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Woord vooraf 
 

Jarenlang heb ik bijna dagelijks Utrecht bezocht. Als student was ik er steeds weer op bezoek, maakte ik er gebruik van 

het openbaar vervoer, liep ik er door de binnenstad. Langzamerhand werd Utrecht ‘mijn’ stad, hoewel ik er nooit heb 

gewoond. En juist daardoor bleef ik er ‘slechts op bezoek’. Dat geldt niet alleen voor mij. Toeristen, dagjesmensen, foren-

sen; allemaal zijn ze bezoeker van Utrecht. De stad wordt, hoe vaak ze er ook komen, nooit hun eigen leefomgeving. Wel 

neemt hun kennis van de stad toe. Wat er te beleven is, waar de leuke winkels zijn, hoe druk het is, op welke plekken je 

lekker kan eten.  

Die beleving van de binnenstad staat in dit onderzoek centraal. Daarbij maakt het een wereld van verschil of je bezoeker 

bent of zelf in de stad woont. Utrechters kijken anders naar ´hun´ binnenstad dan niet-Utrechters. Dat heb ik mogen 

ervaren door met mensen mee te lopen. Door middel van walk alongs (diepte-interviews op locatie, tijdens het lopen) 

mocht ik ervaren, proeven, zien hoe mensen de Utrechtse binnenstad beleven.  

In het eerste deel van het onderzoek trok ik samen op met Joan van Benthem. Dat was een leerzame en toffe tijd. Samen 

ontdekten we, door mensen kaartjes te laten tekenen van de binnenstad van Utrecht, hoe verschillend bezoekers en 

bewoners naar Utrecht kijken. Joan heeft vervolgens zijn onderzoek toegespitst op de Utrechters, terwijl ik voor de niet-

Utrechters koos. In dit onderzoek vergelijk ik beide uitkomsten. Joan, bedankt voor onze fijne samenwerking! 

Het was altijd een genot om aan Rebekka, familie en vrienden te vertellen waar ik mee bezig was. Iedereen heeft immers 

een beeld van de binnenstad van Utrecht. In een paar zinnen kon ik uitleggen wat mijn scriptieonderwerp was en hoe 

mijn onderzoek vorderde. Graag wil ik iedereen bedanken voor betrokkenheid en bemoedigingen. Dat geldt ook voor alle 

meelezers, die mij met hun (kritische) vragen scherp hielden. Uiteraard gaat mijn dank ook uit naar Bas Spierings, mijn 

begeleider. Hij hielp mij door keer op keer de juiste vragen te stellen.  

"Een stad bepaalt de geest van de mensen die er wonen en werken. Het is zoiets als lezen. Lezen is eigenlijk niets 

anders dan georganiseerde fantasie, en zo kun je een stad lezen, simpelweg door er veel in rond te lopen."  

Bovenstaande uitspraak uit De goede stad (2007) van Geert Mak beschrijft kernachtig hoe mensen een stad zien en hoe 

ze die stad leren kennen. Op dat niveau heb ik mogen ontdekken hoe ruimtelijke beleving en looproutes elkaar beïnvloe-

den. Dat was een mooie ervaring.  

Walk along! 

Johannes Lok 
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1 Introductie 
 

... (we) can better plan, design and manage  

the environment for and with people  

if we know how they image the world.  

Lynch (1976) 

 

Vrijwel iedere Nederlander is wel eens in de binnenstad van Utrecht geweest. Men komt er om te winkelen, voor een 

stadswandeling of om lekker te eten. Voor een sociaal geograaf is de Utrechtse binnenstad meer dan dat. De binnenstad 

en het ruimtelijk gedrag van de mensen stelt een stadsgeograaf voor allerlei vragen: Wat vinden mensen aantrekkelijke 

plekken om te verblijven? Hoe vinden ze hun weg door de stad? Welke plekken vermijdt de bezoeker liever? Verschillen 

deze gevoelens van voorliefde en angst tussen bepaalde groepen in de binnenstad? Hoe beleven ze een wandeling door 

de stad? Welke beelden komen er bij mensen op wanneer ze denken aan de Utrechtse binnenstad? 

Deze vragen hebben alles te maken met de beleving van de binnenstad. Want die beleving bepaalt de waardering van de 

bezoekers voor de stad. Men leert de stad kennen door er rond te lopen, om zich heen te kijken en plekken te bezoeken. 

De beleving wordt dus gevormd door de routes die de bezoeker kiest om zich te verplaatsen door de binnenstad. De 

keuze voor en de beleving van deze looproutes staan centraal in dit onderzoek.  

1.1 Theorie 

Over het onderwerp looproutes in binnensteden is in wetenschappelijke literatuur veel geschreven. De binnenstad is in de 

loop van de jaren regelmatig van ruimtelijk karakter veranderd. De afgelopen decennia hebben steeds meer gemeenten 

besloten de auto deels of geheel uit de binnenstad te weren, waardoor er meer ruimte is gekomen voor grote voetgan-

gersgebieden (Zacharias, 1993). Langzamerhand groeit de aandacht voor voetgangersverplaatsingen in binnensteden. Het 

gedrag van voetgangers is sinds de jaren zeventig een belangrijk thema geworden voor de ontwikkeling van winkelgebie-

den (Zhu, 2008). 

Onderzoek naar voetgangersgedrag kan worden ingedeeld in drie niveaus: macro, meso en micro. Onderzoek op macro-

niveau naar winkelgedrag in de binnenstad concentreert zich voornamelijk op winkelpatronen van consumenten op regi-

onale of stedelijke schaal, zoals een dagje winkelen naar een winkelcentrum in de regio (Haklay et al., 2001; Zhu, 2008). 

Om deze verplaatsingspatronen in kaart te brengen worden mathematische, macroanalytische modellen gebruikt. Op 

mesoniveau wordt aandacht besteed aan de verdeling van voetgangers over straten en winkels, bijvoorbeeld wanneer 

het gaat om het beschrijven van de effecten van herontwikkeling van winkelgebieden (Borgers & Timmermans, 1986). Op 

microniveau wordt vooral gekeken naar de karakteristieken van voetgangersverplaatsingen, zoals het vinden van de juis-

te route en het ontwijken van obstakels (Kurose et al., 2001). Resultaten van onderzoek op microniveau leiden bijvoor-

beeld tot richtlijnen voor het ontwerp van voetgangersgebieden (Zhu, 2008).  

Wanneer er gesproken wordt over voetgangersverplaatsingen staan ruimtelijke beslissingen van individuen centraal. Een 

voetganger baseert zijn ruimtelijke beslissingen op de mentale kaart die hij heeft van de omgeving (Golledge & Stimson, 

1997). Naast de informatie op deze mental map is uit onderzoek gebleken dat er vele andere factoren zijn die invloed 

uitoefenen op de beslissing van een individu om een bepaalde route te volgen: lengte (Bovy & Stern, 1990), directheid en 

aangenaamheid van een route (Hill, 1982), gewoontegedrag van de voetganger (Seneviratne & Morrall, 1986) en de ruim-

telijke configuratie van een gebied (Peponis, Zimring & Choi, 1990). Na de keuze voor een bepaalde route volgt de erva-

ring met het betreden gebied. Die ervaring van een individu met een gebied is een aaneenrijging van positieve en nega-

tieve gevoelens. Deze gevoelens hebben vervolgens weer invloed op de te gebruiken route. 
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In de wetenschappelijke literatuur worden positieve en negatieve ervaringen met de ruimte ook wel beschreven aan de 

hand van de concepten topophilia en topophobia. Topophilia doelt op de liefde van een individu voor een bepaalde plek. 

Topophilia wordt geconstrueerd door herhaalde prettige ervaringen met een plek, de dagelijkse routine die je langs be-

paalde plekken brengt en door spirituele of familiaire banden met een plek. Een individu kan daardoor een emotionele 

verbinding krijgen met een bepaalde plek. Topophobia wordt gedefinieerd als de fear of place, de angst voor een plek. 

Deze plekken roepen bij een individu emoties van angst, ongemakkelijkheid en bezorgdheid op. Er kan bijvoorbeeld angst 

zijn voor lawaai, andere mensen of het feit dat de stad te groot is om je overal thuis te voelen (Tuan, 1974).  

De stedenbouwkundige Kevin Lynch (1960) was een van de eerste wetenschappers die mentale ‘beelden’ van steden 

bestudeerde. Lynch stelde dat mensen de stad voornamelijk waarnemen als een gebouwde omgeving, bestaande uit 

kenmerkende paths, edges, districts, nodes en landmarks (Lynch 1960; Knox & Marston, 2007). Samen vormen zij het 

beeld van de stad. Het beeld van de stad of van een plek kan zwak en sterk zijn. Lynch gebruikt hiervoor het concept 

imageability. Imageability is de kwaliteit van een fysiek object die ervoor zorgt dat het object een sterk beeld achter laat 

bij elke persoon. Het is de vorm, kleur of samenstelling die een krachtig beeld vormen in de hoofden van mensen. Een 

‘highly imageable city’ verleidt het oog en het oor en maakt het individu attent op zijn omgeving, waardoor hij beter geo-

riënteerd is en zich er makkelijker door kan bewegen (Lynch, 1960). 

In algemene zin kan gesteld worden dat onderzoek naar voetgangersgedrag begonnen is met macroanalytische modellen 

van looproutes in winkelgebieden en zich tegenwoordig steeds meer richt op de motivaties van het individuele gedrag 

van voetgangers (Haklay et al., 2001; Zhu, 2008). Om recht te doen aan deze wetenschappelijke verschuiving zal in dit 

onderzoek de focus liggen op de motivaties, ervaringen en emoties van looproutes door de binnenstad.  

1.2 Focus 

In de vorige paragraaf is beschreven welke theorieën ten grondslag liggen aan het onderzoek naar looproutegedrag in de 

binnenstad. Daarbij is ingegaan op de analyse zoals deze in de afgelopen decennia is uitgevoerd. Ook is aangegeven dat 

de nadruk lag op de mathematische analyse van de voetgangersverplaatsingen door de binnenstad. Daarbij is over het 

algemeen minder aandacht geschonken aan de rol van de ruimtebeleving. In deze paragraaf wordt besproken welke 

toegevoegde waarde dit onderzoek zal bieden aan de bestaande wetenschappelijke inzichten.  

Er is op het gebied van looproutes in de binnenstad weinig bekend over de rol van de zintuigen en de emoties op de ruim-

telijke beleving, en dat terwijl de mens nauwelijks kan denken en beslissen buiten zijn gevoel om (Davidson & Milligan, 

2004). Deze focus op emotie past binnen een bredere wetenschappelijke ontwikkeling. Recent is er dan ook sprake van 

vernieuwde interesse in de rol van beleving in de geografie. Dit blijkt uit literatuur over mensen en plaatsen, en is zeker 

meer dan een passerende academische trend (Davidson, Bondi & Smith, 2005): 

“Without doubt, our emotions matter. They have tangible effects on our surroundings and can shape the very na-

ture and experience of our being-in-the-world. Emotions can clearly alter the way the World is for us, affecting 

our sense of time as well as space.” 

Welke routes mensen kiezen, wordt door verschillende dingen bepaald (zoals genoemd in § 1.1). Daarbij is minder be-

kend over de overwegingen en motivaties op microniveau. Welke specifieke aspecten van de ruimtebeleving bepalen de 

keuze voor een bepaalde route? Welke rol spelen het beginpunt, het gewoontegedrag, de referentiepunten, de verschil-

lende emoties bij plekken en het doel van het bezoek? Deze aspecten hebben niet alleen met de looproutekeuze, maar 

ook met elkaar te maken. Looproutegedrag is een optelsom van opgedane ervaring, de beleving van het moment en 

uiteenlopende praktische overwegingen. De samenhang tussen deze elementen wordt in dit onderzoek nader toegelicht.  

Het beeld van de binnenstad bepaalt de ruimtelijke plaatsbepaling. Op welke manier deze mentale kaart bijdraagt aan 

het kiezen van een route (en het vermijden van andere routes), wordt eveneens besproken. Daarnaast zal blijken in hoe-

verre er belangrijke verschillen in beleving en routekeuze bestaan tussen bezoekers en bewoners van Utrecht. Daarom 

wordt de vraag gesteld in welke mate er verschillen en overeenkomsten tussen bewoners (Utrechters) en bezoekers 
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(niet-Utrechters) van de stad te vinden zijn. Welke ervaringen hebben beide groepen met bepaalde plekken en hoe be-

paalt deze beleving hun looproute?  

Resumerend: Een voetganger baseert zijn ruimtelijke beslissingen op de mentale kaart die hij of zij van de omgeving heeft 

(Golledge & Stimson, 1997). Die mental map bevat voorgaande ervaringen met het gebied. De zintuigen en emoties spe-

len daarbij een onmiskenbare rol (Davidson, Bondi & Smith, 2005). Het is van belang om de beleving van de ruimte te 

onderzoeken, want dat is de ruimte. Het is niet genoeg om winkelpatronen of binnenstadsfeer te meten, er zal aandacht 

moeten komen voor de beleving van de omgeving op individueel niveau, die de relatie tussen individu en ruimtelijke 

context werkelijk verklaren. Dit onderzoek draagt hieraan bij door een case study naar de binnenstad van Utrecht. Dit 

onderzoek zal door middel van drie bijzondere methoden de beleving van looproutes aan het licht brengen. 

1.3 Methoden 

Drie methoden zullen als instrumenten dienen om de onderzoeksvraag (zie § 3.1) te beantwoorden. Allereerst is het 

belangrijk om te achterhalen welk beeld mensen hebben bij de binnenstad van Utrecht. Daarvoor is het gebruik van men-

tal maps een beproefde methode. Om echter inzicht te krijgen in de motivaties op microniveau, is de betrekkelijke nieu-

we walk alongmethode een uitstekend middel. Bij deze onderzoeksmethode lopen respondenten hun gebruikelijke rou-

tes, waarbij de onderzoeker hen volgt en een diepte-interview afneemt over de ruimtebeleving door de respondent. Het 

doel van deze methode is de motivatie voor ruimtelijk gedrag en de betekenistoekenning van de ruimte te achterhalen 

(Pink, 2008). Fotografie, ten slotte, is een methode waarbij respondenten tijdens het lopen van de walk along gevraagd 

wordt foto’s te maken van de omgeving. Deze foto’s geven inzicht in de beleving van de ruimte (Hall, 2009; Rose, 2008) 

en laten ons meekijken door de ogen van de respondenten. 

Juist de combinatie van deze methodes zal inzicht verschaffen in de bijdrage van emotie en beleving in de routevorming. 

De mogelijkheid om tijdens het lopen van de meest gebruikte looproute van een respondent door te kunnen vragen 

waarom iemand zo’n route kiest, biedt de mogelijkheid om op microniveau te analyseren hoe een route wordt beleefd en 

bepaald. Walk alongs zijn bij uitstek geschikt om een samenhang te doorgronden van de verschillende elementen (bele-

ving, bezoekdoel, startpunt, mentale kaart, oriëntatiepunten, etc.) die de looproutekeuze beïnvloeden.  

1.4 Opbouw 

Deze masterthesis is opgebouwd uit een aantal onderdelen. Allereerst wordt een analyse van de wetenschappelijke lite-

ratuur uitgevoerd en zullen de relevante concepten rondom mental maps, looproutes en beleving van de binnenstad 

worden besproken, resulterend in een conceptueel model. De theorie en het conceptueel model zijn de basis voor de 

probleemstelling in hoofdstuk 3. De uitwerking van de aanpak van de methoden wordt toegelicht in hoofdstuk 4. Hoofd-

stuk 5 is de verslaglegging en interpretatie van de uitkomsten van het veldwerk, verdeeld in twee delen: de analyse van 

het mental map onderzoek (§ 5.1) en de analyse van de walk alongs (§ 5.2). Hierna worden de resultaten van het onder-

zoek onder bezoekers en bewoners van Utrecht vergeleken (§ 5.3). De waarde en consequenties van al deze uitkomsten 

wordt besproken in het slothoofdstuk. 
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2 Theorie 
 

Geography, like many of its disciplinary siblings,  

has often had trouble expressing feelings. 

 

Davidson, Bondi & Smith (2005) 

 

In dit hoofdstuk staat de theorie van binnenstad, looproutes en beleving van de ruimte centraal. Daarbij wordt achter-

eenvolgens stilgestaan bij de geschiedenis en ontwikkeling van de binnenstad in het algemeen, de geschiedenis en ont-

wikkeling van de binnenstad van Utrecht, en de bezoekers van Utrecht. Hierop volgt een bespreking van het werk van 

Kevin Lynch. Daarna worden looproutes besproken, eerst de keuze van de route door de stad en vervolgens de ruimtebe-

leving. Ten slotte wordt de aantrekkelijkheid van (delen van) de binnenstad besproken vanuit de begrippen topophilia en 

topophobia. 

Uiteindelijk zal dit uitmonden in een conceptueel model waarin alle besproken theoretische concepten worden samen-

gevat. Dit hoofdstuk zal de basis vormen voor de probleemstelling en onderzoeksvragen in hoofdstuk 3. 

2.1 Binnensteden 

In een binnenstad komen veel functies bij elkaar. Dit leidt tot een concentratie van activiteiten en mensen. Bezoekers 

gebruiken verschillende manieren om in de binnenstad te komen. Eenmaal daar bewegen zich veelal lopend door de 

gebouwde omgeving. Juist omdat de binnenstad een specifieke, karakteristieke ruimte is, is deze looproutevorming een 

interessant object van studie. Om inzicht te verkrijgen in de vorming van looproutes is het allereerst noodzakelijk om 

meer van de binnenstad zelf te weten te komen.  

De binnenstad is in de loop van de jaren regelmatig van ruimtelijk karakter veranderd. Naarmate het transport steeds 

verder motoriseerde, kwam de binnenstad onder druk te staan van de vele auto’s die op parkeerplaatsen dicht bij het 

hart van de stad kwamen te staan (figuur 1). Steeds meer gemeenten besloten de auto deels of geheel uit de binnenstad 

te weren. Er kwam ruimte voor grote voetgangersgebieden (Zacharias, 1993). De binnenstad moest primair een winkel-

gebied worden. Grote parkeerplaatsen werden marktpleinen of uitgaansgelegenheden (zoals Neude in Utrecht), delen 

van de binnenstad werden alleen toegankelijk voor voetgangers en/of fietsers en het openbaar vervoer werd zo ingericht 

dat het toeristen en winkelend publiek gemakkelijk en veilig in het hart van de stad bracht. Deze verandering in wegge-

bruikers bracht weer nieuwe uitdagingen met zich mee. Voetgangers stellen andere eisen aan de openbare ruimte en zijn 

kwetsbaar voor ander verkeer. De trends op het gebied van binnenstedelijke ontwikkeling laten zien dat voetgangers een 

prominente plek hebben. 

Figuur 1: Binnenstad van Maastricht, begin jaren '60 (links) en 2009 (rechts) 

 
Bronnen: www.nederlandinbeeld.nl [online], www.mecc.nl [online] 
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2.1.1 Winkelgebieden 

Aanpassingen in het beleid over de binnenstad kent pas recent een opleving. Het behoud van binnensteden in Nederland 

is altijd nauw verbonden geweest met het winkelvestigingsbeleid. Dit beleid kende in de vorige eeuw nauwelijks grote 

aanpassingen, maar daar is recent verandering in gekomen (Spierings, 2006). Sinds de jaren ’70 voert Nederland het be-

leid om plaatsing van grootschalige detailhandelsvestigingen aan de rand van de stad af te remmen, om zo de binnenste-

delijke centra te beschermen. Dit levert echter veel frictie op met de consument die met de auto wil komen en ruim wil 

parkeren (Evers et al., 2005). In 2004 besloot de overheid om het beleid rondom de ontwikkeling van winkelgebieden te 

wijzigen. Sindsdien ligt de focus meer op de rol van provincies in het creëren van winkelgebieden op regionaal niveau. 

Ook wordt er steeds vaker een winkelcentrum buiten het stadshart gecreëerd, vanwege de beperkte ruimte in de bin-

nenstad en betere toegankelijkheid aan de rand van de stad (Van der Krabben, 2009).  

Er zijn belangrijke economische motieven om de binnenstad zo optimaal mogelijk in te richten. Hoe langer een voetgan-

ger in een winkelgebied blijft, hoe meer hij of zij zal uitgeven. Om dit te bewerkstelligen kan het beleid erop gericht zijn 

om mensen in rondjes of 8-jes te laten lopen, zodat men op meer plekken komt. Op deze manier wordt het winkelend 

publiek langer vastgehouden in de binnenstad, zodat men meer zal uitgeven. Ook bezoekt men een groter deel van de 

binnenstad, waardoor de uitgaven nog verder zullen stijgen (Spierings, 2006). Veel stadscentra zijn zo ingericht, met één 

belangrijkste winkelstraat en een aantal zijstraten, dat er lineaire loopbewegingen plaatsvinden. Een binnenstadsinrich-

ting die mensen in de gelegenheid stelt om door te blijven lopen in cirkels laat de totale omzet in het stadscentrum toe-

nemen (Zacharias, 1993).  

Deze ontwikkelingen vinden ook hun weerslag in de wetenschap. Vanaf de zeventiger jaren is er binnen de wetenschap-

pelijke discours aandacht gekomen voor voetgangersverplaatsingen in winkelgebieden. Sindsdien is het gedrag van voet-

gangers een belangrijk topic geweest bij retailontwikkeling (Zhu, 2008).  

2.1.2 Van macro- naar microniveau 

Wetenschappelijk onderzoek naar voetgangersgedrag in winkelgebieden kan worden ingedeeld in drie niveaus: macro, 

meso en micro. Onderzoek op macroniveau concentreert zich voornamelijk op winkelpatronen van consumenten op 

regionale of stedelijke schaal, zoals een dagje winkelen in een winkelcentrum in de regio (Zhu, 2008; Haklay et al., 2001). 

Vooral in de jaren ’70 stonden positivistische, mathematische, macroanalytische modellen centraal om verplaatsingen te 

voorspellen.  

Op mesoniveau wordt aandacht besteed aan de verdeling van voetgangers over straten en winkels, bijvoorbeeld wanneer 

het gaat om het beschrijven van de effecten van herontwikkeling van winkelgebieden (Borgers & Timmermans, 1986). Zo 

is er veel onderzoek gedaan naar de aantrekkelijkheid van het winkelgebied door eenvoudigweg te tellen hoeveel voet-

gangers een bepaalde plaats in de binnenstad (winkel, winkelstraat, plein) bezochten. Monheim (1998) laat zien dat op 

deze manier een indruk wordt verkregen welke plaatsen veel worden bezocht. Hij wijst daarbij op de toegankelijkheid, 

zowel naar als in de binnenstad:  

“Whereas much emphasis is given to the accessibility of the city centre from outside, the ‘inner accessibility’ of 

the city centre is just as important.”  

Op microniveau wordt vooral gekeken naar de karakteristieken van voetgangersverplaatsingen, zoals het vinden van de 

juiste route en het ontwijken van obstakels (Kurose et al., 2001). Resultaten van onderzoek op microniveau leiden bij-

voorbeeld tot richtlijnen voor het ontwerp van voetgangersgebieden (Zhu, 2008). Voetgangersstromen op microniveau 

zijn wel vergeleken met natuurkundige processen, zoals de verspreiding van gas door een ruimte of newtoniaanse model-

len van kracht en snelheid (Handerson, 1974; Helbing et al., 2001). Ook principes vanuit de cognitieve wetenschappen en 

de psychologie geven inzicht in het keuzeproces van de bezoeker op microniveau. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat voet-

gangersbewegingen voor een belangrijk deel worden bepaald door wat het winkelend publiek ziet en ervaart van de 

morfologie van de omgeving (Zhu, 2008). 



 LOOPROUTES IN DE BINNENSTAD 10 

 

 

De opsomming van de bovenstaande drie niveaus is tevens te lezen als een chronologische geschiedenis van verschuivin-

gen in deze geografische discipline. In de huidige tijd is er veel meer aandacht voor onderzoek op microniveau en daar zal 

in dit onderzoek dan ook alle aandacht naar uit gaan.  

Binnensteden worden dus in grote mate bepaald door de aanwezigheid van winkels. Maar dat zijn niet de enige elemen-

ten die in het hart van een grote stad te vinden zijn. Zeker bij de oudere steden zijn de historie, de culturele voorzienin-

gen en de eetgelegenheden eveneens redenen om de binnenstad met een bezoek te vereren. Dit is ook het geval in 

Utrecht, de stad die hier centraal staat. Omdat dit onderzoek een case study betreft naar de binnenstad van Utrecht zal in 

de volgende paragraaf verder worden ingezoomd op de Utrechtse binnenstad en haar bezoekers. 

2.2 Bezoekers aan Utrecht 

2.2.1 Bezoekers en bewoners 

Voordat de kenmerken van de bezoekers van Utrecht aan de orde komen, is het belangrijk om uit te leggen waarom er 

een onderscheid wordt gemaakt in bewoners en bezoekers van de Utrechtse binnenstad. Het beeld dat iemand heeft van 

een plek is onder andere afhankelijk van de leeftijd, het geslacht en de woonplaats van het individu (Knox & Marston, 

2007). In de loop van dit onderzoek bleek dat de variabele woonplaats significant van invloed is op het beeld dat mensen 

hebben van de Utrechtse binnenstad. In de analyse van het onderzoek naar mental maps wordt het bewijs hiervoor aan-

geleverd (zie ook § 8.2).  

Op basis van de factor woonplaats kunnen de gebruikers van de binnenstad van Utrecht worden opgesplitst in twee 

groepen: gebruikers die buiten Utrecht wonen (bezoekers) en gebruikers die in Utrecht wonen (bewoners). De binnen-

stad van Utrecht zal door deze groepen op een verschillende manier worden ervaren. In deze paragraaf wordt toegelicht 

wat een bewoner van een stad onderscheidt van een bezoeker van diezelfde stad. De kern van het verschil tussen een 

bewoner en een bezoeker van een stad is eenvoudig: de woonplaats. De bewoner woont in de betreffende stad, de be-

zoeker woont buiten de betreffende stad. Deze voor de hand liggende constatering heeft echter consequenties op het 

gebied van sense of place en gebruik. 

2.2.2 Sense of place en territorialiteit 

Een eerste gegeven is dat bezoekers in vergelijking met bewoners per definitie minder binding hebben met de stad waar-

in ze op bezoek zijn. Geografen leven namelijk met de veronderstelling dat 'all things are related, but near things are 

more related than far things', de informele Eerste wet van de geografie van Waldo R. Tobler. Volgens deze wetmatigheid 

is de verbondenheid van bezoekers met de stad van bezoek dus kleiner dan bij bewoners van die stad. In dit kader past 

het concept sense of place. Sense of place is voor insiders (bewoners) het gevoel dat wordt opgewekt als gevolg van de 

ervaringen en herinneringen aan de stad waarin ze wonen. Voor outsiders (bezoekers) is sense of place de kracht van het 

karakter van een stad, dat versterkt wordt door onderscheidende landmarks en leefwijze van de inwoners (Knox & 

Marston, 2007). 

In de geografie wordt het gevoel van verbondenheid met een plek ook concreet in het concept territorialiteit. Dit concept 

refereert aan de aanhoudende binding van individuen of volkeren met een specifieke locatie of gebied (Knox & Marston, 

2007). Hierbij is het essentieel om te beseffen dat wanneer men zegt dat een groep mensen op een plaats ‘hoort’, daar-

mee tegelijk wordt gezegd dat andere groepen daar niet horen, wat zelfs tot gewelddadige conflicten kan leiden (Hollo-

way & Hubbard, 2001). Gelukkig is de ernst van de conflicten tussen bezoekers en bewoners van een stad zelden van dien 

aard. Wel kan de waardering van een binnenstad sterk verschillen tussen inwoners van een stad en de bezoekers ervan. 

2.2.3 Gebruik 

Behalve de binding met de plek is er ook het concrete gebruik ervan. Mensen willen voor niet-dagelijkse boodschappen 

verder reizen dan voor dagelijkse boodschappen (Locatus, 2006). Een bezoeker zal Utrecht dus wel bezoeken voor zijn 

niet-dagelijkse boodschappen, maar niet voor zijn dagelijkse inkopen. Deze boodschappen zal hij in eigen dorp of stad 
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doen. Een bewoner van Utrecht kan echter zowel voor zijn of haar dagelijkse als niet-dagelijkse boodschappen terecht in 

Utrecht. Kortom, ook het doel van het bezoek maakt onderscheid tussen bewoners en bezoekers.  

De binnenstad is voor de bezoeker veel minder onderdeel van de life-world, de vanzelfsprekende context voor het alle-

daagse leven, de context waaraan hij geen bewuste aandacht meer hoeft te schenken (Knox & Marston, 2007). Een be-

zoeker zal vaker een ontdekkende tocht door de onbekende binnenstad maken dan de bewoner die zich meer routineus 

door zijn dagelijkse omgeving beweegt.  

Nog concreter is bekend dat bewoners en bezoekers verschillende manieren hanteren om zich binnen een stedelijk stra-

tenpatroon te oriënteren (Zhu, 2008; Haklay et al., 2001). Bewoners kiezen vaker de kortste route om op een locatie te 

komen en veranderen daarbij meerdere keren van richting. Bezoekers kiezen eerder een weg waarbij ze zo min mogelijk 

van richting hoeven te veranderen. Logischerwijs heeft dat consequenties voor de bezoekersstromen van bepaalde stra-

ten en districten. Beide groepen zullen van verschillende type straten gebruik wensen te maken (Nes, 2005). Ook daarom 

is het zinnig om onderscheid te maken in bezoekers en bewoners van Utrecht. 

2.2.4 De binnenstad van Utrecht 

De Utrechtse binnenstad trekt miljoenen bezoekers per jaar. Zij komen naar de binnenstad om te eten, evenementen te 

bezoeken, te winkelen of de historische binnenstad te bekijken. ‘De binnenstad’ heeft voor iedereen zijn eigen betekenis 

en voor iedereen zijn eigen grenzen. In promotionele websites van de gemeente Utrecht wordt de binnenstad van 

Utrecht vaak beschreven als het gedeelte van de stad tussen Ledig Erf, het Lucasbolwerk, Catharijnesingel en Wittevrou-

wensingel. De binnenstad van Utrecht wordt door de ondernemersverenigingen uiteraard positief beschreven, waarbij 

het opvalt dat de diversiteit en de esthetische kwaliteit extra aandacht krijgen (Platform Binnenstad Utrecht, 2006): 

“De Utrechtse binnenstad is een prachtig stuk Nederland, met parken, De Dom, het stadhuis, een diversiteit aan 

winkels, vele musea en galeries, gezellige horeca, de singels en grachten en prachtige monumentale panden. 

Utrecht is de tweede monumentenstad van Nederland.” 

Op de website van DigiCity Utrecht wordt aangestipt waarom toeristen juist Utrecht zouden moeten bezoeken:  

“Utrecht is Hollands second better: De stad is overzichtelijker, persoonlijker, gemoedelijker en bovendien met 

haar 2000 jaar oude geschiedenis beduidend ouder dan Amsterdam.” 

Verder worden de ‘vele cultuurschatten’, de ‘centrale winkelplek’, het ‘culinaire paradijs’ en de ‘grootste en beste univer-

siteit van Nederland’ genoemd. Men is trots op bekende Nederlanders als Dick Bruna en Gerrit Rietveld. Ook de historie 

wordt benadrukt: acht Middeleeuwse kerken, de hoogste kerktoren van Nederland en de unieke werfkelders. Cultureel 

heeft Utrecht bezoekers eveneens veel te bieden: bijzondere muziek- en theaterevenementen, unieke musea en vele 

goede restaurants (Digicity, 2009).  

In 2004 telde de Utrechtse binnenstad 773 winkelvestigingen, waarvan 109 voor dagelijkse boodschappen en 664 voor 

niet-dagelijkse boodschappen. In de meeste andere wijken in Utrecht ligt deze verhouding duidelijk anders, namelijk fifty-

fifty. Dat blijkt uit de Detailhandelsmonitor van de gemeente Utrecht (2005). De binnenstad richt zich dus in het bijzonder 

op niet-dagelijkse boodschappen, hoewel de winkelvestigingen voor dagelijkse boodschappen verhoudingsgewijs wel 

langzaam toenemen. 

2.2.5 Bezoekerskarakteristieken 

Utrecht profileert zich met een leuze als ‘de winkelstad van Nederland met historisch besef’ (Platform Binnenstad 

Utrecht, 2006). De binnenstad wordt op deze manier op de kaart gezet als winkelgebied en als historische omgeving. Het 

Platform heeft dan ook als doelstelling:  

“Zo veel mogelijk kwaliteitsbezoekers naar de historische binnenstad halen, deze zo lang mogelijk vermaken en 

zo veel mogelijk te laten besteden aan cultuur, in de horeca en in de winkels.”  
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Het beeld dat bezoekers aan Utrecht hebben, wordt vooral bepaald door de Domtoren en Hoog Catharijne. De bekend-

heid van de grachten en werven is minder groot. Bezoekers die in de afgelopen drie jaar Utrecht hebben bezocht, kunnen 

meer en andere elementen noemen dan bezoekers die nog nooit of al meer dan drie jaar niet in Utrecht zijn geweest. Het 

blijkt dat Utrecht er relatief goed in slaagt om bezoekers terug te laten komen (Utrecht Experience, 2005). Utrecht wordt 

per jaar door ruim 2,7 miljoen mensen bezocht, met een gemiddelde bezoekfrequentie van 2,7 keer. Dat betekent dat er 

jaarlijks ruim 7 miljoen bezoeken aan de Domstad worden gebracht. De bereikbaarheid van Utrecht met het openbaar 

vervoer is goed te noemen, liefst 50% van de bezoekers komt per trein. Ter vergelijking: Den Haag (25%) en Rotterdam 

(19%) scoren op dit punt veel lager (ContinuVakantieOnderzoek, 2008).   

De Utrechtse binnenstad wordt door bezoekers met name gewaardeerd om haar compactheid, historische gebouwen, 

centrale ligging, kleinschaligheid en voorzieningenaanbod. Belangrijke redenen om Utrecht te bezoeken zijn: de histori-

sche binnenstad, de musea, de muziekcentra, de winkels, de evenementen, Hoog Catharijne en de Jaarbeurs (Platform 

Binnenstad Utrecht, 2006). Men bezoekt de stad dus vooral om het winkelen en de cultuur in een historische context. 

Voor bezoekers aan Utrecht is winkelen voor het plezier (60%) het belangrijkste bezoekmotief, gevolgd door lun-

chen/dineren (32%), op terrasje zitten (24%), evenementbezoek (11%) en maken van een stadswandeling (10%).  

De Utrechtse binnenstad is een van de drukste van Nederland. Ruim 831.000 passanten bezoeken wekelijks het winkel-

gebied. Drukke passages zijn Vredenburg en Lange Viestraat, maar het drukste punt is de centrale as in Hoog Catharijne, 

hier komen op een zaterdag zo’n 80.000 passanten (Locatus, 2006). Het Platform Binnenstad Utrecht concludeert:  

“Bezoekers van buiten de stad weten de Steenweg, Oudegracht en Hoog Catharijne goed te vinden. Om bezoe-

kers ook naar de randen van het kernwinkelgebied te verlokken, is een betere bewegwijzering van deze straten 

nodig. (…) Mensen die een binnenstad bezoeken volgen vaak de mensenstromen. Looproutes mogen daarom niet 

verzanden of stoppen. Lege panden of donkere hoeken of stegen nodigen niet uit om door te lopen. De histori-

sche binnenstad van Utrecht kent een aantal van deze probleemgebieden: Domplein, Potterstraat, Voorstraat, 

Lange Jansstraat en Korte Jansstraat.” 

2.3 Kevin Lynch 

Het karakter en beeld dat mensen kunnen hebben van een stad is al even aangestipt. Kevin Lynch (1960) was een van de 

eerste wetenschappers die mentale ‘beelden’ van steden bestudeerde. Zijn boek The image of the city doet verslag van 

zijn bevindingen nadat mensen plattegronden schetsten van drie grote steden in de VS. Zijn boek heeft velen na hem 

geïnspireerd. Lynch stelde dat mensen de stad voornamelijk waarnemen als een gebouwde omgeving, bestaande uit 

kenmerkende paths, edges, districts, nodes en landmarks (Lynch, 1960; Knox & Marston, 2007). Samen vormen zij het 

beeld van de stad. Het beeld van de stad of van een plek kan zwak en sterk zijn. Lynch gebruikt hiervoor het concept 

imageability. Imageability is de kwaliteit van een fysiek object die ervoor zorgt dat het object een sterk beeld achter laat 

bij een persoon. Het zijn de vorm, kleur en samenstelling die een krachtig beeld vormen in de hoofden van mensen. Een 

‘highly imageable city’ verleidt het oog en het oor en maakt het individu attent op zijn omgeving, waardoor hij beter geo-

riënteerd is en zich er makkelijker door kan bewegen (Lynch, 1960). 

2.3.1 Paths 

Voor het onderwerp van deze scriptie verdienen de paths bijzondere aandacht, daar zij het meest samenhangen met (de 

beleving van) routes. Paths zijn dominant in veel individuele beelden van de binnenstad. Ze zijn de belangrijkste bron 

voor de organisatie van het stedelijke gebied (Lynch, 1960, p. 84). Verschillende paths vormen tezamen een netwerk van 

lijnen waarlangs verplaatsingen plaatsvinden en zijn de krachtigste middelen om de stedelijke complexiteit te ordenen 

(Lynch, 1960, p. 96). 

Kevin Lynch besteedt in zijn boek The image of the city een aparte paragraaf (p. 95-99) aan het ontwerp van paths. Hij 

stelt dat de belangrijkste paths zich moeten onderscheiden van hun omgeving door een unieke kwaliteit, zoals: bijzonde-

re verlichting of bijzondere groenvoorziening, een concentratie van bepaalde voorzieningen of activiteiten, een unieke 
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samenstelling van geuren of geluiden, een karakteristieke ruimtelijke kwaliteit of een specifiek materiaal voor de bestra-

ting of de aangrenzende panden. 

De paths die een of meerdere van deze kwaliteiten bevatten, vormen het skelet van het beeld van de stad. Andere be-

langrijke aanwijzingen die helpen om de imageability van een path te versterken, zijn:  

 

1.  Zorg voor continuïteit door een of meerdere van bovenstaande kwaliteiten consistent toe te passen op het path. 

Op die manier wordt het path als een geheel waargenomen. De aanwezigheid van mensen die zich verplaatsen 

uit gewoontegedrag kan dit beeld versterken.  

2.  Benadruk de richting van het path. Een path wordt feitelijk waargenomen als een ding dat ergens naartoe leidt. 

Het path moet dit idee versterken. Bijvoorbeeld door het gevoel van vooruitgang te versterken (helling, opvoe-

ren van bewegwijzering, steeds hogere concentratie winkels of publiek, kleur of textuur van beplanting) 

3.  Zorg voor checkpoints. Behalve het gevoel van richting van een path is het voor de gebruiker ook belangrijk dat 

hij weet waar hij zich bevindt. Aflopende huisnummers kunnen daarbij bijvoorbeeld van dienst zijn, maar ook 

een bepaald markeringspunt, zodat mensen altijd ‘voor’, ‘bij’ of ‘na’ een bepaald punt zijn. Als een looproute een 

serie van dat soort momenten kent, krijgt het een doel in zichzelf en wordt het een waardevolle ervaring. 

4.  Het path, of zijn einddoel, moet zichzelf visueel etaleren. Een grote brug doet dat, of het silhouet van een land-

mark aan het einde van het path.  

Deze variabelen dienen als indicatoren van de imageability van de straten in Utrecht in het verloop van het onderzoek. 

2.3.2 Landmarks, nodes, districts, edges 

De andere stedelijke elementen bespreekt Lynch (1960) in een gezamenlijke paragraaf.  

Over edges zegt hij dat de imageability versterkt wordt wanneer er, net als bij paths, sprake is van een bepaalde continuï-

teit van de edge en als het zich visueel etaleert. Een goed voorbeeld is de rij wolkenkrabbers die grenst aan Central Park 

in New York. Voor een edge is het tevens belangrijk om een gevoel van ‘binnen/buiten’ te creëren.  

Landmarks moeten in de eerste plaats duidelijk afsteken bij hun ruimtelijke context of achtergrond. Dat kan op vele ma-

nieren, zoals het silhouet van een toren tussen lage daken, nette bestrating in een modderige straat, of een kerk tussen 

winkels. Andere belangrijke eigenschappen die de imageability van een landmark kunnen versterken: een eenduidige 

vorm, een hoge mate van detail, van verre zichtbaar en vaak zichtbaar.  

Nodes kunnen hun imageability versterken door duidelijk herkenbaar te zijn zodat ze niet te verwarren zijn met andere 

plekken. Tevens is het belangrijk dat ze een scherpe grens hebben. Wanneer er op een node vaak een wisseling van 

transportmiddel plaatsvindt (station, bushalte, fietsenstalling), zal dit versterkend werken. 

Districts verhogen hun imageability wanneer ze een heldere fysieke homogeniteit bezitten (zelfde verlichting, beplanting, 

bestrating, kleuren) en wanneer ze duidelijk begrensd zijn. Daarnaast kan een sterke interne ordening meewerken. 

2.3.3 Verder onderzoek 

Met de indeling van Lynch in de hand zijn andere wetenschappers verder gegaan met onderzoek naar het beeld van de 

stad. Zo geven Dalton & Bafna (2003) aan dat de ‘leesbaarheid’ van de stad, waarbij Lynch’ classificatie behulpzaam kan 

zijn, niet alleen van belang is voor de routevorming:  

“The legibility of the city can be recognized and can be organized into a coherent pattern that is significant not 

only for aiding practical tasks such as way-finding, but also that it is central to the emotional and physical well-

being of the inhabitant population, personally as well as socially.” 
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Een heldere indeling van de stad leidt tot een betere routevorming, maar tegelijk helpt het mensen om zich meer ver-

trouwd, veiliger en meer thuis te voelen in de stad. De elementen die Lynch onderscheidt ‘verdelen’ de stad in verschil-

lende elementen en construeren daardoor ook een indeling op basis waarvan bezoekers hun route kunnen bepalen. 

Kortom, een ‘leesbare’ stad biedt duidelijkheid, veiligheid en vertrouwdheid.  

Een waardevolle toevoeging aan de Lynch’ karakteristieken van paths is de definitie van Wardhani, Hariyani & Rizaldi 

(2011). Zij benadrukken dat een path een channel of movement is, waar mensen al lopende ‘door’ een dergelijk path de 

omgeving observeren. Daarnaast stellen ze dat paths van sterk verschillende grootte kunnen zijn. Een snelweg is immers 

een path, maar een smal steegje is dat ook. In de binnenstad worden de uitersten gevormd door brede winkelstraten 

waar ook gemotoriseerd verkeer toegestaan is en nauwe, smalle stegen.  

Districts moeten niet alleen duidelijk begrensd zijn en fysieke homogeniteit bezitten, ze moeten eveneens een heldere 

functie hebben. Wat betreft nodes kan toegevoegd worden dat deze vaak aan de rand van een gebied liggen. In het groot 

kan dat gelden voor luchthavens en stationsgebieden, maar op binnenstadschaal geldt vaak hetzelfde principe. Land-

marks ten slotte functioneren normaal gesproken al jaren- of zelfs eeuwenlang als eenduidig, karakteristiek en afstekend 

bij de omgeving (Wardhani, Hariyani & Rizaldi, 2011; Yeung & Savage, 1996). 

Kevin Lynch heeft met behulp van deze begrippen ontrafeld hoe de verbeeldingskracht van stedelijke elementen werkt. 

Anderen hebben aan de hand van zijn classificatie verder onderzoek verricht. Deze studies richten zich in verschillende 

landen, op verschillende schaal op verschillende doelgroepen. Maar steeds stond het beeld dat mensen hebben van een 

stad centraal. Dit beeld blijkt een belangrijke bron voor het maken van keuzes in de looproutes. Hoe deze routes gekozen 

worden, is het onderwerp van de volgende paragraaf.  

2.4 Routekeuze 

In deze paragraaf wordt besproken hoe individuen keuzes maken met betrekking tot looproutes. In de volgende para-

graaf zal de beleving van het lopen van een route worden toegelicht. Deze twee elementen (keuze en beleving) vormen 

de basis voor het conceptueel model dat in § 2.6 gepresenteerd wordt.  

Bij het bepalen van de te volgen route zal een individu altijd 

gebruik maken van zijn of haar beeld van de omgeving. In de 

geografie wordt dit de mental map of cognitive map genoemd 

(de linker box in figuur 2). De werking van mental maps wordt 

verder toegelicht in § 4.1. Voor nu is het genoeg te weten dat 

de mental map kennis bevat van de omgeving, op een manier 

die behulpzaam is voor een individu en zijn of haar relatie met 

die omgeving (Holloway & Hubbard, 2001). In onze tijd is er 

een brede consensus dat mental maps niet alleen het ruimte-

lijke gedrag verklaren, maar ook mentale constructies zijn die gedrag daadwerkelijk beïnvloeden (Kitchin, 1997). Gärling 

(1989) verwoordt het als volgt:  

“A basic tenet in this research is that cognitive maps provide information about travel destinations on the basis of 

which spatial decisions and choices are made.” 

Het nemen van beslissingen met betrekking tot ruimtelijk gedrag is een complexe materie waar veel over geschreven is. 

Relevante theorieën in deze discipline noemen verschillende factoren die van invloed zijn op een beslissing aangaande de 

te volgen route. Deze zijn in te delen in fysieke, sociaal-culturele en cognitieve factoren. Fysieke factoren hebben een 

materiële verschijningsvorm en zijn vaak statisch. Sociaal culturele factoren zijn factoren die te maken hebben met de 

samenstelling, het gedrag en de verwachtingen van mensen in de omgeving van het individu. Cognitieve factoren richten 

zich op de kenmerken van het individu. In het vervolg van deze paragraaf worden deze verschillende factoren uitgewerkt. 

De paragraaf sluit af met een bespreking van ruimtelijk gewoontegedrag bij voetgangers en het doorbreken daarvan. 

Figuur 2: Model ruimtelijk keuzegedrag, Golledge & Stimson 1997 
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2.4.1 Fysieke factoren 

Uiteraard is de ruimtelijke configuratie een onmisbare component in het maken van ruimtelijk beslissingen. Een gebied 

met een duidelijke ruimtelijke structuur vereenvoudigt keuzes met betrekking tot de te volgen route (Peponis et al., 

1990). Een andere belangrijke factor is de lengte van de route. Meerdere onderzoeken (Borgers & Timmermans, 1986; 

Seneviratne & Morrall, 1986; Bovy & Stern, 1990) wijzen uit dat veel voetgangers kiezen voor de route met de kortste 

afstand. Hill (1982) concludeert na zijn analyse van de keuzestrategieën van voetgangers met betrekking tot routes dat 

directheid (directness) de belangrijkste reden is voor het kiezen van een bepaalde route. De directheid van een route 

behelst niet alleen de lengte, maar ook de complexiteit van de route, dat wil zeggen: het aantal keer dat tijdens het lopen 

van een route van richting moet worden veranderd. Ook de aangenaamheid (pleasantness) van een route kan invloed 

hebben op de keuze (Bovy & Stern, 1990). 

Een aantal andere fysieke elementen wordt in de literatuur aangestipt: mate van voetgangerscongestie en hoeveelheid 

gemotoriseerd verkeer (Marchand, 1974), maar ook het aantal kruisingen, de mate van luchtvervuiling en geluidsoverlast, 

het gevoel van veiligheid en de bescherming tegen slechte weersomstandigheden (Hoogendoorn & Bovy, 2004).  

De fysieke eigenschappen van een gebied zijn niet de enige bepalende fysieke factoren. Ook de fysieke mogelijkheden 

van het individu zijn bepalend. Het menselijk lichaam kent zijn beperkingen, en die verschillen per persoon. De leeftijd of 

een handicap kunnen de te volgen route beïnvloeden. 

2.4.2 Sociaal-culturele factoren 

Behalve de fysieke factoren zijn er ook sociaal-culturele factoren betrokken bij het maken van keuzes ten aanzien van de 

te volgen route. Om aan te sluiten bij het laatstgenoemde aspect, het menselijk lichaam, kan ook gesteld worden dat 

bijvoorbeeld kleding, tatoeages of piercings een grote invloed hebben op het bepalen van de route. Een mens kan zich 

ongewenst voelen in bepaalde gebieden, op basis van zijn of haar uiterlijke kenmerken. 

Ook wanneer een individu niet zozeer opvalt vanwege uiterlijke kenmerken, is er een aantal geschreven en ongeschreven 

regels omtrent ruimtelijk gedrag. Bij het bepalen van een route voelt een mens zich niet volledig vrij in zijn doen en laten. 

De dominante sociaal-culturele omgeving bestempelt gedrag als wenselijk of onwenselijk. Deze vorm van transgressie 

(letterlijk: het overschrijden van geografische en sociale grenzen) vindt plaats wanneer mensen gedrag vertonen dat niet 

conform is aan de dominante sociale waarden (Holloway & Hubbard, 2001). 

Sociaal-culturele eigenschappen werken twee kanten op. Niet alleen kan het gedrag of het uiterlijk van individu als 

(on)wenselijk worden ervaren door de omgeving, ook de omgeving zélf kan door mensen op allerlei manieren worden 

gezien. De sociaal-culturele karakteristieken van anderen kunnen leiden tot het ontwijken of bezoeken van bepaalde 

gebieden waar deze mensen relatief veel aanwezig zijn. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om grote groepen jongeren op 

en om Neude, zwervers en drugsgebruikers rond Hoog Catharijne, maar ook winkelend publiek op de Oudegracht. Zulke 

groepen kunnen als dominant worden ervaren - ook al hebben ze dat zelf mogelijkerwijs niet door. 

2.4.3 Cognitieve factoren 

Welke factoren doorslaggevend zijn in het nemen van een beslissing over een route is ook sterk afhankelijk van cognitie-

ve elementen, zoals het doel van de trip (Bovy and Stern, 1990). Shriver (1997) maakt in haar onderzoek naar de invloed 

van de omgeving op het gedrag van voetgangers onderscheid in de verschillende doelen die een voetganger kan hebben 

bij het maken van een wandeling: lichamelijke training, lopen met de hond, socializen, winkelen, persoonlijke zaken, het 

bereiken van de auto/fiets/bus en andere outdooractiviteiten. Wanneer het winkelgedrag nader wordt bekeken kan 

geconcludeerd worden dat mensen er verschillende motieven op nahouden die hun gedrag verklaren. In het onderzoek 

van Millonig en Gartner (2007) wordt de suggestie gedaan dat er twee mobility types zijn onder het winkelend publiek: 

 de broadly interested flaneur, gekarakteriseerd door een laag tempo,  wisselende looprichtingen, veel stops bij 

verschillende zaken en een gevarieerde interesse;  

 en de goal-oriented, efficient go-getter, gekarakteriseerd door een hoog tempo, korte routes en specifieke en 

gerichte interesse.  
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Er kan daarnaast onderscheid worden gemaakt in twee soorten bezoekers: hedonic en utilitarian. De eerste groep legt 

nadruk op het plezier en het genot van het bezoeken van de binnenstad, terwijl de utilitarian meer doelgericht en effici-

ënt een bezoek brengt (Batra & Ahtola, 1991; Allard, Babin & Chebat, 2009; Hirschman & Holbrook, 1982). Dit komt in 

grote mate overeen met het onderscheid in flaneur en go-getter. Uiteraard is een individu zelden één van beide typen, 

maar bevindt zich ergens op een spectrum tussen beide typen. Ten slotte heeft ook de mate van vertrouwd zijn met een 

gebied invloed op het bepalen van een route (Hoogendoorn & Bovy, 2004). 

2.4.4 Gewoontegedrag 

In aansluiting op de constatering dat de binnenstad voor de bewoner van een stad een onderdeel is van zijn life-world (zie 

§ 2.2.3), gaat deze paragraaf dieper in op het gewoontegedrag. Gärling & Garvill (1993) hanteren de volgende definitie 

van gewoontegedrag:  

“Habit or habitual choice has been defined as choosing to perform a behavior without deliberation.” 

Conceptueel gezien betekent dit in het model voor ruimtelijk keuzegedrag van Golledge & Stimson (figuur 2) dat de re-

trieval of alternative places/paths niet langer plaatsvindt. Dit gewoontegedrag is goed te verklaren. De kosten (tijd, geld, 

energie) van het zoeken en uitvoeren van nieuwe alternatieven kunnen hoog zijn en de verwachte opbrengsten te laag of 

te onzeker. Het herhalen van gedrag uit het verleden is vaak makkelijker omdat het minder energie kost. Daarnaast is 

zoiets minder risicovol omdat onbekende gebieden kunnen leiden tot niet bevredigde behoeften of vervelende confron-

taties. Dat is met name het geval wanneer een individu begrensd is door tijd, budget of sociale verplichtingen (Gärling & 

Axhausen, 2003). Twee zaken lijken gewoontegedrag te kunnen versterken. Gewoontegedrag wordt in de eerste plaats 

sterker wanneer het aantal malen dat het gedrag in het verleden is toegepast, groter wordt. Ook de stabiliteit van de 

omgeving is van belang. Wanneer de omgeving snel verandert, zullen keuzes over toekomstig gedrag minder kunnen 

steunen op gedrag uit het verleden, omdat de situatie gewijzigd is (Ouellette & Wood, 1998). In de literatuur wordt veel-

vuldig rekening gehouden met gewoontegedrag. De eerder genoemde auteurs Seneviratne en Morrall zagen in hun on-

derzoek naar de herkomst en bestemming van voetgangers dat 21,7% van de voetgangers een route koos uit gewoonte. 

Echter, in de literatuur is opvallend weinig bekend over het doorbreken van gewoontegedrag bij voetgangers. Onder 

autogebruikers is dit proces bijvoorbeeld veel vaker beschreven. In dit onderzoek zal ook aandacht worden besteed aan 

het doorbreken van gewoontegedrag bij respondenten. 

2.4.5 Over bezoekers 

Bezoekers zijn op bezoek. Dat betekent dat ze min of meer te gast zijn en ze zich meestal anders zullen gedragen dan 

bewoners van de stad. Het gedrag van de bezoeker is gebaseerd op verwachtingen, normen, beelden en zal bestaan uit 

een combinatie van routine en nieuwe interactie tussen bezoeker en omgeving. Sacareau en Stock (2003) formuleren dat 

als volgt: 

“Tourist practices can be defined as a set of learned competences and skills (including specific norms and expec-

tations) articulated in routine activities and refering to temporary encounters that tourists have with their envi-

ronment.” 

Er blijkt een duidelijk onderscheid tussen individuen die voor de eerste keer een stad bezoeken en terugkerende bezoe-

kers. De laatste groep vermijdt al snel de toeristische hotspots en gaat zijn of haar eigen route kiezen waarbij de focus ligt 

op ‘het dagelijkse stadsleven’ (Freytag, 2008). Routine of gewoontegedrag speelt bij toeristen, vaak incidentele bezoe-

kers, een minder grote rol bij het bepalen van de route. Wel zijn er parallellen te zien in de routebepaling van incidentele 

bezoekers wanneer ze verschillende binnensteden bezoeken. Men zal zich steeds op een soortgelijke manier oriënteren 

en een weg zoeken door de binnenstad. Ook hierbij is dus, weliswaar op een andere manier, sprake van gewoontegedrag 

en een mate van routine (Kemperman et al., 2009). 

De keuze voor een bepaalde route hangt af van een heel scala aan factoren. In deze paragraaf zijn deze zaken verdeeld in 

fysieke, sociaal-culturele en cognitieve factoren. Vervolgens is uitgebreid stilgestaan bij de rol van gewoontegedrag, om-

dat dit, hoe uiteenlopend de keuzes ook mogen zijn, vaak bepalend is voor de uiteindelijk gevolgde route. Na verloop van 
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tijd wordt keuze een steeds minder bewust proces en gaat een persoon over op onbewuste, maar ooit opgebouwde 

principes. Omdat dit onderzoek specifiek geïnteresseerd is in de bezoeker aan de binnenstad, is hier eveneens aandacht 

aan besteed.  

De volgende paragraaf benadrukt niet de keuze voor de route, maar de looproute zelf. Centraal staat de routebeleving, 

de wijze waarop een individu reageert op de omgeving tijdens het lopen van een bepaalde route.  

2.5 Routebeleving 

Ruimtelijk keuzegedrag heeft alles te maken met het individu, de omgeving en de ervaring van de ruimte. In deze para-

graaf ligt de focus enerzijds op de beleving van de ruimte, zoals de rol van emoties, zintuigen, en betekenistoekenning. 

Anderzijds staat ook het individu centraal. Welke rol spelen persoonskenmerken zoals leeftijd, inkomen en geslacht in de 

beleving van de omgeving? Hoe kunnen verschillende typen shoppers geclassificeerd worden? Deze paragraaf zal eerst 

factoren van beleving toelichten, vervolgens een aantal sociaaldemografische kenmerken bespreken en ten slotte laten 

zien hoe verschillende mensen de route verschillend beleven. Daarbij spelen de begrippen topophilia en topophobia een 

belangrijke rol.  

2.5.1 Ontwikkeling van ruimtebeleving 

Veel onderzoek op het gebied van waardering van de binnenstad werd gedreven door de mogelijkheid om de gebouwde 

omgeving te manipuleren voor sociale, culturele en economische doelen. Er werden studies gedaan naar de rol van men-

selijke perceptie van plaatsen en de manier waarop perceptie van de omgeving invloed heeft op de looproutes van voet-

gangers. Consumenten waarderen de binnenstad als winkelgebied onder andere vanwege het grote aanbod en de mix 

van winkels. Daarnaast is ook de winkelsfeer van belang, een omgeving waar winkelen de belangrijkste activiteit is, maakt 

de binnenstad voor veel mensen aantrekkelijk. Teller & Reutterer (2008) maken onderscheid tussen een aantal factoren 

die bepalen hoe de consument het winkelgebied waardeert: toegankelijkheid en parkeermogelijkheden (bereikbaarheid), 

het aanbod van winkels (mate van mix), sfeer, aankleding en inrichting (omgevingsfactoren) en de loopafstanden in me-

ters en minuten. 

Voor een bezoeker is het fysieke ontwerp van de omgeving van het winkelcentrum extra belangrijk, omdat de fysieke 

omgeving het eerste is wat visueel wordt waargenomen en de beleving van de ruimte beïnvloedt (Paige & Littrell, 2003; 

Yüksel & Yüksel, 2007). Verder hangt de routekeuze voor bezoekers af van de aantrekkelijkheid en uitstraling van de 

straat, het aanbod van de winkels en voorzieningen, de looproutegeschiedenis en de nabijheid van het start- en eindpunt 

van de route. De meeste bezoekers proberen een rondwandeling te maken, maar hebben geen problemen met het twee 

keer bewandelen van hetzelfde pad (Kemperman et al., 2009). 

In de loop van de afgelopen decennia zijn de accenten in het wetenschappelijk onderzoek naar binnenstad, winkelgedrag 

en looproutes verschoven. Vanaf de jaren ’60 ontwikkelt zich over de volle breedte van de geografie de behavioural ap-

proach als antwoord op de tot dan toe heersende positivistische epistemologie. Er kwam meer aandacht voor de redenen 

van ruimtelijk gedrag in plaats van het beschrijven van de ruimtelijke uitingen van gedrag (Golledge, 1981). Onderzoekers 

realiseerden zich dat mensen cognitive maps gebruiken om de omgeving te begrijpen (Golledge & Stimson, 1987).  

Nog weer later worden de concepten space en time, die tot dan toe als absoluut of relatief werden gezien, op losse 

schroeven gezet. Space en time worden gezien vanuit een relationeel perspectief, waarbij beide concepten voortkomen 

uit de relaties tussen entiteiten en ze geen gegeven grootheden meer zijn. Beide begrippen zijn puur afhankelijk van de 

context en zijn een uitkomst in plaats van een gegeven. Voor de geografie betekent dit dat de ruimte niet langer kan 

worden gezien als een solide continuïteit, maar veel meer als een heterogeen, dynamisch en onoverzichtelijk concept. De 

ruimte bestaat slechts door de manier waarop zij beleefd wordt door het individu (Harvey, 2006). Vanuit dit perspectief is 

het minder zinvol de ruimte te meten met landmeters of vast te leggen op plattegronden. Diezelfde energie kan beter 

worden gestoken in het onderzoeken van de beleving van de ruimte, want dat is de ruimte. Diezelfde lijn wordt in dit 

onderzoek aangehouden. 
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Tegelijk met de veranderende inzichten omtrent ruimte en tijd, groeide ook het inzicht dat de aantrekkelijkheid van het 

stadscentrum niet alleen wordt bepaald door de fysieke omgeving, maar door een totaalbeeld van de ruimte, dat wordt 

gevormd door de interactie van de bezoeker met de omgeving. De stadsgeograaf Monheim (1998) beschrijft dat als volgt:  

“The attractiveness of the city centre depends not only on its physical structures but very much on the subjective 

perception of them; therefore judgements on accessibility, goods and services offered and the urban ambiance 

should be recorded”  

 

In dit onderzoek gaat het om de subjectieve perceptie van de fysieke elementen. 

2.5.2 Emotional geography en embodied experience 

In de modernere geografie komt men tot nieuwe ontdekkingen op het gebied van de interactie tussen omgeving en indi-

vidu, ruimte en beleving. De relevantie van gevoel en emotie blijkt onmiskenbaar. Recent is er dan ook sprake van ver-

nieuwde interesse in emotie in de geografie. Dit blijkt uit literatuur over mensen en plaatsen en is zeker meer dan een 

passerende academische trend (Davidson, Bondi & Smith, 2005). In navolging van de oproep van Anderson en Smith 

(2001) om ‘het gevoel en de emotie die de wereld vormen’ verder uit te werken, zijn geografen wereldwijd bezig geweest 

met het beschrijven van de meest uiteenlopende emoties, zoals: schaamte, afgunst, uitsluiting, vertrouwdheid, huiselijk-

heid, onrecht, eenzaamheid, liefde, trots, ontspanning en romantiek (Pile, 2010). Deze emotial turn, ook wel emotional 

geography genoemd, wordt door Davidson & Milligan (2004) als volgt getypeerd: 

“Our emotional relations and interactions weave through and help form the fabric of our unique personal geo-

graphies. (…) Without doubt, our emotions matter. They have tangible effects on our surroundings and can shape 

the very nature and experience of our being-in-the-world. Emotions can clearly alter the way the world is for us, 

affecting our sense of time as well as space.” 

 

Daarom is het niet genoeg om winkelpatronen of binnenstadsfeer te meten, maar zal er aandacht moeten komen voor 

emoties op individueel niveau, die de relatie tussen individu en ruimtelijke context verklaren. Deze interactie van mens 

en omgeving komt tot uiting in embodied experience, de lichamelijke, zintuiglijke ervaring van de omgeving. De zintuigen 

spelen een cruciale rol, sterker nog, de interactie met de wereld is geconstrueerd door onze zintuigen: zien, horen, rui-

ken, proeven en aanraken (Holloway & Hubbard, 2001). Zintuigen verzamelen informatie uit de omgeving en sturen dit 

door naar onze hersenen, waarbij elk zintuig bijdraagt aan een completer beeld van de omgeving. De hersenen filteren en 

selecteren uit de overvloed aan informatie, waardoor er perceptie optreedt. Dit leidt tot een verschil in hoe de omgeving 

werkelijk is en hoe deze cognitief wordt ervaren. Dit proces van filtering, selectie en perceptie is belangrijk voor de bele-

ving van de binnenstad en haar looproutes. 

De rol van embodied experience bij het bepalen van looproutes heeft bijvoorbeeld geleid tot de conclusie dat voetgan-

gersaantallen verdubbelen wanneer de gevoelstemperatuur tussen de 2 en 20 graden Celsius ligt. Wat betreft het gehoor 

is bekend dat wanneer de decibellen van het omliggende verkeer oplopen, voetgangers minder details onthouden van 

hun omgeving, men harder gaat lopen en minder om zich heen kijkt (Zacharias, 2001). 

In dit onderzoek wordt voornamelijk gefocust op de visuele waarneming. Bij de looproutekeuze is het zien van de ele-

menten, de route en de mensen een belangrijk aandachtspunt. De mentale beelden die mensen in hun hoofd construe-

ren zijn opgebouwd uit elementen die men gezien heeft en vervolgens kan reproduceren door ze te tekenen. Hierbij 

ontstaat op papier een representatie van de visuele herinnering van de omgeving. De walk alongmethode met de bijbe-

horende foto’s geven eveneens een visuele representatie van de ruimte weer. Natuurlijk spelen ook andere zintuigen als 

reuk en gehoor een rol bij de ruimtebeleving, maar de focus zal liggen op wat men ziet.  

2.5.3 Sociaaldemografische kenmerken 

Het winkelgedrag van mensen wordt niet alleen bepaald door de ruimtelijke omgeving en de beleving hiervan, maar ook 

door de sociaaldemografische achtergrond van het individu. Uit onderzoek blijkt dat leeftijd, geslacht en inkomen het 

winkelgedrag beïnvloeden. Ook kunnen shoppers worden gecategoriseerd naar gedrag en leefstijl. 



 LOOPROUTES IN DE BINNENSTAD 19 

 

 

GESLACHT 

Dat mannen en vrouwen winkelen verschillend waarderen is geen nieuws. Toch zijn er ook overeenkomsten; 86% van de 

mannen en 87% van de vrouwen vindt prijs een belangrijke overweging in de keuze waar te gaan shoppen, de kwaliteit 

van het winkelgebied bepaalt voor respectievelijk 71% en 73% de locatie. Verschillen tussen beide sekses zitten juist in de 

beleving van het winkelgebied. Slechts 37% van de mannen is het bijvoorbeeld eens met de stelling: “Winkelen is een 

relaxte en plezierige ervaring“, bij vrouwen ligt dit percentage op 67%. Ten slotte is gemak (dichtbij huis, makkelijk be-

reikbaar en een overzichtelijk winkelgebied) voor een man belangrijker dan voor een vrouw (Klein, 1998). 

LEEFTIJD 

Mensen van verschillende leeftijden ervaren de ruimte in de binnenstad op een verschillende wijze. Obstakels, fietspaden 

en trottoirs worden bijvoorbeeld sneller en vaker herkend door oudere mensen. Deze groep hecht ook meer waarde aan 

een veilig en duidelijk aangegeven wandelgebied in de binnenstad, terwijl jongere bezoekers aan de binnenstad vooral 

een snelle route belangrijk vinden. Anderen relativeren juist de rol van geslacht en leeftijd (Bernhoft & Carstensen, 2008):  

“Differences in preferences and behaviour within the group of older respondents can be related to differences in 

health and physical abilities rather than to differences in age and gender.” 

INKOMEN 

Het winkelgedrag en de ruimtebeleving kan ook verschillen tussen inkomensgroepen. Onderzoek van Allard, Babin & 

Chebat wijst op de differentiatie van het winkelgebied voor hedonic shoppers en utilitarian shoppers. Mensen met een 

laag inkomen voelen zich meer aangetrokken tot het hedonic shoppen, terwijl hoge inkomensgroepen juist meer neigen 

naar utilitarian shoppen (Allard, Babin & Chebat, 2009). 

GEDRAG 

Het winkelend publiek is op verschillende manieren te categoriseren. In verscheidene onderzoeken is een poging gedaan 

om onderscheid te maken in typen shoppers. Sit, Merrilees & Birch (2003) onderscheiden bijvoorbeeld de volgende 

shoppers: serious, entertainment, demanding, convenience, apathetic en service shoppers. Een ander onderzoek heeft 

met behulp van een clusteranalyse met 52 variabelen een indeling in zeven typen shoppers opgeleverd: store shopaho-

lics, bichannel shopaholics, time-starved worriers, non-materialistic greens, unwired antishoppers, practical and leisure-

oriented en technoconservatives (Mokhtarian, Ory & Cao, 2009).  

In dit onderzoek is gekozen voor het eenvoudige onderscheid in flaneur en go-getter (zoals besproken in § 2.4.3). Hierbij 

wordt de indeling van Millonig en Gartner gevolgd, omdat dit een heldere tweedeling maakt tussen twee groepen ge-

bruikers. In § 2.4.3 is daarbij al opgemerkt dat een bezoeker lang niet altijd een van beide bezoekerstypen is, maar dat 

deze indeling wel recht doet aan de verschillende motieven om een binnenstad te bezoeken. In hoeverre dit onderscheid 

leidt tot een verschillende routevorming en ruimtebeleving, zal in het empirische deel van het onderzoek worden getest.   

2.5.4 Topophilia en topophobia 

Bij de keuze (§ 2.4) en de beleving (§ 2.5) van de looproute en omgeving speelt de waardering van plekken een belangrij-

ke rol. Een omgeving kan aantrekkelijk zijn of juist afstotend werken. Plekken en routes in de binnenstad kunnen positie-

ve of negatieve associaties oproepen (zie ook § 2.2.2). In deze paragraaf worden beide aspecten benoemd. 

TOPOPHILIA 

De humanistische geograaf Yi-Fu Tuan lanceerde in 1974 de term topophilia, doelend op de liefde van een individu voor 

een bepaalde plek. Die topophilia wordt geconstrueerd door bijvoorbeeld herhaalde prettige ervaringen met een plek, de 

dagelijkse routine die je langs bepaalde plekken brengt of spirituele of familiaire banden met een plek. Een individu kan 

daardoor een emotionele verbinding krijgen met een bepaalde plek. Om gevoel en verbinding met een plaats te krijgen is 

fysieke nabijheid een vereiste. Sommigen beweren dat in onze huidige westerse maatschappij het gebruik van het geïso-

leerde comfort van de auto tot minder binding met de plek leidt, terwijl het wandelen en slenteren langs plekken dit juist 

zou bevorderen (Tuan, 1974).  
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Een concrete uitwerking hiervan is de erkenning dat elk individu bepaalde plaatsen in een land, stad, buurt kent waar hij 

of zij een bijzondere waarde aan toekent. Dat kan een camping in Zwitserland zijn, maar ook een kringloopwinkel in de 

binnenstad van Utrecht. 

Mensen reageren op verschillende manier op hun omgeving. Naast bewondering, vreugde, waardering en opgewekte 

reacties, kan men ook onverschillig, terughoudend, geërgerd of ronduit negatief reageren. Tuan schrijft hierover, onder 

andere na kritiek dat hij in Topophilia nauwelijks aandacht besteedt aan negatieve reacties op de omgeving, in een nieuw 

boek: Landscapes of fear. 

TOPOPHOBIA 

De tegenpool van topophilia is het begrip topophobia. Topophobia wordt gedefinieerd als de fear of place, de angst voor 

een plek. Deze plekken roepen bij een individu emoties van angst, ongemakkelijkheid en bezorgdheid op (Tuan, 1979). In 

het boek People and Place van Holloway en Hubbard (2001) wordt de topophobia van Tuan besproken, waarin deze angst 

wordt opgedeeld in aantal componenten. 

Allereerst is er de angst voor lawaai. Het chaotische lawaai in een stad kan zowel bron voor opwinding als bron voor angst 

zijn. Het oor vangt geluiden op van roepende en schreeuwende mensen, mobiele telefoons, muziek, het geluid van ver-

keer, verkopers, drilboren, alarmen en sirenes. 

Een tweede gedeelte van de topophobia is de angst voor andere mensen. Steden kennen grote inwoneraantallen waar-

door een individu nooit iedereen kan herkennen. De angst voor andere, onbekende mensen en wat zij ons kunnen aan-

doen is een bekende ervaring voor veel mensen. Groepen jonge mensen, mensen van etnische minderheden en bede-

laars kunnen gevoelens van angst oproepen. In dit kader moet ook het concept territoriality worden genoemd. Territoria-

lity (zie ook § 2.2.2) is het besef dat sommige gebieden toebehoren aan bepaalde mensen. Dat impliceert noodzakelij-

kerwijs dat sommige gebieden niet toebehoren aan andere mensen. Mensen voelen zich onveilig wanneer zij geloven dat 

zij zich in het territorium van een ander begeven.  

Als laatste noemt Tuan de invloed van de stedelijke complexiteit op angstgevoelens. De stad is te groot om ons overal 

thuis te voelen. Sommige delen van de stad zijn heel vervreemdend voor veel mensen (verlaten industrieterreinen en 

metrostations). In andere delen van de stad is het heel gemakkelijk om te verdwalen. 

2.6 Conceptueel model 

2.6.1 Achtergrond 

De wijze waarop het bepalen en beleven van een looprou-

te samenhangt met de mental map van een individu is al 

aangestipt, en zal in § 4.1 verder worden toegelicht. In een 

conceptueel model is de samenhang tussen de relevante 

concepten binnen het onderwerp ‘looproutes in binnen-

steden’ te zien. Dit dient als hulpmiddel bij het structure-

ren van de verschillende concepten. De basis voor het 

model is een model van Downs (1970), aangehaald door 

Holloway & Hubbard (2001). Downs gaf het model de titel 

A model of environment and behaviour mee (figuur 3). Het 

model laat zien dat informatie uit de werkelijkheid (real 

world) door middel van zintuigen en het normen-en-waardensysteem leidt tot een partieel, vereenvoudigd en vervormd 

beeld (image) van de werkelijkheid. Dit beeld is de basis voor de beslissingen (decisions) aangaande het gedrag (beha-

viour) in de ruimte.  

Figuur 3: Model van Downs (Holloway & Hubbard, 2001) 
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Figuur 4: Beeld, beslissing, gedrag 

 
 

Het conceptueel model richt zich op drie elementen van het model van Downs: beeld, beslissing en gedrag (figuur 4). De 

andere elementen van het model van Downs behoren niet tot de hoofdelementen van dit onderzoek omdat het voorna-

melijk cognitieve en psychologische processen zijn, zoals informatieverwerking en de invloed van normen en waarden. 

2.6.2 Conceptueel model 

De toepassing van deze basis op het onderwerp van looproutes in binnensteden vereist enige aanpassing en uitbreiding 

(figuur 5). Allereerst worden de termen beeld, beslissing en gedrag veranderd in respectievelijk mental map, route bepa-

len en route beleven. Daarna is er een box toegevoegd die de factoren weergeeft die van invloed zijn op het kiezen en 

beleven van een route. Omdat de factoren voor het kiézen van een route en beléven van een route overlap vertonen, is 

ervoor gekozen ze samen te voegen in één box. De woorden ‘routine’ en ‘alternatief’ zijn toegevoegd om het concept 

gewoontegedrag te verweven in het model. Ten slotte zijn de begrippen topophilia en topophobia verwerkt om aan te 

geven of een gebied een positieve of negatieve indruk gaat achterlaten op de mental map van het individu.  

Het cyclische kenmerk van het model geeft aan dat er voortdurend sprake is van het leren van voorgaande ervaringen, 

die het beeld van de omgeving beïnvloeden, en op haar manier een volgende beslissing kunnen vormen. In de praktijk: 

een ervaring met geweld in een bepaalde steeg zal leiden tot een negatieve markering op de mental map die bij het be-

palen van een toekomstige route de steeg zal aanmerken als ongewenst route-alternatief. 

Het resultaat is een conceptueel model dat vertrekpunt is voor het vervolg van dit onderzoek. 

Figuur 5: Conceptueel model 

 
 

mental map 

routekeuze routebeleving 

topophilia 

topophobia 

routine 

alternatief 

visuele waarneming geslacht bezoekdoel 

fysieke factoren  leeftijd  flaneur/go-getter 

sociaal-culturele factoren woonplaats 

cognitieve factoren  
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2.6.3 Hypothesen 

Op basis van het conceptueel model is het mogelijk om een aantal hypothesen op te stellen. Deze geven aan in welke 

richting er causale verbanden zijn te verwachten. In het verloop van het onderzoek (mental map, walk along; zie § 4 Me-

thoden en § 5 Analyse) zullen deze hypothesen getoetst worden.  

Allereerst is de verwachting dat de factoren in het grote, onderste kader invloed hebben op de routekeuze en de route-

beleving. De hypothese is dat routevorming wordt bepaald door de respectievelijke persoonskenmerken geslacht, leeftijd 

en woonplaats (ook inkomen, bezoekfrequentie en dagelijkse bezigheid worden getest). Tevens is de verwachting dat het 

mobility type (flaneur/go-getter) invloed heeft op de keuze voor en beleving van de looproute. Op diezelfde manier 

wordt gezocht naar een mogelijk verband tussen het doel van het bezoek en de te vormen route. Verder wordt getest of 

en in hoeverre de (visuele) waarneming, maar ook de fysieke, sociaal-culturele en cognitieve factoren van invloed zijn op 

de routevorming.  

Vervolgens wordt de hypothese geformuleerd dat het gewoontegedrag van invloed is op de routekeuze- en beleving. 

Daarvoor is al bij het mental maponderzoek getest of de beleefde route leidt tot meer detail in de mental map. Uiteraard 

staat ook de vraag centraal hoe de mental map van invloed is op de routekeuze. De hypothese is dat hier een duidelijk 

verband bestaat: hoe meer detail in de mental map, hoe gemakkelijker de keuze voor een route.  

Ten slotte wordt aan de hand van enkele hypothesen gecontroleerd of de omstandigheden van het onderzoek (dag van 

de week, tijdstip en locatie) de dataverzameling en/of analyse hebben beïnvloed.  

Tijdens het eerste deel van het onderzoek (zie § 4.1 Mental map) zal een aantal hypothesen worden getest. De overge-

bleven verwachtingen worden gecontroleerd in het tweede deel (zie § 4.2 Walk along). In de analyse (§ 5) zullen hiervan 

de resultaten worden gepresenteerd. Daarvoor is het noodzakelijk om helder uiteen te zetten welke onderzoeksvragen 

voortkomen uit de theorie rondom looproutes in binnensteden. Deze vragen worden in het komende hoofdstuk bespro-

ken.  
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3 Probleemstelling 
We hebben allemaal in ons hoofd een beeld of een plaatje  

van onze wereld zoals wij die kennen, een mentale kaart die  

met onze uiterlijke omstandigheden correspondeert, (…).  

En we gebruiken onze kaart als richtlijn bij ons gedrag. 

Cleese & Skynner (1983) 

3.1 Relevantie 

Uit de literatuur, zoals die is samengevat in het voorgaande hoofdstuk, is gebleken dat erover het thema looproutes in de 

binnenstad al veel bekend is. Tegelijkertijd valt op dat er volop ontwikkelingen zijn in het vakgebied dat de interactie 

tussen mens en omgeving beschrijft. De toepassing van deze ontwikkelingen op het onderwerp van binnenstedelijke 

looproutes levert voldoende onderzoeksmogelijkheden op, zodat nog braakliggende terreinen ontgonnen kunnen wor-

den. Binnen het wetenschappelijke thema interactie mens en omgeving is namelijk een verschuiving gaande van een 

benadering waarbij gedrag positivistisch, op macroniveau, werd geanalyseerd, naar een meer behaviourale benadering, 

op microniveau. De positivistische analyse richt zich meer op de output van gedrag, waarover inmiddels veel bekend is. 

Hoe dat gedrag bepaald wordt door de ruimtebeleving door een individu, de input, is nog minder onderzocht. 

Ditzelfde geldt voor de beleving van routes door individuen (Zhu, 2008; Haklay et al., 2001). Hoe worden looproutes ge-

kozen, hoe is dat gedrag te verklaren uit de beleving van de omgeving en welke rol spelen zintuigen daarbij? Dat zintui-

gen en beleving er toe doen, blijkt uit de constatering van Holloway en Hubbard (2001):  

“De interactie met de wereld is geconstrueerd door onze zintuigen: zien, horen, ruiken, proeven en aanraken.” 

 

En in § 2.4.6 werden Davidson & Milligan (2004) al geciteerd: 

“Without doubt, our emotions matter. They have tangible effects on our surroundings and can shape the very na-

ture and experience of our being-in-the-world. Emotions can clearly alter the way the world is for us, affecting 

our sense of time as well as space.” 

 

Dit onderzoek is een case study naar de binnenstad van Utrecht. Er is voor Utrecht gekozen vanwege de grote, diverse en 

aantrekkelijke binnenstad, en omdat de onderzoeker bekend is met het gebied. In de binnenstad van Utrecht komen 

Utrechters en mensen van buiten Utrecht. Voor de eerste groep is de binnenstad veel meer onderdeel van de life-world, 

de vanzelfsprekende context voor het alledaagse leven, de context waaraan hij geen bewuste aandacht meer hoeft te 

schenken (Knox & Marston, 2007). Voor geregelde bezoekers zal in grote lijnen ditzelfde principe gelden, maar voor men-

sen die slechts een enkele keer of voor het eerst de binnenstad bezoeken zal gewoontegedrag in mindere mate optreden.  

De verschillen tussen bewoner en bezoeker zijn waarschijnlijk nog breder dan alleen het onderscheid tussen de life-world 

en het ‘slechts op bezoek zijn’. De mentale kaart van beide groepen zal verschillen en ook de plekken die men zal bezoe-

ken. Verder zijn in het conceptueel model en bijbehorende hypothesen allerlei verwachte (causale) verbanden geformu-

leerd, die de samenhang van de mental map, de routekeuze en de routebeleving in beeld moeten brengen. Daar zit de 

kern van dit onderzoek: de invloed van de ruimtebeleving op de looproute en het onderscheid tussen bezoeker en bewo-

ner hierin. 

Ten slotte. Vanuit wetenschappelijk perspectief is de beleving van looproutes een relevant en actueel thema. Er blijkt 

echter ook een grote maatschappelijke interesse. Platform Binnenstad Utrecht, een verzameling van ondernemers- en 

belangenverenigingen in de binnenstad van Utrecht, zegt in haar Visie op de Historische Binnenstad (2006) over de loop-

routes (zie ook § 2.2.5): 
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“De meeste bezoekers aan de binnenstad (zonder een specifiek doel) volgen de mensenstromen. Het is daarom 

van belang dat looproutes niet ineens stoppen of verzanden. De Neude, Janskerkhof en Domplein, Vredenburg, 

Mariaplaats, Jaarbeursplein, Ledig Erf, Lucas Bolwerk en de werven dienen als pleisterplaats. Lege panden of 

donkere hoeken of stegen nodigen niet uit om door te lopen. De historische binnenstad van Utrecht kent een aan-

tal van deze probleemgebieden: Domplein, Potterstraat, Voorstraat, Lange Jansstraat en Korte Jansstraat.” 

De uitkomsten van onderzoek naar de beleving van looproutes zijn zowel maatschappelijk relevant voor overheid en 

detailhandel als indirect voor de bezoeker van de binnenstad. De huidige inspanningen op dit vlak zijn niet toereikend. 

Het is niet genoeg om winkelpatronen of binnenstadsfeer te meten, er zal aandacht moeten komen voor beleving en 

looproutebepaling op individueel niveau. Dit moet meer inzicht geven in de relatie tussen individu - en de vergelijking 

tussen bewoner en bezoeker - en ruimtelijke context. 

3.2 Onderzoeksvragen 

De hiervoor beschreven problemen en relevantie leiden tot een essentiële onderzoeksvraag:  

In hoeverre bepaalt de visuele waarneming van bezoekers aan de Utrechtse binnenstad hun looproute en in 

hoeverre verschilt dit van bewoners van Utrecht? 

Deze hoofdvraag wordt uitgesplitst in een aantal deelvragen: 

1. Hoe wordt de binnenstad vormgegeven op de mental map van gebruikers van de binnenstad van Utrecht? 

2. Hoe is de keuze voor looproutes van bezoekers te verklaren vanuit de waarneming van de binnenstad? 

3. Waarin verschillen de beleving van en looproutes door de Utrechtse binnenstad tussen Utrechters en niet-

Utrechters? 

De eerste deelvraag vraagt om de beeldvorming bij gebruikers over de binnenstad van Utrecht. De mental mapmethode 

zal worden toegepast om deze deelvraag te beantwoorden. De individuele mental map is sturend voor het ruimtelijk 

gedrag van een individu, en daarom onmisbaar om te komen tot meer inzicht betreffende looproutes. De verschillende 

mental maps geven daarnaast aan welke elementen mensen herkennen en waarderen in een gebied, maar ook welke 

gebieden voor hen niet relevant zijn.  

De tweede deelvraag moet antwoord geven op de vraag naar de manier waarop bezoekers van Utrecht hun looproutes 

beleven, en naar de rol die de (visuele) waarneming daarbij vervult. Welke elementen worden door bezoekers gezien en 

ervaren en hoe beïnvloeden deze waarnemingen hun route? Om hierop antwoord te geven, wordt gebruik gemaakt van 

twee methoden: walk along en fotografie. De walk alongmethode wordt toegepast om de motivatie voor ruimtelijk ge-

drag en de betekenistoekenning van de ruimte te achterhalen. Die betekenistoekenning zal door middel van een diepte-

interview worden achterhaald, terwijl de onderzoeksmethode van de fotografie zal dienen om beelden vast te leggen van 

ruimtelijke elementen die de beleving beïnvloeden. In essentie bevat het diepte-interview voortdurend verzoeken om 

plekken, routes en waarnemingen te beschrijven. Kevin Lynch vroeg in 1960 al aan zijn respondenten om plekken te be-

schrijven, maar in dit onderzoek worden die verzoeken in situ gedaan. Een vernieuwend, maar essentieel verschil met 

Lynch’ onderzoek is dat de verkenning van het gebied niet zal geschieden door een trained observer by foot, maar door 

het volgen van de voeten van de bezoeker. 

De derde deelvraag ten slotte zoekt naar de verschillen en overeenkomsten tussen bewoners en bezoekers van Utrecht 

wat betreft hun beeldvorming van de stad en de looproutes die zij het meest gebruiken. Met behulp van de resultaten uit 

een mental maponderzoek en de analyse van de walk alongs en foto’s is te bepalen in hoeverre deze twee groepen de 

binnenstad van Utrecht verschillend beleven. Tegelijk wordt duidelijk in hoeverre, en met welke reden, hun routes uiteen 

lopen.  

Een uitgebreide uitwerking van de onderzoeksmethoden is te vinden in het volgende hoofdstuk. 
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4 Methoden 
 

It was by walking and eating with others,  

sharing their gazes, rhythms, sounds, smells and more  

and by attuning my imagination to their own imaginings  

for the future material, social and sensory environment  

of the town that I arrived at an ethnographic place  

with a remembered past, a direct present and an imagined future. 

 

Pink (2008) 

 

In hoofdstuk 2 zijn verschillende elementen besproken die te maken hebben met het onderwerp van dit onderzoek: 

beeldvorming van de binnenstad en beleving van looproutes. In het vorige hoofdstuk is een onderzoeksvraag geformu-

leerd waarop door een praktijkonderzoek antwoord wordt gezocht. Om de onderzoeksvraag en deelvragen te kunnen 

beantwoorden worden drie methoden toegepast. Allereerst zullen de mental maps van voetgangers in de binnenstad van 

Utrecht in beeld gebracht worden door hen sketch maps (plattegronden) te laten tekenen van de binnenstad (§ 4.1). Van 

groot belang zijn echter ook de redenen waarom respondenten de mental maps tekenen zoals ze ze tekenen. Daarom zal 

met een gedeelte van deze respondenten walk alongs (wandelingen) worden gemaakt door de binnenstad om de diepere 

motivaties beter te kunnen verklaren (§ 4.2). Ten slotte wordt gebruik gemaakt van fotografie. De respondenten aan het 

walk alongonderzoek zullen foto’s maken van de omgeving die het interview ondersteunen (§ 4.3). De subparagrafen 

behandelen steeds de theorie, de uitvoering en de analyse van de verschillende methoden. 

4.1 Mental mapping 

4.1.1 Theorie 

Namen van plekken roepen direct beelden bij ons op. Daarbij maakt het niet uit of men zo’n plaats ooit bezocht heeft. 

Een documentaire over een onbekend eiland in de Stille Oceaan of een vakantie in een niet eerder bezocht dorp in de 

Vogezen resulteren in mentale beelden van die plekken.  

De werking van dit principe is grofweg als volgt 

uit te leggen. De mens neemt de objectieve 

omgeving op door middel van de zintuigen (fi-

guur 6). Hier vindt een eerste filtering van de 

informatie plaats. Daarna wordt de zintuiglijk 

waargenomen informatie opgeslagen in het 

brein, waarbij cognitieve structuren (opvoeding, 

cultuur, geslacht, normen en waarden) bepalen 

hoe die informatie wordt opgeslagen. Het eindproduct is een mentale representatie van de objectieve omgeving. Gol-

ledge en Stimson (1997, p. 191) concluderen daarom:  

“Thus, people respond not directly to their real environment, but to their mental representation or image of it”.  

 

Die mentale representatie, of mental map, bevat kennis van de omgeving op een manier die behulpzaam is voor een 

individu en zijn relatie met die omgeving (Holloway & Hubbard, 2001). Daarom zijn de mental maps: 

 partieel, ze bedekken sommige gebieden, andere niet; 

 vereenvoudigd, sommige omgevingskenmerken zijn aanwezig, andere niet; 

 vervormd, omdat de mental map de subjectieve omgeving weergeeft, niet de objectieve. 

Figuur 6: Formation of images (Golledge & Stimson, 1997, p. 191) 
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In onze tijd is er een brede consensus dat mental maps niet alleen het ruimtelijke gedrag verklaren, maar ook mentale 

constructies zijn die gedrag daadwerkelijk beïnvloeden (Kitchin, 1997). Lynch zei in 1976 al dat gedrag beïnvloed wordt 

door het beeld, de mental map, dat de mens van de omgeving heeft (zie ook § 2.3). 

Een betrouwbare manier om deze mentale constructies - of mental maps - te meten, is door het gebruik van sketch maps. 

Sketch maps zijn door de respondent geschetste plattegronden van gebieden. Uit onderzoek blijkt dat er een hoge posi-

tieve correlatie bestaat tussen ruimtelijk oriëntatievermogen, kennis van de wereld en de nauwkeurigheid van de sketch 

map (Billinghurst & Weghorst, 1995). Vele onderzoekers hebben de methode van sketch maps toegepast (Comenetz, 

2005). Een van de grootste onderzoeken op dit gebied is van T. F. Saarinen (1996), die door analyse van enkele duizenden 

sketch maps van de wereld analyseerde hoe geografische percepties van de wereld verschillen tussen inwoners van ver-

schillende landen. Nieuwe technieken maken het mogelijk om sketch maps digitaal ter verwerken en analyseren (Huynh 

& Doherty, 2007; Huynh et al., 2008). 

Mental maps spelen een cruciale rol bij het bepalen van een route. Gol-

ledge en Stimson wijden in hun boek Spatial Behavior (1997) een gede-

tailleerde paragraaf aan de totstandkoming van een beslissing aangaande 

een route. Schematisch is dit proces hiernaast weergegeven (Golledge & 

Stimson, 1997, p.193). Stelt u zich een individu in een winkelgebied voor. 

Elk individu die met een bepaald doel een bepaald gebied wil bezoeken, 

zal soortgelijke stappen doorlopen. De eerste stap die het individu neemt, 

bewust of onbewust, is het oproepen van alle beschikbare informatie om 

zich een beeld te vormen van de situatie waarbinnen hij moet handelen 

(behavior space perception). Waar ben ik? Hoe zijn de weersomstandig-

heden? Waar kan ik terecht voor het uitvoeren van mijn doel? Hoeveel 

tijd heb ik? Het individu stelt razendsnel een aantal goede alternatieven samen en kiest de beste uit. De factoren die 

hierbij van invloed zijn worden genoemd in § 2.4. Een volgende stap is het activeren van de cognitieve kaart (mental map) 

van de omgeving. De plaats van vertrek en aankomst, de tijdsduur en de af te leggen afstand worden voor de geest ge-

haald. De volgende stap is de voorstelling van het verloop van de reis, movement imagery of travel plan genaamd. In deze 

fase worden de belemmeringen van de verplaatsing ingebeeld, zoals de afstand, de kosten, de tijd, de voorkeuren en de 

noodzaak. 

Golledge en Stimson noemen hierbij ook het aspect bounded rationality, omdat zij aannemen dat het individu nooit per-

fecte kennis heeft, of een perfecte mental map of een perfecte redenering volgen (Holloway & Hubbard, 2001). Deze 

bevindingen zijn van belang omdat zij inzicht verschaffen in vragen als; waarom gaan individuen winkelen in bepaalde 

gebieden (en andere niet)? Waarom nemen zij bepaalde routes (en andere niet)? Waarom gaan zij überhaupt winkelen?  

Kritiek is er ook, zo wordt betwijfeld of de tweedimensionale mental map wel de werkelijke representatie is van hoe men 

de ruimte ervaart. Ook kan de mental map geen geur, geluid en smaak bevatten. Een ander probleem is het feit dat het 

ene individu beter een plattegrond kan tekenen dan de ander. Ondanks deze beperkingen wordt aangenomen dat de 

mental map een goede representatie is van de wijze waarop het individu de omgeving in zich opneemt. 

4.1.2 Uitvoering en meetinstrument 

De theoretische kennis met betrekking tot mental maps is gebruikt voor de totstandkoming van een hoogwaardig meet-

instrument. In deze paragraaf wordt het meetinstrument gepresenteerd. Het veldwerk per respondent zal bestaan uit 

drie onderdelen: 

 het tekenen van een sketch map; 

 het invullen van een enquête over enkele persoonskenmerken; 

 het intekenen van de meest gebruikte looproute. 
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Op verschillende momenten in de week (ochtend, middag, avond) zijn in totaal 100 mensen benaderd voor een kort on-

derzoek naar het beeld van de binnenstad van Utrecht. Er is voor gekozen mensen te benaderen die hier even tijd voor 

hebben (maximaal 10 minuten), zoals wachtenden bij gemeentehuis of postkantoor, en op in- en uitgangswegen van de 

binnenstad. Mensen mochten bij het tekenen niet worden beïnvloed door andere respondenten of de omgeving. 

DEEL 1 – TEKENEN VAN EEN SKETCH MAP 

Allereerst werd aan de respondenten gevraagd uit het hoofd een sketch map van de binnenstad van Utrecht te tekenen. 

De instructie luidde: 

“Wij willen u vragen om een kaart van de Utrechtse binnenstad te tekenen. 

- Teken een schets waarbij alle voor u belangrijke elementen worden aangegeven. 

- Geef de elementen waar mogelijk een naam. 

- Denk aan straten, gebouwen, markeringspunten, kruispunten, gebieden. 

- Het gaat om úw beeld van de binnenstad, uw kaart is dus altijd goed. 

- Veel succes!” 

Er werd gebruik gemaakt van een leeg papier van A4-formaat. Deze bestond uit een korte instructie en een toelichting 

bovenaan de pagina. Zie de bijlage voor het volledige materiaal. De rest van het A4’tje bood ruimte voor het tekenen van 

de kaart. Op het volgende papier was ruimte voor het invullen van persoonskenmerken (zie deel 2). Voor het tekenen 

werd gebruik gemaakt van een harde ondergrond (klembord) en een potlood. Gebruik van gum was toegestaan. Om de 

objectiviteit zoveel mogelijk te waarborgen, werd door de onderzoekers terughoudend opgetreden op het moment dat 

de respondenten bezig waren hun sketch maps te tekenen. Onduidelijkheden bij de respondenten werden ondervangen 

door aanwijzingen op de instructie of opgelost door kort en krachtig uitleg te geven bij het tekenen van de sketch maps. 

DEEL 2 – INVULLEN VAN EEN ENQUÊTE 

Vervolgens werd aan de respondenten gevraagd een korte enquête in te vullen. Hierbij werd zoveel mogelijk de moge-

lijkheid gegeven aan te vinken. Het ging om de volgende kenmerken: leeftijd, geslacht, doel van bezoek, postcode, woon-

duur, bezoekfrequentie binnenstad, dagelijkse bezigheden en inkomen.  

De gevraagde kenmerken zijn geïnspireerd op vergelijkbare onderzoeken, zoals beschreven in de vorige paragraaf. Zo 

wordt het doel van het bezoek ook besproken in Moore, Simmons & Fairweather (1998), waar mental maps van toeristen 

die Kaikoura (Nieuw Zeeland) bezoeken laten zien dat hoe langer iemand in de stad  is, hoe meer markeringspunten en 

hoe minder grenzen hij kan tekenen. Onderzoek van Pearce (1977) wijst uit dat de langere tijdsduur in de stad leidt tot 

het noteren van meer elementen in het algemeen. De factoren leeftijd en inkomen zijn tevens van invloed op de vormge-

ving van de mental map. Yeung & Savage concluderen bijvoorbeeld:  

“Age, income and language biases (…) confirm the results from other studies on urban cognition.” 

 

Er bestaan ook significante verschillen tussen man en vrouw (Pearce, 1977). Ten slotte concluderen Yeung & Savage 

(1996) dat de factoren spatial proximity en experience cruciaal zijn. Deze komen terug in de vraag naar postcode, woon-

duur en aantal keren dat iemand in de binnenstad komt. Pearce laat zien dat hoe kleiner de afstand tussen de verblijfs-

plaats van de respondent en de binnenstad, hoe gedetailleerder de mental map wordt. 

DEEL 3 – LOOPROUTES TEKENEN 

Ten slotte werd aan de respondenten een plattegrond van de binnenstad van Utrecht getoond. Op deze plattegrond 

mochten de respondenten hun meest gebruikte route invullen/arceren. De verwachting was dat niet iedere respondent 

hier aan wil of kan meewerken, omdat niet iedereen goed kan omgaan met plattegronden. Eventueel kon de onderzoe-

ker helpen bij dit onderdeel, door de verbale aanwijzingen van de respondent om te zetten in een getekende route. De 

vraag luidde: 

“We willen u vragen om op deze kaart uw meest gebruikte looproute door de binnenstad van Utrecht te teke-

nen.” 
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4.1.3 Analyse 

Het doel van de analyse van mental maps is tweeledig. Aan de ene kant wordt een analyse gegeven van de inhoud van de 

mental maps. Daarnaast zal worden gezocht naar persoonskenmerken die significante verschillen veroorzaken in de mate 

van detail van de mental maps. Uit deze laatste resultaten wordt een doelgroepselectie gemaakt.  

Tabel 1 geeft een opsomming van de variabelen die voortkomen uit de dataverzameling. 

Tabel 1: Variabelen persoonskenmerken mental map 

 Variabele Toelichting Codering Meetniveau 

1 Leeftijd  geboortejaar ratio 

2 Geslacht  1 = man 
2 = vrouw 

binair 

3 Inkomen huishoudensinkomen als indicator voor sociale klasse 1 = beneden modaal 
2 = modaal 
3 = boven modaal 

ordinaal 

4 Nabijheid enquête: “wat is de postcode van uw huidige adres?” 
m.b.v. routeplanner wordt afstand tot binnenstad berekend 

afstand in meters ratio 

5 Woonduur op huidig adres in maanden ratio 

6 bezoekfre-
quentie 

gemiddeld aantal bezoeken aan de binnenstad 1 = 1 keer per dag of meer 
2 = paar keer per week 
3 = paar keer per maand 
4 = paar keer per jaar 
5 = 1 keer per jaar of minder 

categoriaal 

7 bezoekdoel belangrijkste doel van het bezoeken van de binnenstad 1 = (dagjes)toerist 
2 = boodschappen 
3 = shoppen 
4 = cultuur/entertainment 
5 = eten & drinken 
6 = verplaatsing 
7 = anders, nl… 

categoriaal 

8 dagelijkse 
bezigheden 

dagelijkse bezigheden 1 = scholier/student 
2 = betaald werk 
3 = onbetaald werk 
4 = pensioen/vut 
5 = werkloos 

categoriaal 

9 Nodes  aantal ratio 

10 Paths  aantal ratio 

11 Edges  aantal ratio 

12 Districts  aantal ratio 

13 Landmarks  aantal ratio 

DEEL 1 - INHOUD MENTAL MAPS 

In dit onderzoek worden de verschillende elementen nodes, paths, districts, edges en landmarks (Lynch, 1960) simpelweg 

geteld, zoals ook in verreweg de meeste analyses van mental maps is gebeurd (Yeung & Savage, 1996; Pearce, 1977; 

Moore, Simmons & Fairweather, 1998; Jenkins & Walmsley, 1993). 

Het is de bedoeling om de persoonskenmerken en de 

resultaten van de mental maps aan elkaar te koppelen 

op een kwantitatieve wijze. Dat betekent dat de mental 

maps kwantitatief worden geanalyseerd door verschil-

lende elementen te tellen. Tegelijkertijd worden de 

persoonskenmerken geclassificeerd, zodat van beide 

producten op kwantitatieve wijze een analyse te maken 

is. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van het statistische 

computerprogramma SPSS, waarmee (kruis)tabellen en 

(regressie)analyses worden gemaakt. 

Naast de som van het aantal elementen op de mental map zal ook worden uitgerekend hoe vaak bepaalde elementen 

afzonderlijk voorkomen op de mental maps. Op dit punt wordt geen onderscheid gemaakt tussen nodes, edges, paths, 

districts en landmarks.  
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De 25 meest getekende elementen zullen worden weergegeven op een geaggregeerde sketch map. Deze geaggregeerde 

mental map is een representatie van het beeld wat de bezoekers van de binnenstad hebben. Bij de analyse van de loop-

routes die de respondenten hebben ingevuld, is het belangrijk te realiseren dat het gaat om de meest gebruikte route, 

niet om de laatstgekozen route. Alle straten van de binnenstad zullen worden opgedeeld in straatdelen (bij elk kruispunt 

of T-splitsing begint een nieuw deel), waarvan zal worden geïnventariseerd hoe vaak respondenten het straatdeel opne-

men in hun meest gebruikte looproute. Op deze manier ontstaat een overzicht van de meest gebruikte straatdelen van 

gebruikers van de binnenstad van Utrecht. Op basis van deze looproutes en van de sketch maps kan worden gezocht naar 

verschillen tussen groepen gebruikers. 

DEEL 2 - SELECTIE DOELGROEPEN 

Een tweede doel van deze mental mapmethode is het vaststellen van twee doelgroepen voor verder onderzoek. Naar 

aanleiding van significante verschillen tussen bepaalde gebruikers in hun mental maps zullen twee groepen worden gese-

lecteerd. De doelgroepen worden gedefinieerd aan de hand van de volgende (combinatie van) variabelen: leeftijd, ge-

slacht, inkomen, nabijheid, woonduur, bezoekfrequentie, bezoekdoel en/of dagelijkse bezigheden. Voor de bepaling van 

doelgroepen zal een aantal statistische toetsen worden uitgevoerd. Hieronder volgt een voorbeeld van zo’n test. 

Op basis van de literatuur kan gesteld worden dat de mate van nabijheid van de woonlocatie bij het betreffende gebied 

(binnenstad Utrecht) invloed heeft op de mate van detail van de mental map. 

H0 Er is geen verband tussen nabijheid en de som van sketch map-elementen (nodes, paths, edges, land-

marks en districts). 

Voorbereiding  Het optellen van nodes, paths, edges, landmarks en districts in een nieuwe variabele: som van elemen-

ten. 

Meetniveaus  De variabele nabijheid is ratio en onafhankelijk, de variabele som van elementen is ratio en afhankelijk. 

Toets   Chi-kwadraat. 

Uitkomst  Bevestiging of verwerping van de nulhypothese. 

Dit voorbeeld zou kunnen leiden tot het scheiden van doelgroepen op basis van de variabele nabijheid. Ook andere per-

soonskenmerken zullen worden getest, zoals: 

 Er is geen verband tussen leeftijd en de som van mental mapelementen. 

 Er is geen verband tussen bezoekfrequentie en de som van mental mapelementen 

 Er is geen verband tussen bezoekdoel en de som van mental mapelementen 

4.2 Walk alongmethode 

4.2.1 Theorie 

Een betrekkelijk nieuwe methode voor het doen van kwalitatief onderzoek is de methode van de walk alongs. Het doel 

van deze methode is de motivatie voor ruimtelijk gedrag en de betekenistoekenning van de ruimte te achterhalen (Pink, 

2008). Daarvoor wordt gebruik gemaakt van kwalitatieve methoden als diepte-interviews en participerende observatie 

(Bryman, 2004). Pink (2008) licht dit etnografische proces als volgt toe: 

“It was by walking and eating with others, sharing their gazes, rhythms, sounds, smells and more and by attuning 

my imagination to their own imaginings for the future material, social and sensory environment of the town that 

I arrived at an ethnographic place with a remembered past, a direct present and an imagined future.” 

Recent worden steeds meer projecten opgezet die mobiliteit proberen te integreren in het onderzoeksproces. Beleids-

makers, planners en ontwerpers verlangen steeds meer naar methodes die de ervaringen met en waarderingen van 

plaatsen weten te vangen (Hein, Evans & Jones, 2008). Sheller en Urry (2006) spreken in dit verband over een new mobili-

ties paradigm binnen de geografie. Nieuwe methoden die bij dit paradigma horen worden door Hein, Evans & Jones 

(2008) als volgt getypeerd: 
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“(…) mobile methodologies seek to use movement as part of the research approach itself, so that generally the 

researcher is mobile and thus either follows the subject through space, or makes the subject mobile for the pur-

poses of the research.” 

Een van de toepassingen van deze methodologie is de walk alongmethode. Bij deze methode loopt de onderzoeker mee 

in de dagelijkse omgeving van de respondent (participerende observatie) en legt tegelijkertijd een diepte-interview af. 

Het kenmerkende van deze methode, ook wel go-along genoemd, is beschreven door Margarethe Kusenbach (2003): 

“What makes the go-along technique unique is that ethnographers are able to observe their informants’ spatial 

practices in situ while accessing their experiences and interpretations at the same time.” 

Het onderzoeksobject, de ruimtelijke omgeving, dringt zich gedurende het interview voortdurend aan de onderzoeker en 

respondent op, waardoor die niet afhankelijk hoeven te zijn van foto’s die de ruimte weergeven (Jones et al., 2008). De 

methode is met name nuttig wanneer het gaat om environmental perception, spatial practices en social realms. Onder-

zoekers wijzen ook op de mogelijkheden dat walk alongonderzoek kan bieden wanneer het wordt toegepast in combina-

tie met andere methoden (Carpiano, 2009). Carpiano legt uit dat de methode zeer nuttig is om juist de mental map van 

de omgeving van de geïnterviewde te ontdekken of te verrijken. Of, in zijn woorden: 

“It refers to a relational perspective on place and space that attempts to consider (…) not only neighborhood en-

vironments (…), but the larger local area in which a neighborhood may be part and in which people move about 

in conducting their activities or practices.” 

4.2.2 Uitvoering en meetinstrument 

Om verklaringen te zoeken voor de beleving van de binnenstad door niet-Utrechters zijn twaalf respondenten gevonden 

met wie walk alongs zijn uitgevoerd. Hieronder wordt stapsgewijs toegelicht hoe de walk alongs werden voorbereid en 

uitgevoerd. Als laatste wordt het meetinstrument gepresenteerd. 

VOORBEREIDING 

 De onderzoeker werft potentiële deelnemers. 

o De potentiële respondent mag niet in Utrecht wonen. 

o Verder wordt getracht een afspiegeling te krijgen van de niet-Utrechters in het mental maponderzoek. 

 De onderzoeker maakt een afspraak voor de walk along. Hiervoor worden eerst door de respondent, net als bij 

het mental maponderzoek, een sketch map getekend, enquête ingevuld en de meest gebruikte looproutes inge-

tekend. 

 De meest gebruikte looproute van de respondent dient als route voor het onderzoek. De onderzoeker bereidt de 

route voor door zijn onderzoeksvragen te verwerken in interviewvragen tijdens de te lopen route. 

UITVOERING 

Vanaf het moment dat onderzoeker en respondent elkaar ontmoeten, zal de uitvoering als volgt zijn:  

 Onderzoeker legt de werkwijze uit aan de respondent. 

 Onderzoeker en respondent starten met het lopen van de meest gebruikte looproute van de respondent. 

 De onderzoeker stelt zijn vragen en vraagt op motivatieniveau door op de beleving van elementen en looproute. 

De vragenlijst (zie bijlage, § 8.3) is hierin leidend. 

 Wat betreft de locaties waar de vragen gesteld zullen worden: 

o Vragen over de start worden aan het begin van de walk along gesteld. 

o Vragen over paths worden gesteld op het betreffende path tussen twee nodes in. Hierdoor kan de res-

pondent zich focussen op het path en wordt hij of zij niet afgeleid door het zicht op andere paths. De 

vraag over het checkpoint (Als iemand u nu zou opbellen en zou vragen waar u nu op de Oudegracht 
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bent, wat zou u dan zeggen?) zal, in het geval van een relatief lang path, op meerdere plekken op het 

path gesteld worden zodat er meerdere checkpoints worden benoemd. 

o Vragen over nodes worden uiteraard gesteld op de node zelf. Bij een grote node zal een kruising wor-

den gezocht. Dit omdat beslissingen aangaande de route worden gemaakt op kruisingen en mensen 

hun aandacht verhogen op zulke plekken. Hierdoor nemen zij de elementen in de omgeving beter in 

zich op (Lynch, 1960). 

o Vragen over landmarks worden aan de voet van het landmark gesteld. 

o Vragen over districts worden bij voorkeur gesteld nadat het district doorlopen is, op een kruising aan de 

rand van het district. 

o Vragen over ontwijken van plekken worden op verschillende momenten tijdens het lopen van de route 

gesteld. Een voorbeeldvraag: Welke plekken probeert u bewust te ontwijken in uw looproute? 

o Vragen over gewoontegedrag en oriëntatie worden helemaal aan het eind van de route gesteld.  

 De onderzoeker laat de respondent foto’s laten maken van elementen die zijn beleving sterk beïnvloeden. De 

respondent wordt aangemoedigd uit eigen initiatief foto’s te nemen. De opdracht die de respondent krijgt met 

betrekking tot het foto’s nemen is als volgt: “Dit fototoestel dient om mij te laten meekijken met wat jij ziet. 

Neem foto’s van plekken die je onaantrekkelijk of aantrekkelijk vindt, neem er zoveel je wilt. Het kan zijn dat ik je 

vraag van een bepaalde plek een foto te nemen.”. 

 De onderzoeker maakt aantekeningen tijdens de route. Waar nodig zal hij stilstaan voor de verwerking van aan-

tekeningen of het laten maken van foto’s. 

 Aan het einde wordt de respondent vriendelijk bedankt. 

4.2.3 Analyse 

De aantekeningen van de walk alongs zullen worden uitgewerkt en vervolgens worden gegroepeerd per locatie en per 

onderwerp. Zo ontstaat van alle bezochte plekken een overzicht van de beleving door verschillende respondenten. De 

onderzoeker gebruikt deze teksten om een beeld te schetsen van de verschillende plekken in de Utrechtse binnenstad. 

De uitspraken van respondenten worden vertaald naar de theoretische concepten die ten grondslag liggen aan dit onder-

zoek. Uiteindelijk wordt een synthese gemaakt van alle bezochte plekken door ze naast elkaar te zetten.  

Daarnaast staan de beleving van de gelopen routes centraal. De onderzoeker zal aan de hand van de antwoorden op de 

vragen naar start- en herkenningspunten, bezoekdoel en het ontwijken van plekken de vorming en beleving van de ge-

bruikte looproutes bespreken. 

Om de uitspraken van de respondenten te verzamelen en te duiden is een grote tabel gemaakt, waarbij de rijen worden 

gevormd door de interviewvragen en de kolommen door de respondenten. In de cellen staan de antwoorden per vraag 

per respondent. Op deze manier zijn per vraag en per locatie van alle respondenten de uitspraken te lezen. Het is op deze 

wijze gemakkelijk om reacties van respondenten te vergelijken op verschillen en overeenkomsten. De trends en uitzonde-

ringen kunnen hieruit gedestilleerd worden.  

De grounded theory methode van Corbin & Strauss (1998) helpt om hypothesen die van tevoren en tijdens het afnemen 

van de interviews zijn gesteld te toetsen tijdens de walk alongs. Door de uitspraken van de respondenten te coderen, 

deze vervolgens te categoriseren en op basis daarvan hypothesen op te stellen, kunnen uit de resultaten van de walk 

alongs concepten geëxtraheerd worden. Dit wordt naast de bestaande theoretische concepten uit § 2 gelegd.   

4.3 Fotografie 

4.3.1 Theorie 

Een derde onderzoeksmethode voor analyse van de ruimtelijke omgeving, naast mental mapping en walk along, is het 

gebruik van fotografie. Foto’s kunnen een waardevolle toevoeging aan het onderzoek zijn, maar kunnen ook op zichzelf 

als een volwaardige onderzoeksmethode fungeren (Rose, 2008).  
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De verschillende functies van fotografie kunnen worden geclassificeerd in een aantal categorieën. Rose kiest voor de 

foto's als representation, evocation, material culture en illustration. Met representation bedoelt Rose dat beelden worden 

gebruikt vanwege hun specifieke culturele betekenis. Fotografie als evocation ziet foto's als een unieke en noodzakelijke 

toevoeging aan tekst en kaarten. Material culture benadrukt het belang van materiële objecten in interactie met mense-

lijke ervaring en sociale relaties en fotografie als illustration geeft simpelweg een plaatje van een situatie ter ondersteu-

ning van de tekst (Rose, 2008). Hall (2009) heeft ook een inventarisatie gemaakt van de rol die fotografie kan hebben in 

een onderzoek. Zo kan fotografie de rol hebben van een discrete methode waarvan de lezer uiteindelijk niets te zien 

krijgt. Een grotere rol krijgt de fotografie als de inhoud van foto’s wordt ontleed of wanneer de waarde van een foto gelijk 

wordt gesteld aan de tekst van de onderzoeker. 

Fotografie maakt een momentopname van een situatie. Dat kent voor- en nadelen. Belangrijke voordelen van fotografie 

als onderzoeksmethode zijn het later kunnen analyseren van de ruimtelijke omgeving, de vergelijking van situaties met 

vroeger, de betekenistoekenning van de ruimte door een participant van de doelgroep en de ondersteuning van de ge-

schreven tekst met beeld. Nadelen zijn de selectie bij onderzoeker of participant die voorafgaat aan het kiezen van wat 

gefotografeerd wordt en het statische beeld dat minder ruimte voor analyse van het proces (Rose, 2008). 

Een specifiek gebruik van fotografie is een vorm van etnografisch onderzoek waarbij fotografie, walk along en een inter-

view worden gecombineerd. Gedurende zo’n interview, dat tijdens een walk alongonderzoek wordt gehouden, wordt de 

respondent gevraagd foto’s te maken van de omgeving. Deze foto’s geven inzicht in de beleving van de ruimte door de 

participant. Hall (2009) geeft dat kernachtig weer: 

“The photographs produced by research informants, following simple guidance from the researcher, provide clues 

to the ways in which informants view their environments and to the elements that they see as significant. Such 

photographs are commonly used in conjunction with interviews with research informants, a process known as 

photo interviewing or elicitation. The key in these cases is that photographs are always situated and analysed 

with reference to the context in which research informants produced them.” 

4.3.2 Uitvoering en meetinstrument 

Aan het begin van de walk along vraagt de onderzoeker aan de respondent of hij een fotocamera wil vasthouden gedu-

rende de walk along. De instructie luidt: “Dit fototoestel dient om mij te laten meekijken met wat jij ziet. Neem foto’s van 

plekken die je onaantrekkelijk of aantrekkelijk vind, neem er zoveel je wilt. Het kan zijn dat ik je vraag van een bepaalde 

plek een foto te nemen.” 

4.3.3 Analyse 

De rol die fotografie in dit onderzoek krijgt is, om in de woorden van Rose te blijven, Illustration. Foto’s worden niet ont-

leed en zullen niet dienen als bewijs voor hypotheses. Ze fungeren als ondersteunende data voor de interviews tijdens de 

walk alongs. Dit betekent niet dat de foto’s van respondenten onbelangrijk zijn. Juist wanneer het gaat om het proberen 

te verklaren van de beleving van respondenten, is het uniek wanneer via de methode van de fotografie kan worden mee-

gekeken met de respondenten zelf. De foto’s zullen per respondent en per locatie worden gearchiveerd en als onder-

steunende afbeeldingen in de analyse worden gebruikt. 
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5 Analyse 
Nog steeds is aan een stad te zien hoe een reiziger vroeger  

allerlei signalen kreeg over de stad die hij naderde.  

Dat gebeurde via de torens en de poorten,  

later ook via de stations. 

Mak (1998) 

In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van het onderzoek uitgewerkt en geduid. In § 5.1 worden de resultaten van het 

mental maponderzoek besproken, in § 5.2 volgt de analyse van de walk alongs. Tot slot wordt in § 5.3 een vergelijking 

gemaakt tussen bezoekers en bewoners van Utrecht.  

5.1 Mental map 

Honderd mensen hebben deelgenomen aan het onderzoek naar hun beeld van de binnenstad van Utrecht en hun meest 

gebruikte looproute. Op verschillende momenten in de week (ochtend, middag, avond) werden mensen benaderd voor 

een kort onderzoek naar hun beeld van de Utrechtse binnenstad. Er werd gekozen om mensen te benaderen die hier 

even tijd voor hebben, zoals wachtenden bij gemeentehuis, postkantoor en op in- en uitgangswegen van de binnenstad. 

Belangrijk was dat mensen bij het tekenen niet werden beïnvloed door de omgeving of door andere respondenten. Voor 

een meer gedetailleerde uitleg over de gehanteerde methode kunt u terecht in het vorige hoofdstuk. Hieronder worden 

de uitkomsten van het onderzoek opgesomd en in samenhang gebracht. 

5.1.1 Algemeen 

De honderd respondenten zijn benaderd op vier verschillende plekken in 

Utrecht: het station, het gemeentehuis, de Boothstraat en het postkan-

toor aan Neude. Deze locaties zijn gekozen omdat voor het invullen van 

de meetinstrumenten ongeveer tien minuten nodig was. Op de gekozen 

locaties moeten mensen vaak langer wachten dan tien minuten en heb-

ben de onderzoekers dus alle tijd en mogelijkheid om respondenten te 

benaderen. Voor het station is ook gekozen omdat er veel bezoekers van 

Utrecht komen, in tegenstelling bijvoorbeeld tot het gemeentehuis waar 

bijna alleen Utrechters komen. De gekozen locaties hebben geleid tot 

een evenwichtig en representatieve afvaardiging van de bezoekers aan 

de binnenstad. De verdeling per locatie is aangegeven in figuur 7. 

De respondenten zijn benaderd op drie verschillende weekdagen en op verschillende tijdstippen. In tabel 2 is aangegeven 

hoeveel mensen op elk dagdeel zijn geworven. Weekdagen en middagen zijn goed vertegenwoordigd, weekenddagen en 

avonden minder. Dit betekent dat er onder de respondenten waarschijnlijk minder uitgaanspubliek vertegenwoordigd is 

en dat mensen met een fulltime baan wellicht ondervertegenwoordigd zijn. Op het station waren ook tijdens de mid-

daguren genoeg mensen met een fulltimebaan aanwezig, bleek uit de resultaten.  

Tabel 2: Aantal respondenten per dagdeel 

Weekdag Dagdeel Aantal respondenten 

Maandag 09:00 – 12:00 
12:00 – 15:00 
15:00 – 18:00 
18:00 – 21:00 

7 
23 
9 

12 

Woensdag 
 

09:00 – 12:00 
12:00 – 15:00 

13 
26 

Donderdag 12:00 – 15:00 10 

Figuur 7: Locatie metingen mental maps 
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5.1.2 Uitkomsten persoonskenmerken 

GESLACHT EN LEEFTIJD 

Aan het onderzoek hebben 100 mensen deelgenomen, 52 mannen en 47 vrouwen (1 persoon heeft de persoonskenmer-

ken niet ingevuld). De leeftijden van de respondenten waren behoorlijk uiteenlopend, de jongste was 17 jaar en de oud-

ste 70 jaar. De respondenten zijn naar leeftijd geclassificeerd in drie groepen: jonger dan 25 jaar (40%), 26-50 jaar (42%) 

en 51 jaar en ouder (18%). Wat betreft geslacht en leeftijd lijkt de steekproef representatief voor de Utrechtse binnen-

stadbezoeker. 

NABIJHEID EN WOONDUUR 

Vervolgens is gevraagd naar de woonplaats op postcodeniveau (1234AB) en de woonduur op dit laatste adres. Hiermee 

wordt inzicht verkregen in de geografische binding die men logischerwijs zou kunnen hebben met de binnenstad van 

Utrecht. Daarvoor is een ‘middelpunt’ bepaald in de binnenstad. Er is gekozen, op basis van de verzamelde mental maps 

en de afstanden tot belangrijke elementen (zoals Dom, Oudegracht, Hoog Catharijne), voor de Bakkerbrug. 

De nabijheid van de respondenten is geclassificeerd in drie groepen: tot 2000 meter van de Bakkerbrug (binnenstad), 

tussen 2000 en 8000 meter van de Bakkerbrug (Utrecht, niet binnenstad) en 8000 meter of verder van de Bakkerbrug 

(buiten Utrecht). De gedachte hierachter is dat mensen die buiten 8000 meter van de Bakkerbrug wonen geen inwoner 

van de stad Utrecht kunnen zijn. De grens van 2000 meter is gekozen omdat mensen die binnen dit gebied wonen de 

binnenstad ook voor hun dagelijkse boodschappen zullen gebruiken. Mensen die tussen 2000 en 8000 meter van de Bak-

kerbrug wonen zijn inwoners van Utrecht in de buitenwijken. Deze drie groepen zijn respectievelijk verdeeld in 31%, 38% 

en 31%. Voor de walk alongs geldt een onderscheid in binnen (bewoners) of buiten (bezoekers) de grens van 8000 meter.  

De woonduur van de respondenten is gemeten in maanden, waaruit een gemiddelde woonduur van 89 maanden bleek 

(ongeveer 7,5 jaar) met een mediaan van 48 maanden (4 jaar). Vervolgens is onderscheid gemaakt in kort (tot 1 jaar – 

26%), middellang (1 tot 5 jaar – 34%) en lang (5 jaar of langer – 40%). 

BEZOEKDOEL EN BEZOEKFREQUENTIE 

Hoe vaak bezoeken mensen de binnenstad en wat is de 

reden voor hun bezoek? Dit is gemeten aan de hand van de 

variabelen bezoekfrequentie en bezoekdoel. Beide vragen 

kenden een aantal antwoordcategorieën. 

De uitslag van de vraag naar bezoekfrequentie is als volgt: 

21% van de respondenten bezoekt de binnenstad 1 keer 

per dag of meer, 38% is een paar keer per week in de bin-

nenstad te vinden en 27% komt er een paar keer per 

maand. Ten slotte geeft 10% van de respondenten aan dat 

ze de binnenstad een paar keer per jaar bezoeken en 4% is 

er 1 keer per jaar of minder. 

Het doel van het bezoek is onderverdeeld in acht catego-

rieën: toerist, boodschappen, winkelen/shoppen, cul-

tuur/entertainment, eten/drinken, school/studie, verplaat-

sing, werk en anders, namelijk. Dat levert de verdeling op in die figuur 8 is afgebeeld. Het doel van het bezoek is in te 

delen in twee groepen: de flaneurs en de go-getters (§ 2.4.3). Deze twee groepen hebben verschillende intenties om de 

binnenstad te bezoeken; de eerste als ontspanning, de tweede meer doelgericht. Onder flaneur worden de volgende 

categorieën geschaard: toerist, winkelen/shoppen, cultuur/entertainment, eten/drinken. Bij go-getters horen de catego-

rieën: boodschappen, school/studie, verplaatsing en werk. Dat levert een verdeling op van 55% flaneurs en 45% go-

getters. Deze verdeling is arbitrair en zal verderop in de analyse ook geen significante invloed blijken te hebben op de 

mate van detail van de mental map. 

Figuur 8: Belangrijkste bezoekdoel binnenstad Utrecht 
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INKOMEN EN DAGELIJKSE BEZIGHEID 

Ten slotte is de respondenten gevraagd om aan te geven in wat voor inkomensklasse hun huishouden is in te delen (be-

neden modaal, modaal, boven modaal) en wat hun dagelijkse bezigheid is (scholier/student, betaald werk, onbetaald 

werk, werkloos, pensioen/vut). Daaruit bleek dat 30% een huishoudensinkomen van beneden modaal heeft, 44% op 

modaal niveau en 26% boven modaal. Dagelijkse bezigheid is gecategoriseerd in 35% student/scholier, 53% betaald werk, 

6% pensioen/vut, 5% werkloos en 1% onbetaald werk. Deze resultaten lijken, voor een studentenstad als Utrecht, een 

goede afspiegeling van de bezoekers van de binnenstad. 

5.1.3 Uitkomsten mental map 

Door de elementen die voorkomen op de mental maps te kwantificeren naar landmarks, nodes, paths en districts is het 

mogelijk om de mental maps op kwantitatieve wijze te analyseren. In de theorie van Lynch (1960) worden ook edges 

gebruikt, maar die zijn voor de case van Utrecht niet van toepassing. Lynch stelde zelf ook al dat de proportie van de 

verschillende elementen kan variëren per locatie (Lynch 1960, p 43). De wijze waarop de methode in dit onderzoek is 

toegepast werd, naast Lynch, eerder in de praktijk gebracht door Pearce (1977), Jenkins & Walmsley (1993), Yeung & 

Savage (1996) en Moore, Simmons & Fairweather (1998). 

Op de mental maps van de 100 respondenten komen in totaal 170 verschillende herkenbare elementen voor, waaronder 

een aantal bijzondere elementen zoals: ‘mijn vriendin’, ‘bouwput’, ‘brandweer’, ‘allemaal winkels’, ‘mijn nichtje’ en ‘mijn 

andere nichtje’. Met inachtneming van de veronderstelling dat de meest beeldbepalende elementen uit de binnenstad 

ook het vaakst zullen voortkomen op de mental map, geeft tabel 3 de vijfentwintig meest beeldbepalende elementen van 

de binnenstad van Utrecht weer. 

Tabel 3: Top-25 elementen op de mental maps 

Elementen aantal respondenten 

Oudegracht 80 

Dom 58 

Station 49 

Hoog Catharijne 35 

Vredenburg 33 

Neude 32 

Janskerkhof 32 

Busbaan_11 31 

Voorstraat 24 

Catharijnesingel West 21 

Stadhuis 19 

Spoor (zuid) 18 

Spoor (noord) 17 

Elementen aantal respondenten 

Ledig Erf 15 

Postkantoor 14 

Steenweg 14 

Nieuwegracht 14 

Bijenkorf 13 

Winkels Oudegracht 13 

Neude 12 

Mariaplaats 12 

Amsterdamsestraatweg 11 

Winkel van Sinkel 8 

Schouwburg 7 

Zadelstraat 7 

 

In de top-25 zijn infrastructurele elementen (station, spoor, busbaan), straten, gebouwen, pleinen en winkels terug te 

vinden. Wat opvalt is dat Oudegracht en Dom door meer dan de helft van de respondenten wordt weergegeven op de 

mental map. Deze twee elementen zijn daarmee het meest beeldbepalend voor bezoekers aan de Utrechtse binnenstad. 

Door de bovenstaande elementen in te tekenen op een kaart ontstaat een geaggregeerde mental map van de 100 res-

pondenten. Figuur 9 geeft deze kaart weer. Het vierkantje met daarin de letter ’B’ staat voor de Bijenkorf, de ‘PK’ voor 

het postkantoor en ‘WvS’ voor de Winkel van Sinkel. Hoewel de kaart slechts een visuele vertaling van bovenstaande 

tabel is, brengt hij wel aan het licht dat de Oudegracht en de busbaan van station naar de Stadsschouwburg twee belang-

rijke assen zijn die door de mental map lopen. Veel andere elementen worden aan deze assen getekend. De locatie van 

de Nieuwegracht, Mariaplaats en de Dom vonden respondenten vaak moeilijk weer te geven. Een ander probleem in de 

mental map bleek de vorm van de Oudegracht. De Oudegracht loopt in werkelijkheid van het zuiden naar het noorden, 

met ter hoogte van de binnenstad een slinger in haar loop. Respondenten tekenden de Oudegracht echter vaak in slechts 

één bocht. Een mogelijke verklaring is het feit dat ‘de bocht terug’ overdekt wordt door het plein voor het Stadhuis. 
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Figuur 9: Geaggregeerde mental map van de binnenstad van Utrecht 

 

5.1.4 Uitkomsten looproutes 

De laatste opdracht voor de respondenten was om de meest gebruikte looproute door de binnenstad van Utrecht in te 

tekenen op een kaartje. Hoewel de onderzoekers van tevoren verwachtten dat dit problemen zou opleveren, hadden de 

respondenten geen moeite om hun meest gebruikte looproute op een plattegrond aan te geven. 

De ingetekende looproutes zijn gekwantificeerd door elk straatdeel op de kaart een nummer te geven. Een straatdeel is 

een ononderbroken gedeelte van een straat. Bij elke T-splitsing of kruising begint weer een nieuw straatdeel. Op deze 

manier waren er 250 straatdelen te onderscheiden die door respondenten waren getekend. 

Figuur 10: Meest gebruikte looproutes binnenstad Utrecht 

Element Percentage 

Lange Viestraat 39% 

Viebrug 38% 

Potterstraat 36% 

Oudegracht (Broodje Mario) 

 

31% 

Oudegracht (De Slegte) 29% 

Vredenburg 28% 

Steenweg (west) 27% 

Oudegracht (Bioscoop Camera) 27% 

Oudegracht (Freerecordshop) 27% 

Marktplein 26% 

Oudegracht (Winkel van Sinkel) 26% 

 

Figuur 10 geeft aan welk percentage van de respondenten een bepaald straatdeel heeft ingetekend als meest gebruikte 

looproute. De top-3 bestaat uit aaneengesloten straten. Daarnaast is het noordelijke gedeelte van de Oudegracht goed 

vertegenwoordigd, evenals Vredenburg. Plekken die in de mental maps veel getekend werden, maar ontbreken in de 

meest gebruikte looproutes zijn Neude, Dom, het station, Hoog Catharijne en Janskerkhof. 
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5.1.5 Verbinden van persoonskenmerken aan mental map 

In de voorgaande paragrafen zijn de uitkomsten van de persoonskenmerken, mental maps en looproutes besproken. In 

deze paragraaf zal worden gezocht naar de samenhang tussen de persoonskenmerken en de getekende mental maps. Is 

het bijvoorbeeld zo dat de leeftijd van invloed is op de mate van detail op de kaart? Is het waar dat vrouwen significant 

vaker de Steenweg tekenen? Om dergelijke vragen te beantwoorden is een aantal nulhypothesen getest die in deze para-

graaf zullen worden uitgewerkt. Deze paragraaf is opgedeeld in twee delen: (1) De mate van detail van de mental map, en 

(2) de inhoud van de mental map. 

DEEL 1 - DE MATE VAN DETAIL VAN DE MENTAL MAP 

Een belangrijke variabele in deze paragraaf is de mate van detail van de mental map, gemeten door de indicator ‘totaal 

aantal getekende elementen’. Deze variabele is door SPSS, middels rank cases, opgedeeld in drie groepen: veel elemen-

ten, gemiddeld aantal elementen, weinig elementen. Hierna volgt een aantal alinea’s waarin hypothesen getest worden 

met Pearson’s Chi-square met 95% zekerheid. 

NULHYPOTHESE: ER IS GEEN VERBAND TUSSEN DE LOCATIE VAN DATAVERZAMELING EN MATE VAN DETAIL VAN DE MENTAL MAP 

De hypothese dat locatie geen invloed heeft op het totaal aantal getekende elementen op de mental map kan verworpen 

worden met 95% zekerheid (p = 0.002). Er bestaat dus een verband. Waarschijnlijk is dit deels te verklaren door de tijd 

die mensen (kunnen) nemen om een kaart te tekenen. Op de locatie Boothstraat worden bijvoorbeeld meer kaarten dan 

verwacht met een grote mate van detail getekend, terwijl op het station het tegenovergestelde gebeurt. 

NULHYPOTHESE: ER IS GEEN VERBAND TUSSEN DAG VAN DATAVERZAMELING EN MATE VAN DETAIL VAN DE MENTALMAP 

De nulhypothese dat de dag van de week geen invloed heeft op het totaal aantal getekende elementen op de mental 

map kan niet verworpen worden (p = 0.631). Er bestaat dus geen verband. 

NULHYPOTHESE: ER IS GEEN VERBAND TUSSEN LEEFTIJD EN MATE VAN DETAIL VAN DE MENTAL MAP 

Leeftijd is significant (p = 0.009) van invloed op de mate van detail van de mental map. Respondenten van 51 jaar of ou-

der tekenen minder detail in hun mental map, terwijl vooral respondenten tussen de 26 en 50 jaar relatief veel detail in 

hun mental map tekenen. 

NULHYPOTHESE: ER IS GEEN VERBAND TUSSEN GESLACHT EN MATE VAN DETAIL VAN DE MENTAL MAP 

De nulhypothese dat er geen verband bestaat tussen geslacht en het aantal getekende elementen op de mental map kan 

niet verworpen worden (p = 0.064). Er bestaat dus geen verband. 

NULHYPOTHESE: ER IS GEEN VERBAND TUSSEN BEZOEKFREQUENTIE EN MATE VAN DETAIL VAN DE MENTAL MAP 

De bezoekfrequentie is van invloed op de mate van detail van de mental map. De nulhypothese dat er geen verband 

bestaat tussen bezoekfrequentie en mate van detail kan verworpen worden (p = 0.009). Zoals op basis van de literatuur 

kon worden verwacht, kunnen mensen die vaker de binnenstad bezoeken meer detail in hun mental map aanbrengen 

dan mensen die weinig in de binnenstad komen (zie ook tabel 4). 

Tabel 4: Kruistabel bezoekfrequentie en mate van detail 

 
Bezoekfrequentie 

1 keer per dag of 
meer 

een paar keer per 
week 

een paar keer per 
maand 

een paar keer per 
jaar 

minder dan 1 
keer per jaar  

Totaal 

M
at

e
 v

an
 d

e
ta

il 

Weinig 
Geteld 4 10 5 6 2 27 

Verwacht 5.8 10.2 7.2 2.8 1.1 27.0 

Midden 
Geteld 6 14 17 4 2 43 

Verwacht 9.2 16.2 11.4 4.4 1.8 43.0 

Veel 
Geteld 11 13 4 0 0 28 

Verwacht 6.0 10.6 7.4 2.9 1.1 28.0 

Totaal 
Geteld 21 37 26 8 4 98 

Verwacht 21.0 37.0 26.0 8.0 4.0 98.0 
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NULHYPOTHESE: ER IS GEEN VERBAND TUSSEN BEZOEKDOEL EN MATE VAN DETAIL VAN DE MENTAL MAP 

Van de respondenten is ook bekend met welk doel (toerist, boodschappen, winkelen/shoppen, eten/drinken, 

school/studie, verplaatsing, werk of anders) zij de binnenstad het vaakst bezoeken. De nulhypothese dat er geen verband 

bestaat tussen bezoekdoel en mate van detail, kan niet verworpen worden (p = 0.861), sterker nog, er bestaat weinig 

reden om dit verband te testen. Het verschil in motief van de bezoekers aan de binnenstad is echter ook eenvoudiger te 

formuleren: broadly interested flaneur of goal-oriented, efficient go-getter (Millonig & Gartner, 2007). Daarom werd het 

bezoekdoel gecodeerd naar twee nieuwe categorieën: 

 De flaneur bestaat uit: toerist, winkelen/shoppen, eten/drinken, cultuur/entertainment. 

 De go-getter bestaat uit: boodschappen, school/studie, verplaatsing, werk. 

De nulhypothese dat er geen verband bestaat tussen flaneur of go-getter en de mate van detail kan echter eveneens niet 

verworpen worden (p = 0.125). Er bestaat dus geen verband. 

NULHYPOTHESE: ER IS GEEN VERBAND TUSSEN NABIJHEID EN DE MATE VAN DETAIL VAN DE MENTAL MAP 

De nulhypothese dat er geen verband bestaat tussen nabijheid en mate van detail kan verworpen worden (p = 0.027). Er 

bestaat een verband. Uit tabel 5 blijkt dat de respondenten die buiten Utrecht wonen weinig detail in hun mental map 

aanbrengen. Bewoners van Utrecht daarentegen weten meer detail in hun kaart aan te brengen. Dit ondersteunt de 

theorie dat de mate van nabijheid van de woonlocatie bij het betreffende gebied (binnenstad Utrecht) invloed heeft op 

de mate van detail van de mental map. 

Tabel 5: Kruistabel nabijheid en mate van detail 

 
Nabijheid 

tot 2000 meter 2001-8000 meter vanaf 8001 meter Totaal 

M
at

e
 v

an
 d

e
ta

il 

Weinig 
Geteld 8 5 12 25 

Verwacht 7.7 9.5 7.7 25.0 

Midden 
Geteld 11 17 15 43 

Verwacht 13.3 16.4 13.3 43.0 

Veel 
Geteld 11 15 3 29 

Verwacht 9.0 11.1 9.0 29.0 

totaal 
Geteld 30 37 30 97 

Verwacht 30.0 37.0 30.0 97.0 

NULHYPOTHESE: ER IS GEEN VERBAND TUSSEN WOONDUUR EN MATE VAN DETAIL VAN DE MENTAL MAP 

De hypothese dat er geen verband bestaat tussen woonduur en mate van detail kan verworpen worden (p = 0.039). Er 

bestaat dus een verband. Het vermoeden bestaat echter dat dit verband eerder verloopt via de variabele leeftijd. Leeftijd 

is van significante invloed op de mate van detail, en de woonduur is slechts een voorspeller van de leeftijd, niet van de 

mate van detail van de mental map. Door middel van een controlevariabele is te achterhalen op welke manier leeftijd 

en/of woonduur samenhangen met de gedetailleerdheid van de mental map. De gevonden correlatie tussen woonduur 

en detail bleek een schijnverband dat in werkelijkheid wees op een verband tussen leeftijd en mate van detail. 

NULHYPOTHESE: ER IS GEEN VERBAND TUSSEN DAGELIJKSE BEZIGHEID EN MATE VAN DETAIL VAN DE MENTAL MAP 

Wat betreft dagelijkse bezigheid kan het volgende gezegd worden. De nulhypothese dat er geen verband bestaat tussen 

dagelijkse bezigheid en mate van detail kan niet verworpen worden (p = 0.365). Er blijkt dus inderdaad geen verband 

aanwezig. Het maakt voor de mate van detail van de mental map niet uit of iemand werkt of student is. 

NULHYPOTHESE: ER IS GEEN VERBAND TUSSEN INKOMEN EN MATE VAN DETAIL VAN DE MENTAL MAP 

De nulhypothese dat er geen verband bestaat tussen inkomen en mate van detail kan verworpen worden (p = 0.009). Uit 

tabel 6 blijkt dat mensen met een beneden-modaal inkomen meer detail weten aan te brengen in hun mental map. Men-

sen met een (boven-)modaal inkomen tekenen minder detail. 
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Tabel 6: Kruistabel inkomen en mate van detail  

 
Inkomen 

beneden modaal Modaal boven modaal totaal 

M
at

e
 v

an
 d

e
ta

il 

weinig 
Geteld 3 14 10 27 

Verwacht 8.0 11.8 7.2 27.0 

midden 
Geteld 11 22 10 43 

Verwacht 12.7 18.9 11.4 43.0 

Veel 
Geteld 15 7 6 28 

Verwacht 8.3 12.3 7.4 28.0 

totaal 
Geteld 29 43 26 98 

Verwacht 29.0 43.0 26.0 98.0 

RESUMEREND 

Kortom; de locatie van de meting, de leeftijd, de nabijheid, de bezoekfrequentie en het inkomen zijn allemaal significant 

van invloed op de mate van detail in de mental map. De dag waarop de meting werd verricht, het geslacht, het bezoek-

doel en de dagelijkse bezigheid vertonen geen significant verband met de mate van detail van de mental map. De woon-

duur op het huidige adres is ook significant van invloed, maar er is onzekerheid over de manier waarop dit verband ver-

loopt. Dit betekent dat de uitkomsten van de analyse in lijn liggen met de onderzoeken van Lynch (1960), Pearce (1977), 

Jenkins & Walmsley (1993), Yeung & Savage (1996) en Moore, Simmons & Fairweather (1998). In deze case study is met 

name de variabele nabijheid zeer sterk van invloed op de mate van detail van de mantal map. 

DEEL 2 - DE INHOUD VAN DE MENTAL MAP 

In het voorgaande deel zijn de verschillende persoonskenmerken gekoppeld aan de mate van detail van de mental maps. 

In dit gedeelte worden de persoonskenmerken verbonden aan de belangrijkste (of: meest getekende) elementen. Daar-

voor is een top-10 gemaakt van de meest voorkomende elementen op de mental map: Oudegracht, Dom, Station, Hoog 

Catharijne, Vredenburg, Neude, Janskerkhof, Busbaan (Vredenburg tot Janskerkhof), Voorstraat en Catharijnesingel.  

Met behulp van SPSS is getoetst of er een significant verband bestaat tussen het getekende element en verschillende 

persoonskenmerken, respectievelijk: geslacht, leeftijd, nabijheid, bezoekfrequentie, bezoekdoel (flaneur/go), dagelijkse 

bezigheid en inkomen. De test op significantie levert tabel 7 op, waarbij een ‘0’ staat voor een waarde p > 0.05 (niet-

significant) en een ‘1’ voor een waarde p < 0.05 (wel significant).  

Tabel 7: Uitslag test op significantie tussen belangrijke elementen en persoonskenmerken 

Elementen Geslacht Leeftijd Nabijheid Frequentie Flaneur/go Bezigheid Inkomen 

Oudegracht 1 0 0 0 0 0 0 

Dom 0 1 1 1 1 1 0 

Station 0 1 0 0 0 1 0 

Hoogcatharijne 0 0 0 0 0 0 0 

Vredenburg 0 0 0 0 0 0 0 

Neude 0 1 1 1 0 0 0 

Janskerkhof 0 0 1 0 0 0 0 

Busbaan11 0 1 0 0 0 0 0 

Voorstraat 0 0 0 0 0 0 0 

Catharijnesingel 0 1 1 0 0 0 0 

Van alle persoonskenmerken zijn er drie die een significante invloed hebben op het wel of niet tekenen van de meest 

voorkomende elementen op de mental maps: leeftijd, nabijheid en geslacht. Andere significante verbanden zijn gecon-

troleerd met controlevariabelen, waarbij bleek dat het ging om schijnverbanden. In werkelijkheid zijn slechts de variabe-

len leeftijd en nabijheid het meest verklarend. De variabele ‘geslacht’ is alleen significant bij de landmark Oudegracht, dit 

element wordt namelijk significant vaker door vrouwen getekend.  
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Leeftijd heeft een significante invloed op vijf elementen: Dom, Station, Neude, Busbaan en Catharijnesingel. Nabijheid 

heeft een significante invloed op vier elementen: Dom, Neude, Catharijnesingel en Janskerkhof.  

LEEFTIJD 

De Dom wordt vaker getekend door mensen met een leeftijd tussen 26 en 50 jaar, terwijl de jongste en oudste groep de 

Dom relatief minder vaak tekenen. Ook de variabele dagelijkse bezigheid leek significante invloed op het tekenen van de 

Dom te hebben, maar dit werd verklaard door de variabele leeftijd. Voor het station geldt iets soortgelijks. Nu is het ech-

ter de jongste groep die significant vaker dit element tekent, terwijl de andere groepen juist minder het station op de 

mental map zetten. Opnieuw leek er ook een significant verband met dagelijkse bezigheid, maat loopt de werkelijke rela-

tie via leeftijd. De node Neude wordt minder getekend door de oudste respondentengroep, terwijl de andere groepen 

deze vaker noemen. De busbaan wordt daarentegen vaker genoemd door de jongste groep. De Catharijnesingel wordt 

ten slotte relatief het meest getekend door de groep van 26 tot 50-jarigen. 

NABIJHEID 

De variabele nabijheid (de afstand van de respondent tot het centrum van de binnenstad, de Bakkerbrug) is bepalend 

voor het wel of niet vermelden van de elementen Dom, Neude, Catharijnesingel en Janskerkhof. De Dom wordt minder 

getekend door mensen die buiten Utrecht wonen, terwijl respondenten binnen Utrecht de Dom vaker tekenen. De sa-

mengestelde variabele flaneur/go-getter lijkt ook een significante invloed te hebben op het getekend zijn van de Dom, 

maar dit loopt via bezoekfrequentie naar nabijheid. Voor Neude geldt een zelfde patroon. Het element wordt minder 

genoemd door mensen van buiten Utrecht en meer door Utrechters. Via bezoekfrequentie lijkt er ook een significant 

verband, maar dat loopt in werkelijkheid via nabijheid. Ook de elementen Catharijnesingel en Janskerkhof worden minder 

getekend door respondenten die buiten Utrecht wonen. Er blijkt dus dat wanneer er een significant verband tussen be-

langrijke elementen en de variabele nabijheid optreedt, dit in alle gevallen betekent dat mensen buiten Utrecht de ele-

menten minder tekenen.  

REGRESSIEANALYSE 

Een regressieanalyse kan inzicht geven welke onafhankelijke variabele de afhankelijke variabele beïnvloedt. Er wordt 

getest bij de verschillende elementen (als afhankelijke variabele) of en welke van de persoonskenmerken (onafhankelijke 

variabelen) een significant verband laten zien. Het blijkt dat alleen bij de afhankelijke variabele Neude de onafhankelijke 

persoonskenmerken samen een voldoende lage p-waarde (0.001) tonen, dus dat er sprake is van een significant verband 

tussen het tekenen van het element Neude en de verschillende persoonskenmerken. De persoonskenmerken verklaren 

samen voor ruim 25% (R Square = 0.255) het wel of niet tekenen van Neude op de mental map.  

Tabel 8: Uitkomsten regressieanalyse Neude 

 coëfficiënten Significantiewaarde 

(Constant)  .000 

Leeftijd -.093 .513 

Geslacht .006 .949 

Nabijheid -.334 .010 

Woonduur -.093 .406 

Bezoekfrequentie -.123 .358 

Flaneur/go -.110 .305 

Dagelijkse bezigheid -.019 .867 

Inkomen -.146 .177 

 

Wanneer vervolgens wordt bekeken hoe sterk het verband tussen het element Neude en de verschillende persoonsken-

merken blijkt alleen nabijheid een significante relatie (0.010) te geven. Dit was eerder ook al vastgesteld. In tabel 8 is 

verder te zien dat dit verband tussen Neude en nabijheid een negatieve richting heeft (-0.334). Dit bevestigt de eerdere 

conclusie dat hoe verder men van (de binnenstad van) Utrecht woont, hoe minder het element Neude wordt getekend.  
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Deze analyse bevestigt eerdere constateringen in de theorie en de empirie dat de nabijheid van een respondent bij de 

binnenstad een factor is met grote invloed op zowel de mate van detail als de inhoud van de mental map. Wanneer er 

twee verschillende doelgroepen moeten worden gekozen voor verdiepend onderzoek is het goed te verdedigen dat die 

moeten worden gescheiden op basis van de variabele nabijheid. De groep respondenten die in Utrecht woont, verschilt 

significant van de groep respondenten die niet in Utrecht woont. De volgende paragraaf verkent de verschillen tussen 

deze groepen.  

5.1.6 Verschil bewoners en bezoekers van Utrecht 

In aanloop naar de analyse van de walk alongs worden in deze paragraaf de verschillen tussen bewoners en bezoekers 

van Utrecht toegelicht. 

INHOUD MENTAL MAP 

Zoals gezegd blijkt dat het zijn van een bezoeker of bewoner bepalend is voor het wel of niet vermelden van de elemen-

ten Dom, Neude, Catharijnesingel en Janskerkhof op de mental map. De Dom wordt significant minder getekend door 

mensen die buiten Utrecht wonen, terwijl respondenten binnen Utrecht de Dom vaker tekenen, respectievelijk 33% en 

69%. Voor Neude geldt een zelfde patroon. Het element wordt minder genoemd door mensen van buiten Utrecht (23%) 

en meer door Utrechters (48%). Ook de elementen Catharijnesingel en Janskerkhof worden minder getekend door res-

pondenten die buiten Utrecht wonen. Daarentegen worden de elementen Station en Hoog Catharijne vaker door bezoe-

kers getekend. 

Elementen bewoners percentage  Elementen bezoekers percentage 

Oudegracht 82%  Oudegracht 73% 

Dom 69%  Station 53% 

Neude 48%  Hoog Catharijne 37% 

Station 45%  Dom 33% 

Janskerkhof 43%  Vredenburg 27% 

Vredenburg 37%  Busbaan 11 23% 

Busbaan 11 36%  Spoor (zuid) 23% 

Hoog Catharijne 34%  Neude 23% 

Voorstraat 

 

31%  Spoor (noord) 20% 

Catharijnesingel 28%  Jaarbeurs 17% 

 

MEEST GEBRUIKTE LOOPROUTES 

Ook bij het intekenen van de meest gebruikte looproute door de binnenstad van Utrecht zijn er opvallende verschillen 

tussen bewoner en bezoeker van Utrecht. Zo blijkt dat de Oudegracht veelvuldig wordt getekend als meest gebruikte 

looproute bij bewoners van Utrecht. Hoog Catharijne komt bij slechts 10% van de bewoners voor als onderdeel van de 

meest gebruikte looproute. Bij de bezoekers is dit andersom het geval. Hoog Catharijne neemt met 37% een prominente 

plek in als onderdeel van de meest gebruikte looproute, terwijl de Oudegracht door 23% van de bezoekers wordt ingete-

kend als onderdeel van de meest gebruikte looproute. Kortom, u zult op de Oudegracht in verhouding meer Utrechters 

vinden, en op Hoog Catharijne meer bezoekers. 

Elementen bewoners percentage  Elementen bezoekers percentage 

Lange Viestraat 36%  Lange Viestraat 43% 

Viebrug 36%  Viebrug 40% 

Potterstraat 36%  Stationstraverse 40% 

Oudegracht (Broodje Mario) 36%  Potterstraat 37% 

Oudegracht (De Slegte) 34%  Hoog Catharijne (hoofdingang) 37% 

Oudegracht (Freerecordshop) 31%  Hoog Catharijne (traverse) 37% 
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Oudegracht (Bioscoop Camera) 31%  Vredenburg 30% 

Steenweg (west) 31%  Marktplein 30% 

Oudegracht (Winkel van Sinkel) 

 

28%  Hoog Catharijne (centraal) 30% 

Oudegracht (HEMA) 28%  Smakkelaarsveld 27% 

% 5.1.7 Keuze doelgroepen 

Op basis van de mate van detail van de mental maps en de inhoud van de mental maps kan met zekerheid worden vast-

gesteld dat de nabijheid van de respondent bij de binnenstad significant van invloed is. Het verdiepende onderzoek zal 

zich richten op de bezoekers van Utrecht en laat de bewoners van Utrecht links liggen. De grens wordt gesteld op 8000 

meter vanaf de Bakkerbrug zodat de oudere analyses over deze groep gebruikt kunnen blijven worden voor het vervolg 

van het onderzoek. Zie ook § 8.2. 

5.2 Walk along 

Voor dit onderzoek zijn twaalf walk alongs met niet-Utrechters uitgevoerd. Het doel van deze methode is de motivatie 

voor ruimtelijk gedrag en de betekenistoekenning van de ruimte te achterhalen (Pink, 2008). Bij deze methode loopt de 

onderzoeker mee met de vaste looproute van de respondent (participerende observatie) en legt tegelijkertijd een diepte-

interview af. Hoe ervaren niet-Utrechters de binnenstad van Utrecht? Op welke plekken komt men graag of vaak? Waar-

om is wandelen over de Oudegracht een prettige ervaring? Beleidsmakers en ontwerpers verlangen steeds meer naar 

methodes die de ervaringen met en waarderingen van plaatsen weten te vangen (Hein, Evans & Jones, 2008). 

Het mental map onderzoek - zoals beschreven in § 5.1 – is grotendeels kwantitatief geanalyseerd. Dit onderzoek wist het 

beeld te vangen dat mensen hebben van de binnenstad van Utrecht. Walk alongonderzoek is een kwalitatieve onder-

zoeksmethode en leert ons meer over de redenen waarom het beeld van Utrecht is zoals het is. Het geeft inzicht in de 

motieven van keuzes van voetgangers en brengt de beleving van de binnenstad van Utrecht in beeld. 

De analyse van de walk alongs is verdeeld in drie delen. In § 5.2.1 worden de meest relevante plekken en straten be-

schreven die uit het onderzoek naar voren komen, uiteraard door het oog van de respondenten. Deze paragraaf wordt 

ondersteund met foto’s die door respondenten zelf zijn genomen. In § 5.2.2 volgt een synthese die op abstracter niveau 

een beschouwing geeft over de verschillen, overeenkomsten en verhoudingen tussen alle bezochte plekken en gelopen 

routes. Vervolgens zijn in § 5.2.3 de routes zelf aan de beurt. Door middel van een geaggregeerde kaart wordt zichtbaar 

welke routes gelopen zijn. Welke factoren beïnvloeden de looproutevorming en in welke mate dragen ze daaraan bij? 

Vanuit de theorie en de daarop toegepaste vraagstelling voor de interviews, wordt een aantal factoren besproken: be-

zoekdoel, gewoontegedrag, startpunt en herkenningspunten. Tevens wordt besproken waarom looproutes bepaalde 

plekken aandoen of juist ontwijken. In § 5.2.4 worden al deze begrippen in samenhang gebracht en wordt er een terug-

koppeling gemaakt naar de theorie uit hoofdstuk 2.  

De walk alongs zijn uitgevoerd in de maanden februari en maart van 2011. Er hebben zeven mannen en vijf vrouwen aan 

meegewerkt. Zes respondenten waren jonger dan 25 jaar, drie tussen de 26 en 50 jaar en drie waren 51 jaar of ouder. 

Van de twaalf deelnemers studeerden er vijf, hadden er vier betaald werk, was er een werkloos en waren er twee met 

pensioen.  

5.2.1 Plekken 

In deze paragraaf wordt een selectie van een aantal elementen in de binnenstad van Utrecht besproken. Uit alle bezochte 

straten, districten en landmarks wordt op een zestal plekken nader ingezoomd. Dat wil niet zeggen dat de overige plek-

ken niet interessant of noemenswaardig zijn. Integendeel, de andere elementen zijn onmisbaar in de totale routevor-

ming. Het gaat hier echter om de zes meest belangrijke, cruciale en in het oog springende plekken in de Utrechtse bin-

nenstad: Hoog Catharijne, Steenweg, Vredenburg, Oudegracht, Domplein en Neude (zie figuur 13).  
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Figuur 13: Luchtfoto met zestal belangrijkste plekken 

 
Bron: Google Maps 

Deze selectie is gebaseerd op de looproutes van de respondenten. Tijdens de walk alongs bleek dat juist deze elementen 

een belangrijke rol spelen in de beleving van de binnenstad. Daarnaast bleek al tijdens het mental maponderzoek dat 

dezelfde elementen relatief veel voorkwamen op de mental maps van de bezoekers van Utrecht. De walk alongs hebben 

inzicht gegeven in de achterliggende emoties en motivaties van de bezoeker. 

Speciale aandacht is er voor het Domplein, omdat dit element genoemd wordt 

als mogelijk probleemgebied in de looproute door de ondernemersvereniging 

van de Utrechtse binnenstad. Oudegracht, Hoog Catharijne, Steenweg, Neude en 

Vredenburg worden veel bezocht en hebben een sterke verbeeldingskracht bij de 

mensen. Deze elementen worden als typerend en karakteristiek voor Utrecht 

gezien.  

Per element worden drie zaken beschreven. In de introductie wordt een beknop-

te beschrijving gegeven van de geschiedenis, de ruimtelijke configuratie en de 

huidige functie(s) van de plek. Vervolgens wordt de plek beschreven vanuit het 

oog van de respondenten. Hierdoor wordt benadrukt dat het in dit onderzoek 

draait om de beleving van de respondenten. Ten slotte worden de opmerkingen 

over en foto’s van de plekken geplaatst in de theoretische concepten die de basis 

vormen van dit onderzoek.  

DOM(PLEIN) 

Dé blikvanger van Utrecht is ’s lands hoogste kerktoren (112 meter). De Dom staat 

aan het Domplein. Al in de eerste eeuw na Christus werd er in de buurt van deze 

plaats een fort gebouwd. Dit fort lag bij een doorwaadbare plek in de Rijn: Traiectum. In 1254 werd de eerste steen ge-

legd van wat zou uitgroeien tot de Domkerk. Een belangrijke gebeurtenis vond plaats in 1674 toen een orkaan het schip 

van de kerk verwoestte. Toren en kerk zijn nooit meer aan elkaar gebouwd.  

De Dom en het Domplein liggen aan de zuidoostelijke kant van het winkelgebied, vlak bij de Oudegracht. Men kan vanuit 

het oosten via de Domstraat, vanuit het zuiden via de Korte Nieuwstraat, vanuit het westen via de Servetstraat en vanuit 

het noorden via de Domstraat het plein bereiken.  

Neude 

Vredenburg 

Steenweg 

Oudegracht 

Hoog Catharijne 

Domplein 

‘De Dom steekt boven alles uit.’ 
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Heden ten dage heeft het Domplein verschillende functies. Aan de west- en noordzijde, direct aan de voet van de Dom, 

zijn restaurantjes te vinden. Aan de oostkant vindt men de Domkerk, en iets ten zuiden daarvan het zogenaamde Pand-

hof, de kloostertuin van de Domkerk. In de zuidoostelijke hoek van het plein staat het Academiegebouw, het hoofdge-

bouw van de Universiteit Utrecht. Het plein beslaat ongeveer 6000 vierkante meter. Auto’s mogen niet op het Domplein 

komen, maar het plein heeft wel een bushalte. Verder is het toegankelijk voor voetgangers en fietsers. 

Door de ogen van de respondent 

Velen zullen bij Utrecht onwillekeurig eerst aan de Dom denken. Hij torent dan ook hoog boven de rest van de binnen-

stad uit. Als je Utrecht nadert met de trein, zoals velen doen, zie je de Dom al van verre aan de horizon. Dat betekent 

overigens niet dat men, eenmaal in de binnenstad, deze landmark als referentie gebruikt. Daarvoor is bij de meesten te 

weinig kennis van de Dom ten opzichte van andere plekken in de binnenstad. De toren wordt tevens herkend als de Dom, 

mede door zijn typische vorm: 

“De Dom heeft een heel eigen vorm. Ik kan ‘m zo tekenen. Het is voor mij ook echt het symbool van de stad waar 

ik jaren heb gewoond.” 

Of een ander: 

“De Dom herken ik zo, het is zo’n markante toren. Hij is in drie delen gebouwd, heel karakteristiek.” 

De Dom en zijn Domplein liggen bij lang niet iedereen op de looproute. Er zijn grofweg 

twee groepen mensen te onderscheiden. De ene groep weet heel goed het Domplein te 

vinden, komt daar graag en vaak en waardeert deze plek om zijn historie en gezellig-

heid. De andere groep kent de Dom en het Domplein wel, maar komt daar nooit omdat 

‘je er niet echt iets hebt waar ik voor om zou lopen’. In die opmerking van een van de 

respondenten zit een belangrijk feit: de Dom ligt net iets buiten de meest gebruikte 

looproutes. Men heeft het gevoel dat je er iets voor om moet lopen. Een deel van de 

mensen heeft dat er graag voor over, maar anderen besluiten de Dom links te laten 

liggen. Daarnaast wordt met die opmerking aangegeven dat er weliswaar voorzieningen 

zijn, maar dat die niet iedereen evenveel aanspreken. Er zijn restaurantjes, een kerk en 

kloostertuin. En het ademt historie. Het is overigens opvallend dat je in de hele binnen-

stad weinig buitenlandse toeristen tegenkomt (zoals bijvoorbeeld in Amsterdam), maar 

dat je ze wel ziet op het Domplein.  

“Misschien dat men het Domplein niet zo goed kent. De toeristen komen hier 

wel, maar verder is het hier vrij rustig. Het ligt misschien iets buiten de route 

voor de winkelende mensen.” 

Unaniem enthousiast zijn de mensen die het Domplein wel eens bezoeken. Iemand 

heeft er ´alleen maar positieve associaties bij: mooi, oud, veilig, groots, karakteristiek.’ Een ander zegt: ‘Het Domplein is 

prachtig. De cultuur komt je tegemoet. Alles is mooi: het Academiegebouw, de bomen, het standbeeld van de Unie van 

Utrecht, de kloostertuin.’ En een volgende zegt: ‘De historische sfeer, die oude bomen, de Dom zelf is prachtig. De terras-

jes, de toeristen, de restaurantjes.’ Die gevoelens zijn samen te vatten tot drie elementen: de grootse historie die je hier 

tegemoet komt, de gezellige, stadse restaurantjes met hun terrasjes en de mooie, oude gebouwen. Die positieve beleving 

bij deze plek, maakt dat een deel van de respondenten hier komt. Wie op het Domplein komt, heeft een doel voor ogen. 

Het is haast een nostalgisch verlangen naar een bijzondere plek.  

“Dit is het hart van de stad. Ik vind het hier prachtig. Zonder Domplein is mijn wandeling niets waard.” 

Het Domplein wordt begrensd door de bebouwing aan de zijkanten van het plein. De respondenten geven aan dat alles 

wat direct aan het plein ligt, voelt als onderdeel van het district Domplein. Daarbij hoort het plein zelf, maar ook de kerk, 

de Dom natuurlijk, het Academiegebouw, de standbeelden en de bomen. De restaurantjes rondom de voet van de Dom 

‘Op de hoek van de straat kijk ik 

altijd even naar de Dom. Vanuit dit 

perspectief is de Dom zo groots.’ 
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horen er voor sommigen wel bij en voor anderen niet. Iemand 

noemt het jammer dat hier zo weinig mensen zijn, maar dat 

maakt het plein tegelijk tot een heerlijk plek:   

“Ik denk dat veel mensen het een mooie plek vinden. Het 

straalt iets van rust uit. En je staat toch maar mooi aan 

de voet van de hoogste kerktoren van Nederland! Het 

valt me op dat hier eigenlijk maar weinig mensen zijn.” 

De Domtoren zelf vindt elke respondent een markante toren: ‘Hij 

steekt er letterlijk en figuurlijk met kop en schouders bovenuit.’ 

Een ander zegt: ‘Het is hét symbool voor de stad, gewoon heel 

beeldbepalend.’ Iemand maakt nog een opmerking dat het triest is 

dat er soms mensen vanaf springen. Geen van de respondenten is ooit bovenop de Dom geweest. Maar: ‘Dat moet ik 

binnenkort echt eens doen.’ 

Terugkoppeling naar de theorie 

In hoofdstuk 2 zijn de theoretische concepten besproken die ten grondslag liggen aan dit onderzoek. De respondenten 

hebben verteld wat ze hebben ervaren en op basis waarvan ze bepaalde (route)keuzes hebben gemaakt. Deze opmerkin-

gen uit de praktijk zijn terug te koppelen naar de theorie. In § 2.4 is het werk van Kevin Lynch uitgebreid besproken en 

toegelicht. Voor hem is de imageability van een stad en een plek cruciaal. De kwaliteit van een fysiek object laat bij ieder-

een een sterk beeld achter. Een ‘highly imageable city’ verleidt de zintuigen en maakt het individu bewust of onbewust 

attent op zijn omgeving, waardoor hij of zij zich beter kan oriënteren en zich er makkelijker door kan bewegen. 

In de concepten van Lynch is de Dom een landmark en het Domplein een district. De imageability van een landmark 

wordt versterkt wanneer het afsteekt bij zijn ruimtelijke context, een eenduidige vorm heeft, een hoge mate van detail 

bezit, wanneer het van verre zichtbaar is en wanneer het vaak zichtbaar is. De respondenten hebben aangegeven dat de 

Dom voor hun duidelijk herkenbaar is, een karakteristieke vorm heeft, vanuit de verte zichtbaar en herkenbaar is. Men 

gebruikt de Dom nauwelijks als referentiepunt, in ieder geval niet tijdens het wandelen in de binnenstad. Wel steekt de 

Dom duidelijk af bij zijn ruimtelijke context en is daarmee ook tijdens het bezoek een in het oog springend object. Iemand 

merkte op dat de toren uit drie delen bestaat. Dat is een aanwijzing dat de Dom makkelijk als eenduidige vorm te typeren 

is. Men is vrij gemakkelijk in staat enkele kenmerkende zaken te benoemen, zoals de open bovenkant, de opbouw in drie 

delen en het feit dat de kerk losstaat van de toren. Kortom, de imageability van de Dom voor respondenten is hoog te 

noemen. 

Het Domplein is geen landmark, maar een district. Districts 

moeten een bepaalde fysieke homogeniteit bezitten, duidelijke 

begrensd zijn en een sterke interne ordening hebben. De be-

grenzing van het Domplein is voor de respondenten niet overal 

even duidelijk. Men is het er niet helemaal over eens of de 

voorzieningen aan de voet van de Dom bij het plein horen of 

niet. Aan de overige zijden van het Domplein vindt men de 

bebouwing wel een duidelijke grens. De open ruimte, met bo-

men, standbeelden en hetzelfde soort tegels, draagt bij een 

duidelijke, fysieke homogeniteit van het district. Het plein 

houdt op wanneer de open ruimte ophoudt, dus daar waar het 

plein ‘overgaat’ in straat, huizen, kerk of restaurants. 

Een ander cruciaal begrip, topophilia, is geïntroduceerd door Yi-Fu Tuan (1974) en beschrijft de love of place (§ 2.5.4). De 

respondenten noemen de historie, de nostalgie, de restaurantjes, de zaterdagmiddagenconcerten in de Domkerk, de 

standbeelden en de kloostertuin als elementen die zorgen voor een positieve binding met de Dom en het Domplein. Het 

tegengestelde begrip, topophobia, refereert aan de fear of place. Dit wordt niet herkend door de respondenten. Men kan 

'De schoonheid van de oude historie en de gezellige aankle-

ding met bomen maakt het hier af.' 

‘Bij een van deze restaurantjes onder de Dom gaan we vaak 

even zitten om te eten of een wijntje te drinken. Die terrasjes 

zijn erg gezellig en sfeervol. Een leuke plek in de stad is dit. 
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zich voorstellen dat het wanneer het donker is, onveiliger kan voelen. De respondenten komen er zelf nooit bij avond of 

nacht. 

Een ander aandachtspunt is de motivatie voor de respondenten om Dom en Domplein in hun looproute op te nemen, 

Respondenten noemen als fysieke factoren de betegeling van het Domplein, dat er redelijk goed uitziet. Er wordt ge-

waardeerd dat in de tegels de oude structuur van de verwoeste kerk en de fundamenten van de oude stadsmuur te zien 

zijn. Ook wordt opgemerkt dat de grens van Romeinse Rijk over het Domplein loopt en dat je deze grens terug kan vinden 

bij de grenspaal in een van de hoeken van het plein. Een sociaal-culturele factor is de aanwezigheid van buitenlandse 

toeristen. Dat wordt enerzijds op prijs gesteld. Anderzijds roept het bij respondenten de vraag op waarom zij wel en veel 

andere bezoekers het Domplein niet bezoeken. Wat betreft ongewenst gedrag wordt het springen van de Dom genoemd. 

Ten slotte worden cognitieve factoren genoemd die van invloed zijn op de keuze van een route langs deze locatie. De 

voorzieningen op en rondom het Domplein zijn zodanig dat ze voornamelijk broadly interested flaneurs trekken en nau-

welijks goal-oriented, efficient go-getters. 

Het Platform Binnenstad Utrecht noemt het Domplein als een van de probleemgebieden van de stad. Men wijst daarbij 

op het feit dat de routes hier doodlopen. Het Domplein ligt net iets buiten de meest gebruikte looproutes van de respon-

denten en zou daarmee een probleem vormen in de totale routevorming. Uit dit walk alongonderzoek blijkt dit inderdaad 

het geval te zijn. Het gebied rond de Dom wordt door lang niet iedereen bezocht en de mensen die er wel komen merken 

op dat het er vrij rustig is. Tegelijk snappen de respondenten dit wel. Ze wijzen op het feit dat het een beetje uit de rich-

ting ligt en niet zo bekend is bij het grote publiek. Daarbij wordt onder andere opgemerkt dat er in dit gedeelte nauwe-

lijks winkels te vinden zijn.  

HOOG CATHARIJNE 

Officieel is Hoog Catharijne het gehele, overdekte winkelcomplex vanaf Vredenburg, 

via het Centraal Station tot aan de Jaarbeurs. In de praktijk wordt met name het 

overdekte gedeelte tussen station en het winkelgebied ten zuiden van Vredenburg 

tot Hoog Catharijne gerekend. Het complex is eind jaren zestig gebouwd en in 1973 

geopend. Het is gebouwd om een verschillende delen van de binnenstad met elkaar 

te verbinden en het winkel- en voorzieningenaanbod te vergroten. 

Hoog Catharijne is voornamelijk bekend vanwege de winkels. Het huisvest echter ook 

een bioscoop, kantoren, een sporthal en woningen. Het complex is geheel overdekt 

en oorspronkelijk gebouwd met een ‘tijdloos’ karakter. Dat laatste bleek al snel ijdele 

hoop. In het grote stadsvernieuwingsproject CU2030 wordt nagenoeg geheel Hoog 

Catharijne grondig aangepakt, gerenoveerd en vernieuwd. Opnieuw is het doel om 

tot een logische en integrale verbinding te komen tussen de verschillende voorzienin-

gen en delen van de binnenstad. Daarnaast moet het zijn functie als complex met 

verschillende functies behouden en terugwinnen. Het hele district is alleen toeganke-

lijk voor het wandelend publiek. 

Door de ogen van de respondent 

Hoog Catharijne levert dubbele gevoelens op. In verschillende aspecten blijkt deze 

dubbelhartige beleving bij dit district. Allereerst: wat doen men hier eigenlijk? Aan de ene kant loopt men er zo snel mo-

gelijk doorheen, op weg naar andere plekken in de binnenstad. Op weg richting Oudegracht, naar gezellige winkeltjes in 

de straten van Utrecht. Maar tegelijk wordt Hoog Catharijne zelf ook bezocht. Men blijkt het best handig te vinden dat er 

zo veel winkels zo dicht bij elkaar liggen. Een aantal respondenten geeft toe dat ze zich ‘als je er toch langskomt’ regelma-

tig laten verleiden tot een bezoekje. Vanaf het station ben je er dan ook snel en makkelijk. Een van ons vat dat zo samen: 

“Ik kom hier om twee redenen. Om er gewoon te winkelen, rond te lopen. Maar ook wel om in de winkelstraten 

en bij de grachten te komen.” 

‘De architectuur is niet meer van deze 

tijd: verouderd, saai, grijs. Hoog 

Catharijne is gewoon een betonnen 

kolos. Het nodigt niet uit.’ 
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‘Het is er lekker warm, omdat het overdekt is. En 

natuurlijk droog. Er zijn veel leuke winkeltjes en 

het is er lekker druk.’ 

De respondenten zijn eensgezind als het gaat om het gebouw zelf: een saai, groot en grijs complex. Maar een deel ziet 

ook de voordelen: het is er warm, overdekt (en dus droog) en opvallend licht. Iemand geeft aan dat het wandelen langs 

de Oudegracht erg mooi is, maar dat Hoog Catharijne bij slecht weer een 

prima alternatief is. Een ander noemt de typeert de sfeer in Hoog Catharij-

ne:  

“Ik vind het wel sfeervol, er zijn vooral veel kledingwinkels, het is er 

warm en droog, er zijn mooie kleuren.” 

Ook de drukte wordt verschillend ervaren. Aan de ene kant geeft iemand 

bijvoorbeeld aan dat ‘er altijd wel mensen’ zijn, zelfs ’s avonds laat als de 

winkels al lang dicht zijn. Sommigen vinden het dan ook onveilig worden. 

Op zulke momenten vermijden ze Hoog Catharijne zo veel mogelijk. Over-

dag ervaren mensen het als drukke passage waar de grote mensenmassa in 

hoog tempo doorheen loopt:   

“Er heerst wel gezelligheid, juist doordat er altijd veel mensen zijn. Maar het moet niet te druk worden, ik moet 

nog wel gewoon door kunnen lopen.” 

De grens van het gebied is overduidelijk en maakt sterke gevoelens los. Allereerst kan je juist vanaf buiten zien dat Hoog 

Catharijne een behoorlijk lelijk, grijs en verouderd complex is. Een enkeling valt dat ook steeds op en ergert zich eraan. 

Een paar mensen komen met ideeën voor opknapbeurten, vaak niet wetende dat het hele gebied in de komende jaren op 

de schop gaat. Het mag van de respondenten allemaal wat frisser, kleuriger en nieuwer. Men merkt tegelijk op dat de 

functies wel moeten blijven. Het feit dat er veel winkels vlak bij elkaar zitten, wordt sterk gewaardeerd. Maar wanneer je 

uit dat handige, overdekte gedeelte loopt, begint er iets nieuws. Iemand voelt dat ook levensecht: 

“Zodra ik Hoog Catharijne uit loop, begint voor mij de binnenstad pas echt.” 

Een ander benoemt eveneens de link tussen het complex en de sfeer 

daarbuiten: 

“Daar begint de binnenstad, de winkels en straten. Het be-

tonnen gebouw houdt daar op, de echte sfeer begint.” 

Opvallend genoeg weten alle bezoekers van Hoog Catharijne dat er 

verschillende uitgangen zijn, maar over het aantal lopen de meningen 

uiteen. Enkelen weten dat het er meer dan twee zijn, maar de mees-

ten zijn verrast te horen dat er minimaal zes uitgangen zijn. Overigens 

begint Hoog Catharijne voor de meesten bij het station, ter hoogte 

van de OV-poortjes. 

Alle respondenten lopen een min of meer vaste route door Hoog Catharijne. En voor iedereen geldt dat het bezoekdoel 

niet het winkelcomplex zelf is, maar de binnenstad die ‘begint als je Hoog Catharijne uit loopt’. De routes starten in alle 

gevallen op het station, waarna de meesten richting Vredenburg lopen. Anderen komen uit bij de Mariaplaats of in de 

buurt van de Steenweg. Een respondent zegt: 

“Ik loop altijd dezelfde route, maar ik kom er dan ook vooral om van de ene naar de andere kant te lopen.”  

Terugkoppeling naar de theorie 

Hoog Catharijne is een district. Volgens de theorie van Kevin Lynch moet een district worden getest op fysieke homogeni-

teit (eenduidige bestrating, beplanting, kleurgebruik) en een duidelijke grens. Dat laatste is heel duidelijk bij Hoog Catha-

rijne. Alle respondenten kunnen feilloos benoemen waar het district begint en eindigt: daar waar het winkelcomplex niet 

‘Na dit punt is het overdekte gedeelte voorbij en begint 

er duidelijk een open, nieuw stuk. Voor mij begint bij 

die deuren mijn wandeling door de binnenstad.’ 
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langer overdekt is, loopt de grens van Hoog Catharijne. De fysieke homogeniteit wordt gevormd door het overdekte ka-

rakter, de belangrijkste voorziening (winkels) en het gebruik van veel wit en grijs.  

Veel lastiger is het om aan te geven of Hoog Catharijne gevoelens van topophilia of van topophobia teweegbrengt. 

Topophilia wordt veroorzaakt door het ruime winkelaanbod, de warmte, het licht en dat het er droog is. Gevoelens van 

topophobia worden opgewekt wanneer het donker wordt. Dan nemen de onveiligheidsgevoelens toe. ´Zwervers´, 

´groepjes hangjongeren´, ´een kille sfeer´. Andere oorzaken voor topophobia zijn de afkeer van het ‘lelijke complex’, ‘de 

straatkrantverkopers’ en ‘de eindeloze, drukke stroom van mensen’. 

De looproutes in het gebied worden bepaald door twee factoren. Een belangrijk deel van de respondenten komt er vaak, 

maar loopt er snel en efficiënt doorheen, zonder het gebied zélf te bezoeken. Voor deze mensen is de looproute minder 

belangrijk, slechts een ‘noodzakelijk kwaad’ om de ‘echte binnenstad’ te bereiken. Anderen kiezen bewuster voor een 

bepaalde route om langs winkels te lopen.  

STEENWEG 

De Steenweg is een van de drukbezochtste winkelstraten van Utrecht. Na de Ro-

meinse tijd was de Steenweg de eerste verharde weg in Utrecht. Vermoedelijk liep 

de oude rivier de Rijn vroeger direct langs de huizen aan de Steenweg. De straat 

was de belangrijkste weg door het hart van de middeleeuwse handelswijk Stathe. 

De Steenweg loopt vanaf de Choorstraat (aan de Oudegracht) tot aan de kruising 

met de Bakkerstraat, Lange Elisabethstraat en Voor Clarenburg. In de beleving van 

veel bezoekers loopt de Steenweg door tot aan Vredenburg, maar in werkelijkheid 

wordt is dit laatste gedeelte de Lange Elisabethstraat. Aan de Steenweg zijn tegen-

woordig voornamelijk winkels gevestigd. Aan de oostkant bevindt zich de Buurkerk 

waar het Museum Speelklok is gehuisvest. Het is nu tevens een belangrijke verbin-

dingsweg tussen het westelijk (Vredenburg, Hoog Catharijne) en oostelijke (Dom, 

Oudegracht, Stadhuis) deel van de binnenstad. Het is een voetgangersgebied en 

verder alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer. 

Door de ogen van de respondent 

Allereerst is het goed om te benadrukken dat men het gevoel heeft dat de Steenweg begint bij Vredenburg en eindigt bij 

de Choorstraat, hoewel die laatste naam bij niemand bekend is. De Choorstraat is voor de respondenten ‘dat straatje aan 

het eind van de grote winkelstraat, in de buurt van de Oudegracht’. Daarnaast valt op dat meerdere mensen de Steenweg 

‘een gewone winkelstraat’ noemen. Een straat die je in elke grote en kleine stad vindt. Dat lijkt een van de motivaties om 

er graag te komen - het is overzichtelijk en het voelt vertrouwd, 

zelfs een beetje saai en voorspelbaar: 

“De Steenweg is niet echt uniek, gewoon een winkelstraat. Wel 

kenmerkend voor Utrecht, het is denk ik wel de belangrijkste 

echte winkelstraat, naast de Oudegracht.” 

Overigens weten veel respondenten niet dat deze straat de naam 

Steenweg draagt. Slechts twee personen wisten dit wel, vanwege 

de gelijknamige winkel: 

“Er zitten wat winkels waar ik vaak kom, zoals de elektronicazaak 

Steenweg, maar die is hier nu net weg. Daarom kom ik hier nu 

wel minder.” 

Maar, zoals deze respondent aangeeft, bepalen de winkels hier de looproute. De shoppers lopen gewoon de winkels 

langs, terwijl anderen de Steenweg meer zien als route op weg naar een ander deel van de binnenstad of weer terug naar 

het station. Beide factoren spelen een ongeveer even grote rol: 

‘Een normale winkelstraat, maar toch 

middenin de oude stad. Dat zie je pas 

als je even vooruit kijkt naar de Dom.’ 

'Hier begint voor mijn gevoel de Steenweg. Een normale 

winkelstraat, met veel winkels. Zulke winkelstraten vind je in 

elke grote stad.' 
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“Aan de ene kant dus voor de winkels, aan de andere kant vanwege de route naar de rest van de binnenstad.”  

Wat maakt de Steenweg aantrekkelijk? Dat is samen te vatten in een aantal steekwoorden die de respondenten hebben 

gebruikt: ‘breed’, ‘overzichtelijk’, ‘erg veel winkels’, ‘open’, ‘gezellig druk’, ‘fraaie oude panden’, ‘prachtig zicht op de 

Dom’, ‘makkelijk vindbaar’ en ‘goed bereikbaar’. Maar de Steenweg wordt ook met minder positieve dingen getypeerd: 

‘grijs’, ‘rommelig’, ‘heel druk’, ‘saai’ en ‘gewoontjes’. 

Kortom, het is een vooral een gewone winkelstraat met alle winkels die je verwacht in een grote stad. De Steenweg is 

gelegen in het hart van de binnenstad. Vanaf hier kan je snel naar Hoog Catharijne, Vredenburg, Oudegracht en de Dom. 

De meeste mensen kiezen er niet bewust voor om hier langs te lopen, maar komen er toevallig terecht. Men kan er voor 

hun gevoel nauwelijks omheen. De Steenweg wordt ervaren als een prettige, maar ietwat saaie straat. Iemand stelt voor 

om aan dat laatste iets te doen door het plaatsen van ‘groen en een paar van die oude lantaarnpalen’, zodat de Steenweg 

naast een functionele straat ook een mooie route wordt.  

Terugkoppeling naar de theorie 

Omdat de Steenweg een path is, worden hier de unieke kwaliteit, continuïteit, 

richting en checkpoints besproken. Uniek is de Steenweg niet, daar zijn de respon-

denten het over eens. ‘Zo’n straat vind je in elke grote of middelgrote stad,’ is de 

teneur. Dat geldt voor het hele gedeelte dat men tot Steenweg rekent: van Vre-

denburg tot aan de Oudegracht. Sommigen wijzen wel op de mooie panden en het 

zicht op de Dom. De respondenten geven aan dat de richting van de straat behoor-

lijk helder is. Velen komen er om zich van Hoog Catharijne/Vredenburg te verplaat-

sen richting Oudegracht (of terug, natuurlijk). Anderen weten niet precies waar ze 

zich bevinden en lopen gewoon wat rond, en zien wel waar ze uitkomen. De rich-

ting van de Steenweg is niet overduidelijk, maar wel voldoende voor de meeste 

respondenten.  

Het lukt de meesten niet om heldere checkpoints aan te wijzen. De elektronicazaak 

Steenweg wordt genoemd, maar aangezien deze verhuisd is, wordt er terecht bij 

gezegd ‘waar deze zaak eerst zat’. Een ander checkpoint is het pleintje waar de 

enquêteurs staan. Dat is meteen ook een topophobisch aspect aan deze straat. 

Verder zijn de negatieve gevoelens beperkt tot ‘saai’ en ‘gewoontjes’. Topophilia is 

er ook maar weinig. Men noemt het de vele (kleding)winkels, de overzichtelijke 

straat en ‘winkelen in een gewone straat, maar toch middenin een oude stad’.  

Wat betreft looproutes kan een onderscheid gemaakt wor-

den tussen de broadly interested flaneur en de goal-oriented 

go-getter. Beide groepen zijn ongeveer groot. Een deel ge-

bruikt deze straat als ‘middel’ onderweg naar, een ander 

deel als ‘doel’ en bestemming op zich.  

OUDEGRACHT 

Dwars door de binnenstad slingert de Oudegracht. Feitelijk 

is deze gracht een twee kilometer lange verbinding tussen 

de Kromme Rijn en de Vecht. Het meest bijzondere en ka-

rakteristieke aan de twaalfde-eeuwse gracht is de aanwezig-

heid van werven. Oorspronkelijk liepen de oevers schuin af, 

maar door de komst van de Weerdsluis aan het eind van de 

dertiende eeuw werd het mogelijk de waterstand te regule-

ren. Men besloot onder de kade, vanuit de aangrenzende 

panden, tunnels en werfkelders te graven richting de Oude-

'Ik kijk naar de oude huizen, zoals deze 

in jugendstil. Ik heb hier ooit een 

stadswandeling gemaakt. Een gids wees 

me toen op een andere kant van 

Utrecht, die ik nog niet kende.' 

‘Het is een unieke straat, ik denk de gezelligste gracht van Neder-

land. Door het water, maar vooral door de terrasjes bij het water. 

Hier zit bijvoorbeeld De Oude Muntkelder, een gezellig pannenkoe-

kenhuis waar ik wel eens kom. In de zomer kan je op het terrasje 

vlak bij het water zitten.’ 
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gracht. Op deze manier ontstonden nieuwe kades, op een veel lager niveau dan de straat. 

Lang niet iedereen realiseert zich dat de Oudegracht tot twee keer toe een bocht maakt. Stroomafwaarts gebeurt dat 

eerst naar links bij het Stadhuis en vervolgens weer terug naar rechts ter hoogte van waar nu De Slegte gevestigd is. De 

Oudegracht is het domein van voetgangers en fietsers. Auto’s zijn alleen toegestaan op het zuidelijke deel van de Oude-

gracht, tot aan de Lijnmarkt..  

De Oudegracht heeft honderdeneen functies. Veel oor-

spronkelijke werfkelders zijn omgebouwd tot restaurants, 

verenigingshuizen of winkeltjes. De werven zijn ingericht als 

terrasjes, aanlegplaatsen voor de rondvaartboot of onder-

deel van een stadswandeling. Veel detailhandel is gevestigd 

aan de straten die parallel liggen aan de gracht. Iets verder 

van dit winkelgebied zijn aan de Oudegracht tevens kantoor-

ruimtes, bioscopen, musea en ook woningen te vinden. Aan 

de zuidkant zijn veel specialistische en tweedehandszaken 

gevestigd. Hier vind je ook poppodium Tivoli. 

Door de ogen van de respondent 

De Oudegracht is een unieke straat, daar zijn de responden-

ten het roerend over eens. Die uniciteit wordt gekarakteri-

seerd door de volgende typeringen. Allereerst wordt er van alles genoemd over de (gebouwde) omgeving: ‘het water’, ‘de 

oude panden’, ‘de werfkelders’, ‘de statige gebouwen’, ‘de bomen’, ‘de oude gebouwen’, ‘de begroeiing’ en ‘de huisjes’. 

Daarnaast valt het de mensen op dat er op en rondom de Oudegracht allerlei functies zijn: ‘de terrasjes bij het water’, ‘de 

combinatie van fietsen’, ‘lopen en varen’, ‘kleine specialistische winkeltjes’, ‘grote winkelketens’, ‘bijzondere dingen als de 

Winkel van Sinkel en Broodje Mario’, ‘leuke winkels’, ‘leuke tentjes bij het water’ en ‘de kraampjes’. Ten slotte wordt de 

omgeving getypeerd in een aantal sfeerbeschrijvingen: ‘druk’, ‘gezellig’, ‘sfeervol’, ‘de weidsheid’, ‘heerlijke geuren’, ‘een 

gezellige uitstraling’, ‘nostalgische sfeer’, en ‘altijd gezellig druk’ 

Andere typeringen gaan over de identiteit van de straat als ge-

heel. Zo noemt men de plaats binnen de stad: ‘De Oudegracht is 

ongeveer de enige straat langs het water.’ ‘Het bepaalt het beeld 

van de stad, deze straat.’ ‘Het is gewoon de rode lijn door het 

centrum.’ ‘Je kan er niet om heen. Het is denk ik onmogelijk om 

de binnenstad te bezoeken en de Oudegracht niet tegen te ko-

men.’ ‘Hij slingert zo mooi door de binnenstad.’  

Anderen wijzen op de (geschiedenis van de) inrichting van de 

straat zelf: ‘Je hebt niet alleen “boven” winkels, maar ook “bene-

den”, bij het water, een hele verdieping.’ ‘Deze straat is al die 

jaren ongeveer hetzelfde gebleven. De rest eromheen is uitge-

breid, maar hier staat alles nog net zo als een eeuw geleden. Nou 

ja, bijna alles dan’. ‘De enige straat met water met van die gezel-

lige restaurantjes beneden aan de gracht.’ ‘De meeste winkels zitten hier.’  

Kortom, de Oudegracht is voor de bezoekers van Utrecht hét hart van de stad. Het wordt gekarakteriseerd als een bijzon-

dere, unieke plek, kenmerkend voor Utrecht. Er is ook een aantal negatieve dingen te noemen. Zo zijn een paar mensen 

niet te spreken over de drukte op koopavond en zaterdagmiddag en ergert men zich aan het fietsgedrag. Mensen vinden 

‘al die kriskras geparkeerde fietsen’ een rommelig indruk geven en vinden het feit dat fietsers de ‘voetgangers van hun 

sokken rijden’ niet prettig. Ten slotte wijst een enkeling op het vieze water van de gracht. 

'Dit hoort er voor mij dus absoluut bij: de bloemenverkopers die 

tegen elkaar opbieden, de kraampjes, de drukte, de gezelligheid.' 

‘Ik loop altijd even langs de kledingwinkels aan de kant van 

de HEMA. Ik kom er graag, ik vind het leuk om er rond te 

lopen. Die drukte ben ik wel gewend. Geen problemen mee.´ 
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De Oudegracht is tevens de enige plek in de binnenstad die door elke respondent wordt bezocht. De meesten komen hier 

als doel van hun route, dus vanwege de Oudegracht zelf. Anderen zijn onderweg naar een andere plek en kiezen voor een 

bezoekje aan de Oudegracht omdat het zo uitkomt of omdat het een mooie route is: 

“Ik loop hier vooral om van mijn beginpunt naar mijn bestemming te lopen. En ook wel omdat het een mooie, 

snelle route is.” 

Een ander noemt de onvermijdelijkheid van de gracht in de routevorming: 

“Ik zorg dat ik altijd in mijn route de Oudegracht opneem. Dat kan ook bijna niet anders. Je komt de Oudegracht 

altijd wel tegen. Ik loop het liefst aan de kant waar de drukte is, waar de mensen zijn. Maar ik let er eigenlijk niet 

bewust op.” 

De dubbele functie van de Oudegracht blijkt ook wel uit deze woorden: 

“Tja, vooral de gezelligheid van de winkeltjes, het water en al die restaurantjes. Ook wel omdat het op de route 

ligt, maar ook wel vanwege de winkels aan de Oudegracht zelf.” 

Veel onduidelijkheid en verschil van mening is er over de vraag waar de Oude-

gracht precies begint en eindigt. Voor het startpunt worden dingen genoemd als 

‘De Uithof’, ‘Ledig Erf’, ‘een kilometer verderop’ en ‘in de buurt van het station’. 

Maar de meesten geven eerlijk aan werkelijk geen idee te hebben. Hetzelfde geldt 

voor het eindpunt, waarbij vaak wordt opgemerkt dat voorbij de ‘brug waar de 

bussen rijden’ de Oudegracht nog ‘iets verder doorloopt’. De meeste mensen we-

ten dus dat de Oudegracht in werkelijkheid veel langer is dan het stukje waar zij 

langs lopen. Het beeld van de Oudegracht behelst voor de meeste bezoekers het 

deel tussen de bocht bij het Stadhuis en de Viebrug. Wanneer het unieke karakter 

van de Oudegracht wordt getypeerd, geldt dat daarom vooral voor het gedeelte 

tussen deze twee punten. Verder stroomopwaarts en stroomafwaarts verandert 

het karakter van de omgeving zodanig dat het voor het gevoel van de responden-

ten ‘niet meer de echte Oudegracht is’.  

Samenvattend: bezoekers aan de Utrechtse binnenstad vinden het heerlijk om hier 

te zijn. Het wordt ervaren als een mooi stukje Utrecht dat men niet wil missen op 

de looproute. Men komt hier voor de winkels (zoals kledingwinkels, Selexyz, de 

Slegte) en voor de restaurantjes (zoals pannenkoekenhuis De Oude Muntkelder, 

‘de pizzeria’s en andere buitenlandse tentjes, de McDonald’s, King Arthur, de Win-

kel van Sinkel en Broodje Mario). Hoewel de drukte soms hinderlijk is en zelfs een reden om dit gebied op zaterdagmid-

dag te mijden, wordt de Oudegracht beleefd als een fantastische straat:  

“Het is heerlijk om hier te zijn, ik loop er graag even op m'n gemakje langs de winkels. Gewoon de sfeer, de schit-

terende omgeving. Het maakt de binnenstad en mijn wandeling daar doorheen helemaal af.” 

Terugkoppeling naar de theorie 

De Oudegracht wordt gezien als een path. Dat betekent dat opnieuw wordt gekeken naar de unieke kwaliteiten, de con-

tinuïteit, de richting en de checkpoints.  

Over de unieke kwaliteiten van de Oudegracht zijn de respondenten duidelijk. Het zijn er haast te veel om op te noemen. 

De belangrijkste kwaliteiten zijn het water, de werfkelders met hun restaurantjes, de gezellige drukte en de vele (bijzon-

dere) winkels. Men ziet de Oudegracht over het algemeen als een geheel, al realiseert men zich wel dat dit in de praktijk 

niet het geval is. Het begin- en eindpunt kan niet worden benoemd. Aangezien het overgrote deel van de respondenten 

slechts het gedeelte tussen Stadhuis en Viebrug bezoeken wordt de Oudegracht toch als een continu path gezien. Op dat 

gedeelte is de imageability sterk.   

‘Erg leuk vind ik die vuilophaaldienst op 

het water. Gewoon met de boot langs de 

kelders. Die kelders maken het gezellig.' 
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Leidt de Oudegracht de respondent ergens heen? Dat is moeilijk te zeggen. Voor sommigen heeft de Oudegracht een 

duidelijke richting, naar een volgende locatie in de binnenstad. Anderen ervaren het als eindpunt, of als onderdeel van 

hun route. Het is onmogelijk de Oudegracht te ontwijken, je komt ‘m toch wel tegen. Checkpoints heeft de Oudegracht te 

over. Met name de HEMA, de McDonald’s, de Winkel van Sinkel, Selexyz en Broese hebben die functie. Respondenten 

gebruiken die elementen om aan te geven waar ze zich bevinden aan de gracht. Weer geldt hier dat dit uitsluitend geldt 

voor het deel tussen Stadhuis en Viebrug.  

De Oudegracht lijkt wel hét voorbeeld van een path met een enorme topophilia. Vrijwel alle typering van de Oudegracht 

zijn positief: ‘gezellig druk’, ‘het water’, ‘de terrasjes aan het water’, ‘leuke winkeltjes’, ‘stadssfeer’, ‘typisch Utrecht’. 

Negatief zijn de respondenten over de beleving van de rommelig geplaatste fietsen, de drukte op zaterdagmiddag en het 

vieze water. De looproute van de respondent komt altijd langs de Oudegracht. Men kiest er bewust voor om tijdens een 

bezoekje aan de binnenstad in ieder geval de Oudegracht te bezoeken. De straat is haast onvermijdelijk in de routevor-

ming, zowel als bestemming in zichzelf als op weg naar een ander deel van de stad.  

Het is goed om op deze plaats ook terug te koppelen naar de resultaten van het mental maponderzoek. Daar leek het 

alsof bezoekers de Oudegracht niet of nauwelijks bezochten. In werkelijkheid ligt dat net even anders. Men komt er wel 

degelijk, maar niet in de mate als de bewoners dat doen. In een top-10 van de meest bezochte (stukjes) straat staat de 

Oudegracht er bij de bezoekers niet tussen (§ 5.1.6), maar dat is te wijten aan de relatief hoge score van de (stukjes) 

Oudegracht van de bewoners. Zoals de onderzoeker toen al vermoedde, blijkt dat elke walk along de Oudegracht aan-

doet. Dat vermoeden was onder andere gebaseerd op de andere top-10 in § 5.1.6, die laat zien dat de ook de bezoekers 

het element Oudegracht het meest tekenen. Het staat dus prominent op de mental map van de niet-Utrechter en wordt, 

zo blijkt tijdens de walk alongs, eveneens goed bezocht.  

NEUDE 

Neude (in de volksmond ook wel: het Neude) is een plein in 

de Utrechtse binnenstad. Neude komt van het woord node, 

wat ‘moerassige laagte’ betekent. De plek heeft destijds die 

naam gekregen omdat het gesitueerd was in een oude Rijn-

bedding. Aan het eind van de 15e eeuw werd besloten de 

bodem te verstevigen door er puin, zand en keien in te stor-

ten. Vanaf die tijd kreeg het verschillende functies: markt-

kooplui verkochten hier hun waar (Neude lag aan een han-

delsverbinding tussen Holland en Gelre), criminelen werden 

er geëxecuteerd en politici hielden hier hun toespraken. 

Tegenwoordig ligt Neude in het hart van het winkelgebied van de Utrechte binnenstad. Het plein is van allerlei kanten te 

benaderen en functioneert daardoor als knooppunt. Neude is vanaf de Oudegracht via de Vinkenburgstraat, vanaf het 

Stadhuis via de Schoutenstraat en vanaf de Viebrug via de Potterstraat te bereiken. Aan de noordzijde ligt de busbaan 

door het centrum van Utrecht, waardoor Neude ook met het 

openbaar vervoer makkelijk te bereiken is. Aan diezelfde kant kan 

je via de Voorstraat gemakkelijk de Biltstraat bereiken. Het plein is 

relatief groot, ongeveer 4500 m2. 

Tegenwoordig heeft Neude voornamelijk een horecafunctie. Voor-

namelijk in de zomer is de helft van het plein bezaaid met terras-

sen. Daarnaast doet het dienst als locatie voor allerlei evenemen-

ten en festivals. Zoals wel meer pleinen in grote steden deed het 

plein het tweede deel van de twintigste eeuw nog lang dienst als 

parkeerplaats. De auto’s hebben plaatsgemaakt voor voetgangers, 

fietsers en terrasjeszitters.  

'Ik herken het plein aan de gezellige cafés aan de zijkanten. Die 

gekleurde huisjes zijn opvallend, maar geven wel sfeer.' 

'Ik kom graag op de Neude. Soms even op een terrasje 

zitten, en anders loop ik vanaf hier door naar de Schouten-

straat, richting Dom.’ 
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Door de ogen van de respondent 

Neude wordt door slechts drie van de twaalf respondenten bezocht. Voor twee mensen is het een eindbestemming, voor 

een persoon een passage. De overige respondenten kennen Neude meestal wel, maar komen er weinig tot nooit. Hier 

lijkt hetzelfde argument als bij het Domplein aan ten grondslag te liggen: Neude ligt iets buiten het ´rondje binnenstad´. 

Aangezien het wel een bekende en karakteristieke plek voor Utrecht is, wordt het toch opgenomen in dit overzicht.  

Het meest in het oog springend zijn de terrasjes. Vooral in de zomer is het hier een gezellige drukte. De cafés en restau-

rants aan de randen van het plein zetten dan hun tafeltjes tot ver op het plein, waardoor honderden mensen Neude kun-

nen bevolken. En dat gebeurt. Respondenten geven aan dat ze het gevoel hebben dat hier vooral Utrechters komen. Men 

denkt dat dit komt vanwege de afstand tot het station, want ‘het is best een eindje lopen’. Een van de respondenten ver-

telt:  

“Iedereen in Utrecht kent het, heeft het erover. Dat merk ik op school wel. Ik zou er zelf niet gelijk heen gaan, 

maar nu ik een paar keer ben mee geweest met studiegenoten, kom ik er vaker”. 

Een ander ervaart Neude als een geweldige plek:  

“Het is heerlijk om hier te zijn. Gewoon op 

straat zitten. Stoeltjes, tafeltjes, eettentjes, 

mensen, gezelligheid. Een heerlijke sfeer. En 

een handig, strategisch punt, vlakbij de bus-

baan”. 

Neude is duidelijk herkenbaar ‘aan het plein met de 

gezellige cafeetjes aan de zijkanten’ en ‘aan het gro-

te plein, maar vooral aan de gezellige terrasjes in de 

zomer’. Maar voor de beleving maakt het weer nogal 

uit: 

“Met mooi weer is het hier gezellig, leuk om 

hier te zijn. Met minder weer loop ik er al-

leen even langs, maar ga ik gauw weer verder.” 

Het plein functioneert ook duidelijk als knooppunt. Men spreekt hier af en men loopt vanaf hier weer door naar een an-

der gedeelte van de stad.  

“Ik spreek hier wel eens af met vrienden of studiegenoten. Maar ook omdat de bushalte hier dichtbij is en ik na 

een bezoek aan de binnenstad hier langs loop richting bus.” 

Men rekent alles wat op en aan het plein zit tot Neude. Dat is het plein zelf, de cafés, de andere panden, het Postkantoor. 

Bezoekers vinden het plein goed bereikbaar, zowel met de bus, de fiets als wandelend. Aan de ene kant heeft men het 

gevoel op een centraal punt in de binnenstad te zijn, aan de andere kant ligt het plein er net buiten. Dat maakt het voor 

iemand juist tot ‘zo´n leuk plekje’.  

Uitgesproken negatief is een respondent over het hoge Neudegebouw. Andere minpunten zijn de afhankelijkheid van het 

weer en de activiteiten op het plein:  

“Bij slecht weer is het hier veel minder dan in de zomer. En ik houd er ook niet van als het plein volstaat voor een 

of ander concert of voor een andere organisatie.” 

Over de gebouwde omgeving van Neude is een respondent ook niet onverdeeld enthousiast: 

“Er is op een paar plekken een rare mix van oude en moderne gebouwen. Dat vind ik niet mooi. Ook staan er vaak 

allerlei dingen op het plein van Neude. Geef mij maar gewoon een leeg plein.”  

'Geef mij maar gewoon een leeg plein.' 
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Terugkoppeling naar de theorie 

Het is goed te verdedigen om Neude in de termen van Lynch als 

district te kwalificeren, maar in hier is gekozen voor node (§ 

5.1.3). (Overigens is het bijzonder dat de oude naam van Neude 

‘Node’ was. Dat had echter niets met een knooppunt te maken.) 

Voor een node is het belangrijk dat deze herkenbaar is tussen 

andere soortgelijke plekken. Tevens is het belangrijk dat nodes 

een scherpe grens hebben. Ten slotte werkt het versterkend voor 

de imageability van een node wanneer een wisseling van trans-

portmiddel plaatsvindt (station, bushalte, fietsenstalling).  

De respondenten herkennen Neude zonder moeite. Wel moet 

aangetekend worden dat van slechts twee respondenten hun 

meest gebruikte looproute Neude aandoet. De herkenbaarheid 

wordt versterkt door de cafés, het kale plein en de busbaan aan de rand. Men kan de grenzen van Neude goed aangeven. 

De busbaan is een heldere afbakening en hoort niet bij Neude. De overige zijkanten van het plein worden wel tot het 

gebied gerekend. De respondenten wijzen op het feit dat de bushalte in de buurt is en dat er veel voetgangers- en fiets-

verkeer is. Dat onderstreept de erkenning van Neude als node. Zelf wisselen de respondenten hier niet van transport-

middel, maar men ziet dat anderen dat wel doen.  

Veel dingen aan Neude dragen bij aan topophilia voor deze plek. De terrasjes en de mensen maken Neude tot een sfeer-

volle, gezellige, levendige plek. Het wordt ervaren als een ‘heerlijke plek’, en ‘op zomerse dagen een must’. Topophobia 

zit ‘m in dit geval niet zozeer in de plek zelf als wel in het weer. Slecht weer, met name in de wintermaanden, kan Neude 

tot een troosteloze, grijze vlakte maken. Dan is het reden voor de respondenten om snel weer door te lopen.  

Het is de respondenten duidelijk dat Neude een plek is waar veel mensen afspreken en elkaar ontmoeten. Zelf doen ze 

dat niet, omdat hun startpunt niet in de buurt ligt. Aangezien de respondenten allen bezoekers van buiten Utrecht zijn, 

komen ze er niet met de fiets. Neude ligt wat dat betreft behoorlijk ver uit de standaard looproutes. Het is voor de niet-

Utrechter even zoeken om deze plek te vinden. Maar eenmaal gevonden wordt Neude sterk gewaardeerd.  

VREDENBURG 

Vredenburg is een plein aan de noord(-west)kant van de binnenstad van Utrecht. Nadat in de twaalfde eeuw op deze plek 

een johannieterklooster was gesticht, is er in 1529 een kasteel gebouwd: Kasteel Vredeborch (figuur 14). Al binnen vijftig 

jaar werd dit kasteel echter gesloopt door de Utrechtse bevolking. Wat overbleef was een groot plein. In de loop van de 

negentiende en twintigste eeuw zijn aan het plein de Stads-

schouwburg, de Fruithal en Korenbeurs en de Jaarbeursge-

bouwen neergezet en ook weer gesloopt. Nu ligt winkelcen-

trum Hoog Catharijne aan het plein en wordt muziekcentrum 

Vredenburg verbouwd. 

Het plein ligt op een centrale plek in de binnenstad en is 

bereikbaar vanaf Hoog Catharijne in het westen, de Sint Ja-

cobsstraat in het noorden en de Lange Elisabethstraat in het 

zuiden. De steegjes Drieharingstraat en Zakkendragerssteeg 

verbinden de Oudegracht met Vredenburg. Het plein is be-

hoorlijk groot en alleen toegankelijk voor voetgangers en 

fietsers.  

Aan de zuid- en oostzijde van het Vredenburgplein liggen 

winkels, aan de westkant bevindt zich het overdekte winkel-

Figuur 14: Contouren van Vredeborch op huidige plattegrond 

'Op dit tijdstip zijn de terrasjes nog leeg, maar in de zomer 

en in de avonduren loopt het hier snel vol. Dan verandert dit 

plein van karakter, het wordt één grote ontmoetingsplek.' 
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centrum Hoog Catharijne. Op woensdag, vrijdag en zaterdag is het doorgaans lege plein gevuld met kraampjes in verband 

met de markt. Vanaf 2007 wordt het Muziekcentrum Vredenburg verbouwd en uitgebreid. Naar verwachting is dit in 

2012 afgerond. Daarna krijgt het plein vanzelfsprekend zijn functie terug als cultureel centrum  

Door de ogen van de respondent 

Het lijkt wel alsof bezoekers aan Utrecht een haat-liefdeverhouding hebben met Vredenburg. De meesten komen er 

weliswaar regelmatig, maar hebben tegelijk weinig warme gevoelens bij dit gebied. Die spagaat is overigens goed te ver-

klaren. Het Vredenburgplein ligt namelijk op de route van station naar binnenstad (en andersom). Vredenburg is te berei-

ken via Lange Viestraat, Zakkendragerssteeg, Drieharingstraat, Steenweg en Hoog Catharijne. Het plein functioneert dan 

ook als knooppunt in de routevorming. Slechts enkelen van ons kiezen vanwege het plein zelf hun route, de overigen 

komen er ‘noodgedwongen’ langs: 

“Ik kom hier puur en alleen omdat ik vanaf de Ou-

degracht terugloop richting station en Hoog Cat-

harijne. Verder heb ik er niks mee. Ik let er ook niet 

echt op, omdat ik weet dat het hier saai en grijs 

is.” 

Het is voor een ander gewoonweg de snelste manier om 

zich van de binnenstad naar het station de verplaatsen: 

“Eigenlijk kom ik hier alleen omdat het de snelste 

route van de gracht naar de trein is. Ik loop er dan 

ook snel door. Ook als er markt is, dan loop ik er 

omheen.” 

Voor anderen is Vredenburg zowel een doel op zich als een 

route op weg naar een andere plek in de stad: 

“Hier kom ik om een visje te eten op de markt, maar ook gewoon omdat het op de route ligt tussen Oudegracht 

en Hoog Catharijne.” 

In die laatste opmerkingen wordt de markt genoemd. Terecht, want dat is de belangrijkste functie van het Vredenburg-

plein. Nu het Muziekcentrum wordt verbouwd is er verder weinig te beleven. Het contrast in beleving tussen wel of geen 

markt is erg groot. Zo wordt het plein zonder markt door iemand als volgt getypeerd: 

 “Zonder markt is het een beetje rommelig, losliggende tegels, een grote kale ruimte. Lelijke crèmekleurige ge-

bouwen van Hoog Catharijne. De architectuur bestaat uit gebouwen van badkamertegels. Ik vind dat helemaal 

niks.” 

Een ander is minstens zo negatief: 

“Het is er vies, de grond is grijs, grauw en niet gezellig. De winkels zien er best leuk uit, maar vallen weg tegen het 

grijze plein. Het heeft een kille uitstraling. Er staat alleen een vishandel of een ander barretje ofzo. Ik vind het er 

ook wel gevaarlijk omdat al die tegels los lijken te zitten en uitsteken. Je struikelt er erg makkelijk.” 

Over de grens van Vredenburg zijn de respondenten het niet eens. Sommigen vinden de bouwplaats nog wel bij Vreden-

burg horen, anderen leggen daar al de grens. Voor weer anderen is alleen de ruimte waar de markt staat, het echte Vre-

denburgplein. Juist die onduidelijkheid over de ruimte is een van de argumenten voor een negatieve beleving van deze 

plek: 

“Het is een onoverzichtelijk groot gebied. Er is ook niks aangegeven. Je weet niet precies waar je bent en waar je 

heen moet. Er wordt hier blijkbaar altijd gewerkt. Voor zover ik me kan herinneren is daar altijd al een bouw-

'Nu is er markt, dan is het wel aardig om hier te zijn. Maar ik kom 

hier toch vooral op de route richting Oudegracht.' 
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plaats. Ik heb geen idee wat er komt, vast een nieuw complex ofzo. Het is best gezellig te maken met wat meer 

groen en lampen. En ze zouden hier kraampjes moeten neerzetten.” 

Een ander heeft zelfs gedetailleerde tips om 

het geheel te verbeteren: 

“Ze moeten het opnieuw betegelen. 

En die grote boom in het midden 

weghalen en er een totaal nieuw 

plein van maken. Gebruik leuke 

kleuren en het ziet er meteen beter 

uit.” 

Dat Vredenburg een rijke historie heeft, is bij 

velen niet bekend. Net zo min heeft een 

helder beeld over ‘die bouwplaats en wat 

daar precies allemaal komt’. Maar dat geldt 

niet voor iedereen: 

“Dit heeft gewoon historie. Hoeveel mensen weten dat nog? Hier zijn belangrijke beslissingen gevallen, er stond 

hier vroeger een enorme burcht. Ik lees nu aan een van mijn kinderen het boek "De val van de Vredeborch" voor. 

Geweldig om zo iets te leren van de oude stad. Als we het uit hebben, ga ik met haar alle plekken in het echt be-

kijken.” 

Men is wel op de hoogte dat er hard wordt gewerkt: 

“Ik heb daar trouwens wel een filmpje over gezien, hoe het wordt in de binnenstad. Prachtig, maar het duurt wel 

heel lang voor het klaar is Ik hoop dat de oude historie weer terugkomt na de aanpak van dit gebied.” 

Conclusie: bezoekers komen hier vaak uit noodzaak. Het is een handige route 

richting verschillende delen van de binnenstad. Het plein zelf maakt weinig gevoe-

lens los omdat het nauwelijks uitstraling heeft. Wanneer er markt staat, verandert 

de waardering. Vredenburg wordt dan een ‘gezellig drukke plek’, met allerlei geu-

ren en culturen. Sommigen laten het plein nog steeds links liggen, maar anderen 

lopen graag een rondje over de markt. Men is blij dat het Muziekgebouw wordt 

verbouwd, maar sceptisch over de bouwtijd en hoe het er straks uit zal zien. 

Meerdere respondenten hopen dat het plein zelf ook wordt aangepakt, omdat dat 

in hun ogen cruciaal is om er een aantrekkelijke plek van te maken.  

“Ik ben op zich wel benieuwd hoe het er uit zal zien nadat ze klaar zijn met bou-

wen, maar ik verdiep me er niet in. Ik heb geen idee hoe lang het nog duurt, maar 

het wordt vast wel mooi. Ik hoop dat ze dit plein ook aanpassen zodat het ook 

gezellig kan worden als er geen markt is.” 

Terugkoppeling naar de theorie 

Hoewel Vredenburg ervaren kan worden als knooppunt (node), is district de meest 

kenmerkende typering van het gebied. Nodes kunnen, zoals al werd toegelicht bij 

Neude, hun imageability versterken door een duidelijk herkenbaarheid, een 

scherpe grens en een wisseling van transportmiddel. De eerste twee aspecten 

vormen ook de basis van een district. Aangezien Vredenburg nauwelijks door de 

respondenten wordt gebruikt om van vervoermiddel te veranderen, is deze plek 

met name als district te typeren. Een district wordt namelijk gekenmerkt door een 

homogene fysieke omgeving en een heldere begrenzing. Beide worden duidelijk waargenomen door de respondenten. 

'Er wordt hier hard gewerkt, maar ik kan niet wachten tot het eindelijk klaar is. Ik 

snap best dat het veel werk is, maar wachten tot 2030 duurt wel heel lang!' 

'Hier zie je alles. De gezellige markt, de 

hijskraan van de bouwput rond het com-

plex dat ze daar aan bouwen zijn. Hier 

dichtbij de rand van het oerlelijke Hoog 

Catharijne. Het wordt hoog tijd dat dit 

gebied grondig wordt aangepakt.' 
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De grens van Vredenburg wordt aan de noord-, oost- en zuidzijde door iedereen op dezelfde manier ervaren. Waar het 

doorlopende plein ophoudt en de winkels of Hoog Catharijne beginnen, loopt de grens van het district. De westzijde geeft 

onenigheid. Een deel vindt het Muziekgebouw (nu: bouwplaats) onderdeel van Vredenburg, een ander deel juist niet. De 

fysieke homogeniteit is onomstreden. Het plein wordt ervaren als een geheel: ‘grijs’, ‘erg groot’, ‘uitgestrekt’, ‘overal 

tegels’, en wanneer van toepassing: ‘allemaal marktkramen’.   

De markt is ook de splijtzwam in de beleving van Vredenburg als topophilia dan wel topophobia. Op de dagen dat er 

markt is, is de waardering voor Vredenburg een stuk positiever: ‘gezellig druk’, ‘heerlijke geuren’, ‘een echte stadsmarkt’. 

Zonder markt wordt het gebied getypeerd als doods, saai, grijs, stil en niet aantrekkelijk. De bouwplaats wordt daarnaast 

regelmatig aangehaald als topophobia. Men vindt het zelfs een reden om het plein te mijden. 

De looproute van de respondenten komt opvallend vaak langs een plek die zo’n sterke topophobia kent. Respondenten 

‘moeten’ hier wel langs, op weg richting Oudegracht of Hoog Catharijne. ‘Het ligt handig op de route.’ Vredenburg wordt 

niet als onveilig of onprettig ervaren, maar het laat de meesten gewoonweg koud. De markt wordt niet bewust opgeno-

men in de looproute. Mocht er echter markt zijn, dan lopen de meesten er wel over. Anderen lopen zelfs dan haastig en 

met grote boog langs dit district.  

5.2.2 Synthese 

Is het mogelijk om paths, nodes, districts en landmarks met elkaar te vergelijken? Nadat in de vorige paragraaf zes be-

langrijke plekken in de binnenstad zijn besproken, is het goed om een en ander met elkaar in verband te brengen. In § 

5.2.1 staat een overzicht van alle bezochte plekken. Daaruit zullen eerst top-3’s van ‘highly imageable’ paths, nodes, 

landmarks en districts worden geanalyseerd. Tot slot worden de gevoelens van topophilia en topophobia die plekken 

losmaken toegelicht. Het gaat in deze paragraaf om de plekken zelf, niet om de routevorming als geheel. Dat laatste punt 

wordt later besproken.  

Top-3 Paths 

Een highly imageable path (zie § 2.3.1) is gebaseerd op een aantal variabelen: het bezitten van een unieke kwaliteit, de 

continuïteit van die unieke kwaliteit, de mate van richting van een path en de aanwezigheid van checkpoints.  

Eén straat steekt wat betreft unieke kwaliteiten met kop en schouders boven de rest uit: Oudegracht. Daar zijn de res-

pondenten uitgesproken over. Men noemt in dat kader de werfkelders, het water, de gezellige drukte, de kraampjes en 

de oude huizen. Elke walk along bezocht de Oudegracht en ook op de mental maps was dit het meest getekende object. 

Op de tweede plaats staat de Mariaplaats. Het bijzondere karakter van ‘dit stukje Utrecht’ werd door iedereen die er 

kwam, benoemd. De Steenweg, op de derde plek, is een verrassende uitkomst. Hoewel veel mensen aangaven dat de 

Steenweg ‘een normale winkelstraat’ is, noemde men ook het unieke karakter van zo’n gewone straat in een bijzondere 

omgeving. Middenin de stad, met zicht op de Dom en dicht bij de Oudegracht heeft de Steenweg voldoende uniciteit.  

 Path Unieke kwaliteiten 

1 Oudegracht Het gezellige, drukke karakter, de werven en restaurantjes, het water, de oude gebouwen.  

2 Mariaplaats De cafés, het groen en de betegeling. Vooral ’s avonds een uniek, sfeervol gebied.  

3 Steenweg De vele winkels, de brede straat, de oude panden en het zicht op de Dom.  

 

Wanneer een unieke kwaliteit continu te vinden is over het gehele path, versterkt dit de imageability van die omgeving. 

Opnieuw springt de Oudegracht in het oog. Hoewel de respondenten weten dat de Oudegracht niet alleen het gedeelte 

tussen Stadhuis en Viebrug beslaat, ziet men juist dit deel als dé Oudegracht. Hier is de continuïteit dan ook sterk. Dat 

laatste geldt in nog sterkere mate voor de Steenweg en de Lange Viestraat.  

 Path Continuïteit 

1 Steenweg Winkels, betegeling, oude panden, zicht op de Dom. 

2 Lange Viestraat Bussen, fietsers en wandelaars, brede straat, grote winkelketens (Bijenkorf, McDonald’s, Kijkshop, WE).   

3 Oudegracht Het deel tussen Stadhuis en Viebrug: werven, restaurants, water, oude gebouwen, drukte, winkeltjes.  
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Een volgend aandachtspunt is de richting van een path. Leidt de straat de respondent ergens naartoe of niet? Hier springt 

de Drieharingstraat eruit. Dit steegje leidt de respondenten van Vredenburg naar Oudegracht (of terug). Ook de Bakkers-

traat heeft die functie: men ervaart dit als een verbinding tussen Steenweg en Oudegracht. De Oudegracht zelf heeft die 

functie juist niet. Deze straat leidt mensen niet ergens heen, maar is een doel van het bezoek. De Mariaplaats is tegelij-

kertijd bezoekdoel en verbindingsstuk tussen stationsgebied en winkelgebied.  

 Path Richting 

1 Drieharingstraat Smal, gezellig steegje tussen Vredenburg/Hoog Catharijne en Oudegracht. Wordt veel gebruik van gemaakt. 

2 Bakkerstraat Verbindingsstraat tussen Steenweg en Oudegracht (en verder). Zelf niet als uniek ervaren, wel als ‘handig’.    

3 Mariaplaats Leidt mensen van het gebied rond het station en Hoog Catharijne naar de Dom en het winkelgebied. 

 

Ten slotte worden de checkpoints besproken. Opnieuw is de Oudegracht de grote winnaar. Het lukt de respondenten hier 

het makkelijkst om zaken op te noemen die herkenning geven. Men kan hier vrij specifiek aangeven waar men is. Op de 

rest van de paths is die opgave lastiger. Op de Lange Viestraat en de Steenweg lukt dit nog het beste.  

 Path Checkpoints 

1 Oudegracht Talloze elementen om precieze plaats te omschrijven (McDonald’s, Slegte, Mario, Selexyz, Winkel van Sinkel).  

2 Lange Viestraat Men noemt de bussen, de McDonald’s, de Bijenkorf, de WE en de AH to go.    

3 Steenweg ‘Veel winkels’. Weinig namen van winkels, maar wel winkel Steenweg (inmiddels verhuisd) en Museum Speelklok.  

 

Na de bespreking van de unieke kwaliteit, de richting en de checkpoints van de paths in de binnenstad valt een aantal 

zaken op. Allereerst is de plaats van Oudegracht als meest highly imageable path onomstreden. Maar ook de Steenweg 

en de Lange Viestraat zijn herkenbare straten met unieke kwaliteiten en checkpoints. Opvallend genoeg worden deze 

drie straten niet genoemd wanneer het gaat om een duidelijke richting van de straat. Dit is te verklaren door te wijzen op 

het verschil in de beleving van de straat als verbinding tussen plaats A en B of als bezoekdoel op zich. 

Top-3 Landmarks, nodes, districts 

Een binnenstad bestaat niet alleen uit straten. Straten zijn er onder andere om districten, knooppunten en landmarks 

met elkaar te verbinden. Utrecht kent, in de ogen van de respondenten, enkele districten (Hoog Catharijne, Vredenburg, 

Domplein en Janskerkhof), één knooppunt (Neude) en één landmark (de Dom). Logischerwijs lukt het alleen om van de 

districten een top-3 samen te stellen. Van de knooppunten en de landmarks is slechts één element genoemd.  

Hier worden van Janskerkhof, Domplein, Hoog Catharijne en Vredenburg de meest opvallende kenmerken besproken. 

Opnieuw is imageability het cruciale begrip. Welke zaken verhogen de imageability van een gebied? Dat zijn met name de 

afgebakende begrenzing en de fysieke homogeniteit. Hoog Catharijne scoort op beide elementen het hoogste. Ook Vre-

denburg kan worden getypeerd als highly imageable. In mindere mate geldt dit voor Domplein en Janskerkhof.  

 District Begrenzing 

1 Hoog Catharijne Helder voor alle respondenten. Zodra het niet langer overdekt is, ben je Hoog Catharijne uit.  

2 Vredenburg 
De winkels en straten aan de zijkanten van het plein vormen een duidelijke grens. Er bestaat wel onenigheid of het 
muziekcentrum en de bouwplaats binnen of buiten de grens vallen.  

3 Domplein 
Het ‘ophouden’ van de open ruimte geeft de grens aan. De Dom, Domkerk en restaurantjes liggen voor iedereen 
áán het Domplein, en niet eróp. 

 

 District Fysieke homogeniteit 

1 Hoog Catharijne Overdekt, zelfde betegeling, overal winkels. Men heeft sterk het gevoel ´binnen´ te zijn.  

2 Vredenburg 
Een groot, open, uitgestrekt terrein. ‘Je kan er alle kanten opkijken.’ Met markt ook homogeen, maar dan bezaaid 
met kraampjes en activiteit.   

3 Janskerkhof 
Een rustige, groene plek, waar de kerk en de standbeelden een prominente plaats innemen. Juist de oude, rustige 
en haast sacrale omgeving geven de plaats een samenhangend sfeer. 
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Top-3 Topophilia 

Plaatsen in de binnenstad kunnen sterke gevoelens van affectie oproepen. Dit wordt wel omschreven met topophilia, de 

love of place. Mensen kunnen een emotionele binding opbouwen door ‘herhaalde prettige ervaringen, de dagelijkse 

routine die je langs bepaalde plekken brengt of spirituele of familiaire banden met een plek’ (Tuan, zie ook § 2.5.4).  

Bezoekers aan Utrecht hebben positieve associaties met tal van plekken. De Oudegracht roept de meeste positieve ge-

voelens naar boven. Mensen komen er erg graag. Men kent er een bijzondere waarde aan toe, omdat het zo karakteris-

tiek aan Utrecht is. Het gaat voor de bezoekers vooral om de herhaalde prettige ervaring, de herinnering aan de plek die 

vorige keren ook al zo’n positieve indruk achterliet. In mindere mate geldt deze voorliefde voor een bepaalde plek in de 

stad ook voor het Domplein en de Steenweg.  

 Topophilia  

1 Oudegracht 
Heerlijk, genieten, warm, druk, groen, oud, vertrouwd, karakteristiek, ontspannen, open, symbool voor de stad, leuk 
stukje, altijd mooi, brengt sfeer  in de stad, de fraaie verlichting, het uitzicht is wijds, de oude bomen zijn prachtig, 
de kraampjes horen erbij, moet je even zijn geweest. 

2 Domplein 
Open, allemaal historie, prachtige bomen, ruimte, rust, statig, een heerlijke plek, leuke restaurantjes, het hart van 
de stad, een vertrouwde plek, het voelt als thuiskomen. 

3 Steenweg 
Gezellig druk, enorm veel leuke winkels, mooie jugendstilpanden, prachtig zicht op de Dom, alles is dichtbij, breed 
en ruim opgezet, ideaal op de route, past goed in de oude stad. 

 

Top-3 Topophobia 

Tegenover topophilia staat topophobia, de fear of place. Op deze plekken worden bij mensen emoties van angst, onge-

mak en bezorgdheid losgemaakt. Oorzaken hiervan zijn bijvoorbeeld lawaai, stank, de aanwezigheid van andere mensen 

of de vervreemding van de stedelijke complexiteit (zie nu § 2.5.4). 

Hoewel gevoelens van onveiligheid relatief weinig voorkwamen, wordt dit wel genoemd in verband met Hoog Catharijne. 

Ook om andere redenen (drukte, vervreemding, ongemak) is deze plek, in de ogen van de niet-Utrechter, de meest 

topophobische plek van de binnenstad. Ook bij de Lange Viestraat en bij Vredenburg komen negatieve gevoelens naar 

boven. Hier spelen lawaai en stank, maar ook complexiteit en ongemak mee. 

 Topophobia  

1 Hoog Catharijne Lelijk, te groot, te druk, het heeft gewoon niks, geen sfeer, ’s avonds soms gevoel van onveiligheid, verouderd. 

2 Lange Viestraat Druk, saai, lawaaierig, andere routes veel gezelliger, onoverzichtelijk, onveilige verkeerssituaties.  

3 Vredenburg Een groot grijs geheel, kaal, zonder markt gewoonweg saai, loop er met een grote boog omheen, troosteloos, lelijk. 

5.2.3 Looproutes 

Looproutes vormen de belangrijkste focus van dit onderzoek. De bespreking van het belang van plekken in de binnenstad 

in de voorgaande paragrafen staat in dienst van de bespreking van de keuze voor en beleving van de looproute. Door 

eerst de elementen in de binnenstad te bespreken, wordt langzaam maar zeker toegewerkt naar beantwoording van de 

cruciale tweede deelvraag: hoe is de keuze voor looproutes van bezoekers te verklaren vanuit de waarneming van de 

binnenstad? In deze en de volgende paragraaf wordt naar een antwoord op deze vraag gezocht. In § 5.3 volgt een verge-

lijking van de bezoeker met de bewoner van Utrecht.  

Twaalf respondenten liepen elk een andere route (zie § 8.3). De keuze voor een bepaalde looproute wordt voor een deel 

gestuurd door de beleving van de plekken die deze route aandoet (§ 5.2.1-5.2.2). Maar er spelen veel meer zaken een rol. 

De route wordt gevormd door de optelsom van verschillende zaken, waarvan de plekken in de binnenstad slechts één 

aspect behelzen. Ook het startpunt, herkenningspunten, gewoontegedrag en het doel van het bezoek beïnvloeden de 

routekeuze. Verder proberen mensen bepaalde gebieden te vermijden of juist op te nemen. En zoals het conceptueel 

model (2.6) laat zien, zijn de keuze voor de route, de beleving ervan en de mental map verschillende elementen die direct 

of indirect invloed op elkaar hebben. In deze paragraaf worden deze elementen stap voor stap besproken en ontleed.  
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Figuur 12: Geaggregeerde kaart van de twaalf walk alongs 

 
12x Oudegracht; 8x Centraal Station; 8x Steenweg; 8x Vredenburg; 6x Hoog Catharijne; 5x Choorstraat; 4x Drieharingstraat; 3x Bakkers-

traat; 3x Domplein; 3x Rozenstraat; 2x Janskerkhof; 2x Korte Jansstraat; 2x Lange Nieuwstraat; 2x Mariaplaats; 2x Neude; 2x Nicolaas-

kerkhof; 2x Servetstraat; 2x Twijnstraat; 2x Vinkenburgstraat; 1x Achter Clarenburg; 1x Achter de Dom; 1x Boterstraat; 1x Ganzenmarkt; 

1x Lange Lauwerstraat; 1x Lange Viestraat; 1x Mariastraat; 1x Moreelsepark; 1x Noordertunnel; 1x Schoutenstraat; 1x Smakkelaarsveld; 

1x Trans; 1x Wed; 1x Weerdsingel Oostzijde; 1x Zadelstraat; 1x Zakkendragerssteeg. 

 

Figuur 12 is een geaggregeerde kaart van de twaalf routes. Het valt op dat veel routes hun startpunt op het station heb-

ben. Ook maken de Steenweg, Oudegracht, Hoog Catharijne en Vredenburg blijkbaar veel deel uit van de meest gebruikte 

looproute. Bij de meeste wandelingen was het startpunt gelijk aan het eindpunt. Meestal liep een route rond, in plaats 

van heen en terug over dezelfde route. Onder figuur 12 staan alle straten en plekken opgesomd die in een of meerdere 

looproutes gepasseerd zijn. Ook is aangegeven hoe vaak deze plekken zijn bezocht. Uiteraard valt op dat in alle twaalf 

gevallen de Oudegracht onderdeel was van de looproute.  

STARTPUNT 

Zeven van de twaalf routes startten op het station. In twee gevallen begon de route bij de bushalte Rozenstraat en ook 

twee keer was het Janskerkhof het startpunt. Ten slotte begon de wandeling een keer bij Vredenburg. De respondenten 

werd gevraagd waarom hun route juist daar startte. Opvallend was dat (op een na) iedereen niet of nauwelijks met de 

auto naar de binnenstad van Utrecht reist. Men komt vaak met de trein en soms met de bus of op de fiets. Dat maakt het 
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station een vanzelfsprekend startpunt. Sommigen kiezen ervoor om eerst met de bus naar Janskerkhof of Rozenstraat te 

reizen en dan ‘de stad in te gaan’. Zoals een respondent het verwoordt:  

“Meestal start ik bij de bushalte Rozenstraat. Dat is handig omdat voor mijn gevoel dat een hoek van de binnen-

stad is en ik vanaf daar meteen kan gaan shoppen. Vanaf het station of vanaf mijn school kom ik daar ook langs, 

dus dat is ideaal.” 

Maar de meesten komen dus aan op het station en lopen via Hoog Catha-

rijne de binnenstad in. Opvallend is het gewoontegedrag hierbij. Een groot 

deel van de mensen geeft aan ‘eigenlijk altijd’ vanaf dezelfde locatie de 

looproute te beginnen: 

“Altijd hier. Ik kom hier [station Utrecht Centraal] aan met de trein, 

loop zo de binnenstad in. Ideaal. Ik kom niet eens op het idee om 

niet met de trein te gaan.”  

Het startpunt is bij de meesten ook het eindpunt. Slechts een respondent 

gebruikt de binnenstad voor een soort tussenstop tussen school en station. 

Ten slotte maken velen er een heus ‘rondje’ van (Kemperman et al., 2009). 

Dat heeft direct te maken met het bezoekdoel. Is het bezoek van doelge-

richte aard dan loopt men vaak dezelfde route heen als terug, De flaneurs 

(shoppen, winkelen, cultuurbezoek) lopen vaker een andere route terug 

dan op de heenweg.  

ONTWIJKEN VAN PLEKKEN 

De meeste plekken in de binnenstad zijn door een van of meerdere walk 

alongs bezocht. Toch valt op dat enkele straten en districten niet in de 

twaalf routes zijn opgenomen. Het gaat om het gebied ten noorden van 

Neude: rondom Voorstraat en Lange Jansstraat. Ook het gehele gebied ten 

westen van het station (Jaarbeurs, Beatrixtheater) is niet bezocht. Datzelfde 

geldt voor de omgeving van het Lucasbolwerk, Ledig Erf en de Nieuweg-

racht.  

Een en ander kan te maken hebben met het bewust of onbewust vermijden van bepaalde gebieden in de binnenstad. 

Tijdens de interviews bleek dat vooral Hoog Catharijne op dit punt hoog scoorde. Men vermijdt dit gebied om verschil-

lende redenen. Zo worden de drukte (‘je kan er niet lekker doorlopen’), hekel aan winkelen in het algemeen, de troostelo-

ze omgeving en de onveiligheid ’s avonds genoemd. Vier mensen geven aan dat ze er geen plekken zijn die ze vermijden. 

Voor anderen geldt dat drukte op de markt of de Oudegracht een reden is om de route aan te passen. Anderen noemen 

de stank van een plek waar vaak drugs wordt gebruikt ´ergens aan de Oudegracht´, maar ook de drukte en geuren van de 

markt redenen zijn om die gebieden te vermijden.  

De belangrijkste reden om bepaalde gebieden te ontwijken is de onbekendheid met de stad. Dat heeft waarschijnlijk te 

maken met het feit dat de respondenten allen niet-Utrechters zijn. Een persoon zegt hier bijvoorbeeld over: 

“Ik ontwijk eigenlijk geen enkel gebied bewust. Mijn blik van de binnenstad is beperkt tot de route tussen Hoog 

Catharijne en Neude. Alles wat daar een beetje van afligt, kom ik dus ook weinig.” 

Opvallend genoeg weet men wel dat de binnenstad groter is dan het gebied dat men bezoekt. Het niet bezoeken van 

bepaalde plekken of gebieden heeft daarom met name te maken met de af te leggen afstanden (zie Startpunt), de aan-

wezige functies (of beter: de afwezigheid daarvan) en, zoals gezegd, de mate van vertrouwdheid met de binnenstad. Om 

deze redenen worden bijvoorbeeld het Domplein, Janskerkhof en Neude niet of nauwelijks door bezoekers ‘gevonden’. 

Vanaf het station gezien liggen deze plekken aan de uiterste rand van de binnenstad. De meeste respondenten hebben 

genoeg aan het (winkel)gebied rondom Steenweg, Vredenburg en Oudegracht. Het gaat dan ook niet om bewust vermij-

'Soms kijk ik op bordjes om me te oriënteren. 

Heel af en toe vraag ik de weg, maar meestal 

loop ik op mijn gevoel en wacht ik tot ik iets 

bekends zie.' 
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den, maar om onbewust gedrag. Doordat men laatstgenoemde straten wil bezoeken, komt men niet toe aan de rest van 

de binnenstad. Dat staat voor velen niet op de mental map of is voor hen niet de moeite van het bezoeken waard. Ie-

mand brengt dit gegeven op deze manier onder woorden: 

“Ik kom eigenlijk nooit in het gebied rond de Dom, of daar aan de andere kant van de Oudegracht. Ik heb het idee 

dat daar weinig winkels zitten waar ik graag kom. Wat dat betreft heb ik best een vaste route.” 

GEWOONTEGEDRAG 

Tijdens de interviews bleek dat veel respondenten een min of meer vaste route lopen. Om te peilen hoe groot de invloed 

van gewoontegedrag hierop was, werd gevraagd hoe consequent men de route gebruikt. Drie mensen gaven aan dat hun 

route vrijwel altijd dezelfde was. Een enkeling heeft juist helemaal geen vaste route: ‘Ik loop eigenlijk altijd maar wat’. De 

meesten gaven aan geen consequente route te lopen, maar wel regelmatig op dezelfde plekken te komen. Zoals iemand 

kernachtig verwoordde:  

“Ik heb niet een heel consequente route, maar ik kom wel vaak langs dezelfde plaatsen.” 

Voor bezoekers is de binnenstad van Utrecht geen 

life-world. Toch nemen ze bij terugkerend bezoek al 

snel een min of meer vaste looproute aan (Ouellette 

& Wood, 1998). Ook voor bezoekers geldt natuurlijk 

dat gewoontegedrag helpt om tijd en energie te be-

sparen (Gärling & Axhausen, 2003).  

Maar hoe leren mensen de binnenstad dan kennen? 

Hoe zijn ze te verleiden nieuwe straten en plekken in 

Utrecht te ontdekken? Hoe kan het gewoontegedrag 

doorbroken worden? Het blijkt dat sommigen ge-

woonweg een grote nieuwsgierigheid bezitten en er 

van houden steeds weer andere routes te lopen en 

hun blikveld te verbreden. Anderen wagen zich hier 

niet aan, soms vanwege haast en soms vanwege de 

angst te verdwalen. Maar juist wanneer je haast hebt, 

kan je overigens een nieuwe route ontdekken: 

“Ik heb die nieuwe route pas later ontdekt. Dat kwam omdat ik toen een keer haast had en dacht: “dit moet snel-

ler kunnen”. Gewoon geprobeerd en erin gehouden. Het was toen laat, maar ik wilde het risico wel nemen. Ik 

merkte dat het binnendoor was en dus sneller.” 

Om inzicht te krijgen in de motivatie voor de gekozen looproute wordt eveneens gevraagd naar mogelijkheden om die 

route te beïnvloeden. Redenen voor de ontdekking van een nieuw gebied in de binnenstad zijn onder andere tips van 

vrienden en bekenden, de opening van een nieuwe winkel en het meelopen met anderen. Iemand legt dit laatste uit aan 

de hand van Neude: 

“Neude heb ik ontdekt doordat ik wat ging drinken met een studiegenoot. Ik had er wel van gehoord maar was er 

nog nooit echt geweest. Nu kom ik er vaker omdat het daar gezellig is en er vlakbij een bushalte zit.” 

En sommige mensen ontdekken een nieuw stukje binnenstad door een gedegen voorbereiding: 

“Ik kan me wel laten verleiden om een andere route te kiezen als ik weet dat er ergens een leuke winkel zit waar 

ik wel eens wil kijken. Dat heb ik dan van iemand anders gehoord of ik heb zo’n winkel gevonden op internet. Ik 

kijk voordat ik ga winkelen soms op Google Maps om te kijken waar ik heen moet en wat daar allemaal voor win-

kels en andere leuke dingen zitten.” 

'Dit straatje ontdekte ik pas toen ik een keer haast had. Nu kom ik er 

iedere dag langs. Halverwege deze straat heb je ook nog eens een paar 

katten. Gewoon een ideale route dus.' 
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Anderen bereiden zich wel voor, maar laten ook ruimte voor creativiteit onderweg:  

“Ik zoek dan eerst boeken over de stad. Ik lees daar nieuwe dingen, zoek ze op de kaart op en ga er dan gewoon 

heen. Daar kijk ik dan rond. Maar soms ook door tijdens het lopen uit nieuwsgierigheid een steegje of een hofje in 

te slaan.” 

Samenvattend kan gesteld worden dat mensen over het algemeen een behoorlijk vaste route hebben, of in ieder geval 

vaste plekken bezoeken. Nieuwe ontdekkingen worden gedaan doordat men meewandelt met vrienden, uit avontuurlijke 

nieuwsgierigheid of omdat men een locatie van de binnenstad moet bezoeken vanwege een specifieke activiteit. Belang-

rijk bij het laten verleiden tot een bezoek aan een nieuw gebied zijn de aanwezigheid van ‘leuke winkels’, ‘een mooie 

omgeving’ of ‘een handige route’.  

5.2.4 Synthese en terugkoppeling 

Na een verslag van de routes die tijdens de walk alongs zijn gelopen, is het goed om een en ander met elkaar in verband 

te brengen en tegelijk een terugkoppeling te maken naar de bestaande theorieën over looproutes. In hoofdstuk 2 is ver-

meld wat er tot op heden bekend is over dit onderwerp en zijn verschillende onderzoeksresultaten besproken. Deze pa-

ragraaf bespreekt de belangrijkste aspecten: startpunt, herkenningspunten, gewoonte- en ontwijkgedrag en het doel van 

het bezoek. Daarbij worden de concepten van topophilia en topophobia, gewoontegedrag en de ideeën van Kevin Lynch 

in samenhang gebracht met de resultaten uit de walk alongs. Verder is er aandacht voor de rol van zintuigen, de beleving 

van de omgeving in het algemeen en het onderscheid in flaneurs en go-getters 

 

STARTPUNT 

Het startpunt bepaalt vanzelfsprekend een belangrijk deel van de routevorming. Het is goed om te beseffen dat het 

startpunt zelf ook wordt bepaald door de te lopen route. Men kiest voor een plaats om de wandeling door de binnenstad 

zo handig mogelijk te beginnen. Soms, en dat is het geval voor de meeste respondenten (niet-Utrechters), wordt dat 

startpunt bepaald door het openbaar vervoer. In geen enkele stad in Nederland bezoeken mensen de stad relatief zo 

vaak met de trein als in Utrecht (CVO, 2008). Voor een aanzienlijk deel van de respondenten geldt dit ook. Het centraal 

station is hierdoor het vanzelfsprekende begin van hun route door de binnenstad. Daar komt bij dat voor mensen, be-

wust of onbewust, de binnenstad pas begint wanneer men Hoog Catharijne uit is. De route tussen station en die binnen-

stad wordt dan ook niet beleefd als echt onderdeel van de looproute door de binnenstad. Dat verklaart waarom respon-

denten aangeven Hoog Catharijne te zien als een gebied ‘waar ik vooral snel doorheen loop’. En: ‘Als ik Hoog Catharijne 

uit ben, en in de frisse buitenlucht sta, dan begint de binnenstad voor mij pas.’ Vanaf het station loopt men trouwens op 

verschillende manieren richting de ‘echte’ binnenstad. Sommigen komen uit bij Vredenburg, anderen bij de Steenweg en 

weer anderen lopen via de Mariaplaats.  

Maar Utrecht Centraal is niet het enige startpunt. Met name studenten kiezen voor bushaltes aan de rand van de binnen-

stad, zoals Rozenstraat, Neude of Janskerkhof. Allen merkten hierbij op dat ze ‘meteen’ in de binnenstad waren. Indirect 

onderstreept deze uitspraak het verschil met het station als startpunt. Het lijkt erop dat mensen die een ander beginpunt 

dan het station kiezen, vertrouwder zijn met binnenstad. Omdat men er vaker komt, weet men beter waar je handig kan 

starten om zo snel of gemakkelijk mogelijk de plekken te bezoeken waar je graag komt. Of om bepaalde plekken te ver-

mijden, natuurlijk. 

Mensen blijken een behoorlijk vast startpunt te hebben. Men geeft aan ‘eigenlijk altijd hier’ te starten. Dat heeft met drie 

factoren te maken. Ten eerste weet men hier de weg. Het startpunt wordt gekozen op basis van de vertrouwde omge-

ving: ‘vanaf hier weet ik precies hoe ik moet lopen’. Daarnaast is het ook een kwestie van gewenning. Men weet niet be-

ter dan dat zo’n plek altijd al startpunt is geweest. Sommige respondenten geven aan daar ‘nog nooit bij stilgestaan te 

hebben’. Ten slotte wil men ook weer een keer terug naar huis. Het startpunt is in de meeste gevallen ook het eindpunt. 

Een vast punt voelt ‘veilig’ en geeft houvast om de weg terug te vinden.  
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AANTREKKEN EN VERMIJDEN 

In de analyse in § 5.2.1 en 5.2.2 is duidelijk geworden dat sommige plaatsen mensen aantrekken (topophilia) en andere 

plekken juist mensen afstoten (topophobia). Tegelijkertijd kan dat van persoon tot persoon en van plek tot plek verschil-

len. De een komt graag in Hoog Catharijne, de ander vermijdt het te allen tijde.  

Over het algemeen wordt een route bepaald aan de hand van plaatsen waar men juist wel wil komen (Tuan, 1974; Bovy 

& Stern, 1990; Hill, 1982). Wanneer namelijk wordt gevraagd of men wel eens plekken ontwijkt en welke dat dan zijn, is 

de reactie niet zelden dat men nauwelijks, bewust of onbewust, zulke plekken in de binnenstad vermijdt. Hoog Catharijne 

wordt het meest genoemd als te vermijden gebied. Sommigen ontkomen er niet aan en lopen er wel door, maar anderen 

kiezen voor een ander startpunt of lopen met een omweg. Slechts drie plekken worden bewust opgezocht: Oudegracht, 

Domplein en Neude. Men komt hier voor de restaurantjes, de sfeer, om af te spreken of om te winkelen. Andere plekken 

zoals de Mariaplaats, Steenweg of Janskerkhof worden wel bezocht en gewaardeerd, maar men loopt er niet speciaal 

langs. Vredenburg is een geval apart. Veel respondenten komen hier ‘eigenlijk vaak toevallig’ of ‘omdat ik hier nou een-

maal langs moet’. Als er echter markt is, verandert de stemming. Dan wordt dit neutrale gebied opeens een aantrekkelij-

ke plek die door mensen wordt opgezocht. Omdat bezoekers niet goed weten op welke dagen de markt is – het zijn im-

mers niet-Utrechters -, verschilt de beleving en keuze voor de route van dag tot dag. 

Het Platform Binnenstad Utrecht heeft in haar Visie op de Historische Binnenstad aangegeven dat er een vijftal straten tot 

probleemgebieden gerekend worden. Het gaat om Domplein, Potterstraat, Voorstraat, Lange Jansstraat en Korte Jans-

straat (PBU, 2006). In de praktijk blijkt Domplein een plek die enerzijds inderdaad lastig wordt gevonden door de bezoe-

kers, maar anderzijds wel zeer wordt gewaardeerd door de mensen die er komen. De overige probleemgebieden worden 

niet door bezoekers getekend op hun mental map noch opgenomen in hun meest gebruikte looproute. Hier blijken de 

resultaten overeen te stemmen met de bevindingen van het Platform.  

Winkels en andere voorzieningen bepalen tevens een belangrijk deel van de route. Terwijl enkelen aangeven het winkel-

gebied vanwege de drukte of ‘winkelen kan ik in mijn eigen stad wel’ ontlopen, zijn anderen er juist specifiek naar op 

zoek. Men zoekt gericht naar bijvoorbeeld kleding-, schoenen- of boekenwinkels. Die worden vaak gevonden op de 

Steenweg of aan de Oudegracht.  

Een aparte vermelding is er voor drukte (Marchand, 1974; Hoogendoorn & Bovy, 2004). In lijn met de verwachtingen uit 

de literatuur noemen respondenten drukte regelmatig als indicatie om een straat of district wel of niet in de route op te 

nemen. Sommigen zoeken die ´drukke, gezellige straatjes´ op, terwijl anderen juist vanwege die reden een omweg ne-

men. Daarbij wordt ook een verschil tussen dagen en dagdelen genoemd. Koopavond en zaterdagmiddag wordt als druk 

getypeerd, terwijl ´in de winter‘, ´laat op de avond´ of ´doordeweeks´ het juist (te) rustig op straat is.  

Ten slotte wordt aangegeven dat zintuigen een belangrijke rol kunnen spelen (Holloway & Hubbard, 2001). Alleen de 

Lange Viestraat wordt vermeden vanwege het lawaai van het verkeer. Stank wordt ervaren op markt van Vredenburg en 

op sommige plekken waar drugs wordt gebruikt: ‘op de hoek van de Oudegracht’ en ‘in de buurt van Hoog Catharijne’. 

Hier treedt transgressie op. Overschrijding van sociale grenzen leidt tot aangepast geografisch gedrag (Holloway & Hub-

bard, 2001). Maar tegelijk wordt de markt tevens ervaren als een plek waar het altijd lekker ruikt. Datzelfde wordt gezegd 

over de Oudegracht. Wanneer het echter gaat om dingen die men ziet, is men behoorlijk positief. Utrecht wordt op ver-

schillende plekken gewaardeerd om de schoonheid van de gebouwde omgeving. Met name het zicht op de Oudegracht 

en de Dom, maar ook de ‘mooie, oude huizen’ en bijvoorbeeld ´het Postkantoor aan de Neude is in één woord schitte-

rend!’ springen eruit. Toch zijn er ook enkele minpuntjes, zoals de architectuur van Hoog Catharijne en het daaraan gren-

zende Vredenburg.  

HERKENNINGSPUNTEN 

Referentiepunten kunnen mensen helpen in het vinden van de weg. Tijdens het lopen van een bepaalde route gebruikt 

men, bewust of onbewust, allerlei markeringen om de route te kiezen (Yüksel & Yüksel, 2007). Ook worden zulke herken-

ningspunten gebruikt om te bepalen waar men nu is, om in te schatten hoe ver de afstand is en hoe lang het lopen nog 

duurt. Voetgangersbewegingen worden immers voor een belangrijk deel bepaald door wat het winkelend publiek ziet en 

ervaart van de morfologie van de omgeving (Zhu, 2008). 
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Een klein deel van de respondenten geeft aan niet of nauwelijks referentiepunten te gebruiken. Sommigen omdat ze elke 

dag dezelfde route lopen en deze punten ‘niet meer nodig hebben’. Anderen lopen naar eigen zeggen ‘gewoon wat rond’. 

Na even doorvragen blijkt dat deze mensen de stad vaak heel goed kennen en zich niet meer bewust zijn op welke pun-

ten de route wordt gebaseerd.  

Anderen maken wel veel gebruik van referentiepunten. Er zijn grofweg drie groepen herkenningspunten te onderschei-

den: hoge gebouwen (zoals de Dom), winkels en de Oudegracht. De Dom functioneert voor een enkeling als oriëntatie-

punt, maar de meesten hebben te weinig kennis van de relatieve posities van andere voorzieningen en straten ten op-

zichte van de Dom om zich daarop te kunnen oriënteren. Voor andere hoge gebouwen geldt hetzelfde. Respondenten 

gaven bijvoorbeeld aan naar de gevels van winkels en panden te kijken om herkenbare elementen te vinden. Een einde 

van de straat, zoals de Choorstraat aan het eind van de Steenweg, functioneert bijvoorbeeld op deze manier. Aangezien 

veel bezoekers in de binnenstad komen om te shoppen, zijn winkels veelgenoemde herkenningspunten. Met name de 

H&M, de McDonald’s, Selexyz/Broese, de Slegte, Broodje Mario, V&D, de Bijenkorf, de Mediamarkt en Jack & Jones wor-

den aangewezen. Ook de Oudegracht zelf (dus niet alleen gevels en winkels) geeft bezoekers veel herkenning. Het water, 

de werven en de kraampjes worden genoemd. Iemand omschrijft het zo: ‘als ik weer op de Oudegracht ben, weet ik het 

wel weer’. 

Ook andere middelen en voorzieningen worden gebruikt. Twee respondenten gaven aan vaak thuis, voordat ze op weg 

gingen, al een plattegrond, Google Maps of een informatiegids te raadplegen. Anderen noemen ‘de palen met zwarte 

bordjes’ of ‘de handwijzers’ die op verschillende hoeken van de straten staan. Iemand vertelde ook niet bang te zijn ande-

ren aan te spreken om de weg te vragen en ‘anders kan ik altijd een plattegrond zoeken’.  

BEZOEKDOEL 

Een route wordt bepaald aan de hand van het doel van het bezoek (Bovy & Stern, 1990; Shriver, 1997; Millonig & Gart-

ner, 2007). Wanneer dat doel winkelen is, zal een bezoeker zich richting winkelgebied verplaatsen. Daar aangekomen is 

de route meestal niet vastomlijnd, maar zal zich wel in dat gebied blijven bevinden. Een bezoek aan een concert of een 

restaurant levert een vastere route op dan een middagje shoppen. Eén respondent werkt in de binnenstad en loopt elke 

dag dezelfde route. Slechts zelden wijkt hij hier vanaf om ‘even de stad in te gaan voor een cadeautje of zo’.  

Voor dit onderzoek werd mensen gevraagd hun meest gebruikte route te lopen. Voor een aantal was dat geen probleem, 

zij liepen vrijwel altijd een consequente route. Anderen dachten aanvankelijk steeds een andere route te lopen, maar 

bleken in de praktijk veel routevaster dan ze zelf realiseerden. Weer anderen hadden moeite een meest gebruikte route 

aan te wijzen. Deze laatste groep bestond steevast uit mensen die in de binnenstad komen om te winkelen. De twaalf 

walk alongs laten slechts in enkele gevallen een echt ‘rondje’ zien, maar sommige respondenten proberen wel bewust 

een route te kiezen waarbij ze een groot deel van de binnenstad bestrijken. Over het algemeen bleek: hoe vertrouwder 

met de binnenstad, hoe minder consequent de route. Vertrouwdheid met de omgeving heeft invloed op te bepalen route 

(Hoogendoorn & Bovy, 2004) en wordt opgedaan doordat men er vroeger had gewoond, er nu regelmatig komt of omdat 

men steeds weer nieuwe stukken ontdekt door ´op onderzoek uit te gaan door gewoon steeds een ander straatje in te 

slaan´.  

De flaneurs zijn te verdelen in shoppers, culinairen en culturelen (Batra & Ahtola, 1991; Allard, Babin & Chebat, 2009). De 

grootste groep wordt gevormd door de mensen die de binnenstad primair bezoeken voor de winkels. Zij hebben de minst 

consequente route, maar zorgen er wel voor dat ze Hoog Catharijne, Vredenburg, Steenweg en Oudegracht hebben be-

zocht. In welke volgorde dat gebeurt, maakt hen nauwelijks uit. Anderen komen er voornamelijk om iets te eten in een 

restaurant of te drinken op een terrasje. Zij hebben een consequente, doelgerichte route. Ze zien weinig van de omge-

ving, weten heel goed hoe ze moeten lopen en lopen vaak dezelfde route heen als terug. De laatste groep, de cultuurge-

ïnteresseerden, zoeken graag het oudere en vaak onbekendere deel van de binnenstad op. Ze concentreren hun route op 

plaatsen als het Domplein en omgeving, de Oudegracht en de Mariaplaats. Ze ontwijken de drukte van het winkelgebied, 

lopen relatief veel en hebben een behoorlijk consequente route. 
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5.3 Vergelijking van Utrechters met niet-Utrechters 

Tijdens het mental maponderzoek is al gebleken dat er significante verschillen bestaan tussen bezoekers en bewoners 

van Utrecht wanneer gelet wordt op de inhoud van en aantal details op hun cognitieve kaart. Honderd geanalyseerde 

sketch maps wezen op een duidelijk onderscheid op twee aspecten: leeftijd en woonplaats. Die laatste uitkomst ligt ten 

grondslag aan dit onderzoek. Nadat voor het eerste deel (mental maps) nauw is samengewerkt met onderzoeker Joan 

van Benthem, is voor het tweede deel (walk alongs) gekozen voor een eigen richting. In dit onderzoek staat de bezoeker, 

de niet-Utrechter, centraal. Aangezien Joan van Benthem zijn walk alongonderzoek heeft gehouden onder bewoners van 

Utrecht, is het mogelijk en noodzakelijk om een vergelijking tussen beide uitkomsten te maken. Een deel van deze verge-

lijking is al besproken in § 5.1, waar de analyse van de mental maps is toegelicht.  

In deze paragraaf worden de resultaten uit de walk alongs met niet-Utrechters (§ 5.2) en Utrechters (Van Benthem, 2010) 

vergeleken. Daarvoor wordt grofweg dezelfde indeling aangehouden als gebruikt is in § 5.2.1-5.2.4. Eerst wordt de bele-

ving van kenmerkende plekken - nodes, paths, districts en landmarks - in de binnenstad van Utrecht naast elkaar gelegd. 

Net als in § 5.2.1 en § 5.2.2 wordt hierbij steeds een terugkoppeling naar de theorie gemaakt. Vervolgens wordt uitge-

breid stilgestaan bij de looproutes zelf, welke immers de kern van het onderzoek vormen. Hierbij zijn de aspecten start-

punt, herkenningspunten, aantrekken en ontwijken, gewoontegedrag en bezoekdoel cruciaal. Ten slotte wordt er een 

synthese gemaakt van de vergelijking tussen bezoeker en bewoner. Deze synthese zal antwoord geven op de derde deel-

vraag van het onderzoek.  

5.3.1 Plekken 

Bewoners en bezoekers delen het gebruik van dezelfde ruimte, de binnenstad van Utrecht. Zowel uit het mental mapon-

derzoek als uit de walk alongs blijkt echter dat deze twee groepen niet noodzakelijkerwijs op dezelfde plekken komen. 

Een aantal gebieden behoren toe aan de bezoekers, een aantal zijn typische plekken voor Utrechters en een deel wordt 

door beide groepen gebruikt. Een deel van dat verschil is te verklaren door het startpunt van de looproute. Voor bezoe-

kers is dat meestal het station of een bushalte, en dus aan de (noord)westkant van de binnenstad (§ 5.2.4, Startpunt). 

Bewoners komen echter vaak met de fiets (soms lopend of met de auto) en beginnen hun route op veel verschillende 

plekken. waarbij Neude en Janskerkhof populair zijn (Van Benthem, p.49). En deze twee elementen zijn precies die plek-

ken die een bezoeker niet op zijn of haar mental map heeft staan en tevens zelden bezoekt (§ 5.1.6). Andersom leidt het 

station als startpunt tot het onwillekeurig opnemen van Hoog Catharijne (en in mindere mate Vredenburg en Steenweg) 

op de looproute richting binnenstad (§ 5.2.3, Startpunt): 

“Maar de meesten komen dus aan op het station en lopen via Hoog Catharijne de binnenstad in. Opvallend is het 

gewoontegedrag hierbij. Een groot deel van de mensen geeft aan ‘eigenlijk altijd’ vanaf dezelfde locatie de loop-

route te beginnen.” 

De Oudegracht verbindt de twee groepen; hier zijn zowel bezoeker als bewoner te vinden (§ 5.2.1, Oudegracht). Het lijkt 

erop dat Utrechters en niet-Utrechters de oevers van de Oudegracht elk tot hun eigen domein hebben gemaakt. De be-

zoeker kiest zijn route vaak via station, Hoog Catharijne, Steenweg, Oudegracht en Vredenburg. De Utrechter komt daar-

entegen veel minder in de buurt van Hoog Catharijne en Vredenburg, maar bezoekt, in tegenstelling tot de niet-

Utrechters, wel de plekken Neude en Janskerkhof (Van Benthem, p.69-71).  

Vanzelfsprekend kennen Utrechters hun stad beter dan niet-Utrechters. Dat gegeven lijkt invloed te hebben op hun loop-

route. Juist de straten die net buiten de grote, brede of drukke looproutes liggen, zijn meer in beeld bij de bewoners van 

de Domstad. Voorbeelden hiervan zijn de Zadelstraat, de Domstraat, de Ganzenmarkt en de Vinkenburgstraat. Deze stra-

ten worden makkelijker gevonden en vaker gebruikt door de bewoners (Van Benthem, p.47).  

Het Domplein is een typische toeristische hotspot. De Dom is immers hét symbool van de stad, karakteristiek en beeldbe-

palend. De gemiddelde bezoeker kent dit als een mooie, historische plek. Maar het Domplein is niet zo makkelijk te vin-

den. Het bevindt zich relatief ver van het station en ligt iets buiten de vaste looproute van de bezoeker (§ 5.2.1, Dom-

plein). Maar ook voor de bewoners heeft het Domplein iets dubbels. Men kent deze plek maar al te goed, heeft er over 
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het algemeen behoorlijk positieve associaties mee, hoewel er juist onder Utrechters, meer dan bij de bezoekers, gevoe-

lens van topophobia voorkomen (Van Benthem, p.54): 

“Topophobia refereert aan de  fear of place. In het geval van de Dom en het Domplein zijn het vooral de anderen 

die de binding met deze plek negatief beïnvloeden. Respondenten noemen zwervers en dronken mensen in de 

nacht.” 

Wel slagen de bewoners er beter dan de bezoekers in om hun positie ten opzichte te bepalen, zowel voor de eigen oriën-

tatie als om anderen uit te leggen waar een bepaalde plek ‘links of rechts’ van de Dom is (Van Benthem, p.52). Maar ook 

voor de bewoners ligt het Domplein te ver uit de route om regelmatig aan te doen. Kortom, de plek wordt niet vaak be-

zocht (noch door Utrechters, noch door niet-Utrechters), maar is wel bekend. Vrijwel iedereen is er wel eens geweest en 

kan het Domplein gemakkelijk typeren. Het valt de bewoners ten slotte op dat hier vooral toeristen zijn (§ 5.2.1, Dom-

plein), terwijl de bezoekers noemen dat het er opvallend rustig is (Van Benthem, p.53).  

Al eerder was geconcludeerd dat de Oudegracht twee werelden verbindt. Uit beide groepen komen mensen hier voor de 

restaurantjes, de stadssfeer, de winkels en de kraampjes. De dagjesmensen, de studenten, de bewoners - je vindt ze hier 

allemaal. Dat blijkt ook wel het feit dat op alle walk alongs, zowel bij de bewoners als bij de bezoekers, de Oudegracht 

onderdeel uitmaakte van de meest gebruikte looproute (§ 5.2.3; Van Benthem, p.47-48). Een enkeling komt hier langs op 

weg naar een ander doel, maar de meesten beschouwen de Oudegracht als (een) doel op zich. Waar de bezoekers vol 

bewondering zijn, zijn ook de Utrechters ronduit positief over ‘hun’ Oudegracht (Van Benthem, p.59): 

De Oudegracht is een duidelijk voorbeeld van topophilia in de beleving van de respondenten. Het gros van de er-

varingen die gelinkt worden aan de Oudegracht zijn positief. De woorden die de Oudegracht beschrijven zijn: ‘ le-

vendig’, ‘rustig’, ‘terrasjes’, ‘gezellige drukte’ en ‘symbool van Utrecht’. 

Bewoners weten beter dan bezoekers dat de Oudegracht langer is dan deze op het eerste gezicht lijkt (§ 5.2.1, Oude-

gracht). De slinger in de gracht geeft bij beide groepen soms problemen bij het tekenen van de sketch map, maar dat lijkt 

de oriëntatie in de praktijk niet of nauwelijks te hinderen (§ 5.2.1, Oudegracht).   

Bewoners en bezoekers beleven plekken op een verschillende manier. Dat heeft direct te maken met het feit dat het voor 

de Utrechters plekken uit hun life-world zijn, plaatsen die horen bij de vanzelfsprekende, dagelijkse context van de bewo-

ner (Knox & Marston, 2007). Voor bezoekers geldt dit vanzelfsprekende gevoel niet. Zij hebben minder historie met een 

plek en kennen er daardoor minder specifieke en uitgesproken gevoelens aan toe (Yüksel & Yüksel, 2007). Dat blijkt bij-

voorbeeld uit het feit dat een plek waar beide groepen een uitgesproken mening over hebben, Oudegracht, door zowel 

bewoners als bezoekers regelmatig worden bezocht (§ 5.2.2, Plekken; Van Benthem, p.59). 

Plekken worden bezocht door het lopen van vaste en minder vaste routes door de binnenstad. Bezoekers maken daarbij 

andere keuzes dan bewoners.  

5.3.2 Looproutes 

Als je een bepaalde plek in de binnenstad wilt bezoeken, zul je een bepaalde route moeten lopen. Al eerder is gebleken 

dat die routevorming door verschillende zaken wordt beïnvloed, zoals het beginpunt, het doel van het bezoek, de erva-

ringen in het verleden en de ruimtebeleving onderweg. Sommige plekken en routes worden op basis van de beleving van 

de omgeving liever vermeden, terwijl andere juist worden opgezocht en opgenomen in de favoriete looproute. Daarvoor 

is tevens van belang hoe goed men op de hoogte is van de indeling van de binnenstad, hoe vaak men gebruik maakt van 

herkenningspunten en hoe makkelijk men over het algemeen de weg weet te vinden. Hier wordt een vergelijking ge-

maakt tussen Utrechter en niet-Utrechter en hun verschillende routevorming. Waar het in § 5.3.1 ging om de plekken die 

bezocht worden, staat nu de looproute zelf centraal. Opnieuw wordt onderscheid gemaakt in startpunt, herkenningspun-

ten, gewoontegedrag en bezoekdoel.  

Het startpunt van de route bepaalt in behoorlijke mate welk deel van de binnenstad bezocht wordt (§ 5.2.3-5.2.4). An-

derzijds geldt met name voor de bewoners dat het bezoekdoel bepaalt waar de route start (Van Benthem, p.49-50). Be-
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zoekers zijn daar minder vrij in, omdat ze veelal gebonden zijn aan het station als beginpunt. Sommige bezoekers geven 

dan ook aan dat hun eigenlijke route pas begint in de binnenstad zelf, dat wil zeggen, waar Hoog Catharijne ophoudt (§ 

5.2.1, Hoog Catharijne; § 5.2.3, Startpunt). Bewoners en bezoekers kiezen hun startpunt eigenlijk op dezelfde manier: zo 

dicht mogelijk bij huis, school of werk én aan de rand van de binnenstad. Waar de bewoners “de binnenstad zien als een 

gebied met verschillende ingangen” (Van Benthem, p.49), voelen bezoekers zich sneller ‘gedwongen’ om bij het station te 

moeten beginnen. Voor beide groepen geldt dat vervoersmiddel en bezoekdoel een belangrijke rol spelen (§ 5.2.4, Start-

punt; Van Benthem, p.49).  

Mensen maken, bewust of onbewust, veel gebruik van herkenningspunten. Voor bewoners geldt de Dom als een belang-

rijk referentiepunt. Zij kunnen de plek van de Dom echter beter plaatsen ten opzichte van andere plekken in de binnen-

stad (Van Benthem, p.52):  

“Degenen van ons die nog niet zo lang in Utrecht woonden gebruikten de Dom als referentiepunt om de weg te 

vinden. Later was dat niet meer nodig, maar wanneer we anderen de weg moeten uitleggen gebruiken we de 

Dom nog wel. Het is handig om locaties te betitelen als links of rechts van de Dom. Het Janskerkhof ligt voor 

sommigen achter de Dom.” 

Vanwege deze vertrouwdheid met de binnenstad kunnen bewoners, beter dan bezoekers, hun route of hun eigen locatie 

bepalen aan de hand van de Domtoren. Winkels worden door zowel Utrechters als niet-Utrechters genoemd als plaatsen 

van herkenning. Met name zaken aan de Oudegracht (zoals McDonald’s, Hema, De Slegte, Selexyz, Winkel van Sinkel en 

Broodje Mario) komen vaak terug. Voor de routevorming wordt door bezoekers gefocust op statische elementen als het 

einde van een straten, gevels en hoge gebouwen. De bewoners letten meer op de bewegende elementen in het stads-

beeld: de mensen, de sfeer, veranderingen in de omgeving (§ 5.2.2; Van Benthem, p.58).  

Bezoekers bestaan, meer dan bewoners, uit twee groepen die beide minder belang hechten aan een goede oriëntatie. Zij 

komen er of om te winkelen en lopen dan gewoon wat rond, of ze komen met een specifiek doel waarbij ze de weg be-

hoorlijk goed weten (§ 5.2.4, Bezoekdoel). Niet-Utrechters kennen de binnenstad over het algemeen niet in die mate dat 

ze op basis van verschillen in plekken hun route en locatie kunnen bepalen (§ 5.2.4, Herkenningspunten). Dat geldt wel 

voor de bewoners. Van Benthem noemt in dit kader het voorbeeld van Neude (Van Benthem, p.63-64): 

“De herkenbaarheid van de Neude is voor de respondenten geen probleem. Ze verwarren de Neude nooit met een 

andere plek. (…) De herkenbaarheid van de Neude is zo sterk dat het de perfecte plek is om af te spreken, er kan 

geen onduidelijkheid over bestaan.” 

Gewoontegedrag speelt een cruciale rol in de routevorming- en beleving (§ 2.4.4). Vanzelfsprekend ontstaat een gewoon-

te pas na een herhaald bezoek aan de stad. Maar ook voor nieuwe of Incidentele bezoekers is gewoontegedrag wel dege-

lijk van belang. Mensen oriënteren zich namelijk in verschillende binnensteden steeds op een soortgelijke manier (Kem-

perman et al., 2009; Freytag, 2008). Paradoxaal genoeg blijkt dat hoe vaker bezoekers in Utrecht komen, hoe minder vast 

hun route wordt (§ 5.2.3, Looproutes). Dat is te verklaren door het feit dat de mental map van geregelde bezoekers 

steeds verder wordt ingekleurd, waardoor de kennis van de (structuur) van de binnenstad toeneemt (Freytag, 2008; Hol-

loway & Hubbard, 2001). Dat verklaart tegelijk waarom bewoners over het algemeen minder routevast zijn dan bezoe-

kers. Utrechters zijn beter op de hoogte van allerlei verbindingswegen en hebben een completer beeld van de binnenstad 

(Van Benthem, p.50-51). Gewoontegedrag heeft dan ook weinig te maken met het feit of men al dan niet bewoner van de 

stad is, het doel van het bezoek is hier van veel groter belang (Hoogendoorn & Bovy, 2004, Seneviratne & Morrall, 1986). 

Een route loopt van een startpunt naar het uiteindelijke bezoekdoel. Die bestemming is niet altijd even scherp gedefini-

eerd, maar bepaalt wel in grote mate de te lopen route. Bezoekers kennen de stad meestal niet zo goed dat ze hun start-

punt kunnen bepalen aan de hand van het bezoekdoel (Nes, 2005). Bewoners kunnen dat wel. Zo kunnen Utrechters met 

hun fiets vaak tot vlak bij hun bezoekdoel komen (Van Benthem, p.49). Sowieso valt het op dat in het onderzoek onder 

Utrechters veel vaker gesproken wordt over de bereikbaarheid per fiets. Voor niet-Utrechters is dat niet relevant; zij 

verplaatsen zich vrijwel allemaal lopend of met het openbaar vervoer (§ 5.2.4, Startpunt).  
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Wanneer het onderscheid flaneur/go-getter (Millonig & Gartner, 2007) wordt toegepast, zien we weinig verschil tussen 

beide groepen. Van zowel bezoekers als bewoners komt een deel om te flaneren, te shoppen, een beetje rond te lopen, 

en een ander deel voor een gericht, specifiek doel (§ 5.2.4, Bezoekdoel; Van Benthem, p.49). Geografisch gezien levert 

zowel beginpunt als bezoekdoel een opmerkelijke scheiding op tussen de looproutegebieden van beide groepen. Waar 

bewoners zich vooral ophouden aan de oostzijde van de Oudegracht (Neude, Janskerkhof, Domplein), zijn de bezoekers 

met name aan de westzijde (Hoog Catharijne, Steenweg, Vredenburg) te vinden (§ 5.2.4, Bezoekdoel). Dat onderscheid 

komt onder andere helder naar voren in de vergelijking tussen de inhoud van de mental maps in § 5.1.6. Toch voert het 

te ver om dit onderscheid toe te wijzen aan het begrip territorialiteit (§ 2.2.2 en § 2.5.4), omdat bezoekers en bewoners 

elkaar respecteren in hun ‘eigen’ territoria. Nergens wordt het gevoel van uitsluiting of afwijzing ervaren, noch door 

Utrechters noch door niet-Utrechters. Dat beide groepen een eigen gebied bezoeken, was al eerder opgemerkt door het 

Platform Binnenstad Utrecht (2006) dat over niet-Utrechters het volgende concludeert: 

“Bezoekers van buiten de stad weten de Steenweg, Oudegracht en Hoog Catharijne goed te vinden. Om bezoe-

kers ook naar de randen van het kernwinkelgebied te verlokken, is een betere bewegwijzering van deze straten 

nodig.” 

5.3.3 Synthese 

Zijn er wezenlijke verschillen te vinden tussen Utrechters en niet-Utrechters? Ja en nee. Uit het mental maponderzoek 

bleek al dat respondenten alleen op de persoonskenmerken leeftijd en nabijheid significant verschilden wanneer het gaat 

om de mate van detail van de getekende kaartjes van de Utrechtse binnenstad (§ 5.1.5). Dat gegeven is uitgewerkt voor 

de variabele nabijheid door twee groepen (bezoekers en bewoners) te selecteren. De walk alongs met de afzonderlijke 

groepen leverden een aantal verschillen en overeenkomsten op, zoals beschreven in § 5.3.1 en § 5.3.2. 

Bezoeker en bewoner verschillen met name in de vertrouwdheid met de omgeving, de keuze voor het startpunt en de 

consequentie daarvan en de meest bezochte plekken. Tussen het doel van het bezoek, de gebruikte referentiepunten en 

de routevastheid bestaan vooral overeenkomsten (§ 5.2.3-5.2.4; Van Benthem, 2010). Beide groepen hebben gewoonte-

gedrag dat leidt tot behoorlijk vaste routes. Dat is te zien bij de bewoners (Van Benthem, p.50): 

“Vrijwal alle respondenten hebben een ‘vast rondje’ dat, waar nodig, wordt aangevuld met een kleine variatie.” 

Hetzelfde gedrag treedt op bij de bezoekers (§ 5.2.3, Startpunt): 

“Ten slotte maken velen er een heus ‘rondje’ van. Dat heeft direct te maken met het bezoekdoel. Is het bezoek 

van doelgerichte aard dan loopt men vaak dezelfde route heen als terug. De flaneurs (shoppen, winkelen, cul-

tuurbezoek) lopen vaker een andere route terug dan op de heenweg.” 

De mate waarmee een respondent vertrouwd is, bepaalt zijn route in behoorlijke mate. Hoe beter iemand de stad kent, 

hoe beter diegene zich kan oriënteren en kan bepalen waar de handigste routes lopen (Hoogendoorn & Bovy, 2004; Hill, 

1982). Men blijft gebruik maken van referentiepunten (§ 5.2.4, Herkenningspunten; Van Benthem, p.54), maar dat heeft 

meer te maken met het ruimtelijk inschattingsvermogen van de respondent dan met de vertrouwdheid met het gebied 

(Seneviratne & Morrall, 1986). Waar bewoners vaker de kortste route kiezen om op een locatie te komen en daarbij 

meerdere keren van richting veranderen, kiezen bezoekers een route waarbij ze zo min mogelijk hun koershoeven aan te 

passen (Nes, 2005). Dit gedrag zien we ook terug onder de respondenten. Hill (1982) concludeert dat bezoekers de route 

het liefst zo gemakkelijk mogelijk houden (§ 5.2.3, Gewoontegedrag). Bewoners zijn, vanwege hun grotere vertrouwdheid 

met de omgeving, in staat tot complexere routes (Van Benthem, p.71).  

Zowel bewoners als bezoekers hebben uitgesproken opvattingen over gebieden waar men graag komt of plekken die 

men juist liever vermijdt. Dat heeft directe consequenties voor de te lopen routes. Hoog Catharijne is bij niemand echt 

populair (§ 5.2.1, Hoog Catharijne; Van Benthem, p.78), maar de niet-Utrechters komen er wel regelmatig op weg naar de 

binnenstad (§ 5.1.6). Hoogendoorn en Bovy (2004) wijzen op het belang van een gevoel van veiligheid met het oog op de 

routekeuze. Beide groepen geven echter aan dat gevoelens van onveiligheid nauwelijks tot aangepaste routes leiden. 
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Drukte, lawaai, veel verkeer en stank  (Holloway & Hubbard, 2001; Tuan, 1974) zijn wel redenen om looproutes aan te 

passen. Dat ervaren de bezoekers bij een aantal plekken (§ 5.2.2): 

Hoewel gevoelens van onveiligheid relatief weinig voorkwamen, wordt dit wel genoemd in verband met Hoog Ca-

tharijne. Ook om andere redenen (drukte, vervreemding, ongemak) is deze plek, in de ogen van de niet-Utrechter, 

de meest topophobische plek van de binnenstad. Ook bij de Lange Viestraat en bij Vredenburg komen negatieve 

gevoelens naar boven. Hier spelen lawaai en stank, maar ook complexiteit en ongemak mee. 

En ook de bewoners kunnen plekken en routes aanwijzen die gevoelens van onveiligheid en ongemak opleveren (Van 

Benthem, p.71): 

“De donkere, hoge gebouwen en de glazen afscheidingen voor fietsers geven een opgesloten gevoel. We kunnen 

ons voorstellen dat dat nodig is voor de veiligheid, maar het is niet prettig. De combinatie met de talloze voet-

gangers, fietsers en bussen die elkaar ook nog kruisen, maakt de straat onveilig en vraagt veel van de oplettend-

heid.” 

Daarbij komen niet-Utrechters over het algemeen alleen in voetgangersgebied, zodat ze van lawaai en verkeersdrukte 

minder last hebben dan de bewoners (§ 5.2.4, Startpunt). De bekendheid met de binnenstad maakt dat Utrechters mak-

kelijker overwegingen van topophilia en topophobia laten meewegen in hun routekeuze. Om diezelfde reden vermijden 

ze vaker bepaalde gebieden en routes (Van Benthem, p.77-78). 

Tot slot. Het onderscheid in bezoeker en bewoner is arbitrair. Sommige niet-Utrechters hebben jarenlang in de Domstad 

gewoond en kennen de binnenstad veel beter dan de student die zich nog maar enkele maanden Utrechter mag noemen. 

Toch bleek uit de sketch maps en de walk alongs dat er, naast een aantal overeenkomsten, allerlei verschillen bestaan 

tussen beide groepen in hun routevorming en hun beleving van de omgeving. Dit heeft wel degelijk te maken met het feit 

of Utrecht deel is van de life-world of dat men er ‘slechts op bezoek’ is. De sense of place is voor de Utrechters het gevoel 

dat wordt opgewekt als gevolg van de (herhaalde) ervaringen en herinneringen aan de stad (§ 2.2.2). Bezoekers ervaren 

dit in de beleving van Utrecht, dat wordt versterkt door elementen als Oudegracht, Hoog Catharijne en de Dom (§ 5.2.2). 
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6 Conclusie 
Voordat ik aan dit onderzoek begon,  

wist ik dat een geograaf zich bezighoudt met de ruimte,  

nu weet ik dat ik de ruimte moet zien, voelen, ruiken en beleven.  

Alleen dan weet ik waar ik over praat. 

 

Van Benthem (2010) 

 

 

In dit hoofdstuk wordt de balans opgemaakt. Na een inleiding in § 6.1 volgt een bespreking van de deelvragen (§ 6.2), 

waarna in § 6.3 antwoord wordt gegeven op de hoofdvraag van dit onderzoek. Tot slot wordt in § 6.4 een aantal aanbe-

velingen voor nader onderzoek gedaan.  

6.1 Inleiding 

De binnenstad van Utrecht staat op de kaart. Vrijwel elke Nederlander kent Utrecht, is er wel eens geweest en heeft er 

een bepaald beeld bij. Om dat laatste aspect draait het in dit onderzoek. Op welke manier bepaalt het beeld dat mensen 

van de Utrechtse binnenstad hebben hun looproutekeuze? Om daarop antwoord te geven, is het noodzakelijk te achter-

halen hoe dat beeld van de binnenstad eruitziet. Hiervoor is respondenten gevraagd hun mental map door middel van 

een sketch map op papier te zetten. De resultaten wezen op een verband tussen de meest gebruikte looproute en de 

mate van detail van de sketch map. Tegelijk bleek dat de afstand tussen woonplaats en de binnenstad van Utrecht bepa-

lend was voor de inhoud en de mate van detail van de sketch maps. Dat gegeven vormde de basis voor een diepte-

interview op locatie, een zogenaamde walk along. Hierdoor, en door de gemaakte foto’s van de omgeving, kreeg de on-

derzoeker inzicht hoe de respondent de ruimte beleeft en hoe dat zijn of haar keuze voor een bepaalde route beïnvloedt. 

De resultaten van deze walk alongs met niet-Utrechters werden vervolgens geanalyseerd en vergeleken met de analyse 

van de beleving van de binnenstad door Utrechters.  

6.2 Deelvragen 

6.2.1 Hoe wordt de binnenstad vormgegeven op de mental map van gebruikers van de binnenstad van Utrecht? 

In figuur 15 is een geaggregeerde kaart van de sketch maps van honderd respondenten weergegeven. Dit is een afspiege-

ling van de mentale kaart van gebruikers van de Utrechtse binnenstad. Na analyse van de persoonskenmerken bleken de 

factoren leeftijd, nabijheid, bezoekfrequentie en inkomen een significante invloed te hebben op de mate van detail van 

de sketch maps. Mensen in de leeftijd tussen 26 en 50 jaar, mensen die dicht bij de binnenstad wonen en mensen die 

daar vaak komen, brengen significant meer detail aan in hun sketch map. Deze resultaten stemmen overeen met  de 

onderzoeken van Lynch (1960), Pearce (1977), Jenkins & 

Walmsley (1993), Yeung & Savage (1996) en Moore, 

Simmons & Fairweather (1998). 

Leeftijd en nabijheid zijn ook bepalend voor de inhoud 

van de mental map. Jongeren onder de 25 jaar tekenen 

bijvoorbeeld relatief vaak de busbaan en Neude, terwijl 

26 tot 50-jarigen de Dom, Neude en Catharijnesingel in 

hun tekening opnemen. In figuur 15 is treffend te zien 

hoe de binnenstad door twee assen wordt opgedeeld: 

een loopt van het centraal station oostwaarts richting de 

schouwburg, en de andere, de Oudegracht, in zuid-

noordrichting. Andere elementen worden vaak aan deze 

Figuur 15: Geaggregeerde mental map van de Utrechtse binnenstad 
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assen getekend, alsof mensen deze verbindingsroutes gebruiken ter referentie. De Oudegracht is het belangrijkste ele-

ment in de binnenstad, zo blijkt uit de sketch maps en de walk alongs. Voor zowel bewoners als bezoekers is dit element 

bepalend voor te kiezen route. Tegelijk blijkt dat respondenten, mede door de slinger in de Oudegracht, sommige ele-

menten moeilijker vonden om weer te geven, zoals Dom, Mariaplaats en Nieuwegracht. Deze elementen liggen immers 

niet aan de genoemde assen. Bij de walk alongs werden ze dan ook minder bezocht.  

In de buurt van de meest gebruikte looproute tekent men meer elementen, en brengt daarmee meer detail aan, op de 

sketch map. Dit gegeven bewijst de samenhang tussen de looproute en de mental map van de bezoekers. Hoe beter men 

op de hoogte is van de omgeving, hoe makkelijker iemand zijn of haar route zal weten vorm te geven. Andersom leidt een 

veelgebruikte looproute tot een meer gedetailleerde mentale kaart langs die route. Hoe deze interactie tussen routekeu-

ze, routebeleving en mental map precies werkt, wordt beantwoord aan de hand van de tweede deelvraag.  

6.2.2 Hoe is de keuze voor looproutes van bezoekers te verklaren vanuit de waarneming van de binnenstad? 

Door middel van interviews op locatie en het laten fotograferen van de ruimte is inzicht verkregen in de wijze waarop de 

waarneming en beleving van de binnenstad bepalend is voor de looproutekeuze. Tijdens de walk alongs bleken verschil-

lende aspecten de looproute te bepalen. Dit betreft met name het startpunt van de route, de referentiepunten onder-

weg, het doel van het bezoek, de invloed van gewoontegedrag en het doorbreken daarvan, de gevoelens van topophilia 

en topophobia bij bepaalde plekken en de algehele oriëntatie van bezoekers aan de binnenstad.  

Uit de theorie was al bekend dat de mensen geneigd zijn korte, aangename en makkelijke routes te kiezen (Kemperman 

et al., 2009; Hill, 1982). Daarvoor is enige mate van vertrouwdheid met de binnenstad noodzakelijk (Peponis, Zimring & 

Choi, 1990), en dat is niet altijd het geval bij niet-Utrechters. Incidentele bezoekers oriënteren zich voornamelijk door 

mee te lopen met de mensenmassa (bijvoorbeeld door Hoog Catharijne), gebruik te maken van herkenningspunten on-

derweg (met name winkels, de Dom, de Oudegracht en het Vredenburgplein) en op zoek te gaan naar plekken die posi-

tieve gevoelens oproepen (vooral de Oudegracht). Voor meer geregelde bezoekers geldt dat het doel van het bezoek en 

het gewoontegedrag een sterkere rol gaan spelen (Seneviratne & Morrall, 1986). Dit zijn meestal bezoekers met een 

specifiek doel voor ogen (go-getters), die vaak nagenoeg dezelfde route lopen. Zij hebben genoeg aan de bekende routes, 

letten nauwelijks (meer) op de gebouwde omgeving en weten zich efficiënt en vlug van startpunt naar bezoekdoel te 

verplaatsen. De flaneurs (culturelen, shoppers, culinairen) hebben minder vaste routes, kennen vaak een groter deel van 

de binnenstad en oriënteren zich door allerlei verschillende herkenningspunten.  

Mensen kijken op verschillende manieren naar de binnenstad. Men gebruikt de omgeving om zich te oriënteren en de 

route te bepalen. Daarbij let men ook op de mensen: hoe druk het is, welke plekken er worden bezocht en waar men 

heen en langs loopt. Looproutes en plekken in de binnenstad zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Routes verbinden 

plaatsen en plaatsen bepalen de looproute. Zes plekken kregen speciale aandacht omdat ze vaak werden aangedaan 

tijdens de meest gebruikte looproute én omdat deze plekken een duidelijk beeld achterlaten bij de bezoekers. Het gaat 

om de Oudegracht, Hoog Catharijne, Vredenburg, de Steenweg, Neude en het Domplein. Kevin Lynch heeft met zijn on-

derscheid in paths, nodes, districts en landmarks een belangrijke instrument gegeven om te analyseren op welke manier 

plekken beelden achterlaten bij bezoekers (Lynch, 1960; Knox & Marston, 2007). Zo blijkt de Oudegracht verreweg het 

meest highly imageable path vanwege de unieke kwaliteit, de continuïteit en de vele checkpoints. Ook de paths Lange 

Viestraat en Steenweg, de districts Hoog Catharijne en Vredenburg en de landmark Dom bezitten een hoge imageability.  

Uit de walk alongs en de foto's blijkt dat de visuele waarneming een ondersteunende rol speelt bij de routevorming. De 

waarneming van de ruimte bepaalt de waardering voor de omgeving, en heeft een indirecte invloed op het bepalen van 

de route. Men loopt graag via routes die leiden naar een aangename ervaring. Hierbij wordt vooral gelet op de gebouw-

de, statische omgeving en het gedrag van andere mensen. Geluiden en geuren spelen wel mee, zoals Lynch (1960), Hol-

loway & Hubbard (2001) en Davidson, Bondi & Smith (2005) benadrukken, maar ze zijn niet zo bepalend als de visuele 

waarneming van de binnenstad. 

Over het algemeen hebben bezoekers uitgesproken topophilische of topophobische gevoelens bij plekken en looproutes 

(Tuan, 1974). Het startpunt bepaalt een belangrijke deel van de route, terwijl voor bewoners het beginpunt van de route 
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kan worden bepaald door de gewenste looproute. Aangezien het station, bijna noodgedwongen, voor velen de start 

vormt van de meest gebruikte looproute, komen de meeste niet-Utrechters voornamelijk in het deel ten westen van de 

Oudegracht. In de beleving van deze bezoekers is de binnenstad niet veel groter dan dit gebied. En als ze wel weten dat 

er meer te vinden is, zijn ze niet snel geneigd om hiernaar op zoek te gaan. Als de Oudegracht is bezocht, is hun dag goed.  

6.2.3 Waarin verschillen de beleving van en looproutes door de Utrechtse binnenstad tussen Utrechters en niet-Utrechters? 

Zoals de vorige alinea al demonstreerde, bestaan er duidelijke verschillen in looproutes tussen bewoners en bezoekers 

van Utrecht. Ook de sketch maps lieten zien dat Utrechters en niet-Utrechters verschillende elementen tekenen. Zo wer-

den Neude, de Dom, het Janskerkhof en de Catharijnesingel significant meer getekend door bewoners van Utrecht. Aan 

de andere kant werden Vredenburg, het station en Hoog Catharijne juist relatief meer door bezoekers op de kaart gezet. 

Dit heeft direct te maken met de plaats waar de route begint, wat voor veel niet-Utrechters het centraal station is. Men-

sen worden hierdoor als vanzelf via het winkelcomplex van Hoog Catharijne en het Vredenburgplein de binnenstad in 

geleid. Voor opvallend veel bezoekers begint op die plek ook pas ‘de echte binnenstad’.  

De Oudegracht verbindt de twee groepen. Het lijkt erop dat het westelijke deel van de binnenstad meer het domein is 

van de niet-Utrechters en de oostelijke oever van de Oudegracht vooral van de Utrechters zelf. De laatste groep kent de 

binnenstad natuurlijk beter dan de bezoekers. Dat heeft invloed op de looproute, want juist de straten en plekken die net 

buiten de brede en drukke looproutes liggen, zijn meer in beeld bij de bewoners van de Domstad. Zij kennen en gebrui-

ken bijvoorbeeld vaker de Zadelstraat, de Vinkenburgstraat, de Ganzenmarkt en de Domstraat.  

In lijn met de conclusies van Joan van Benthem in zijn onderzoek onder bewoners van Utrecht valt op dat bezoekers, 

meer dan bewoners, op statische elementen in de binnenstad letten. De beleving van bezoekers is meer gebaseerd op de 

gebouwde omgeving, de referentiepunten en de mensenmassa in het algemeen dan op de bewegende elementen in het 

straatbeeld. Van Benthem (2010, p.78) geeft daar een fraai voorbeeld van: 

“Een student in de Universiteitsbibliotheek van Utrecht verwondert zich niet elke morgen over de prachtige archi-

tectuur van het pand, hij kijkt veel meer naar de drukte en zoekt vrienden en vrije plekken op. Bezoekers die voor 

het eerst de Universiteitsbibliotheek bezoeken, kijken niet naar de drukte, vrienden of vrije plekken. Zij fotografe-

ren het plafond, de wanden en de trappen. In de binnenstad doet zich een gelijksoortig proces voor. Een Utrech-

ter verwondert zich niet elke keer over de schoonheid van de Oudegracht of de Neude, hij is meer gefocust op de 

drukte, het verkeer, de vrije plekken en laat dat bepalend zijn voor zijn beleving van de binnenstad. De bewegen-

de elementen in het straatbeeld zijn voor bewoners zeer bepalend voor de beleving van een plek.” 

Dit raakt aan het feit dat Utrecht de life-world is voor haar bewoners. Niet-Utrechters beleven de binnenstad niet als de 

vanzelfsprekende context, hebben er minder geschiedenis mee en kennen er daardoor andere gevoelens aan toe. Een 

herkenningspunt als de Dom wordt door de Utrechter makkelijker gebruikt om zich te oriënteren, omdat hij of zij weet op 

welke plek deze landmark staat ten opzichte van andere elementen in de binnenstad. Het lijkt erop dat bezoekers über-

haupt minder belang hechten aan referentiepunten omdat zij de stad daarvoor niet goed genoeg kennen. Of ze zijn hier 

niet zo mee bezig (de flaneurs die ‘gewoon wat rond lopen’) of ze weten precies waar ze moeten zijn en lopen daar op 

basis van hun eerdere bezoeken rechtstreeks heen (de go-getters). Het gewoontegedrag speelt een bescheiden rol. Ener-

zijds kent de bewoner de stad beter en kan daardoor makkelijker van route veranderen omdat hij of zij de verbindings-

routes weet te vinden. Anderzijds heeft gewoontegedrag vooral te maken met het doel van het bezoek.  

Ten slotte worden routes, voor Utrechter en niet-Utrechter, bepaald door gevoelens van topophilia en topophobia. Beide 

groepen hebben uitgesproken opvattingen over gebieden waar men graag komt of plekken die men liever ontloopt. Over 

het algemeen zijn er weinig gevoelens van onveiligheid, maar zijn drukte, veel verkeer, lawaai en stank wel redenen om 

de looproute aan te passen. Bezoekers komen met name in het voetgangersgebied waardoor ze van het gemotoriseerd 

verkeer weinig hinder ondervinden. De vertrouwdheid met de binnenstad maakt dat Utrechters vaker overwegingen van 

topophilia en topophobia laten meewegen in hun routekeuze. Om diezelfde reden vermijden ze sneller bepaalde gebie-

den en routes dan de niet-Utrechter.  
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6.3 Hoofdvraag 

Na bespreking van de deelvragen in § 6.2 volgt in deze paragraaf het antwoord op de kernvraag van dit onderzoek. Na 

analyse van de gemaakte sketch maps, de getekende routes, de gelopen walk alongs en de genomen foto’s is er voldoen-

de informatie om de onderzoeksvraag te beantwoorden: 

In hoeverre bepaalt de visuele waarneming van bezoekers aan de Utrechtse binnenstad hun looproute en in 

hoeverre verschilt dit van bewoners van Utrecht? 

Looproutes in de binnenstad van Utrecht worden gevormd door een heel scala aan aspecten. De beleving van de route 

heeft invloed op de mental map (het beeld van de binnenstad), welke weer invloed heeft op de looproutekeuze (zie het 

conceptueel model, § 2.6.2). De routekeuze en routebeleving worden beïnvloed en gevormd door de waarneming en 

beleving van de omgeving, de leeftijd en woonplaats van de bezoeker en de reden van het bezoek.  

Bezoekers aan Utrecht bepalen hun looproute voor een belangrijk deel aan de hand van de te bezoeken plekken. Daarbij 

houden ze rekening met het uiteindelijke bezoekdoel, maar ook met de plaatsen die ze onderweg aan zullen doen. De 

sketch maps geven inzicht in dat proces, omdat ze naar boven halen welke elementen mensen op hun mentale kaart 

hebben staan. Er bleek, zoals verwacht, een direct verband tussen de meest gebruikte looproute en de getekende ele-

menten die aan of in de buurt van die route liggen. De ruimtebeleving wordt geconstrueerd door de mentale kaart, die 

weer ingevuld is door eerdere ervaringen met de binnenstad. Hierbij speelt ook het gewoontegedrag een rol. Een her-

haald bezoek aan Utrecht zorgt voor meer vertrouwdheid met het gebied en een steeds betere oriëntatie, waardoor het 

steeds makkelijker wordt om een looproute zo te kiezen dat zowel de route als de bezochte plekken een aaneenrijging 

van gevoelens van topophilia opleveren. 

Verder doet het startpunt van de route ertoe. Veel bezoekers komen via station Utrecht Centraal en Hoog Catharijne de 

binnenstad in. Vanwege dit beginpunt wordt de meest gebruikte looproute gevormd door een ‘rondje’ waar in ieder 

geval Hoog Catharijne, het Vredenburgplein, de Steenweg en de Oudegracht worden bezocht. De overige plekken (zoals 

Domplein, Neude, Janskerkhof) liggen buiten deze route en staan niet of nauwelijks op de mental maps van de niet-

Utrechter. Voor de bewoners van de Domstad geldt bijna het omgekeerde. Laatstgenoemde elementen staan juist wel op 

de mentale kaart van de Utrechter en worden dan ook met name door deze groep bezocht. De ruimtelijke oriëntatie, de 

vertrouwdheid met het gebied, de herhaalde ervaringen met allerlei plekken en het startpunt van de route leiden tot een 

soort tweedeling van de binnenstad. De westoever van de Oudegracht is voornamelijk het domein van de bezoekers, 

terwijl de oostelijke oever aan de bewoners toebehoort.  

Bezoekers hebben de neiging te kiezen voor korte, aangename en makkelijke routes. Hoe doelgerichter het bezoek, hoe 

korter en makkelijker de route wordt gekozen. Is het bezoekdoel minder scherp gedefinieerd, zoals bij de flaneurs, dan 

ligt de focus sterk op het aandoen van aangename plekken. De Oudegracht is overduidelijk het meest bewierookte ge-

bied. Uiteindelijk is deze gracht voor de meesten de eigenlijke reden voor een bezoek aan Utrecht. Iedereen komt er 

graag, maar waardeert het om uiteenlopende redenen (restaurantjes, winkels, historie, de gezellige drukte).  

Beleving van de omgeving speelt een belangrijke rol in de routevorming. De beleving en waardering van de ruimte wordt 

opgebouwd door een (herhaald) bezoek aan het gebied. Elke keer wordt de mentale kaart verder ingevuld en wordt er 

een positieve of negatieve emotie toegevoegd aan de bezochte en in het geheugen opgeslagen plaatsen. Op basis van dit 

proces wordt door veel bezoekers een min of meer vaste looproute gecreëerd. Deze patronen kunnen worden doorbro-

ken door het bezoeken van nieuwe gebieden of het herontdekken van plekken waarbij men een negatieve associatie had. 

Deze nieuwsgierigheid bezitten sommigen van nature, terwijl anderen hiertoe worden uitgenodigd door mee te lopen 

met vrienden, tips van anderen of door eigen interesse.  

Iedere stad is uniek. Toch heeft vrijwel elke grote stad een binnenstad als die van Utrecht. Zo’n binnenstad bestaat 

meestal uit een oude stadskern (soms met water) met een winkelgebied, een markt, eetgelegenheden, musea, kerken en 

andere bezienswaardigheden. Afhankelijk van de bereikbaarheid bezoekt een aanzienlijk deel de stad lopend vanaf een 

station, dat meestal aan de rand van de binnenstad ligt. Een bezoek aan de stad, en daarmee de looproute, wordt alleen 
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al vanwege de bereikbaarheid voor een belangrijk deel bepaald door het startpunt van de route. Bezoekers komen hier-

door op andere plekken dan bewoners, die veel flexibeler zijn in het kiezen van een startpunt en looproute. Winkeliers-

verenigingen en een bestuur van een (binnen)stad mogen dit gegeven ter harte nemen in hun ontwerp van de binnen-

stad. Er is beide partijen immers veel aan gelegen om zo bezoekers zo lang mogelijk in de binnenstad te houden, zodat 

men van veel voorzieningen gebruik maakt en daarbij veel uitgeeft.  

Tot slot, een binnenstad wordt gevormd door de gebouwde omgeving én de mensen die haar bezoeken. En juist een 

binnenstad is een plek waar heel veel verschillende mensen komen. Vanzelfsprekend waardeert en beleeft iedereen de 

stad op een verschillende manier. Wat de een ‘te druk’ noemt, vindt de ander ‘heel gezellig’. Iemand kan een plek als 

‘prachtig historisch’ waarderen, terwijl een ander het er ‘saai en troosteloos’ vindt. Omdat de ruimtebeleving voor elk 

persoon anders is, zal ook de routevorming voor iedereen verschillend zijn.  

6.4 Aanbevelingen en reflectie 

In dit onderzoek stond niet alleen de beleving van de binnenstad door de bezoeker centraal, maar ook de vergelijking van 

de niet-Utrechter met de Utrechters. Na een gezamenlijk optrekken bij het mental maponderzoek, zijn de routes van de 

onderzoekers bij de walk along uiteengegaan. Joan van Benthem heeft een waardevolle thesis geschreven die als basis 

diende voor een analyse van de verschillen en overeenkomsten tussen de bezoeker en de bewoner. Die analyse is in dit 

onderzoek opgenomen in § 5.3 en vormt de grondslag voor de beantwoording van de derde deelvraag van deze thesis.  

Omdat uit het mental maponderzoek bleek dat leeftijd en woonplaats significante invloed op de meest gebruikte loop-

routes en de mate van detail van de sketch maps hebben, is gekozen voor leeftijdsdifferentie binnen de groep respon-

denten voor de walk alongs. Een aantal van twaalf respondenten levert veel en voldoende informatie op, maar het zou 

voor verder onderzoek aan te bevelen zijn om de dataset uit te breiden en de analyse van een steviger basis te voorzien 

door een grotere groep mensen deel te laten nemen. Verder zou de beleving van en waardetoekenning aan plekken veel 

meer kunnen worden toegepast. Daarvoor kan men tevens denken aan een analyse op verschillende momenten (nu en 

over twintig jaar, bijvoorbeeld) of op een grotere schaal (een stad als geheel, een regio, een land of zelfs een continent).  

De toepassing van een nieuwe methode, walk along, levert waardevolle data op, informatie die met andere werkwijzen 

niet boven water was gekomen. De implicaties van beleving op microniveau zijn juist door deze kwalitatieve methode 

inzichtelijk geworden. Tegelijk realiseert de onderzoeker zich dat deze onderzoekswijze gemakkelijk het gevaar van sub-

jectiviteit kan opleveren. Natuurlijk is dit te allen tijde zo veel mogelijk vermeden, maar deze methode kan gewoonweg 

niet volledig objectief uitgevoerd worden. Overigens is totale objectiviteit met geen enkele methode te verwezenlijken.  

Ondernemersverenigingen en gemeenten willen zo veel mogelijk gebruikers zo lang mogelijk vermaken in hun binnen-

stad. Ook in Utrecht is dit het streven. Uit dit onderzoek blijkt dat mensen hun looproute voor een belangrijk deel laten 

bepalen door het beginpunt, de ervaringen van plekken en dat ze een beetje geholpen moeten worden om nieuwe ge-

bieden te ontdekken. Aan de beleidsmakers is daarom de taak gegeven om bezoekers vertrouwd te laten maken met die 

‘probleemgebieden’  op zo’n manier dat het een positiever beeld achterlaat op de mentale kaart van de bezoeker. Daarbij 

moet men zich realiseren dat nieuwe bezoekers veelal automatisch kiezen voor korte, aangename en makkelijke routes.  

Op dit moment wordt de binnenstad van Utrecht grondig aangepakt. In de beschrijving van Vredenburg in § 5.2.1 kwam 

al naar voren dat dit behoorlijke consequenties heeft voor de infrastructuur, gebouwde omgeving en daarmee ook voor 

de looproutes. De gemeente Utrecht probeert met deze herstructurering een betere integratie van de verschillende func-

ties van de binnenstad te bewerkstelligen. In dat kader is het interessant om te realiseren dat de meeste bezoekers met 

de trein in de stad arriveren en hun wandeling door de binnenstad bij het station beginnen (§ 5.2.4, Startpunt). Herstruc-

turering zou er dus ook op gericht moeten zijn om mensen verder de binnenstad in te lokken, zodat ook de niet-

Utrechters de door het Platform Binnenstad Utrecht geformuleerde probleemgebieden ontdekken, waarderen en opne-

men in hun meest gebruikte looproutes.  
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8 Bijlagen 

8.1 Invulmateriaal mental map 

Voor het mental maponderzoek is gebruik gemaakt van drie A4’tjes, in te vullen door de respondenten. 

 Ruimte voor sketch map 

 Enquête voor verzameling persoonskenmerken 

 Ruimte voor intekenen looproute 



 LOOPROUTES IN DE BINNENSTAD 80 

 

 

Uw kaart van de binnenstad van Utrecht  

Wij willen u vragen om een kaart van de Utrechtse binnenstad te tekenen.  

- Teken een schets waarbij alle voor u belangrijke elementen worden aangegeven.  
- Geef de elementen waar mogelijk een naam. 
- Denk aan straten, gebouwen, markeringspunten, kruispunten, gebieden. 
- Het gaat om úw beeld van de binnenstad, uw kaart is dus altijd goed. 
- Veel succes! 

Tekenruimte:
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Enquête bij uw kaart van de binnenstad van Utrecht 

Wij willen graag weten hoe het komt dat mensen verschillende beelden hebben van de binnenstad van 
Utrecht. Om dat te onderzoeken hebben we enkele gegevens van u nodig. Zou u onderstaande vragen wil-
len beantwoorden? Uw informatie wordt volstrekt anoniem verwerkt. 

Wat is uw geboortejaar?  

………………………………………………………………………… 

Wat is uw geslacht? 

 man 
 vrouw 

Wat is de postcode van uw huidige adres?  

………………………………………………………………………… 

Hoe lang woont u al op uw huidige adres?  

…………………………………………………………………………  

Hoe vaak bezoekt u de binnenstad van Utrecht gemiddeld? *  

 1 keer per dag of meer 
 Een paar keer per week 
 Een paar keer per maand 
 Een paar keer per jaar 
 1 keer per jaar of minder 

Met welk doel bezoekt u de binnenstad het vaakst? *  

 (dagjes)toerist 
 boodschappen 
 shoppen  
 cultuur of entertainment 
 eten & drinken 
 verplaatsing 
 anders, nl………………………………………………………  

Waaruit bestaan uw dagelijkse bezigheden? * 

 scholier/student 
 betaald werk 
 onbetaald werk 
 pensioen/vut 
 werkloos 

Wat is ongeveer het opgetelde inkomen van uw huishouden? * 

 beneden modaal 
 modaal 
 boven modaal 

* Één vinkje per vraag alstublieft  
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Uw meest gebruikte looproute door de binnenstad van Utrecht 

Zou u op onderstaande plattegrond van de binnenstad van Utrecht uw meest gebruikte looproute door de binnenstad 
willen intekenen? 
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8.2 Bepaling doelgroepen 

Zoals aangegeven in § 4.1.3 heeft de analyse van de mental maps ook als doel om twee doelgroepen te onderscheiden 

voor verder onderzoek. Hieronder wordt de keuze voor twee doelgroepen gepresenteerd, waarna een statistische 

onderbouwing volgt. 

8.2.1 Keuze doelgroepen 

Uit de analyse van de mental maps blijkt dat de woonlocatie van de respondenten een significante invloed heeft op 

zowel de mate van detail van de mental maps als de inhoud ervan. Hoe verder de woonlocatie van de respondent 

buiten de binnenstad, hoe minder gedetailleerd de mental map van de binnenstad van Utrecht wordt getekend. Wat 

betreft de inhoud van de mental maps blijkt dat de nabijheid van de woonlocatie tot de binnenstad negatief corre-

leert met de aanwezigheid van de Dom, Neude, de Catharijnesingel en het Janskerkhof op de mental map. Deze ele-

menten zijn dus typisch iets voor de Utrechter. In de theorie zien wij deze conclusies bevestigd: 

 Yeung & Savage (1996) concluderen dat de factoren spatial proximity en experience cruciaal zijn voor het cor-

rect weergeven van de inhoud van de binnenstad (van Singapore). 

 Onderzoek van Pearce (1977) laat zien dat hoe kleiner de afstand tussen de verblijfsplaats van de respondent 

en de binnenstad, hoe gedetailleerder de mental map wordt (van de binnenstad van Oxford). 

Op basis van dit bewijs uit theorie en empirie worden de doelgroepen voor vervolgonderzoek alsvolgt gedefinieerd: 

BEWONERS VAN UTRECHT 

Bewoners van de binnenstad wonen in een straal van 8000 meter rondom de Bakkerbrug. Voor deze groep is de bin-

nenstad een dagelijkse leefomgeving. Hoe is het om in een stad te leven waarbij bezoekers in de life-world van de 

bewoner op bezoek zijn? Welke plekken vermijdt de bewoner van de binnenstad? Welke plekken zijn aantrekkelijk 

voor de bewoner? Hoe wordt de binnenstad beleefd door de bewoner? 

BEZOEKERS AAN DE BINNENSTAD 

Bezoekers van de binnenstad wonen buiten een straal van 8000 meter rondom de Bakkerbrug. Voor deze groep is de 

binnenstad meer een attractie, ver van huis. Op welke manier beleven zij de binnenstad van Utrecht? Wat zijn voor 

hun de beeldbepalende elementen? Wat trekt aan en schrikt af?  

Op basis van het empirische en theoretische bewijs is het vermoeden dat deze twee doelgroepen significant zullen 

verschillen in hun beleving van de binnenstad. Hoewel het primaire doel van het vervolgonderzoek niet is om de ver-

schillen te onderzoeken, is het onze wens om uiteindelijk nog wel tot een synthese te komen van de beleving van 

beide groepen. 

8.2.2 Statistische onderbouwing 

Een regressie-analyse (tabel 9) met als afhankelijke variabele Nabijheid en als onafhankelijke variabelen de overige 

persoonskenmerken laat zien dat alleen woonduur, bezoekfrequentie en bezoekdoel een significant verband geven. 

De totale regressie heeft een R Square van 0.490 en een totale significantiewaarde van 0.000. 

Tabel 9: Regressie-analyse, afhankelijke variabele Nabijheid 

 coëfficiënten significantie 

(Constant)  0,013 

Leeftijd -0,139 0,223 

Geslacht -0,026 0,745 

Woonduur 0,313 0,001 



 LOOPROUTES IN DE BINNENSTAD 84 

 

 

Bezoekfrequentie 0,554 0,000 

Bezoekdoel 0,330 0,000 

Dagelijkse bezigheid -0,116 0,224 

Inkomen 0,034 0,687 

Nu worden de cases met Nabijheid in groep 2 (tussen 2000 en 8000 meter van de Bakkerbrug) weggelaten. De analyse 

van kruistabellen waarbij nabijheid de ene variabele is en de respectievelijk overige persoonskenmerken de andere, 

laat zien dat leeftijd (0.000), bezoekfrequentie (0.000) en dagelijkse bezigheid (0.033) een significant verband laten 

zien. Mensen uit de jongste en de oudste leeftijdsgroep komen relatief vaker van buiten Utrecht, de groep van 26 tot 

50 jaar komt juist meer uit de binnenstad. 

 
Leeftijd 

0 – 25 jaar 26 – 50 jaar vanaf 51 jaar Totaal 

N
ab

ij
h

e
id

 

Binnenstad 

Utrecht 

Geteld 6 19 5 30 

Verwacht 11.0 11.5 7.5 30.0 

Buiten 

Utrecht 

Geteld 16 4 10 30 

Verwacht 11.0 11.5 7.5 30.0 

Totaal 
Geteld 22 23 15 60 

Verwacht 22.0 23.0 15.0 60.0 

 

 

Bezoekfrequentie 

1 keer per 

dag of meer 

een paar keer 

per week 

een paar keer 

per maand 

een paar keer 

per jaar 

minder dan 1 

keer per jaar  
Totaal 

N
ab

ij
h

e
id

 

Binnenstad 

Utrecht 

Geteld 10 15 5 0 0 30 

Verwacht 6.0 9.5 8.5 4.0 2.0 30.0 

Buiten 

Utrecht 

Geteld 2 4 12 8 4 30 

Verwacht 6.0 9.5 8.5 4.0 2.0 30.0 

Totaal 
Geteld 12 19 17 8 4 60 

Verwacht 12.0 19.0 17.0 8.0 4.0 60.0 

Respondenten uit de binnenstad komen er daar vaker dan mensen van buiten Utrecht, dat geldt met name voor de 

categorieën “1 keer per dag of meer” en “een paar keer per week”. Vanaf “een paar keer per maand” of minder zijn er 

relatief meer mensen van buiten Utrecht. 

Studenten en scholieren zijn relatief vaker vertegenwoordigd in de groep die woont buiten Utrecht terwijl mensen 

met betaald werk vaker in de binnenstad wonen. 

 
Dagelijkse bezigheid 

scholier/student betaald werk pensioen / vut werkloos Totaal 

N
ab

ij
h

e
id

 

Binnenstad 

Utrecht 

Geteld 8 19 0 3 30 

Verwacht 11.0 16.0 1.5 1.5 30.0 

Buiten 

Utrecht 

Geteld 14 13 3 0 30 

Verwacht 11.0 16.0 1.5 1.5 30.0 

Totaal 
Geteld 22 32 3 3 60 

Verwacht 22.0 32.0 3.0 3.0 60.0 
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8.3 Vragenlijst walk along 

Onderstaande vragen dienen als leidraad bij de walk alongs. Op basis van de sketch map en ingetekende looproutes 

bepaalt de onderzoeker in welke volgorde en op welk moment deze vragen gesteld worden. Daarvoor wordt gepro-

beerd een zo natuurlijk mogelijke interviewsituatie te creëren. Uiteraard worden er ook vragen gesteld als de looprou-

te elementen aandoet die hieronder niet genoemd worden. 

START 

 [start] Waarom begint u uw route hier? Kiest u wel eens andere locaties om uw route te beginnen? 

 

PATHS - Oudegracht, Steenweg, Potterstraat, Voorstraat, Korte Jansstraat, Lange Jansstraat 

 [continuiteit] Waar begint [PATH] en waar eindigt die? 

 [unieke kwaliteit] Vindt u [PATH] uniek in vergelijking met andere straten in Utrecht?  

o [unieke kwaliteit] Waarin is [PATH] uniek? 

o [continuiteit] Is dit het geval op de hele [PATH]? 

 [richting] Waar leidt [PATH] u naartoe? 

 [checkpoints] Als iemand u nu zou opbellen en zou vragen waar u nu op [PATH] bent, wat zou u dan zeggen? 

 [mogelijk probleemgebied volgens Platform Binnenstad Utrecht, Locatus of Utrecht Experience] Kunt u zich voorstellen 

dat mensen een negatieve associatie hebben met [PATH]? Of juist een positieve associatie? 

 [motivatie] Waarom is [PATH] onderdeel van uw route? Waarom komt u hier? 

 [beleving] Wat vindt u aantrekkelijk aan deze route? Welke sociale en fysieke elementen zorgen daarvoor? 

 [beleving] Wat vindt u onaantrekkelijk aan deze route? Welke sociale en fysieke elementen zorgen daarvoor? 

 [topophilia, beleving] Hoe vindt u het om hier te zijn? Waarom? 

 

DISTRICTS - Hoog Catharijne, Vredenburg, Domplein, Janskerkhof 

 [scherpe grens] Waar loopt de grens van [DISTRICT]? 

 [homogeniteit] Waarom hoort het gebied net buiten uw grens van [DISTRICT] niet meer bij [DISTRICT]? Of: Waarom trekt 

u daar de grens? 

 [motivatie] Waarom is [DISTRICT] onderdeel van uw route? Waarom komt u hier? 

 [beleving] Wat vindt u aantrekkelijk aan [DISTRICT]? Welke sociale en fysieke elementen zorgen daarvoor? 

 [beleving] Wat vindt u onaantrekkelijk aan [DISTRICT]? Welke sociale en fysieke elementen zorgen daarvoor? 

 [topophilia, beleving] Hoe vindt u het om hier te zijn? Waarom? 

 

NODE - Neude  

 [scherpe grens] Wat hoort nog wel bij Neude, en wat niet? Of: waar loopt de grens van Neude? 

 [herkenbaarheid] Waar herkent u Neude aan?  

 [motivatie] Waarom is Neude onderdeel van uw route? Waarom komt u hier? 

 [beleving] Wat vindt u aantrekkelijk aan Neude? Welke sociale en fysieke elementen zorgen daarvoor? 

 [beleving] Wat vindt u onaantrekkelijk aan Neude? Welke sociale en fysieke elementen zorgen daarvoor? 

 [topophilia, beleving] Hoe vindt u het om hier te zijn? Waarom? 

 

LANDMARK - Dom 

 [afsteken bij context] Op welke manier verschilt de Dom van zijn omringende bebouwing? 

 [vorm] Zou u de Dom kunnen aanwijzen tussen andere kerktorens in Nederland? Waarom? 

 [zichtbaarheid] Gebruikt u de Dom als referentiepunt om de weg te vinden? 

 [beleving] Wat vindt u aantrekkelijk aan de Dom? Wat zorgt daarvoor? 

 [beleving] Wat vindt u onaantrekkelijk aan de Dom? Wat zorgt daarvoor? 

 [topophilia, waarde] Hoe vindt u het om hier te zijn? Waarom? 

 

GEWOONTEGEDRAG 

 [gewoontegedrag] Hoe consequent gebruikt u deze route? 
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 [gewoontegedrag] Kunt u voorbeelden geven van momenten dat u een nieuwe straat/district in de binnenstad ontdekte? 

Hoe kwam  het dat u deze ontdekking deed? 

 [gewoontegedrag] Hoe bent u te verleiden een door u niet eerder betreden gebied te ontdekken? 

 

ORIËNTATIE 

 [oriëntatie] Op welke manier oriënteert u zich in de binnenstad? 

 [herkenningspunten] Wat gebruikt u als referentie- en herkenningspunten? 

 [ontwijken] Kunt u gebieden in de binnenstad noemen die u bewust of onbewust ontwijkt? 

 [bezoekdoel] Hebt u een specifiek doel voor ogen of loopt u meer wat rond? 

8.4 Looproutes walk along 

Voor het walk alongonderzoek is met twaalf respondenten hun meest gebruikte looproute gewandeld. Hier zijn de 

precieze routes, eerst in tekst en vervolgens op een plattegrond, te vinden.   

1. Station – Noordertunnel – Smakkelaarsveld – Vredenburg – St. Jacobsstraat – Rozenstraat - Jacobskerkhof – Oudegracht-

Weerdzijde – Lange Lauwerstraat – Predikherenkerkhof – Weerdsingel-Oostzijde 

 

2. Station – Hoog Catharijne – Achter Clarenburg – Voor Clarenburg – Steenweg – Choorstraat - Oudegracht – Drieha-

ringstraat – Vredenburg – Hoog Catharijne – Station 

 

3. Station – Hoog Catharijne – Vredenburg – Drieharingstraat – Oudegracht – Drieharingstraat - Vredenburg – Hoog Catha-

rijne – Station 

 

4. Janskerkhof – Korte Jansstraat – Domstraat – Domplein – Achter de Dom – Trans – Korte Nieuwstraat – Lange 

Nieuwstraat – Agnietenstraat – Nicolaaskerkhof – Twijnstraat – Oudegracht-Tolsteegzijde – Oudegracht – Lijnmarkt – 

Servetstraat – Domplein – Domstraat – Korte Lakstraat – Janskerkhof 

 

5. Janskerkhof – Korte Jansstraat – Domstraat – Domplein – Korte Nieuwstraat – Lange Nieuwstraat – Agnietenstraat – 

Twijnstraat – Oudegracht – Lichte Gaard – Servetstraat – Domplein – Domstraat – Korte Jansstraat – Janskerkhof 

 

6. Station – Hoog Catharijne – Moreelsepark – Mariaplaats – Zadelstraat – Lijnmarkt – Oudegracht – Lijnmarkt – Choorstraat 

– Oudegracht – Bakkerstraat – Steenweg – Voor Clarenburg – Achter Clarenburg – Hoog Catharijne – Station 

 

7. Station – Hoog Catharijne – Vredenburg – Lange Elisabethstraat - Steenweg – Kalisbrug – Oudegracht – Lichte Gaard – 

Wed – Domplein – Servetstraat – Choorstraat – Oudegracht - Drieharingstraat - Vredenburg – Hoog Catharijne – Station 

 

8. Station – Hoog Catharijne – Stationsplein – Moreelsepark – Mariaplaats – Mariastraat – Steenweg - Choorstraat – Oude-

gracht 

 

9. Vredenburg – Lange Elisabethstraat – Steenweg – Choorstraat – Oudegracht – Bakkerstraat – Lange Elisabethstraat – 

Vredenburg 

 

10. Rozenstraat - St. Jacobsstraat – Vredenburg – Lange Elisabethstraat – Bakkerstraat - Vinkenburgstraat – Neude 

 

11. Rozenstraat - St. Jacobsstraat – Lange Viestraat – Oudegracht – Zakkendragerssteeg – Vredenburg – Hoog Catharijne – 

Station 

 

12. Station – Hoog Catharijne – Achter Clarenburg – Voor Clarenburg – Bakkerstraat – Bakkerbrug - Vinkenburgstraat – Neu-

de – Schoutenstraat – Ganzenmarkt – Oudegracht – Choorstraat – Steenweg – Voor Clarenburg – Achter Clarenburg – 

Hoog Catharijne - Station 

 



 LOOPROUTES IN DE BINNENSTAD 87 

 

 

 

 

 


