 jaar, momenteel werkeloos, bewoner sinds 
5 jaar). En dat neemt wel wat weg van het wooncomfort van de plek. “Ja, die karretjes! 
Ja, dat hoor je wel, ja dat hoor je echt heel goed. *…+Ik vind het wel balen op zaterdag en 
op zondag” (Vrouw, 52 jaar, deeltijd werkend, bewoonster sinds 3 jaar). Een aantal 
bewoners bevestigen dat ze daardoor op zaterdag niet kunnen uitslapen. Maar een 
echte beperking vinden ze het ook weer niet. 
Uitgaanspubliek in het weekend? 
Doordeweeks is het doorgaans heel rustig in het Mariënburggebied ’s nachts. Maar in 
het weekend komt er regelmatig, zo niet elk weekend, uitgaanspubliek (al dan niet 
dronken) door de straat gelopen en die moeten er volgens de respondenten daar altijd 
heel hard bij schreeuwen en zingen wat ontzettend weerkaatst tussen de huizen. 
Sommigen worden en liggen daar wakker van en krijgen de neiging deze passanten iets 
toe te schreeuwen vanuit hun raam. Maar ze weten ook dat dat er bij hoort als je in het 
centrum woont. “Ik vind als je in het centrum woont dan hoort dat erbij. Maar 
tegenwoordig zoals je ook wel weet, gaan studenten alle avonden stappen! Dus 
donderdagavond begint het en ja vrijdag en zaterdag.”(Vrouw, 52 jaar, deeltijd 
werkend, bewoonster sinds 3 jaar) En dat wil nog wel eens conflicteren met bewoners 
die op vrijdag ook nog moeten werken.  
Andere groepen? 
Overige geluiden die bewoners noemden was de marktopbouw die je op vrijdagavond al 
hoort als je naar bed gaat om 2 a 3 uur, maar dat geldt dan vooral voor de bewoners 
nabij de Burchtstraat. Een tweetal respondenten noemden ook dat er soms mensen 
langs komen en de hele straat door tegen een blikje blijven schoppen want bijzonder 
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irritant is omdat het zo weerkaatst. 
Muziek uit winkels? 
Twee respondenten geven aan dit wel te horen, een echtpaar ervaart het echt als een 
belemmering omdat zij recht tegenover de winkel wonen die muziek draaien op een 
geluidsniveau dat net toegestaan is. De respondenten hebben zelf de gemeente laten 
komen om een geluidsmeting te doen maar helaas voor hen zat het aantal decibel net 
onder de toegestane norm.  “Ja, het enige wat wij last van hebben is hier tegenover 
euhm, een modezaak (Jack en Jones) hier in de Marikenstraat, beneden is dat en die 
draaien de HE-LE-DAG (nadruk) keboenk, keboenk, keboenk. Dat hoor je dus heel erg. 
Dus als het hier stil is, en ik heb de balkondeuren of de ramen open dan hoor je de 
helemaal die dreun. Ja, dat is heel vervelend. En dat begint 's morgens om kwart voor 10 
tot dat ze sluiten.” (Vrouw, 74 jaar, met pensioen, bewoonster sinds de oplevering) De 
respondenten die werken overdag geven aan dit dus überhaupt nooit te horen omdat ze 
dan er niet zijn. Maar zij beseffen wel dat mensen die niet werken toch wel behoorlijk 
last hiervan kunnen hebben. 
Verbouwende winkels? 
In een paar maanden tijd hebben een vijftal winkels tegelijkertijd grondige 
verbouwingen ondergaan wat  voor behoorlijk veel geluidsoverlast heeft gezorgd. “Dit 
kwam doordat er afspraken waren gemaakt dat er 10 jaar lang  geen veranderingen in 
de winkelpanden aangebracht mocht worden en dat is nu dus afgelopen en nu beginnen 
ze allemaal, nu begint IE-DER-EEN tegelijk te boren en te doen”. ((Vrouw, 51 jaar, 
deeltijd werkend, bewoonster sinds 2 jaar) Extra vervelend was dat het helemaal niet 
was aangekondigd en dat ze zelfs op zaterdag op 7 uur ‘s ochtends begonnen. Een 
aantal bewoners zijn gaan klagen op die momenten wat af en toe iets geholpen heeft. 
Maar ook hiervoor geldt dat een aantal bewoners het heeft ervaren als heel erg 
vervelend en schandalig en andere bewoners het gewoon accepteerden en vonden dat 
men niet zo moet zeuren. 

4.4.  Levert wonen op deze plek nog andere belemmeringen op in uw dagelijks leven 
en past u uw looproutes, activiteiten of het moment van aankomst/vertrek hier op 
aan?  

 

Een tweetal huishoudens gaat wel eens op vakantie om de vierdaagse feesten te 
ontvluchten. Een respondent zei dat hij zijn vertrektijd wanneer hij naar zijn werk gaat 
en naar huis komt wel aanpast doordat hij in het centrum woont en hierdoor de stad 
door moet met de files van dien. Voor de aanwezigheid van hangjongeren is wijkt geen 
enkele respondent. 

2 

14. Beleving en typering van Mariënburg  

5.1.  Hoe zou u de sfeer van het gebied omschrijven?  

Overdag? 
Heel vriendelijk, gezellig en ontspannen. Vriendelijke, rustige en nette mensen, van alles 
wat. Ook de ouderen voelen zich hier erg op hun gemak. “Rustig, heel rustig. ik zeg 
altijd, het is hier net een dorp. En vooral na het sluiten van de winkels is hier niks te 
doen.” (Vrouw, 58 jaar, deeltijd werkend,  bewoonster sinds de oplevering) 
“Ik zie het eigenlijk als best net stuk van de binnenstad. ja, waar lekker geleefd en 
gewinkeld wordt”. (Man, 42 jaar,  fulltime werkend, bewoner sinds 1,5 jaar) “Veel 
mensen op straat, dat vind ik wel leuk. Ik vind het juist wel leuk als er een beetje leven in 
de brouwerij is. Dat is wel gezellig.” (Man, 34 jaar, deeltijd werkend, bewoner sinds 1 
jaar) “Het leuke is dat je altijd wel wat hoort,die mensen die daar lopen en de kinderen 
enzo. Dus je hebt erg het gevoel, ik ben niet ergens afgelegen, ik ben niet alleen.” 
(Vrouw, 52 jaar, deeltijd werkend, bewoonster sinds 3 jaar) 
Ook wordt het erg gewaardeerd dat het erg schoon en opgeruimd is en dat het een 
moderne en mooie uitstraling heeft. 
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's Avonds? 
“Een groot verschil met overdag, dan gebeurd er overdag wat en 's avonds is het 
gewoon stil. Dat is een verschil tussen dag en nacht. Niet minder prettig, net als in een 
nette woonwijk.” (Vrouw, 27 jaar, fulltime werkend, bewoonster sinds 1,5 jaar) 
“’s Avonds is er ook een fijne ontspannen sfeer, zelfs als je 's avond uit gaat hoef je niet 
bang te zijn.” (Vrouw, 38 jaar, deeltijd werkend, bewoonster sinds 5 jaar)  
Niet onveilig. Uitgestorven, een beetje doods. 
In de parkeergarage? 
Man: “Dat gaat helemaal aan mij voorbij”. (Man, 42 jaar,  fulltime werkend, bewoner 
sinds 1,5 jaar) veilig, prima, is afgesloten. “Dat is helemaal afgesloten. Dus daar kunnen 
geen derden, alleen vergunninghouders kunnen daar binnen parkeren. Dus het is wel 
bekend wie daar staan.” (Man, 47 jaar, fulltime werkend,  bewoner sinds de oplevering) 
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5.2.  Voelt u zich (dus) thuis hier?  

De respondenten voelen zich allemaal thuis hier. : “Ja! Ik ben heel, heel, heel gelukkig 
hier.” (Vrouw, 52 jaar, deeltijd werkend, bewoonster sinds 3 jaar) 

2 

5.3. De architect heeft geprobeerd door de gebogen Marikenstraat, verschillende 
niveaus en de relatieve smalle straat het gebied een knusse uitstraling mee te geven 
waar men zich veilig kan voelen tijdens je bezoek. Ervaart u dit ook zo als u zich in het 
gebied begeeft? 

 

Alle respondenten ervaren het gebied zoals de architect het voor ogen had. Als een 
leuke en gezellige straat. “Het heeft inderdaad een bepaalde allure, en niet zo dat 
dorpse gevoel maar juist een net stuk een modern stuk stad met inderdaad ook de 
betere winkels.” (Vrouw, 27 jaar, fulltime werkend, bewoonster sinds 1,5 jaar) 
“Hij is er wel in geslaagd al hoewel ik in het begin er toch wel moeite mee had dat de 
straat smal was.” (Vrouw, 74 jaar, met pensioen, bewoonster sinds de oplevering) Drie 
respondenten vinden het eigenlijk te smal. 
“Ja, ik vindt dat hij goed werk heeft gedaan. Al helemaal al je kijkt hoe Nijmegen eerst 
was, er is nu een heel winkelgebied waar je gewoon rond kan lopen dat was er vroeger 
niet. Dit is echt een hele vooruitgang. En ik vind het ook wel goed dat er ook mensen 
wonen in deze straat, want anders zou het echt uitgestorven zijn. 
Als je door de Marikenstraat loopt dan is alles gewoon heel vriendelijk.” (Man, 34 jaar, 
deeltijd werkend, bewoner sinds 1 jaar) 

2 

5.4.  Geldt dit voor het gehele gebied?  

Moenenstraat? 
De Moenenstraat vindt men minder geslaagd dan de Marikenstraat. Mindere uitstraling, 
mindere sfeer. Iets anoniemer. En smaller en daardoor minder uitstraling. “Ik vind de 
Moenenstraat op de een of andere manier minder sfeer in vergelijking met de 
Marikenstraat. Ik vind het niet echt een gezellige straat. Ik er wel af en toe doorheen zeg 
maar, maar ik vind het niet zo.” (Man, 34 jaar, deeltijd werkend, bewoner sinds 1 jaar) 
Het terras van het Vlaams Arsenaal wordt wel als gezellig bestempeld. 
Marienburgplein? 
Over het Mariënburgplein is men wel weer enthousiast.“Het terras van LUX geeft ook 
wel sfeer.” (Man, 42 jaar,  fulltime werkend, bewoner sinds 1,5 jaar), dat terras vind ik 
ook heel gezellig.” (Vrouw, 51 jaar, deeltijd werkend, bewoonster sinds 2 jaar) 
“Jaaa (enthousiast) dat vind ik een heel mooi plein, ja hoor. Dat vind ik echt leuk daar. En 
het blauwe torentje met de lichtjes op de kerk. Ik vind dat ze dat mooi hebben 
geïntegreerd.” (Vrouw, 58 jaar, deeltijd werkend,  bewoonster sinds de oplevering) 
“Ik vind juist die grote ruimte, die afwisseling is goed.  Het is hier allemaal heel relaxed 
en open allemaal, zeker als je het vergelijkt met andere winkelgebieden waar de 
rolluiken dicht zijn.” (Man, 34 jaar, deeltijd werkend, bewoner sinds 1 jaar) 
“Ik denk de Mariënburg kapel is prachtig, ook als hij 's avonds zo verlicht is. LUX is ook 
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een enorm mooi gebouw. Ik vind het een mooi totaalconcept.” (Man, 47 jaar, fulltime 
werkend,  bewoner sinds de oplevering) 
Extra terras van Selexys op het plein? 
“Dat was mij een beetje veel van het goeie. Dat je echt zou moeten slalommen tussen de 
stoeltjes door om bij de voordeur te komen. Het kan ook te véél sfeer zijn.” (Vrouw, 51 
jaar, deeltijd werkend, bewoonster sinds 2 jaar)  
“Alle bewoners die daar tegenover wonen zijn helemaal in opstand gekomen, van dat 
kan niet. Dat ligt dus heel gevoelig en vooralsnog gaat het niet door.” (Man, 47 jaar, 
fulltime werkend,  bewoner sinds de oplevering) 
 

5.5.  Hoe ervaart u uw woonomgeving tijdens evenementen als de vierdaagse feesten?  

Vierdaagse? 
Sommigen zijn louter enthousiast over de vierdaagse feesten. “Dan is het natuurlijk 
gezellig druk. Heerlijk! De straat op en een terrasje pakken. En mensen kijken, dat is toch 
heerlijk?” (Vrouw, 58 jaar, deeltijd werkend,  bewoonster sinds de oplevering) “Dan zit 
je op het balkon en dan komen dus allemaal mensen langs, stromen komt allemaal 
terug, ja, blije mensen, gezellig. We hebben, ja, er geen overlast van.” (Vrouw, 74 jaar, 
met pensioen, bewoonster sinds de oplevering) “De vierdaagse loop ik mee en 's avonds 
de stad in. Als er iets te doen is, ik ben er altijd bij! Dat vind ik leuk. Daarvoor woon je 
toch ook in het centrum? *…+ maar het is ook een groot nadeel, dan moet je vroeg op en 
als je de 50 wilt lopen moet je om 4 uur starten. Ja, dan is er nog steeds herrie. Desnoods 
ga ik bij een vriendin slapen, of wat dan ook. En aan de achterkant is het iets rustiger. 
Maar ja, ach.”  (Vrouw, 52 jaar, deeltijd werkend, bewoonster sinds 3 jaar) 
Maar de meesten hebben er gemengde tot negatieve gevoelens bij. “Met de vierdaagse 
feesten voel ik me echt een week afgesloten van de rest van de wereld. Ja, dat is echt 
lastig. Dan heb je ook heel veel geluidsoverlast, helikopters die over vliegen, met 
bepaalde tijdstippen kan je gewoon niet uit de parkeergarage, ja dat is echt, nou daar 
moet je je op instellen.  Maar ik gebruik wel oordopjes! Maar ik ontwijk het niet, het 
heeft ook leuke kanten! Alleen het is zeven dagen en dat had voor mij, vier dagen mogen 
zijn.” (Vrouw, 51 jaar, deeltijd werkend, bewoonster sinds 2 jaar) 
“Meestal ben ik met vakantie met de vierdaagse. Dat is heel vervelend maar 
dan kom je met de auto er ook niet meer in. Ik kan niet meer naar mijn werk. Er zijn wel 
routes waar je met de auto doorheen mag maar dan doen ze net alsof je een misdadiger 
bent als je naar je eigen garage gaat. Ook is er dan te veel herrie, maar ja, het is maar 
een keer per jaar.. *…+ Ik vind het verder geen handicap, ja het is nou eenmaal zo. Dat 
weet je als je in de stad gaat wonen.” (Vrouw, 58 jaar, deeltijd werkend,  bewoonster 
sinds de oplevering) 
 
Maar bij anderen bleek de overlast ze ook weer mee te vallen. “1 jaar zijn we 
weggegaan omdat we ongerust waren over hoe chaotisch het zou zijn. Maar de laatste 
3 jaar zijn we gewoon hier gebleven. We worden er niet echt door gestoord”. (Man, 52 
jaar, momenteel werkeloos, bewoner sinds 5 jaar) 
 
Kermis? 
De kermis is niet dominant aanwezig, de meesten merken er weinig tot niets van. “daar 
merk ik eigenlijk niks van”.(Vrouw, 51 jaar, deeltijd werkend, bewoonster sinds 2 jaar) 
“Vroeger met de kermis op plein 44 dan hoorde je het wel. Niet dat het irritant was, 
helemaal niet, maar nu, je hoort hier niks meer. Nu zitten ze op Koningsplein.” (Man, 76 
jaar, met pensioen,  bewoner sinds 6 jaar) 
“Toen ik gisteravond in bed lag hoorde ik wel dat de muziek tot 12 uur doorgaat, maar 
dat is het enige. Daar heb ik geen last van, van de kermis.” (Man, 34 jaar, deeltijd 
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werkend, bewoner sinds 1 jaar) 
Andere evenementen? 
“Wat wel bijvoorbeeld heel irritant is zijn die trommelaars. Die gaan echt van 's morgens 
10 tot 's avonds 5 zijn die trommelend aan het rondlopen.  2 3 keer per jaar, maar dat is 
dan een mindere dag dan.” (Man, 47 jaar, fulltime werkend,  bewoner sinds de 
oplevering) Dit samba-festival wordt door meerdere bewoners aangegeven als toch wel 
vervelend qua geluid. 

5.6.  Voelt u zich ook wel eens onveilig in het gebied? Waardoor komt dat/eerdere 
ervaringen in het gebied of elders? 

 

Men ervaart het gebied en de woning als veilig en prettig, ook in de avonduren. 
“Niemand die ik ken heeft hier ooit problemen gehad, meegemaakt. *…+ er is altijd 
iemand op straat en door die mensen, ja, je voelt je nooit bedreigt. Ik heb ook nog nooit 
wat gezien dat aan mijn positieve beeld afbreuk kan doen.” (Man, 52 jaar, momenteel 
werkeloos, bewoner sinds 5 jaar) “Ik ben niet bang, maar ik ben ook nog nooit, ik heb 
ook nog nooit iets vervelends meegemaakt. *…+ In het begin vond ik dat hier veel erger, 
toen waren er heel veel euhm, daklozen die daar onder het stadhuis sliepen en die hier 
rondliepen maar sinds dat daar in de schevikhavenstraat, dat opvangcentrum daar is, 
veel minder last van.” (Vrouw, 74 jaar, met pensioen, bewoonster sinds de oplevering) 
“Ik voel me hier in dit gebied heel veilig, altijd geweest. In de stad lopen altijd mensen. 
De hele nacht door, je ziet altijd wel iemand lopen ofzo. Das gewoon, dat vind ik veilig. Ik 
heb liever dat ik mensen zie dan dat er niemand loopt.” (Vrouw, 52 jaar, deeltijd 
werkend, bewoonster sinds 3 jaar) 
Hangjongeren? 
Niemand geeft aan zich onveilig te voelen door de hangjongeren. Maar helemaal prettig 
is het ook weer niet.“Ik loop wel gauw door. Het is niet dat ik er bang voor ben maar ik 
zoek het ZEKER niet op. Ik ga geen jongeren aankijken, gewoon dóórlopen en weg. 
*…+het is niet zo zeer angst maar wel een beetje een naar gevoel.” (Vrouw, 27 jaar, 
fulltime werkend, bewoonster sinds 1,5 jaar). ”We hebben wel af en toe dat daar van die 
hangjongeren hangen maar niet echt last van. Meer dat je daar dan naar toe loopt en 
dat j denkt van hmmm, het zijn van die Marokkaanse, Turkse jongens.” (Vrouw, 52 jaar, 
deeltijd werkend, bewoonster sinds 3 jaar)   
Dit nare gevoel speelt alleen een rol bij een aantal bewoonsters van het gebied, de 
manen geven aan er totaal geen last van te hebben. “Er staan altijd kinderen daar ja. ik 
heb me nog nooit bedreigt gevoeld door íemand. *…+  Toen we hier kwamen wonen 
vertelde mensen mij het tegenovergestelde, o, het is zo veilig hier.” (Vrouw, 38 jaar, 
deeltijd werkend, bewoonster sinds 5 jaar) 
De jongeren vertonen soms wel vervelend gedrag: “We hebben wel eens gehad dat ze 
tegen die lampen aan het schoppen waren en dan zeg je daar wat van maar dan kan je 
een kei  naar je ramen krijgen. Dat is een of twee keer gebeurd in al die jaren, dus dat 
valt best wel mee. Der komt toch ook wel wat asociaal spul hoor anders ga je daar niet 
zitten. Maar dat je er hinder van heb, nee. (Vrouw, 58 jaar, deeltijd werkend,  
bewoonster sinds de oplevering) 
“Daar zitten wel eens euhm jonge marokaantjes, laat ik het zo zeggen, die dan een 
beetje met stenen tegen een lantaarnpaal gooien, of in het begin was dat ook heel erg 
dat ze hier de terrasstoelen omgooiden en de bloempotten kapot gooiden. Dus mijn man 
zei dan wel eens, “hee jongens, euhm, moet dat nou al die vernielingen?” en dan werd er 
gezegd “wil je hier nog lang wonen?” dus dat hebben we eigenlijk afgeleerd. Maar dat 
komt, eigenlijk is dat de laatste jaren niet meer voorgekomen. In het begin was dat veel 
erger.” (Vrouw, 74 jaar, met pensioen, bewoonster sinds de oplevering) 
Anderen hebben er totaal geen last van. “Er zijn heel veel hangjongeren daar, dat is 
allemaal prima, heel relaxed. Geen last van. Ze zijn allemaal heel aardige jongens.” 
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(Man, 34 jaar, deeltijd werkend, bewoner sinds 1 jaar) 
Ooit opstootjes ofzo? 
“Ik hoor eigenlijk niets van opstootjes of ruzies of euhm dat ik me onveilig voel.” 
(Vrouw, 51 jaar, deeltijd werkend, bewoonster sinds 2 jaar) “Er is ook nog nooit iets 
gebeurd.” (Vrouw, 58 jaar, deeltijd werkend,  bewoonster sinds de oplevering) “Nee, 
nauwelijks, alleen in de vierdaagse week.” (Vrouw, 52 jaar, deeltijd werkend, 
bewoonster sinds 3 jaar) 
Toezicht? 
“Als je toezicht belt zijn ze er zo. Wat dat betreft is het toezicht hier in Nijmegen best 
goed. Want je ziet die mensen op fietsen en door de Moenenstraat lopen.” (Vrouw, 58 
jaar, deeltijd werkend,  bewoonster sinds de oplevering) 

 

6. Foto's Bewoners samen Axial  
coding 

1. Laden en 
lossen van 
vrachtwage
ns 

De meeste bewoners herkennen het wel maar zeggen er niet echt 

overlast van te hebben. Ze vinden dat het er er bij hoort als je boven 

winkels woont. De bewoners dicht bij dit punt hebben er meer last van 

dan de mensen in het midden van de straat, ook van het getik van de 

karretjes waarmee de producten de winkels in vervoert worden. ”Daar 

hebben wij hier bijna geen last van. [...]maar die hoor je echt ja. Maar ja, 

dan is het onderhand als ze hier komen een uur of 8 half 9, ja...dat hoort 

erbij. En het hoeft ook niet zo stil te zijn. *…+ Als je winkels beneden je 

hebt, die moeten bevoorraad worden. Dat is nou eenmaal niet anders.” 

(Man, 76 jaar, met pensioen,  bewoner sinds 6 jaar) Verder hebben de 

bewoners die werken of kleine kinderen hebben er geen moeite mee 

omdat zij toch dan al op zijn of zelfs al naar hun werk. De bewoners die 

niet vroeg op hoeven staan hebben er wel wat meer hinder van, dit geldt 

voor meerdere bewoners in het weekend omdat men dan uit wilt slapen. 

“Die vrachtwagens zijn er elke ochtend, soms maken ze een geluid, ik zou 

zeggen té vroeg in de ochtend. *…+ Maar nogmaals, het is meestal op een 

tijdstip dat we toch wel wakker zijn. Ik merk het meer tijdens de 

weekenden omdat ik dan langer wil slapen. En soms wordt ik er dan 

wakker van.” (Man, 52 jaar, momenteel werkeloos, bewoner sinds 5 jaar) 

Valt onder  de 
categorie Gebruik 
(3) en Ritmes (4) 

2. Massa 
stroom 
winkelende 
mensen 

Alle bewoners ervaren dit als heel positief en gezellig. Sommigen zeggen 

dat ze juist hiervoor hier zijn gaan wonen. “ja, prima toch (hij lacht) 

Gezelligheid alom en ja dit is, deze heb je denk ik op een zaterdag middag 

genomen? Dan is het gewoon de drukste dag. [...] En dan hoor je een 

klein beetje gegons *…] dit is geen enkele belemmering, dit is gewoon 

pure gezelligheid.” (Man, 47 jaar, fulltime werkend,  bewoner sinds de 

oplevering) 

Valt onder  de 
categorie Gebruik 
(3) en Beleving 
(5) 

3. Mensen 
zittend op 
het terras in 
de zon 

Men herkent het terras en zijn er allemaal positief over, een tweetal 

bewoners kent de eigenaar zelfs persoonlijk doordat ze er vaak komen. 

Ook de plek zelf wordt geprezen door de mooie kastanjebomen en het 

Valt onder  de 
categorie Gebruik 
(3) en Beleving 
(5) 
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leuke terras van New Dutch. “Ja, ik ken Steef die daar zit. Dat was ook 

heel er leuk he? Je leert ook die mensen kennen van die winkeltjes hier. 

En dan is het “hee!” en ja, het is net een dorp! Ja, gezellig, leuk. Alleen 

jammer van de terrassen dat er weinig zon komt.” (Vrouw, 52 jaar, 

deeltijd werkend, bewoonster sinds 3 jaar) 

4. Een 
donkere en 
verlaten 
Marikenstra
at 

De bewoners geven aan dat als het regent het er spekglad is en er al 

meerderen bijna of echt onderuit zijn gegaan op de gladde tegels, dezen 

zijn nu geïmpregneerd. “Met regen hebben we heel veel last gehad. Van 

de bestrating hier, de tegels, ook met sneeuw. dan is het spiegelglad, dan 

dacht ik ook “gut, als het maar allemaal haal” bij wijze van spreken. In 

het begin vielen hier heel veel mensen. Later wat minder, ja, maar in het 

begin hebben ze er nog geen erg in, “aaah, lag er weer iemand”. ja, dat 

vond ik inderdaad erg vervelend.“ (Vrouw, 74 jaar, met pensioen, 

bewoonster sinds de oplevering) Daarnaast geven een aantal bewoners 

aan dat ze anders lopen door het gebied als het regent, namelijk aan een 

kant boven is het overdekt en die route nemen ze dan. “dan ga ik altijd 

hier onderlangs want omdat je dan droog loopt en hier is geen 

overkapping. Dus dan loop ik aan de overkant. “ (Vrouw, 51 jaar, deeltijd 

werkend, bewoonster sinds 2 jaar) Verder geven ze aan dat het heel 

rustig is als het regent en de winkels dicht zijn, maar dat is dan natuurlijk 

in elke winkelstraat. 

Valt onder  de 
categorie Ritmes 
(4) en Beleving 
(5) 

5. 
Hangjonger
en in de 
avonduren 

De bewoners herkennen het zeker maar hebben er niet echt last van. De 

vrouwen vinden het echter wat minder prettig dan de mannen maar er is 

nog nooit iets gebeurd of bedreigends gezegd tegen hen persoonlijk.  

“Als je het over de minste foto hebt, dat is het die.*…+ Ja, weet je wat het 

is, als ze opstandig worden dan is het vervelend ja. Ik denk dat we 

moeten zeggen van het het meer gezichtsbepalend maar jammer. Weet 

je? Het doet geen goed aan de wijk, of ja, maar zo lang ze er zitten en ze 

drinken een colaatje of red bull of wat ze allemaal drinken, prima toch? 

We leven en let live, he? Het hoort erbij.“ (Man, 42 jaar,  fulltime 

werkend, bewoner sinds 1,5 jaar) Zie ook vraag eerder in het interview. 

Valt onder  de 
categorie 
Beleving (5) 

6. Kermis 
voor de LUX 

De bewoners vinden het prima dat die daar staat, sommigen lopen er 

even overheen, anderen doen er niks mee maar vinden het wel gezellig. 

“Ja de kermis, ja. (enthousiast) Ja, dat is dit moment in het jaar dat de 

stad tot leven komt.” (Man, 52 jaar, momenteel werkeloos, bewoner 

sinds 5 jaar) Wel hebben ze soms last van het geluid, dit schijnt 

afgelopen jaren erger te zijn geweest dan dit jaar. “Ik moet zeggen dat 

we dit jaar minder geluidsoverlast hebben dan vorige jaren. En toen 

stond daar een draaimolen en die maakte heel veel, de muziek daarvan, 

heel veel herrie. Dat is dit jaar stukken minder.” (Vrouw, 74 jaar, met 

pensioen, bewoonster sinds de oplevering) 

Valt onder  de 
categorie Gebruik 
(3) en Beleving 
(5) 
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G) Foto’s die gebruikt zijn in de interviews 
 
Vrachtwagens op het plein voor laden en lossen ’s ochtends vroeg. (voor de bewoners) 
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De verkeerssituatie (shared space) voor het Vlaams Arsenaal.(voor de bezoekers) 
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Een massa stroom winkelende mensen in de Marikenstraat met mooi weer 1. (Voor bewoners en 

bezoekers) 
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Een massa stroom winkelende mensen in de Marikenstraat met mooi weer 2 (Swirl). (Voor 
bewoners en bezoekers) 
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Mensen zittend op het terras van horecagelegenheid New Dutch in de zon. (voor de bewoners) 
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Mensen zittend op het terras van horecagelegenheid LUX  in de zon. (voor de bezoekers) 
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Een verregende Marikenstraat zonder mensen. (voor de bezoekers en bewoners) 
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Hangjongeren bij het gemeentehuis in de avonduren. (voor de bezoekers en bewoners) 
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De kermis op het Mariënburgplein voor de LUX. (voor de bezoekers en bewoners) 
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H) Enquête Mariënburg door regionale krant De Gelderlander: vragen en 
reacties 
 
Ten tijde van dit onderzoek bestond het Mariënburgkwartier net 10 jaar. Dit was de aanleiding voor 
plaatselijke krant De Gelderlander om een internetpoll te houden over het gebruik en de 
tevredenheid van dit gebied. Deze enquête is door 485 mensen ingevuld op internet waar iedereen 
toegang tot had. De bekendmaking van het bestaan van deze enquete is gedaan in de krant zelf en 
op de internetpagina van de Gelderlander. Enkele uitkomsten van dit onderzoekje zijn verwerkt in de 
case study van deze scriptie en de gehele enquête met vragen en antwoorden zijn bijgevoegd in de 
bijlage. 
 
Aantal ingevulde enquêtes via de internetsite: 485. Aantal afgenomen enquêtes in totaal door de 
Gelderlander: 700 door toevoeging van een vast enquête panel, deze zijn niet meergenomen in mijn 
analyse omdat deze gegevens niet voor mij beschikbaar waren.         
                    
1.Ook tien jaar na de opening is het Mariënburgkwartier (Marikenstraat, LUX, archief Bibliotheek 
en kapel) nog altijd een geweldige aanwinst voor de stad.                                                                    

a) Ja      411     84,7%                                                                  
b) Nee     53       11%                                                                    
c) Geen mening  21     4,3%              

2.Wat vindt u van de Marikenstraat als winkelstraat?                                                                              
a) De Marikenstraat heeft een leuke variatie aan winkels 220   45,4%                   
b) Het aanbod in de Marikenstraat valt tegen         94 19,4%                             
c) De Marikenstraat is een gewone winkelstraat, nauwelijks onderscheidend van de rest van   

      de Nijmeegse winkelstraten        171    35,2%                              
3.Bezoekt u de Marikenstraat vaak voor funshoppen of gaat u vooral gericht naar een winkel in 
deze Nijmeegse koopgoot.                                                                            

a) Funshoppen      79     16,3%                                                                   
b) Gerichte aankoop  243           50,1%                                                           
c) Beide          163                     33,6%                                 

4.Loopt u bij een bezoek aan het centrum even door naar de Marikenstraat?                                            
a) Ja  246 50,7%                                                
b) Nee     45   9,3%                                               
c) Af en toe 194 40,0%                                          

5.Welke route kiest u in de Marikenstraat?                                                                                
a) Ik kies standaard voor de route onderlangs       241 49,7%                
b) Ik loop vrijwel altijd bovenlangs           84    17,3%      
c) Ik loop beide routes, ik kijk altijd naar de winkels boven en beneden. 160     33,0%    

6.Welk winkelrondje maakt u via de Marikenstraat het vaakst?                                                                    
a) Marikenstraat, Moenenstraat, Passage Molenpoort, Molenstraat 103    21,3%              
b) Marikenstraat, Koningsplein, Broerstraat, Molenstraat.   160  33,0%              
c) Marikenstraat, Burchtstraat, Grote Markt         171     35,2%              
d) Marikenstraat, Moenenstraat, Ziekerstraat         51        10,5%           

7.Het is goed dat gemeente Nijmegen het Huis van de Geschiedenis en een VVV-post in de 
Mariënburgkapel heeft gevestigd.                                                                           

a) Ja      267 55,1%                                                   
b) Nee       34     7,0%                                                        
c) Geen mening  184 37,9%                                                   
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8.De vernieuwing van Plein 1944 komt net op tijd. Het centrum was hard toe aan een nieuwe 
impuls.                                                                        

a) Ja      413 85,2%                                                                   
b) Nee     38      7,8%                                                             
c) Geen mening   34  7,0%                     

9.Welk cijfer geeft u voor de kwaliteit en winkelsfeer van de Marikenstraat?                                     
        1        5 1,0%                                                                       
        2        5         1,0%                                                               
        3        6       1,2%                                                                 
        4        10       2,2%                                                                 
        5        19    3,9%                 Gemiddeld een 7,1                                     
        6        65        13,4%                                Ruim 75% geeft een 7 of meer.                               
        7        169    34,8%                                Ruim 6% geeft een 9 of meer.                                  
        8        175   36,1%                                                                   
        9        25     5,2%              
      10       6        1,2%                                                  
10.Welk cijfer geeft u voor de kwaliteit en winkelsfeer van de Molenstraat?                                       
        1        2 0,4%                       
        2        5         1,0%                                                               
        3        6          1,2%                                                              
        4        31      6,4%                                                                 
        5        54    11,1%         Gemiddeld  een 6,3                                                            
        6        156   32,3%                                                                   
        7        163 33,7%                                                                     
        8        57     11,7%                                                              
        9        7      1,4% 
       10       4        0,8%                                                 
11.Welk cijfer geeft u voor de kwaliteit en winkelsfeer van de Lange Hezelstraat?                             
        1        3       0,6% 
        2       1          0,2%                                                              
        3        1         0,2%                                                               
        4        14     2,9%                                                                  
        5        39         8,1%                        Gemiddeld een 7,3                                             
        6        56      11,5%                    Ruim 75% geeft een 7 of meer.                               
        7        136  28,0%      Ruim 19 % geeft een 9 of meer.                                    
        8        142      29,3%                                                                
        9        77     15,9%           
       10       16    3,3%                                                   
12.Welk cijfer geeft u voor de kwaliteit en winkelsfeer van de Van Welderenstraat?                           
        1        6 1,2%                                                                       
        2        3         0,6%                                                               
        3       15     3,1%                                                                  
        4        52        10,7%                                                               
        5        95     19,6%                 Gemiddeld een 5,6                                                   
        6        159   32,8%                                                                   
        7        113   23,3%                                                                   
        8        26       5,4%                                                                
        9        12     2,5%                                                                  
       10       4       0,8%                                                 
13.Ik woon in                                                                              
        a) Nijmegen  321 66,2%                        b) Regio     164     33,8%                              
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I) Tijdruimtepaden (uitvergroot) van de bezoekers en bewoners 
Bezoekers tijdruimtepaden maandag 
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Bezoekers tijdruimtepaden donderdag 
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Bezoekers tijdruimtepaden zaterdag 
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Bewoners tijdruimtepaden maandag 
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Bewoners tijdruimtepaden donderdag 
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Bewoners tijdruimtepaden zaterdag 

 

 

 

 

 


