Omgevingspsychologie : literatuuroverzicht
Citation for published version (APA):
Andel, van, J. A., & Hamel, R. (1981). Omgevingspsychologie : literatuuroverzicht. Technische Hogeschool
Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1981
Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record
Please check the document version of this publication:
• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.
• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.
If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 09. Jan. 2023

LITERATUUROVERZICHT

OMGEVINGSPSYCHOLOGIE
drs. J.A. van Andel
drs. R. Hamel

LITERATUUROVERZICHT

OMGEVINGSPSYCHOLOGIE
drs. J.A. van Andel
drs. R. Hamel

BIBLIOTHEFK

t--·----------1

8 203637'

T.H.EINDHOVEN

1981
Vakgroep Gedragswetenschappen
Onderafdeling der Wijsbegeerte
en Maatschappijwetenschappen
Technische Hogeschool Eindhoven

Geen enkeZe pubZieatie is mogeZijk zonder
de adviezen en daadwerke Ujke hu Zp van een
groot aantaZ mensen.
Van aZ degenen die meegewerkt hebben aan
de verwezenlijking van dit rapport wiZZen
met name noemen:
wij enke

c.
M.
B.

T.
J.

de Lange
Beesems
Pasman
van Sp Zunder
Vervoort

U te ratuur Zij st
typewerk
typewerk
typewerk
typewerk

J. v. A., R.H.

-1-

INHOUDSOPGAVE

BLZ.

INLEIDING

1.

ALGEMENE OMGEVINGSPSYCHOLOGIE

10

A.

STAND VAN ZAKEN

10

1.

Definities en kenmerken

12

2.

Relevante literatuur

14 ~

B.

THEORIEEN EN MODELLEN

17

C.

METHODEN EN TECHNIEKEN

24

1.

Algemeen

24

1.1. Experimenteel onderzoek

24

1.2. eerrelationeel onderzoek

25

1.3. Explorerend-beschrijvend onderzoek

26

2.

Validiteit

27

3.

Ethische aspecten

29

4.

Specifieke methoden en technieken in de omgevingspsychologie

/.9

4.1. Presentatiemethoden

3~

4.2. Dataverzamelingstechnieken

34

D.

2.

6

MOGELIJKE IMPLICATIES VOOR ONTWERPERS

39t-

PERCEPTIE EN COGNITIE VAN DE OMGEVING

43

A.

46

STAND VAN ZAKEN
1.

I

r

I

'•!

,,

!/~r(

Perceptie en cognitie van de omgeving en andere psychologische
fenomenen
1.1. Ontwikkeling en leren

tl9

1.2. Structurele aspecten

53

1.3. Ruimtelijke vaardigheden

5-1

2.

Auditieve en haptische omgevingsperceptie

56

3.

Visuele perceptie en cognitie van de omgeving

57

3.1. Afstand

57

3.2. Nieuwe omgevingen

6()

3.3. Kleur

60

3.4. Architectuur

61~,

A

~/

3.4.1. De perceptie en cognitie van architectuur door
kinderen

I

65r---

-2-

66

3.5. Woonomgeving en buurt
3.5.1. Kinderen en hun woonomgeving, buurt

68

3.6. Stedelijke omgeving
3.6.1. Kinderen en de stedelijke omgeving

79

3.7. Landschap
3.7.1. Kinderen en de natuurlijke omgeving

B.

C.

81

THEORIEEN EN MODELLEN

B3

1.

De cognitieve kaart

89.

2.

De perceptie en cognitie van de omgeving door kinderen

91

METHODEN EN TECHNIEKEN
Methoden en technieken van onderzoek naar de perceptie van

94

de omgeving
2.

Methoden en technieken van onderzoek naar de cognitie van

96

de omgeving

3.

10~

MOGELIJKE IMPLICATIES VOOR ONTWERPERS

BELEVING EN BEOORDELING VAN DE OMGEVING

103

A.

STAND VAN ZAKEN

104

1.

Beleving en beoordeling van de architectonische vormgeving

1

2.

Beleving en beoordeling van de stedelijke omgeving

105 .:z__

B.

THEORIEEN EN MODELLEN

:.10

C.

METHODEN EN TECHNIEKEN

115

1.

Presentatietechnieken

115

2.

Meettechnieken

115

3.

Validiteitsproblemen

D.

4.

so

3.8. Natuurrampen

1.

D.

78

..

:1.16
,1·

11<f~·
l

MOGELIJKE IMPLICATIES VOOR ONTWERPERS

PERSOONLIJKHEID EN OMGEVING

120

A.

120

. STAND VAN ZAKEN
omgeving.~

1.

Persoonlijkheid en interactie met de

2.

De invloed van omgevingsfactoren op het individu

120
122

B.

THEORIEEN EN MODELLEN

125

C.

METHODEN EN TECHNIEKEN

128

D.

MOGELIJKE IMPLICATIES VOOR ONTWERPERS .

130

-3-

5.

6.

7•

OMGEVINGSATTITUDES

131

A.

STAND VAN ZAKEN

132

B.

THEORIEEN EN MODELLEN

137

C.

METHODEN EN TECHNIEKEN

139

D.

MOGELIJKE IMPLICATIES VOOR ONTWERPERS

140

MILIEUGEDRAG

141

A.

STAND VAN ZAKEN

144

B.

THEOR!EEN EN MODELLEN

146

C.

METHODEN EN TECHNIEKEN

146

D.

MOGELIJ:KE IMPLICATIES VOOR ONTWERPERS

147

PROXEMICA

A.

148
148

STAND VAN ZAKEN

1.

Privacy

2.

Persoonlijke ruimte

3.

Territorialiteit

4.

i

I

I
I

OVerbevolking (crowdipg)

150
155
160

163

B.

THEPRIEEN EN MODELLEN

168

c.

METHODEN EN TECHNIEKEN

173

D.

MOGELIJKE IMPLICATIES VOOR ONTWERPERS

8.

INVLOED VAN DE OMGEVING OP GE.DRAG

J.79

I.

STRESSOREN

180

A.

STAND VAN ZAKEN

180

1 • 1. Temperatuur

~.81

1.2. Geluid

:81

1.3. Meteorologische variabelen

1133

1. 4. Vervuiling

1'33

1.5. Hoge dichtheid/crewding

lö4

1.6. Stedelijke omgeving

186

B.

THEORIEEN EN MODELLEN

189

C.

METHODEN EN TECHNIEKEN

191

D•

MOGELIJKE IMPLICATIES VOOR ONTWERPERS

192

-4-

II. /GEBRUIK VAN BINNENOMGEVINGEN
A.

III.

STAND VAN ZAKEN
2.1. Kunstmatige ruimten

195,_.-,

2.2. Kamers, ruimtes in gebouwen

195

2.3. Effect van inrichting en meubilering

196

2.4. Kleuterscholen en dagverblijven

198

2.5. Scholen/leeromgevingen

199

2.6. Universiteitsomgevingen

203

2.7. Werkomgevingen

204

2.8. Institutionele omgevingen

206

2.9. Ziekenhuizen

207

2.10. Psychiatrische omgevingen

208

2.11. Andere binnenomgevingen

210·

GEBRUIK VAN BUITENOMGEVINGEN
A.

r-1

21

STAND VAN ZAKEN
3.1. Directe woonomgeving

3.1.1. Kinderen in de woonomgeving

21~-r-~"-···

214

3.2. Voetgangersgebieden

218

3.3. Woonerven

220

3.4. Speelterreinen

3.5. Parken, recreatie- en natuurgebieden

225

B.

THEORIEEN EN MODELLEN

227

C.

METHODEN EN TECHNIEKEN

231

D.

MOGELIJKE IMPLICATIES VOOR ONTWERPERS

2~

']

IV.

/

EFFECT VAN VERSCHILLENDE WOONVORMEN

237

A.

STAND VAN ZAKEN

237

4.1. Relatie woonvorm en sociale contacten

237

4.2. Ruimtelijke factoren en criminaliteit

239

4.3. Effect van hoogbouw, met name op kinderen

240

B.

THEORIEEN EN MODELLEN

242

C.

METHODEN EN TECHNIEKEN

243

D.

MOGELIJKE IMPLICATIES VOOR ONTWERPERS

244-1:::

I

9.

ECOLOGISCHE PSYCHOLOGIE

246

A.

STAND VAN ZAKEN

246

1.

Experimentele omgevingen

255

2.

Schoolomgevingen

256

-5-

3.

Ziekenhuisomgevingen

257

4.

Stedelijke omgevingen

25'*---

5.

Dienstverlenende omgevingen

260

B.

THEORIEEN EN MODELLEN

:261

C.

METHODEN EN TECHNIEKEN

265

D.

MOGELIJKE IMPLICATIES VOOR ONTWERPERS

LITERATUUR

270

-6-

INLEIDING
Dit rapport is het resultaat van het project "Literatuuronderzoek Omgevingspsychologie", dat onder leiding van prof.dr. W.A.T. Meuwese door twee leden
van de Sektie Sociale Psychologie binnen de Vakgroep Gedragswetenschappen van
de Onderafdeling der Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen van de Technische
Hogeschool Eindhoven is uitgevoerd.
Doel van het project was: "het uitvoeren van een literatuuronderzoek betreffende
studies naar de relaties tussen psychologische factoren en elementen van de gebouwde omgeving".
Het rapport is bedoeld voor onderzoekers en studenten die werkzaam zijn op, of
belangstelling hebben voor het terrein van de omgevingspsychologie, zowel vanuit
de sociale wetenschappen als vanuit bouwkunde.
Het rapport 0eeft een systematisch overzicht van de belangrijkste literatuur,

die in de loop van het project is verzameld. Op het ogenblik omvat het literatuur
bestand circa 4000 titels, waarvan een groot aantal artikelen·en boeken op de TH
aanwezig is.
De verzamelde literatuur is op twee manieren toegankelijk gemaakt. In de eerste
plaats door dit rapport: "Literatuuroverzicht Omgevingspsychologie", dat een
overzicht geeft van de belangrijkste thema's binnen de omgevingspsychologie.
De gekozen thema's die ieder in een apart hoofdstuk worden behandeld, zijn de
hoofdstromen in het omgevingspsychologische onderzoek. In de tweede plaats zijn
de verzamelde literatuurgegevens toegankelijk via het "Documentatiesysteem Omgevingspsychologie". Dit documentatiesysteem omvat de literatuurgegevens en een
zoekprocédé. Het geheel is op de computer van de TH Eindhoven geïmplementeerd en
te raadplegen door belangstellenden. Het zoekprocédé is gebaseerd op een gerichte
graaf

c.~.

boomstructuur. De knooppunten van dit netwerk bestaan uit begrippen

of begripsomschrijvingen die de functie hebben van trefwoorden. Voor het gebruik
van het Documentatiesysteem omgevingspsychologie is geen ervaring in het omgaan
met computers vereist.*
De directe aanleiding voor het verrichten van een literatuuronderzoek was de
hoefte aan een uitgebreid overzicht van

be~

op het gebied van de omge-

vingspsychologie. Deze literatuur is de laatste twee decennia enorm toegenomen,
vooral nadat onderzoekers en theoretici uit allerlei disciplines zich gingen
bezighouden met de relaties die bestaan tussen

en het menselijk gedra

Na enige tijd vond de term omgevingspsychologie ingang als benaming voor dit
nieuwe terrein van wetenschappelijk onderzoek. De omgevingspsychologie heeft raak
vlakken met veel andere

, zowel binnen de sociale en architectonische

wetenschappen, als daarbuiten.

* Contactpersonen

zijn de auteurs van dit rapport, tel. 040-472889
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Onderstáand schema laat een aantal van deze. relaties zien.

Geografie

Figuur 0.1

De omgevingspsychologische literatuur omvat, naast een algemeen gedeelte met
overzichtswerken, handboeken, congresverslagen en literatuur over theorieën
en methoden, een aantal deelgebieden. Altman (1973) maakt in dit verband een
zinvol onderscheid in de volgende drie dimensies:
1. :fenomenen: verschillende gedragsvormen zoals waarneming, beleving, gebruik
en beoordeling;
2. plaatsen: verschillende

om~evingen

zoals woningen, scholen, ziekenhuizen,

woonomgevingen en de natuur;
3. personen: verschillende groepen kunnen onderscheiden worden, zoals mannen,
vrouwen, kinderen en ouderen.
De hoofdstukindeling van het literatuurrapport is gebaseerd op een onderverdeling
naar omgevingspsychologische fenomenen, ontleend aan StokÖls (1978). Door een
kombi~atie

van twee relevante dimènsies, namelijk actief-passief, en cognitief-

gedragsmatig, ontstaat onderstaand schema, waarin de verschillende fenomenen
ondergebracht kunnen worden:

-8-

actief

passief

cognitief

gedragernatig

waarneming en cognitie
van de omgeving

milieugedrag

persoonlijkheid en omgeving

proxemica

o~gevingsattitudes

reacties op de omgeving

beoordeling van de omgeving

ecologische psychologie

Op basis van deze indeling zijn de volgende hoofdstukken in het rapport opgenomen:
In hoofdstuk 1

wordt een overzicht gegeven van de algemene omgevingspsychologie,

waarbij aandacht wordt besteèd aan het ontstaan van en de stand van zaken op dit

terrein; theorieën en modellen; methoden en technieken; de relatie met bouwkundig
ontwerpers; ende relevante algemene literatuur.
Hoofdstuk 2

behandelt de perceptie en cognitie van

~e

ruimtelijke omgeving,

waa~

bij aandacht besteed wordt aan de processen door middel waarvan mensen kennis op-

doen over de omgeving en de manieren waarop van deze kennis gebruik wordt gemaakt
Hoofdstuk 3 betreft specifieke, metdepersoonlijkheid samenhangende aspecten
van waarneming, beleving en gebruik van de omgeving.
In hoofdstuk 4

wordt aandacht besteed aan de beoorde.ling en beleving van omge-

vingen en omgevingsaspecten en verschillende presentatie- en meettechnieken op
dit terrein.

Hoofdstuk 5 betreft de attitudes van mensen ten aanzien van hun milieu en milieuproblemen.
In hoofdstuk 6

wordt het effect van menselijk gedrag op het milieu behandeld.

In hoofdstuk 7

wordt nader ingegaan op de "proxemica", de wijze waarop mensen

de ruimte gebruiken om sociale interactie te reguleren.
In hoofdstuk 8

wordt aandacht besteed aan de invloed van de ruimtelijke omgevinç

.het effect van "omgevingsstressoren" en het gebruik van verschillende omgevingen.
Hoofdstuk 9 is gewijd aan een riGhting die nauw verwant is aan de omgevingspsychologie, namelijk de ecologische psychologie.
Omdat dit literatuuronderzoek binnen een beperkte tijd afgesloten moest worden,
konden niet alle onderwerpen diepgaand behandeld worden. De onderwerpen in de

hoofdstukken 1, 2, 8 en 9 zijn uitgebreid behandeld. De overige hoofdstukken zijn
beknopter, zij het wel dat de lezer in ieder geval een indruk krijgt van het
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betreffende terrein en door verwijzing naar bibliografieën en sleutelpublicaties
meer informatie kan vinden. Bij bovengenoemde keuze heeft de voorkeur c.q. belangstelling van de schrijvers mede een rol gespeeld. In dit verband kan vermeld
worden dat de hoofdstukken 1, 5, 6, 7, 8, 9 door drs. J. van Andel zijn geschreven
terwijl de hoofdstukken 2, 3 en 4 van de hand van drs. R. Hamel zijn.

In ieder hoofdstuk zal de volgende indeling gebruikt worden:
Hier wordt een samenvattend overzicht gegeven van onderzoek op het betreffende
gebied.
B.

en modellen

Hier wordt ingegaan op theorieën en modellen die ontwikkeld zijn ter verklaring
c.q. ordening van verschijnselen op het gebied.
C. M.ethoden en technieken
Hier wordt aandacht besteed aan methoden en technieken en eventueel methodologische
, die specifiek zijn voor het betreffende onderwerp.
D. Mogelijke implicaties voor ontwerpers
Hier wordt ingegaan op de bruikbaarheid van de resultaten van onderzoek voor ontwerpers. Eventueel worden aanbevelingen in deze richting gedaan.
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HOOFDSTUK 1 ALGEMENE OMGEVINGSPSYCHOLOGIE

A. Stand van zaken
De geschiedenis van de omgevingspsychologie is nog kort. In de loop van
de jaren '60 werd de term voor het èerst gebruikt om een deelgebied van
de psychologie aan te duiden. Toch vond vóór die tijd ook al onderzoek
plaats naar de relaties tussen mensen en hun ruimtelijke omgeving en wel
in verschillende disciplines zoals: psychologie, sociologie, ecologie en
geografie.
Binnen de psychologie worden de bekende Hawthorne-experimenten (Roethlisberger & Dickson, 1939) wel beschouwd als het eerste onderzoek op dit gebied (canter & Stringer, 1975). In deze experimenten werd onder andere
het effect van variatie in de

hoeve~lheid

verlichtina oo de proöuctie

van arbeiders in een fabriek onderzocht. Verder is binnen de exnerimentele
osychologie aandacht besteed aan de waarneming en het effect van
aspecten zoals licht, geluid en temperatuur. Een nieuwe benaderina
kwam vanuit de Gestalt-psychologie, ___waarb.i,.j _ge_gmgevina werd beschouwd
als een complex, structureel samenhangend systeem. Het werk van Lewin
(1951, 1974) is duidelijk 'Gestalt-georiënteerd", wat blijkt uit
zijn keuze van de "life space" als één van de centrale begrippen in zijn
theorie, waarbij gedrag wordt beschouwd als een functie van de interactie
tussen de persoon en zijn omgeving. In de cognitieve psychologie wordt
ook aandacht besteed aan de interacties met de omgeving, waarbii de nadruk
ligt op de waarneming en verwerking van informatie uit de omgeving van het
individu (Neisser, 1967, 1976). In de persoonlijkheidspsychologie wordt, na
een periode waarin eenzijdig aandacht werd besteed aan de invloed van persoonlijkheidseigenschàppen, binnen het interactienisroe zowel de persoonlijkheid
als de situatie als belangrijk beschouwd. (Zie bijv. Mischel, 1968 en Endler
& Magnusson, 1976). Ook binnen de sociale psychologie wordt de invloed van
omgevingsfactoren op gedrag onderzocht. Een 'klassiek' onderzoek op dit gebied is dat van Festinger (1950 e.a.) naar de invloed van woonvorm op sociaal
kontakt. Hieruit bleek dat de fysieke nabijheid van woningen de belangrijkste
factor was die de vorming van vriendschappen tussen de bewoners beïnvloedde.
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Vanuit de sociologie kan de zogenaamde "Chicago school" uit de jaren '30
als voorloper genoemd worden. Door sociologen van de universiteit van
Chicago werd vooral onderzoek gedaan naar verschillen tussen wijken van
de stad wat het optreden van verschijnselen zoals psychiatrische problemen of criminaliteit betreft. (Zie bijv. Faris & Dunham, 1939 en Verdonk, 1979) .
In de loop van de jaren '60 beginnen meer en meer onderzoekers vanuit verschillende disciplines zich bezig te houden met omgevingspsychologisch onderzoek. Ook vanuit de 'ontwerpwetenschappen' kwam hernieuwde belangstelling
voor de invloed van ruimtelijke factoren op gedrag en vooral voor meer
systematisch, empirisch onderzoek hiernaar.

•

(Bijvoorbeeld Alexander, 1964

en Lynch, 1960).
\ànaf1970 gêoeit de omgevingspsychologie steeds sneller. overzichtsartikelen (Craik, 1970, 1973), een belangrijke reader (Proshansky e.a., 1970) en
een speciaal tijdschrift: 'Environment and Behavior' verschijnen, conferenties worden gehouden en aan een aantal universiteiten in de Verenigde Staten
en Engeland wordt een studieprogramma omgevingspsychologie opgezet. Voor een
uitgebreider historisch overzicht wordt verwezen naar Craik (1970, 1973),
Proshansky

&

O'Hanlon (1977} en Stokels (1977).

Naast een overzicht van de feitelijke ontwikkeling van de omgevingspsychologie noemen Proshansky & O'Hanlon een aantal onderliggende factoren in de samenleving na de tweede wereldoorlog die 'de tijd rijp maakten' voor de snelle
opkomst van dit gebied. Zij noemen drie belangrijke aspecten:
1) Een sterk toegenomen vraag naar___l'l~z~n, gebouwen, etc. en hiermee samenhangend een meer ingewikkeld en technologisch-georiënteerd ontwerp- en
bouwproces. Bezorgdheid over het verloren gaan van menselijke aspecten hierbij leidde tot grotere aandacht voor de relaties tussen mensen en hun gebouwde omgeving.
2) Een toenemende aandacht voor

~~g-~_s;c;:he

milieu-asp:::ten zoals water-,

lucht- en horizonvervuiling.
3) De tendens binnen de sociale wetenschappen, en in dit geval vooral binnen
de sociale psychologie, naar meer maatschappelijkrelevant onderzoek.
Teleurgestelde sociaal-psychologen, zoals Proshansky

(1976b) ,vonden dat

de vooral op laboratorium-experimenten gebaseerde onderzoeksresultaten
te kort schoten voor verklaring van de complexe sociale processen in de
"werkelijkheid" en wendden zich, vol verwachting, tot de omgevingspsychologie.
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1.

Definities en kenmerken
Het geven van een goede definitie van omgevingspsychologie levert problemen
op. Er van uitgaande dat omgevingspsychologie datgene is waar omgevingspsychologen zich mee bezig houden, moet een evenwicht worden gevonden tussen
een te ruime, nietszeggende en een te nauwe, beperkende definitie. Bell e.a.
(1978) geven een overzicht van de gangbare definities en hun uiteindelijke
keuze lijkt een reële:

Dmgevingspsychologie is de studie van de onderlinge relaties tussen
gedrag van mensen en hun ruimtel i,ike omgeving.
Hierbij is het begrip ruimtel
engelse term

ke omgeving gekozen als vertaling van de

'J~~()3~~t",

~

waarmee zowel de

~als

de

~

wordt bedoeld. Naast het woord "omgevingspsychologie" worden

ook andere termen gebruikt zoals: architectuurpsychologie, studie van mensomgevings-relaties en zelfs psychegeografie en gedragsgeografie (zie Saarinen,
1976, p.2), maar omgevingspsychologie is de meest algemeen gebruikte term en
zal daarom verder in dit rapport steeds worden gebruikt.
De hierboven gegeven definitie duidt in het algemeen het onderwerp van het
onderzoek binnen de omgevingspsychologie aan, maar daarnaast worden door een
aantal auteurs nog andere aspecten genoemd waarin het zich onderscheidt van
andere gebieden binnen de psychologie (zie bijv. Bell e.a., 1978; Dempsey &
Zimbardo, 1978; Ittelson e.a. , 1974). Binnen de omgevingspsychologie wordt
relatief meer aandacht besteedt aan de volgende aspecten:
1) Een ecologische benadering, waarbij de omgeving beschreven wordt in multidimensionele, molaire termen en de aandacht meer gericht is op de onderlinge relaties tussen mensen en hun sociofysische omgeving, dan op verbanden tussen aparte stimuli en gedragsreakties.
-2)

Een sterkere nadruk op onderzoeksmethoden die zo dicht mogelijk aansluiten
bij de werkelijke

,!-_~ef_;:;ituatie

van mensen, waardoor de "ecologische validi-

teit" van het onderzoek wordt verhoogd.
3) Een multidisciplinaire benadering die noodzakelijk is wegens de complexiteit
en de vele facetten van de relaties tussen mensen en hun ruimtelijke omgeving, en wegens de noodzaak tot een analyse op verschillende niveaus.
4) Een theoretisch en methodologisch eclecticisme waarbij gebruik gemaakt
wordt van bestaande methoden en technieken of theorieën en modellen uit
andere gebieden van de psychologie.
5) Een nadruk op praktijk-gericht, probleem-georiënteerd en maatschappelijk
relevant onderzoek.
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Het zal duidelijk zijn dat er raakvlakken en zelfs overlap is tussen de
omgevingspsychologie en een aantal andere gebieden. Hierna zal kort worden
ingegaan op enkele van deze deelgebieden:
Aan de relatie met de sociale psychologie wordt o.a. aandacht besteed door
Whyte (1978), terwijl Bell e.a. (1978, p.11) een overzicht geven van een
debat tussen voornamelijk Altman en Proshansky over de voor- en nadelen van
het gebruik van sociaal-psychologische theorieën en methoden in de omgevingspsychologie. Bell e.a. (op. cit.) zijn van mening dat de nauwe banden
tussen omgevings- en sociale psychologie zijn te verklaren uit een__gemeenschappelijke belangstelling voor veel van de bestudeerde onderwerpen en uit
........,.een overlap in gebruikte rnet.b._<;;tden _s!n tecbni~_._ Binnen de omgevingspsychologie
-----~--~···~·-·············

wordt echter een meer eclectische houding ten aanzien van methoden en technieken aangenomen, en ~g;bruikt "all available methodelogies in studying a
given problem, and is not afraid to use a less than rigarous approach if it
promises to result in knowledge about the problem under study" (op. cit., p.10).
Een verwant deelgebied binnen de sociologie vormtdeomgevingssociologie, waarbij maatschappelijke verschijnselen in hun ruimtelijke context worden bestudeerd. Naast het belang van sociale factoren, wordt ook de relevantie van
ecologische en ruimtel·ijke factoren voor sociologisch onderzoek erkend. Hierbij worden verschillende omgevingen onderzocht, zowel gebouwde, "man-made",
als natuurlijke, waarbij aandacht wordt besteed aan verschijnselen zoals luchtwater- en visuele vervuiling van de omgeving. Voor een overzicht op dit gebied
wordt verwezen naar Baldassare (1978), Dunlap & Catton (1979) en Van Vltet
(1979), en voor een bibliografie naar Dunlap (1975a).
Vanuit de ecologie zijn twee benaderingen te onderscheiden. In de eerste
plaats de "humane" of sociale ecologie waarbij men de bijdragen vanuit verschillende disciplines probeert te integreren (Binder, 1975 e.a.; Moos, 1976a;
Moos & Insel, 1974). In de tweede plaats de gedragsecelegie die nauwe verwantschap vertoont met de ecologische psychologie van Barker en Wright (Willems
1973a, b).
De verschillende benaderingen waarbij de relatie met de stedelijke omgeving
en plannings- en ontwerpaspecten voorop staat, zullen in deel D van dit hoofdstuk behandeld worden (zie blz. 39 e.v.).

-14-

Tot slot van deze paragraaf zal in het kort worden ingegaan op enkele deelaspecten van de omgevingspsychologie die door de gekozen hoofdstukindeling
op grond van de dimensie "fenomenen" (zie blz. 7) verder niet aan bod komen.
In de eerste plaats de taxonomie van omgevingen. Het gebrek aan een adequate
taxonomie wordt gesignaleerd door o.a. Stokals (1978). Ook Pervin (1978)
wijst hierop in zijn meer algemeen gericht, verhelderend artikel.
Feit el

pogingen tot het ontwikkelen van een taxonomie zijn schaars:

Frederiksen (1972), Moos (1973), Price (1974). Een tweede aspect vormt de
aandacht voor specifieke groepen van de bevolking en hun omgevingen. In
dit verband kunnen genoemd worden: kinderen (Cooper & Moore, 1976; Pollowy,
1977), vrouwen (Peterson, 1978) en ouderen (Journal of Architectural Education, 1977; Lawton, 1977 en Pastalan e.a. (1970).
2.

Relevante literatuur
In dit rapport ligt de nadruk op Anglo-Amerikaanse literatuur. Dit betekent
niet dat er buiten Engeland en de Verenigde Staten geen aandacht aan de
omgevingspychologie wordt besteed. Zo verscheen er recentelijk een overzichtsartikel over de situatie in Duitsland (Kaminski, 1979}.
In Nederland houdt men zich aan verschillende universiteiten, hogescholen
en onderzoeksinstituten bezig met de omgevingspsychologie, onder andere:
TH-Delft, Centrum voor Architectuur-onderzoek: Steffen (1978); THEindhoven: Meuwese (1980); LH-Wageningen: Boerwinkel (1976); GD-Amsterdam:
Nieuwenhuyse (1976, 1978); RU-Leiden, afdeling sociale psychologie: Gall
(1978}; RU-Groningen, afdeling sociale psychologie; Nederlands Instituut
voor Preventieve Geneeskunde: Güttinger, Danz; Bouwcentrum: Rongen. Daarnaast vindt verwant onderzoek plaats op het gebied van de "ecologie van
het wonen": Pennartz (1979) en de sociologie van het bouwen en wonen:
Gestructureerde samenwerking interdisciplinair onderzoek gebouwde omgeving
(1980) enDeben e.a. (1974). Verder is kort geleden een Nederlandstalig overziehtsboek verschenen: Smets (1979}.

Zoals gezegd is de omgevingspsychologie de afgelopen 10 jaar snel gegroeid.
Deze groei wordt onder andere geïllustreerd door de toename in literatuur.
Dit blijkt uit de aantallen literatuurverwijzingen bij overzichtsartikelen:
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periode behandeld
in overzicht

aantal literatuurverwijzingen

Craik (1970)

tot 1970

410

Craik (1973)

1970 - 1973

280

Stokols (1978)

1973 - 1978

495

Naast deze uitgebreide overzichtsartikelen verschenen kortere, van onder andere
Tuan (1972), Canter (1974a) en Craik (1977).
Regelmatig verschijnen boeken die zich speciaal met het gebied van omgevingspsychologie bezighouden: Ittelson e.a., 1974; Bell e.a., 1978 (grondig en uitgebreid); Heirostra & McFarling (1975); Canter & Stringer (1974); Lee (1976);
Canter (1974b); Mereer (1975) en White (1978).
Ook in algemene boeken over sociale psychologie wordt de laatste jaren soms een
hoofdstuk over omgevingspsychologie opgenomen, zoals bijvoorbeeld bij Wrightsman
(1977); Baron & Byrne (1977) en Dempsey & Zimbardo (1978).
Belangrijke omgevingspsychologische artikelen worden regelmatig gebundeld. Het
boek van Proshansky e.a. (1970): 'Environmental psychology: Man and his physical
setting', was een van de eerste en kanals 'het standaardwerk' van de omgevingspsychologie worden beschouwd. In 1976 verscheen een tweede, gewijzigde druk.
Andere algemene readers zijn geredigeerd door Wohlwill & Carson (1972), Stokols
(1974) en Friedman & Juhasz (1974). In Duitsland verscheen een reader van
Kaminski (1976). Zowel theorie als onderzoek worden belicht door Stokols (1977)
en in deel 1 en 2 van de serie 'Human behavior and environment', die in 1976
is gestart onder redactie van Altman & Wohlwill (1976). Deel 3 besteedt aandacht aan kinderen en de omgeving, terwijl deel 4 zal gaan over de relatie
tussen cultuur en omgeving.
Bibliografieën op het gebied van de omgevingspsychologie zijn in verschillende
vormen verschenen. In de eerste plaats aparte, als boek uitgegeven bibliografieën zoals : Barbey & Gelher {1973} met samenvattingen van literatuur zowel
in het Engels als in het Frans; Bell e.a. (1973); Goodey (1973); Pastalan
(1974) en Iacofono & Ambrose {1979). Daarnaast wordt in de serie 'Council of
Planning Librarians Exchange Bibliographies' regelmatig aandacht besteed aan
literatuur over de relatie tussen gedrag en omgeving. Zie bijvoorbeeld Preiser
(1974, 1978), Porteous (1975) en Unruh (1976). In dezelfde serie wordt een
overzicht gegeven van het onderzoek en de literatuur van I. Altman (Matthews,
1974), K. Craik (Ottar, 1974), D. Canter (Higginbottom, 1974) en 'The New York

-16School of Environmental Psychology', nl. Proshansky, Ittelson e.a. (Bycroft,
1974~.

Tenslotte Oevat een aantal boeken een

~ibliografie

die uitgebreider

is dan de literatuur die in het betreffende werk genoemd wordt. Zie bijvoorbeeld: Canter (1970), Gutman (1972), Deben e.a. (1974) en Lang e.a. (1974).
Wat de omgevingspsychologische conferenties betreft zijn er drie 'series' te
onderscheiden. In de eerste plaats de conferenties van de 'Environmental Design
Research Association' (EDRA), die vanaf 1970 jaarlijks in Amerika worden gehou~"·~---···-·~,__,.,_'"~"*"

den. Hierbij ligt de nadruk op het versterken van de relaties tussen ontwerpers
en onderzoekers, die elkaar informeren over hun activiteiten. Voor de 'proceedings' zie: Sanoff & Cohn (1970), Archea & Eastman (1970), Mitchell (1972),
Preiser (1973), Carson (1974), Honikman (1975), Suedfeld & Russell (1976),
Weidemann

&

Brauer (1977), Rogers

&

Ittelson (1978), Seidel (1979).

Een tweede serie conferenties wordt georganiseerd in Engeland onder de naam
'rArchitectural Psy_t::!:ology

Co~!'!:!~E.~E?"~...

Vanouds is de term architectuurpsycho-

logie in Engeland meer gebruikelijk dan omgevingspsychologie. Op deze conferenties staat het onderzoek vanuit de sociale wetenschappen vrij centraal. De
'proceedings' zijn verzorgd door canter (1970), Honikman (1970) en canter &
Lee (1974). In de zomer van 1979 werd de 4e conferentie in deze serie gehouden
in Guildford, aan de universiteit van Surrey.

Tenslotte zijn in Europees verband een aantal 'International Architectural
--·
"- '' •'" "'"""
.._....----~·-----~----"--.r--~·+>'4-·"·'"

-~-

Psychology Conferences' gehouden in Lund, zweden (Küller, 1973); Straatsburg,

~----.:___-~--·-----

(Korosec-Serfaty, 1978) en in 1979 in Leuven; één week voor de conferentie
in Guildford. Bij vergelijking van beide conferenties bleek ongeveer de helft
van de deelnemers aanwezig te zijn op beide bijeenkomsten, terwijl met name
de Franstalige architecten en onderzoekers wel in Leuven, maar niet in Guildford waren. Er bestaat nog onenigheid overhet in de toekomst al dan niet samenvoegen van deze conferenties.*
Naast de in de inleiding genoemde tijdschriften 'Environment and Behavior',
'Architectural Psychology Newsletter' en 'Man-Environment Systems' verschijnen
er met een zekere regelmaat

omgevingsps~chologische

artikelen in zowel sociaal-

wetenschappelijke als 'bouwkundige' tijdschriften. Voorbeelden hiervan zijn:
Journal of Social Psychology, Journal of Applied Psychology, Human Ecology,
Journal of Personality and Social Psychology en Joumal of Architectural Research, Journal of Architectural Education. Ekistics, en voor Nederland:
Stedebouw & Volkshuisvesting en Bouw.
Nieuwe tijdschriften op het terrein van de omgevingspsychologie zijn:
'Environmental Psychology and Non-verbal Behavior', sinds 1979: 'Journal
of Nonverbal behavior' en 'J.ournal of Population' •
* Medio 1981 is als overkoepelende organisatie opgericht:
"The International Association for the Study of People and their
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B. Theoriëen en modellen
Het ontbreken van goede theorieên wordt als één van de belangrijkste
tekortkomingen van de omgevingspsychologie beschouwd. (Moos, 1976a;
Proshansky & O'Hanlon, 1977; Smith, 1977). Ter verklaring worden de volgende
aspecten genoemd: a) de omgevingspsychologie is nog een

relatief.~

gebied, b) omgevingspsychologen zijn vooral gericht op het oplossen van
concrete problemen, c) omgevingspsychologie

is=mult~disciplinair

en een

integratie van bestaande theorieên uit verschillende disciplines levert
problemen op, d) mens-omgevingsinteracties zijt:_
---~-~

<;:()!gp~~~-~an

aard, wat

.

het ontwikkelen van een geschikte theorie bemoeilijkt. (Proshansky, 1973,
1976a; Patterson, 1977).
Ondanks deze problemen zijn er auteurs die van mening zijn dat 'one unifying
theory' ontwikkeld moet worden voor het gehele gebied van de omgevingspsychologie. Rapopart (1973a) noemt hiervoor de volgende 5 argumenten:
1. QrQ.ening:, in de zeer snel toenemende hoeveelheid empirische onderzoeken
op allerlei deelgebiedjes is gewenst.
2. Een dergelijke ordening maakt het mogelijk om resultaten te vergelijken,
'witte plekken' te localiseren en aan te geven waar nader onderzoek of
replicatie gewenst is wegens resultaten die met elkaar in tegenspraak
of moeilijk te vergelijken zijn.
3. Een algemene functie van een theorie is om op basis van beschrijving en
verklaring te leiden tot voorspellingen. Binnen de omgevingspsychologie
ontbreekt zelfs nog een systematische beschrijving.
4. Een theorie is waardevol bij het onderwijs in de omgevingspsychologie.
Ziè ook punt 1.
5. Een theorie is nuttig bij het toepassen van omgevingspsychologische
kennis in de praktijk van ontwerpen en planning.
Bij de ontwikkeling van een theorie zal aandacht moeten worden besteed
aan een aantal aspecten. Proshansky (1973) noemt de volgende drie: a} definitie
en specificatie van. gehanteerde__s:on~!:~n, b)

re!.é'~:!:.!e

leggen tussen deze

concepten en meer traditioneel psychologische concepten, c) het ontwikkelen
van nieuwe

'mens-omgeving!:!_~cQn.capten.

Hieraan kan de voor de hand liggende

eis worden toegevoegd dat in een theorie de onderlinge relaties tussen de
gebruikte concepten worden gespecificeerd. Rapopart U973a) tenslotte noemt
als belangrijke eis voor een theorie, dat daaruit consequenties voor
'het ontwerpen' voortvloeien.

Daarna~st

noemt hij als belangrijke voorwaarde:

'A theory must be broadly valid cross-culturally in time and space' (p. 128).
In het nu volgende gedeelte wordt een beknopt overzicht gegeven van de
pogingen om aan dit ideaalbeeld tegemoet te komen.
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Ittelson e.a. (1974) geven een uitgebreid overzicht van de opvattingen
over de mens en zijn omgeving in de loop van de geschiedenis. Binnen de
psychologie onderscheiden zij drie 'klassieke' theorieën die de basis
of althans het uitgangspunt vormen voor moderne theor-ieën, namelijk de

~:;~:=~-~-<~~~)~~;~:~e, het~~;:,~~me en de ~~~~~t:::~}~~~E-~:· De
ruimtelijke

staat niet centraal in deze 3 benaderingen. Als er

o~geving

al aandacht aan besteed wordt, is dat indirect, of door navolgers die een
bepaalde theorie speciaal op de omgeving toepassen.
In dit verband moet Lewin (1936, 1974) worden genoemd, die op basis van
de

Gestalt-psych~~6gie een eigen theorie (field theory) ontwikkelde en

toepaste op ve+é gebieden. Eén van zijn basisconcepten is de 'life-space',
waarbij

gedr~/

-

(G) wordt beschouwd als een functie (f) van de ~~~i~

·~t_u_s_s_e_n_d_e--.:.=----~--:'------·~·-···-a·_n__d~.e
__r_~e__i__n__d_"_i__v___~_·d__u_e___ le fact<:>:r:~E...

(O) zoals

JR>

door het individu. Kortom: G

é~_

.9.E!

omge~l:ng _

= f(PxO).

Een collega van Lewin, Roger Barker (1968), concentreerde zich vooral
/

op de samenhang tussèm
het gedrag van mensen en hun ruimtelijke omgeving.
/
In zijn ecolo}ische psychologie, vormt de ·~~· een centraal
begrip. Hie4ian

twee elementen te onderscheiden: enerzijds het 'mi~_1:eu',

de concrete, ruimtelijke omgeving, en anderzijds een

bijbehorend~Y9P~

gedragspatroon. Nu zijn de omgeving e
~tting'

met elkaar in

Behalve de theorie

van Barker zijn er nog geen 'echte' omgevingspsychologische theorieën
ontwikkeld. Wel hebben een aantal schrijvers geprobeerd een aantal bestaande
benaderingen te combineren tot één model:
Bell e.a. (1978) noemen de volgende zes benaderingen: 'environmental stress'-,

/~

'arousal'-, 'environmental'load-', 'understimulation'-, 'adaptation level-',
en de 'behavioral eenstraint approach'. Omdat deze modellen elkaar wederzijds niet uitsluiten, hebben de auteurs alle indirecte variabelen die
van invloed zijn op de relaties tussen mensen en hun ruimtelijke omgeving
in-~-modeL gecombineerd (zie figuur 1. 1) •
De auteurs geven de volgende toelichting bij hun model:
'Objective environmental conditions, such as population density, temperature,
noise levels, and pollution levels, exist independently of the individual,
although individuals can act to change these objective conditions. The
scheme includes such individual difference factors as adaptation level,
length of exposure, perceived control, and personality as well as such
~.

social factors as liking or hostility for others in the situation.
~ept;i.on

of the object_:tv.:.E!_E_hysicaLçQndition_?_È.~EE!~__!::,!:~~
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conditions themselves as well as on the individual
~!!.}:he

perqeptual processas discussed in the previous

subjective perception determ:!,nE;s.J:hg.t; .the
~--~-"~~----·-·~-~~'""''-~'••·~··•-'-"''"~'~'~•·--••••'"-''''--'''-''"'-'''•••••·••

--

'''

--

-,

•'•w••·-••

chapter~

I:f.~:tJl!s

environmegt~J,s.with.:i.n..
.. é:IJL._
''""'~~•'•''"·''''•'-·•~·-

the re sult;: _is.

•

'

h()~E!()Sta,sis,

···•••',o•'"'

or

~ -~_gljalization

actual input. On the other hand, if the environment is
experienced as outside the optimal range of stimulation (e.g. understimulating,
overstimulating, or stimulating in a l:ehavior const;.r:aining manner) , then
one or more of the following psychological states result: arousal, stress,
information overlaad, or reactance. The presence of one or more of these
states leads to coping strategies. If the attempted coping strategies
are succesful, adaptation or adjustment occurs, possibly followed by such
after-effects as lowered frustration tolerance, fatigue, and reduced
ability to cope with the next immediate stressor. Cumulative after-effects
might iriclude any of these but would also. include a degree of learning
about how to cope with the next occurrence of undesirable environmental
stimulation. Should the coping strategies not be succesful, however,
arousal and stress will continue, possibly heightened by the individual's
awareness that the strategies are failing. Potential after-effects of
such inability to cope include exhaustion, learned

helplessness, severe

performance decrements, and mental disorders. Finally, as indicated by
the feedback loops, experience with the environment influence perception
of the environment for future encounters and also contribute to individual
differences for future experiences'. (p. 88, op.cit.).

~~~'"
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I
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Fig-. 1.1, uit: Bell e.a. (1978), p. 89
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Eenzelfde eclectische benadering wordt gevolgd door__Rapopor~ (1973) die
zelfs 12 mogelijke modellen op een rijtje zet, waarna hij de noodzaak
aangeeft voor het ontwikkelen van een meta-model waarin al deze benaderingen
worden geïntegreerd. Helaas blijft het bij het aangeven van de noodzaak.
Ook Moos (1976a) noemt eerst een zevental 'trends', waarna hij als synthese
de sociaal-ecologische benadering presenteert. Belangrijke kenmerken
zijn: het individu is eenheid van analyse, aandacht voor ruimtelijke én
sociale factoren, nadruk op aanpassing en adaptatie van het ind1vidu,
praktijkgerichte benadering en een expliciete keuze wat betreft waarden
en ethiek.
Ittelson e.a. (1974) beschouwen de mens als een actief, dynamisch georganiseerd systeem. Zij besteden aandacht aan psychologische processen zoals
motivatie, leren, cognitie, affectieve aspecten, bewustzijn en adaptatie
en vatten hun benadering van gedrag en ervaring in relatie tot de ruimtelijke omgeving samen in een tiental aannamen (p. 95/96, op.cit.).
Mehrabian & Russell (1974) leggen de nadruk op emotionele responsen als
schakel tussen omgevingen en gedrag (zie figuur!l.2). Zij onderscheiden
drie primaire emoties, waaruit alle andere emoties zijn opgebouwd: genoegen,
opwinding/activatieniveau, en dominantie. Omgevingen kunnen gekarakteriseerd worden door een combinatie van aspecten zoals kleur, temperatuur én
hun 'informatiewaarde'. De gedragsmatige reacties van mensen op hun
ruimtelijke omgeving worden vooral bepaald door hun, subjectieve, emotionele
reactie ten aanzien van die omgeving. Deze gedragsmatige reacties worden
alle gekenmerkt door hun plaats op een 'approach-avoidance' schaal.

THE ENVIRONMENT
Sense modolity voriobles

(e.g., color and temperature)

1

lnformotion rote

( chorocterizing the spatlal
ond temporal relationships
among fhe stimulus componentsof on environment)

Pleosure
A rousol

Characteristic emotions
associated with
PERSONALIT,t/>t.

Dominonee

f

'cfi.'

Fig. 1.2, uit: Mehrabian

BEHAVlORAL
RESPONSES

PRIMARY
EMOTIONAL
RESPONSES

&

Approoch-ovoidOIICfl
~

( which includes physical
approach,e~aHon,

affiliotion, performance,
or other verbal and nonverbal communications
af preferente)

Russell (1974), p.B

.
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Naast deze theorieën en modellen, die speciaal zijn ontwikkeld binnen de
omgevingspsychologie, zijn er ook een aantal bestaande theorieën uit
andere gebieden van de psychologie toegepast binnen de omgevingspsychologie.
De meest algemene mogelijkheden biedt het interactionisme dat binnen de
persoonli.jkheidspsychologie is ontwikkeld. Deze richting is ontstaan uit
onvrede met enerzijds de grote nadruk op persoonlijkheidsfactoren binnen
de 'klassieke' psychodynamische persoonlijkheidspsychologie en anderzijds
de te grote nadruk op omgevingsfactoren binnen het 'situationisme'/
behaviorisme (Ekehammar, 1974). Binnen het interactionisme legt men juist
de nadruk op de onderlinge relatie tussen persoon en omgeving als bepalende
factor voor gedrag. Bij vergelijking van 11 onderzoeken bleek dat in het
merendeel van de gevallen de interactie van persoon x situatie een groter
deel van de variantie verklaart dan de persoons- of omgevingsfactoren op
zich {Bowers, 1973).
Hoewel Piaget als één van de eerste, belangrijke interactionisten kan worden
beschouwd is vooral de laatste tien jaar een grote belangstelling voor
deze benadering merkbaar. (zie bijvoorbeeld Mischel, 1968, 1973, 1977a;
Endler & Magnusson, 1976; Magnusson & Endler, 1977). Omdat deze benadering
stamt uit de persoonlijkheidspsychologie wordt vooral aandacht besteed
aan persoonsvariabelen en wordt de situatie of omgeving, terecht, ruimer
opgevat dan de ruimtelijke omgeving: sociale factoren krijgen veel meer
aandacht. Toch wordt aan de ruimtelijke aspecten van de omgeving af en
toe expliciet aandacht besteed (Mischel, 1977b; Pugh, 1977)

~n

het verdient

aanbeveling om vanuit de omgevingspsychologie te zoeken naar mogelijkheden
om deze theorie te gebruiken.
Tot nu toe is alleen aandacht besteed aan theorieën en modellen die trachten
het hele gebied van de omgevingspsychologie te omvatten. Eén van de
redenen waarom dit niet goed lukt, is de complexiteit en veelzijdigheid
van processen en verschijnselen die binnen de omgevingspsychologie
bestudeerd worden. In deze context kan de vraag gesteld worden of het
werkelijk noodzakelijk is om speciaal een nieuwe theorie te ontwikkelen
die de gehele omgevingspsychologie omvat. Het is goed mogelijk

dat~~a~§e

theorieën en modellen uit andere gebieden binnen de psychologie of andere
~----

sociale wetenschappen voldoende kunnen bijdragen ter verklaring van mensomgeving interacties. Een andere oplossing voor dit probleem is het ont. wikkelen van zogenaamde 'micro-theorieën' voor verschillende deelgebieden.
--,-..-.. . . ~-~- -~-"'·*-··-~·-'-·~·~-~-
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Zo zijn op het goed-omschreven deelgebied van de 'proxemica' enkele
geslaagde voorbeelden van dergelijke microtheorieën te vinden. Hall (1966)
heeft het begrip 'proxemica' geïntroduceerd voor de omschrijving van het
deelgebied, waarbinnen bestudeerd wordt op welke wijze sociale interacties
worden beinvloed door ruimtelijke factoren. Hall besteedde aandacht aan de
onderlinge afstand die mensen tot elkaar aanhouden bij sociale interacties in
re~atie

met factoren als de culturele achtergrond, de aard van de interactie en

(197~

de sociale status van de betreffende personen. Meer recent trachtte Altman

de vier kernbegrippen binnen de proxemica: privacy, persoonlijke ruimte, terri-

torialiteit en 'crowding' met elkaar in verband te brengen. In zijn model worder
persoonlijke ruimte en territorialiteit beschouwd als 'grens-regulerende
mechanismen' die worden gebruikt om het evenwicht te bewaren tussen gewenste
en feitelijke privacy, terwijl 'crowding' wordt gezien als een toestand
waarbij de gewenste privacy groter is dan de feitelijke privacy (zie

b~z.

149).

Ittelson (1973) besteedt aandacht aan de perceptie van de ruimtelijke
omgeving in relatie tot cognitieve processen. Daarbij ontwikkelde hij een
model waarbij de waarneming van de omgeving opgevat wordt als een informatieverwerkend systeem.
Ook voor het verwante deelgebied van de

co~itieve

representatie zijn

waardevolle begrippen en modellen ontwikkeld. Zo introduceerde Lee (1970a)
het begrip 'socio-ruimtelijk schema' om de interne representatie van de
ruimtelijke omgeving bij mensen aan te duiden. Op het zelfde deelgebied
ontwikkelde Lynch (1960), van origine een geograaf, een model om 'het beeld
van de stad' te omschrijven, gebaseerd op de cognitieve representatie van
belangrijke elementen in een stad. Hij onderscheidde vijf groepen elementen:
paden, randen, districten, knooppunten en oriëntatiepunten.
Verder kunnen nog een aantal theorieën genoemd worden die vanuit verwante
disciplines ontwikkeld zijn. Vanuit de sociologie o.a. een model voor
het gebruik en beleving van het woonmilieu, waarbij aandacht wordt besteed
aan kenmerken van de bewoners, hun woongedrag en hun woonmilieu (Kropman,
1973). Vanuit de ecologie van het wonen een theorie van het sociaal-ecologisch
gedrag van bewoners, waarbij naast gezins- en persoonlijkheidskenmerken
ook kenmerken van de woonsituatie worden onderscheiden (Pennartz, 1975).
Tenslotte twee modellen afkomstig uit de 'ontwerpwetenschappen'. In de eerste
plaats een model voor het ontwerpproces van Alexander (1964, 1977), die
erv.an uitgaat dat omgevingen die aan de behoeften van de gebruikers voldoen,
alleen ontworpen kunnen worden wanneer de functionele eisen van menselijke
activiteiten en behoeften in het ontwerp worden betrokken. In de tweede
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Plaats kan Studer (1970) worden genoemd die streeft naar het in evenwicht
brengen van menselijke en ruimtelijke factoren. Hij stelt: 'the real
challenge of the designer is the realization of the technica! and conceptual
means to maintain equilibrium between behaviaral goals and the supporting
environment on a continuing basis' (p. 120, op.cit.).

-24-

· C. Metboden en techrfJeken
1. Algemeen
De kennis binnen de omgevingspsychologie is voor het grootste deel vergaard
door middel van systematisch onderzoek. Bij dit onderzoek wordt gebruik
gemaakt van algemene methoden en technieken zoals die in de sociale wetenschappen gebruikt worden, en ook van specifieke omgevingspsychologische
technieken.
In de sociale wetenschappen worden een aantal algemene methoden van onderzoek onderscheiden, die ook binnen de omgevingspsychologie worden gehanteerd:
(Zie bijvoorbeeld: Cozby, 1977; Kerlinger, 1969; Mandel, 1978).
1.1. Experimenteel onderzoek
Laboratoriumonderzoek vormt het grootste deel van dit type onderzoek.
Controle over de situatie is groot waardoor een oorzakelijk verband tussen
afhankelijke en onafhankelijke variabele vastgesteld kan worden. De interne

validiteit is in het algemeen hoog, maar de externe validiteit en het rBalistisct
karakter van het onderzoek zijn meestal laag. Zo worden veel studies naar
het effekt van hoge dichtheid (crowding) in een laboratorium verricht, waardoor slechts korte termijn-effecten gevonden kunnen worden, die moeiliik te

-

generaliseren zijn naar reëele situaties waar vaak langdurige blootstelling
aan hoge dichtheid plaatsvindt.
karakter van het onderzoek zijn meestal laag. Een voorbeeld van dergelijk
onderzoek in de omgevingspsychologie is de studie van Glass & Singer (1972)
naar het negatief effect van onvoorspelbaar lawaai op de prestaties van mensen.
Een speciale vorm van laboratoriumonderzoek is het gebruik van simulatie.
Hierbij wordt de werkelijke situatie zo goed mogelijk nagebootst, op schaal
of soms op ware grootte. Meestal wordt gebruik gemaakt van visuele
middelen zoals film, foto, dia en video voor de representatie van de
werkelijkheid. OVer de mate waarin gesimuleerde omgevingen overeenkomen
met de realiteit lopen de meningen uiteen. Rongen (1973) geeft een overzicht
van een aantal vergelijkende studies. Een algemene uitspraak is niet te
geven, omdat onderlinge

vergelijking moeilijk is. Waarschijnlijk hangt de

mate van overeenstemming samen met het bestudeerde gedrag.
De nadelen van laboratoriumexperimenten worden voor een deel ondervangen
door veldexperimenten. Hierbij kunnen verschillende populaties worden
bestudeerd in hun natuurlijke omgeving. Toch veroorzaakt de controle over
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0mstandigheden hier ook een zekere kunstmatigheid. Praktische problemen
bij het opzetten van goede veldexperimenten vormen vaak een belemmering.
Een goed voorbeeld is het onderzoek van Edney (1975) naar de invloed
van territorium. Het experiment vond plaats in de kamers van studenten.
De eigen kamer vormt een natuurlijk territorium. Gedrag en prestaties van
een groep studenten in hun eigen kamer verschildenvandat in andermans
kamer. In het eerste geval hadden de studenten het idee dat zij meer
controle over de situatie hadden en ze vonden de situatie plezieriger
en meer privé •
• 2. eerrelationeel onderzoek
Bij eerrelationeel onderzoek worden de effecten nagegaan van variaties
van variabelen in reële situaties en binnen de omgevingspsychologie
speciaal van ruimtelijke variabelen. Hierbij worden de gebeurtenissen
niet gemanipuleerd. Gezocht wordt naar relevante verbanden die een
aanwijzing kunnen zijn voor oorzakelijke verbanden tussen specifieke
variabelen. De interne validiteit is meestal niet groot, waardoor uitspraken over een causaal verband moeilijk te doen zijn.
Veldonderzoek verschilt van veldexperimenten omdat de onderzoeker zijn
'proefpersonen' niet willekeurig in verschillende condities kan indelen
én de onafhankelijke variabele niet kan manipuleren. Met behulp van verschillende meetinstrumenten wordt het effect van variaties in ruimtelijke
aspecten vastgelegd.
Om de bezwaren van een lage interne validiteit zoveel mogelijk op te heffen

zijn een aantal 'quasi-experimentele methoden' ontwikkeld. Een uitstekend
overzicht wordt gegeven door Cook & Campbell (1979). Twee veel gebruikte
typen zijn het 'non-equivalent control group design' en het 'time series
design'.
In het eerste geval wordt een groep die een bepaalde 'behandeling' heeft
ondergaan, vergeleken met een controle-groep waarbij dit niet het geval is,
maar die wat betreft andere kenmerken zoveel mogelijk lijkt op de experimentele groep.
pretest
experimentele groep
controle groep
(niet-equivalent
met experimentele
groep)

'treatment'

x

posttest
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Een voorbeeld van een dergelijk onderzoek is de studie van Newman (1972}
naar de relatie tussen het ontwerp en criminaliteit. Hij vergeleek flats
die ontworpen waren met veel 'defensible space', met flats waarbij weinig
aandacht was besteed aan dit aspect bij het ontwerp. Gebrek aan 'defensible
space' is aanwezig in flatgebouwen, waarbij liften, lange gangen en brandtrappen gelegenheid bieden om onopgemerkt het gebouw binnen te komen. De
bewoners hebben geen overzicht over het gebouw en de directe omgeving,
waardoor geen gevoel van een 'eigen territorium' kan worden ontwikkeld.
In zijn studie vond Newman minder criminaliteit in gebouwen met meer
'defensible space'.
Bij het 'time-series design' wordt geen aparte controle-groep gebruikt.
Daarentegen wordt bij de experimentele groep, zowel voor als na de 'treatment'
een serie metingen op verschillende tijdstippen verricht:

pretest

treatment

posttest

x

Deze manier van onderzoek is geschikt voor de evaluatie van een bepaalde
maatregel, mits deze voldoende lang van te voren bekend is. Mandel (1978)
geeft het voorbeeld van een onderzoek naar het effect van waterbesparende
maatregelen. Dit kon onder andere nagegaan worden door vergelijking van
het waterverbruik een aantal jaren voor en na de maatregel.
Als speciale vormen van eerrelationeel onderzoek kunnen verder worden
beschouwd actie-onderzoek (Rutten e.a., 1979) en evaluatie-onderzoek,
waarbij het effect van bepaalde maatregelen, bijvoorbeeld bouwkundige
veranderingen, wordt nagegaan (zie o.a. Canter & Stringer, 1975, hfdst. 6;
Friedman e.a., 1978; Rossi e.a., 1979).
1.3. Explorerend-beschrijvend onderzoek
Hierbij gaat het niet om het toetsen van een hypothese over een oorzaakgevolg relatie of het opsporen van correlaties tussen variabelen, maar
om een nauwkeuriger beschrijving en inventarisatie van verschijnselen.
Een groot deel van het omgevingspsychologisch onderzoek is van dit type
(Patterson, 1977). Reden hiervoor is het nog relatief korte bestaan van
het terrein. Hierdoor moet nog antwoord gegeven worden op basisvragen zoals:
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'Wat zijn.de patronen van ruimtegebruik in diverse omgevingen voor diverse
groepen mensen? (Proshansky, 1972). Grote flexibiliteit in de gebruikte
methoden is mogelijk omdat niet aan de strenge eisen van experimenteel of
eerrelationeel onderzoek hoeft te worden voldaan. Twee veelgebruikte
technieken zijn: surveys en observaties. Bij surveys worden data verzameld,
meestal in direct contact met respondenten, door middel van interviews
of vragenlijsten (Marans, 1975). Door middel van verschillende observatietechnieken kan informatie over feitelijk gedrag in verschillende situaties
worden verzameld.
Juist door de complexiteit van de bestudeerde onderwerpen binnen de omgevingspsychologie is een combinatie van onderzoeksmethoden noodzakelijk om een
volledig beeld van 'de werkelijkheid' te krijgen. De resultaten die verkregen
worden met behulp van verschillende methoden, kunnen elkaar aanvullen.
(Ittelson e.a., 1974; Patterson, 1977).
Wanneer met verschillende methoden overeenkomstige resultaten worden gevonden,
dan zal de validiteit van de resultaten toenemen. (Campbell & Fiske, 1959).
Een voorbeeld van dergelijk convergerende methodologieën of 'multiple-method'
benadering is een onderzoek van Baum & Valins (1977b), waarbij het effect
van bouwkundige variaties in studentenhuizen op inter-persoonlijk gedrag
werden bestudeerd. Zij maakten hierbij gebruik van drie verschillende
methoden van onderzoek, namelijk, veld-, laboratorium- en simulatie-onderzoek.
2.

In het

alg~meen

moet onderzoek aan een aantal criteria w.b. validiteit

voldoen, wil het relevant zijn voor zowel theorie als praktijk. Aan de
totale validiteit kunnen vier aspecten worden onderscheiden (Cook & Campbell,
1975) :
Interne validiteit
Hierbij gaat het om de vraag of een relatie tussen twee variabelen 'echt'
is en niet wordt veroorzaakt door andere variabelen, die niet gecontroleerd zijn in het onderzoek.
wanneer geen plàusibele alternatieve verklaringen van de gevonden resultaten kunnen worden gegeven, kan aangenomen worden dat er een causaal
verband bestaat, hoewel de richting van dit verband nog onbekend is.
Statistische validiteit
Hierbij gaat het om de validiteit van de conclusies over relaties tussen
variabelen, getrokken op basis van statistische analyse. Juiste keuze
van statistische toetsen en een verantwoord gebruik zijn hiervoor bepalend.
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Construct validiteit
Hierbij gaat het om de mogelijkheid om op grond van de resultaten van
onderzoek conclusies te trekken over een theorie of een model. Het is van
belang dat onderzochte variabelen een goede operationalisatie zijn van
begrippen uit de theorie, dat wil zeggen dat hetgeen gemeten wordt ook in
feite staat voor het begrip dat onderzocht is of wel hetgeen 'bedoeld'
is (vgl. de Groot, 1968).
Externe validiteit
Hierbij gaat het om de mate waarin de gevonden resultaten gegeneraliseerd
kunnen worden van de context van het onderzoek naar een andere context,
wat personen, omgevingen en tijdstip betreft. Een goede representativiteit
bij de keuze van onderzoeksgroep en -plaats zijn hiervoor belangrijk.
Cook & Campbell (1975) wijzen op de onderlinge samenhang en wel zodanig dat
als het ene type validiteit, bijvoorbeel interne, maximaal gemaakt wordt,
door strikte experimentele controle in een laboratorium, hierdoor de externe
validiteit, de generaliseerbaarheid, veel kleiner wordt.
Tenslotte noemt Patterson (1977) nog een ander aspect van validiteit, namelijk
'de realiteit van het experiment'. Het gaat hierbij om de mate waarin een
onderzoek realistisch is in de ogen van proefpersonen. Hoe meer dit het
geval is, des te meer vertrouwen zij in het onderzoek zullen hebben en
des te reëler zij zullen meewerken.
De verschillende aspecten van de validiteit kunnen op vele manieren 'bedreigd'

worden. Onder andere Cook & Campbell (1975) en Hoogstraten (1979) geven
hiervan een gedegen overzicht. Zo kunnen bij de keuze van de proefpersonen
onbedoelde effecten optreden. Veel psychologisch onderzoek is immers
gebaseerd op experimenten waarbij eerstejaars psychologie-studenten als
proefpersonen fungeerden. Het is zeer waarschijnlijk dat z

op veel punten

afwijken van de 'gemiddelde' bevolking. Rosenthal & Rosnow (1969) deden
veel onderzoek naar het zogenaamde 'volunteer effect'. Zij vonden dat mensen
die zich als vrijwilliger aanmeldden voor onderzoek, verschilden van de
'gemiddelde bevolking', waardoor de generaliseerbaarheid van de resultaten
niet groot was.
Ook de onderzoeker kan de resultaten van zijn onderzoek onbedoeld beïnvloeden.
Zijn verwachtingen over de uitkomsten bijvoorbeeld blijken van invloed te
zijn. Dijkstra & Ormel (1979) vonden bij een secundaire analyse van een
survey onderzoek naar woonbeleving dergelijke effecten. Hierbij werden de
vragenlijsten door een aantal interviewers afgenomen. Vooral bij een
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bepaalde combinatie van vragen, respondenten en interviewers bleek de
'interviewer-variantie' vrij groot te zijn.
3. Ethische aspecten
Bij alle soorten onderzoek spelen ethische aspecten een rol. Mandel (1978)
noemt twee belangrijke problemen: informatie aan proefpersonen en inbreuk
op privacy.
Bij veel experimenten zijn de proefpersonen voor en tijdens het onderzoek
niet op de hoogte van de bedoelingen van de onderzoeker. Enerzijds is dit
vaak noodzakelijk om de resultaten niet te beïnvloeden, maar anderzijds
is het in strijd met het ethische principe dat men alle informatie aan
proefpersonen moet geven, zodat ze in vrijheid kunnen kiezen of ze mee
zullen doen of niet. Deze twee aspecten moeten goed tegen elkaar worden
afgewogen, met name bij experimenten die schadelijk kunnen zijn voor het
welzijn en de waardigheid van de deelnemers aan het onderzoek.
Bij veldonderzoek, vooral als daarbij gebruik gemaakt wordt van observaties,
bestaat het gevaar dat inbreuk wordt gemaakt op de privacy van mensen die
daar geen prijs op stellen. Dit probleem speelt minder in 'openbare omgevingen'
waar iedere willekeurige voorbijganger een observator kan zijn, dan in
privé-omgevingen, waar toestemming van de betrokkenen meestal noodzakelijk is.
Silverman (1975) en Wilson e.a. (1976) hebben zich beziggehouden met de
ethische en wettelijke gevolgen van veldexperimenteel onderzoek in de
sociale psychologie. Zij lieten een aantal gebruikte technieken beoordelen
door een steekproef uit het 'algemene publiek' en door rechters en advocaten.
Hoewel geen van de technieken in aanmerking kwam voor gerechtelijke vervolging,
vonden beide groepen een aantal ervan toch bezwaarlijk en onplezierig.
4. Specifieke methoden en technieken in de omgevingspsychologie
Een algemeen kenmerk van omgevingspsychologisch onderzoek is dat ruimtelijke
variabelen als onafhankelijke variabelen worden gehanteerd, of tenminste
worden gecontroleerd. De keuze van een bepaalde methode of techniek hangt
nauw samen met het onderwerp van onderzoek. Volgens sommige auteurs zijn
binnen de omgevingspsychologie de onderzochte problemen zodanig dat de
traditionele sociaal-wetenschappelijke methodentekort schieten (Proshansky,
1976a, b). Hij doelt hiermee op de analytisch-experimentele methode, waarbij
verschijnselen onder sterk gecontroleerde omstandigheden en los van hun
context zouden worden onderzocht.
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In dit verband kan een belangrijk verschil tussen onderzoeksmethoden
worden genoemd, zoals d.at wpfdt gehanteerd door Barker (1968). Hij onder~V{Á]XJ!tf\JJJvr~~
scheidt zogenaamde~ en ~~9ata. Bij het verzamelen van T-data fungeert
de onderzoeker alleen

a~ (trans~~=e~;>:::_ ~f,.,nn_~~~~~nselen

die

Bij--~=~ verzamel~~r:-~~-=~~~~nvloedt de onderzoeker

worden waargenomen.

(operator) actief het(~~werp van onderz~Juist de T-data zijn belangrijk, omdat hierdoor proces~~;;-i;.;

t

werk.êîij'kheid' niet worden beïnvloed.

Barker pleit dan ook voor het gebruik van 'naturalistische observatie' als
methode van gegevensverzameling. Dit is één van de methodes die volgens
Bronfenbrenner (1977) kunnen worden gebruikt bij de manier van onderzoek
die op zijn minst gelijkwaardig is met het laboratorium-experiment, namelijk
het 'ecologisch experiment'. Hierbij worden de relaties tussen mensen en
hun omgeving onderzocht door een systematische vergelijking van twee of
meer omgevingen, waarbij andere invloeden worden vermeden, hetzij door
'randomization', hetzij door 'matching'.
Bovengenoemde auteurs benadrukken de voordelen van een naturalistische, ecologisch relevante onderzoeksmethode, ten koste van het meer gecontroleerde
laboratoriumonderzoek. Het is aan te bevelen om beide benaderingen te
gebruiken om de bestudeerde fenomenen zo volledig mogelijk te kunnen verklaren. In het laboratorium kunnen de meer

_:f:::tJnd5L,Ill.e~.!-e -~~l:)processep

worden bestudeerd zonder verstorende invloeden van vele andere variabelen.
In 'de

'itv'~Eke~~;ikh~d'

kunnen de -~J:_~_ELQJ!çle_rl,i._!l~Eel~~~~§.. tussen deze

basisprocessen worden onderzocht en kan een bijdrage worden geleverd aan
de oplossing van sociale en maatschappelijke problemen.
Tot nu toe zijn vooral algemene onderzoeksmethoden en de daarmee verbonden
problemen in relatie met omgevingspsychologie· besproken. Naast deze algemene
methoden en technieken uit de sociale wetenschappen, zijn ook een aantal
specifiek omgevingspsychologische technieken ontwikkeld. Een voorbeeld
hiervan is

~e

techniek die

e.a., 1970b; Sanoff

&

~~;-i~r_~_!___l!_l.ël.:I(Pi~~~-~_i:èlt

genoemd. (Ittelson

Coates, 1971). Dit is een vorm van directe observatie

waarbij het gedrag van mensen in een ruimtelijke omgeving wordt nagegaan
en waarbij de verschillende activiteiten in relatie met deze omgeving
worden geobserveerd. Met behulp van een kaart van de bestudeerde omgeving
kan nauwkeurig aantekening worden gemaakt waar welke activiteiten
plaatsvinden. Met behulp van 'behavioral mapping' kan de onderzoeker de
~~tionele

relatie tussen _§}~~9:rag_~n~l?I1_P~J2.<i!~l,d.~_OI!l9E!:YÏ.n5l bestuderen.

---·~··~~--~-~--~-~----~-~
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Binnen de eerder genoemde algemene onderzoeksmethoden wordt gebruik gemaakt
van een groot aantal onderzoekstechnieken, waarvan hierna een overzicht
zal worden gegeven. (zie ook McFarland, 1974; Michelson, 1975; Lang e.a,
1974). Om enige systematiek aan te brengen wordt gebruik gemaakt van een
schema dat is ontwikkeld door Steffe,n ( 1972, 1978). Hij onderscheidt bij
een omgevingspsychologisch onderzoek vier

variabelen:

--~--~--~------------~

1) Omgevings- of situationele variabelen
2) Presentatie-methoden en technieken

3) Responsie- of dataverzamelingsmethoden
4) Persoons- of individuele variabelen.
Onder omgevingsvariabelen worden kenmerken van de ruimtelijke omgeving
verstaan. In omgevingspsychologisch onderzoek zijn deze omgevingsvariabelen
de onafhankelijke--"--variabelen.
De onderzoeker •manipuleert' deze variabelen
.•
___ , __ r_<>< _

__,"...,_._~~-"'"·-.•~>'~~-~-

~-~--·· ----~-~-

~--

"••-v.-.

systematisch om het effect hiervan op het gedrag vast te stellen. Een belangrijk probleem vormt de grote verscheidenheid van ruimtelijke kenmerken die
mogelijk van invloed zijn op het gedrag van mensen. Het eerdergenoemde
ontbreken van een geschikte taxonomie Vgn omgevingen speelt hier een rol.
Steffen (1978) en Moos (1973) geven een overzicht van gehanteerde indelingen.
Enkele mogelijkheden zijn:
- een indeling op basis van

algem~k;enmerken

zoals: hoogbouw -laagbouw, hoge-

lage bebouwingsdichtheid, veel- weinig verkeer
- een indeling op basis

van.visu~l~-~:1}-~0J::!l_lkenmerken

zoals: indeling van de

ruimte, uiterlijk van de gevel, vorm van de huizen
- een indeling op basis van

.f9~12!§.~:t:-~Jh

zowel architectonisch als stede-

bouwkundig. (Onel, Sinnema & Vrins, 1971).
een indeling op basis van de

'informat~~~~~~ge'

van een omgeving. Hierbij

worden aspecten zoals complexiteit, intensiteit, nieuwheid, etc.
gecombineerd. Mehrabian & Russell (1974) hebben hiervoor een meetinstrument
ontwikkeld op basis van een verbale beoordeling.
Presentatiemethoden zijn manieren om het onjerzoeksobject aan te bieden,
bijvoorbeeld in de realiteit of door middel van foto•s, tekening of een maquette.
Responsiemethoden zijn middelen om gegevens te verzamelen over het
het gedrag van mensen in reactie op de gepresenteerde situatie, bijvoorbeeld
doór observatie, interview of een test.
Persoonsvariabelen hebben betrekking op de kenmerken van de personen die aan
het onderzoek deelnemen. Deze variabelen worden beschouwd als interveniërende
variabelen omdat

mede van invloed zijn op de onderzochte relatie tussen

omgevingskenmerken en het gedrag van mensen. Er zijn drie groepen van persoonskenmerken te onderscheiden:\biologische variabelen zoals ras, leeftijd en
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geslacht;Lsociologi~~~~yariabelen

zoals gezinssituatie, opleiding, sociaal-

cultureel milieu; en}psychologische_variabelen, zoals motivatie, vaardigheid en persoonlijkheidseigenschappen.
Steffen geeft naar analogie van Craik (1968) de relaties tussen deze
variabelen weer in onderstaand schema:
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Figuur 1.3, uit: Steffen (1972), p.21a

4.1. Presentatiemethoden
Bij de presentatiemethoden kan een onderscheid gemaakt worden tussen directe
en indirecte presentatie. Bij:~~ presentatie vindt het onderzoek plaats
in de werkelijke omgeving. Voorbeelden hiervan zijn de eerdergenoemde 'walk-

around-the-block' methode van ~~e.a. (1976) en onderzoek, waarbij vaak ge-

bruik wordt gemaakt van observaties, in de woonomgeving zoals bijvoorbeeld hei
onderzoek naar de woonomgeving als speelgelegenheid van Ackermans (1970).
Voorbeelden van de directe presentatie is de mogelijkheid om gedrag te registreren in zo natuurlijk mogelijke omstandigheden. Nadeel is dat er storende
factoren kunnen optreden en dat een aantal variabelen niet gecontroleerd en
gemeten kunnen worden.
~~-·-~--.""'-

De indirecte presentatiemethoden kunnen worden onderverdeeld
""'~~

in(~en

..

(yisuelé:,:::Presentatie. Een verdere onderverdeling wordt in onderstaand schema
~- ·--~----M··-

verduidelijkt:
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PRESENTATIEMET~QDEN

PRESENTATIETECHNIEKËN

directe presentatie

verbale presentatie

conceptueel
-[
.
descriptief
plattegrond

indirecte presentatie

schetsmatige afbeelding
visuele presentatie --;-maquette
foto/dia

relatoscoop
+

+

[

entheseaap

tachistoscoop

film
Figuur 1.4, uit: Steffen

&

v.d. Voordt (1978), p. 28

3ij de verbale presentatie geeft de onderzoeker· een verbale beschrijving

ran de omgeving waarover hij gegevens wil verzamelen. Deze beschrijving kan

1itgebreid of juist heel kort zijn, zoals bij onderzoek naar 'cognitive mapping';

qaarbij de respondent uit zijn herinnering een tekening moet maken van bijvoor-

)eeld 'de binnenstad van Eindhoven'.
~ij

visuele representatie wordt gebruik gemaakt van verschillende media zoals:

)lattegrond, schets, maquette, foto, dia en film. Deze verschillende technieken

1ebben hun eigen voor- en nadelen (Rongen, 1973; Steffen, 1978).

loor onderzoek met maquettes zijn een aantal specifieke technische hulpmiddelen

)ntwikkeld. De relatoscoop maakt het mogelijk om op zeer korte afstand scherpe

Eoto's van een maquette te maken. Via de enthoscoop is het mogelijk om een ma~ette

op televisie te presenteren alsof het een model op ware grootte is. In

~ederland

zijn deze technieken vooral bij de afdeling: 'Ecologie van het Wonen'

1an de landbouwhogeschool Wageningen (Van Leeuwen e.a., 1969) ontwikkeld, terwijl in
~erika

onder andere McKechnie (1977a) onderzoek doet naar het gebruik van de

=nthoscoop bij het ontwerpproces.
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4. 2. Dataverz.a.me.lingstechnieken
Met behulp van dataverzamelingstechnieken worden gegevens verzameld over het
gedrag in reactie op de omgeving. Het betreft hier zowel direct als indirect
waarneembaar gedrag. De volgende drie categorieën kunnen onderscheiden:
observatie, ondervraging en projectie. In onderstaand schema worden deze
drie groepen verder onderverdeeld. (zie fig. volgende pagina).

-

Bij observatie word~ uiterlijk

waarneembaar gedrag geregistreerd. Zoals uit het

schema blijkt kunnen observatietechnieken op een aantal aspecten worden onderscheiden:
1. Selectiviteit: dit betreft de mate waarin een selectie wordt gemàakt in het
soort geobserveerd gedrag.
2. Tijdsduur: dit betreft het tijdstip waarop wordt geobserveerd

continue of

periodiek. Bij periodieke observatie wordt gedurende korte tijdsintervallen
geobserveerd.
3. Gebondenheid: waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen persoonsgebonden en
plaatsgebonden observatie.
4. Combinatie van meerdere technieken wordt ook toegepast onder andere bij rondgang- en volgobservaties waarbij respectievelijk van één gebied en van één
persoon een totaalindruk wordt verkregen.
5. Relatie observator-geobserveerde: hierbij zijn de volgende mogelijkheden:
directe observatie waarbij de observator in de situatie aanwezig is; . · par-

-····-···--

-~---

ticiperende observatie, waarbij de observator een sociaal aanvaardbare rol
in de situatie heeft, en daardoor niet herkenbaar is (Lengkeek, 1976); en
indirecte instrumentele observatie, waarbij gebruik gemaakt wordt van film,
video, (lucht-)foto's, zogenaamde 'unobtrusive measures' (Webb e.a., 1966)
of van instrumenten voor het meten van fysiologische reacties.
Voorbeelden van veelgebruikte observatietechnieken binnen de omgevingspsychologie zijn:
Observatie met als eenheid de zogenaamde tt;havior setting'. Deze methode
~----~

is ontwikkeld door Barker (1967, 1968} en Wright (1967) die de nadruk leggen
op het registreren van gedrag in directe relatie met de situatie waarin
dat gedrag optreedt. Zowel gedrag als omgeving worden hierbij beschreven
in molaire eenheden. Voorbeelden van een 'behavior setting' zijn: 'het
eten van een broodje in een cafetaria' of 'het maken van een praatje op
bank in het park'.

rt\ftA\fi~ ~ f\Q~~
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DATAVERZAMELINGSTECHNIEKEN
. . t . t -(nonselectief ('complete sequence')
.
,.
. f (,
se 1 e c t 1 Vl el
se 1ect1e
even t samp 1 H•g
J
tijdsduur

gebondenheid

~VA TIE

continu
periodiek ('time sampling' l

- - - - - 1[

combinatie

personen ('man-dekking')
[ gebieden ('zone-dekking' J

---1

[rondgang~observatie
-------4 va
observatie

.
direct/indirect
relatle observa~o t
I
t. .
d
Bobserveerde
ex ern.par.lclperen
g
aanwez1ghe1d bekend/onbekend
______________,: open
gesloten
uitspraken
voorkeur.. k. . d
preferen tle-oordee 1
b
e 1angrlJ nel

-vragen

.

~VRAGmG

--------------~

-c

aanstreeplijst
unipolair
semantische se h a 1en
b'
r
- { 1po
grid-techniek

ongestructureerd
::Jividueel
terview {

~classificatie

equivalentie
gestructureerd

expressie
multisensorische eq~iva:e~~:.s

tekenopdracht

oepsgesprek
mondeling
=lUête

-----~-+f- metaforische

.schattingen

-{
schriftelijk
interpretatie - -------[verhaal
_empathie

::enE
zinnen aanvullen
ompletering--------~[ verhalen voortze:ten

Figuur 1.5, uit: Steffen & v.d. Voordt, (1978), p.53
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Een observatietechniek die verwant is met bovengenoemde isj'behavioral
mapping'. (Ittelson e.a., 1970 ; Sanoff & Coates, 1971). Hierbij wordt het
geobserveerde gedrag vastgelegd in relatie met de plaats waar dit gedrag
optreedt. Meestal wordt hiervoor gebruik gemaakt van kaartjes van de geobserveerde omgeving.
Een voorbeeld van indirecte observatie is het gebruik van de

·~

(Bechtel, B70a,1974a). Hiermee kan het loopgedrag in een ruimte geregistreerd
worden via drukknopjes die onopvallend onder het tapijt zijn verborgen.
De tweede groep van responsiemethoden wordt gevormd door de verschillende
ondervragingstechnieken. Deze worden vooral toegepast bij onderzoek naar niet
direct waarneembare gedragsvormen zoals: motieven, interessen, voorkeuren,
wensen, waarden, attituden en meningen. Ondervraging kan op verschillende
manieren plaatsvinden:
individueel interview, gestructureerd of ongestructureerd
groepsgesprek, waarbij meerdere mensen tegelijk worden ondervraagd en
onderlinge.discussie mogelijk is
enquête, of gestandaardiseerde vragenlijst die zowel mondeling als schriftelijk kan worden afgenomen.
Bij al deze vormen van ondervraging kunnen een groot aantal verschillende soorten vragen of gedachten worden toegepast. Bij omgevings-psychologisch onderzoek
worden regelmatig gebruikt, (zie ook Bechtel, B74b; Lang e.a., 1974;
Patterson, 1977):
1) Vragen, waarbij nog een onderverdeling tussen open en gesloten vragen
wordt gemaakt. Vragenlijsten worden gebruikt om gegevens te verzamelen
over bijvoorbeeld feitelijke aspecten van gedrag en beleving van een
omgeving, of om woonwensen en -behoeften na te gaan.
2) Uitspraken, worden vooral gebruikt voor het meten van attitudes en
meningen. Respondenten kunnen op een 5- of 7-puntsschaal aangeven in
welke mate zij het al dan niet eens zijn met een uitspraak. Deze techniek
wordt veel gebruikt in zgn. woonwaarderingsonderzoek. (Veldhuizen, 1979).
Een nadeel is dat de resultaten van dergelijk onderzoek afhankelijk zijn
van de manier waarop de uitspraken zijn geformuleerd en dat de onderlinge
vergelijkbaarheid van onderzoeksresultaten moeilijk is (d'Ancona & de Hond,
1976).
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Een instrument dat ontwikkeld is om de houding ten aanzien van 'de
omgeving' en het milieu te meten is de 'Environmental Response
(McKechnie,

~77b).

Inve~tory'

Op grond van het oordeel van de respondent over

een groot aantal uitspraken, wordt zijn 'positie' vastgesteld op een
aantal schalen die persoonlijkheidskenmerken weergeven.
3) Preferentie-oordelen, waarbij mensen aangeven aan welke aspecten zij
de voorkeur geven of in welke volgorde van belangrijkheid ze verschillende aspecten beoordelen. Veel gebruikte technieken zijn de rangordeschaal, paarsgewijze vergelijking en Q-sort-techniek.
4) Semantische schalen, waarmee betekenisaspecten van omgevingen worden
opgespoord. De respondent moet van een bepaald object of omgeving aangeven in hoeverre hierop al dan niet een aantal woorden van toepassing
is. Er worden 4 schaaltechnieken onderscheiden: aanstreeplijsten,
unipolaire schalen, bipolaire schalen en de 'grid-techniek'. Vooral
de bipolaire schaal ofwel de semantische differentiaal wordt bij
omgevingspsychologisch onderzoek naar de beleving van omgevingen veel
gebruikt. Hierbij wordt gewerkt met woordparen zoals: mooi-lelijk,

-

slecht-goed e.d. Door middel van-tfactóranalyse wordt het totaal aantal
schalen teruggebracht tot een beperkt aantal factoren die in meerdere
of mindere mate bijdragen aan

de beschrijving van de onderzochte om-

geving (Pennartz, 1970; Schellekens, 1976). Een goed overzicht van dergelijk onderzoek wordt gegeven door Steffen (1978).
Ook de grid-techniek wordt regelmatig in de omgevingspsychologie gebruikt.
Deze techniek is afkomstig uit de 'Personal Construct Theory' van Kelly.
Om

de factoren die bij de beoordeling een rol spelen, op te sporen wordt

de respondent telkens een drietal elementen voorgelegd met de vraag om
aan

geven waarin twee van de drie elementen gelijk zijn en de derde

tegengesteld is aan deze twee. Zo wordt een aantal 'constructen' samengesteld. Zie voor toepassingen bijvoorbeeld: Honikman (1976), Stringer
(1976} en Urselmann (1975, 1978).
5) Equivalentietechnieken meten de gelijkenis tussen objecten, elementen en
omgevingen. Deze vergelijkingen kunnen op verschillende manieren gemaakt
worden en geven een beeld van de factoren die voor de respondent van belang zijn.

6)

~\-~ VV~'f>f;x\Q
de
bijvoorbeeld een plattegrond moet

Tekenopdracht{w~ij

responden~

tekenen van een stadsdeel. Hierdoor is het mogelijk om de zgn. 'mentale
stadsvoorstelling' te onderzoeken. Opvallende en voor de respondent belangrijke elementen zullen vaker in de tekening worden weergegeven.
f
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7) Schattingen worden gebruikt om de subjectieve beleving van objectieve
gegevens zoals afstanden, te onderzoeken. zo vergeleek Lee (1970b).
de geschatte afstanden van paren voorzieningen, zoals winkels en café's,
die objectief op gelijke afstand van een bepaald vast punt lagen. Nu
bleek de afstand tot dié voorzieningen die in de richting van het centrum
van de stad lagen, minder overschat te worden dan de afstand tot voorzieningen die in tegenovergestelde richting lagen. Lee verklaart deze
verschillen door een grotere emotionele betrokkenheid van de mensen bij
het centrum van de stad.
De derde groep responsiemethoden wordt gevormd door de projectiemethoden.
Hierbij krijgt de respondent grote vrijheid om aspecten van zijn persoonlijke
beleving tot uitdrukking te brengen.
Steffen & v.d. Voordt (1978) onderscheiden drie groepen van projectiemethoden:
1. Interpretatie,, waarbij de respondent op een bepaalde visuele of verbale
stimulus moet reageren met een beschrijving in een verhaal of een opstel.
2. Associatie, waarbij de respondent op een bepaalde visuele of verbale
stimulus moet reageren met spontane associaties in woord of in beeld.
3. Completering, waarbij de respondent een onvolledige zin of het begin van
een verhaal zelf aanvult of afmaakt.
Tot slot van dit deel kan worden opgemerkt dat in een aantal onderzoeken
gebruik wordt gemaakt van een combinatie van technieken om een bepaald

probleem of verschijnsel te bestuderen. Zo onderzochten Holaban & Dobrowolny (1978)
het gebruik en de beleving van een universiteitscampus. Ze gebruikten zowel
'behavioral mapping' als 'cognitive mapping' als onderzoekstechnieken en
vonden een sterke overeenkomst tussen de resultaten van beide technieken.
Zo bleken de feitelijke gedrags- en gebruikspatronen een relatie te vertonen
met gebieden die in de 'mentale kaarten' worden benadrukt, weggelaten of
vervormd.
Hayward e.a. (1974)

vergeleken drie types speelplaatsen: een traditionele

'n moderne en een bouwspeeltuin. Hiervoor maakten ze .gebruik van twee
soorten directe observatie en van interviews met de gebruikers van de speelplaatsen. Ieder type speelplaats bleek op een karakteristieke manier gebruikt
en gewaardeerd te worden en de verschillende onderzoekstechnieken leverden
gelijkluidende gegevens op én vulden e!kaar aan.
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D. Mogelijke implicaties voor ontwerpers
De relatie tussen omgevingspsychologie en de bouwkunde is zeer belangrijk,
omdat.de meeste omgevingen die in de omgevingspsycholocrie worden bestuneerd 1
zijn ontworpen door bouwkundigen. In dit verband wordt 'de bouwkunde' gebruikt als verzamelnaam voor de deelgebieden planning, stedebouw, architectuur en volkshuisvesting.
Hierna zal vooral worden ingegaan op een aantal algemene aspecten van de
relatie tussen bouwkunde aan de ene kant en omgevingspsychologie en andere
sociale wetenschappen aan de andere kant. Voor nadere gegevens hierover en
voor meer informatie over specifieke onderwerpen wordt verwezen naar de genoemde literatuur én naar de desbetreffende paragraaf aan het eind van ieder
hoofdstuk.
Het raakvlak tussen psychologie en bouwkunde krijgt aandacht vanuit beide
discipLines. Zo tracht de psycholoog Canter (1974) de kloof tussen architectuur en de kennis over het menselijk gedrag in de psychologie, te overbruggen.
Hij gaat ervan uit dat: • ••• a fuller, clearer, and more scientific understanding of people should help to free architecture from inhibitions which
derive from erroneous assumptions about human behaviour, and to give rise to
buildings which are more satisfactory totheir user ••• • (op.cit., p.V).
Ook vanuit andere sociale wetenschappen, en vooral vanuit de sociologie wordt
aandacht besteed aan de relatie tussen architecten en beoefenaren van de
sociale wetenschappen en de problemen die daarbij kunnen ontstaan door verschillen in achtergrond, opleiding, terminologie etc.

(Gutman, 1972; Lipman,

1969; Sommer, 1975).
Vanuit

de~_P9.1J!!'Kl.l:I!.êie

wordt aandacht aan de relatie tussen mensen en hun omgeving

beJ2.teed, onder andere
artikelen en een biblio..---- .. in een__ !2~!!9-~..Y§l!l)?E?!<?l.ngrijke
·--grafie van literatuu~__QILd..:i..t__gehj ed ..i_:p_orteQ!!S, 1977)
,_...., ......
~"'"-"""··-~-"~·

--------~,.---·"

'

"-----~~----·......_..,,...-

- -

-

-~"---~-~

-~~"'~"'•••>..-~

-~~

~

punt van planners van ruimtelijke omgevingen is ingegaan op dit onderwerp
(Saarinen, 1976; Appleyard, 1977), terwijl ook aandacht wordt besteed aan het
onderwijs in de psychologie aan architecten (Mikellides, 1975).
In deze literatuur staat de

v~aag

centraal op welke manier overeenstemming

kan worden bereikt tussen de behoeften van gebruikers van omgevingen en de
plannen en produkten van de ontwerpers van deze omgevingen. Ook wordt ingegaan op de participatie van gebruikers bij het ontwerp (Porteous, 1977, p.

351 e.v.) en op het ontwerpproces zelf (Heimsath, 1977; Porteous, 1977, p.
312 e.v.).
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In de praktijk is er vaak een discrepantie tussen de gebouwde omgeving
en het gedrag dat er in optreedt. De gebruikers-cliënten van een toekomstige omgeving zijn vaak onbekend totdat het ontwerp is uitgevoerd
en zij hebben geen mogelijkheden om hun behoeften kenbaar te maken. Daarnaast zijn de ontwerpers ' ... caught in a web of economie, social, and
political constraints and find themselves unable to respond to the needs
of the users of a planned facility'

(Porteous, 1977, p. 318).

Verder bestaan er misverstanden en onenigheid over de mate waarin gedrag
.

-·-- ...

-·~~--,.,_-·~-·--·-~

- . ----..

wordt beïnvloed door de gebouwde omgeving. Eén opvatting in deze zaak is
het zogenaamde 'architectonisch determinisme'. In zijn eenvoudigste vorm
gaat men er bij deze opvatting vanuit dat omgevingen zodanig kunnen worden
gemanipuleerd, dat daarin bepaald gedrag zal optreden. De theoretische
~chtergrond

van deze benadering kan worden gevonden in het behaviorisme en

meer in het bijzonder in het operante conditioneringsproces. Hoewel deze
theorie slechts in zeer beperkte zin is toegepast bij het omgevingsonderzoek,
gaan ontwerpers vaak uit van het bestaan van oorzakelijke verbanden tussen
-=--:::; psychologische en omgevingsfactoren--(zie-bijv._ Lee . ,

1971).

·Als dergelijke relaties al bestaan, dan zullen het nooit eenvoudige, direkte
relaties tussen twee faktoren zijn. Het gaat vrijwel altijd om een ingewikkelde
samenhang tussen verschillende variabelen zoals persoonlijke, sociale, culturele en ruimtelijke variabelen .. In

di1:.'V~.:r:band

heeft Gans (1974a) een belang-

rijk onderscheid gemaakt tussen de 'potentiële' en de 'effektieve' omgeving.
De pot~nti.êlë omgeving wordt gedefinieerd als de objectieve, ruimtelijke omgeving, terwijl onder dè effectieve omgeving die versie van de potentiële omge,;i.ng wordt verstaan, zoals deze wordt waargenomen en beleefd door de geb~uikers,

waarbij het sociale systeem en de kultuur van deze gebruikers een

- pelangrijke rol speelt.
In het algemeen kan een toenemende aandacht worden geconstateerd voor onderzoek
naar de relatie tussen ontwerp en gedrag in verschillende omgevingen. Zo is
bijvoorbeeld door Friedman e.a.
~-~___,__

(1978) een bundel uitgebracht met een aantal
-

van dergelijke onderz~--eken:-; rèTWl]T1i1 1979 een themanummer van 'the Journal
of Architectural Education' over dergelijk onderzoek verscheen.
Daarnaast wordt nader ingegaan op deelgebieden zoa-ls
'(Lu ,

stedebo:u...w.ku.ndi_g_ol.!Q_~~~~E::!:~'

1978), -de ·nn:pt":tcaYres-vari- 'c.rowding'-onderzoek voor ontwerpers (Evans,

~en

de relatie tussen omgevingspsychologie en het welstandstoezicht ,

Schellekens (1978).
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Het is waarschijnlijk dat een toenemende aandacht van bouwkundigen voor
de resultaten van onderzoek naar de relatie tussen ontwerp en gedrag, zal
bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwe 'gedragsmatige' criteria bij het
ontwerpen en tot een grotere integratie van de behoeften van gebruikers
in het ontwerpproces.
Naast een specifieke inbreng vanuit de omgevingspsychologie wordt er binnen
de bouwkunde op verschillende manieren aandacht besteed aan de relatie tussen
mensen en hun omgeving. Op het gebied van de planning gaat Goedman (1978} nader
in op de relatie tussen planologie en maatschappelijke processen (zie ook
Gans,

~74c)

,terwijl de al eerder genoemde Saarinen (1976) meer ingaat op de

individuele, psychologische effecten zoals perceptie en gedrag in verschillende
omgevingen. Moore (1975) geeft een overzicht van nieuw ontwikkelde ontwerp- en
planningsmetheden waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van psychologische
kennis op het gebied van denken en probleemoplossen.
Binnen de stedebouwkundige richting wordt bijvoorbeeld door Launspach (19671 aandacht
besteed aan de relatie tussen stedebouw en samenleving. In een themanummer van
'the Journal of the American Institute of Planners' in 1972 zijn een aantal
artikelen gebundeld over de bijdrage van de psychologie bij de stedelijke
planning. Verder heeft Alexander (1972, 197 4) een

ontwerpmetho~~- ge~~l:lt~~e>_duceerd
--·--~---~-~

-- ...

bijvoorbeeld de behoefte aan onderling kontakt.
Hèt belang van de wijkgedachte
.,,.
....
......-~--

als bijdrage tot de l@efbaarheid in nieuwe stadsuitbreidingen is empirisch
onderzocht door den Hartag (1979) in de Eindhovense wijk de Geestenberg. In
een inmiddels

k.~-~~siek

geworden

psychol()9~E;g)JJ~_e..r:ya:J:::j,._Qg.Y9..n... he.t

artike.~

'·-----·

.leYen j..n een stad. In veel gevallen wordt de

stedelijke omgeving afgeschilderd als
onh~EJ::>.~amheid,

gaat Milgram (1970)
onleefbaar milieu, veroorzaakt doór

eentonigheid en grootschaligheid (zie bijv. Mitscherlich,

1967; Koerse, 1975, 1977; Jacobs, 1965). Daarnaast worden door diverse

auteurs aanbevelingen gedaan om de leefbaarheid te vergroten zoals door aandacht voor stedelijke recreatie (Prov. Raad v.d. Recreatie en Natuurbescherming in Zuid Holland, 1978; Dufour, 1979) cfverscheidenheid (Plan, 1976)
ook Jacobs, 19()5)

(zie

~

Ook in dlarchitectuur wordt aandacht besteed aan gedragsmatige aspecten.

c:

Heimsath (i 97'1} geefÉhiervan een uitgebreid overzicht, terwij 1 Lipman (1971) -....;.... ....
nader ingaat op de maatschappelijke en politieke aspecten van het werk van
architecten. De al eerder genoemde Alexander (1977) presenteert een ontwerpmethode waarbij in zeer verschillende omgevingen, variërend van groot-schalige
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stedebouwkundige structuren tot kleinschalige aspecten zoals de kamers van
een woning of de detaillering van de ingang van gebouwen, funktionele en
gebruiksaspecten grote aandacht krijgen.
Op het gebied van de volkshuisvesting en het wonen kan de aandacht voor de
rol van de bewoners worden genoemd bij o.a. Priemus (1969, 1978) en Habraken
(1972) die het zgn. SAR-systeem introduceerde waardoor de invloed van bewoners
op hun woonomgeving wordt vergroot. Verder

de Deen Gehl (1971) een goed

overzicht van de psychologische en andere sociaal-wetenschappelijke aspecten
die van belang zijn bij 'het wonen', zowel wat de woning als de woonomgeving
betreft. De relatie tussen het wonen en andere maatschappelijke processen
wordt onder andere belicht door Krabbendam (1975) en Eerhart e.a. (1975). Ook
wordt er aandacht besteed aan deelaspecten zoals experimentele woningbouwprojecten (Ministerie VRO, 1977), het wonen in de binnenstad (den Draak, 1979),
gemeenschappelijke woningprojecten (PPD Zuid Holland, 1974), menselijke behoeften voor de woonomgeving (Kessler, 1974; Mead, 1966) en de straat (Jansen,
1978) .
Tenslotte wordt in de literatuur tevens aandacht besteed aan het ontwerpen van
omgevingen voor speciale groepen, zoals kinderen (Cooper, 1974b; Derman, 1974;
Pollowy ,. 1974) , ouderen (Lawton e.a., 1976; Pastalan, 1977) en gehandicapten
(Bednar, 1977; Goldsmith, 1976). Daarnaast kunnen een aantal specifieke aspekten
en processen worden onderscheiden, die bij het ontwerpen een rol kunnen spelen,
zoals de structuur van het bouwproces (Burie, 1974), participatie van

gebrui-

kers bij ontwerp en gebruik (Kaplan, 1977; Sanoff, 1978; Ward, 1975 en Turpijn
& Veenema, 1979), criminaliteit en preventie (Jeffrey, 1971; Newman, 1972),

ergonomische aspecten (Cerf-Beare, 1975) en de relatie met privacy (Esser &
Greenbie, 1978) en crowding (Aiello & Baum, 1978).
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HOOFDSTUK 2 PERCEPTIE EN COGNITIE VAN DE OMGEVING
Perceptie en cognitie van de omgeving zijn twee nauw verbonden begrippen,
die formeel echter nogal van elkaar verschillen. Talrijke omgevingspsychologische publicaties behandelen de perceptie en cognitie van de omgeving. Beide begrippen worden gebruikt in een veelheid van betekenissen
en soms lijken ze onderling zelfs verwisselbaar. Allereerst zullen daarom
de formele verschillen tussen perceptie en cognitie

worden aangeduid.

Er bestaat eigenlijk geen verschil van opvatting over de betekenis van de
begrippen perceptie en cognitie onder degenen die definities van deze concepten gegeven hebben (b.v. Chaplin, 1977; Downs & Stea, 1973a; Duijker,
1977;

Eysenck: et al., 1975). In de praktijk wijkt het gebruik van de term

perceptie echter nogal eens af van deze consensus. Zo wordt perceptie in
sociaal

publicaties dikwijls opgevat als kennis, attitude öf

evaluatie (vergelijk Downs & Stea, 1973a). Dit is een onjuist gebruik van
de term. In bovengenoemde contexten kan perceptie beter vervangen worden

__

door respectievelijk cognitie, attitude en evaluatie.

__

_......

wordt hier gebruikt in overeenstemming met de definitie van

Eysenck et al. (1975): "Perception is a psychological function which (by
means of the sense organs, ••• ) enables the organism to receive and process information on the state of, and alterations in, the environment"
(op. cit. p.773).
Cognitie

is dan, zoals Downs & Stea (1973a) hebben gedefinieerd: " ••• the

more general term and includes perception as well as thinking, problem
solving anà the organization of information and ideas" (op. cit. p.14).
Cognitie is "an expression of every processes by which a living creature
obtains knowledge of some object or becomes aware of its environment"
(Eysenck et al., 1975, p.177).
De term cognitie wordt zowel gebruikt voor het proces van kennisverwerving
als voor het product: kennis. In de omgevingspsychologie en in andere disciplines, zoals geografie, wordt het proces, waardoor kennis over.de omgeving
tot stand komt "cognitive mapping" genoemd èn de kennis zelf "cognitive
map". We zullen deze termen vertalen als cognitief afbeeldingsproces repectievelijk cognitieve kaart. De laatste term werd het eerst gebruikt
door Tolman (1948) in een overzichtsartikel over een reeks experimenten
met ratten.
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Downs & Stea (1973a) geven de volgende formele definitie van het cognitief
afbeeldingsproces: "cognitive mapping is a process composed of a series of
psychological transformations by which an individual acquires, codes, stores, recalls and decodes information about the relative locations and attributions of phenomena in his every-day spatial environment" (op. cit. p.9).
De term cognitieve kaart moet onderscheiden worden van het begrip "mentale
kaart" (mental map) zoals dat gebruikt wordt door Gould (1972) en Gould

&

White (1974). Een mentale kaart is een grafisch resultaat van statistische
en cartografische methoden om responsen met betrekking tot een omgeving te
representeren. Het is een geografische kaart, W?arin lijnen getrokken zijn
tussen punten met gelijke waarden (zoals isobaren en isothermen) • In het geval van een mentale kaart van preferenties worden punten met een gelijke
preferentiescore verbonden door een lijn. Het resultaat is een zgn. "preference surface" (zie fig. 2.1).

Figuur 2.1:

Het preferentie-oppervlak van Groot Brittannië en Noorwegen
(Uit: Gould & White, 1974, p.82, 83)
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Met behulp van mentale kaarten kunnen aspecten van de cognitie van de
omgeving onderzocht worden (zoals voorkeuren en attributies), maar mentale
kaarten zijn niet equivalent met cognitieve kaarten.
Als de definitie van de term omgeving stellen. we een modificatie voor van
de definitie, die Saarinen (1976) gaf. Omgeving is de combinatie van externe
of extrinsieke condities die het gedrag, de groei en de ontwikkeling van organismen beinvloedt. Het organisme en de omgeving zijn interacterende systemen. Een onderscheid tussen persoon en omgeving is wel zinvol voor analytische doeleinden, maar moet niet gezien worden als een begrenzing tussen onafhankelijke entiteiten. Componenten van de omgeving, zoals de sociale omgeving (bestaande uit andere mensen), de gebouwde omgeving (de fysieke structuren die mensen oprichten) en de natuurlijke omgeving (de fysieke processen
en structuren van de atmosfeer en de aarde) vallen onder de term omgeving,
zoals deze hier gedefinieerd is.

Er zijn een aantal overzichtsartikelen en -boeken verschenen, die gewijd
zijn aan de perceptie en cognitie van de omgeving. Recente overzichtsartikelen zijn die van Evans (1980} en Moore (1979). Overziehtsboeken
staan al langer ter beschikking (Downs & Stea, 1973,

1977~

Ittelson, 1973;

Moore & Golledge, 1976). OVerzichten, die een deelgebied behandelen zijn er
ook: McGee (1979) heeft een overzichtsartikel gepubliceerd over ruimtelijke
vaardigheden; met betrekking tot de perceptie en cognitie van de omgeving
bij kinderen en de ontwikkeling van deze functies zijn overzichtsartikelen
verschenen van G.T. Moore (1976), Siegel & White (1975) en Uzzell (1976).
Tenslotte moet

~

grote bibliografie van Goodey et al. (1975) genoemd

worden, waarin meer dan 2000 titels zijn opgenomen, die betrekking hebben
op de perceptie en cognitie van de omgeving.
Bij de bespreking van de stand van zaken behandelen we de volgende onderwerpen:
1.

Perceptie en cognitie van de omgeving en andere psychologische fenomenen
1.1

Ontwikkeling en leren

1.2

Structurele aspecten

1.3

Ruimtelijke vaardigheden

2.

Auditieve en haptische omgevingsperceptie

3.

Visuele perceptie en cognitie van de omgeving
3.1

Afstand

3.2

Nieuwe omgevingen

3.3

Kleur
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3.4

Architectuur

3.5

Woonomgeving en buurt

3.6

Stedelijke omgeving

3.7

Landschap

3.8

Natuurrampen

A. Stand van zaken
1.

Perceptie en cognitie van de omgeving en andere psychologische fenomenen
Algemeen psychologisch en sociaal psychologisch onderzoek kan van invloed
zijn op de ontwikkeling van concepten en theorieën op het gebied van de omgevingspsychologie.
Omgekeerd kan omgevingspsychologisch onderzoek een bijdrage leveren aan de
algemene en sociale psychologie. In deze paragraaf zullen wij onderzoek bespreken naar de relatie tussen perceptie en cognitie enerzijds en andere
psychologische fenomenen (cerebrale organisatie; activatie of arousal;
motivatie; veldafhankelijkheid; probleem oplossen) anderzijds.
Er is een relatie tussen cerebrale organisatie (links- versus rechtshandigheid) en cognitieve vaardigheden (Sonnenfeld, 1978). Sommige van de onder. zochte taken houden verband met omgevingsperceptie.
Solomen (1979) heeft in een serie experimenten twee theorieën over de functie
van de hippocampus vergeleken. De ene theorie is gebaseerd op temporele verwerking van de informatie over de omgeving, de andere op de ruimtelijke verwerking van deze informatie (de experimenten werden uitgevoerd met konijnen).
Solomon concludeerde o.a. dat de hippocampus een rol speelt bij de vorming
van ruimtelijke afbeeldingen van de omgeving (andere conclusies zijn later
aangevochten (O'Keefe et al., 1979)).
De relatie tussen arousal en omgevingsperceptie en -cognitie is onderzocht
door Acking en Küllér (1973). Omgevingen met een lage graad van complexiteit
en een grote mate van een eenheid worden verondersteld de-activerend te
werken, hetgeen resulteert in een lager arousal niveau. Complexe omgevingen
met weinig eenheid zijn daarentegen activerend, wat resulteert in een hoger
arousal niveau. Voor deze hypothese is ook steun gevonden door Schellekens
(1976). De arousal heeft op zijn beurt invloed op de motivatie. Voor ieder
organisme bestaat in een bepaalde situatie een optimaal niveau van sensorische stimulatie. Te veel en te weinig stimulatie worden daarom vermeden
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(Suedfeld, 1977). Als het organisme veel te weinig stimulatie krijgt
spreken we van sensorische deprivatie. Te veel stimulatie wordt in de
·literatuur aangeduid als "sensory overlaad" (Miller, 1961). De effecten
van een bepaald niveau van stimulatie kunnen zowel positief als negatief
zijn, afhankelijk van de toestand van het organisme. Afwijkingen van het
optimale niveau beïnvloeden zowel perceptuele en cognitieve processen
,(Miller, 1961; Suedfeld, 1977), als het gedrag (Lipowski, 1975).
De effecten van motivatie op de perceptie zijn ook onderzocht (b.v.
Proshansky & Murphy, 1942; Zajonc & Nieuwenhuijse, 1964). Als de motivatie
gemanipuleerd wordt door het aanbieden van beloningen, of door het geven van
straf (b.v. toedienen van een electrische schok), kan de waarneming van
aspecten van de omgeving beïnvloed worden.
Holaban en Dobrowolny (1978) hebben een onderzoek gedaan, waarin zowel
gedragsvariabelen als cognitieve variabelen betrokken waren: patronen van
activiteiten respectievelijk cognitieve kaarten. Het blijkt dat juist die
kenmerken van de omgeving in cognitieve kaarten gerepresenteerd zijn, die
relevant zijn voor het gedrag in de omgeving. Tegelijkertijd zijn fouten
in getekende kaarten gerelateerd aan individuele verschillen in gedrag
in de omgeving.
Het perceptieprocesblijktbeïnvloed te kunnen worden door de context
waarin iets getoond is. Een belangrijke lijn van psychologisch onderzoek
houdt zich bezig met dit fenomeen dat "frame dependence" of veldafhankelijkheid wordt genoemd. Vooral in de ruimtelijke waarneming speelt deze
afhankelijkheid van de context een rol. Dit is onderzocht door proefpersonen de richting te laten aangeven waarin zich een bepaald object
bevindt d.m.v. wijzen met de arm (George, 1973). Bij herhaald vragen
naar de richting, waarin het object zich bevindt worden gemaakte fouten
meestal gecorrigeerd. Dat correcties mogelijk zijn blijkt ook uit de
resultaten van het gedeelte van het experiment, waar de opdracht was om
een kaartje te tekenen. In het dagelijkse leven hoeft veldafhankelijkheid
het oriëntatievermogen dus niet nadelig te beïnvloeden, omdat compensatie
mogelijk is (George, 1973).
Power (1978) onderzocht een ander raakvlak van omgevingsperceptie met de
algemene psychologie: waarneming als een vorm van probleem oplossen.
Hij liet proefpersonen een serie foto's zien van een landschappelijke omgeving met daarin een aantal objecten. De afstand tot deze objecten
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verminderde naarmate de serie vorderde. Voor de juiste identificatie van
de objecten werden door de proefpersonen achtereenvolgens gemiddeld drie
hypothesen gegenereerd.
Een aantal variabelen beïnvloeden het perceptieproces en het resultaat
ervan: het beeld. Pocock (1973) beschreef twee groepen van deze variabelen.
De eerste bestaat uit stabiele variabelen die betrekking hebben op de
waarnemer: leeftijd, geslacht, sociale klasse, persoonlijke attributen,
attituden. De tweede groep betreft de toestand waarin de waarnemer verkeert: behoeften, stemming, de motivationele en emotionele situatie.
Een concreet voorbeeld van de werking van deze variabelen is de invloed
van de kennis over de omgeving op de waarneming van de omgeving.
Sims & Khan (1977) onderzochten in een veldonderzoek de invloed van enkele
stimulus attributen op de beeldvorming. Zij toonden de invloed aan van
visuele attributen (zichtbaarheid van een stimulus qua tijdsduur en qua
grootte), van een situationeel aspect (verkeersdichtheid); van evaluatieve
aspecten (de mate waarin de vorm uniek is, het gebruiksbelang) en van een
sociaal attribuut (het sociale belang).
Het belang van de rol die de behoéften spelen in het perceptieproces is
onderstreept door Kaplan (1973) • Om de bevrediging van bepaalde behoeften
/ mogelijk te maken moet de omgeving aan een aantal eisen voldoen. Kaplan
\noemde in dit verband afwisseling en samenhang ("variety and coherence")

I als

twee eigenschappen van de omgeving die essentieel zijn om aan deze

eisen te voldoen.
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1.1.

Ontwikkeling en leren

Hoe nauw het verband is, dat bestaat tussen perceptie en cognitie,
wordt duidelijk als we kijken naar de ontwikkeling en het leren.
Bijvoorbeeld: perceptuele ontwikkeling impliceert leren, terwijl perceptueel
leren het bestaan van kennis (cognitie) impliceert. Een citaat van
E.J. Gibson (1969) moge dit voorbeeld onderstrepen: "perceptual learning
refers to an increase in the ability to extract information from the
environment, as a result of experience and practice with stimulation
coming from it" (op. cit. p. 3). Ofschoon er vele theoretische gezichtspunten bestaan betreffende perceptueel leren (E.J. Gibson, 1969) kan de
perceptuele ontwikkeling het beste beschreven worden als een adaptief
proces (E.J. Gibson, 1977).
Enige tijd voordat de term "omgevingspsychologie" in gebruik kwam, werd
er al onderzoek gedaan naar de rol van leerprocessen bij de perceptie van
de gebouwde omgeving. Kilpatriek (1954) heeft in een onderzoek getracht te
bepalen welk van twee hypothetische leerprocessen een rol speelt bij de
waarneming van "distorted rooms". Een distorted room is een kamer die
vanuit een bepaald gezichtspunt

gezien normaal lijkt (met haaks op elkaar

staande wanden en een horizontale vloer en plafond), maar in werkelijkheid
aan deze verwachtingen niet voldoet. De illusie van normaalbeid is een
gevolg van een vernuftig gebruik van de wetten van het perspectief in de
beschildering van de zes vlakken waaruit de kamer bestaat.

*

Kilpatriek onder-

scheidde twee leerprocessen: "reorganizational learning", waarin aan
visuele stimuli onbewust een bepaald gewicht wordt toegekenq; en "formative
learning", dat gebaseerd is op het meer actieve principe van een bewust
aangeleerde verandering in de wijze, waarop een stimuluspatroon wordt
waargenomen. Op grond van zijn onderzoeksresultaten kon Kilpatriek echter
geen duidelijke keuze doen tussen de beide theoretische processen.
Carr & Lynch (1968) hebben een aantal denkbeelden over perceptueel leren
en de gebouwde omgeving op een rijtje gezet. Zij besteedden vooral aandacht
aan noodzakelijke voorwaarden voor perceptueel leren en perceptuele ont'
wikkeling, waaraan de omgeving moet voldoen. Als de belangrijkste noemden

>

zij: variatie, helderheid of duidelijkheid en toegankelijkheid (resp.
"variation", "clarity", "access").

*

Zie foto 2.1 bij paragraaf 3.4 op blz. 62
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De invloed van sCJcio-culturele factoren op leren en ontwikkeling in de
perceptie is door Chemers & Altman (1975) onderstreept. Zij trokken de
lijn verder door naar de effecten van deze verschillen op het individuele
gedrag. Ook

(1971, 1976) volgde deze redeneertrant, maar bij hem

spelen ecologische factoren een zeer voorname rol in de argumentatie. In
het model van Berry wordt de ontwikkeling van perceptuele vaardigheden
beïnvloed door de ecologische, de culturele en de sociale omgeving, door
voeding, ziekte en door de erfelijkheid. De individuele ontwikkeling
(perceptuele vaardigheden, persoonlijkheidskenmerken en de reactie op
veranderingen) verandert op haar beurt de ecologische omgeving.
Leren en ontwikkeling zijn

voortgaande processen, ze zijn niet beperkt

tot bepaalde perioden (stadia) van het leven. Daarom is ook het effect
van het ouder worden op de perceptie van de omgeving interessant, zowel
voor de theorie als voor de praktijk. Cristarella (1977) onderzocht de·
ontwikkeling van visuele functies in verschillende stadia van het leven
en concludeerde dat de gezichtsscherpte afneemt vanaf het tiende levensjaar.
Vooral voor bejaarden is het nodig dat in de omgeving voorzieningen
getroffen worden in verband met de sterk afgenomen gezichtsscherpte bij
deze groep (Cristarella, 1977).
We zullen nu stilstaan bij de ontwikkeling van de cognitie van de omgeving.G.T.
Moore (1976) heeft in dit verband een theorie geformuleerd, die gebaseerd
is op de theorie en het onderzoek van Piaget, Werner en hun collega's.
Volgens Moore spelen twee groepen factoren bij de ontwikkeling van de
omgevingscognitie een belangrijke rol. Aan de ene kant zijn dat de bio.logische en culturele factoren en aan de andere de ervaring van het individu
:met de omgeving (vergelijk ook Berry, 1971, 1976). Moore heeft de ontwikkeling van de omgevingscognitie geschetst als een specifiek geval van de
algemene ontwikkelingstheorie van Piaget. Ook besprak hij een aantal
beg:t:ippen, die in de theorie van Piaget een belangrijke rol vervullen
(zoals mediatie, assimilatie, adaptatie, genese en transformatie) in de
context van de omgevingscognitie. Tevens gaf Moore een overzicht van
'
recent onderzoek op dit terrein. Hij toonde de ontwikkelingsstadia
van de
theorie van Piaget aan in de "ontogenese" en in de "microgenese" van de
omgevingscognitie (G.T.Moore 1973, 1974a,b; 1975a).

is de ont-

wikkeling gedurende het hele leven. De microgenese van de cognitie is de
ontwikkeling binnen een korte tijdsspanne, bijvoorbeeld in het proces van
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het oplossen van een probleem of als een individu geconfronteerd wordt
met een nieuwe omgeving. De redenatie van Moore sluit aan bij die van
Werner (1957, p. 128-129). Een overzicht van de kennis betreffende de
ontwikkeling van de ruimtelijke cognitie binnen dit theoretisch kader
geven Hart & Moore (1973).
Acredolo (1976) heeft de propositie van Hart & Moore (1973) en van G.T.
Moore (1975a) onderzocht, dat de ontwikkeling van de oriëntatie in de
omgeving verloopt van een egocentrisch stadium via een stadium, waarin
herkenningspunten een belangrijke rol vervullen, naar een stadium waarin
een abstract assenstelsel het voornaamste steunpunt vormt. Zij deed twee
experimenten met jonge kinderen (3- en 4-jarigen) . De resultaten verleenden steun aan de hypothetische ontwikkelingsstadia.
Stea & Blaut (1973a) hebben zich bezig gehouden met de ontwikkeling van
de cognitieve representatie van ruimtelijke relaties. De fenomenen die
.een ontwikkelingstheorie volgens hen moet verklaren zijn: de dimensionaliteit van de cognitie, de gevolgen van de deprivatie van bepaalde vormen
van stimulatie en de noodzaak van sensorische en motorische interacties.
'

De samenhang is onderzocht van verschillen in ontwikkeling met verschillen
in kennis over locaties en afstanden (Kosslyn et al., 1974) en met
verschillen in andere aspecten van omgevingscognities zoals evaluatie en
preferentie (Gould, 1977).
Een techniek die dikwijls toegepast wordt in onderzoek naar de cognitieve
ontwikkeling is het tekenen van kaarten. Men gaat er van uit dat getekende
kaarten de kennis over een omgeving representeren. Om de ontwikkeling van
de omgevingscognitie te kunnen bestuderen kan men dezelfde persoon kaarten
laten tekenen op verschillende gelegenheden, of men vergelijkt kaarten
die geschetst zijn door respondenten van wie vermoed wordt dat ze in
verschillende ontwikkelingsstadia verkeren. In het laatste geval worden
bijvoorbeeld verschillende leeftijdsgroepen vergeleken {verschillende
ontogenetische ontwikkelingsstadia) of groepen die verschillen wat
betreft de tijd, die in de omgeving is doorgebracht (verschillende
microgenetische ontwikkelingsstadia). We zien dat sommig onderzoek naar
de ontwikkeling van de omgevingscognitie gebruik maakt van individuele
data terwijl in ander onderzoek alleen samengestelde data geanalyseerd
worden (d.w.z. data gebaseerd op de responsen van verscheidene proefpersonen.
Beek & Wood (1976a), hebben aangetoond dat een rijke bron van informatie
(m.n. over de differentiatie binnen het geschetste gebiedl verloren gaat,
als individuele kaarten niet gebruikt worden naast samengestelde kaarten.
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Ofschoon zij niet de aanname deden, dat de
dezelfde stadia doorloopt als de ontogenetische,

ontwikkeling
hun resultaten

in dit opzicht niet in tegenspraak met de theorie van Moore (1976).
Inzicht in de mechanismen, waardoor cognitieve

worden

opgebouwd, zou licht kunnen werpen op de vaardigheden die noodzakelijk
( z

voor verschillende ontwikkelingsstadia. Bijvoorbeeld: de reproductie

\ van de. locatie van een gebouw gaat beter op basis van additionele informatie
(de gebouwen voorzien van opschriften) dan op grond van louter visuele
i

informatie (de gebouwen tonen zonder opschriften) (Pezdek

&

Evans, 1979)

Uit dit resultaat kan men weer voorspellingen afleiden met betrekking tot
verschillen tussen ontwikkelingsstadia, die afhankelijk zijn van de vaardigheid om stimuli verbaal te coderen.
De schaal van de omgeving schijnt ook een rol te spelen in de ontwikkel
van de omgevingscognitie (zowel in de ontogenese als in de microgenese) .G.T.
Moore (1974a) noemde dit aspect nadrukkelijk, evenals Crane (1978) en
Acredolo ( 1977 ). Acredolo concludeerde dat gedrag "within a large-scale
space is not isomorphic with manipulation of a small-scale model"
(op.cit. p.7). Deze notie heeft niet alleen consequenties voor generalisaties
van onderzoeksresultaten, maar ook voor de theorie. Bijvoorbeeld: de
cognitieve kaart van een omgevingmoetafgeleid worden van sensorische en
van motorische informatie; in het

van een schaal-model (c.q. een

maquette) is de kaart hoogst waarschijnlijk een concrete representatie
van het model.
Zoals we al eerder zagen houdt de ontwikkeling van nieuwe of andere manieren
waarop de omgeving gekend wordt niet op bij de volwassenheid. Regnier (1974)
toonde aan dat de kennis van

aarden van hun woonomgeving in hoge mate

afhangt van hun mobiliteit.
Het slot van deze paragraaf is gewijd aan de mogelijke invloed van de
cognitie op de perceptie. Deze invloed zien we duidelijk in het onderzoek
naar "cognitieve set". Een
selecteren en verwerken van informatie. Leff et al. (1974) beïnvloedden
de cognitieve set van hun proefpersonen onder andere door hen te zeggen,
dat zij zich erop moesten concentreren de omgeving te zien als een verzameling van abstracte vormen, respectievelijk dat zij zich moesten
voorstellen hoe de omgeving aangenamer gemaakt kon worden. De resultaten
weerspiegelden een aanzienlijke invloed van de cognitieve set op het
perceptuele proces. De oordelen over de omgeving varieerden in overeenstemming
met de gegeven set in vergelijking tot oordelen die gebaseerd waren op waarneming zonder een specifieke cognitieve set.
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1.2.

Structurele aspecten
Mensen maken bij het waarnemen en kennen van de omgeving gebruik van
categorieën, waarin de opgenomen en verwerkte informatie wordt ingedeeld.
In dit gedeelte komt onderzoek aan de orde, waarin deze hyptothetische
categorieën worden opgespoord en geanalyseerd, en waarin de relatie van
deze categorieën tot kenmerken van de omgeving onderzocht wordt. Hesselgren
(1975) bijvoorbeeld heeft geprobeerd om kenmerken van de omgeving zoals
kleur, grootte, vorm, etc., te verbinden aan cognitieve categorieën op
grond van een coderingsproces, met de bedoeling een model te construeren
van de visuele perceptie van architectuur.
In veel van de hier te bespreken studies wordt de "semantische differentiaal"
techniek gebruikt. Bij deze vorm van onderzoek wordt de proefpersonen
gevraagd op een aantal schalen een getal aan te kruisen. De uiterste
waarden van de schaal zijn bovendien voorzien van adjectieven, die over
het algemeen elkaars tegengestelde zijn:
bijvoorbeeld

goed

-3

-2

-1

0

1

2

3

slecht

De lengte en het aantal van de gebruikte schalen kan de onderzoeker zelf
kiezen.
Beek (1967) onderzocht vijf dîchotome variabelen: diffuse ruimte versus
dichte ruimte; afgegrensde versus open ruimte; verticaliteit versus
horizontaliteit; rechts versus links in het horizontale vlak; en boven
versus beneden in het verticale vlak. Hij toonde aan dat deze kenmerken
correleren met individuele ruimtelijke parameters (categorieën). Betak et al.
(1974) identificeerden met behulp van factoranalyse en multidimensionele
schaalmethoden dominante omgevingsattributen (categorieën) van een complexe
omgeving. Zij hadden hun data verzameld met de semantische differentiaal
techniek. Ook Gärling (1973, 1976) gebruikte deze methode en vond twee
dimensies in zijn data (esthetische/algemene evaluatie en sociale status
evaluatie).
In sommig onderzoek ontleent men twee dimensies aan de data (bijvoorbeeld
Gärling, 1973, 1976), ander onderzoek suggereert een meer gedifferentieerde
structuur van de cognitie en perceptie van de omgeving (Beek, 1967).
Lewenthal & Riel (1972 a, b, c) vonden zes structurele factoren, zowel in
semantische oordelen (het beoordelen van begrippen), als in oordelen
gebaseerd op de ervaring (het beoordelen van een wandeling door een
stedelijke omgeving). Zij noemden deze factoren: evaluatie; beweging;
karakter; fysiek aspect; emotionele töon; en verschijningsvorm. Schellekans
(1976) noemde zeven fysieke kenmerken van straten, die een belangrijke
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gedrag in de omgeving: de aaneengeslotenheid van de bebouwing; de dichtheid
en de hoogte van de bebouwing; de aanwezigheid van grote bomen; de aanwezigheid van een beplante middenberm; de

afwisse~ing

in de architectuur van

de bebouwing en de drukte (aantal voetgangers)-; de breedte van de straat
(trottoir); en de aanwezigheid van voortuinen. Hij toonde aan dat deze
fysieke kenmerken een rol spelen bij de beoordeling van foto's van verschillende straten. Oostendorp en Berlyne (1978 a, b, c)

identificeerden vier

dimensies in de perceptie van architectuur: helderheid; hedonische toon/
arousal; onzekerheid; en familiariteit. Zij vonden deze dimensies in een
multidimensionele schaalanalyse van schattingen betreffende overeenkomsten
en verschillen tussen voovbeelden van belangrijke architectonische stijlen.
Het idee van een perceptuele struct.uur lijkt op te gaan voor de omgeving
als geheel: een wandeling door de stad (Lowenthal

&

Riel, 1972 c), een straat

(Schellekens, 1976). Het lijkt ook op te gaan voor aspecten van de omgeving:
de architectuur (Oostendorp & Berlyne, 1978 a, b, c) en ruimteliikheid
(Beek, 1967). Bovendien, een aantal van de in deze studies gerapporteerde
dimensies lijken sterk op elkaar.

1.3.

Ruimtelijke vaardigheden

In de literatuur over cognitieve vaardigheden is het bestaan aangetoond
van twee verschillende ruimtelijke vaardigheden: "visualisatie" en "oriëntatie".
Ruimtelijke visualisatie is de vaardigheid om objecten in gedachten te roteren,
te manipuleren en te veranderen. Ruimtelijke oriëntatie is de vaardigheid
om de rangschikking van elementen in een patroon te begrijpen, om niet in
de war gebracht te worden door veranderingen in gezichtspunt ten opzichte
van een ruimtelijke configuratie en om het eigen lichaam a}s referentiepunt
te kiezen bij de opname en verwerking van ruimtelijke informatie (definities
{

afgeleid van McGee, 1979, p. 909) .. ·In de omgevingspsychologie refereert
!

het begrip ruimtelijke vaardigheid altijd naar ruimtelijk gedrag (bijvoorbeeld
het vinden van de weg naar een bepaald punt) in tegenstelling tot de
algemeen psychologische en psychometrische literatuur waar ruimtelijke
vaardigheden te maken hebben met het oplossen van de problemen van een
bepaald soort test (vergelijk McGee, 1979).
Sinds enige tijd. is er meer bekend over het verband tussen cerebrale organisatie
e~

ruimtelijke vaardigheden. Ruimtelijke informatie wordt verwerkt in de

rechter hersenhelft (McGee, 1979). Dit is af te leiden uit het onderzoek naar
het verband tussen sexe en ruimtelijke vaardigheden en uit het onderzoek
naar de relatie tussen links- respectievelijk rechtshandigheid en ruimtelijke
vaardigheid (Sonnenfeld, 1978).
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Met betrekking tot de cognitieve mechanismen die een rol spelen bij de
ruimtelijke vaardigheden treffen we de volgende suggestie aan. De oriëntatie in de omgeving kan het beste gezien worden als het resultaat van een
probleemoplossingsproces. Veel essentiële elementen (kenmerken) van de
ruimtel

ke omgeving zijn variabel: bijvoorbeeld, door de beweging van de

observator blijven afstand en plaats ten opzichte van hemzelf niet constant.
Niettemin kunnen deze kenmerken in het probleemoplossen het beste behandeld
worden alsof ze constant zijn om zo het gedrag te optimaliseren (Steel,
1970). Een tweede mechanisme heeft te maken met het coderen en transformeren
van ruimtelijke informatie. Dit is onderzocht door Huttenlocher & Presson
(1979). Zij vergeleken het oplossen van oriëntatieproblemen, die ontstaan
door een verandering van positie van een observator ten opzichte van een
omgeving, met het oplossen van problemen ten gevolge van een verandering
van de stimulusconfiguratie ten opzichte van de observator. De tweede klasse
van problemen bleek de moeilijkste te zijn. Dit kan worden toegeschreven
aan het aantal cognitieve transformaties dat nodig is voor de oplossing van
het probleem. De ruimtelijke representatie van een omgeving wordt beïnvloed
door de route, waarlangs een observator zich beweegt (Sherman et al., 1979a).
Barrières, die hij

tegenkom~

kunnen elementen van de omgeving al of niet aan

het gezicht onttrekken (Sherman et al.,1979a); ook dit heeft invloed op de
,cognitieve representatie van de omgeving.
Best (1970) heeft implicaties van het oriëntatieprobleem voor het gedrag
onderzocht. Hij bestudeerde afwijkingen van de kortste weg tussen een van de
hoofdingangen van een gebouw en een bepaalde kamer. De kans op
zulke afwijkingen bleek onafhankelijk te zijn van de lengte van de route

..

en het aantal veranderingen van richting, maar er bestond een positief
verband met het aantal keuzen tussen verschillendemogelijkeroutes. De vaardigheid om zich te oriënteren (in een omgeving) impliceert dus de vaardigheid
om informatie over afstand en richting af te leiden en op te slaan in het
geheugen (vergelijk Gärling, 1975).
Het belang van een cognitieve representatie van ruimtelijke relaties, die
gebaseerd is op de eigen ervaring wordt duidelijk door onderzoek van de
oriëntatie in een omgeving, waarvan de structuur moeilijk waar te nemen is.
Een belemmering voor de waarneming van de ruimtelijke structuur wordt gevormd
door visuele barrières, zoals we hierboven gezien hebben (Sherman et al.,
1979a).Een omgeving, waar dit soort barrières zeer veel voorkomt, is biivoorbeeld
de ondergrondse. De gebruikers moeten afgaan op borden met tekens of teksten
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en vertrouwen op kaarten. Toch blijken deze hulpmiddelen de cognitieve
representatie van de ruimtelijke relaties uit eigen ervaring onvoldoende
aan te vullen. Dit kan te maken hebben met individuele verschillen, die
er bestaan in de gebruikte procedures voor het opnemen van informatie uit
kaarten (Thorndyke& Stasz, 1980). In ieder geval is gebleken dat reizigers
zich onzeker voelen in de ondergrondse (Bronzaft et al., 1976). De hulpmiddelen (zoals de genoemde kaarten) zijn ontoereikend, maar dit kan niet
worden toegeschreven aan de verschillen in schaal tussen de werkelijke
omgeving en deze hulpmiddelen. Ruimtelijke relaties worden - binnen zekere
~renzen

- onafhankelijk van schaal gecodeerd (De Long,1977). We kunnen

concluderen dat de hulpmiddelen verbeterd zouden moeten worden, zodanig
dat ze tot een betere cognitieve representatie van de ruimtelijke relaties
kunnen leiden. Zo is gebleken, dat schematisering van kaarten, waarop busroutes zijn aangegeven, leidt tot het sneller vinden van de route tussen twee
locaties en welke bussen daarvoor genomen moeten worden. De complexiteit
van de route (uitgedrukt in het aantal keren dat overgestapt moet worden) bleek
hierop niet van invloed te zijn (Bartram, 1980).
We hebben àl gezien, dat ruimtelijke vaardigheden veel te maken hebben met
de eigen ervaring: ze worden voor een belangrijk deel opgebouwd door leren.
Het effect van verschillen in ervaring met de omgeving is bestudeerd in "crosscultural"

onderzoek (Berry, 1971) en in situaties waar duidelijke verschillen

bestaan tussen groepen individuen (Munroe & Munroe, 1971; Nerlove et al.
1971). Verschillen in vaardigheden tussen groepen blijken samen te gaan met
verschillen in ervaring met de omgeving.

2.

Auditieve en haptische omgevingsperceptie

•

Verreweg het meeste onderzoek op het gebied van de perceptie en de cognitie
van de omgeving houdt zich bezig met visuele informatie en de verwerking
daarvan. Toch is er wel enig onderzoek, waarin het gehoor en de tastzin
centraal staan.
Southworth (1969) hield zich bezig met de "geluidsomgeving", die een stad
biedt. De informatieve waarde van stedelijke geluiden (in hoeverre kan men
plaatsen identificeren aan de hand van geluiden) was niet groot in het
onderzochte gebied. De geluiden zelf werden niet mooi of prettig gevonden
door zijn proefpersonen en de geluiden van de stad waren zwak gecorreleerd
met de zichtbare vorm en de activiteit ter plaatse. Informatieve of unieke
geluiden werden het best onthouden. De "geluidsomgeving" is interessant
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voor onderzoekers en ontwerpers door de mogelijke invloed ervan op de
visuele perceptie (Southworth, 1969). De oproep van de auteur voor verder
onderzoek heeft tot op heden echter geen weerklank gevonden.
Cobb et al. (1979) deden twee herkennings-experimenten, waarin ze blindgeboren proefpersonen vergeleken met normaal ziende subjecten. In het eerste
experiment waren de stimuli alledaagse voorwerpen, die de proefpersonen
leerden kennen door ze in de hand te nemen. In het tweede experiment ging
het om een aantal in de werkelijkheid voorkomende geluiden. Na zeven dagen
werden de proefpersonen van beide experimenten getest op herkenning. De
onderzoekers vonden geen verschillen tussen blinden en zienden op haptische
herkenning noch op auditieve herkenning.
3. Visuele perceptie en cognitie van de omgeving
3 .1. Afstand
Binnen de omgevingspsychologie zijn er op het gebied van de perceptie en
cognitie van afstand twee stromingen. De eerste houdt zich vooral bezig met
kenmerken van de omgeving, die van invloed zijn op de perceptie en cognitie
van afstand. In de tweede plaats is er onderzoek naar de relatie tussen de
werkelijke afstand en een "waargenomen" respectievelijk een "cognitieve"
afstand. We spreken van waargenomen afstand als de proefpersoon een respons
geeft terwijl hij de afstand kan zien. De term cognitieve afstand geeft
aan dat de directe waarneming niet gebruikt kan worden bij de respons
(bijvoorbeeld omdat de betreffende afstand zich aan het gezicht onttrekt}.
De meettechnieken, die voor het schalen van afstandsperceptie gebruikt worden,
stammen uit de algemene experimentele psychologie en meer in het bijzonder
uit de psychofysica. Brunswik (1956} was de eerste, die perceptieonderzoek
uitvoerde buiten het laboratorium. Hij gebruikte daarbij een techniek, die
afgeleid was van een psychofysische schattingsprocedure. Hij vroeg zijn proefpersonen om de afstand tot en de hoogte en breedte van objecten te schatten.
Dainoff et al. (1974) vergeleken twee schaaltechnieken: het oordeel in categorieën en de techniek van de grootteschattingen. Zij probeerden de data
van beide technieken te passen in twee psychofysische relaties: een logarithmische functie en een machtsfunctie. Zij toonden aan dat waargenomen afstand
het beste beschreven kan worden als een lineaire functie van werkelijke
afstand (vergelijk Baird et al.,1979}. Een zelfde verband werd gevonden tussen de
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schatting van de tijd, nodig om een gegeven afstand te lopen en de afstand
zelf.
Lowry (19_70a) onderzocht een aantal schaaltechnieken voor afstandsschattingen, die bedoeld zijn om de cognitie van afstand te meten. Het bleek dat
de subjectieve afstand slechts weinig verandert onder invloed van het aantal
oordelen. Stedelingen kunnen vrij gemakkelijk en met grote accuratesse
oordelen op het niveau van een ratio-schaal (een schaal met een nulpunt en
gélijke afstanden tussen de schaalwaarden) . Voor eenvoudige discriminaties
(verschil-oordelen) worden relaties van een lagere orde gebruikt, bijvoorbeeld
op een ordinale schaal (op deze schaal ligt alleen de volgorde van de schaalpunten vast) .
Sherman et al. (1979b) vergeleken afstandsschattingen met het tekenen van
kaartjes. Beide maten werden gebruikt om te onderzoeken wat de invloed is
van de locatie van de woning op de cognitieve representatie van afstand en
andere ruimtelijke relaties. De begripsvaliditeit van de eerste maat bleek
het hoogste te zijn.
Een verschil tussen wijzen van data verzamelen, dat we al eerder tegenkwamen
speelt ook een rol bij het meten van cognitieve afstand. Cadwallader (1973)
vergeleek individuele maten met instrumenten die op geaggregeerde data gebaseerd
zijn. Het bleek dat de covariatie van de cognitieve en de werkelijke afstand
afhing van de gekozen dataverzamelingsmethode.
De andere stroming van onderzoek houdt zich bezig met kenmerken van de
omgeving, die de afstandsperceptie beïnvloeden. Miskie et al. (1975) bekeken
de invloed van de mate van omslotenheid op de afstandsperceptie. Zij deden
onderzoek in bestaande en in gesimuleerde omgevingen. Zij vonden, dat afi

standen meer onderschat worden naarmate ruimten minder omsloten zijn.
De richting, waarin een object zich bevindt, blijkt invloed te hebben op de
schatting van de afstand. Afstanden in de richting van het centrum van de
stad bijvoorbeeld, worden onderschat, terwijl afstanden in de tegenovergestelde
richting worden overschat (Lee, 1970bl. De afstand naar een geprefereerde
winkelstraat wordt onderschat en de afstand tot een niet geprefereerde winkelstraat wordt overschat (Meyer, 1977l. De lengte van een winkelstraat, die
loopt van het domicilie in de richting van het stadscentrum wordt onderschat, de lengte van een winkelstraat in de tegenovergestelde richting wordt
overschat (Meyer, 1977).
De cognitieve afstand hangt ook samen met familiariteit. Afstanden, die men
frequent aflegt, worden onderschat. Afstanden, die zelden worden afgelegd
daarentegen, overschat men in het algemeen (Meyer, 1977). De cognitieve afstand tot locaties neemt af naarmate het aantal bezoeken aan deze plaatsen
toeneemt (Meyer, 1977).
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Canter & Tagg (1975) hebben het verband bestudeerd tussen afstandsschattingen
en de duidelijkheid van de stedelijke structuur. Deze duidelijkheid hangt
samen met elementen van de stad, bijvoorbeeld wegen, spoorlijnen en waterlopen.
Canter & Tagg leidden uit hun data af, dat hoe meer de afstandsschattinqen in
overeenstemming zijn met de werkelijkheid, deste duidelijker de stedelijke
structuur is.
Als de cognitieve afstand afwijkt van de werkelijke afstand kan dit dus toegeschreven worden aan twee groepen van factoren: de ervaring (Lee, 1970b); Meyer,
1977) en de structuur van de fysieke omgeving (Canter & Tagg, 1975; Miskie et
al., 1975; vergelijk Briggs, 1973).
De sociaal-economische klasse van inwoners van de stad blijkt invloed te hebben
op de cognitie van afstand. Lowry (1970 b) deed een studie onder automobilisten
en vond dat afstandsschattingen varieerden onder invloed van de sociale klasse
en van de sexe van de automobilist.
Geheugen-processen spelen een belangrijke rol in de cognitie van afstand.
Sadalla et al. (1979) lieten proefpersonen door een soort doolhof lopen, waarvan ze de kruispunten namen hadden gegeven. Ze vergeleken twee condities: in
de eerste waren de eigennamen gekozen uit de categorie met zeer frequent gebruikte namen, in de tweede conditie waren de eigennamen zeer ongewoon. Het
bleek dat de familiariteit van de namen de geschatte lengte van de afgelegde
weg beïnvloedde. De auteurs concludeerden dat de processen, die een rol spelen
bij het terugvinden van informatie uit het

geheuge~

een grote invloed hebben

op de schatting van afstanden en dus op de cognitie van afstand.
Baum (1977) heeft onderzocht welke ruimtelijke informatie in cognitieve representaties van de omgeving behouden blijft. De tijd, die zijn proefpersonen nodig
hadden om uit het geheugen een afstand te schatten, bleek samen te hangen met
de vaardigheid om ruimtelijke relaties te visualiseren. Bovendien bleek de
reactietijd een lineair verband te hebben met de grootte van de geschatte afstand. Tenslotte werd de cognitie van afstand vergeleken met de perceptie van
afstand (Baum, 1977; Baum & Jonides, 1979). Hen analyseerde

vergelijkende

oordelen betreffende afstand onder twee condities: in de eerste waren de afstanden weergegeven (de perceptie van afstand) en in de tweede conditie werd
de respons gemaakt zonder visuele hulpmiddelen (de cognitie van afstand). Op
grond van de patronen van reactietijden en gemaakte fouten concludeerden de
onderzoekers, dat verschillende mechanismen betrokken moeten zijn bij de vergelijking van afstanden in de twee gebruikte condities.
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3.2.

Als mensen geconfronteerd worden met een nieuwe

omgevin~

nemen zij informatie

op (perceptie) om de omgeving te leren kennen (om een cognitieve representatie
op te bouwen). Deze notie en de aanname dat informatie over een nieuwe omgeving of ongewone kenmerken van een omgeving vlot wordt verzameld en toegevoegd aan de bestaande kennis over de
het eerst

omgevin~

is door Nahemow (1971) voor

onderzocht. Zij confronteerde proefpersonen met een

zeer ongewone omgeving en onderzocht de ontwikkeling van cognitieve kaarten
in samenhang met observaties van het gedrag van de
plaats onderzocht zij de relatie van kenmerken van de omgeving met perceptie
en leren. Het verband tussen het openlijke gedrag (exploratie) en de vaardigheid om de sequentie van de gebeurtenissen in de experimentele omgeving onder
woorden te brengen of te tekenen bleek sterk. Eventuele emotionele reacties
van de proefpersonen hielden geen verband met elkaar noch met de prestatie
wat betreft de exploratie van de omgeving of het tekenen van een kaartje.
De ontwikkeling (microgenese) van cognitieve kaarten van een nieuwe omgeving
onderzocht door Devlin (1976}. Het onderzoek vond plaats in een kleine stad.
De cognitieve kaarten van nieuwe inwoners ontwikkelden zich snel. De ontwikkeling gaf een toenemende diversiteit van de gerepresenteerde kenmerken te zien,
terwijl het gerepresenteerde gebied op zijn beurt ook groter werd.

3.3.

Binnen de omgevingspsychologie is niet veel onderzoek gedaan naar de perceptie
van kleur. Sivik (1973} heeft een overzicht gegeven van de Zweedse literatuur
op dit gebied, waarbij de nadruk ligt op practische relevantie. Hij heeft ook
een op de praktijk gericht systeem ontwikkeld om kleuren te beschrijven.
Mogelijke oorzaken van
beschreven door Mikellides (1979). Hij onderscheidt twee categorieën van conflicten: intra-individuele conflicten afhankelijk van de
logische en psychologische toestand; en conflicten tussen individuen of groepen
(bijvoorbeeld tussen architecten en leken).
De relatie tussen de

betekenis van kleuren (bijvoorbeeld: warm of

koud) en fysiologische responsen is onderzocht door Stolper (1977).
Koele kleuren (zoals blauw) bleken een aversieve spanning te kunnen oproepen.
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3.4. Arc.hitectuur

De visuele waarneming en de daaruit veertvloeiende kennis van de architectonische vormgeving van de gebouwde omgeving berust op de principes die
gevonden zijn in fundamenteel perceptie-onderzoek. Een belangrijke groep
van principes komt voort uit het werk van de Gestaltpsychologen. Deze
principes staan bekend als de "Gestaltwetten":
de wet van de Prägnanz: het visuele systeem heeft de neiging aparte prikkels te integreren tot één geheel; uit deze wet vloeien de volgende vier
wetten voort:
- de wet van de nabijheid: de ordening van prikkels tot groepen op grond
van de relatieve grootte van onderlinge afstanden;
- de wet van de gelijkheid: de ordening van prikkels tot groepen op grond
van de overeenkomstige vorm;
de wet van de continuïteit: de neiging om ervan uit te gaan dat configuraties
zich voortzetten zoals ze beginnen;

~
i.. /':
I.{",.".

l
l ''''
/ ' ('h ·:_t-

I ( [I (
?

L

..

"

- de wet van de eenvoudige hoofdvorm: stimulus configuratiesworden gereduceerd
tot eenvoudige en zo groot mogelijke hoofdvormen.
Prak (1973) heeft de werking beschreven van deze principes bij de waarneming
~-"""'"'~-

van architectonische vormen.

··,

\

~

Ook spelen de principes van de ruimtelijke waarneming bij de perceptie van
architectuur een rol. Prak (1973) heeft van een aantal van deze principes \
\

I

aangegeven/hoe zij door ingrijpen van de architect;van invloed zijn op de
n.

perceptie van architectonische vormen. moor middel van patronen op vlakken,
'"'---

textuur van vlakken, reeksen accenten (bijvoorbeeld kolommen of kozijnen),
belichting, kleur, spiegels, lijnen, gekromde vlakken, overlap etc. kan de
ruimtelijke indruk van de vorm van gebouwen beïnvloed worden. Een bewuste
toepassing van deze principes kan de correcte waarneming van de ruimtelijke
relaties bevorderen, maarkan de werkelijke vorm ook versluieren. Een goed
voorbeeld van het laatste zijn de zgn. "distorted rooms .. , waar Ames onder ...
~~mee

heeft gedaan (zie foto 2.1).

De structuur van de ruimtelijke waarneming is in 1.2. ter sprake gekomen.
Het onderzoek van Beek (1967) dat wij daar bespraken, is vooral relevant
voor de perceptie en cognitie van architectonische ruimten. Beek vond dat
ruimtelijke kenmerken in vijf categorieën verdeeld kunnen worden:

__

a) diffuusheid,
b) openheid, cl verticali_t:..E?l..t versus horizontaliteit,
._..,__ ..
.".,.,....,..__,..,.
,_, .-;-.-~~--····-"'

-

d) zwaartepunt op de horizontale as en el zwaartepunt op de verticale as.
Volgens Beek spelen deze vijf categorieën ~n d('! J>~rceptie en cogn..it:fe van
ruimte een belangrijke rol, en wel in het bijzonder met betrekking tot de

I
I

'1

'j..

i:,.

~ ..
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Foto 2.1: De distorted room van Ames
(uit:

Ittelson

et al., 1974, p.116)

betekenis, die een ruimte voor mensen 'heeft. Samen met de hierboven beschreven
Gestaltwetten en de principes van de ruimtelijke waarneming geven Beck's
categorieën de mogelijkheid tot eert besChrijving van arcbitec.tuur, jie niet
al te abstract is en toch vrij volledig, en die aansluit bij het aspect van
de ..beleving van architectuur.
In het bovenstaande is uitgegaan van psychologische kennis over de waarneming. Deze kennis en de bijbehorende methoden van onderzoek zijn toegepast op een bepaald gebied: de architectuur. Vanuit een enigszins andere
invalshoek benaderde Arnheim (1977) de waarneming van architectuur. Uit de
vele effecten van het werk van de architect lichtte hij de visuele en liet
daarop los wat er aan psychologische kennis beschikQaar is. Hij analyseerde
onder andere de visuele indruk van verticaliteit en horizontaliteit, het
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verschil tussen verschijningsvorm en werkelijke vorm en de indruk van orde
respectievelijk wanorde. Ten dele maakte hij daarbij gebruik van de
hierboven geschetste principes.
Een vierde groep van principes, die een rol spelen bij de

wa~~A§ming

van

archi tecêliiu:t 1 zi-jn wetmatigheden met bEitrekking tot de mooie of goede
vorm. Trowbridge (1977) stelde dat bepaalde psycho-fysische principes
van harmonische trilling en evenwicht nog altijd erkenning ontberen als
principe van harmonie of goede vorm. Voorbeelden zijn de Gulden Snede en
de Fibonacci-reeks (deze reeks is opgebouwd uit elementen, zodanig dat ieder
element de som is van de vorige twee: 1, 1, 2, 3, 5, etc.). Principes
van harmonie en goede vorm zijn al eeuwenlang gebruikt in de muziek, in de
beeldhouw- en schilderkunst en in de architectuur. Volgens Trowbridge
vormen deze wetmatigheden een psychologische basis van de esthetische
waarneming.
We noemen in het kader van de besproken principes een drietal experimenten,
waarin het gaat om de waarneming van respectievelijk de detaillering, de
openheid en de grootte van een ruimte.
Dainoff et al. (1975) onderzochten de volgende vraagstelling: hoeveel
detaillering moet er aan een deel van een gebouw worden toegevoegd eer een
naïeve waarnemer, in vergelijking tot een architect, een verandering opmerkt?
Zij vonden dat het toevoegen van details vrijwel onopgemerkt blijft totdat
de complexiteit van de gebruikte stimulus met een factor 2,5 was toegenomen.
Boven deze waarde daalden de reactietijden (dit was één van de door de onderzoekers gebruikte afhankelijke variabelen) scherp.
De hypothese, dat de mate van openheid van een architectonische ruimte bepaald
wordt door de verhouding tu~sen de hoogtè' van de omgrenzing van de ruimte
en

de'~.fstand

tot de omgrenzing, terwijl de grootte van de ruimte zelf er

niet toe doet, is onderzocht door Hayward & Franklin (1974). Zij

gebruikten

perspectieftekeningen van verschillende rechthoekige ruimten. Hun resultaten
ondersteunden de hypothese. De ervaring van openheid kan kennelijk beinvloed worden door de ontwerper onafhankelijk van de beschikbare ruimte.
De hoeveelheid meubels in een kamer heeft invloed op de ruimtelijke indruk,
die de kamer maakt. Met betrekking tot deze invloed kan men twee vragen
stellen: a) hoe ruim wordt een kamer ervaren en b) hoe groot wordt een kamer
geschat, afhankelijk van het aantal meubels in de kamer. Imamoglu (1973)
vergeleek drie condities (leeg; gemeubileerd; en met zeer veel meubels) met
een contröle conditie (standaard-inrichting van een identieke kamer).
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De schattingen van de grootte van de experimentele kamer varieerden

van

groot naar klein over de drie condities. Daarentegen werden zowel een lege als
een overvolle kamer als minder ruim ervaren dan een gemiddeld gemeubileerde
kamer. Tot een bepaalde (optimale) waarde draagt meubilering bij aan de
indruk van ruimtelijkheid. Boven deze waarde gaat de positieve invloed
echter over in een negatieve.
Hesselgren (1975) heeft in een schets van de structuur van de perceptie
van architectuur aangegeven welke attributen van stimuli (in dit geval
gebouwen) een rol spelen. Achtereenvolgens: vo~~' kleur, belichting,
."........

''

~·'·'""

betekenis, esthetiek, expressie, functie, evaluatie. Categorieën, die
in de perceptie van architectuur een rol spelen, zijn onderzocht door
Oostendorp

...

& Berlyne (1978a.,b,c) (zie ook 1.2.). Bij de analyse van de over- .. - - - .-

eenstemmings- en verschil-oordelen van hun proefpersonen vonden zij een
viertal dimensies: helderheid, hedonische toon/arousal; onzekerheid; familiariteit. Deze dimensies bleken ook te gelden voor andere data, die verzameld waren
in een onderzoek over explorerend gedrag en in een onderzoek naar preferenties.
Collins (1969) valideerde dergelijke door hem gevonden perceptuele dimensies
van architectuur aan gedragscri ter ia.
Appleyard (1969) heeft van een aantal attributen van gebouwen onderzocht
in hoeverre deze belangrijk zijn in het beeld dat beschouwers zich var
gebouwen vormen en in hoeverre zij in het geheugen gerepresenteerd zijn.
De onderzochte attributen zijn:

b~g;lng,

vlaktebehandeling, kwaliteit en borden

CQ_ntour, grootte, vorm, opper.. tekens. De genoemde attributen

bleken onderling samen te hangen (gemiddelde correlatie r = .50). Appleyard
onderzocht ook of gebouwen herinnerd werden door zijn proefpersonen, hij
deed dit aan de hand van kaarten van de omgeving, van vragen en van een
rondgang door de omgeving. De vormattributen correleerden laag (gemiddelde
correlatie r = .36), maar vrij consistent met de geheugenscores. De eerste
vijf attributen spelen volgens de auteur een rol bij de herinnering van
gebouwen. Daarom is het belangrijk voor de ontwerper om met deze attributen
rekening te houden. Naast deze perceptuele en cognitieve attributen van
architectuur onderzocht Appleyard nog de zichtbaarheid in de stedelijke
omgeving en het gebruiksbelang ervan in relatie tot de herinnering van
gebouwen (Appleyard, 1969). Als men de herkenning van gebouwen als index
\

van de representatie in het geheugen hanteert, dan is karakteristieke

1 vorm een attribuut dat nauw samenhangt met het al. of niet herkennen van

-65-

Ç een

gebouw (Sadalla & Burroughs, 1978).

De sociaal-economische klasse van de beschouwer blijkt enige invloed te
hebben op de cognitieve representatie van architectuur (Verderber & Moore,
1977). Mensen van verschillend sociaal-economisch niveau gebruiken wel
dezelfde categorieën.in hun oordeel over gebouwen, maar hechten niet
hetzelfde belang aan een bepaaldecategorie.
Een interessante benadering van de omgevingsperceptie komt voort uit de
informatietheorie. De vraagstelling, die in dit soort onderzoek centraal staat
( is: wat is de invloed van de informatiewaarde van een omgeving op het
perceptuele proces? Het blijkt, dat naarmate de onzekerheid

(=

de informatie-

waarde) van een omgeving toeneemt (de redundantie neemt dan af), het aantal
oogbewegingen van een beschouwer evenredig toeneemt (Pyron, 1971). De
informatie van aspecten van de omgeving (zoals vorm, ruimte) is additief,
wat betreft de invloed op het aantal oogbewegingen.

3. 4.1. De perceptie

e~5C:~~it_:!..':._\l~~c~-~.:tectuur

door kinderen

Kindertekeningen geven vaak duidelijk weer, wat kinderen belangrijk vinden
in de verschijningsvorm van gebouwen. De tekeningen van kinderen uit een
bepaalde leeftijdsgroep hebben dikwijls in het oog springende overeenkomsten.
Deze beide overwegingen hebben onderzoekers ertoe gebracht om de ontwikkeling
van de perceptie en vooral van de cognitie van architectonische vormen bij
kinderen te onderzoeken met behulp van door kinderen gebruikte expressiemiddelen, zoals tekeningen en bouwsels van klei of blokken.
Piaget heeft zich uitvoerig bezig gehouden met de ontwikkeling van de
cognitie van tijd en ruimte bij kinderen. Thornberg (1973) heeft onderzocht
of de ontwikkeling van het concept "plaats om in te wonen" verloopt volgens
de stadia in de theorie van Piaget. Hij liet kinderen van verschillende
leeftijden een huis maken van klei of blokken en vervolgens een tekening
van een huis. De analyse van de modellen, de tekeningen en van dé verbale
protocollen van de kinderen gaf de onderzoeker aanleiding te concluderen, dat
de data in overeenstemming waren met de stadia van Piaget's theorie over
logische concepties van tijd en ruimte bij kinderen, zowel met betrekking
tot de perceptie als de mentale abstractieniveaus.
Als kindertekeningen een expressie zijn van het beeld dat kinderen hebben,
wat is dan de functie van bepaalde veel voorkomende kenmerken? In het geval
van tekeningen van een huis: waarom is een dak bijna altijd een zadeldak,
waarom zijn details - deurknop, bel - zo belangrijk, waarom hebben ramen
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vaak gordijnen, waarom hebben huizen zo dikwijls een schoorsteen, rook,
gras, bomen, etc., waarom moet de zon erbij getekend worden? Dit komt
volgens Rand (1972), omdat het beeld
hebben

dat kinderen van een (of hun) huis

niet alleen de fysieke verschijningsvorm omvat, maar ook alles,

wat het huis voor kinderen betekent: hoe zij de sociale structuur ervaren,
het gevoel van veiligheid en bescherming
die

dat het huis geeft, de activiteiten

er plaatsvinden etc. De tekeningen, die kinderen van huizen maken, weer-

spiegelen niet alleen de ontogenese van de cognitie van ruimte en vorm,
maar ook de ontogenese van de symbolische betekenis. In dit licht zijn
kenmerken, details en anomalieën van kindertekeningen te verklaren.
Men kan ook het beeld, dat kinderen van andere omgevingen hebben, onderzoeken
door tekeningen of modellen te laten maken.
schoolklassen (Rivlin et al., 1974; Siegel

Bijvoorbeeld van
&

Schadler, 1977). Het onÇlerzoek

van Rivlin et al. is een onderdeel van een studie over zogenaamde open klassen.
Zij onderzochten of het mogelijk is door kinderen een maquette te laten
samenstellen van een klaslokaal. Het bleek dat de kinderen op deze manier
konden weergeven hoe een bestaande ruimte is ingericht en verdeeld in
functionele gebieden (hun eigen klas) , alsmede hoe ze het liefst wilden
datdeze ruimte eruit zag (veranderingen in hun klas).

Siegel & Schadler

(1977) vonden dat de jongens bij het samenstellen van een maquette van hun
klas minder fouten maakten dan de meisjes, terwijl voor de onderzochte groeF
als geheel gold, dat meer ervaring tot betere resultaten leidt.

3.5.

Woonomgeving en buurt

In deze paragraaf komt onderzoek aan de orde betreffende de woonomgeving
("home area") en de buurt.

~---

·--

.... ---------------·

Onder~ochte_yra~9stellingen

zijn: a) we:lcka----

..... .

technieken kun~e:?-_ge:1Jx1Jikt worden om de waarneming en voorar-de cognitieve
af!Jeelding. van de woonomgeving respectlevelijk-de buurt te onderzoeken,

en:-·m- wat houdt- het beeld in' ·dat me~ sen hebben van hun woonomg~ving en hun buurt
Met betrekking tot de eerste vraagstelling kan het volgende opgemerkt
worden. De technieken, die bij perceptie- en cognitieonderzoek in de
omgevingspsychologie gebruikelijk zijn, kunnen toegepast worden. De benadering van proefpersonen varieert van huisbezoek door de onderzoeker (Lee,
1968), tot aan werving via een plaatselijke krant (Goodey et al., 1971).
De meest gebruikte ~espons is het tekenen van een kaart. Als deze technieken
gebruikt worden, doen zich echter problemen voor, die verband houden met de

-67-

tweede vraagstelling. De "buurt" houdt voor respondenten meer in dan een
representatie van ruimtelijke relaties.
Het gebied rond de eigen woning heeft een speciale betekenis voor mensen
en zij zijn in staat de grens van dit gebied op een kaartje aan te geven
{Everitt & Cadwallader, 1972; Haney & Knowles, 1978; Lee, 1968). De grootte
van dit gebied en de ligging van de grenzen variëren nogal. De onderzoekers geven hiervoor uiteenlopende verklaringen. Enerzijds zou het kunnen
liggen aan de gebruikte techniek en meer in het bijzonder aan de wijze,
waarop de onderzoeker de techniek gebruikt. Spencer (1973) bijvoorbeeld
vond grote verschillen tussen drie manieren, waarop cognitieve kaarten van
de buurt geconstrueerd worden: een gestructureerde methode (tekenen op een
kaart van de omgeving); een vrije methode (de respondent tekent de omgeving
zelf en geeft daarin aan wat de buurt is); en verbale beschrijvingen.
Anderzijds is het mogelijk dat gevonden verschillen samenhangen met de tweede
vraagstelling, die in dit onderzoek centraal staat: wat houdt het beeld in,
dat mensen van hun buurt hebben? Dit zou kunnen liggen aan verschillen in
bezigheden (bijvoorbeeld tussen vrouwen en mannen}, die leiden tot verschillen in gedrag in de woonomgeving en in tijd, doorgebracht in die omgeving
(Everitt & Cadwallader, 1972). Greenbie (1975) vergeleek de cognitieve kaarten
van een buurt, getekend door onderzoekers, taxi-chauffeurs, wijkverpleegsters
en bewoners, met de wijkenkaart van de plaatselijke planologische dienst. De
verschillen tussen de kaarten waren terug te voeren tot de verschillen tussen
de voornaamste bezigheden van de respondenten.
Een tweede mogelijkheid is, dat deze verschillen verband houden met het
karakter van de onderzochte omgeving: buitenwijk of binnenstad, is de
buurt al dan niet onderscheidbaar door karakteristieke bouwstijl, grenzen
(park, spoorlijn, rivier, etc.) of andere eigenschappen (zakendistrict,
rosse buurt, kunstenaarsbuurt, etc.) (Haney & Knowles, 19781.
De derde verklaring van deze verschillen gaat uit van theoretische over ....
wegingen betreffende aspecten van het beeld, dat mensen van de eigen buurt
hebben. Dit beeld bestaat niet alleen uit een representatie van ruimtelijke
relaties, maar een zeer belangrijke component omvat de sociale relaties,
die door het individu in zijn omgeving onderhouden worden. De "buurt" zou
dan beschreven kunnen worden als een "sociaal..-.ruimtelijk schema" (Lee, 1968,
1973). Met schema wordt bedoeld: de interne representatie van relaties, die
in de werkelijkheid bestaan. Deze representatie houdt ,n,auw verband met de
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werkelijkheid om ons heen, maar zij is niet geheel

daarm~in

overeenstemming,

noch volledig. Bovendien wordt een schema regelmatig gemodificeerd op grond
van inkomende informatie. (Het begrip schema werd oorspronkelijk gebruikt
om de neurale grondslag aan te geven voor complexe bewegingen zoals schaatsen,
het slaan met een golfstick, etc. Het werd later ook gebruikt om cognitieve
representaties aan te duiden, die onderling nauw met elkaar samenhangen,
zoals van een bepaalde klasse van problemen (Neisser, 1976) en in ons geval
van de sociale en ruimtelijke relaties in een bepaalde omgeving (zie ook
Lee, 1973, p.97-98)).
Lee (1968) toonde aan, dat het schema van de buurt qua grootte en samenstelling zowel afhangt van de fysieke omgeving, als van eigenschappen van
de persoon. De invloed van een aantal fysieke aspecten van de omgeving heeft
Lee gekwantificeerd door middel van een zogenaamd "buurtquotiënt".
Dit is een index, die gebaseerd is op de verhouding tussen de door de
respondent getekende "buurt" en een gebied rond de woning met een straal
van 800 meter, wat betreft vier fysieke aspecten: oppervlakte, aantal
woningen, aantal winkels en aantal openbare gebouwen. De volgende subjectvariabelen hadden invloed op het buurtquotiënt en dus op het schema van de
buurt: sociale klasse, bewoningsduur, leeftijd, locatie van het werk van de
man, stad van herkomst en het soort woning. De respondenten hadden meer
vriendschappelijke relaties en clublidmaatschappen binnen een straal
van 800 meter rond hun huis, dan daarbuiten. De oppervlakte van het gebied,
dat de respondenten als hun buurt omschreven, bleef constant ongeacht de
bebouwingsdichtheid van de omgeving.
3.5.1. Kinderen en hun woonomgeving, buurt
De ontogenese van de kennis, die kinderen van hun omgeving hebben, heeft
twee aspecten. Aan de ene kant zien we dat

h~t

gebied, dat kinderen verkennen,

groeit naarmate ze ouder worden. De stadia, zoals ze in de literatuur omschreven worden, volgen de gebieden, waarin het kind zich beweegt naarmate
zijn actieradius groter wordt: kamer, huis, straat, buurt, stad, streek
(Andrews, 1973). Anderzijds verdiept zich de kennis, die het kind van de
omgeving heeft. Meer kenmerken en ruimtelijke relaties van de omgeving
worden gerepresenteerd, terwijl de operaties, die op deze informatie
kunnen worden uitgevoerd steeds verfijnder worden. Dit aspect van de ontwikkeling hangt samen met de cognitieve ontwikkeling als geheel (zie ook 1.1.).
Andrews (1973) toetste de kennis van schoolkinderen over de locatie van
saillante punten in hun stad (gebouwen, parken, etc.). OUdere kinderen
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bleken locaties correct te kunnen aangeven over een groter gebied dan
jongere kinderen. Binnen een leeftijdsgroep bleek de afstand van een locatie
een belangrijke invloed te hebben op de juistheid van de respons. Beide
resultaten geven steun aan wat hierboven is gezegd met betrekking tot het
eerste aspect van de ontogenese van de omgevingscognitie.
Als kinderen gevraagd wordt een kaartje van hun buurt te tekenen blijkt het
karakter van de getekende producten nogal te verschillen, zelfs binnen één
leeftijdsgroep. We zien picturale kaarten (waarop de uiterlijke verschijningsvorm van de omgeving is weergegeven, de huizen zijn bij voorbeeld getekend
alsof ze plat zijn neergelegd naast de straat); schematische kaarten (vergelijk dienstregelingskaarten van de spoorwegen); diagram-achtige kaarten
(zonder herkenningspunten); en plattegronden (herkenningspunten zijn wel
aangegeven) (Ladd, 1970). Opvallend is,dat Ladd geen relatie vond tussen het
soort kaart dat de kinderen tekenden en hun leeftijd, de klasse waarin zij
zaten en de tijd dat ze in de buurt woonden.
Verschillen tussen kaarten, die kinderen tekenen van hun buurt, blijken samen
te hangen met het milieu, waaruit de kinderen voortkomen. De leefstijl heeft
invloed op het gedrag en op het belang dat gehecht wordt aan aspecten van
de omgeving. Dit leidt tot een voor de groep karakteristiek "beeld" van de
omgeving. Maurer & Baxter (1972) vergeleken kaarten, getekend door jongens
en meisjes van verschillende leeftijden en uit drie ethnische groepen afkomstig. Zij vonden verschillen tussen de drie ethnische groepen op een
aantal aspecten van de kaarten. Er bleek geen verschil tussen de leeftijdsgroepen, noch tussen jongens en meisjes. Een dergelijke invloed van het
milieu vond Barbichen (1975) ook. Hij vergeleek de buurtkaarten van kinderen
uit de stad met die van plattelandskinderen.
Een belangrijke variatiebron in onderzoek van individuele kaarten is gelegen
in de vaardigheid van respondenten om te tekenen en om te tekenen wat men weet.
In het geval dat kinderen aan het onderzoek meedoen, kan het begrijpen en onthouden van de opdracht daar nog aan toegevoegd worden. Andersen

&

Tindall (1972)

beproefden daarom een meer gestructureerde methode. Zij lieten kinderen op
foto's van de buurt de volgende dingen aanwijzen: hun huis, school, de huizen
van hun beste vrienden, speelplaatsen, wandel- en fietspaden en gevaarlijke
plaatsen. Andersen & Tindall analyseerden daarna de verschillende afstanden,
die tussen de locaties gemeten konden worden. Zij vonden verschillen in actieradius tussen jongens en meisjes en tussen leeftijdsgroepel): jongens en oudere
kinderen kwamen verder van huis dan meisjes en jongere kinderen.
Dat de cognitieve representatie in sterke mate bepaald wordt door de activiteiten, die men in de omgeving ontplooit, demonstreerden Piek & Beer (1978).
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deze kinderen aan plaatsen hechtten, werd bepaald door de mogelijkheden, die
geboden werden voor verschillende vormen van spel.
3.6. Stedelijke omgeving
Het onderzoek op het terrein van de perceptie en cognitie van de gebouwde
omgeving is zonder twijfel enorm in de belangstelling gekomen door een publicatie van Lynch (1960) • Hij heeft als een der eersten een poging ondernomen om belangrijke kenmerken van de ruimtelijke omgeving, die een rol spelen
in de perceptie en cognitie, te beschrijven. In zijn boek "The image of the
>.. city"

gaf Lynch de resultaten van zijn studies weer. De vraagstelling van zijn
···~

/

onderzoek was: welke

el~menten

---.-·-"-

bruikt om deze '?!ll9§. 'iÜD.g..te
deze omgevin9:_te

van de. --fysieke
omgeving .....worden_dQo:J::mensen
.
------------ '---- -------------"'""'_,

"le:;::en~'_,

J:~schrijyen?

~---·-·

''

om zich.. er eenbeeld. Véin .t:t:! yormen en om

Hij liet getrainde observatoren in drie steden

een gebied van ongeveer 2,4 bij 4 km te voet verkennen. Zij moesten verschillende elementen van de stedelijke omgeving in kaart brengen, hun zichtbaarheid
en hun opvallendbeid bepalen alsmede de onderlinge verbindingen, barrières
en andere relaties. Voorts interviewde hij een aantal inwoners van elk van de
drie steden. De beelden, die mensen van de steden hadden, bevatten vijf
categorieën van verwijzingennaar fysieke vormen of

kenmer~en.

Lynch noemde

deze vijf categorieën de "elementen" van het stadsbeeld: paden, randen of
grenzen, districten, knooppunten en oriëntatiepunten (vertaling van: paths,
edges, districts, nodes, landmarks). Voorbeelden van paden zijn straten, voeten fietspaden; randen of

zijn bij voorbeeld een gevelwand, een omhei-

ning van een park en een kademuur; districten zijn bij voorbeeld een zakenwijk,
de Jordaan, de Schilderswijk; knooppunten wordengevormddoor pleinen, stations
e.d.: waar paden samenkomen of elkaar kruisen; oriëntatiepunten zijn vaak
markante gebouwen, monumenten en beroemde plaatsen.

Z~nproefpersonen

gebruikten

de elementen bij het waarnemen, kennen, herkennen en beschrijven van een stedelijke omgeving. We kunnen daarom spreken van een vijftal cognitieve categoriën
die de tegenhangers zijn van kenmerken van de.fysieke omgeving.
----..__'rDe "leesbaarheid" van een omgeving heeft niet alleen te maken met de mate,
.

__ t\,,

.waarin de elementen die Lynch noemde, voorkomen. De complexiteit van de stede ...

r-~,._.

.. -.

..

.

..................... "'

V lijke omgeving, gezien vanuit het gezichtspunt van de gebruiker - bij voorbeeld

de wandelaar -

~~~?t

ook invloed uit op de perceptie. Rapopart & Hawkes (19701

stelden in dit verband het

optimale perceptuele input-

waarde. Dit idee baseerden zij op het feit dat er voor zintu.:i:gelijke stimg::l,êc:-....
tie een oE!imaal niveau is aan te wijzen. Afwijkingen (het individu ontvangt
."-----·- ···-·---. . . . '-·--·-·····----------~· --- ... - ..... -· -- - ...
minder of meer stimulatie dan deze optimale waardel worden als onprettig er-

~--

varen en er kunnen bijverschijnselen optreden (bijvoorbeeld concentratiestoornissen).
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In het uiterste geval worden deze afwijkingen van het optimale niveau
"deprivatie" respectievelijk "overlading" genoemd. Bij stimulatie
het optimale niveau verloopt de opname en verwerkingvan informatie het
'------~-~----~-~---

--

beste. Volgens Rapopart & Hawkes kan de perceptuele inputwaarde van de
stedelijke omgeving mede bepaald worden door de complexiteit van deze
omgeving te laten schatten door proefpersonen en door getrainde beoordelaars.
de

stedelijjç~

om-

geving:
I

-

/ff-d~ operationele, met betrekking tot doelen en taken, die bereikt en

\

uitgevoerd moeten worden

~)

de responsieve, met betrekking tot de fysieke eigenschappen van de ruimtelijke omgeving (vergelijk Lynch, 1960)

dl

de inferentiële, met betrekking tot het opbouwen van een probabilistisch,
generaliseerbaar systeem van omgevingscategorieën,

-concepten en

-relaties, die tesamen een persoonlijk stedelijk model vormen.
hij de kennis van de stedelijke omgeving - naar
Bruners ontwikkelingsstadia - onder in drie modi: de enactieve, de iconische

----------------~----··--. ..
c

en de symbolische moduS'~ peze drie modi betreffen representaties in termen
respectievelijk hand~J-J~n_gen_,
be~!qen en symbolen (semantische categorieën).
Lee heeft een aantal benaderingen in de analyse van de cognitie van de stede~--~---~

lijke omgeving met elkaar vergeleken (Lee, 1976a). De manier, waarop Lynch
(1960) en Appleyard (1970) de structuur van de stad onderzochten, noemde Lee
de

~g_ti(3~-~

benadering: de omgeving wordt

oné,l~:t:~<:><::l1_'f:_.~oals eE:!_!'!_~SL§lX!!.êll1~.r

ziet. In zijn concl1.1sie stelde Lee dat de stedelijke omgeving ook opgevat kan worden als een configuratie van sociaal-ruimtelijke schemata in navolging van zijn eigen onderzoek van de buurt (zie ook 3.5.). Goede aspecten
van een aantal benaderingen kunnen aldus gecombineerd worden in de analyse
van de subjectieve structuur van de stad (Lee, 1976a}.
Mensen gebruiken verschillende methoden om hun kennis over de structuur van
de stad te ordenen, getuige een aantal verschillende ordeningsprincipes in
door proefpersonen getekende kaartjes. Appleyard (1970} onderscheidde drie
methoden: de associatieve, de topologische en de positionele. Binnen iedere
methode is er ook nogal wat variatie. Toch kon Appleyard conclusies trekken
over het soort elementen, dat voornamelijk in de kaarten gebruikt werd, en
over het aantal en het soort fouten, dat in de kaarten voorkwam.
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Men kan het beeld, dat mensen hebben van de stad,ook op andere manieren
onderzoeken

dan met behulp van geschetste kaartjes. Lynch & Rivkin (1959)

vergezelden hun informanten op een wandeling in de stad en tekenden gebeurtenissen en uitspraken op. Ook Lowenthal & Riel (1972b) lieten hun proefpersonen een wandeling maken, daarna legden zij hun een vragenlijst voor.
Het beeld, dat mensen Vc:!:!l_E!en .$tél(:'!hebben, omvat t~eE!___~_E!.~~~~::~_::LJ:<:!.. ~~pect~_!l_•___~
Enerzijds zien we de structuur, :waa;t;-in.-de-locatievan elementen van de ge----bouwde omgeving is gerepresenteerd. AndGrzijds omvat het beeld de betekenis
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Howard,

1972; de Jonge, 1978a, b; Lynch, 1976; Rozell & Baxter, 1972). Hoofdstuk 3
is onder meer gewijd aan de betekenis van de gebouwde omgeving, daarom zullen
we hier verder niet ingaan op dit aspect van de cognitie van de stad.
De elemente!l, die Lynch voor het eerst onderscheidde in de stedelijke omgeving,
--

-~-----

bepalen in sterke mate de leesbaarheid van de stedelijke structuur. Aan de cognrEieve kant zijn zij van invloed op de voorstelbaarheid van deze structuur.
Welkê-eiemènten laten door hun eigenschappen met een grote waarschijnlijkheid
'een sclierpe-ftidrillCaêht~~ bij een wTïTekë-urige.waarneme!r? Va~d-~;:-·v-~~~dt ( 1979)
onderzocht geschetste plattegronden van een stad (Delft) en van een looproute
in die stad. Als belangrijke eigenschappen van elementen noemde hij:
centrale ligging
opvallende plaats in de structuur
ligging in een multi-functioneel gebied
belangrijke functie of hoge bezoekfrequentie
grote afmetingen
historische betekenis en symboolwaarde
hoge belevingswaarde.
De beeldvorming wordt vergemakkelijkt, wanneer een combinatie van deze factoren
aanwezig is. In het onderzoek van van der VÓordt werden de vijf elementen, die
Lynch-neemde, in de kaartjes van de respondenten aangetroffen. Dit was ook het
geval bij een onderzoek in Antwerpen (Steffen & Van der Voordt, 1978a), in drie
Nederlandse steden (de Jonge, 1962) en in twee Italiaanse steden (Francescato
&

Mebane, 1973).

De relatie tussen de stedelijke structuur en oriëntatie is onderzocht door
de Jonge (1962). Naarmate de structuur gemakkelijker waargenomen kan worden,
\.___

.

kost het vormen van een beeld daarvan minder moeite. Helderheid van de stedelijke
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, structuur, de elementen van Lynch en hulpmiddelen (naamborden, wegwijzers)
de beeldvorming: De structuur van de cognitieve representatie
bepaalt het gemak waarmee de opgeslagen informatie getransformeerd kan
worden. Dit is nodig bij het vinden van een route door de omgeving. De Jonge
vond een directe relatie tussen de fysieke structuur van de stad en het gemak waarmee men zich in
Het is niet aannemelijk, dat alles wat iemand weet over een (zijn) stad, in
het kaartje, dat hij voor een onderzoeker tekent, vertegenwoordigd is. Het is
mogelijk dat een andere methode kennis aan het licht brengt, die in zo'n
kaart niet terug te vinden is. We zouden de proefpersoon bijvoorbeeld afbeeldingen van gebouwen, straten enz. kunnen laten zien en nagaan of hij deze
herkent. Deze aanpak is gevolgd door Milgram & Jodelet (1976) in Parijs
en door Milgram et al. (1977) in New York. In het eerste onderzoek
vroegen de onderzoekers een kaart van Parijs te tekenen, daarbij lettend
op de volgorde, waarin de elementen getekend werden. Van de elementen, die in
alle kaarten voorkwamen, werd een kaart samengesteld. In deze "aggregaat"-kaart
is bovendien grafisch weergegeven, wat de relatieve frequentie van een-element
in de steekproef was. Vervolgens werden associatieve verbanden onderzocht tussen
verschillende elementen om meer te weten te komen van de structuur van het stadsbeeld. Voorts vroeg men de proefpersonen of zij een aantal foto's herkenden.
Tenslotte werd het oordeel gevraagd over een aantal sociale aspecten van (delen
van) Parijs. Het resultaat van het onderzoek is een psychologische kaart van
Parijs, waarin veel kennis (cognitieve kaarten, de structuur van de cognities,
de recognitie van de stedelijke omgeving; daarnaast ook sociale cognities) van
veel inwoners gerepresenteerd is.
In het tweede onderzoek ·(Milgram et al., 1977} beperkte men zich tot het bepalen
van de gedeelten van New York,
,

di~e
...... ___het
.

makkelijkste te herkennen waren, respec-

tievelijk die het moeilijkst te herkennen waren. Hiertoe werden over de stad
verspreid 152.punten aangewezen, waarvan foto's werden gemaakt. Een geografisch
representatieve steekproef van 200 New Yorkers werd gevraagd van

de foto's

zo nauwkeurig mogelijk aan te geven waar ze genomen waren. De onderzoekers
gebruikten drie identificatieniveaus: het district, de buurt en de straat. De
foto's die in Manhattan genomen waren, werden in elk van de drie gevallen het
best herkend. Het was opvallend dat de respondenten vaak meer van Manhattan herkenden, dan van hun eigen district. Zij herkenden in hun eigen district
meer punten, dan in andere districten (afgezien van Manhattan). Het lijkt er
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wel op dat het beeld, dat New Yorkers van hun stad hebben,voornamelijk bepaald
wordt door Manhattan. Dit zou samen kunnen hangen met verschillen in leesbaarheid, respectievelijk voorstelbaarheid tussen Manhattan en de andere districten.
Het centrum van de stad verschilt van de rest, doordat er meer winkels zijn,
J

I meer culturèle voorzieningen (zoals theaters, bioscopen), meer voorname open-

bare gebouwen (stadhuis, kerken) en centra van handel (de beurs, hoofdkantoren
van banken). Dikwijls heeft het centrum ook historische betekenis. Niet alleen
zijn er verschillen in beleving te verwachten, tussen het hart van de stad en de
omliggende gebieden (zie hoofdstuk 3), maar we hebben ook gezien dat er verschillen zijn aan te wijzen in de perceptie en cognitie tussen het centrum en
de rest van de stad (Milgram et al., 19771. Ook de Jonge heeft hier al op gewezen (1962). Quackelbeen (1971) constateerde in Gent, dat binnen zijn proefgroep een

eenvoudig en duidelijk structuurbeeld van het centrum bestond.

Dit stemt overeen met de conclusie van andere onderzoekers, die in andere
steden en vaak met andere technieken het beeld onderzochten dat stedelingen
van het stadscentrum hebben (de Jonge, 1962

; Milgram & Jodelet, 1976;

Milgram et al. , 1977 ).
Winkelcentra hebben, vooral in stedelijke omgevingen van meer recente datum,
vaak een centrum-functie. Fahle & Schmidt (1978) onderzochten de perceptie van
de fysieke en sociale omgeving in het voetgangersgebied van een winkelcentrum
in relatie tot het gedrag·. Downs ( 1970) bepaalde, met behulp van een semantische
differentiaal, de cognitieve structuur van een winkelcentrum. Olshavsky et al.
(1975) vergeleken de cognitieve afstand tot verschillende supermarkten met de
werkelijke afstand. Le May & Aronow (19771 onderzochten het verband tussen de
complexiteit van de gebouwde omgeving in een winkelcentrum en kijkgedrag. De
uitkomsten van deze vier studies kunnen we als volgt samenvatten:
Mensen stemmen hun gedrag af op hun waarneming van de fysieke en sociale
omgeving: etalage kijken, doorlopen, uitrusten, dralen etc. kan voorspeld
worden aan de hand van kenmerken van de fysieke en sociale omgeving van
een winkelcentrum.
Het is mogelijk om de cognitieve structuur van een winkelcentrum te bepalen.
De cognitieve afstand hangt meer samen met de bezoekfrequentie dan met de
werkelijke afstand.
Mensen kijken langer naar een complexe omgeving dan naar een eenvoudige.
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Er is nogal wat onderzoek gedaan naar de

p~rce:ptie.

en

ç:og11~tie. van~de.

omgeving
door bepaalde
qröepen
(samengesteld op grond van beroep, sociaal,. .
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economische klasse, woongebied etc.).
Francescato & Mebane (1973) onderzochten het beeld, dat inwoners van twee
grote steden (Milaan en Rome) hebben van hun stad. Zij lieten kaartjes
tekenen, die zij analyseerden volgens de methode van Lynch. Daarnaast verzamelden zij verbale data. Ouderen en mensen uit de lage sociaal-economische
klasse weigerden vaker om een kaartje te tekenen dan jongeren en personen
uit hogere sociaal-economische klassen. De kaarten, die van de twee steden
'

)werden getekend,verschilden in enkele opzichten van elkaar. Dominante fy\sieke kenmerken waren in beide gevallen gerepresenteerd; de verschillen
konden verklaard worden door de fysieke structuur van de steden zelf. Binnen
de beide steden werden verschillen aangetroffen tussen de volgende groepen:
de lagere en middenklasse (sociaal-economisch niveau); tussen autochtonen en
niet-autochtonen; en tussen jongere en oudere inwoners.
Onze kennis van de ruimtelijke omgeving berust op onze
__
,,. ' "

wordt op haar beurt gevormd door de fxsieke

/.~-inclusief

plaats~

.-.-~"-'""""'"

~rY.aring •.

Deze ervaring

waar wij ons bevinden

de bijbehorende grenzen in ruimte en tijd - èn door onze sociale

positie - met de normen die daaraan vast zitten. Zeer waars'chijnii)k is onze
cognitie van de omgeving dan ook een functie van deze factoren. Orleans (1973)
onderzocht, uitgaande van deze propositie, de ëogriitié van d8'"·stedelijke omgeving bij inwoners van Los Angeles, die verschilden wat betreft ethnische afkomst en sociaal-economische klasse. De samengestelde cognitieve kaarten van de
onderzochte groepen gaven grote verschillen te zien wat betreft grootte van het
gerepresenteerde gebied en gedetailleerdheid. De auteur spreekt in dit verband
van verschillende sociale werelden, die aan elkaar kunnen grenzen, maar niet in
elkaar overlopen. De kaarten geven echter geen antwoord op de vraag waarom inwoners van verschillende gedeelten van de stad er zulke totaal verschillende
beelden van de stad als geheel op na houden. Daarom werd per groep nagegaan
wat de grootte was van het gebied, waarbinnen vriendschappelijke contacten
werden onderhouden. De actieradius van

vriendschapp~lijke

contacten bleek goed

overeen te komen met de grootte van het gebied, dat op de cognitieve kaart
was gerepresenteerd.
Ook Goodchild (1974) onderzocht het verband tussen sociale klasse en de cognitie van de stedelijke omgeving. Hij onderzocht vier aspecten van deze relatie. Het bleek dat:
mensen, naarmate zij tot
beeld dat zij van hun omgeving hebbenr beter kunnen.wee:r"geven;
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de vaardigheid om de details van een waargenomen

~b]ect

te herinneren

onafn-ärikeÜjk is van iemands sociale ~la_~§l.E:!..L~-·-
watiemand het meeste interesseert in de omgeving, varieert met het
~ociaal-economisch

niveau (mensen uit de middenklasse letten meer op

.architectuur en cultureel of historisch belang;:ijke

keJliilerk~n};

binnen één sociaal-economische klassen mannen het beeld, dat zij van de
omgeving hebben, anders weergeven dan vrouwen.
Dit laatste werd ook gevonden door Orleans & Schmidt (1972). Het bleek in
hun studie, dat vrouwen meer oriëntatiepunten (landmarks) in hun kaartjes
(3.angaven dan mannen. Anderzijds hadden m,a11:n.E:!}! ..E=E:!I1 be.eld V::.ëi!LE!E:!ngroter gebied rond hun huis dan hun vrouwen. Dit
. ...
-- _____

~~11:~-s.~en
-- --·---.

~-·....

met mobiliteit in de

omgeving (hier: per auto).
De ervaring met de omgeving hangt nauw samen met iemands voornaamste bezigheden c.q. met zijn beroep. In de vorige paragraaf (3.5.} zagen we al op het
niveau van de buurt, dat de cognitie mede bepaald wordt door beroep en
bezigheden. Een interessant voorbeeld is het onderzoek van Leff & Deutsch
(1973), die de cognitieve structuur met betrekking tot de gebouwde omgeving
onderzochten bij architecten, anderen, werkzaam op het gebied van de gebouwde
omgeving en leken. Zij vonden dat:
architecten een minder gedifferentieerd systeem van verbale constructen
hebben dan de andere beroepsgroep, terwijl de leken het minst gedifferentieerde systeem bezitten;
allen, die in hun beroep te maken hebben met de gebouwde omgeving een meer
georganiseerd en meer gespecificeerd systeem bezitten dan de leken;
leken meer verbale constructen gebruiken, die refereren naar de mensen,
die de omgeving bevolken, dan de beide andere groepen;
de uitkomsten van hun onderzoek nogal verschilden van ander onderzoek,
waarin de semantische differentiaal werd gebruikt.
Tot nu toe is alleen onderzoek besproken, waarin het beeld centraal stond
van een omgeving, die voor de respondenten min of meer vertrouwd was. Welke
aspecten en kenmerken van de stedelijke omgeving zijn nu belangrijk, als men
zich moet oriënteren in een stad waar men nog onbekend is? Zannaras (1973)
onderzocht de invloed van de ruimtelijke vorm van steden op het belang, dat
gehecht wordt aan kenmerken, die bij de oriëntatie gebruikt worden. De proefpersonen in dit onderzoek moesten een routebeschrijving maken voor iemand, die
in de betreffende omgeving niet vertrouwd was. Het bleek, dat de herkennings-
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punten die daarbij gebruikt werden, gekozen werden

afhankelijk~van de,,~,

'

'

'ruimtelijke vorm van de omgeving (m.a.w. van de structuur van de stad.).
Iemand, die vreemd is in een stad, maakt al gauw gebruik van een plattegrond om zich te oriënteren. Er zijn methoden ontwikkeld, die het gebruik
van zo'n hulpmiddel bij het kiezen van een route door de stad

vergemakke-

lijken. Het is bijvoorbeeld gebleken dat zeer gedetailleerde kaarten minder
moeilijkheden geven bij de oriëntatie, als er een of andere codering in is
aangebracht met behulp van kleuren (Garland et al., 1979).
De stedelijke omgeving ziet er vanuit de auto, en meer in het bijzonder
vanuit een auto die rijdt over een snelverkeersweg, anders uit dan voor de
wandelaar, fietser en bewoner. Elementen van de omgeving, die voor de laatstgenoemden mede h.et beeld van de stad bepalen,zijn vaak vanuit een auto niet
zichtbaar. Dit komt enerzijds door een belemmering van het uitzicht (bij voorbeeld naar boven), anderzijds door de snelheid waarmee men zich beweegt.
Omgekeerd eisen langs de weg elementen de aandacht van de automobilisten op,
die voor anderen geen deel uitmaken van het beeld dat zij van de stad hebben
(zoals wegwijzers, opschriften, herkenningspunten). Appleyard et al. (1966)
ontwikkelden een notatiesysteem voor de waarneming van elementen van de omgeving door de inzittenden van auto's. Een zeer belangrijke invloed op de
waarneming van de stedelijke omgeving vanuit de auto wordt uitgeoefend door het
aanzicht van de weg zelf. Bochten, hellingen, vernauwingen en verbredingen van
de weg bepalen in sterke mate de indruk van de omringende stad. Van alle elementen, die gedurende een autorit in het zicht komen, worden juist die onthouden,
welke naar verhouding lang te zien zijn en bovendien een dominante plaats in
het gezichtsveld innemen (Carr & Schissler, 1969).
Een bijzondere stedelijke omgeving met een bijzondere populatie is de universiteitscampus. Men kan daar mooi het ontstaan van een cognitieve kaart van de
omgeving bestuderen bij aankomende studenten. Herman et al. (1979) vonden dat
deze mensen na drie weken al een grote kennis hadden over de oriëntatiepunten,
routes en ruimtelijke relaties in de campus. De kennis nam later nog toe
(tweede meting drie maanden na kennismaking met de universiteit), maar na
enige tijd is de cognitieve kaart gevormd (geen verschil tussen een

meti~g

na drie maanden en een na zes maanden).
Ook heeft men in deze omgeving beter dan in andere de gelegenheid om de relatie
te onderzoeken tussen vertekeningen in de cognitieve kaart en het gedrag ter
plaatse. Holahan & Dobrowolny (1978) hebben aangetoond

dat veel elementen, die
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deel uitmaken van cognitieve kaarten, nauw samenhangen met persoonlijk en
collectief gedrag in de omgeving. Vertekeningen in cognitieve kaarten
bleken verband te houden met individuele verschillen in persoonlijk gedrag
in de campus.
Ten derde kan men in een campus goed de invloed ondèrzoeken van veranderingen
in de omgeving op de cognitie en het gedrag. Veno & McBride (1976) brachten
tijdens hun onderzoek een aantal veranderingen teweeg in de ruimte vóór de
ingang van een bibliotheek. Een interessant cognitief aspect van hun manipulaties was dat de studenten zin probeerden te geven aan door de onderzoekers
geplaatste objecten, die op zichzelf geen enkele functie vervulden. Dit bleek
onder meer uit

gedragsobservatie~.

3.6.1. Kinderen en de stedelijke omgeving
In paragraaf 3.5.1. zagen we dat de actieradius van de kennis, die het
kind van zijn omgeving heeft, groeit naarmate het kind ouder wordt. De stadia
van deze groei houden niet alleen verband met de cognitieve ontwikkeling, maar
ook met de toenemende mobiliteit van het kind. Deze grotere mobiliteit hangt
samen met de groei van het gebied, waarbinnen het kind zich veilig voelt
(zijn territorium; vergelijk Andersen & Tindall, 1972). De groei van het gebied, waarin locaties bezocht worden, gaat gelijk op met de groei van het gebied, waarover kennis bestaat. Tevens nemen binnen een bepaald gebied zowel de
kennis als de mobiliteit toe (G.C. Smith et al., 1979).
Welke dingen vallen het kind in de stad op? Deze vraag onderzochten Lukashok
& Lynch (1956) door in de protocollen van interviews met volwassener over de

woonomgeving, waar ze als kind geleefd hadden, de verwijzingen naar elementen
van die omgeving te analyseren. De auteurs gingen hierbij uit van het idee
dat de elementen van de fysieke omgeving, die op deze wijze naar voren komen,

~

''

\

destijds een diepe indruk gemaakt hadden op hun informanten. Vaak genoemd
werden: grasvelden en verwijzingen naar allerlei andere grondoppervlakten;
begroeiing; de structuur van de omgeving (topografie); materialen waar muren

/

van gemaakt waren; openbare vervoermiddelen; kleur; en sociale aspecten.
Bishop & Foulsham (1973) onderzochten de kennis, die kinderen hebben van de
stedelijke omgeving. Zij analyseerden kaartjes, waarop schoolkinderen de
route tussen huis en school hadden aangegeven. Naast verschillen tussen leeftijdsgroepen vonden zij verschillen tussen meisjes en jongens (o.a. wat betreft
de detaillering). Zij vonden geen invloed van het gebruikte vervoermiddel op

-79-

de inhoud van de kaartjes. Wel werd de invloed van de cognitieve ontwikkeling
op de kaartjes aangetoond (wat betreft de manier waarop de omgeving wordt
weergegeven en wat betreft de

hoeveelheid gerepresenteerde elementen).

Hazen et al. (1978) hebben zich verdiept in de ontwikkeling van de ruimtelijke
__;_.=...;:;_

_;_;___;___;___;_

van grotere omgevingen bij kinderen. Zij vonden dat deze bij

jongere kinderen gebaseerd is op routes, die het kind heeft afgelegd. De kennis
van verschillende routes binnen dezelfde omgeving is minder goed geïntegreerd
dan bij oudere kinderen. De voorwaarde

voor een correcte ruimtelijke repre-

sentatie is gecoördineerde kennis over: routes; de volgorde van herkenningspunten

routes; en de ruimtelijke vorm van de omgeving.

Herman (1980) vergeleek drie manieren, waarop kinderen een model van een stad
konden exploreren: a) langs de omtrek van het model lopen; b) door het model
heenlopen; en c) als b), maar de experimentator vestigde de aandacht op de
ruimtelijke relaties van de gebouwen onderling. Het bleek
van het beeld, dat de kinderen van het model

hadde~

dat de accuratesse

als volgt verschilde:

c > b > a. Oudere kinderen reconstrueerden het model beter dan jongere kinderen, onder alle drie de condities. De cognitieve kaart van het model ontwikkelde zich beter als de motorische activiteit en de aandacht van het kind
door de experimentator werden gericht, dan wanneer dit aan het kind zelf werd
overgelaten.
3.7. Landschap

----.--

Ofschoon de landschappelijke omgeving op zichzelf sterk verschilt van de stedelijke omgeving blijft de waarneming - als proces - in beide gevallen gelijk.
Wel

bepaalde componenten van het perceptieproces wat meer nadruk. Om-

dat we bij voorbeeld in een plattelandsomgeving verder kunnen zien dan in de
sta~

is een object, zodra het zichtbaar is, nog erg ver verwijderd. Het kost

vaak enige moeite zo'n object te identificeren. In het identificatieproces
worden als het ware hypothesen getoetst aan nieuwe informatie. Deze wordt
verkregen door het object te naderen. Tijdens de nadering worden - indien
noodzakelijk- nieuwe veronderstellingen getoetst (Power, 1978).
Nicolai (1971) heeft de invloed van

bebouwin~

onderzocht op de waarneming van

het aangrenzende platteland. Hierbij nam hij in aanmerking: visuele drempels;
maatvoering en verhoudingen; meteorologische invloeden op het gezichtsveld;
en de gezichtshoek. Hij heeft rekenregels opgesteld voor de bepaling van de
invloed van de bouwhoogte op de waarneming van het aangrenzende
niet-stedelijke gebied als open gebied.
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Devlin (1973) onderzocht de propositie dat een vergrote

~~~n~~

van een na-

tuurlijke omgeving leidt tot een vermindering van de gevoelens van onzekerheid en eventueel angst, die mensen dikwijls ervaren als ze voor het eerst
in zo'n omgeving komen (grote bossen zonder gebaande wegen, bergterrein etc.).
Een effectieve weergave van de betreffende omgeving, die de vorming van een
betrouwbare cognitieve kaart bevordert, en het toepassen van de aldus opgedane kennis in een spelsituatie, bleken van invloed te zijn op de beleving
van de echte natuurlijke omgeving.
Veel onderzoek op het gebied van de perceptie van de landschappelijke omgeving is gedaan met het oog op de toepassing in de praktijk van landschapsbeheer en planning (vergelijk Zube, 1976). In dit onderzoek spelen de voorkeur, beleving en esthetische waarden van de respondenten echter een belangrijker_ rol dan de waarneming zelf.
Shafer & Richards (1974) hebben de overeenkomsten en verschillen onderzocht
tussen responsen betreffende landschappelijke omgevingen, die proefpersonen ter
plaatse gaven en naar aanleiding van foto's en dia's. De
responsen op de foto's en dia's stemden in het algemeen goed overeen met de
responsen ter plaatse. Naarmate de gepresenteerde beelden een groter overzicht van de omgeving gaven,stemden de responsen meer overeen. Significante
verschillen traden op wanneer de foto's en dia's slechts een deel van de
totale scène weergaven.
3.7.1. Kinderen en de natuurlijke omgeving
Uit publicaties over de perceptie van de natuurlijke omgeving door kinderen
blijkt, dat voor jonge kinderen het onderscheid tussen het natuurlijke en
het door mensen geschapen milieu van geen betekenis is (Holcomb, 1975).
Dit is terug te voeren op verschillen in gedrag tussen kinderen en volwassenen.
Voor kinderen is de natuurlijke omgeving.,... evenzeer als de stedelijke- geschikt
voor spel, avonturen en het ontdekken van nieuwe dingen. Het opgroeien in
louter één van beide omgevingen, zonder kennis te maken met de

ander~

kan

leiden tot een eenzijdige ontwikkeling. Deze uit zich in gevoelens van onzekerheid en angst in de onbekende omgeving (Devlin, 1973; Tuan, 1978). Zoals
we hierboven zagen,kan een dergelijk gemis aan ervaring goed gemaakt worden
(Devlin, 1973). Culturele invloeden spelen een belangrijke rol bij de

onto~

genetische ontwikkeling van de perceptie en cognitie van de nat:uurlijke
omgeving (Berry, 1976; Tuan, 19781.
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3.8. Natuurrampen

Onder natuurrampen verstaan we die gebeurtenissen in de fysieke omgeving,
welke schadelijk zijn voor de mens, en veroorzaakt worden door krachten
buiten hem om (definitie ontleend aan Burton & Kates, 1964). Hierbij moet
de kanttekening gemaakt worden dat de mens wel de hand kan hebben gehad
in veranderingen van de fysieke omgeving, die de aanleiding kunnen vormen
tot een natuurramp (stuwdammen, inpolderingen, ontbossing, herbiciden,
pesticiden etc.). Een voorbeeld van een classificatie van natuurrampen is
gegeven in tabel 2.1.

Biological

Geophysical
Climatic and
Meteorological
Blizzards
&Snow

Geological and
Geomorphic
Avalanches
Earthquakes

Droughts

Fungal Discases
For Example:
Atblete's Foot
Dutch Elm
Wheat Stem Rust
Blister Rust

Fog

Erosion (Including
Soil Erosion &
Shore and Beach
Erosion)

Frost

Landslides

Hailstorms

Shifting Sand

lnfestations
For Example:
Weeds
Phreatophytes
Water Hyacinth

HeatWaves

Tsonarnis

Hay Fever

Hurricanes

Volcanic Eruptions

Poison lvy

Floods

Lightning
Strokes
& Fires
Tomadoes

Faunal

Floral

Bacterial &
Viral Diseases
For Example:
Influenza
Malaria
Typhus
Bubonic Plague
Veneral
Disease
Rabies
Hoof& Mouth
Disease
Tobacco Mosaic
Infestations
For Example:
Rabbits
Termites
Locusts
Grasshoppers
Venomous Animal
Rites

Tabel 2.1: Natuurrampen en hun oorzaken (ontleend aan Burton & Kates, 1964;
herdrukt in English & Mayfield, 1972, p. 285).
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Zowel inwoners van gebieden, waar natuurrampen voorkomen,als experts, die
met zulke verschijnselen te maken hebben,verschillen onderling sterk wat
betreft de waarneming van en kennis over rampen. Dit geldt zowel voor de
aard van deze fenomenen, voor de omvang ervan, de kans erop, als voor de
plaats in tijd en ruimte.
Menselijke activiteiten kunnen leiden tot veranderingen in de fysieke omgeving, die een bedreiging vormen voor het milieu. Voor zover dit soort
bedreigingen op grote schaal optreden en niet meer door menselijk ingrijpen
afgewend kunnen worden vallen zij onder de hier gebruikte definitie van
natuurrampen (bij voorbeeld water- en luchtvervuiling}. De perceptie en cognitie van dit soort verschijnselen vertoont een grote overeenkomst met de percept:.ie en cognitie van de meer "klassieke" natuurrampen (Sewell, 1971; verge- .
lijk Burton & Kates, 1964).
Een belangrijk onderdeel van de perceptie en cognitie van natuurrampen is de
schatting van de kans op een dergelijke gebeurtenis. Voorheen ging men ervan
uit, dat geschoolde mensen deze kansen beter kunnen schatten dan leken, omdat
zij de begrippen waarschijnlijkheid en toevallige verdeling (randomness) beter
kunnen hanteren (Burton & Kates, 1964). Dit blijkt eçhter niet houdbaar (Kates,
1976); ten eerste kiezen de meeste mensen voor hetzelfde uitgangspunt bij hun
schatting van de kans op natuurverschijnselen (namelijk de verklaring van de
toevallige verdeling {Kates, 1976)) en ten tweede maken wetenschappelijk

on-

derlegde personen dezelfde soort fouten bij de schatting van kansen als leken
(Kates, 1976). Gebeurtenissen, die naar verhouding vaker voorkomen of vérstrekkende gevolgen hebben voor de mensen, worden beter gèschat dan minder
vaak voorkomende respectievelijk minder ingrijpende verschijnselen.
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B. Theorlëen en modellen
Binnen de omgevingspsychologie zijn een aantal verschillende theoretische
uitgangspunten aan te geven met betrekking tot de perceptie en cognitie van
de omgeving. Deze uitgangspunten hebben de volgende overeenkomsten:
- Men gebruikt een psychologisch begrippenapparaat en psychologische
kennis over perceptie en cognitie (Ittelson et al., 1974, hfst.S;
Pocock & Hudson, 1978).
De mens (de waarnemer) wordt gezien als onderdeel van de totale omgeving.
Het onderscheid tussen de persoon en de omgeving is louter voor analytische
doeleinden (Ittelson et al., 1974, p. 103-104).
- De omgeving is een bron van informatie.
- De waarneming is een actief informatie verwerkend systeem.
Twee psychologen hebben een theorie geformuleerd met betrekking tot de perceptie van de omgeving: Brunswik en Gibson. De theorie van Brunswik is probalistisch, terwijl de theorie van Gibson als absolutistisch omschreven kan
worden (Ittelson et al., 1974, p. 110).
Volgens Brunswik bouwt de waarnemer een systeem op van waarschijnlijkheden over
de omgeving. De juistheid van deze veronderstellingen wordt getoetst aan de
uitkomst van handelingen. Door dit leerproces krijgt het individu een scala van
geldige (en betrouwbare) informatiebronnen ('cues') betreffende de omgeving
tot zijnbeschikking. Deze geldigheid noemt Brunswik de ecologische validiteit.
Zijn theorie (Brunswik, 1956) kan schematisch weergegeven worden in het
'lensmodel' van de perceptie (zie fig. 2.2).

Figuur 2.2: De próbabilistische theorie van Brunswik geeft de relatie aan tussen
de informatie, die de omgeving biedt en de wijze waarop het individu
deze waarneemt (uit: Ittelson et al., 1974, p. 111}
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Gibson (1966) beschouwde de perceptie van de omgeving ook als een informatieverwerkend systeem. Hij ging er echter van uit dat alle voor de perceptie
benodigde informatie aanwezig is in het patroon van de fysieke energie, die
op de zintuigen inwerkt. Om deze informatie te kunnen gebruiken moet het
individu de omgeving actief exploreren. Bij deze exploratie leert het individu
de invariante aspecten van het veranderlijke stimuluspatroon. Op grond van het
uitgangspunt van Gibson, dat alle benodigde informatie in de binnenkomende patronen aanwezig is,wordt zijn theorie absolutistisch genoemd.
Omdat in de theorie van Gibson de notie centraal staat dat er voortdurend
wederkerige aanpassingen plaatsvinden tussen het individu, de sociale en de
fysieke omgeving, wordt deze ook aangeduid als de theorie van de ecologische

I

I

perceptie van de omgeving. Gibson ging ervan uit dat de perceptie holistisch is,

dat wil zeggen dat eigenschappen van de omgeving worden waargenomen als betekenis·
volle entiteiten en niet als onafhankelijke punten of elementen. In dit kader
gebruikmhij het begrip 'affordance'. Affordances zijn invariante functionele
eigenschappen van objecten, die de mogelijkheid bieden tot menselijk gedrag.
Het begrip affordance zou vertaald kunnen worden als toelaatbaarheid. Volgens
Gibson worden objecten in de omgeving waargenomen en gekend in termen van hun
functionaliteit bij het gedrag: de toelaatbaarheid. Bijvoorbeeld 'eetbaarheid',
'zitbaarheid', 'beschermendheid'. Deze opvatting over perceptie lijkt sterk op
één van de drie vormen van perceptie, die Appleyard (1973)*onderscheidde: de
operationele perceptie. Bell et al. (1976) hebben een overzicht gegeven van de
theorie van Gibson met betrekking tot de perceptie van afstand en grootte, de
invloed van textuur, schaduwen, overlap, beweging, hoogte en lineair perspectief.
Poeeek & Hudson (1978) behandelen een

mod~l

van Pocock (1973), dat betrek-

king heeft op de beeldvorming bij de perceptie van de (stedelijke) omgeving
(zie fig .2. 3). Poeeek ontwikkelde een theoretische visie over omqevinc;;::per- .
ceptie. Hij ging ervan uit, dat het een interactief proces is
tussen de waarnemer en de omgeving (vergelijk het begrip oriëntatie schema
bij Neisser, 1976). Verschillen in fysieke, functionele of emotionele significantie van de omgeving voor de waarnemer leiden tot hoogst persoonlijke
responsen.

*zie 3.6, p. 71
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Figuur 2.3: Een conceptueel model van omgevingsperceptie in studies van
de cognitieve afbeelding (uit: Pocock, 1973, p.252)
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Pocock onderscheidde twee niveaus van invloeden in de waarnemer:
1) Persoonlijke attributen, attituden, sociale klasse, leeftijd, sexe etc.
Al deze kenmerken, die uitmonden in een bepaalde leefstijl, leiden ook
tot een bepaalde wijze van waarnemen. Deze kenmerken zijn samengebracht
onder de noemer 'cultural characteristics'.
2) De toestand van het moment waarin de waarnemer verkeert: behoeften,
stemmingen, de motivationele en emotionele toestand.
Aan de outputkant onderscheidde Pocock drie soorten responsen, naar de aspecten
die erin de boventoon voeren:
a) Het aanwijzende of bepalende aspect ('designative').
De responsen zijn informatief, geven een beschrijving of classificatie weer:
het 'wat' of 'waar' van iets (bijv. de elementen van Lynch).
b) Het schattende aspect ('appraisive').
Dit is een meer emotioneel aspect: gevoelens, waarden, betekenis, evaluatie
en voorkeur spelen hierbij een rol. Dit aspect heeft te maken met de functionele en sociale significantie van omgevingen voor iemand.
c) Predicties en veronderstellingen.
Pocock gaf geen verdere toelichting op dit derde aspect. Vermoedelijk worden
hier voorspellingen bedoeld op grond van de aanwezige kennis.
Als we uitgaan van de inferentiële perceptie bij Appleyard (1973)* dan
moeten wij ons voorstellen dat deze voorspellingen berusten op extrapolaties van het persoonlijke omgevingsmodel. Dit model is probabilistisch.
Het moet gewijzigd worden als op grond van nieuwe informatie voorspellingen
die uit het model zijn afgeleid niet blijken te kloppen.
Tenslotte benadrukte Pocock in zijn theoretische schets ook zelf het belang
van deze feedback: de waarnemer leert nieuwe dingen over de omgeving als
gevolg

van zijn responsen, die gebaseerd zijn op percepties van de omgeving.

Evenals bij de perceptie van de omgeving gaan de meeste theoretische publicaties
over de cognitie van de omgeving uit van de bestaande psychologische theorieën.
De betreffende theorieën en modellen zijn over het algemeen beter beschreven in
de oorspronkelijke publicaties (b.v. Neisser, 1967; 1976) en in algemeen psychologische studieboeken (b.v. Lindsay & Norman, 1977), dan in omgevingspsychologische publicaties.
Een uitzondering hierop is Leff (1978), die een theoretisch kader heeft aangegeven voor de omgevingscognitie in zijn 'model of environment/experience/
behavier interrelations' (op. cit. p. 79-131). Centraal in zijn theorie staan de

*zie 3.6, p. 71
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COGN!TIVE-SET PROCESSES

(inputfrom
Sensory Reception/
Feature Detection)

Test
Camparing with goal
state

"Yes" or
"Enough!"

"No"

or"?"
EXPERIENCE

MEMORY
Short-Term (low-capocity, "working" memory)
long-Term (includes, for exomple, cognitive-set and
response-Plan "instructions," stared knowledge obout the
world, linguistic codes and relational networks, and
im licit sales for evoluating)

Figuur 2.4: Een eenvoudig model van de werking van cognitieve sets
(uit: Leff, 1978, p. 95)
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zgn. 'cognitive set processes'. Een cognitieve set definieert Leff als een plan
om bepaalde soorten informatie te selecteren voor verwerking en/of om bepaalde
mentale operaties uit te voeren op de informatie die verwerkt wordt (op. cit.
p. 94). Met betrekking tot de omgeving kunnen we dus spreken van 'cognitieve
sets betreffende de omgeving'. Volgens het model hebben mensen een heel repertoire van zulke sets of plannen tot hun beschikking. Ieder afzonderlijk plan
bestaat uit een aantal hiërarchisch gerangschikte routines. Deze routines werken
volgens het principe:
1} Test (vergelijk inkomende informatie met de gewenste eindtoestand),
2) Operatie (als de Test negatief uitvalt worden operaties op de informatie
uitgevoerd, die kunnen leiden tot gewenste veranderingen),
3) Test (nu wordt getoetst of de bewerkingen inderdaad leiden tot de gewenste
eindtoestand);
als dit zo blijkt te zijn gaat de routine over naar de volgende fase:
4) Exit. De laatste stap betekent de overgang naar een volgende routine.
Naar de eerste letters van de vier fasen worden deze routines TOTE units genoemd.
In het model van Leff wordt een cognitieve set of plan opgevat als een recept,
dat een aantal specifieke routines of TOTE units bevat. Het aantal cognitieve
sets, waarover een individu beschikt, is zeer groot en neemt voortdurend toe.
Onder invloed van leerprocessen worden bestaande sets verfijnd en komen
nieuwe tot stand.
De cognitieve set, die operationeel is, m.a.w. het 'plan' dat een individu hanteert, bepaalt in sterke mate: de perceptie; de selectie van de binnenkomende
informatie; de bewerkingen die op de informatie worden uitgevoerd; de keuze
van de informatie, die uit het geheugen wordt opgeroepen en dus de response
c.q. het uiteindelijke gedrag.
Figuur 2.4 geeft de werking van de cognitieve sets schematisch weer.
Een eenvoudig voorbeeld van de werking van een cognitieve set is:
iemand komt aan in een stad, die hij éénmaal eerder bezocht heeft als toerist.
Hij is toen per autobus langs een groot aantal bezienswaardigheden gereden. Dit
keer heeft hij

~en

afspraak in de universiteitsbibliotheek. Deze ligt niet ver

van het station, waar hij is gearriveerd. Het doel, waarmee hij zich deze keer
in de stad bevindt, is anders dan bij zijn eerste bezoek. In termen van het model
van Leff: twee verschillende plannen, twee verschillende cognitieve sets.
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De bij het eerste bezoek opgenomen informatie over de structuur van de
stad is slecht bruikbaar voor het bepalen van de route naar de plaats
van de afspraak. Cognitieve sets blijken niet alleen een belangrijke
rol te spelen bij dit soort informatieverwerking, maar ook bij de perceptie,
de beoordeling en waardering van de omgeving en bij keuzegedrag.

1. De cognitieve kaart

De informatie over onze omgeving , die wij in ons opnemen en verwerken,
komt in ons geheugen terecht. Die 'afbeelding' van de omgeving wordt de
cognitieve kaart genoemd en het

proce~

waar deze kaart het resultaat van

is, het cognitief afbeeldingsproces. Ruimtelijk gedrag is afhankelijk van
de cognitieve kaart die het individu van de ruimtelijke omgeving heeft
(Downs & Stea, 1973a,p.9). Het individu heeft echter nogal wat beperkingen:
in zijn mobiliteit, de opnamecapaciteit voor stimuli, de verwerkingscapciteit voor informatie, de opslagcapaciteit van het geheugen en tenslotte

1
i

'

t

is de beschikbare tijd beperkt. De cognitieve kaart moet daarom gezien worden
als een strategie om in de omgeving goed te kunnen functioneren. Het cognitief
afbeeldingsproces is een van de basiscomponenten van het menselijk adaptief
gedrag. Door middel van de cognitieve kaart kan de mens twee essentiële
vragen beantwoorden: 1) waar bepaalde waardevolle zaken zijn en 2) hoe daar
te komen van de plaats waar hij nu is

(Downs & Stea, 1973a,p.10). De kaart

zelf kunnen we niet zien, het is een aanduiding voor iets dat in het
geheugen zit: een cognitieve structuur. Maar men moet ervan uitgaan dat
een cognitieve kaart bestaat alsmensen gedrag vertonen, dat alleen met het
bestaan van zo'n kaart verklaard kan worden.

Met betrekking tot het cognitief afbeeldingsproces en cognitieve kaarten
is een model opgesteld door Beek & Wood (1976b), dat gebaseerd is op de
uitkomsten van het onderzoek op dit gebied. In dit model zijn de cognitieve
transformaties gerepresenteerd, die in het afbeeldingsproces worden uitgevoerd op de ruimtelijke informatie over de waargenomen omgeving. De volgende
variabelen maken deel uit van het model:
1) subjectvariabelen

- de duur van het verblijf
- reiservaring
- persoonlijkheid
- korte-duur-geheugen
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2) mobiliteitsvariabelen
3) omgevingsvariabelen
4) kaartvariabelen

- het gebruikte vervoermiddel
complexiteit van de stedelijke omgeving
- vertrouwdheid met conventionele kaarten
- attitude t.o.v. conventionele kaarten
- het soort kaart dat voor het onderzoek
getekend moet worden.

Deze variabelen hebben invloed op de kaart, die de respondent van de
omgeving tekent. Dit geldt zowel voor de kwantitatieve inhoud als voor
de mate van overeenstemming met de werkelijkheid. Operaties, die door het
model op de informatie worden uitgevoerd zijn o.a.: synchronisatie, rotatie,
projectie en verbalisatie. De auteurs hebben een computersimulatie van
het model uitgevoerd.
Er is bij deze bespreking van theorieën en modellen bewust gekozen voor
de publicaties waarin een theorie of model van de perceptie en cognitie

van de omgeving werd behandeld. Toch kunnen een aantal algemeen psychologische publicaties over de theorie betreffende perceptie en cognitie
niet onvermeld blijven. In de context van de omgevingsperceptie is het
werk van Gibson al genoemd (Gibson, 1950, 1966, 1979).
Ittelson (1960) heeft een theorie over de visuele perceptie van de ruimte
opgesteld, die gebaseerd is op de uitgangspunten van de 'transactionalisten'.
Opvallende verschillen tussen deze theoretici en hun tijdgenoten zijn de opvattingen dat de waarnemer gezien moet worden als een actief informatieverwerkend systeem en dat hij zelf deel uitmaakt van de waargenomen omgeving.
Ittelson (1973a) heeft de wederzijdse invloed beschreven, die de omgevingspsychologie en de huidige psychologische perceptietheorieën op elkaar
uitoefenen.
Howard & Templeton (1966) hebben een boek gepubliceerd over de ruimtelijke
oriëntatie van de mens. Een belangrijk aspect in hun verhandeling is de
oriëntatie van het lichaam en de invloed van deze oriëntatie op het gedrag.
Voorts hebben zij aandacht besteed aan het geografisch oriëntatievermogen
als vorm van gedrag.
Een helder overzicht van de huidige theorie en de implicaties daarvan voor
de omgevingspsychologie is te vinden bij Porteous (1977). Studieboeken,
waarin een goede inleiding tot de psychologie van de perceptie en de
cognitie gegeven wordt, zijn Derober (1960) en Lindsay & Norman (19771.
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Twee belangrijke publicaties over perceptie en cognitie zijn van de hand
van Neisser (1967, 1976). In het eerste boek heeft Neisser de stand van
zaken binnen de cognitieve psychologie weergegeven met betrekking tot de
opname en verwerking van informatie in het algemeen en van visuele
informatie in het bijzonder. In zijn tweede boek laat hij enkele theorieën
over de waarneming de revue passeren en ontwikkelt hij een cognitieve
theorie waarin het begrip schema een belangrijke rol speelt. Dit begrip
vertoont een grote overeenkomst met de begrippen plan en cognitieve set
zoals deze door Leff gebruikt worden. In de theorie van Neisser is een
cognitieve kaart zo'n schema. Een schema is niet een onveranderlijke
geheugeninhoud, maar meer een kader waarin informatie is ondergebracht,
die onder invloed van de waarneming en het denken aan verandering
onderhevig is.
2.

De perceptie en cognitie van de omgeving door kinderen
De meest bekende theorie over de ontwikkeling van de perceptie en cognitie
is de theorie van Piaget en zijn medewerkers. In ,.La réprésentation de
l'espace chez l'enfant" (Piaget & Inhelder, 1948; in het Engels 1971)
beschrijven deze onderzoekers stadia in de ontwikkeling van de ruimtelijke
perceptie en cognitie. De representatie van de ruimte is in het begin
'topologisch', vervolgens 'projectief' en tenslotte 'euclidisch'. Deze
begrippen houden het volgende in:
Topologische kaart: gerepresenteerd zijn verbindingen, volgorde, omsluiting;
vergelijk schematische kaarten zoals in het spoorboekje.
- Projectieve kaart: gerepresenteerd zijn coördinaten en plaatsing van
objecten ten opzichte van elkaar, er is echter vervorming van onderlinge
afstanden; vergelijk een Mercatorprojectie.
Euclidische kaart: de locatie van ieder object is gefixeerd, exact en
meetbaar, alle afstanden zijn op dezelfde schaal, rechte coördinaatassen
die in een plat vlak liggen; vergelijk een plattegrond zoals een architect
die tekent (voorbeelden ontleend aan Catling, 1976).
Het werk van Piaget en zijn medewerkers is van grote invloed geweest op zeer
veel theoriën over de perceptuele en cognitieve ontwikkeling (vgl. Elkind,
1977; E.J. Gibson, 1969). Ook de omgevingspsychologische theorie betreffende
de ontwikkeling van de omgevingsperceptie en -cognitie is geënt op de theorie
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van Piaget (Moore, 1976) • Volgens Moore verloopt de ontwikkeling van de
kennis als volgt: van globaal, eenvoudig, concreet, ongedifferentieerd en
egocentrisch via een toenemende differentiatie, articulatie en complexiteit
naar het stadium, waarin de kennis abstract, complex, gecoördineerd en
hiërarchisch geïntegreerd is. In figuur 2.5 is de stand van zaken voor deze
theorie samengevat.
In deel A van deze figuur zijn de drie ontwikkelingsdimensies weergegeven,
waarlangs de cognitie van de omgeving geanalyseerd kan worden. In deel B
is het onderzoek van Piaget en anderen samengevat. In deel C zijn enkele
hypothetische verbanden weergegeven.
Een geïntegreerd overzicht van theorie en onderzoek over de representatie
van de geografische ruimte bij kinderen is gegeven door Siegel et al. (1978).

Wat duidelijk bleek bij de bespreking van theorieën en modellen van de
perceptie en cognitie van de omgeving geldt zo mogelijk nog sterker voor
de ontwikkelingstheorie: de omgevingspsychologische theorie past volledig
binnen de algemeen psychologische theorie en kan het best gezien worden
als een specificatie van deze theorie voor een bepaald domein (namelijk
het gedrag in relatie tot de omgeving).
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C. Methoden en technieken
Dit gedeelte van het hoofdstuk is in tweeën gesplitst. Eerst zullen wij
methoden en technieken in het perceptie-onderzoek bespreken en daarna die,
welke in het cognitie-onderzoek gebruikt worden.
1. Methoden en technieken van onderzoek naar de perceptie van de omgeving
Een goed overzicht van de mogelijkheden, die er zijn voor de opzet van een
omgevingsperceptie-onderzoek is te vinden in een publicatie van Craik (1968).
In een zogenaamd 'proces-model' heeft Craik een aantal methoden en technieken
naast elkaar gezet en de implicaties aangegeven van deze alternatieven voor
de resultaten van het onderzoek. Het model onderscheidt vier aspecten aan
het onderzoek, waarover de onderzoeker een beslissing moet nemen:
a) de waarnemers, wier reacties bestudeerd worden,
b) de manier, waarop de omgeving gepresenteerd wordt,
c) de response van de waarnemers,
d) de criteria voor de validiteit van de meting van de responsen (op.cit.p.648}.
In hoofdstuk 1 wordt het proces-model van Craik uitvoerig besproken, daarom
zullen we er hier niet dieper op ingaan. Het model biedt de onderzoeker de
mogelijkheid om de relevantie van een bepaalde methode voor het onderzoeken
van een specifieke vraagstelling te beoordelen (bijvoorbeeld als hij moet
kiezen tussen experimenteel of eerrelationeel onderzoek) .
Lozar (1974) heeft verscheidene meettechnieken, die in omgevingspsychologisch
onderzoek worden gebruikt geclassificeerd, naar onder andere de mate waarin
deze informatie opleveren, die in de ontwerppraktijk toegepast kan worden.
Met betrekking tot de visuele perceptie van de omgeving evalueerde hij survey-,
simulatie- en interview-technieken. Aan de hand van gepubliceerde studies
heeft Lozar een overzicht gegeven van de mogelijkheden van deze technieken.
Steffen (1972) heeft een methodologisch overzicht gegeven van technieken,
die de onderzoeker van de perceptie van de stedelijke omgeving ten dienste
staan.
Wij zullen nu iets dieper ingaan op een paar technieken, die de laatste tijd
nogal in opkomst zijn: geavanceerde statistische bewerkingen, een simulatietechniek en het gebruik van meer dan één techniek voor het onderzoeken van
een vraagstelling.
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Multidimensionele schaaltechnieken worden steeds vaker toegepast in omgevingsperceptie-onderzoek. Dit is niet verwonderlijk, omdat deze technieken de
onderzoeker de mogelijkheid bieden de onderlinge samenhang van vele variabelen, die een rol spelen bij de perceptie van de omgeving, in zijn studie
te betrekken. Een voorbeeld van de mogelijkheden van deze technieken is het
onderzoek van Blasdel (1974), die de perceptie van een omgeving vergeleek
met de perceptie van een simulatie van deze omgeving. Het bleek dat de
gebruikte analysetechniek hiervoor zeer geschikt was.
Simulatietechnieken zijn van meet af aan gebruikt in perceptie-onderzoek,
maar de laatste tijd zien wij ze steeds meer, omdat wij dankzij deze
technieken in staat zijn de perceptie van omgevingen te onderzoeken, die
ontworpen zijn, maar nog niet gerealiseerd. In dit soort onderzoek worden
geavanceerde presentatietechnieken gebruikt. Deze zijn ontwikkeld om de
gesimuleerde omgevingen zo 'echt' mogelijk te laten lijken, ter maximalisering van de 'ecologische validiteit'. De ecologische validiteit van een
onderzoek is de mate van overeenstemming tussen het gedrag zoals dat
onderzocht is en het gedrag zoals dat in de realiteit wordt vertoond.
McKechnie (1977a) nam de ecologische validiteit als uitgangspunt voor de
vergelijking van verschillende simulaties van de omgeving, om de relevantie
van deze technieken voor de omgevingspsychologie te beoordelen. In het
geval dat schaalmodellen (maquettes) gebruikt worden, staat de onderzoeker
een presentatietechniekter beschikking, waarvan de ecologische validiteit
erg gunstig is: de enthescoop. Met behulp van optische technieken wordt
aan de proefpersoon een beeld van de maquette gepresenteerd, dat equivalent
is met de indruk die men krijgt als men zich beweegt door de omgeving op
ware grootte. Ook Lau (1970) gebruikte schaalmodellen. Hij onderzocht echter
slechts één specifiek aspect van de omgevingsperceptie: de invloed van de
belichting op de waarneming. Hij vond een opvallende overeenstemming tussen
de responsen bij een model op ware grootte en bij een maquette van dezelfde
omgeving. Lau gebruikte bij de presentatie van de maquette niet de geavanceerde techniek die hierboven werd beschreven. De complexiteit van de
onderzochte respons

was in het onderzoek van Lau minder groot dan in de

studie van McKechnie. Kennelijk moeten aan de gebruikte techniek hogere
eisen gesteld worden naarmate de complexiteit van de

responsen toeneemt,

wil het onderzoek gegevens opleveren, die een aanvaardbare ecologische
validiteit hebben.
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Acking & Küller (1973) hebben zowel meet- als presentatietechnieken met
elkaar vergeleken in een omgevingsperceptie-onderzoek. Zij gebruikten
beoordelingsschalen, waarop de proefpersonen hun responsen moesten weergeven, en verschillende presentatietechnieken. Uiteindelijk bleek van die
laatsten het filmen op ooghoogte van een schaalmodel de beste resultaten
te geven (dit was ook de conclusie van McKechnie, 1977a).
2. Methoden en technieken van onderzoek naar de cognitie van de omgeving
Ook bij het onderzoek naar de cognitie van de omgeving zien we de toenemende
invloed van nieuwe en veelbelovende technieken van data-analyse, zoals de
multidimensionele schaaltechnieken. Andere invloeden zijn afkomstig van
theoretische benaderingen, zoals bijvoorbeeld de Persoonlijke Constructen
Theorie van Kelly. Een aantal (vooral Engelse) onderzoekers heeft het model
van deze sociaal psychologische theorie met vrucht toegepast op het gebied
van de omgevingscognitie. Deze onderzoekers hebben de door Kelly toegepaste
'repertory grid' techniek gebruikt om de cognitie van de omgeving te meten.
Door Kelly is deze techniek toegepast om de structuur en de differentiatie
te onderzoeken van het begrippenapparaat, dat mensen gebruiken om hun
kennis over anderen te beschrijven. De grids, die in de omgevingspsychologie
gebruikt worden zijn rechthoekige matrices met de te beoordelen omgevingselementen boven de kolommen en de bij de beoordeling te hanteren constructen voor de rijen. De constructen zijn bipolair, zij vormen de uiteinden van een zeven-puntsschaal, die loopt van -3 naar +3. Alle elementen
worden dus beoordeeld aan de hand van alle constructen. Voor de analyse
van deze grids zijn speciale rekenprogramma's ontwikkeld. Figuur 2.6
is een voorbeeld van een repertory grid.

Sterk verwant aan de repertory grid techniek is de semantische differentiaal
techniek. Hierbij krijgen de respondenten een stimulus aangeboden (bijvoorbeeld
verbaal: een begrip, of visueel: een tekening, een foto), die zij moeten
beoordelen op een aantal schalen (meestal zeven-puntsschalen). Deze schalen
zijn aan de uiteinden geankerd met behulp van adjectieven, die elkaars
tegengestelde zijn:
lelijk
actief

·----'----'----'----'----'~'----'

'----'----'~'----'----'----'----'

mooi
passief
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Figuur 2.6: Een repertory srid van een school
(van de constructen is steeds één der beide polen gegeven)
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De twee hierboven genoemde technieken zijn afkomstig uit de algemene psychologie en worden in de omgevingspsychologie gebruikt om de cognitie van de
omgeving te meten. Cognitie wordt dan ruim opgevat zodat beleving en waardering er ook onder vallen. In de praktijk komt het echter erop neer dat deze
twee technieken met name in onderzoek van de beleving en evaluatie van de
omgeving veel gebruikt worden.
De techniek, die in het onderzoek van de omgevingscognitie is ontwikkeld en
tot grote bloei gekomen, is het tekenen van kaarten. De cognitieve kaart
is het resultaat van het cognitief afbeeldingsproces. In deze cognitieve
kaart is dus alle kennis gerepresenteerd, die iemand van de omgeving heeft.
Deze cognitieve kaart zelf is niet voor empirisch onderzoek geschikt,
hij moet op de een of andere manier in een tastbare vorm omgezet worden.
Het ligt nogal voor de hand om als externalisatie van de cognitieve kaart van
een omgeving een in opdracht van de onderzoeker getekende kaart te kiezen.
De aanname is dat - dank zij een goede instructie van de onderzoeker - de
getekende kaart de aanwezige kennis van de respondent betreffende die
omgeving representeert. De techniek van de getekende kaarten stuit soms op
problemen (i.v.m. schroom om een kaart te tekenen, tekenvaardigheid e.d.),
maar desalniettemin is de techniek zeer vruchtbaar gebleken bij het onderzoek
van de ontwikkeling van de omgevingscognitie; de verschillen tussen groepen
wat betreft de kennis van de omgeving; bij het onderzoek naar de cognitieve
representatie van afstand, ruimtelijke oriëntatie en ruimtelijke relaties;
en bij het onderzoek naar de cognitie van de woonomgeving, de buurt en de
stedelijke omgeving.,
Drie methodologische problemen, die zich voordoen bij het onderzoek van de
cognitie van de omgeving zijn besproken door Golledge (1976), te weten:
- het onttrekken van informatie
- de representatie van informatie
-de keuze van de analyse.
Golledge heeft een waardevolle classificatie gegeven van de technieken om
informatie met betrekking tot omgevingscognitie te verzamelen:
a) observatie door de onderzoeker in natuurlijke of gecontroleerde situaties,
b) historische reconstructie, waarbij kennis over de omgeving wordt afgeleid
uit geschreven beschrijvingen,

c) de analyse van op verzoek geprocudeerde tastbare representaties, bijvoorbeeld
getekende kaarten,
d) indirecte beoordelingstaken 1 zoals het repertory grid.
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Het resultaat van de verschillende manieren om data te verzamelen is een
grote variatie in de aspecten van de cognitie van de omgeving, die worden
~~~~~~~~·

Getekende kaarten bijvoorbeeld representeren niet alleen

informatie over ruimtelijke patronen, maar ook over de betekenis van bepaalde
elementen van de omgeving, over de ervaring van het individu, het ontwikkelingsstadium en over transformaties, die de ruimtelijke informatie in
het cognitieve proces heeft ondergaan.
De keuze van de analyse is sterk afhankelijk van het soort data dat verzameld
is, de schaal waarop gemeten is, de experimentele opzet etc. Recente
ontwikkelingen op het gebied van de data-analyse hebben ook invloed op het
omgevingspsychologisch onderzoek. Een goed voorbeeld is de opkomst van
multidimensionele schaaltechnieken (Baird et al., 1979; Cox & Zannaras, 1970;
Gärling, 1973, 1976; Rivizzigno & Golledge., 1974). Golledge (1977) heeft
een goed overzicht gegeven van de mogelijkheden, die een toepassing van
multidimensionele analyse binnen de omgevingspsychologie biedt.
In dit verband moet ook de inleiding genoemd worden van Steffen & van der
Voordt (1978), waarin op een heldere manier verschillende vormen van omgevingsonderzoek beschreven worden. Zij schenken daarnaast ruime aandacht aan
passende methoden, technieken en de opzet van empirisçh onderzoek.
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D. Mogelijke implicaties voor ontwerpers
In het gedeelte van dit hoofdstuk, waar de stand van zaken in het onderzoek
behandeld is, zijn reeds een groot aantal implicaties voor ontwerpers

~

zij het soms impliciet - aan de orde geweest. In dit laatste deel van het
hoofdstuk laten we een aantal concrete implicaties voor ontwerpers de revue
passeren, die afgeleid zijn uit resultaten van onderzoek naar de perceptie
en cognitie van de omgeving. Hierbij zal de indeling van deel A. zo veel
mogelijk gevolgd worden.
Ontwikkeling en leren
Ruimtelijk leren en denken zijn niet identiek aan visueel leren en denken.
De cognitieve afbeelding omvat ook informatie van andere zintuigen en
daarnaast over tijd, beweging, verbale beschrijvingen, waarden, etc.
(Stea

&

Blaut, 1973b, p.61).

-Als een model (of maquette) 'goed' lijkt hoeft het gerealiseerde project
dat nog niet te zijn (ibid. p.62).
- Voor kinderen zijn details belangrijk, die voor volwassenen niet zo essentieel behoeven te zijn {ibid. p.62).
OVer het algemeen zijn het gezichtsvermogen (Cristarella, 1977) en de
motorische vermogens bij bejaarden zo sterk verminderd, dat met deze
gebruikers speciaal rekening gehouden moet worden.
Afstand
Veel onderzoekresultaten zijn bruikbaar voor toepassing in de ontwerppraktijk. In A.3.1 staan deze experimenteel aangetoonde verbanden beschreven
tussen perceptie en cognitie van afstand en een groot aantal andere variabelen
(bijvoorbeeld beroepsgroepen, bezoekfrequentie, oriëntatie t.o.v. stadsce'ntrum etc. ) .

~,,~~Architectuur

V

Uit het onderzoek naar de perceptie en cognitie van architectuur dat in A.3.4
is behandeld blijken algemene implicaties af te leiden te zijn. Wij noemen
hier heel kort de volgende:
- Uit de Gestaltwetten kan een aantal belangrijke ordeningsprincipes worden
afgeleid m.b.t. de vormgeving (Prak, 1973).
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Hetzelfde geldt voor wetmatigheden in de ruimtelijke waarneming (ibid.).
- Horizontaliteit (en verticaliteit), verschijningsvorm (en

~erkelijke

vorm)

en orde (versus wanorde) zijn componenten van de waarneming van architectuur, die d.m.v. de twee bovengenoemde groepen principes door de
vormgever beïnvloed kunnen worden (Arnheim, 1977; Beek, 1967).
- Er zijn mathematische principes, die zeer nauw samenhangen met de begrippen
harmonie en goede vorm: de Gulden Snede en reeksen zoals die van Fibonacci
(Trowbridge, 1977).
Een toename in detaillering wordt over het algemeen pas opgemerkt als de
toename van de complexiteit gelijk is aan of groter wordt dan een factor
2.5 (Dainoff et al., 1975).
- De mate van openheid van een ruimte is gelijk aan de verhouding tussen
de hoogte van de begrenzing en de afstand er naar toe (Hayward & Franklin,
1974) .
- Kamers zonder meubels en kamers met zeer veel meubels lijken minder ruim
(Imamoglu, 1973).
- Een aantal attributen van gebouwen is van invloed op de herinnering en de
herkenning (Appleyard, 1969); de karakteristiekheld neemt onder deze
attributen een voorname plaats in (Sadalla & Burroughs, 1978).
Woonomgeving en buurt
- De grootte van het gebied, waarbinnen vriendschappen, clublidmaatschappen
en meest gefrequenteerde winkels liggen (de 'buurt'), is onafhankelijk
van de bebouwingsdichtheid (Lee, 1968, p. 367).
- Het aantal vrienden, dat mensen in een wijk hebben, is onafhankelijk
gebleken van de bebouwingsdichtheid. Daarom behoeft de bevolkingssamenstelling van een wijk niet beïnvloed te worden {bijvoorbeeld door selectie
op sociale klasse) om het ontstaan van vriendschappen te bevorderen
(ibid.' 368).
- Heterogeniteit van bevolkingssamenstelling en van bebouwing heeft een
gunstige invloed (ibid., 368), omdat aan meer behoeften voldaan kan worden.
- Nieuw te bouwen buurten zouden de afmeting van de door Lee gevonden
schema's moeten hebben (ongeveer 30 ha, oftewel 550 m bij 550 m), met
duidelijke grenzen (ibid., 368).
- Het is van belang (toekomstige) bewoners bij de planning van een wijk te
betrekken. Het beeld, dat gebruikers van een omgeving hebben is namelijk
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heel anders dan dat van professionals (stedebouwkundige ontwerpers,
planners etc.) (Greenbie,

1975~.

tedelijke omgeving
- De stedelijke omgeving moet duidelijk waarneembare paden, grenzen,
districten, knooppunten en oriëntatiepunten hebben om leesbaar, begrijpelijk en voorstelbaar te zijn (Lynch, 1960).
- Zeer eentonige en zeer complexe (stedelijke) omgevingen hebben onder andere
een nadelige werking op de perceptie (Rapoport & Hawkes, 1970).
- De waarneming van de omgeving vanuit vervoermiddelen (m.n. de auto) stelt
bijzondere eisen aan het stedebouwkundig ontwerp (Appleyard et al., 1966;
Carr & Schissler, 1969).
- Bij het kiezen van een plaats voor schoolgebouwen (vooral van basisscholen)
moet rekening gehouden worden met de weg, die kinderen afleggen tussen
hun huis en de school. Niet alleen in verband met de veiligheid, maar ook
ter bevordering van hun ontwikkeling wat betreft de perceptie en cognitie
van de omgeving. Langs deze weg moet de omgeving zowel leesbaar als
afwisselend zijn (Bishop & Foulsham, 1973).
Landschap
- Er zijn rekenregels om na te gaan welke invloed bouwhoogte heeft op het
open karakter van een aangrenzend niet-stedelijk gebied (Nicolai, 1971).
- Foto's en dia's zijn presentatietechnieken, die voldoende ecologische
validiteit bezitten (Shafer & Richards, 1974), mits de gepresenteerde
beelden een goed overzicht van de te beoordelen omgeving bieden.
Onderzoek onder gebruikersgroepen is een noodzakelijk onderdeel van de
planning van het landschap (Zube, 1976).
Natuurrampen
-Experts kunnen de kans op natuurrampen (zowel 'klassieke' als 'moderne')
over het algemeen niet beter schatten dan leken (Burton & Kates, 1964;
Kates, 1976; Sewell, 1971).
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HOOFDSTUK 3 BELEVING EN BEOORDELING VAN DE OMGEVING
Beleving
Mensen, die in een bepaalde omgeving zijn, nemen deze omgeving waar,
en leren de ruimtelijke eigenschappen ervan kennen. Maar zij 'beleven'
de omgeving ook. Deze beleving houdt verband met betekenissen, die

•

de omgeving voor hen heeft.
In hoofdstuk 2 is het verband besproken tussen fysieke elementen van de
omgeving en de kennis, die mensen over de omgeving hebben. Echter, niet
alleen el~enten van de omgeving en de relaties daartussen worden waargenomen, er vindt ook een communicatie plaats van betekenissen tussen
de omgeving en het individu.

Betekeni~sen

kunnen in de omgeving aanwezig

zijn in de vorm van bepaalde fysieke structuren, zij kunnen ook door
het individu aan de omgeving worden toegekend.
In de psychologie worden twee categorieën van betekenissen onderscheiden:
1. de denotatieve

betekenis: de descriptieve, quasi-objectieve betekenis,

2. de connotatieve betekenis:

èiê

subjectieve, emotionele betekenis.

Met de beleving van de omgeving wordt vooral de connotatieve betekenis
bedoeld, die de omgeving voor het individu heeft.

Beoordeling
Omgevingen hebben kwaliteiten voor mensen. Om deze kwaliteiten te kunnen
aanwijzen moet men de omgevingen beoordelen, of laten beoordelen door
bepaalde groepen personen, zoals gebruikers of experts op een voor het
onderzoek relevant terrein. De beoordeling kan de omgeving als geheel
betreffen of gelden voor .elementen van de omgeving. De kwaliteit van
een omgeving kan op zichzelf onderzocht worden, maar vaak worden omgevingen onderling vergeleken en is de beoordeling in de vorm gegoten
van een voorkeur, die wordt uitgesproken voor deze of gene omgeving.
Er zijn bij het literatuuronderzoek geen overzichtsartikelen en -boeken
gevonden, die expliciet gewijd zijn aan de beleving en beoordeling van
de omgeving. Er is wel een rapport, waarin een overzicht gegeven is van
Nederlands onderzoek op he:t gebied van de beleving van

wonen en de

woonsituatie (Tacken & de Kleijn, 1979). Er is ook een bibliografie
verschenen, die gewijd is aan de beleving en beoordeling van de omgeving
(Dalzell, 1978).
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In deel A. wordt de stand van zaken in het onderzoek behandeld van twee
aspecten van de omgeving:
1. architectonische vormgeving
2. stedelijke omgeving.

A. Stand van zaken
1. Beleving en beoordeling van de architectonische vormgeving
De architectonische vormgeving van de gebouwde omgeving kan opgevat worden
als

dat "intenties" van de architect

aan de gebruiker en beschouwer van een gebouw overbrengt (Heräberger, 1970).
M.a.w. fysieke attributen van gebouwen kan men zien als een code

voor de

communicatie van betekenissen. Herlhberger (1970) heeft deze propositie
onderzocht door vier groepen respondenten (drie groepen architectuurstudenten
in verschillende fasen van de studie en een groep leken) 25 aspecten van
gebouwen te laten beoordelen. De aspecten waren gerepresenteerd d.m.v.
kleurendia's. De beoordeling gebeurde met behulp van de semantische differentiaal techniek. Het bleek dat er geen verschillen optraden tussen de
vier groepen in het scorepatroon en in de gevonden factoroplossingen. De
auteur concludeerde daarom dat leken de betekenissen, die in de architectuur
van deze gebouwen vervat zijn, evengoed kunnen "lezen" als architectuurstudenten.
Een aspect van de architectonische vormgeving is of gekozen oplossingen
als traditioneel kunnen worden gekenmerkt of als experimenteel. Van den Berg
et al. (1976) hebben onderzocht
van de

woonomgevin9~~~l:l g~~eel.

Zij vergeleken twee nieuwbouw wijken, een
~

experimentele (het predikaat "experimenteel" is door de minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening toegekend op grond van een bepaalde
vormgeving en indeling van de woningen en

pe

omgeving) en een niet-experimentele

In de experimentele woonwijk werden aanwijzingen gevonden voor een meer
positieve beleving van de fysieke en sociale omgeving. Toch concludeerden
de onderzoekers dat de gevonden verschillen niet duidelijk konden worden
genoemd.
Een andere factor in de

archit~ctonische

vormgeving is het gebruikte materiaal.

van Wegen (1970) heeft met de semantische different:i.aáltécEniek de beleving
onderzocht van de materialen: hout, beton, baksteen en glas. Zijn eerste
conclusie was dat deze vier materialen kunnen worden opgevat als onderling
vergelijkbare, maar gevoelsmatig verschillend beoordeelde objecten. Hout,
~'"=~

beton en baksteen lieten zich goed beoordelen en beschrijven op drie onderling
1

onafhankelijke dimensies: "evaluatie .. , "coherentie" èn "voelbare kwaliteiten".
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In het geval van glas bleek de laatste dimensie te slaan op de "helderheid"
van het object. Bij de toetsing van de onderlirc.ge verschillen tussen de
materialen bleken de dimensies "evaluatie" en "voelbare kwaliteiten"
te discrimineren tussen hout, beton en baksteen. De semantische differentiaal
techniek is dus geschikt om het aspect van het gebruikte materiaal in de
beleving van de architectonische vormgeving te onderzoeken. De Jonge (1971)
heeft de resultaten van van Wegen vergeleken met de uitkomsten van andere
onderzoekingen naar de belevingswaarde van de bouwmaterialen hout, beton
en baksteen. Hout bleek over het algemeen positief te worden gewaardeerd
(als mooi, boeiend, vriendelijk, gezellig, afwisselend, natuurlijk en

-·

behaaglijk) terwijl beton naar verhouding meer negatief werd beoordeeld
.

·--

(als lelijk, saai,

onv~~endelijk,

ongeze~lig, e~~~9!l~ig, kt,!!},~~matig

en

onbehaaglijk). Baksteen nam op deze evaluatieve dimensie meer een midden....,.... ~------·-~.

.

pos i tie in. Op grond van deze vergelijking ligt volgens De Jonge (1971)
de keuze van het toe te passen bouwmateriaal door de gevonden verschillen
in.belevingswaarde nogal voor de hand: hout en baksteen in de woningbouw
en beton in de utiliteitsbouw.

2. Beleving en beoordeling van de stedelijke omgeving
Ook in het onderzoek naar de beleving en beoordeling van de stedelijke
omgeving is veel gebruik gemaakt van de semantische differentiaal techniek.
De onderzoekers hebben daarmee geprobeerd verbanden aan te tonen tussen
aspecten van de gebouwde omgeving en categorieën of dimensies van de beleving.
Drie bekende voorbeelden van onderzoek, waarin dit uitgebreid gedaan is,
zijn de studies van Franke & Bortz (1972}, Lowenthal & Riel (1972a, b} en
Schellekens (1976}.
Franke & Bortz onderzochten de woonbeleving van bewoners van 10 Berlijnse

I

wijken met behulp van 41 bipolaire schalen. Het bleek dat er verschillen
tussen de wijken optraden in de gemiddelden, die per schaal gevonden werden.
Vervolgens werd de correlatie berekend tussen de 41 schaalgemiddelden
voor de 10 wijken. Op de correlatiematrix, die hieruit resulteerde, werd
een factoranalyse uitgevoerd. Drie factoren bleken voldoende (92,2%) van
de totale variantie te verklaren. Men leidde daarna uit de 10 gevonden
gemiddelden per schaal 3 scores af, die maximaal met de 3 berekende factoren correleren: de factorscores van de wijken.
Factor I geeft hoge factorscores te zien op de adject!êyen kleurig, aan-----'"""' ..
-.
...
trekkelijk, vertrouwd, bevrijdend, m.:'::.!:tafwisselend, sym.R~~~~:.k en
':.-'"'··"'

~-

"'"'"-~·~"--- -~---·''"'"

veelvoudig. Men interpreteerde deze factor als een aangenaamheidsfactör.,

I

\I
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Factor II wordt gekenmerkt door aanduidingen als ouderwets, vertrouwd,
,..._.._--,·-·'

...

<;._,."-~·-"

..

opgevuld, goedkoop, natuurlijk, smerig, behoeftig en armzalig. Volgens
'"

de auteurs duidt dit op een identificatie zonder illusies met oude,
vertrouwde, arme en goedkope wijken. Omdat negatieve en positieve eigenschappen van deze factor elkaar in evenwicht houden noemden de auteurs
dit eensompenserende identificatiefactor.
Factor III wordt bepaald door de omschrijvingen zakelijk, glad, modern,
luchtig, uniform, vervelend, onpersoonlijk, helder;"~g~auw, gerangschikt,

-

nuchter, goedkoop en nietszeggend. Men heeft deze de

v~rtrouwd,

f uncionaliteitsfactor genoemd.
Zoals gezegd bevatte het gebruikte instrument 41 schalen. Om de gemeten
beleving beter interpreteerbaar te maken hebben de onderzoekers geprobeerd
om de 41 oordelen samen te vatten in een beperkt aantal antwoordcategorieën
of -dimensies. Hiervoor maakten zij ook weer gebruik van de factoranalyse.
Deze werd uitgevoerd op de correlaties tussen de schalen per proefpersoon.
Het bleek, dat niet minder dan 9 factoren nodig waren om 70,4% van de
totale variantie te verklaren;, een veel minder stabiele factorstructuur
dan bij de factoranalyse met betrekking tot de verschillen tussen de wijken.
:~e

factoren werden als volgt benoemd:

1. Valentie
2. Ordening van de structuur
3. Humanisering
4. Vitaliteit
5. Dichtheid van de structuur
6. Zakelijkheid
7. Variatie
8. Functionaliteit
9. Verzorgingsniveau

1L___
r--

()I1<:lerling onÇtJ]:lankelijke dimensies, die mensen in hun
oordeel betrekken, wanneer zij hun woonbeleving op een semantische differentiaal tot uitdrukking moeten brengen.

\;1·.

Lowenthal

V

bestudeerd, waarop de omgeving waargenomen wordt in termen van omgevings-

&

Riel (1972a, b) hebben in hun onderzoek onder meer de wijze

attributen. Voorts onderzochten zij de verbanden, die mensen leggen tussen
de verschillende attributen. Zij maakten gebruik van paren attributen (bijv.
mooi-lelijk, mensen-dingen), waarvan telkens. één gekozen moest worden als best
passende bij een bepaalde omgeving. Observatoren in verschillende steden
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respondeerden voor verschillende omgevingen op de 25 gebruikte attribuutparen. Allereerst werd een correlatiematrix van de 25 paren geanalyseerd. Daarnaast voerden Lewenthal & Riel een factoranalyse uit
en een analyse gebaseerd op diagrammen. De analyses brachten alle drie
een consistent patroon aan het licht, dat kennelijk bestaat in de oordelen over attributen van verschillende stedelijke milieus.
De fact:c:>!<ötnalyse leverde zes factoren op, die we zouden kunnen noemen:
1. evaluatie (in termen van mooi, prettig, schoon)
2. beweging (bewegend, drukte, mensen)
3. karakter {eigen kenmerken, dicht, natuurlijk, oud)
4. fysiek aspect (horizontaal, open, buitenwijkachtig)
~

5. emotionele, affectieve toon (zelfbewustzijn, vervelend)

~~·

verschijningsvorm {niet geheel duidelijk uit de tekst).

Lewenthal & Riel (1972b) vroegen de respondenten naast oordelen over een
bepaalde omgeving ook om een semantisch oordeel over de attribuut-paren.
Daartoe lieten zij de attributen scoren op vijf-puntsschalen, met telkens
twee attributen aan de uiteinden. De "omgevings-responsen" en de semantische
oordelen gaven mentale structuren te zien, die clusters attributen bevatten,
welke kennelijk gebruikt worden bij het verwerken van informatie over de
omgeving. De onderzoekers vonden een aanzienlijke overlap tussen beide
structuren.

~Lewenthal

~

t

& Riel hebben met hun onderzoek dus aangetoond, dat de door hen

gevonden dimensies van de beleving van de stedelijke omgeving verankerd
zijn in semantische categorieën, die mensen in het algemeen gebruiken bij
de beoordeling van dingen aan de hand van attributen.
--.

~chellekens (1976) heeft een onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen
W fysieke kenmerken van straten en subjectieve oordelen over die straten.
Hij verzamelde 61 fysieke aspecten van gebouwde omgevingen en fotografeerde
108 straten in verschillende Nederlandse steden op een gestandaardiseerde
wijze. Hij liet de foto's scoren aan de hand van

de 61 fysieke aspecten.

Na standaardisatie van de waarden per schaal werden de correlaties tussen
de schalen berekend. Op de verkregen correlatiematrix werd een factoranalyse
uitgevoerd. Deze leverde 7 factoren of dimensies op, die tezamen 59% van
de variantie voor hun rekening namen. Deze dimensies zijn:
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"Eenheid"; parkeerdrukte, afwezigheid van struiken en aaneengeslotenheid

I

van de bebouwing.

&

II

"Hoogte"; woningdichtheid, hoogte van de bebouwing.

III

"Bomen"; boomdichtheid, boomgrootte, regelmaat in de groenvoorziening.

IV

"Middenberm"; aanwezigheid en breedte van de beplante middenberm.

V

"Afwisseling"; onregelmatigheid van de bebouwing, voetgangersverkeer.

VI

"Breedte"; breedte van de trottoirs.

VII

"Voortuinen"; aanwezigheid en grootte van de voortuinen.

Ter vergroting van de betrouwbaarheid werd een tweede methode toegepast om straatbeelden te beschrijven. Deze methode hield in, dat straten werden beschreven met
behulp van 13 straatbeeldelementen, ten einde de "informatiewaarde" van een straat
te kunnen bepalen. Kleurenfoto's van de straten werden door een raster in 285
cellen verdeeld. De frequentie van ieder van de 13 straatbeeldelementen per straat
werd bepaald en deze frequenties werden in proporties omgezet. Daaruit werd voor
elke straat de informatiewaarde berekend volgens de formule:
H.

J

= - I:
i

p . . ln p . .
l.J
l.J

waarin Hj is de informatiewaarde van straat j in bits en pij is de proportie van
straatbeeldelement i in straat j.
In tabel 3.1 staan de straatheelelementen en hun correlaties met H .•
J

straatbeeldelement

correlatie met H

1.

ingang, deur, poort

.15

2.

raam, venster, etalage

.33**

3.

gevelwand, kale muur

. 28 **

4.

balkon, galerij

5.

dak, dakrand, dakbedekking

6.

groen, bomen, struik, heg, gras

-.14

7.

kaal grondvlak, wegdek, trottoir

8.

water, gracht,sloot

-.62 **
.34**

9.

brug, hek, schutting, afrastering

.4 4 **

10.

versiering, reklame, beelden, borden

.40 **

11.

lucht

12.

voetgangers

.37 **

13.

auto's

.34 **

*
**

-.30

.25 **

-.43**

p<::;.05

= p<::;.Ol

Tabel 3.1: De straatbeeldelementen en hun correlatie met H.

J

(naar: Schellekens, 1976, p.24)
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Op grond van de daarna berekende correlaties tussen de elementfrequenties per
straat en de factorscores per straat op de 7 fysieke dimensies concludeerde
Schellekens, dat de gevonden straat-dimensies gebruikt konden worden als beschrijving van de gebouwde omgeving in het onderzoek naar de relatie tussen de
straat en de beleving.
Nu werden 15 foto's geselecteerd, die ieder een extreme score hadden op één of
meer van de straatbeelddimensies. Deze foto's liet de auteur op 25 semantische
schalen beoordelen door 60 studenten bouwkunde en 27 studenten werktuigbouw. Na
factoranalyse van de verkregen antwoorden bleek, dat bij de eerste groep 75% van
de variantie verklaard kon worden door 4 factoren, terwijl bij de tweede groep
gegevens 71% van de variantie door de eerste drie factoren verklaard werd. De
factoren werden genoemd: evaluatie, activiteit, ruimtelijkheid en orde.
rvervolgens werd de samenhang onderzocht tussen de fysieke dimensies van de straten

V

en de subjectieve oordelen. De belangrijkste straatdimensie bleek "afwisseling" te
zijn, deze was gecorreleerd met de oordeelsdimensies "evaluatie", "activiteit" en
"orde". Voorts had de straatdimensie "eenheid" een significante correlatie met
"activiteit".
Straten werden het meest positief beoordeeld als er grote bomen stonden en als
'

-------------------------------------

--

---er een afwisselende architectuur te zien was.
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B. Theoriëen en modellen

TOt op heden is het onderzoek op het gebied van de beleving en beoordeling van c
omgeving voornamelijk atheoretisch geweest (Stokols, 1978). De ontwikkeling van
een theorie is niet op gang gekomen, doordat de onderzoekers een zeer sterke na

druk gelegd hebben op de constructie van modellen, die afgeleid zijn van empiri!

materiaal (resultaten van factoranalyse en multiple regressie analyse). Een uit·
·'

zondering wordt gevormd door een artikel van Wohlwill (1976) , die geprobeerd

heeft de esthetica theorie van Berlyne toe te passen op het gebied van de beoor·
deling van de omgeving. Een tweede uitzondering is het model vanS. Kaplan (1976) \OOr

de voorspelling van landschapsvoorkeuren. Deze twee aanzetten tot theorie sugge·

reren het bestaan van een aantal determinanten van omgevingsvoorkeuren zoals cou
plexiteit, samenhang en verrassendheid.

Een theorie, die een goede kandidaat zou zijn voor de hierboven aangeduide vacar

plaats, is de door Mehrabian en zijn medewerkers ontwikkelde globale theorie ovE

de persoonlijkheid en de omgeving (Mehrabian, 1976). De theorie kan worden afge·
beeld in het volgende schema:

OMGEVING
ZINTUIG f>'OOALITEITEN
INFORMATIEGRAAD

PRIMAIRE

EMOTIONE.LE

GEDRAGS-

RESPONSEN

H

(}N(fffN

ACTIVATIE
fmli'WITIE

EMOTIES KARAKTERISTIEK
VOOR

.

RESPONSEN
BENADEREN VERMIJDEN

T

P E RS 0 0 NL IJ KHE I D

( naar: Mehrabian & Russell, 1974, p.8 1
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De belangrijkste theoretische proposities zijn de volgende:
1. gedrag wordt bepaald door emotionele responsen die een functie
zijn van {aspecten van) de omgeving enerzijds en van voor een
persoon karakteristieke emotionele reacties anderzijds.
2. stimuli zijn te beschrijven in termen van de emotionele responsen
die zij oproepen.
3. emotionele responsen kunnen worden geordend langs drie dimensies:
het genoegen dat men ervaart {de aangenaamheid, plezier, lust,
positief affect, Mehrabian: "pleasure); de ondervonden activatie,
(Mehrabian: "arousal") en de sensatie van dominantie (overheersing,
"dominance", tegenover onderschikking, "submission").
4. de omgeving is in essentie te kenmerken door twee factoren:
de variabelen die met zintuigmodaliteiten te maken hebben, zoals
kleur, lichtintensiteit, geluid en temperatuur, en de
informatiegraad van de omgeving, waarmee bedoeld wordt het geheel
van ruimtelijke en tijdelijke relaties tussen componenten van
een omgeving.
5. het gedrag is in hoofdzaak uit te drukken in termen van een
dimensie die loopt van (be)naderen naar vermijden van een stimulusconstellatie, de "approach - avoidance" dimensie. Onder de term
"{be)nadering" vallen alle verbale en nonverbale communicaties
van voorkeur.
6. omgevingen die de emoties van genoegen en van dominantie oproepen
leiden meer tot naderingsgedrag dan omgevingen die dat niet doen.
7. tussen genoegen, activatie en gedrag bestaat de relatie die in
figuur 3.1 is weergegeven.
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l/NPLE'ASANT

LOW MODERATE' HIGH
AROliSAL

Figuur 3.1: De relatie tussen genoegen, activatie en gedrag
(naar: Mehrabian, 1976, p.22)

Een tweede kandidaat is de theorie van Leff (1978) over de verbanden tussen
omgeving, ervaring en gedrag, die wat betreft de perceptie en cognitie van
de omgeving in hoofdstuk 2 is behandeld. In de theorie van Leff wordt uitgebreid aandacht besteed aan affectieve

van de relatie tussen cogni-

tieve processen en informatie, die vanuit de omgeving binnenkomt. Het uitgebreide model is afgebeeld in figuur 3.2.
In dit model zijn zes componenten geïntroduceerd, die een rol spelen bij de
invloed van de waarneming en het denken op de affectieve toon van de ervaring,
met andere woorden op de beleving. Deze componenten zijn: complexiteit, compositie, begrip (comprehension), vergelijk (compàrison), competitie en complicaties. De idee achter deze componenten, die in figuur 3.2 onder het hoofd
"experience" staan, is dat de beleving een direct gevolg is van de gecombineerde werking van deze zes onderling overlappende en samenhangende aspecten
van de bewuste ervaring (op.cit. p.116).
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Figuur 3.2: Een model van de onderlinge relaties van omgeving, ervaring
en gedrag

(uit: Leff, 1978, p.117)

De betekenis van de zes componenten komt op het volgende neer:
Complexiteit is een variabele, die betrekking heeft op de mate waarin
datgene wat wij ervaren het activatieniveau (de arousal) kan beïnvloeden.
De term staat ook voor begrippen als intensiteit, nieuwheid, verrassendheid (vergelijk variabelen, die Berlyne "collatief" en "psychofysisch"
genoemd heeft (Berlyne, 1971)). Een gemiddeld niveau van activatie
- en dus een gemiddelde complexiteit - wordt over het algemeen als het
meest prettige ervaren. Een zeer grote complexiteit (c.q. stimulusoverlading) wordt onprettig gevonden en kan leiden tot stress. Zeer
weinig complexiteit wordt ook als onprettig en vervelend ervaren
(vergelijk zintuigdeprivatie).
Compositie verwijst

~aar

de inhoud, de betekenis en het belang van datgene

wat wordt ervaren. Compositie heeft te maken met de invloed van de symbolische betekenis van stimuli op de emotie en de relevantie van stimuli
voor het gedrag.
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- Begrip slaat op de helderheid, het inzicht, waartoe een ervaring kan leiden.
Bijvoorbeeld met betrekking tot ruimtelijke relaties tussen elementen van de
gebouwde omgeving (vgl. het werk van Lynch (1960)), zodat de oriëntatie en
het vinden van de weg mogelijk worden. De achterliggende gedachte bij deze
component is, dat meer begrip en inzicht leiden tot grotere bevrediging en
een positieve beleving.
Vergelijk is een te+m, die verwijst naar de manier waarop een ervaring invloed
heeft op veranderingen in iemands (subjectieve)'adaptatieniveau'. Het adaptatieniveau is het neutrale punt van de schaal die een individu gebruikt om oordelen
op een bepaalde dimensie te geven (bij voorbeeld bij het geven van oordelen op
de dimensie "gewicht" worden stimuli, die iemand "zwaar" vindt boven zijn
adaptatieniveau geschaald en stimuli die hij "licht" vindt er onder). Het
adaptatieniveau is echter niet constant, maar het stijgt in prettige situaties
en in onprettige situaties daalt het (habituatie of gewenning).
- competentie is de mate, waarin een ervaring gepaard gaat met het gevoel contrOle
over de situatie te hebben, of met een gevoel van persoonlijke effectiviteit.
Leff onderscheidt "competentie" duidelijk van "begrip", dat met inzicht te maken
heeft. Inzicht en begrip dragen weliswaar dikwijls bij tot persoonlijke effectiviteit, maar het is duidelijk dat beide componenten (begrip en competentie) werkzaam kunnen zijn zonder de ander.
Een illustratie van de werking van competentie is de bevrediging, die mensen in
het algemeen putten uit het vermogen om de omgeving naar hun eigen inzicht te
veranderen.
Complicaties is de term, die Leff heeft gekozen voor de spanning of moeilijkheid
die wordt ervaren bij het uitvoeren van bepaalde cognitieve operaties of bij
interactie met een bepaalde omgeving. Deze component is opgenomen in verband
met de negatieve gevoelens, die mensen kunnen hebben als ze proberen waar te
nemen, te denken of te handelen volgens een methode, die op het eerste gezicht
een positieve invloed op hun ervaring zou moeten hebben, maar te moeilijk voor
hen is of te veel verschilt van de aanpak die ze gewend zijn, om zonder problemen
toegepast te worden.
De théorie van Leff brengt een aantal interessante uitgangspunten van verschillende
andere theorieën tesamen. Een tweede punt dat opvalt is de relatie, die in de theorie gelegd wordt tussen cognitieve processen in engere zin (waarnemen, geheugen,
denken), de beleving (affectieve processen) en het gedrag.
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C. Methoden en technieken
Voor de bespreking van de methoden en technieken, die in het onderzoek
naar de beleving en beoordeling van de omgeving gebruikt worden, is de
volgende verdeling gekozen:
1. presentatietechnieken
2. meettechnieken
3. validiteitsproblemen
1. Presentatietechnieken
Er zijn een aantal dimensies in de omgeving gecategoriseerd en geselecteerd,
die verband houden met de beleving (bijvoorbeeld Franke & Bortz, 1972;
Schellekens, 1976). Omdat het onderzoek van de beleving van de omgeving
in situ vaak moeilijk te verwezenlijken is, heeft men verschillende
technieken ontwikkeld om de te beoordelen omgeving te presenteren. Deze
technieken worden ook simulatietechnieken genoemd, omdat de proefpersonen
hun oordeel moeten geven aan de hand van een simulatie van de echte omgeving
De simulaties worden van elkaar onderscheiden door een indeling op twee
dimensies:
1. statisch (bijvoorbeeld foto's of dia's) versus dynamisch (bijvoorbeeld
film of video) .
2. concreet (schaalmodellen) versus abstract (computermodellen)

(McKechnie,

1977a).
Voorbeelden van simulaties, die in onderzoek gebruikt worden, zijn: maquettes;
modellen op ware grootte; maquettes waarin men fotografeert of videoopnamen maakt (de enthescoop van de afdeling Bouwkunde van de TH Eindhoven) ;
en foto's, dia's etc. van de ware omgeving, eventueel met bandopnamen van
geluiden ter plaatse.
De overeenkomst tussen oordelen in situ en aan de hand van een simulatie
blijkt vaak zeer groot. Een uitspraak over de waarde van simulaties
in het algemeen is moeilijk te doen. De keuze van de simulatietechniek
is sterk afhankelijk van de omgeving en van het type oordelen, dat van de
proefpersonen gevraagd wordt.
2. Meettechnieken
De techniek, die voor het meten van de beleving het meest voor de hand
lag, is de semantische differentiaal techniek. En we zien dan ook dat
deze techniek van meet af aan het meest is toegepast in belevingsonderzoek.
Met de opkomst van de dynamische simulatietechnieken (bijv. video-opnamen
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met een bewegende camera in een schaalmodel, zodat men de indruk krijgt
door een omgeving te rijden of te lopen) zijn ook andere meettechnieken
geprobeerd: sorteertechnieken (zoals de Q-sorteertechniek), paarsgewijze
vergelijkin9en en psychofysische schaaltechnieken.
Een techniek, die voor het meten van de beleving in situ gebruikt wordt,
is de behavioral mapping techniek (bijvoorbeeld in woonomgevingen, speeltuinen en werkomgevingen) . Dit is een observatietechniek, waarbij van tevoren omschreven categorieën van gedrag worden vastgelegd in samenhang met
de plaats, waar dit gedrag optreedt. Men maakt hiervoor gebruik van kaartjes van het geobserveerde gebied.
Een techniek om voorkeuren voor omgevingen bij groepen mensen te verzamelen
en deze te verwerken is de mental mapping techniek (Gould & White, 1974).
De oordelen van groepen respondenten worden statistisch verwerkt en daarna
weergegeven op een geografische kaart, in de vorm van lijnen, die getrokken
zijn tussen punten met dezelfde schaalwaarde (zie ook hoofdstuk 2, figuur 2.1,
blz. 44.
Een aspect, dat bij het onderzoek van de beleving steeds meer aandacht
krijgt, is de sytematische selectie van de groep respondenten. Men heeft
bijvoorbeeld aanzienlijke verschillen in de beleving gevonden tussen
bewoners en bezoekers van een woonwijk, tussen ontwerpers en leken van
vergelijkbaar sociaal economisch niveau en tussen adolescenten en jonge
volwassenen enerzijds en ouderen anderzijds (Stokols, 1978). Het blijkt
dus nodig om daar met de trekking van de steekproef voor een belevingsonderzoek terdege rekening mee te houden.
3. Validiteitsproblemen
In de vorige paragraaf kwam het validiteitsprobleem al even om de hoek
kijken bij het onderzoek, waar de omgeving gesimuleerd wordt. Ook als
de beleving bestudeerd wordt aan de hand van een simulatie blijft het de
bedoeling op grond van de uitkomsten iets te zeggen van de beleving
van de werkelijke omgeving. Er is helaas weinig bekend over de validiteit
van verschillende mogelijke simulatietechnieken (Stokols, 1978, p. 268) .
Het validiteitsprobleem duikt ook op bij de keuze van een meettechniek.
De vraag is hier: meet het instrument de beleving-zoals-bedoeld? Net
als bij de presentatietechnieken is aan dit probleem nog weinig onderzoek
gewijd (ibid.). Dat het een probleem is, waaraan serieus aandacht geschonken
dient te worden, blijkt wel uit de grote verscheidenheid van dimensies
van de beleving, die door verschillende onderzoekers worden gerapporteerd
(vergelijk het onderzoek van Franke & Bortz (1972) en Schellekens (1976) ).
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Alleen al de gebruikte semantische differentialen verschillen enorm
wat betreft het aantal schalen en de gebruikte adjectieven. Een onderlinge
vergelijking van de resultaten van de factoranalyses is daarom eigenlijk
niet mogelijk. Daarnaast moet het belang van onderzoekingen met de
semantische differentiaal gerelativeerd worden. Winkel (geciteerd in:
Canter & Lee, 1974, p. 95) heeft er de volgende kritische kanttekening
bij geplaatst: "oordelen over de woonomgeving houden duidelijk meer verband
met het soort gedrag dat door de ruimtelijke indeling in het huis wordt
mogelijk gemaakt, met attitudes ten opzichte van en met gebruik van ruimte
buiten de woning, het gemak waarmee benodigde goederen en diensten
verkregen kunnen worden, de aantrekkelijkheid van sociale en fysische
eigenschappen van de buurt, of het huis eigendom is of gehuurd, en tenslotte
het oordeel van de persoon over zijn tevredenheid met zijn leven in
totaal". In de derde plaats zijn de onderzochte omgevingen misschien wel
te verschillend om een onderlinge vergelijking van de gemeten beleving
te rechtvaardigen. Daarmee belanden we bij een derde validiteitsprobleem,
het probleem van de interactie van de onderzochte omgeving, de meettechniek
en de persoonlijke attributen van de proefpersonen.
In dit hoofdstuk is de relatie aan de orde tussen elementen van de omgeving en de beleving. In het onderzoek heeft men getracht deze relatie,
of althans het verband tussen enkele elementen van de omgeving en enkele
dimensies van de beleving, te analyseren. Het bleek echter dat de belevingzoals-gemeten niet stabiel is: de meting op een ander tijdstip of in een
weliswaar vergelijkbare, maar niet identieke omgeving of met andere
proefpersonen gaf telkens andere resultaten te zien. Hierboven is nog
een vierde bron van mogelijke verschillen genoemd: het gebruik van een
ander meetinstrument. Stokals (1978, p. 267) heeft daar nog de verschillen
aan toegevoegd, die verklaard kunnen worden uit de gecombineerde inwerking
van de meettechniek, de eigenschappen van de omgeving en de attributen van
de proefpersonen op de onderzoekgegevens (m.a.w. de invloed van interactieeffecten op de data) • Ovér het algemeen zijn deze effecten niet gewenst,
omdat later niet te achterhalen valt hoe de invloed van de drie genoemde
factoren op de data is geweest. Daarom is een zorgvuldige keuze van de te
onderzoeken omgeving en van de meettechniek geboden, en moeten de proefpersonen zo goed mogelijk geselecteerd worden aan de hand van duidelijke
criteria.
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De validiteitsproblemen vallen dus in twee hoofdgroepen uiteen:
1. De begripsvaliditeit van de gebruikte methode van dataverzamelen:
meet het instrument de beleving-zoals-bedoeld?
2. De ecologische validiteit van de uitkomsten van het onderzoek:
hoe groot is de overeenstemming tussen de in het onderzoek gevonden
beleving (als functie van de gebruikte presentatietechniek, de methode
van dataverzamelen en de groep proefpersonen) en de beleving van de
werkelijke omgeving door de populatie waarnaar wij willen generaliseren?
Tot nu toe is er weinig onderzoek gedaan met het doel meer gegevens te
verzamelen betreffende de validiteit van de gemeten beleving (Stokols,
1978). Dit hangt waarschijnlijk samen met het ontbreken van een goede
theoretische basis voor het belevingsonderzoek (zie ook deel B van dit
hoofdstuk) .
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D. Mogelijke implicaties voor ontwerpers
De eerste toepassing in de praktijk van het onderzoek naar de beleving
en beoordeling van de omgeving is het benutten van de ontwikkelde
technieken bij de planning en in het ontwerpproces. Stokals (1978) heeft
in dit verband genoemd:
1. Het gebruik van gestandaardiseerde vragenlijsten voor het meten van de
beoordeelde kwaliteit van de omgeving,

de analyse van de mogelijke

gevolgen van ingrepen in de omgeving.
gevolgen van archi-

2. Het gebruik van belevingsschalen om de mogeli

teetonische interventies te peilen (m.b.t. de sociale en fysieke
omgeving).
3. Het gebruik van simulatietechnieken om de reacties van gebruikers op
toekomstige omgevingen te voorspellen, bij de keuze tussen alternatieve
mogelijkheden.
In de tweede plaats kunnen,Lop grond

vJ~,~;fr~esultaten

van het onderzoek,

dat tot nu toe gedaan is,(een aantal condities genoemd worden, die met
~~~
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een positieve aangename beleving van de woonomgeving samenhangen. Hierbij
moet echter wel de kritiek van Winkel (zie

c.3 van dit hoofdstuk) in acht

genomen worden, terwijl de nodige voorzichtigheid geboden is, gezien de
stand van het onderzoek (zie ook B. en C.3 van dit hoofdstuk, m.b.t.
theorie en validiteit).
De condities zijn (ontleend aan Steffen, 1975, p. 108):
- ruime, open opzet, fantasierijke ligging;
- duur, royaal aanzicht, nieuwe, moderne visuele verschijning;
afwisselend wegenpatroon, verscheidenheid van woningtypen, variërende en min
of meer complexe gevelstructuur;
- oorspronkelijke, ongewone, opvallende elementen, verrassingseffecten;
- complexiteit in functie en aanblik door contrasten;
- overzichtelijke indeling, duidelijke structuur, herkenningstekens voor de
oriëntatie;
- evenwicht tussen verticale en horizontale afmetingen;
gezond fysiek ~it~rlijk, groene ruimten, schone straten, ,weinig dooigaand
verkeer;

'
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~~ - voldoende afstand tussen woonblokken in verband met uitzicht, geen inkijk,
zon- en lichttoetreding;
- naast brede en rechte straten ook smalle en bochtige straten;
luxueuze uitvoering, wooncomfort, weinig geluidshinder, aanpasbaarheid;
-beschutting, "privacy", eigen terrein, uitzicht;
- bewegingsvrijheid, regelbaarbeid van contacten, meer plekken voor informele
en toevallige ontmoetingen dan gedwongen contacten.
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HOOFDSTUK 4 PERSOONLIJKHEID EN OMGEVING
Een vrij duidelijk te onderscheiden categorie van onderzoekingen binnen de
omgevingspsychologie houdt zich bezig met de verbanden, die bestaan tussen
de persoonlijkheid en de omgeving

(Stokols, 1978). Volgens sommigen lijkt

dit onderzoek sprekend op het onderzoek van de omgevingscognitie, met als
enig verschil dat de voor het individu kenmerkende processen centraal staan
(ibid., p.262). In dit hoofdstuk wordt echter uitgegaan van de omschrijving,
die binnen de psychologie wordt gegeven van het begrip "persoonlijkheid".
Persoonlijkheid

is het patroon van naar verhouding duurzame gedragingen

(gevoelens, gedachten), motieven (interessen) en attituden, dat een bepaald
individu karakteriseert. Het onderzoek naar de relatie tussen persoonlijkheidsvariabelen en omgevingsvariabelen houdt dus meer in, dan de voor het individu
specifieke manieren om kennis over de omgeving te verwerven.
In dit hoofdstuk komen de min of meer duurzame gedragingen (disposities of
geneigdheden) en de motivatie aan de orde. Hoofdstuk 5 is gewijd aan de
attituden ten opzichte van de omgeving.
Twee benaderingen Komen in de onderzochte vraagstellingen naar voren: enerzijds
worden de manieren onderzocht waarop individuen met de fysieke omgeving omgaan,
anderzijds wordt de invloed bestudeerd van allerlei omgevingsfactoren op het
individu. Deze beide benaderingen worden voor de overzichtelijkheid gescheiden
behandeld: respectièvelijk in A.l en A.2.

A. Stand van zaken
1. Persoonlijkheid en interactie met de omgeving
Het is gebleken dat de behoefte aan privacy samenhangt met een aantal persoonlijkheidskenmerken, die gemeten kunnen worden met bekende persoonlijkheidsvragenlijsten, zoals: Introversie - Extraversie, de behoefte om contact te
maken en de behoefte om door anderen benaderd te worden. De gevonden verbanden zijn echter niet sterk en mede daardoor moeilijk te interpreteren
(Marshall, 1971). Extraverten hebben wel meer behoefte aan visuele privacy
dan introverten (Hill, 1970).
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Persoonlijkheidskenmerken, zoals waarden en interessen, hebben niet alleen
invloed op voorkeuren voor beroepen, maar ook op de beoordeling van
architectuur. Henschen & Hershensen (1975) vonden dat bepaalde patronen van
waarden en interessen (ook wel "typen" genoemd), gemeten met de Streng
Vocational Interest Blank en de Allport-Vernon-Lindzey Study of Values,
samenhangen met de voorkeur voor het uiterlijk van gebouwen. Het was echter
niet mogelijk om variabelen in de architectuur van deze gebouwen aan te
wijzen, die de gevonden correlaties konden verklaren. Vorm, stijl en functie
van de gebouwen bleken niet de kritische factoren bij de keuze van de
proefpersonen te zijn, zoals de onderzoekers aanvankelijk veronderstelden.

Ook voorkeuren betreffende de omgeving langs de weg zouden samen kunnen hangen
met persoonlijkheidskenmerken (b.v. waarden, interessen, attituden).
Winkel et al,

(1969) vonden echter geen verband tussen de voorkeur voor

bepaalde omgevingen langs de weg en de score op bestaande persoonlijkheidsvragenlijsten. Met een door henzelf ontwikkelde schaal konden

wel een

relatie aantonen tussen omgevingsdisposities (m.n. attituden t.o.v. de
kwaliteit van de ontworpen omgeving) en de voorkeur voor omgevingen.
Winkel et al.

(1970) concludeerden op grond van de uitkomsten van een tweede

onderzoek dat de evaluatie van de omgeving door leken een sterke gelijkenis
vertoont met de beoordeling door professionele omgevingscritici.

De persoonlijkheidsvariabelen, die een rol spelen bij de kennis over de
natuurlijke omgeving en het gedrag in de natuur zijn ook onderzocht.
Arbuthnot (1977) heeft persoonlijkheidsvariabelen onderzocht, die gerelateerd
zijn aan milieubewust gedrag. Hij vond dat individuen, die weinig conservatief zijn, flexibel in overtuiging en gedrag en weinig traditioneel qua
oriëntatie 7 zich meer betrokken voelen bij het wel en wee van de omgeving (het
milieu) en dat dit ook eerder in hun gedrag tot uiting komt. Dit type mensen
bleek er daarnaast meer vertrouwen in te hebben dat zij zelf invloed konden
uitoefenen op gebeurtenissen in hun leven.

Driver & Knopf (1977) onderzochten het gedrag van recreanten in de natuurlijke
omgeving. Persoonlijkheidskenmerken maten zij met Jackson's Personality
Research Form. De resultaten gaven aan, dat de persoonlijkheid een factor is
bij de keuze van recreatieve activiteiten. Daarnaast is de mate van participatie in de gekozen activiteit mede afhankelijk van persoonlijkheidskenmerken.
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Voorts is de persoonlijkheid van invloed op het belang, dat gehecht wordt
aan de resultaten (of ervaringen) , die voortvloeien uit de gekozen activiteiten.
2. De invloed van omgevingsfactoren op het individu
Veranderingen in de wereld om ons heen hebben niet alleen invloed op de
perceptie en cognitie, zij werken ook in op andere psychische processen.
Nieuwe, ongebruikelijke, intense, complexe of onvoorspelbare stimuli leideri
bij voorbeeld tot een verhoging van het activatieniveau (arousal). Dit
verschijnsel wordt de oriëntatierespons genoemd. De functie ervan is dat
dergelijke stimuli de aandacht verdienen; het organisme moet aan dit soort
stimuli aandacht schenken, wil het overleven. Minder nieuwe, ongebruikelijke,
intense etc. responsen leiden tot een minder grote verandering van het
activatieniveau. Het is gebleken, dat het activatieniveau een direct correlaat
is van het "informatieniveau" (Mehrabian & Russell, 1974, H.S). Het informatieniveau is de hoeveelheid 'informatie' per tijdseenheid. Informatie is, in de
zin van de informatietheorie,de onzekerheid of entropie H. De informatiewaarde
wordt berekend volgens de formule:

n
H

=

I: p.
1.
1=1

2

log pi

In deze formule is p. de kans op gebeurtenis i.
1.

Mensen blijken onderling te verschillen in de mate

waarin zij een verandering

in activatieniveau vertonen bij nieuwe, onverwachte en complexe stimuli. Volgens
Mehrabian (1977) is dit een duurzame eigenschap. Hij heeft deze trek "screening"
genoemd. Sommige mensen hebben de neiging om nieuwe informatie die binnenkomt
te "schiften" en alleen aandacht aan enkele op dat moment relevante zaken te
besteden (screeners), terwijl anderen minder streng selecteren (non-screeners}.
Screeners blijken minder te reageren met een verandering in activatieniveau dan
non-screeners (Mehrabian, 1977). Deze trek blijkt daarnaast een hoge correlatie
te vertonen met angst of neurotièisme: non-screeners zijn angstiger dan screeners.
Tenslotte suggereerde Mehrabian (1977) dat dit persoonlijkheidskenmerk tot
uiting zou moeten komen in het gedrag ten opzichte van de omgeving: non-screeners
zouden meer toenadering zoeken tot plezierige omgevingen dan screeners en eerder
onplezierige omgevingen vermijden dan screeners (zie fig. 4.1).
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Figuur 4.1: De "pleasure-arousal hypothese" voor screeners en non-screeners
(uit Mehrabian, 1977, p.248)

Een aantal onderzoekers heeft de invloed bestudeerd van factoren in de
omgeving op emoties. Baron & Bell (1976) vonden dat hoge en zeer hoge temperaturen in bepaalde situaties faciliterend werken op de uiting van fysieke
agressie. Dit effect trad op als proefpersonen gunstig gestemd waren (een
positieve beoordeling hadden ontvangen).
Mehrabian & Russell (1974a) toonden aan dat de emotionele reacties van mensen
op de omgeving gekarakteriseerd kunnen worden in termen van drie dimensies:
genot, activatie en dominantie (pleasure, arousal, dominance). Het verband
tussen de emotie-opwekkende kwaliteit van omgevingen (i.t.v. de genoemde
drie dimensies) en de neiging om naar deze omgevingen toe te gaan is ook
onderzocht (Russell & Mehrabian, 1978). De resultaten van dit onderzoek
gaven echter geen duidelijk beeld van deze relatie. De aangenaamheld van de
omgeving speelde een belangrijke rol, maar er bleek een interactie te zijn
met de dimensie activatie.

Als een voorbeeld van onderzoek, waarin de invloed is nagegaan van factoren
in de omgeving

gp

psychische klachten is een artikel van Bagley (19741 gekozen.

De kwaliteit van de stedelijke woonomgeving heeft (direct of indirect) te
maken met het geestelijk welzijn van de bewoners. Bagley concludeerde
op grond van een onderzoek in Brighton, dat psychische klachten vaker voorkomen bij inwoners van slechte en overbevolktebuurten. Stress als gevolg van
de woonomstandigheden houdt weliswaar nauw verband met neuroticisme (ook bij
mensen, die nooit voor psychische klachten in behandeling zijn geweest},

-124-

maar ook met het feit dat men naar een slechte en overbevolkte woonomgeving
verhuisd is (zie over dit onderwerp ook hoofdstuk 8 I A.1.6 op blz. 185).

De relatie tussen astronomische en meteorologische omstandigheden en de
persoonlijkheid spreekt nogal tot de verbeelding. Een aantal zegswijzen
geeft dit ook duidelijk aan: "maanziek", "als de bladeren van de bomen
vallen doet hij/zij zus en zo", "je kunt wel aan de kinderen merken dat er
storm op til is", "tropenkolder", etc. Dexter (1904) heeft al in het begin
van deze eeuw een aantal van deze verbanden empirisch onderzocht: de invloed
van het weer op kinderen, op misdaad, op geestesziekte, op de lichamelijke
gezondheid, op zelfmoord, dronkenschap en op aandacht.
Weliswaar minder empirisch onderbouwd, maar door de uitgebreidheid van het
aantal behandelde verschijnselen zeer interessant, is het boek van Hellpach
(1949). Hij heeft de invloeden van het weer, het klimaat, van periodiciteit
(b.v. de maanstanden), van de bodemgesteldheid en het landschap op de psyche
behandeld.
Ook in publicaties van de laatste jaren wordt aandacht besteed aan dit
onderwerp (Moos, 1976b, H.3; Moos & Insel, 1974, Part 2). Het meeste onderzoek
betreft het verband tussen het weer of de maanstand en krankzinnigheid, moord
en zelfmoord. Een overzicht van recent onderzoek op dit gebied heeft Moos
gegeven (1976b, H.3). De resultaten van het onderzoek naar deze relaties zijn
echter over het geheel genomen nogal tegenstrijdig. Dit houdt onder meer verband met het grote aantal variabelen dat het klimaat of het weer bepaalt (Moos,
1976b).
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B. Theoriëen en modellen
Sinds het einde van de jaren zestig is er binnen de persoonlijkheidspsychologie
een controverse gaande over de mate, waarin stabiele kenmerken van de persoon
(gedragsdisposities) het gedrag bepalen in tegenstelling tot situationele
factoren. Vóór die tijd redeneerde men dat een persoon gekenmerkt

~ordt

door

een bepaalde stabiliteit in zijn gedrag, met andere woorden dat hij zich op
verschillende momenten en op verschillende plaatsen op dezelfde wijze gedraagt.
Deze stabiliteit is het gevolg van gedragsdisposities bij die persoon:
(karakter) trekken. De theorie wordt daarom de trekkentheorie genoemd. Op
deze theorie zijn een groot aantal -veel toegepaste- persoonlijkheidsvragenlijsten en zelfbeoordelingsschalen gebaseerd.
De trekkentheorie kreeg kritiek te verduren op haar belangrijkste uitgangspunt: de gedragsdisposities. Er zouden te lage correlaties bestaan tussen
het gedrag in de ene situatie vergeleken met het gedrag in de andere en
tussen de antwoorden op persoonlijkheidsvragenlijsten vergeleken met het feitelijk gedrag (in beide gevallen bleek de correlatie meestal kleiner dan .30},
om te kunnen spreken van gedragsdisposities of karaktertrekken. Moet nu geconcludeerd worden dat gedrag in hoge mate situatiespecifiek is en dat persoonlijkheidsvragenlijsten daarom niet bruikbaar zijn? Heeft het meer zin om
relaties te onderzoeken tussen situatie en gedrag?
Uit recent onderzoek is gebleken, dat correlaties tussen zelfoordelen, oordelen
van anderen en feitelijk gedrag in het persoonlijkheidsdomein zo hoog z

n, dat

voor de verklaring hiervan de aloude gedragsdispositie of trek toch weer van
stal gehaald moet worden (Schmidt, 1980). De trekkentheorie "nieuwe stijl"
moet echter niet alleen de consistentie van het gedrag kunnen verklaren, maar
ook afwijkingen daarvan. De invloed van situaties op het gedrag zal daarom in
de theorie beschreven moeten worden.
Er zijn in de algemene psychologie persoonlijkheidstheorieën te vinden, die
toegepast kunnen worden op de relatie tussen de persoonlijkheid en de omgeving.
Een voorbeeld is de trekkentheorie, die hierboven aan de orde is geweest;
verder kan men denken aan de motivatietheorie van Maslow (zie Leff (1978, 8.2)
voor een overzicht waarin ook de implicaties voor de omgevingspsychologie aan
de orde komen), en de theorie over arousal. Een persoonlijkheidstheorie, die
binnen de omgevingspsychologie is ontstaan, is de theorie van Mehrabian (1976)
Deze theorie gaat enerzijds uit van arousaltheorieën en anderzijds van de
dimensionaliteit van begrippen (Osgood et al., 1957).
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De theorie van Mehrabian bevat de volgende proposities:
- Mensen reageren op omgevingen, die onderling sterk variëren, in termen van
enkele elementaire emotionele dimensies (Mehrabian, 1976, p.18).
- Deze elementaire emotionele dimensies zijn op hun beurt de aanleiding voor
gedragingen, die onderling sterk variëren (ibid.).
- De elementaire emotionele dimensies kunnen gebruikt worden om kenmerkende
emotionele trekken van de persoon te beschrijven (op.cit. p.24).
De elementaire emotionele dimensies zijn:
activatie - de-activatie (arousal - non-arousal)
genot

- afkeer (pleasure - displeasure)

dominantie- onderworpenheid (dominance-submissiveness) •
- De drie dimensies zijn onafhankelijk van elkaar (vgl. Osgood et al. (1957),
die drie onafhankelijke dimensies vonden in de oordelen over verbale
begrippen) .
- Benaderings - vermijdingsgedrag kan verklaard worden op grond van de drie
dimensies (zie fig. 4.2, waarin de invloed van de dimensies activatie en
genot op dit gedrag is weergegeven).
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Figuur 4.2: De relatie tussen approach-avoidanee gedrag en de dimensies
aroursal en pleasure (uit: Mehrabian, 1976, p.22)
- Mensen kunnen de volgende (gedrags)disposities hebben:
1. om zich plezierig (onplezierig) te voelen
2. om te domineren (of zich te onderwerpen)
3. om alleen aandacht te schenken aan enkele relevante delen van de omgeving
(of om daarentegen niet te selecteren). Mensen die selecteren ("screeners")
kunnen de belasting van de omgeving reguleren en zodoende hun eigen
activatieniveau reduceren.
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De laatste propositie van Mehrabian is interessant, omdat hieruit voorspellingen
kunnen worden

betreffende het gedrag van veel verschillende mensen in

verschillende omgevingen. B.v.: Toenaderings-en vermijdingsgedrag is niet
alleen afhankelijk van de aard van de situatie (vgl. fig. 4.2), maar ook van de
eigenschappen van de persoon

(is het een screener of een non-screener, vgl.

fig. 4.1 op blz. 123).

•
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C. Methoden en technieken
Verschillende instrumenten (m.n. vragenlijsten)

speciaal voor het

onderzoek naar het verband tussen persoonlijkheid en omgeving geconstrueerd.
Aan de andere kant zijn een aantal bekende persoonlijkheidsvragenlijsten,
die in de algemene psychologie hun nut reeds bewezen hadden, toegepast om
het gebruik en de verandering van de omgeving door individuen te voorspellen,
alsmede de invloed van omgevingsfactoren op het individu (Stokols, 1978,

•

p.262, 263).

Voorbeelden van eerstgenoemde vragenlijsten zijn instrumenten, die disposities
ten opzicht van de omgeving meten zoals "pastoralisme", "urbanisme"*
(McKechnie, 1977b) en de neiging om "activatie of sensatie te zoeken"
(Mehrabian & Russell, 1974).
Voorbeelden van vragenlijsten, die in de algemene psychologie gebruikt worden
zijn de instrumenten, die persoonlijkheidskenmerken meten als "interne/
externe controle" (locus of control) (Rotter et al., 1972) en bevattelijkheid
voor psychosomatische klachten, zoals hart- en vaatziekten.
Er wordt bijna uitsluitend gewerkt met door de proefpersonen zelf ingevulde
vragenlijsten. De vragen zijn over het algemeen van het gesloten

(een

aantal antwoord-alternatieven zijn afgedrukt; de proefpersoon moet er één
uitkiezen) • Ook worden er schalen toegepast, waarop het antwoord aangegeven
moet worden.

voorbeeld een schaal, waarop men kan aangeven in hoeverre men

het met een uitspraak eens is of een schaal, waarop men een beoordeling van
een object weergeeft (vgl. de semantische differentiaal) :
helemaal mee
eens

helemaal niet
mee eens

onrustig

rustig

*Pastoralisme houdt in: tegenstander van ontginning van natuurgebieden;
bezorgd over bevolkingsgroei; voorstander van het behoud van natuurlijke
hulpbronnen, het milieu en natuurgebieden; accepteert de invloed van
natuurkrachten op het menselijk leven; natuurliefhebber, voelt zich
thuis in de vrije natuur.
Urbanisme houdt in: houdt van het leven in een dichtbevolkte omgeving;
waardeert de ongewone en gevarieerde ervaringen, die de stad biedt; interesse in het culturele leven; houdt van veel en gevarieerde persoonlijke
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De toepassing van het onderzoekparadigma van de persoonlijkheidspsychologie
in de omgevingspsychologie is door Craik (1976) besproken. Hij stelde een
aantal mogelijkheden aan de orde, die door de omgevingspsychologie nog niet
benut zijn. Dit zijn vooral descriptieve benaderingen zoals de case-study
en de typologie van groepen.
Er kleven ook nadelen aan de gebruikte technieken. Fiske (1974) heeft gewezen
op het bezwaar dat de gebruikte instrumenten alleen op woorden gebaseerd zijn
en op de oordelen van observatoren (externe beoordelaars of de persoon zelf) •
Zowel de validiteit van het instrument (meet het wat het beweert te meten?)
als de betrouwbaarheid (verschilt de waarde, die het instrument aangeeft,
niet te veel van de werkelijke waarde?} is in het geding.
Misehel (1977a) tenslotte heeft de beperkingen aangegeven, die kleven aan de
in de persoonlijkheidspsychologie gebruikte methoden en technieken.
Volgens hem wordt er nog te weinig rekening mee gehouden dat het gedrag door
meer invloeden bepaald wordt dan de karaktertrekken van de persoon of de
eigenschappen van de situatie (eventueel de omgeving}. Wat dit concreet
betekent voor het onderzoek, vooral wat betreft de te gebruiken methoden
en technieken, gaf Misehel echter niet aan.
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D. Mogelijke implicaties voor ontwerpers
Het is moeilijk om concrete implicaties te noemen van het onderzoek op het
gebied van de persoonlijkheid en de omgeving, die door planners en ontwerpers
in de praktijk toegepast kunnen worden. Dit hangt samen met het onderwerp van
het onderzoek: de verbanden, die er bestaan tussen de karaktereigenschappen
van het individu en de omgeving. Er wordt zelden iets gebouwd of ontworpen
voor één individu, veel vaker maakt een aantal onderling verschillende .
mensen van een omgeving gebruik. Een ontwerper heeft bij voorbeeld weinig aan
de informatie dat extraverten meer behoefte aan visuele privacy hebben dan
introverten (Hill, 1970), als van tevoren niet bekend is of de gebruikers
van zijn ontwerp introvert of extravert zullen zijn. Men kan natuurlijk in het
ontwerp rekening houden met beide groepen.
Anderzijds is gebleken dat met de in dit onderzoek toegepaste methoden en
technieken vrij gemakkelijk informatie verkregen kan worden over relevante
eigenschappen van gebruikers in een specifieke situatie.
In deel A. van dit hoofdstuk staan een aantal onderzoekresultaten, die voor
ontwerpers in specifieke

bruikbaar kunnen zijn. Om niet in her-

halingen te hoeven vervallen worden deze resultaten hier niet nog eens genoemd.
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HOOFDSTUK 5 OMGEVINGSATTITUDES
Een belangrijk aspect bij de relatie tussen mensen en hun omgeving wordt gevormd door de attitudes ten opzichte van de omgeving. Vooral binnen de sociale
psychologie zijn attitudes intensief onderzocht en in ieder sociaal-psycholo•
gisch handboek kan een

overzicht over dit onderwerp gevonden worden.

Uiteraard zijn veel verschillende definities in omloop, maar in het algemeen
wordt onder attitude verstaan een tendens om een bepaald onderwerp positief of
negatief te beoordelen en tegemoet te treden. In dit hoofdstuk zal de nadruk
vooral liggen op attitudes ten aanzien van de ruimtelijke omgeving en met name
"het milieu" en de natuurlijke omgeving. Van dit terrein wordt een goed overzicht
gegeven door onder andere Ittelson e.a. (1974), Leff (1978), Lipsey (1977)
en O'Riordan (1976}.
Bij het tot stand komen van attitudes spelen verschillende leerprocessen een rol.
Een eerste mogelijkheid is dat een positieve of

attitude ten aanzien

van bijvoorbeeld een omgeving ontstaat door associatie met feitelijke ervaringen
(positief of

met die omgeving. Zo kunnen ook ervaringen met een onder-

deel van een omgeving, bijvoorbeeld een koud en ongezellig schoolgebouw, bijdragen tot een bepaalde attitude niet alleen ten aanzien van dat gebouw maar ook
t.a.v. het lesprogramma en "school" of "onderwijs" in het algemeen. Een tweede
mogelijk leerproces bij de vorming van attitudes vormt de instrumentele of operante conditionering. Attitudes kunnen beïnvloed worden door de gevolgen van het
hebben en het handelen vanuit deze attitude. Positieve gevolgen zullen een attitude versterken en negatieve gevolgen juist niet. Een derde leerproces is het
zgn. sociaal leren, waarbij de attitudes van andere personen, zoals ouders,
vrienden, buren of collega • s •als "voorbeeld" kunnen werken bij het vormen of
veranderen van eigen attitudes. Bovengenoemde drie leerprocessen kunnen zowel
apart als gecombineerd een rol spelen

het tot stand komen van attitudes.

De attitudes of houdingen van de mens ten opzichte van zijn omgeving zijn
in de loop van de geschiedenis nogal veranderd. Ittelson e.a. (1974) geven
hiervan een uitgebreid overzicht; van een primitieve wereldbeschouwing met
geen duidelijk onderscheid tussen levende en niet-levende materie, via de
bijbelse/christelijke visie van het universum dat door God geschapen is en
door de mens beheerd en bewerkt moet worden, tot een nog grotere scheiding
tussen mens en omgeving door de wetenschappelijke visie waarbij de mens
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zijn omgeving volledig zou kunnen verklaren en beheersen. Ook zijn er verschillen tussen culturen aan te wijzen in de attitudes t.a.v. de omgeving.
zo zou in de Oosterse, en speciaal de Chinese cultuur de mens meer als
onderdeel van de omgeving en de natuur gezien worden, waarbij deze omgeving
meer direct en "organismies" wordt waargenomen en gedrag afgesteiJld

wo~dt

op de ordening in de natuur om hiermee een zo groot mogelijke harmonie
te bereiken. Bovengenoemde historiese en culturele aspecten worden ook
uitgebreid behandeld door Tuan (1974, 1977).
De laatste algemene opmerking betreft de mate van overeenstemming tussen
attitudes en feitelijk gedrag,ofwel de vraag of mensen handelen naar hetgeen
ze zeggen en menen. Uit uitgebreide literatuuroverzichten van Wicker (1969)
en O'Riordan (1976) kan de conclusie qetrokken worden dat een direkte relatie
tussen attitudes en feitelijk gedrag onwaarschijnlijk is. Volgens Wiekar
kan slechts zelden meer dan 10% van de variantie in gedrag verklaard worden
door gegevens over attitudes. Als

ver~laring

voor deze lage mate van over-

eenstemming worden o.a. door Kelman (1974) twee oorzaken aangewezen.
In de eerste plaats moet bij het onderzoek meer rekening gehouden worden met
andere factoren die het gedrag kunnen beïnvloeden, zoals individuele en
situationele variabelen. In de tweede plaats zouden methoden en technieken
nog onvoldoende ontwikkeld zijn om betrouwbaar en precies datgene te meten
wat bedoeld wordt. Zie ook v.d. Meer (1980} en rook & Wilke (1981).
Na deze algemene inleiding zal nader worden ingegaan op onderzoek naar
attitudes ten aanzien van de ruimtelijke omg.eving.

A. Stand van zaken
Zoals al eerder gezegd heeft het onderzoek naar omgevingsattitudes zich vooral
gericht op attitudes t.a.v. "het milieu". Sinds het eind van de zestiger
jaren is de aandacht voor de milieuproblematiek, de vervuiling van de omgeving
en bezorgdheid voor de kwaliteit van het leefmilièu sterk toegenomen. Verschillende actiegroepen en instellingen besteden speciaal aandacht aan deze
problematiek.
Onderzoek op dit gebied vindt plaats met behulp van zgn. "survey methoden",
waarbij de attitudes ofwel de "publieke opinie" t.a.v. omgevings- of milieuaspekten worden gemeten. Voor een overzicht en voorbeelden van dergelijk
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onderzoek kan o.a. verwezen worden naar Lipsey (1977) en Hardison & Vanier
(1976). De resultaten van dit onderzoek zijn niet altijd eensluidend. Zo
vond

Bowman (1975) dat de aandacht en bezorgdheid voor de milieuproblematiek

di.e aan het eind van de jaren '60 is ontstaan van blijve:nde aard is.
Koenig (1975) daarentegen vond juist dat het hier gaat om een onderwerp
dat weliswaar "in de mode" is, maar waarvoor de aandacht in het algemeen
passief is of niet aanwezig is. Door hun zeer specialistiese vakkennis
zijn de opvattingen van "professionals" vaak te beperkt • Alleen aktiegroepen lijken effektief te zijn bij het behoud en de bescherming van het
milieu.
Om een verklaring te vinden voor de verschillen in milieubewustzijn wordt
bij het onderzoek ook aandacht besteed aan de rol van persoonlijke, sociale
en andere faktoren. Zo vond bijvoorbeeld Tucker (1978) verschillen tussen
mensen die wel en niet actief waren in een milieu-organisatie wat betreft
de variabelen sociaal verantwoordelijkheidsgevoel, interne vs. externe
controle, sociale klasse, leeftijd en inkomen. In het algemeen blijkt een
positieve attitude t.a.v. "het milieu" meer voor te komen bij mensen met
een hogere opleiding, bij zgn. jong volwassenen en bij vrouwen (zie o.a.
Lipsey, 1977; Buttel

&

Flinn , 1978; Baca, 1977}, Verder blijken er ver-

schillen te bestaan tussen bewoners van de stad en die van het platteland
(Youmans, 1977). Tenslotte blijken politieke opvattingen ook een rol te
spelen. Hierbij gaat het zowel om het lidmaatschap van een bepaalde politieke
partij als de sociaal-politieke opvattingen {Dunlap,

~75b;

Buttel & Flinn,

1978). De ontwikkeling van het begrip ecologie en de attitudes t.a.v.
milieu-aspekten bij kinderen zijn bestudeerd door OWley (1977), die vooral
de invloed naging van sexe, woonplaats en ontwikkelingsfase.

Een recent onderzoek naar de achtergronden van milieugedrag in
Nederland werd verricht door v.d. Meer (1980). Hierbij werden de
factoren onderzocht die een rol spelen bij de besluitvorming van
individuen wat betreft hun milieugedrag. Omdat ervan uitgegaan werd
dat niet ieder type milieugedrag op dezelfde manier verklaard kan
worden, werd het onderzoek gericht op de volgende vijf milieugedragingen:
selectief autogebruik, fosfaatvrij wassen, kopen van producten in
statiegeldverpakking, gebruik van de diepvriezer en milieuactiegedrag.
De voornaamste conclusies van het onderzoek worden als volgt samengevat:
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- Het

-

-

-

-

een fictie te menen dat men milieugedrag als zodanig kan be-

invloeden. Er zijn slechts milieugedragingen~ waarvan het begrip
milieugedrag de noemer is.
Het is een fictie te menen dat mensen via een mentaliteitsverandering
tot verandering van milieugedragingen te brengen zijn. Voorlichting
en educatie dienen slechts ter legitimering en continuering van
gedragsveranderingen.
De keuze voor bepaalde gedragingen wordt vooral bepaald door de
direct ervaarbare voor- en nadeZen van dat gedrag. En door de
men&ng over dat gedrag in de sociale omgeving.
Een effectieve wijze van gedragsbeinvloeding is het zodanig inrichten van de fysieke omgeving dat milieuvriendelijk gedrag
dwingend wordt voorgeschreven of wordt vergemakkelijkt. Onder
deze structurele benadering kunnen ook geboden en verboden worden
begrepen.
De sociale wetenschappen kunnen een verdere rol speZen in het
milieubeleid door hun aandacht voor de subjectieve interpretatie
die mensen geven aan schijnbaar objectieve gegevenheden en door hun
aandacht voor de sociale context van alle gedragingen. (op. cit. p.XIII)

Attitudes kunnen op verschillende manieren heinvloed en veranderd worden.
Bell (1978) noemt een aantal van de processen die hierbij een rol spelen
en die vooral binnen de sociale psychologie zijn onderzocht. In de eerste
plaats blijkt informatie die een bepaalde angst opwekt,

'

effect~ef

te kunnen

zijn bij het veranderen van attitudes. Het gaat om boodschappen zoals
"Roken veroorzaakt kanker". De angst-toestand die door dergelijke informatie
ontstaat, is een onplezierige toestand die veranderd kan worden door de
mening over het onderwerp te veranderen. Wanneer de informatie tevens aanbevelingen bevat om de negatieve effecten te voorkomen, èn geruststellingen
dat het geschetste gevaar hierdoor vermeden kan worden, dan blijkt een
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dergelijke aanpak geschikt om attitudes in de gewenste richting te veranderen. Een tweede sociaal-psychologisch proces dat een rol speelt is de
zgn. "psychological reactance". Dit verklaart het mislukken van bepa<;tlde
pogingen

tot attitude-verandering. Het blijkt namelijk dat mensen behoefte

hebben aan een gevoel van vrijheid in denken en handelen, en zich altijd
zullen verzetten tegen pogingen om deze vrijheid in te perken. Een té
nadrukkelijke poging om iemand te overtuigen kan hierdoor juist sterke tegenreacties oproepen, waardoor de inhoud van het argument weinig effect meer
heeft. Tenslotte wordt een proces genoemd dat van belang is om te voorkomen
dat mensen die eenmaal overtuigd zijn van een bepaalde zaak niet weer van
mening of attitude veranderen. Een effectieve methode blijkt te zijn om
van te voren zowel argumenten vóór als tegen het bewuste onderwerp aan de
orde te stel1en, waardoor men beter voorbereid is op eventuele tegenwerpingen.
Het is goed om te bedenken dat bovengenoemde "technieken" gebruikt kunnen
worden om standpunten zowel vóór als tegen bijvoorbeeld milieuvervuiling
te ondersteunen.
Om attitudes te veranderen zijn een aantal strategieën mogelijk. In de eerste

plaats verschillende vormen van onderwijs, Wiiarop in het volgende hoofdstuk
nader wordt ingegaan

'./

(blz. 142 e.v.,

zie ook Swan & Stapp, 1974). Verder

beschrijft Horsley (1977) een vorm van sociaal leren, waarbij door middel
van rollenspel op een school zowel het gedrag als de attitudes van leerlingen ten aanzien van natuur- en milieubescherming in positieve zin beïnvloed
worden.
Zoals gezegd ligt de nadruk bij het onderzoek naar omgevingsattitudes vooral
op attitudes t.a.v. "het milieu",· milieuvervuilin9 en milieubewust gedrag.
Naast al eerder vermelde studies kunnen nog genoemd worden Humphrey e.a.
(1977) en McGuinness e.a. (1977) die attitudes t.a.v. het hergebruik van
papier onderzochten, en Nietzel e.a.

(~77b)

die zich bezig hielden met de

houding t.a.v. energiebesparing. Verder hebben Althoff & Greig (1977) de
attitudes t.a.v. de vervuiling van het milieu bestudeerd, terwijl Weigel e.a.
(1977) een bibliografie van onderzoek op dit terrein samenstelden.
Een ander gebied waar aandacht aan besteed is, vormen de attitudes t.a.v.
de natuur. Ittelson e.a. (1974) geven een uitgebreid overzicht van dit
onderwerp, waarbij een aantal verschillende benaderingen van de natuur
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behandeld worden, zoals de exploitatieve, recreatieve of behoudende/
beschermende houding. Deze verschillende opvattingen over en de verschillende
belangen van mensen bij de natuur kunnen een bron van conflicten vormen.
Dergelijke situaties zijn onderzocht door o.a. Willhite e.a. (1973) voor
het beheer van bosgebieden; Buys (1975) voor de manier van het onder controle
houden van roofdieren bij veeteeltbedrijven, en Wohlwill & Heft (1977)
voor de ontsluiting en faciliteiten van natuur-recreatiegebieden.
Ook wordt aandacht besteed aan de houdingen van mensen t.a.v. "natural
hazards" ofwel mogelijke natuurrampen zoals aardbevingen, overstromingen en
lawines. Zie bijvoorbeeld Hanson e.a. (1979) over het effect van tornado's.
Tenslotte zijn naast de attitudes t.a.v. het milieu en de natuur, ook die
t.a.v. een aantal andere omgevingsaspecten onderzocht, zoals het behoud
van drinkwater-voorzieningen (Mitchell, 1971 en Pierce, 1979); de beïnvloeding van de weersgesteldheid (Haas e.a., 1971); overbevolking (Buckhout,
1971; Buys, 1977) en de aanleg van snelwegen (Fellman & Brandt, 1971; Amir,
1972).
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B. Theoriëen en modellen
Vooral binnen de sociale psychologie zijn attitudes in het algemeen uitgebreid bestudeerd. Op dit gebied zijn dan ook een aantal theorieën en
modellen ontwikkeld. Hierbij ligt vooral de nadruk op de aard van de
samenhang tussen attitudes en feitelijk gedrag. In het algemeen wordt
een oorzakelijk verband aangenomen tussen deze twee grootheden. Naarmate
de modellen verder worden ontwikkeld, wordt meer aandacht besteed aan de
rol van interveniërende variabelen zoals persoonlijkheids- en situationele
factoren, en daarnaast aan de rol van sociale normen (zie
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Three paradigms for the conceptualization of relationships between environmental stimuli and overt
responses with reference to environmental attitudes.

Figuur 5 .1, •.ü t: 0' Riordan (1976) , p .11

Het aannemen van een aantal tussenliggende variabelen was mepe noodzakelijk
ter

van het vrijwel ontbreken van een direkt verband tussen

attitudes en gedrag dat vooral bleek in veldonderzoek, zonder de "paper en
pencil"-meting van attitudes onder laboratorium condities. Zowel Kelman (1974)
als O'Riordan (1976) gaan uitgebreid in op de verschillende theorieën en
modellen die op het gebied van de attitudes zijn ontwikkeld. Hierbij wordt
ook aandacht besteed aan de rol van cognitieve factoren. In dit verband wordt
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bestreden dat het verband tussen attitudes en gedrag zodanig is dat een
bepaald gedrag door een bepaalde attitude

"veroorz~akt"

wordt. Zo stelt

Bern (1971) dat dit verband juist in tegengestelde richting aanwezig is,
namelijk dat attitudes bepaald worden door gedrag en bestudeerd kunnen
worden door gedrag te observeren. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat wanneer
het gedrag verandert, een persoon zijn of haar attitudes, gevoelens en
meningen hierbij aanpast door middel van cognitieve processen.
Na een overzicht van deze theorieën, toegespitst op omgevingsattitudes,
concludeert O'Riordan (1976) dat noch het

attitude~edrag,

noch het gedrag+

attitude model geheel voldoet, omdat bij geen van beide benaderingen aandacht
wordt besteed aan de rol van sociale en politieke factoren die zowel attitudes als gedrag kunnen beïnvloeden. Een compromis tussen beide benaderingen
vormt een zgn. "transactioneel model", waarbij een wisselwerking wordt verondersteld tussen het individu en zijn of haar omgeving. Het individu verwerkt hierbij zowel het effect op de omgeving, als de reactie van het sociaalpolitieke systeem op zijn gedrag. Afhankelijk van deze reacties worden gedrag
cognitie en attitudes eventueel gewijzigd enz.
Een voorbeeld van de toepassing van dit model wordt door O'Riordan (1976)
gegeven. Het gaat hierbij om een onderzoek naar de reacties op natuurrampen.
Het bleek dat deze reacties weergegeven kunnen worden in een serie van afwegingen van beslissingen die door een individu gemaakt worden (zie fig. 5.2)
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De verschillende beslissingen worden o.a. beïnvloed door de aard van de
natuurramp, eerdere ervaring van het individu, praktische mogelijkheden
e.d. De waarde van dit transactionele model ligt in het aangeven van verbanden tussen factoren, waar in andere modellen niet of onvoldoende rekening mee gehouden wordt.

C. Methoden en technieken
Voor het onderzoeken van omgevingsattitudes worden in het algemeen dezelfde
technieken gebruikt als voor het meten van attitudes ten aanzien van andere
onderwerpen. De belangrijkste groep hierbij wordt gevormd door de ondervragingstechnieken waarbij individuen op een of andere manier gevraagd wordt
naar zijn of haar mening over een onderwerp. Zo wordt bij de zgn. "Thurstoneschaal" aan de respondenten gevraagd om van een aantal uitspraken die verband
houden met het onderzochte onderwerp, aan te geven of zij het al dan niet
eens zijn met de uitspraken. Bij een .. Likert-schaal" kunnen de respondenten
ook aangeven hoe sterk zij het met iedere uitspraak eens of oneens zijn. Met
behulp van een "Semantische Differentiaal" kunnen attitudes afgeleid worden
uit de mate waarin respondenten aangeven dat een aantal woorden of begrippen
van toepassing zijn op het betreffende

onderwerp.

Voor een uitgebreider overzicht van deze technieken wordt verwezen naar o.a.
Baron & Byrne (1977). Deze auteurs gaan verder nog in op twee andere manieren
om attitudes te meten, namelijk door

het observeren van uiterlijk gedrag,

zoals gebaren, gezichtsuitdrukking, maar ook "milieugedrag", en door middel
van fysiologische metin9en van bijvoorbeeld hartslag, bloeddruk of huidgeleiding.
Voor het meten van attitudes ten aanzien van omgevingen en "het milieu"
zijn met name een aantal spécifieke ondervragingstechnieken ontwikkeld. Zo
vermelden Craik & Zube (1976) dergelijke meetinstrumenten op het gebied van
lucht- en watervervuiling, geluidsoverlast, de kwaliteit van woonomgevingen
landschappen, recreatiegebieden, transportsystemen, institutionele - en
werkomgevingen. Verder is door McKechnie ( 1977b) de "Environmental Response
Inventory" ontwikkeld om attitudes ten aanzien van "het milieu" te meten.
Dergelijke instrumenten zijn ook ontwikkeld door Weigel & Weigel (1978) en
Maloney e.a. (1975).
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~an

het slot van zijn overzichtsartikel pleit O'Riordan (1976) ervoor om deze

onderzoekstechnieken zorgvuldig te gebruiken. Vooral opiniepeilingen worden
vaak gebruikt om informatie te verzamelen voordat een (politieke) beslissing
over een probleem wordt genomen. De betrouwbaarheid van deze opiniepeilingen
blijkt echter negatief beïnvloed te worden doordat gevraagd wordt naar niet
sterk aanwezige attitudes en cognities, respondenten geen duidelijke mening
hebben over het onderwerp, antwoorden in een sociaal acceptabele richting
gegeven worden, de antwoorden ter plaatse en spontaan gegeven moeten worden
en de antwoordmogelijkheden vaak beperkt zijn.

D. Mogelijke implicaties voor ontwerpers
Uit het onderzoek naar omgevingsattitudes zijn weinig directe implicaties
af te leiden voor ontwerpers van de omgeving •. Een belangrijke reden hiervoor is dat er vooral aandacht besteed wordt aan attitudes ten aanzien van
het milieu en de natuur. De invloed van ontwerpers hierop is veel geringer
dan op gebouwde omgevingen zoals steden, scholen en huizen. De waardering
en beoordeling van dergelijke omgevingen is besproken in het voorafgaande
hoofdstuk 4 .
Onderzoek naar omgevingsattitudes kan echter wel zinvolle achtergrondgegevens leveren en daarnaast een bijdrage leveren bij vraagstukken van het
effect van milieumaatregelen en natuurbehoud, bij de besluitvorming over problemen op dit gebied en bij het zgn. "omgevingsonderwijs" (vgl.O'Riordan, 1976)
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HOOFDSTUK 6 MILIEUGEDRAG
In dit hoofdstuk staat het effect van menselijke activiteiten op "het
milieu" centraal. Het gaat hierbij om onderwerpen zoals milieuvervuiling,
energiegebruik en -besparing, hergebruik van materiaal, en vervoerssystemen. Voor het individu kan op deze gebieden een situatie onstaan
die door Platt (1973) als een "social trap" is omschreven. Hij bedoelt
hiermee een conflictsituatie tussen persoonlijke, korte-termijn belangen
en meer algemene, maatschappelijke, lange-termijn belangen. De omgevingspsychologie kan een bijdrage leveren bij de oplossing van dergelijke problemen,
onder andere door het ontwikkelen en onderzoeken van technieken om zogenaamd
"milieugedrag" te beïnvloeden. Binnen de omgevingspsychologie is de aandacht
voor dit onderwerp tot nu toe relatief klein. De gevolgde benadering op dit
gebied, namelijk de gedragsmodificatie-benadering, wijkt dan ook nogal af
van hetgeen gebruikelijk is in de omgevingspsychologie, wat geïllustreerd
wordt door het volgende citaat van Hayes & Cone

(1977a):

"The dominant orientation of the environmental literature ... can best be termed
"react-ive" ..• This approach is characterized by (a) a concern witheither the
reactions to a given environmental situation (e.g. attitudes or out migration
as a function of pollution density) or with variables and behavior relevant to
the situation, (b) a concern with "understanding" the situation as it exists~
and not in demonstrating understanding by control of behavior in the situation~
(c) a high degree of reliance on intervening variables and hypothetical constructs., and (d) a general lack of applied experimental work" relying instead
on observation" theoretical and correlational approaches.
Ironically~

research from a reactive orientation on environmentally destructive

behaviors can only continue so long as the destructive behaviors themselves
continue. Sole reliance on reactively oriented research could lead to the anomalous effect of inadvertently contributing to the continuation of environmental degradation ...
... research from an applied behavior analytic orientation ... in the study of
man/environment relations ... seeks todetermine how environmentally relevant
behaviors" both protective and destructive" are initiated" maintained" or
altered (op.cit." p. 511 e.v.)
In het hierna volgende korte overzicht zal eerst nader worden ingegaan op een
aantal technieken die gebruikt kunnen worden om milieugedrag te beïnvloeden,
zoals onderwijs & voorlichting, gebruik van "prompts" en diverse "reinforce-
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ment"-technieken. Hierna worden een aantal soorten milieugedrag en onderzoek
naar beïnvloeding ervan behandeld. Voor een meer uitgebreid overzicht wordt
verwezen naar Bell e.a.

(1978)"; Cone

&

Hayes (1977); Nietzei e.a. (1977a);

Tuso & Geller (1976) eh v.d. Meer (1980). Terwijl in dit hoofdstuk ingegaan
wordt op de effecten van gedrag op het milieu, zal in hoofdstuk 8

(p. 179 e.v.)

meer aandacht besteed worden aan de effecten van verschillende milieufactoren zoals lawaai, luchtvervuiling en hoge temperatuur op het gedrag.

Vooral Bell e.a.

(1978) geven een goed overzicht van de verschillende technieken

die gebruikt kunnen worden om milieugedrag te beïnvloeden. In de eerste plaats
wordt onderwijs en voorlichting

t.a.v. "het milieu" en mogelijke negatieve

effecten van het gedrag van mensen op dit milieu onderscheiden. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van massamedia zoals televisie, kranten e.d., maar het
betreft ook verschillende cursussen zowel op scholen, alswel gegeven door milieubeschermingsorganisaties, musea e.d. Hiervoor zijn speciale hulpmiddelen
zoals boeken, werkmappen, films, diaseries en tentoonstèllingen ontwikkeld. Het
doel hiervan is om de kennis te vergroten en attitudes te veranderen t.a.v.
"het milieu". Verwacht wordt dat ook het milieugedrag hierdoor zal veranderen·.
Uit de evaluatie van een a .a ntal onderwijs- en voorlichtingsprogramma' s blijkt
dat meestal wel de kennis over het onderwerp vergroot wordt en dat ook de
attitudes t.a.v. het milieu veranderd worden, maar dat hét effe ct op het
concrete milieugedrag gering is. Dit is voor een groot deel te verklaren

van~it

een algemeen gebrek aan overeenkomst tussen attitudes en gedrag, dat in sociaalpsychologisch onderzoek is aangetoond (vgl. hfst.

51.

In de tweede plaats worden verschillende "prompts" (aanwijzingen, boodschappen}
gebruikt om "goed" milieugedrag te bevorderen en "slecht" milie ugedrag te verminderen. Het meest voorkomende soort "prompt" is een geschr.even-of gesproken boodschap, zoals onderstaand bord:

Foto

6.1
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In een aantal studies bleek het plaatsen van borden met een dergelijke boodschap
een duidelijk effect op het milieugedrag, zoals bijv. het al dan niet op het
gras lopen in een parkje (Hayes & Cone,

~77a),

te hebben. De effectiviteit

blijkt o.a. beïnvloed te worden door het belang van het gewenste gedrag voor
het individu en door de manier waarop de boodschap gesteld is. Zo blijkt een
vriendelijke manier ("Papier in de afvalbak a.u.b.") meer effect te hebben dan
een bevelende toon ("Het is verboden papier op de grond te gooien"). Naast
dergelijke verbale boodschappen kan ook de toestand van de omgeving (schoonvuil) en het "model"-gedrag van anderen in die omgeving (papier in afvalbak
doen - papier op de grond gooien) opgevat worden als een mededeling over het
verwachte gedrag in die omgeving. Tenslotte valt hieronder eveneens het gebruik
van tekens en symbolen zoals pijlen, verkeersborden e.d.
Een derde groep technieken om milieugedrag te beïnvloeden vormen de "reinforcement"-technieken waarbij onderscheid gemaakt. kan worden tussen positieve bekrachtiging, ofwel het "belonen" van gewenst gedrag; negatieve bekrachtiging,
ofwel het "bestraffen" van ongewenst gedrag; en terugkoppeling, ofwel het geven
van informatie over het al dan niet bereiken

van een gesteld doel. De posi-

tieve bekrachtiging, zowel in de vorm van geld als in de vorm van sociale
waardering, wordt het meest gebruikt. Zo bleek het verbinden van een positieve
consequentie (10 minuten langer gymnastiek) aan een laag lawaainiveau, in feite
ook te leiden tot minder lawaai bij een aantal lagere schoolklassen. (Schmidt &
Ulrich, 1969). OOk het af en toe belonen van het deponeren van (gemerkt) afval
in een afvalbak blijkt een positief effect te hebben (Hayes, Johnson & Cone,
1975). In het algemeen blijken deze technieken goed te werken, maar als nadelen
kunnen genoemd worden dat de kosten van dergelijke programma's vaak vrij hoog
zijn, en dat de beloning een noodzakelijke voorwaarde blijft voor het in stand
houden van het gewenste gedrag.
Als voorbeelden van negatieve bekrachtiging kunnen gezien worden het geven van
boetes voor ongewenst gedrag (vervuiling) en het heffen van hogere belasting
bijv. voor veel energieverbruikende auto's. Tenslotte wordt het geven van
"feedback" vooral gebruikt om het energieverbruik van mensen te beïnvloeden.
Periodieke informatie over het energieverbruik kan bijdragen tot een meer bewust omgaan ermee.
Bij vergelijking van de bovengenoemde drie groepen milieugedrag-beïnvloedingstechnieken bl

ken de verschillende vormen van reinforcement relatief het meest

effectief te zijn, gevolgd door respectievelijk het gebruik van "prompts" en
het geven van onderwijs & voorlichting. Aan de andere kant heeft ieder van deze
technieken specifieke voor- en nadelen zodat de keuze, afhankel

k moet zijn

van het betreffende probleem. Een combinatie van diverse technieken kan in veel
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J\. Stand van zaken
In het onderzoek naar milieugedrag is vooral aandacht besteed aan de
volgende drie soorten:

"littering", energiebesparing en hergebruik

van papier.
Onder 1

wordt verstaan het vervuilen van een omgeving met weg-

gegooid materiaal zoals papier, plastic etc. Verschillende technieken
zijn ontwikkeld om dit type gedrag te voorkomen of om het .opruimen van de
rommel te bevorderen. Een uitgebreid overzicht hiervan wordt gegeven door
Cone & Hayes (1977), Nietzel e.a. (E77a) en Robinson (1976). Bij het
voorkomen of verminderen van "littering"-gedrag blijken geschreven of
gesproken verzoeken bijv. om rommel in afvalbakken te doen, effectief te
kunnen zijn. De vorm van deze mededeling is hierbij van belang. Zo bleken
specifieke mededelingen waarbij de plaats van afvalbakken werd aangegeven,
meer effectief dan algemene mededelingen zoals een verzoek om geen afval
op de grond te gooien (Geller, 1975). Daarnaast blijken aspecten van de
omgeving van belang te zijn, waarbij een schone omgeving minder aanleiding
gaf tot vervuilen dan een vuile omgeving.
Daarnaast bleek het veelvuldig aanwezig zijn van "attractieve" vuilnisbakken
eveneens bij te dragen tot minder vervuiling (Finnie, 1973).
Een tweede aspect betreft het ongedaan maken van de gevolgen van "littering"gedrag ofwel het bevorderen van het opruimen van rommel. Hiervoor zijn
vooral verschillende reinforcement-technieken gebruikt en vooral de positieve bekrachtiging in de vorm van een geldbedrag of bijv. een vrijkaartje
voor de film bij het inleveren van een bepaalde hoeveelheid afval. Deze
methode blijkt zeer effectief zowel in een bioscoop (Clark e.a., 1972),
als in andere omgevingen zoals een kampeerterrein, recreatiegebied, dierentuin en de woonomgeving. Enkele nadelen van deze methode z

n dat degenen

die de rommel "produceren" ongemoeid gelaten worden, en dat door het inleveren
van afval te belonen, er alleen om die reden meer rommel geproduceerd zou
kunnen worden. Om dit laatste te voorkomen, is door Hayes e.a. (1975) een
techniek ontwikkeld waarbij bepaalde "rommel-items" gemerkt worden en willekeurig in een omgeving verspreid worden. Alleen het inleveren van zo'n gemerkt item wordt beloond. De auteurs suggereren zelfs om deze methode op
grote schaal toe te passen door in een gehele stad automatische vuilnisbakken te installeren die bij het inwerpen van een gemerkt stuk afval een
bepaalde beloning uitkeren!
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Sinds de "energiecrisis" en door het sinds die tijd dreigende gebrek aan brandstoffen staat het onderzoek naar de bevordering van energiebesparing in de belangstelling. Hierbij wordt de aandacht gericht op twee aspecten van het energieverbruik: het verbruikspatroon met vooral in electriciteitsgebruik duidelijke
"piekuren" verspreid over de dag, waarbij gestreefd wordt naar een meer gelijkmatige verdeling; en het algemene verbruiksnivo, waarbij gestreefd wordt naar
een zuiniger energiegebruik. In het algemeen worden de volgende drie methoden
toegepast om energiebesparing te bevorderen:
1. het geven van informatie over manieren om energie te besparen;
2. het geven van "feedback" over de hoeveelheid bespaarde energie c.q. geld, en
3. het financieel belonen van energiebesparing, bijvoorbeeld door een korting
op de rekening.
Al deze methoden bleken een duidelijk effect op energiebesparing te hebben,
maar ondanks enkele vergelijkende studies (Palmer e.a. 1977; Hayes & Cone, 1977b)
is er nog geen duidelijkheid over welke methode of welke combinatie van methoden
nu het meest effectief is.
Een derde belangrijke vorm van milieugedrag is het hergebruik van diverse materialen zoals glas en papier, die weer als grondstof voor nieuwe produkten
gebruikt kunnen worden. De verschillende al eerder genoemde methoden bleken ook
op dit gebied effectief. zo bleek in een onderzoek van Reid e.a.

(1976) dat

zowel de aanwezigheid en vooral gemakkelijke bereikbaarheid van verzamelbakken,
als het geven van informatie hierover bijdroegen tot een toename van 50-100%
van het hergebruik van oude kranten in flatgebouw. Ingram & Geller (1975} vergeleken twee manieren van informatie geven, per folder en persoonlijk, met het
belonen van "hergebruikgedrag", door een bepaald bedrag per hoeveelheid oud
papier uit te keren. Deze laatste methode bleek twee maal zo effectief als het
geven van alleen maar informatie. De twee manieren van informatie verstrekken
gaven geen verschillende resultaten.
Naast de bovengenoemde drie vormen van milieugedrag "littering", energiebesparing
en hergebruik van materiaal, zijn met behulp van vergelijkbare methoden pogingen
ondernomen om ook andere vormen van milieugedrag te beïnvloeden, zoals het gebruikmaken van openbaar vervoer (Deslauries & Everett, 1977); het buiten de paden
lopen in een park (Hayes & Cone,

~77a);

en het rookgedrag in een kapperszaak

(Jason & Clay, 1978).
In het algemeen kan geconcludeerd worden dat vooral de verschillende vormen van
gedragsmodificatie redelijk effectief blijken te zijn om uiteenlopende vormen
van milieugedrag te beïnvloeden.
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•
B. Theoriëen en modellen
Wat betreft het milieugedrag zijn nauwelijks specifieke modellen of theorieën
ontwikkeld. Wel zijn een aantal benaderingen vanuit de algemene psychologie
ook toegepast op het milieugedrag. Zo is in het eerste gedeelte van dit hoofdstuk al duidelijk geworden dat vooral principes vanuit de gedragsmodificatiebenadering en de leertheorie worden toegepast. Hierbij wordt ervan uitgegaan
dat een bepaald gedrag beïnvloed kan worden door de consequenties die op dit
gedrag volgen te veranderen. Zo zal gedrag dat positieve consequenties heeft
ofwel beloond wordt, waarschijnlijk vaker optreden, terwijl gedrag dat negatieve
gevolgen heeft, ofwel "bestraft" wordt, juist minder vaak zal voorkomen. Voor
een meer uitgebreide behandeling hiervan wordt verwezen naar o.a. Nietzel e.a.
(1977) en Krasner (1980).
Bovengenoemde benadering wordt door Nietzel e.a. (B77a) gecombineerd met klinische psychologie en geestelijke gezondheidszorg tot wat genoemd wordt "community psychology", waarbij het milieugedrag besproken en benaderd wordt, naast
terreinen als werkeloosheid, druggebruik, alcoholisme en (jeugd-)criminaliteit.
Tenslotte wordt ook door Reich & Robertsen (1979) een algemene theorie, uit de
sociale psychologie, toegepast op een vorm van milieugedrag, namelijk "littering". Het gaat hier vooral om het effect van "anti-littering"-boodschappen die
van elkaar verschillen in de mate waarin "sociale druk" om het gedrag te veranderen, wordt uitgeoefend. Zij stellen dat boodschappen die vooral een beroep
doen op sociale normen betreffende "littering" effectief zullen zijn. Hierbij
zou er sprake zijn van een "internal pressure" om aan deze norm te voldoen,
terwijl bij het alleen maar verbieden van "littering"-gedrag slechts sprake
is van "external pressure". In een experiment bleek het verbod juist te leiden
tot meer vervuiling en het appelleren aan sociale normen bleek inderdaad wel
effectief.

C. Methoden en technieken
In de inleiding van dit hoofdstuk werden de drie meest gebruikte technieken om
milieugedrag te beïnvloeden, al besproken, namelijk onderwijs en voorlichting,
het gebruik van "prompts", en de verschillende "bekrachtigings"-technieken.
Bell e.a.

(1978) geven een overzicht van studies waarbij de effectiviteit van

de verschillende technieken met elkaar vergeleken wordt. In het algemeen blijken
"reinforcement"-technieken het meest effectief, terwijl het gebruik van "prompts"
hierbij een middenpositie inneemt, en het geven van onderwijs en voorlichting
het minst effectief is. Terecht wijzen de auteurs er op dat ieder van deze
technieken zijn eigen voor- en nadelen heeft, zodat een keuze ook afhankelijk
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van de concrete situatie en problemen is. Daarnaast blijkt een combinatie
van technieken vaak meer succesvol te zijn dan het toepassen van één
enkele techniek.
Bij onderzoek naar de beïnvloeding van milieugedrag worden in het algemeen
twee methoden gehanteerd. In de eerste plaats wordt een (experimentele)
groep die de "behandeling" ondergaat waarvan het effect onderzocht wordt,
vergeleken met een controle-groep die op zoveel mogelijk kenmerken behalve
het kenmerk dat onderzocht wordt, gelijk is aan de experimentele groep.
In het tweede geval wordt slechts één groep of enkele individuen bestudeerd,
waarbij eerst de "basistoestandJnullijn (baseline)

(B) wordt vastgesteld,

waarna een experimentele conditie (E) wordt ingevoerd. Ter controle wordt
deze procedure nog enkele malen herhaald, waardoor het volgende schema
ontstaat: BE BE B ••••• (Zie ook Cone & Hayes, 1977, p. 132 e.v.).

D. Mogelijke Implicaties voor ontwerpers
Zoals in het voorafgaande deel over de stand van zaken waarschijnlijk al
gebleken is, is er niet zo veel om uit het onderzoek naar milieugedrag directe
implicaties voor ontwerpers van de (gebouwde) omgeving af te leiden. Bij milieugedrag gaat het veel meer om het gedrag in en het gebruik van bepaalde
omgevingen, waarbij het ontwerp van die omgeving minder van invloed is.
Elementen in de omgeving zoals borden met mededelingen of aanwijzingen,
pijlen, de aanwezigheid van afvalbakken en de toestand van een omgeving
(schoon of vuil) blijken wel van belang te zijn voor het milieugedrag.
Cone & Hayes (1977, p. 172 e.v.) zien dan ook vooral implicaties en toepassingen van het tot nu toe verrichte onderzoek, dat erg probleemgericht en
toegespitst op een klein aantal specifieke onderwerpen is geweest, op een
grotere schaal en op andere probleemgebieden zoals overbevolking en de beheersing van het gebruik van grondstoffen in het algemeen.
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HOOFDSTUK 7 PROXEMICA
Met het begrip "proxemica" wordt het gebied binnen de omgevingspsychologie aangeduid, waarbij de rol van de ruimtelijke omgeving !Lti_d§.._:j::§g1llering van de
---·--~---··-~

""---------~·---~------~

sociale interactie wordt bestudeerd.
Het woord proxemica is geïntroduceerd door
-•--•• •' --·•• -- •
--w·---·-~··-'

·~·

de anthropoloog Hall, die onderzoek deed naar het actieve gebruik van ruimtelijke aspecten door mensen bij hun onderlinge communicatie (Hall, 1959, 1966).
Sindsdien is de literatuur en het onderzoek op dit deelgebied sterk toegenomen.
Zo bevat een overziehtsboek van

A~man

(1975) al ruim 400 literatuurverwijzingen

en ook daarna blijft er een gestage stroom van vooral tijdschriftar.tikelen over
onderzoeksresultaten verschijnen. Zoals in de inleiding vermeld is, zal het
onderwerp van dit hoofdstuk niet uitgebreid behandeld worden, maar wel zal hierna geprobeerd werden de belangrijkste begrippen en de stand van zaken op dit gebied te vermelden. Verder zal telkens naar overziehtspublicaties e.d. worden
verwezen voor een meer diepgaand overzicht. Tenslotte wordt zoals gebruikelijk
het hoofdstuk besloten met paragrafen over theorieën en modellen, methoden en
technieken, en mogelijke implicaties voor ontwerpers.

A. Stand van zaken
Zoals gezegd wordt de proxemica al geruime tijd als een apart onderzoeksgebied
onderscheiden, waarbinnen het belangrijkste onderwerp de manier is waarop mensen
"ruimte" gebruiken als middel om sociale interactie te reguleren. Een uitgebreid
overzicht van dit onderwerp wordt gegeven in het al eerder genoemde boek van Altman (1975), terwijl in 1976 een themanummer van het tijdschrift "Environment and
Behavior" aan proxemica gewijd werd. Verder wcrdt in handboeken op het gebied
van omgevingspsychologie (Ittelson e.a., 1974 en Bell e.a., 1978) en de sociale
psychologie (Freedman e.a., 1978 en Wrightsman, 1977} een goed overzicht gegeven.
Ook vanuit de sociologie bestaat belangstelling voor het onderwerp. Zo bespreekt
Baldassare (1978) het ontstaan van de proxemica vanuit een 4-tal benaderingen:
de biologische, culturele -, omgevings- en anti-omgevingsbenadering. Na een
overzicht van de huidige stand van zaken concludeert de schrijver: "Sociology

could also benefit from the study of human spatial behavior. Space obviously
has value for individuals and should be considered as a PesouPce, .....•..... ·
SimilaP to otheP PesouPces, it does not detePmine behaviai's but PatheP constPains oppoPtunities OP potential activities
" (op cit. p. 51).
Tenslotte kan er een duidelijk verband gelegd worden met de studie van nonverbaal gedrag. Zo gebruikt Weitz (1979) de term "proximity behaviors" voor
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die vormen van non-verbaal gedrag waarbij de ruimtelijke omgeving als communicatiekanaal wordt gebruikt, zoals interpersoonlijke afstand, aanraking en
geur. In dit boek wordt vanuit deze invalshoek een uitgebreid overzicht van
het ontstaan en de stand van zaken op het gebied van de proxemica gegeven.

In verband met proxemica worden de volgende vier basisbegrippen onderscheiden:
privacy, of de controle over de toegankelijkheid van anderen tot de eigen persoon;

( "personal

lichaam

"mag" worden door anderen;

), of het gebied direct rondom het
of het

tot persoonlijk eigendom maken en eventueel verdedigen van een bepaald gebied
(territorium); en overbevolking ("crowding") of het effect van grote populatiedichtheden.

Volgens Altman (1975) vormt privacy een centraal begrip dat een verband mogelijk
maakt tussen de drie andere begrippen. Privacy wordt opgevat als een "interpersonal boundary process"door middel waarvan een persoon of een groep de interactie met anderen reguleert.

en territoriumgedrag worden

-------··

beschouwd

worden om het gewenste niveau van privacy

te bereiken of te handhaven. Daarnaast dienen zowel verbaal als non-verbaal gedrag als privacy-regulerende mechanismen. wanneer het toepassen van deze mechanismen er toe leidt dat het gewenste privacy-niveau in overeenstemming is met
het feitel

k privacy-niveau (ofwel de mate van contact met anderen), dan is

er sprake van een evenwichtssituatie. Wanneer echter het
niveau

privacy-

is dan het gewenste, is er sp;rake van sociale isolatie.

Wanneer echter het feitelijke niveau van privacy lager is dan het gewenste dan
is er

van "crowding". Deze onderlinge relaties worden in het volgende

schema weergegeven:

sociale isolatie (verkregen
.--------!privacy meer dan gewenste
privacy)

l
gewenste
privacy ----1
(ideaal)

interpersoon Iijke controle mechan ismen
• persona I space
-t
territoria Ii teit
. verbaaI gedrag
• non-verbaal gedrag

rowding (verkregen privacy
minder dan gewenste privacy)

optimum
verkregen
(verkregen
privacy
---i privacy=ge(out-put)
wenste privacy)
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Proshansky e.a.

(1976) introduceren het begrip keuzevrijheid als verbindend

element. Zij gaan ervan uit, dat een indivudu in iedere situatie ernaar streeft
om zijn/haar keuzevrijheid te maximaliseren, onder andere door de organisatie
van de ruimtelijke omgeving. Een optimaal privacy-niveau biedt maximale keuzemogelijkheden, terwijl te veel of te weinig privacy deze juist beperkt. Ook
persoonlijke ruimte en territorium kunnen bijdragen aan keuzevrijheid, door de
zeggenschap over plaatsen en dingen en het verschaffen van een eigen identiteit.
Een toestand van overbevolking tenslotte kan leiden tot beperkingen in het gedrag
en daarmee in de keuzevrijheid.
Na deze korte introductie van de vier kernbegrippen van de proxemica zullen voor
ieder van deze onderwerpen de belangrijkste onderzoeksresultaten en literatuur
besproken worden.

In vergelijking met de begrippen crowding, persoonlijke ruimte en territorium
heeft privacy weinig aandacht gekregen in de sociale wetenschappen. Vooral
empirisch onderzoek is schaars. Wel zijn er de laatste tijd een aantal meer
theoretische beschouwingen en overzichten van de opvattingen over privacy
verschenen, zoals in Altman (1975), Ittelson e.a. (19741, Margulis (19741,
en Wolfe (1978). Ook werd speciale aandacht aan privacy besteed in een symposium tijdens de EDRA-5 conferentie (Carson,. 1974J en in een themanummer
van het "Journal of Social Issues" {1977, no. 3) •
Eén groep van definities van het begrip benadrukt afzondering, terugtrekking, vermijden van interactie met anderen. Een voorbeeld uit deze groep
is de definitie van Bates (1964} : "Privacy heeft te maken met iemands gevoel dat anderen uitgesloten moeten worden van iets wat hem alleen aangaat,
en de·erkenning dat anderen ook het recht hebben dat te doen".
Een tweede groep definities benadrukt beheersing (control), het openstellen
en afsluiten van de persoon (het zelf) aan anderen, en vrijheid van keuze.
Als voorbeeld de definitie van westin (1970}: "Privacy is het recht van het
individu te beslissen welke informatie over hem aan anderen kan worden gegeven en onder welke condities".
De definitie van Altman (1975, 1976), aan w:i.e het volgende grotendeels is
ontleend, valt in de tweede groep. Hij definieert privacy als "selectieve
controle over de toegang tot het individu (het zelf) of zijn groep".
Voor een uitgebreidere behandeling van deze aspecten van het begrip privacy
wordt verder verwezen naar Margulis (1974, 1977), Laufer, Proshansky & Wolfe
(1976) en Schwartz (1972).
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In de conceptuele analyse van het begrip privacy door Altman worden verschillende aspecten behandeld. Elk van deze worden in het volgende kort aangeduid.
1. Eenheid van analyse: privacy wordt meestal gezien als een gebeurtenis tussen personen, het heeft te maken met een band tussen combinaties van personen of groepen.
2. De dialectische aard van privacy: sociale interactie houdt een voortdurende dialectiek in tussen krachten die mensen samendrijven en krachten die
mensen van elkaar af brengen. Privacy heeft te maken met een voortdurend
veranderend proces dat een op elk moment ideaal niveau van contact tussen
mensen weergeeft, van toegankelijk voor anderen willen zijn tot alleen willen zijn (zie figuur
3. Het non-monotone karakter van privacy: te weinig zowel als teveel privacy
is onbevredigend. Mensen streven naar een optimaal niveau van interactie.
Deze opvatting impliceert dat afwijking van het optimum zowel een tekort
als een teveel kan betekenen (zie figuur 7.2 en 7.3).

Hoog

Deze afwisseling vindt plaats via
aanpassing en regulering tussen
personen; deze worden zowel bepaald door de omgeving zelf,als
ook door de wijze waarop de omgeving actief door het individu gebruikt
wordt

Gewenst
contactniveau
Laag

2

3

4

Tijd
Figuur 7.2, naar Altman (1975), p. 26

Hoog
x sociale
Gewenst
niveau van
contact op
tijdstip x
Crowding
x

Laag
Laag

F ei tel ijk contact op
tijdstip x

Figuur 7.3, naar Altman (1975), p. 26

Hoog
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4. Privacy als een grensregulerend proces: de notie van privacy impliceert
een flexibele grens, afscheiding of barrière tussen de persoon en wat
daarbuiten is. Deze grens is te vergelijken met een celmembraan waarvan
de grenseigenschappen veranderen als functie van de externe en interne
omgeving van de cel.
5. onderscheid tussen gewenste en bereikte privaCJ: als regelproces kan privacy van twee kanten worden bekeken, wat gewenst wordt aan privacy door

j
('

individu of groep én wat bereikt is. De regeling van sociale interactie
en stimulatie heeft met de relatie tussen die twee. aspecten te maken.

6. Invoer- en uitvoerprocessen: een "tweeweg privacy proces" wordt verondersteJ
dat controle uitoefent over zowel de invoer van sociale stimuli als
controle over de uitvoer, nl. het eigen sociale gedrag.
Mensen proberen de gewenste niveau's van privacy te bereiken door middel van
gedrag; verbaal, para-verbaal of non-verbaal gedrag, door in te grijpen in
de omgeving, of via culturele normen en gewoonten.
Deze zogenaamde privacy mechanismen worden beïnvloed door gebeurtenissen in
de omgeving. Als een individu een bepaald niveau van regeling van zijn grens
niet kan bereiken met het door hem meest geprefereerde mechanisme kunnen andere extra mechanismen een rol gaan spelen. De regeling van privacy heeft te
maken met een ingewikkeld terugkoppelings-systeem waarin processen op gang
worden gebracht die het systeem naar overeenkomst tussen wens en werkelijkheid moeten brengen.
De verbale privacy mechanisme!} hebben te maken met het gebruik van taaL Taal,~.~-··-~~,~-·~--

gedrag kan worden geanalyseerd naar de inhoud (wat gezegd wordt} en naar de

structuur (hoe het gezegd wordtJ • Onder de structurele aspecten vallen bijvoor-

~.----~-------~-----J

beeld het gebruik van jargon of de "onmiddellijkheid" van het taalgebruik: de
mate waarin aan personen wordt gerefereerd, actieve spreekvormen worden gebruikt en communicatie van gevoelens plaatsheeft.
Onder de non-verbale mechanismen vallen gebaren, houdingen van het lichaam,
staren, ogencontact vermijden, het gebruik van markeringen en dergelijke om
de privacy te regelen.
Het gebruik van omgevingsmechanismen heeft te maken met het gebruik van deuren
en ramen, de opstelling van het meubilair, de inrichting van de woning en dergelijke. In dit regelingsproces spelen zowel
gac~~~~~

~~-l._:Î:;i.J<::fi!___fact~]Cen als~

zoals normen en gewoonten met betrekking tot het gebruik van de ruim-

te en de objecten daarin, een rol.
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Ook is er een duidelijke relatie met de begrippen persoonlijke ruimte en
territorium.
In verschillende culturen bestaan verschillende methoden om de privacy te regelen. In onze cultuur wordt ruim gebruik gemaakt van het

omgeviE_2:;:;~~.?~ël~~~~=··

andere culturen steunen vooral op meer psychologische technieken. In alle cul-------~-·-,--

~

'

turen zijn echter mechanismen voor de regeling van privacy aanwezig. Sommige
culturen hebben schijnbaar weinig privacy. Die schijn wordt echter gewekt
door onze gewoonte om te steunen op

middelen, waardoor het moei-

lijker is regeling van privacy te zien als een complex gedragssysteem dat
een beroep kan doen op heel verschillende processen van regeling. Zo geeft
Altman (1975) het voorbeeld van de Mehinacu cultuur in Brazilië, waar de
mensen weinig privacy lijken te hebben door de ligging van de huizen (veel
inkijk, gemeenschappelijke pleinen en paden) en het samenleven in één huis
van verschillende gezinnen. Toch blijken bij nader onderzoek verschillende
privacy-regulerende mechanismen gebruikt te worden, zoals door verbaal gedrag
(zacht spreken}, non-verbaal gedrag (onderdrukken van emotionele expressie}
en omgevingsmechanismen (gebruik van geheime

en ruimtelijke

sche~ng

van gezinnen en mannen/vrouwen binnen één ruimte).
Een belangrijke functie van de regeling van privacy is

beh~~E;_:t;"_!;lj,ng

van inter::-

Het individu regelt de interactie met anderen, zet barrières tussen
zichzelf en anderen, heeft een voorkeur voor

en beschermde communi-

catie.
westin (1970) wijst op

·~~alu~"

als een doel van privacy. In een toe-

stand van privacy kan het individu ervaringen verwerken en denken over toekomstig gedrag. Anderen beschrijven privacy als de behoefte om informatie
die in
..
~---~-----:--~--::..

sociale interactie verkregen wordt te

teneinde de relatie van

het zelf tot anderen te bepalen. Hiermee wordt zelf-identiteit of persoonlijke
autonomie bereikt. Daaronder wordt verstaan de cognitieve, psychologische en
emotionele definitie van het individu van zichzelf. Identiteit houdt in begrip
voor mogelijkheden en beperkingen van jezelf, kennis van sterke en zwakke
punten, vermogens en onvermogens.
van het indivi------------~---du een centrale factor ip sociaal gedrag. Privacy mechanismen dragen bij aan
In deze "humanü;t:i,sç_b,e" zienswijze is de
~·_...,..,,__.__~~--~•••

•-

-~'~'"'"'........,_--r••

de definitie van begrenzingen van het zelf en de identiteit. Een citaat van
Altman (1976) "If I can control what is me and not me; if I can define what is
me and not me; if I can abserve the limits and scope of my control, then I
have taken major steps toward understanding and defining what I am".
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Aan het belang van privacy bij de ontwikkeling van kinderen wordt uitgebreid
aandacht besteed door Wolfe (1978). In het eerste deel van het artikel wordt
een algemeen overzicht van privacy, en met name toegespitst op kinderen,
gegeven waarbij de volgende drie belangrijke elementen worden onderscheiden:
a) cultureel, b) "sociophysical" en c) ontwikkelingsfase. Verder worden
de resultaten vermeld van een enquete bij 900 kinderen, in leeftijd variërend
van 5-17 jaar, waarbij gevraagd werd naar de betekenis van privacy. Relaties
werden gevonden met de variabelen leeftijd, sexe, socio-economische
van de ouders en de

ruimtelijkE!~~~,

~~atus

in de woning. Deze verbanden werden

recentelijk bevestigd door Parke & Sawin (1979) en in een nederlands onderzoek
door Pennartz (1979). In het algemeen blijkt de
_?~naar ma"t:~-e:~_!l~in<!_~~Qn:l;;,wikkelt..

beho~:f:te aaE_priv~c_y

toe te

Ruimtelijke factoren, zoals het

hebben van een "eigen plek" in huis of in de woonomgeving (Hart, 1979) kunnen
een belangrijke rol spelen bij het tegemoet komen aan deze behoefte aan
privacy.
De voorkeuren voor privacy bij ouderen in een bejaardenhuis werden onderzocht
door Pastalan (1974), terwijl Davis & Altman (1978) dit onderzochten in
werkomgevingen en Smith (1978) in een gevangenis. Tenslotte wordt aandacht
besteed aan privacy bij het ontwerpen van woningen en woonwijken door resp.
Churchman & Herhert (1978), Esser & Greenbie (1978) en Hedley (1966).
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2.

Persoonlijke ruimte
Aan het begrip persoonlijke ruimte wordt relatief veel aandacht besteed. In
eerste instantie is dit verschijnsel bestudeerd binnen de biologie, waarbij
opviel dat dieren vaak een bepaald, constant blijvende, afstand bewaren tot
hun soortgenoten. Een voorbeeld hiervan vormen vogels die op een draad zitten
(zie fig. 7.4).

THE BAR (

*

lndicates one indivldual)

@0@0@0@

@
0

THE BUS

Figuur 7.4, uit: Porteaus

BIRDS ON WIRE

(1977)

1

p.34

THE PARK BENCH

_,.----~

Voor de menselijke soort heeft de anthropoloog(~~)(1966) zich vooral beziggehouden met de verschillende afstanden die mensen tot elkaar bewaren,
afhankelijk van de sociale situatie. Hij onderscheidt vier soorten afstand,
ieder met twee varianten (dichtbij-veraf):
1)

J:!!!_:"i:~!ll~ afstand

{0-15 ; 15 -4 5 cm. )

2)

persoonlijke afstand

(45-75; 75-125 cm.)

3)

sociale afstand

(125-200; 200-350 cm.)

4)

publieke afstand

(350-750; >750 cm.)

In de navolgende figuren worden deze verschillende afstanden en de effecten
bij diverse manieren van waarneming beschreven.
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Figuur 7.5, uit: Hall (1979), p. 306
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De grens tussen de "dichtbij-" en de "veraf-vorm" van de persoonlijke

afst~nd

bepaalt een ruimte die voor het individu een bepaalde betekenis heeft. Deze
persoonlijke ruimte is een "space bubble" die een individu om zich heen heeft;
een

soortL~erplaatsbê:l.ar

territorium. Een aantal verschillen tussen territorium

--------~--••N•

en persoonlijke ruimte worden genoemd door Hayduck (1978) :
1)

persoonlijke ruimte is "draagbaar", territorium is meer plaatsgebonden;

2)

de grenzen van een territorium zijn meestal gemarkeerd, die van persoonlijke ruimte zijn onzichtb(3__al:".i

3)

het menselijk

~m

vormt

het~~~

van de persoonlijke ruimte, bij

territorium hoeft dit niet het geval te zijn;
4)

binnendringen van persoonlijke ruimte leidt vaak tot zich terugtrekken,
bij territorium echter tot dreiging en gevecht.

Wat betreft de persoonlijke ruimte blijken er duidelijke culturele verschillen
te bestaan, die o.a. door Hall (1959, 1966) uitgebreid zijn onderzocht.
Zo vond hij dat Duitsers meer gevoelig voor binnendringing van hun persoonlijke
ruimte zijn, een grotere persoonlijke ruimte hebben en zich meer bezighouden
met ruimtelijke afscherming (deuren, inrichting) dan Amerikanen. Verder vond
Hall dat mensen uit Arabische en Middellandse-zeelanden op dichtere afstand
met elkaar omgaan dan mensen uit "Westerse" en Noord-Europese landen, althans
in het openbaar en met vreemden. In deze "contact-culturen" speelt communicatie
ook door middel van geur, aanraking en lichaamswarmte een belangrijke rol,
terwijl in Noord-Europese culturen deze vormen van communicatie niet "gepast"
zijn of gemaskeerd worden door het gebruik van deodorants, parfums en zeep.
Deze verschillen kunnen een rol spelen bij communicatiestoornissen tussen
mensen uit verschillende culturen.

Hierna zal een kort overzicht gegeven worden van onderzoeksresultaten op het
gebied van persoonlijke ruimte. Voor een uitgebreider overzicht wordt verwezen naar Altman (1975); Altman & Vinsel (1976); Evans (1973); Evans &
Howard (1973) en Hayduck (1978).

Door Altman en zijn collega's worden de factoren die van invloed zijn op
of beinvloed worden door persoonlijke ruimte ingedeeld in 3 groepen:
individuele,
_...------------·--~--

-----

interpersoonlijke en situationele factoren.
.... "-·~

•
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wat de individuele factoren betreft, blijken er duidelijke individuele
verschillen in het gebruik van persoonlijke ruimte te bestaan. Zo blijken
mensen met problemen op psychologisch en sociaal-emotioneel terrein ook
een "afwijkend" persoonlijke ruimte systeem te hebben. Hun grens-regulerende
processen, lijken verstoord, waardoor hetzij een té grote, hetzij een té
kleine afstand tot anderen wordt aangehouden in het sociale contact.
Het gebruik van persoonlijke ruimte wordt geleidelijk aan tijdens de ontwikkeling.géiee~a:Jwor
kinderen. Hierbij blijkt een sexe-verschil te bestaan,
.
~--·-·-·---~

waarbij meisjes eerder een volwassen manier van gebruik van persoonlijke ruimte
ontwikkelen dan jongens. Wat betreft algemene sexe-verschillen zijn de onderzoeksresultaten niet eenduidig. Wel zijn er aanwijzingen dat mannen minder makkelijk te doorbreken grenzen van persoonlijke ruimte hebben dan vrouwen.
Ten aanzien van interpersoonlijke factoren zijn er duidelijke aanwijzingen dat
vrienden en als positief beschreven personen op een kortere afstand benaderd
worden dan vreemden of negatief beoordeelde personen. Dus bij de reacties op
"positieve anderen" zijn de grenzen van de persoonlijke ruimte meer open,
doordringbaar en toegankelijk.

~\\.. ()"'-<-~ • ~Fr, 'vt'V\-tA. ...e

De invloed vanr~ituationel~vfactoren is relatief weinig bestudeerd, hoewel er
aanwijzingen zijn dat de interpersoonlijke "grenzen" meer open en ontspannen
zijn in informele situaties. Daarnaast is het verschijnsel persoonlijke ruimte
ook

in verschillende ruimtelijke omgevingen bestudeerd, zoals in studenten-

kamers (Hansen & Altman, 1976}, een amusementspark (Nesbitt & Steven, 1974)
en een herentoilet (Middlemist & Knowles, 19761. Verder blijkt persoonlijke
ruimte heinvloed te worden door ruimtelijke factoren zoals: de grootte van de
kamer (White, 1975), de hoogte van het plafond (Savinar, 1975), en de rangschikking van zitplaatsen (Koneya, 19761.
Tenslotte blijkt uit een groot aantal studies dat de binnendringing van de persoonlijke ruimte, vooral door vreemden als aversief en bedreigend wordt ervaren en vaak resulteert in vlucht, angst of verschillende responsen om de
onderlinge afstand te vergroten en interactie te reduceren.

~-·------~-----~--~ .... ~--------">

•

~··---·····

------·

Ook zijn er aanwijzingen dat een té grote onderlinge afstand ook als ongewenst wordt beschouwd, vooral wanneer contact of communicatie met de ander gewenst is .

•
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Zo blijken er dus verschillende yerbanden tussen pepsoonlijke ruimte en
comfort te bestaan. Nabij contact is ongewenst bij interactie met vreemden
vooral als deze plotseling dichtbij komen. Té dichtbij en té veraf contact
zijn ook ongewenst in situaties waarin interactie met de andere persoon wel
gewenst is. Tenslotte is "dichtbij"-contact juist gewenst met personen met
wie een intieme relatie bestaat.
3.

Territorialiteit
Zoals gezegd zijn de begrippen persoonlijke ruimte en territorium aan elkaar
verwant. Persoonlijke ruimte kan beschouwd worden als een soort "draagbaar"
territorium. Een territorium is meer statisch en aan een vaste plaats gebonden. Op de verschillen tussen beide begrippen is in de vorige paragraaf
al nader ingegaan. Territorium-gedrag is al vrij lang bestudeerd zowel bij
mensen als dieren!--~
Altmapl (1975) noemt aandacht voor territoriaal gedrag bij
'-~~~~~---~-_,.~-'

de stadssociologie, o.a. de Chicago-school in de twintiger jaren waarbij
onder andere de relatie tussen sociale groepen en bepaalde plaatsen/territoria,
zoals een buurt, een straat of een café bestudeerd werden. In de biologie wordt
het begrip territorialiteit gebruikt bij het onderzoek naar het gedrag van
dieren. Dieren nemen vaak een bepaald gebied (territorium} in "bezit" en verdedigen dit soms op agressieve wijze tegen indringers.
Generalisatie van dierlijk naar menselijk territoriumgedrag is niet direct
mogelijk omdat menselijke territorialiteit meer bepaald lijkt te worden door
sociale dan door biologische factoren. Invasie en bezetting van een ander dan
het eigen territorium is zeldzaam bij dieren, maar komt bij mensen regelmatig
voor, bijvoorbeeld bij oorlogvoering. Mensen kunnen verder wel anderen op hun
territorium toelaten zonder dat meteen ruzie ontstaat. In de literatuur van
het diergedrag wordt territoriale agressie als criterium voor de definitie
van een territorium gebruikt. Bij mensen is territorialiteit echter een pas~~~legenheid,

gebaseerd op het vermijden van elkaars territoria. Een

beter criterium voor de definitie van een menselijk territorium is daarom een
~durige

associatie van bepaalde

p~sone~t y_e~_ald~_pla_(i_!~

Na een over-

zicht van verschillende definities, komt Altman (1975, p. 107) tot de volgende
omschrijving: "Territorial behavior is a self/other

btt~dary-regulation

mechanism that involves personalization of or marking of a place or object and communication that it is 'owned' bij a person or a group. Personalization and ownership are designed to regulate social interaction and to help satisfy various
social and physical motives. Defense responses may sametimes occur when territorial boundaries are violated".
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Een uitgebreid overzicht van opvattingen en onderzoek op het gebied van
territorialiteit wordt gegeven door Altman (1975), Edney

(~74a,

1976),

Scheflen (1976) en Tuithof (1976) terwijl Allen (1974) een
over dit onderwerp heeft samengesteld. Hierna volgen enkele van de belangrijkste begrippen en onderzoeksresultaten van de studies op het gebied van
territorialiteit.
Altman (1975) onderscheidt drie typen territoria, afhankelijk van de mate
van controle van de "eigenaar". Primaire territoria zoals huizen, slaapkamers,
staan in hoge mate onder controle van de eigenaar en maken privacy-regulering
goed mogelijk; secundaire territoria zoals een buurtcafé, hebben behalve een
persoonlijke binding ook een zekere publieke functie. Publieke territoria
tenslotte zijn voor velen toegankelijk met inachtneming van bepaalde regels,
maar met weinig controle mogelijkheden, zoals zitplaatsen in een bus of tram.
Volgens Edney (1976) heeft territorialiteit een belangrijke functie bij de
het leven en het gedrag van mensen. Deze ordening kan op drie
niveau's plaatsvinden; het niveau van de samenleving, de kleine groep en het
individu.
Op het niveau van de gemeenschap spelen territoria een rol in de bevordering
van de groepsidentiteit en het ontstaan van een sociale band tussen mensen.
Mensen die hetzelfde groepsterritorium bezetten (een straat, een wijk, een
dorp) hebben een grote kans elkaar te zien als mensen die iets gemeenschappelijk hebben. Groepsidentiteit is een ordenende factor amdat het mensen helpt
elkaar mentaal te categoriseren waardoor verwerking van informatie gemakkelijker
wordt. Dit is een proces analoog aan stereotypie.
Territorialiteit vermindert de complexiteit op het niveau van de gemeenschap
omdat territoria ruimtelijke en cognitieve ordeningseigenschappen hebben waardoor de hoeveelheid en de complexiteit van de informatie die het individu moet
verwerken wordt verminderd.

In de kleine groep kan worden opgemerkt dat sommige gedragingen samengaan met
bepaalde plaatsen. Dit levert ordening op omdat binnen grenzen voorspelbaar is
welk gedrag waar verwacht kan worden. De bezetter van een territorium heeft
een grote mate van controle daarover, wat ook door de andere leden van de kleine groep wordt erkend. Deze territoriale controle omvat tenminste dat de bewoner
de eerste prioriteit heeft om het territorium binnen te komen, dat
teit heeft in het bepalen wat er zal gebeuren, dat hij een betrekkelijke vrijheid heeft in het kiezen van
trole door anderen te weerstaan.

n gedrag en dat hij de mogelijkheid heeft con-

•
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Op het niveau van het individu heeft territorialiteit "interne" psychologische
effecten. De bekendheid met zijn territorium stelt het individu in staat gebeurtenissen die daar plaatsgrijpen te voorspellen. Dit vermindert de kans op storing door nieuwe, ongewone stimuli en geeft de bewoner de mogelijkheid tot controle.
Het bezit van een territorium geeft het individu een persoonlijke identiteit.
Identiteit draagt bij aan de ordening van gedrag: als je weet wat en wie je
bent weet je wat je moet doen. Het op eigen wijze inrichten van het territorium versterkt deze identiteit nog.
Het binnendringen van andermans territorium kan plaatsvinden door ongevraagd
gebruik van iemands territorium, excessief gebruik van een gebied waardoor anderen gestoord worden (luidruchtige cafébezoekers bijv.) of door het misbruiken
van andermans gebied door bevuiling of vernieling. De reacties op deze binnenschuwingen tot

--

~dediging

en agressief gedrag.

Het aantal empirische onderzoeken naar territorialiteit is vrij gering, mede
omdat vaak langdurig veldonderzoek nodig is. Het grootste deel van het onderzoek heeft zich geconcentreerd op het gèbruik van markeringen of objecten om
territoria te beschermen. De belangrijkste resultaten zijn:
markeringen zijn effectief bij de "bescherming" van kamers, tafels, stoelen,
en andere zitplaatsen;
hoe

persoonlijker de markering, des te effectiever de bescherming;

hoe meer permanent de bezetting van het territorium is, des te uitgebreider
is het markeringssysteem;
onder bepaalde condities kunnen buren optreden als verdedigers van een territorium, in afwezigheid van de eigenaars;
personen die langer op een plaats wonen en een meer uitgewerkt markeringssysteem hebben, zijn gevoeliger voor eventuele indringers;
er bestaat een relatie tussen de positie in een "dominantie-hierarchie" en
!~tor}umged~,

zodanig dat in het algemeen personen met een hogere

status zich meer "territoriaal" gedragen dan mensen met een lagere positie,
vooral wat betreft aantrekkelijke plaatsen;
territoriaal gedrag blijkt een rol te spelen bij het in stand houden van
J3$<::ia_le -~'t:~l'l_e,!!_ door de regulering van interpersoonlijke contacten.
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Tenslotte is er onderzoek verricht naar territoriumgedrag in verschillende
ruimtelijke omgevingen zoals klaslokalen (Haber, 1977); werkomqevinqen

(Davis

& Altman, 1978); de ondergrondse (Fried & DeFazio, 1974) en het strand (Ed-

ney, :l974b), terwijl

~
4.

als markering

&

Cybriwsky (1974) zich bezighouden met de rol van

~~~~=~ia.

1

Overbevolking (crowding)
Van de vier basisbegrippen binnen de proxemica is aan overbevolking of crowding
de meeste aandacht besteed. (Ruwweg is de verhouding in literatuurverwijzingen
als volgt: crowding:persoonlijke ruimte:territorialiteit:privacy = 4:2:1:1).
Mede in verband met het steeds groeiende bevolkingsaantal en de plaatselijk
vrij hoge bevolkingsdichtheid is deze aandacht voor de eventuele effecten
hiervan begrijpelijk. Hierbij wordt vooral gedacht aan de negatieve, stressveroorzakende effecten van een té hoge bevolkingsdichtheid. Hieraan zal speciale
aandacht worden besteed in hoofdstuk 8 1 in het gedeelte over "omgevingsstressoren" (blz. 184) .

Crowding wordt in het eerdergenoemde model door Altman (1975) opgevat als het
verschijnsel dat optreedt wanneer privacy-mechanismen niet succesvol zijn,
waardoor een persoon of een groep meer interactie hebben met anderen dan gewenst is. Ofwel wanneer de bereikte privacy minder is dan de gewenste. Hierbij
is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen de begrippen "dichtheid"
-.

~

({dens~~ en ~rowdin;~."· Onder dichthéid wordt verstaan een ruimtelijke een~ . -··"'-~J~

"-----

heid, waarmee het aantal personen per "ruimte eenheid" wordt aangeduid. Nu is
een hoge dichtheid een noodzakelijke maar geen voldoende voorwaarde voor het
optreden van "crowding". Een hoge dichtheid kan namelijk zowel positief {bijv.
tijdens een popconcert) of als negatief (bijv. bij een menigte bij de uitgang van
een voetbalstadion) ervaren worden. Onder crowding wordt verstaan de subjectieve toestand die voortkomt uit de waarneming door een individu van een (té)
hoge dichtheid (Stokols, 1972). Binnen de crowding-ervaring maakt stokals
(1976) nog een nader onderscheid en wel op twee dimensies.
~n de eerste plaats wordt een onderscheid gemaakt tussen neutrale en perso~

lijke verstoring. Verstoring brengt frustratie teweeg bij de verstoorde, omdat
zijn activiteiten, bedoelingen en motieven worden gehinderd. Neutrale verstoring is niet direct van anderen in de omgeving afkomstig, is niet specifiek op het individu gericht en heeft niet de bedoeling te storen. Persoonlijke verstoring daarentegen komt direct van een ander, is specifiek op
het individu gericht en wordt door het individu waargenomen als zo bedoeld.

•
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Dit onderscheid suggereert twee typen van crowding-sensatie: neutrale en
persoonlijke crowding. Neutrale crewding houdt alleen ruimtelijke factoren
in (een ruimtelijk tekort is terug te voeren tot

~ctuuraspecten

-

van

de fysische omgeving) terwijl bij persoonlijke crewding ook sociale facto; .
'.
.
ren ( b e d re1g1ng,
compe t1t1e,
1nterferentie,
agressie) ~
een rol spelen. Het

kan worden verwacht dat persoonlijke crewding meer intensief zal zijn, langer
zal duren en moeilijker op te heffen zal zijn dan neutrale crowding, omdat
sociale factoren meestal moeilijker te veranderen of te vermijden zijn dan
ruimtelijke.
Tenslotte wordt nog onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire
()'ID9eY~9:~J:!·

Dit onderscheid is gebaseerd op drie factoren:

1.

De continuïteit van sociale gebeurtenissen in de omgeving;

2.·

het psychologisch belang van gedragsfuncties in die omgeving;

3.

de mate waarin relaties met anderen in de omgeving persoonl'ijk of
anoniem zijn.

De twee genoemde onderscheidingen kunnen worden gecombineerd tot vier typen,
waaruit vier typen crewding-ervaringen resulteren.

I Voorwaarde

voor persoonlijke verstoring in een primaire omgeving is bedrei-

ging van de verwachtingen die het individu heeft ten aanzien van de ruimte
en van sociaal gedrag in het kader van persoonlijke interactie. De beleving kan worden aangeduid als vijandigheid of vervreemding. Adaptief gedrag in deze situatie is terugtrekking, agressie en sociale isolatie. De
crewding-beleving zal intens zijn. Een voorbeeld van een dergelijke situatie: mensen die samen op één kamer wonen en met elkaar in conflict zijn.
Voorwaarde voor persoonlijke verstoring in een secundaire omgeving is be2_ dreiging van bovengenoemde verwachtingen in het kader van anonieme in-

teractie. De beleving is die van ergernis, reactantie, d.w.z. verzet tegen
vrijheidsbeperking, of vrees. Adaptief gedrag is zelfverdediging of het verlaten van de situatie. De crewding-beleving is matig intens. Een voorbeeld:
bedreiging door een vreemde in een drukke straat.

3 Voorwaarde

voor neutrale verstoring in een primaire omgeving is bedreiging

van de verwachtingen ten aanzien van de ruimte in het kader van persoonlijke interactie. De beleving is die van ergernis, inbreuk op de vrijheid,
reactantie. Adaptieve gedragingen zijn terugtrekking, coördinatie van gedrag met anderen, vergroting van de psychologische ruimte. De beleving is
matig intens. Een voorbeeld is een gezin in een klein appartement.
~ Tenslotte is voor. neutrale verstoring in een secundaire omgeving voorwaar-

de, dat meergenoemde verwachting ten aanzien van de ruimte wordt bedreigd
in het kader van anonieme interactie. Gevoelens van ergernis en reactantie
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overheersen. Coördinatie van gedrag met anderen is de meest adaptieve reactie. De beleving van crowding is niet sterk. Voorbeelden zijn het bezoek
aan een uitverkochte voetbalwedstrijd en experimenten met sociale dichtheid
in het laboratorium.
Tot zover een aantal belangrijke begripsmatige onderscheidingen. Hierna zullen
de onderzoeksresultaten op het gebied van crowding worden samengevat. Voor een
uitgebreider overzicht wordt verwezen naar Baum & Epstein (1978), Bell e.a. (1978),
Freedman (1975, 1978), Kremer (1978) Loo (1977) en Stockdale (1978).
studeerd. Zo wordt o.a. door Dubos (1965) de bekende reis naar de zee van de
lemmingen in Noorwegen beschreven, waarbij eens in de 3 à 4 jaar deze beesten
massaal naar zee toe trekken en verdrinken. Een extreme overbevolking wordt als
mogelijke oorzaak hiervoor gezien. Calhoun (1962) bestudeerde het effect van
crowding op ratten en muizen in een laboratoriumsituatie, waarbij onder· overvolle omstandigheden ("behavioral sink"} onder andere het voortplantings-,
nestbouw- en verzorgingsgedrag van jonge dieren verstoord werd. De algemene
conclusie uit dierstudies naar het effect van crewding is dat extreme overvolle Omstandigheden verschillende negatieve gevolgen hebben, zoals veranderingen in organen, klier-dysfuncties en verstoring van sociaal. en "moederlijk" gedrag (Freedman, 1978; Bell e.a., 1978}. Verder zijn er verschillen
tussen diersoorten wat betreft deze effecten en vooral generalisatie naar
mensen is zeer moeilijk vanwege mogelijke verschillen in oorzaak-gevolg relaties, omstandigheden en aanpassingsvermogen (Dubos 1 1970).
Bij het onderzoek naar de effecten op mensen zijn twee typen onderzoek te
onderscheiden. In de eerste plaats is vanuit de
ch~~~g~=

sociolo!l!_~~-§lQÇJ<il~;p~y

onderzoek gedaan naar het verband tussen bevolkingsdichtheid in

wijken, buurten, huizen etc. en verschijnselen zoals misdaad, jeugdcriminaliteit, mentale en lichamelijke gezondheid. In het begin gingen deze studies
mank aan onduidelijke definities van het begrip dichtheid, waardoor onduidelijke resultaten gevonden werden. Later bleek dat in het algemeen crowding
niet duidelijk schadelijk voor mensen is. Er blijken echter wel ver-,
schillen te bestaan tussen mensen in meer en minder overvolle situaties. Deze
relaties zijn het meest duidelijk op "kleinschalig" niveau, namelijk bij de
indicator "aantal mensen per kamer". Een mogelijke verklaring hiervoor is, dat
in dergelijke omstandigheden sociale relaties een meer belangrijke rol spelen.
Een andere complicerende factor is dat bij de eventuele effecten van·
crowding andere variabelen zoals karakteristieken van zowel de persoon als
de situatie een belangrijke rol spelen.

•
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Om deze variabelen te onderzoeken is de laatste tien jaar veel experimenteel/
laboratorium-onderzoek verricht naar de effecten van crewding in kleine groepen,
waarbij de rol van intervenierende variabelen zoals sexe, persoonlijkheidsfactor en soort activiteit nagegaan kon worden. Een uitgebreid overzicht hiervan
geven o.a. Loo (1977), Stockdale (1978) en Sundstrom (1978).
De mogelijke negatieve effecten van crewding worden door Bell e.a. (1978) als
volgt samengevat: zowel de stemming als de mate van gespannenheid (arousal)
blijken negatief heinvloed te worden door hoge dichtheid. Dit effect geldt
meestal sterker voor mannen dan voor vrouwen. Ook de gezondheid blijkt negatief heinvloed te worden, hoewel uitspraken over een oorzakelijk verband moeilijk te doen zijn. Bij dit onderzoek wordt namelijk vaak de gezondheid van
groepen mensen met elkaar vergeleken, die verschillen wat betreft hun woonom~~andigheden.

Vboral een hoge dichtheid binnenshuis gaat samen met slech-

tere gezondheid. Maar in veel gevallen kan dit effect ook verklaard worden
door omstandigheden die vaak samengaan met hoge dichtheid binnenshuis zoals
lage inkomens, lage opleiding, etc.
Op de prestaties bij verschillende taken heeft hoge dichtheid een negatieve
invloed, voorzover het complexe taken betreft. Voor verschillende vormen van
~~iaal

gedrag blijkt dat hoge dichtheid samengaat met een negatievere beoor-

deling van mensen en omgevingen, en leidt tot een sterkere mate van zich terugtrekken. Ook de bereidheid tot hulpvaardig gedrag blijkt minder groot te zijn
onder omstandigheden van hoge dichtheid. Tenslotte 1

kt het verband met agressie

zodanig te zijn dat tamelijk hoge dichtheid agressie bevordert, terwijl zeer
hoge dichtheid

weer remmend werkt.

Zoals gezegd zijn er belangrijke individuele verschillen in de mate waarin
crewding effect heeft. Een belangrijke factor hierbij vormt de manier waarop
iemand een situatie met hoge dichtheid hanteert, ofwel het "coping process".
Baron & Rodin (1978) gaan uitgebreid op dit facet in en beschouwen de mate van
persoonlijk~_J::Qnt:l::ole__over
~~·~··-----·

-~

de f?..!tua.t.;le als een belangrijk aspect hierbij. Ook

naar de verschillende "coping-mechanismen" is enig onderzoek verricht, waarbij
onder meer culturele verschillende reactie wijzen werden gevonden, variërend
van het gebruik van de ruimtelijke omgeving om barrières op te richten tot de
ontwikkeling van culturele normen die sociale interactie in situaties met hoge
dichtheid reguleren. Verder zijn een aantal non-verbale reacties bestudeerd,
zoals mate van oog-contact, fysieke terugtrekking en agressief gedrag (Altman, 1975).
Tenslotte zijn de effecten van crewding bestudeerd voor speciale groepen

'
-167-

zoals ouderen (Aiello e.a., 1978) en kinderen (Aiello e.a., 1979; Evans,
1978b, Loo, 1978) en daarnaast voor verschillende ruimtelijke omgevingen,
zoals de rangschikking van zitplaatsen (Patterson e.a., 1979);
studentenwoningen (Baron & Mandel, 1978; Zuckerman & Schmitz, 1977);
psychiatrisch kinderziekenhuis (Wolfe, 1975); een winkel en een metro-station
(Saegert & McKintosh & West, 1975), en de woonomgeving (Aiello & Baum, 1978;
Baum & Valins, 1977b).
Zie voor een nader overzicht: Baldassare & Fischer (1977) en Karlin e.a. (1978).
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B. Theoriëen en modellen
Op het gebied van de proxemica zijn nog weinig pogingen ondernomen om een
theorie of model te ontwikkelen waarin de vier basisbegrippen privacy,
persoonlijke ruimte, territorialiteit en crowding met elkaar in verband
gebracht worden. Een uitzondering hierop vormt het model

/------------~~,

..,

van:,~~-=~~)

(1975) dat in de inleiding van dit hoofdstuk al besproken is. Hij neemt
priv~cy

als kernbegriP, postuleert een menselijke behoefte aan een opti-

maal privacy niveau en maakt zeer aannemelijk op welke wijze de andere drie
begrippen al dan niet kunnen bijdragen om dit optimale niveau te bereiken of
in stand te houden.
Het gebrek aan theorieën en modellen wordt ook gesignaleerd door Evans &
Eichelman (1976}. Zij bespreken een aantal, meer algemene modellen die gehanteerd worden bij het proxemica-onderzoek. Zo worden in het

stress~model

de doorbreking van de grenzen van persoonlijke ruimte en territorium, en
crowding-ervaringen als "stressoren" beschouwd, waarbij cognitieve factoren
~--

een intermediërende rol spelen (zie ook hoofdstuk 81. In hun commentaar stellen de auteurs dat het stress-model weliswaar nuttige kanten heeft, maar dat
in het proxemica-onderzoek aan een aantal aspecten uit het stress-model zoals
verschil tussen lang- en kortdurende stress, arousal en "perceived control"
als intermediërende variabelen onvoldoende aandacht besteed wordt.
Het tweede model dat door Evans & Eichelman besproken wordt is dat van de
"information overlaad" waarbij in crowding-situaties en bij het verstoren van
persoonlijke ruimte en/of territorium aangenomen wordt dat de persoon gedwongen is om meer informatie te verwerken dan normaal. De auteurs vinden dit
een té gesimplificeerd model omdat er geen rechtlijnig verband bestaat tussen
hoeveelheid stimulatie en de reactie daarop. De aard van de stimuli, de mate
van bekendheid ermee, de symbolische waarde en de mate van relevantie voor de
persoon zijn enkele aspectfen die hierbij een intermediërende functie hebben.
Tenslotte wordt een derde aspect genoemd waarop modellen te karakteriseren
zijn en dat is de dichotomie individu - maatschappij ("micro-macro"}. Hiermee
wordt bedoeld dat bij veel fenomenen uit de proxemica zowel Eersoonlijke als
sociale aspecten een rol spelen en in veel gevallen met elkaar in conflict
komen. Volgens de auteurs kunnen met behulp van dit "model" de bestaande
data het meest bevredigend verklaard worden, hoewel naast de persoonlijke en
sociale variabelen ook de omgevingsvariabelen ofwel de situatie ("setting"}
waarin het gedrag bestudeerd wordt, nog meer als aparte variabele benadrukt
zou moeten worden.
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Tot besluit van hun artikel presenteren Evans & Eichelman een eigen model
dat meer algemeen geörienteerd is en door hen een "functional adaptive
paradigm" genoemd wordt. Hierin pleiten zij voor aandacht binnen de proxemica voor adaptieve aspecten van ruimtelijk gedrag, de rol van zowel sociale
als ruimtelijke aspecten en verwachtingen, en de tegenstelling tussen de behoefte aan sociale kontakten enerzijds en behoud van de individuele autonomie
aan de andere kant.

Ten aanzien van privacy

zijn een aantal theoretische benaderingen ontwikkeld

waarvan Altman (1975) en Margulis (1974) een uitgebreid overzicht geven.
Westin (1970) onderscheidde 4 vormen van privacy, nl. eenzaamheid, intimiteit, anonimiteit en "reserve", een toestand waarbij een psychologische barrière gecreëerd wordt tegen ongewenst contact. Daarnaast worden 4 functies
van privacy onderscheiden: behoud van persoonlijke autonomie, emotionele
ontspanning, zelf-evaluatie, en beperkte en beschermde communicatie.
Laufer, Proshansky & Wolfe (1973) onderscheiden een 9-tal relevante dimensies van privacy:
Tenslotte wordt door Kelvin (1973) het begrip privacy benaderd vanuit de
sociale psychologie waarbij de relatie gelegd wordt met begrippen zoals
macht, normen, individuele onafhankelijkheid en kwetsbaarheid.
wat betreft

persoonlijke ruimte is al eerder het indelingsschema van

Hall (1966) genoemd op grond waarvan voorspellingen gedaan kunnen worden
over het gebruik van ruimte bij sociale interactie en de culturele verschillen daarbij. Hierna zijn een aantal theoretische benaderingen of modellen
voor het begrip persoonlijke ruimte ontwikkeld, waarvan Evans & Howard (1973)
en Hayduck {1978) een goed overzicht geven. Hieronder zijn een aantal toepassingen van meer algemene theorieën zoals de algemene systeem theorie
(Patterson, 1976). Daarnaast is, bijvoorbeeld door Sundstrom & Altman (1976)
een model ontwikkeld om variabelen die bij empirisch onderzoek van invloed
bleken op persoonlijke ruimte, in onder te brengen.
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Zij gaan uit van de volgende aannamen
1.

in iedere situatie streven mensen naar een optimale interpersoonlijke
-----~-~--~~----~---·-·----~~----

afstand
2.

wanneer deze afstand niet optimaal is, ontstaat onrust en een streven

~-------

naar het bereiken van de optimale afstand
3.

de comfortabele interpersoonlijke afstand en de reacties op doorbreking
hiervan, zijn afhankelijk van ondermeer de interpersoonlijke situatie.

Het verband tussen interpersoonlijke afstand en gevoelens van rust/onrust
in drie veel voorkomende situaties wordt in onderstaand figuur weergegeven:
COMFORT
STRANGERS. NO
INTERACTION
EXPECTEO

STRANGERS
INTERACTING

Figuur 7.7, uit: Sundström &
DISCOMFORT

'---:C:-L~OS:-::E~--IN""T"'"ER-M.I..E-01-A-TE----F..LA-R- - - -

Altman (1976), p.61

INTERPERSONAl OISTANCE

Naast deze variabelen worden de volgende interveniërende variabelen genoemd:
leeftijd, geslacht, mate van formeel zijn van de situatie, de mate van dichtheid of crowding en de mate van intimiteit van het gespreksonderwerp.
Specifieke theorieën en modellen over territorialiteit zijn bij het literatuuronderzoek niet aangetroffen.
De grotere aandacht voor het verschijnsel "crowding" wordt ook weerspiegeld in
het aantal pogingen om een theorie of model rondom dit begrip te construeren.
Zelfs het aantal overzichten hiervan is al aanzienlijk: diverse auteurs in
Baum

&

Epstein (1978}, Bell e.a.

(1978}, Freedman (1978) en (1979}, waar

vooral aandacht aan "diertheorieën" wordt besteed, Edney (1977), Kremer (1978)
en Stockdale (1978).
Volgens Bell e.a. (1978) moet met behulp van een theorie de vraag beantwoord
kunnen worden onder welke omstandigheden hoge dichtheid (negatieve) effecten
heeft. Deze vraag werd gesteld naar aanleiding van hun conclusie uit de onderzoeksliteratuur: " ... that density negatively affects some of the people some
of the time in some ways" (op cit. p. 208). Stokols (1976) vergelijkt drie
benaderingen die hiervoor gebruikt zijn:

-171De "stimulus overlead"-benadering, waarbij een situatie van hoge dichtheid
een overdosis aan stimuli produceert, die het organisme overlaadt en
maatregelen tot aanpassing noodzakelijk maakt.
Bij de "behavioral-constraint"-benadering kan hoge dichtheid aversief
zijn omdat het leidt tot verminderde gedragsvrijheid (minder keuzevrijheid)
Tenslotte wordt in de ecologische psychologie hoge dichtheid gezien als
een toestand van "overmanning" (zie ook hfst. 9) waarbij het aantal mogelijkheden ("resources") onvoldoende is in verhouding met het aantal personen
in een bepaalde situatie.
Deze drie benaderingen worden door Stokals als volgt vergeleken:
cbe
voorwaarden

emotionele
reactie

adaptief
proces

stimulus overlading sterke stimulatie

verwarring
vermoeidbeid

ontsnappen
terugtrekken

gedragsdwang

!verminderde
gedragsvrijbeid

reactantiet in•
breuk op vrijbeid

ontsnappen
relaties met anderen verbeteren

ecologisch kader

overbemanning

competitie
overbodigbeid

vergroting terri
toriali tei t, buitenstaanders uit
sluiten

Figuur 7 .8, uit: Meuwese ( 1980), p.65
Bell e.a. (19781 trachten de verschillende benaderingen te integreren in
een algetneen omgevingspsychologisch model, dat in hfst. 1 al is behandeld
(p.

18 en 19).

Uitgewerkt voor de begrippen hoge dichtheid/crowding ziet dit er als volgt
uit:
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Figuur 7.9, uit: Bell e.a. (1978), p.211
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Hierbij wordt in het eerste gedeelte een verklaring gegeven waarom hoge
dichtheid als objectieve omgevingsvariabele al dan niet tot een toestand
van "crowding" kan leiden. In het tweede gedeelte wordt ingegaan op de
mogelijke gevolgen van de psychologische toestand van "crowding".
Een alternatieve benadering wordt gevolgd door Freedman (1975, 1978), die
minder nadruk legt op het onderscheid tussen dichtheid en crowding. Volgens
Freedman veroorzaakt hoge dichtheid niet direct een "stress"-toestand,

verst~
zouden op

alleen maar de reacties die anders ook in deze situatie

en. Volgens dit "density-intensity"-model worden zowel het ple-

zierige aspect van positieve situaties, als het aversieve aspect van negatieve situaties versterkt. In deze zienswijze kunnen in een situatie met hoge
dichtheid, eventuele negatieve reacties veroorzaakt worden door verschillende
factoren, maar de oorzaak wordt duidelijk als een "niet-ruimtelijke" beschouwd.
Naast

deze min of meer theoretische benaderingen zijn ook een aantal modellen

•
ontwikkeld waarin relevante variabelen met elkaar
in verband gebracht worden.
Zo besteedt Stokols (19721 aandacht aan zowel persoons- als omgevingseigenschappen die beiden van belang zijn voor de "crowding-ervaring" en de "stress 11 aspecten daarvan.
-----~. (1975) werkt zijn algemene model dat aan het begin van dit hoofdstuk
(Altmart)

'--

/

besproken is, uit rond het "crowding"-begrip. Dit model is nauw verwant aan
het eerdergenoemde model van Bell e.a. (1978t en wordt weergegeven in onderstaand figuur:

Crowding (achieved privacy less. than desired privacy)

Personal Charaeteristics

Experience, biography,
personality

lnterpersonal Charaeteristics

Group cohesion, group
structure

......

Situational
Definition

Desired level
of privacy

'

Boundary Control
Mechanisms/
Coping Behaviors

1--

Verbal, paraverbal,
nonverbal, personal
space, territoria!
behavlors

Situational Factors

Assessment of Effeetiveness
of Boundary Control Processes

1--

Is achîeved pr1vacy equal to,
less than, or greater than
desired privacy

.

Costs/Outcomes
Level of

Stress

t

Environmental properties,
task demands

Social lsolation (achieved privacy
greater than desired privacy)
Density

Molecu larmolar levels
of people
per unit/space

r--

Soda# Psychological
Processes
lntrusion, blocking
access to resources,
social interterenee

Time/Ouration

fto-

Physical,
physiological,
psychological
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(~(1977) tenslotte volgt een wat andere benadering en gaat uit van

indivudele behoeften zowel op sociaal als op ruimtelijk gebied. Afhankelijk van de condities van een omgeving zal de relatie tussen persoon en
omgeving al dan niet in harmonie zijn. Onderstaand figuur laat dit zien:
'*lATICf!ISffll' l!lifl'Wf.fN

~

HloR~Y

$TIIt&S

I SOCIAUY UJ,lCfi(WIIOED I

Figuur 7.11, uit: Loo (1977L p.163
Na dit overzicht kan geconcludeerd worden dat voor het gebied van de proxemica nog nauwelijks "echte" theorieën ontwikkeld zijn. Wel worden hetzij
algemeen psychologische theorieën uitgewerkt voor de proxemica of één van
de deelgebieden, hetz

modellen opgesteld waarin de relevante variabelen

voor een verschijnsel genoemd en met elkaar in verband gebracht worden.

C. Methoden en technieken
In

n algemene artikel over proxemica

Hall (1979) ook in op de methoden

en technieken die gebruikt worden bij onderzoek op dit gebied. Naast gebruikelijke benaderingen zoals observatie, laboratoriumexperirr.ent en interviews,
noemt hij nog analyses van
vooral culturele

:t:aal~br_1:1:i,~1_lg:t!J:_~t::_uitingen

en

li_te~~-waarmee

op het gebied van proxemica onderzocht konden

worden, een terrein waarin Hall vooral geinteresseerd was.
Op het geoied van

is door Hunter e.a. (1978) een schaal ontwikkeld

om de individuele privacy-behoefte van mensen te meten. Deze schaal bleek
hoog te correleren met de enige andere schaal op dit gebied, de "Privacy
Preferenee Scale", maar is korter en beter praktisch bruikbaar.
Op het gebied van persoonlijke ruimte noemt Altman (1975) drie benaderingen
simulatie, experimenteel/laboratoriumonderzoek en naturalistisch/veldonderzoek
met een aantal specifieke technieken. ~\(1978) geeft een goed overzicht
van de verschillende technieken die speciaal ontwikkeld zijn voor het onderzoek naar pe:r:-_soo~~-:i)_~::__ =:uimte. H~j noemt 5, techqi;~e~l- rJ rJ 1 Q( I
.
. ,\i'h\" -tXA::tf ~ ~A-C<!.l "'r.rh ~--.. /LIa) -~LY§..t:_l:)j::orende obseryatJ..e, äi dan lfrü:!t met behulp van foto of film;
b)

"stop-distance"-techniek waarbij een proefpersoon een naderende andere
persoon laat stoppen zodra hij/zij zich onplezierig gaat voelen;

<Üx~A-~~--:4.ü)

Ûl!\ vttA•Î-.VelL
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c)

zitplaatstechniek, waarbij aan de hand van keuze en plaats van stoelen
de persoonlijke ruimte wordt onderzocht;

d)

viltbordtechniek waarbij plaatjes van figuren op onderlinge afstand geplaatst moeten worden;

e)

pen en papiertechniek, waarbij de proefpersoon zich een bepaalde sociale situatie moet voorstellen en de optimale interpersoonlijke afstand
moet aangeven.

Na een vergelijking en bespreking van betrouwbaarheid en validiteit van de
verschillende technieken concludeert Hayduck dat voor experimenteel onderzoek de "stop-distance"-techniek de voorkeur verdient boven de viltbord- en
pen-en-papiertechniek. Niet-verstorende observatie is te prefereren bij nietexperimenteel onderzoek.
Bij het onderzoek naar territorialiteit wordt volgens Altman (1975) gebruik
gemaakt van een drietal onderzoeksmethoden. Bij de experimentele

benad:~ng

worden omgevingen, situaties en/of sociale structuren gemanipuleerd of experimenteel gevarieerd om het effect op territoriumgedrag te onderzoeken. Bij
de naturalistische

wordt door midd~l van observatie het territorium-

gedrag van bestaande sociale groepen in de werkelijkheid bestudeerd zonder dat
de onderzoeker de situatie beïnvloedt. Tenslotte kan door simulatie van verschillende situaties de mening of het hypothetische gedrag van mensen onderzocht worden met behulp van vragenlijsten, interviews e.d.
Tenslotte is het verschijnsel "crowding" ook met behulp van drie verschillende
methoden onderzocht: de experimentele/laboratoriumbenadering; in veldonderzoek
en met behulp van eerrelationeel (-sociologisch) onderzoek (zie bijv. Bell e.a.
1978). Een uitgebreid overzicht van methoden en technieken op het gebied van
crewding wordt gegeven door Epstein & Baum, (1978).

I
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D. Mogelijke implicaties voor ontwerpers
Aan de mogelijke implicaties voor ontwerpers van onderzoeksresultaten op het
gebied van proxemica wordt door Altman (1975) ruime aandacht besteed. Na een
algemeen gedeelte over de problemen en mogelijke oorzaken bij de samenwerking
tussen sociale wetE:nschapsbeoefenaars en ontwerpers,

~ctat

hij nader in op meer

specifieke implicaties voor ontwerpers. Een belangrijk uitgangspunt bij e i s
het ontwerpen van "responsive environments", waardoor variaties in de mate
van controle over het contact met anderen mogelijk zijn. Een deur is een
simpel voorbeeld hiervan. Het openen kan gezien worden als een teken voor
behoefte aan sociale stimulatie, en de gesloten deur vormt een barrière
tussen zelf en anderen. Volgens Altman ontbreken dergelijke mogelijkheden
tot flexibiliteit in veel omgevingen.

~· (1966, 1974) besteedt aandacht aan ontwerpimplicaties en noemt een
Oo~~~
lijst van punten waaraan aandacht besteed zou moeten worden, zoals een ruimtelijke

s~ding

tnsseJ;l niet gerelateeLde

a~e.i.~~_t._i_:_ __ _

!n omgevingskenmerken en de aanwezigheid van een "eigen" territorium en herken"....

~

'

"'_""_,.--------··-~

---·---

~~-~------- "~···"'"'~""-"'"'''-''

"<--"'""''"·~-----··

~rÎgsp~nten. OoJI{So~ (1969) houdt zich expliciet
----·"''"''

"---~---~~---"-----··'

~er ~ui~lijke__è.E:~<?-~~t.:~"""'van

toepassing van

mensen bij architectonisch en ruimtelijke

ontwerpen. Als voorbeeld noemt hij de gebruikelijke inrichting van klaslokalen
waarbij de rechte rijen stoelen, gericht op de leerkracht op nonverbale wijze
ertoe bijdragen dat de communicatie vooral verloopt van de leerkracht naar de
leerling. Participatie van de leerlingen is vrij gering en neemt af naarmate
de afstand groter is. Door leerlingen het gehele jaar een vaste plaats te geven wordt hun "ruimtelijke vrijheid" nog meer beperkt. In een later boek gaat
Sommer (1974) vooral in op het effect van zgn. "harde architectuur". Hij doelt
hiermee op de meer op veiligheid en efficiëntie gerichte omgevingen zoals
wachthallen van vliegvelden en busstations. Sommer geeft ook de wisselwerking
aan tussen dergelijke architectuur en de heersende opvattingen binnen een cultuur, wat wordt geïllustreerd in het volgende citaat: "In the beginning a per-

son feels uneomfortable about the presenee of armed poZiee in the busstation
or shopping center. Later he feels uneomfortabZe if he ean't see a poZieeman"
(Sommer, 1974, p. 7).
Na dit algemene gedeelte zal nader worden ingegaan op de mogelijke implicaties
voor ontwerpers van de vier onderscheiden begrippen binnen de proxemica:
privacy, persoonlijke ruimte, territorialiteit en crowding.
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Wat betreft privacy werden de door Altman (1975) aanbevolen "responsive
al genoemd. Verder wijst hij erop dat bij het ontwerpen er
te veel van wordt uitgegaan dat verschillende plaatsen of ruimtes ook verschillende functies hebben zoals bijv. woonkamer - slaapkamer, met het
daarbij passende interactieniveau en privacy-mogelijkheden. Hierdoor is
het vaak nodig om zich naar een andere ruimte te verplaatsen wanneer de
behoefte aan privacy verandert. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn om
één ruimte zo flexibel te maken dat een aanpassing aan verschillende privacybehoeften mogelijk is. Deze benadering is gebruikelijk binnen de Japanse cultuur, waarbij vaak zelfs de binnenmuren van een huis verplaatst kunnen worden,
waardoor dezelfde ruimte gebruikt kan worden voor eten, slapen of het ontmoeten van mensen.

Churchman & Herbert (1978) onderscheiden drie aspecten aan privacy:
en acoustische privacy, en directe

fysieke~~ankelijkheid.

~suela

Zij bespreken de

voorwaarden en eisen ten aanzien van deze drie aspecten voor de verschillende
ruimten binnen de woning en de activiteiten d!e daarin plaatsvinden. Tenslotte
besteedt ook Archea (1977) aandacht aan de plaats van ruimtel

factoren

zoals zichtbaarheid en toegankelijkheid binnen de verschillende benaderingen
van het begrip privacy, en zijn door Esser & Greenbie (19781 een aantal bijdragen gebundeld over de mogelijkheden om bij het ontwerpen van woningen en
buurten een bijdrage te leveren tot het bevorderen van privacy dan wel gemeenschappelijkheid.
Het verschijnsel persoonlijke ruimte kan duidelijke implicaties hebben voor het
ontwerpen van diverse omgevingen. Vooral de

~richtin~.van
--

binnenruimte en de

~-=-~,

onderlinge plaatsing van meubels speelt hierbij een belangrijke rol. Dit kan
namelijk bepalend zijn voor de onderlinge afstand en positie ten opzichte van
elkaar van mensen die van deze ruimten gebruik maken. Bij het inrichten van
woonkamers, kantoren en wachtkamers kan hiermee bewust rekening gehouden
worden, waardoor hetzij een "gezellige" hetzij een meer "formele" opstelling
mogelijk is. Somroer (1969) gaat zeer uitgebreid in op de ontwerpimplicaties
van de persoonlijke ruimte en behandelt een aantal specifieke typen omgevingen
zoals: psychiatrische inrichtingen, scholen, hotels, café's en wachtruimten.
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Altman (1975) wijst er terecht op dat uit onderzoek blijkt dat er verschillen
bestaan wat betreft

ke-ruimte mechanisme" tussen bijvoorbeeld man-

nen en vrouwen, en verschillende sociale groepen. Bij het ontwerpen van omge------<---~------·------~>n-'··

vingen zou met deze verschillen rekening gehouden moeten worden en mogelijkheden geboden moeten worden om te voldoen aan verschillen in behoefte aan persoonlijke ruimte. Dit kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden door stoelen zodanig te plaatsen dat een aantal verschillende zitplaatskeuzen mogelijk is (veraf-dichtbij, naast elkaar-tegenover elkaar etc.).

Bij de mogelijke ontwerpimplicaties van territorialiteit is het eerder genoemde onderscheid tussen primair, secundair en publiek territorium nuttig.
Deze verschillen van elkaar in de

~n_

ope.nOOax-heid,

p~J::"Illéi:tlQl}t_ie~<··

eigendom en mate van controle van de eigenaars over het gebi§d. Primaire
~·~------..""'~""-"'-*'-'"''"'""'''"'"'-'''M"''

•'------~·-----

territoria zoals huizen, een eigen kamer, worden in het algemeen voldoende
gerespecteerd, omdat enerzijds de controle van de eigenaars het grootst is
en anderzijds de grenzen duidelijk zichtbaar zijn. Secundaire en publieke
territoria zijn vaak moeilijker te onderschelden waardoor de kans op ongewenste "binnendringing" en conflicten groter is. Het ruimtelijke ontwerp
biedt mogelijkheden om de verschillende territoria duidelijk van elkaar te
onderscheiden en voldoende controle door de eigenaars mogelijk te maken. Een
duidelijk voorbeeld hiervan vormt het werk van Newman (1972) die in nieuwbouwwijken een verband vond tussen criminaliteit en het ontbreken van "defensible
space". Het gaat hierbij om gebieden zoals< de galerij, de lift, het trappen-·
huis, de ingang, en het terrein direct rondom een flatgebouw, die vaak onvoldoende afgescheiden zijn van "de openbare weg" en waar de bewoners geen zicht
op hebben en daardoor niet kunnen controleren en waar men zich niet verantwoordelijk voor voelt. Het betreft hier dus een secundair territorium dat in feite
publiek territorium is. Door ruimtelijke maatregelen zoals betere zichtbaarheid en duidelijke markering kan deze situatie verbeterd worden. Op het werk
van Newman wordt in hoofdstuk 8 (p.239) nader ingegaan. Davis & Altman (1976)
tenslotte gaan uitgebreid in op de verschillende territoria met karakteristieke
kenmerken en gedragspatronen in een grote fabriek.

Wat betreft de mogelijke implicaties voor ontwerpers van het onderzoek naar
dichtheid en crowding zijn er moeilijk algemene conclusies te trekken.
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Eventuele effecten worden gecompliceerd door een groot aantal intermediërende
variabelen. Daarnaast wordt een situatie met een bepaalde dichtheid door dezelfde persoon soms wel en soms niet, en door de ene persoon wel en door de
andere persoon niet als "crowded" ervaren. In het algemeen is het aan te bevelen om in een omgeving aan degenen die "crowding" ervaren de mogelijkheid
te bieden om zich te onttrekken aan de overvolle situatie. Het begrip keuze~ijheid,,

zoals dat door Proshansky e.a. (1970) is geïntroduceerd, is hierbij

zinvol. Zowel in binnen- als in buitenomgevingen zou er bij het ontwerp zowel
drukke als rustige plekken gecreëerd moeten worden waardoor de gebruikers meer
keuzemogelijkheden hebben. Zowel Aiello & Baum (1978} als Freedman (1975, 1978).
gaan uitgebreid in op de implicaties van crowding voor bet ontwerpen van woningen eri'~eden. Vooral Freedman benadrukt de mogelijke positieve effecten van
dichtbevolkte steden. Hierdoor zouden de kwaliteit en de variatie van voorzieningen, diensten, contactmogelijkheden etc. juist groter zijn.
De mogelijke negatieve effecten liggen waarschijnlijk ook veeleer in een te
beperkte ruimte binnenshuis, waardoor de mogelijkheid ontbreekt om zich terug

• van vooral flatgebouwen op deze
te trekken en tot rust te komen. Om de nadelen
punten te verminderen doet Freedman eveneens een aantal goede suggesties zoals
onderverdeling in kleinere eenheden, meer liften en gemeenschappelijke ruimten
voor zowel volwassenen als kinderen. Tenslotte gaat Davis .(1978) uitgebreid in
op mogelijkheden om door ruimtelijke veranderingen de eventuele negatieve effecten van het dicht-op-elkaar wonen in studentenflats tegen te gaan.
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HOOFDSTUK 8 INVLOED VAN DE OMGEVING OP GEDRAG
Mensen reageren op vérschillende manieren op hun ruimtelijke omgeving.
Dit wordt voor een deel veroorzaakt door individuele verschillen. Zo
zal de

en~

persoon zich in

een café anders gedragen dan de andere. Een ander

deel wordt verklaard door de diversiteit in omgevingen en ruimtelijke factoren.
Zo kan dezelfde persoon zich verschillend gedragen, zowel in dezelfde omgeving
onder verschillende ruimtelijke condities (bijv. warm-koud, druk-rustig), als
in verschillende omgevingen (bijv. in het café-op kantoor).
Naast deze individuele verschillen spelen culturele verschillen ook een rol
bij de variatie in

reacties op de ruimtelijke omgeving (Chemers & Altman,

_.1975; Rapoport, 1973b, 1976).

(

l

Tenslotte zijn naast ruimtelijke factoren vrijwel altijd ook sociale factoren,
"''•'-'·->"·"-"•

~''"'" ··~··...... ."~-" ..........,._~ • .,

.·• '\

zoals onderlinge relaties, rolgedrag, sociale klasse en fase in de levenscyclus van invloed op het gedrag van mensen in hun omgeving. Vanwege deze
tussenliggende factoren is er vrijwel nooit sprake van een directe, bepalende
invloed van de ruimtelijke omgeving op het gedrag, zoals die door aanhangers
van·het "fysiek determinisme" wordt verondersteld. In dit verband maakt
Gans

(1974a) onderscheid tussen de potentiële omgeving (d.w.z. de feitelijke,

fysieke omgeving) en de effectieve omgeving (d.w.z. de omgeving zoals die doqr
mensen in de context van hun sociale en culturele systeem wordt waargepomen
en belee~). Volgens Gans houden planners en ontwerpers te weinig rekening met
dit verschil en met de invloed van sociale aspecten.
In dit hoofdstuk zal een overzicht worden gegeven van de resultaten van omgevingspsychologisch onderzoek naar het

~_f_feg-t_

van en de reacties op de ruimte-

lijke omgeving,: In de eerdergenoemde algemene handboeken, readers, en congresverslagen op het gebied van de omgevingspsychologie wordt in min- of meerdere
mate aandacht aan dit onderwerp besteed. Daarnaast wordt vanuit een bouwkundige en een geografiesche achtergrond door resp. Porteaus (1977) en Saarinen
(1976) een goed overzicht van onderzoek naar het gebruik van verschillende omgevingen gegeven. Ook vanuit de sociologie van het bouwen en wonen is dit onderwerp bestudeerd (zie bijv. Michelson, 1976), waarbij met name studies over
het woongedrag van belang zijn (Pastor, 1973; Burie, 1972).
In dit hoofdstuk zal vooral worden ingegaan op de effecten van de ruimtelijke
omgeving op het gedrag en de gezondheid, zowel lichamelijk als geestelijk. De
volgende vier onderwerpen zullen besproken worden:
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I Het effect van "stressoren", zoals bijv. lawaai en hoge dichtheid;
II Het gebruik van verschillende binnenomgevingen, zoals kantoren en
scholen;
III Het gebruik van verschillende buitenomgevingen, zoals woonomgevingen
en recreatiegebieden;
IV Het effect van diverse woonvormen, zoals eengezinswoning en flat.
Bij de paragrafen I en IV zal de gebruikelijke onderverdeling:
A. Stand van zaken
B. Theorieën en modellen
C. Methoden en technieken en
D. Mogelijke implicaties voor ontwerpers
gebruikt worden.
Voor de paragrafen II en III zijn de gedeeltes B, C en D samengevoegd, en
volgen na het deel A Stand van zaken van paragraaf III.

STRESSOREN
A. Stand van zaken
Het begrip 'stress' wordt gebruikt om de reactie van een organisme op 'stressoren' aan te duiden. _Stressoren zijn
lus-condities

voor:~.J::!~t
-.
-

~------

aver"s~ieyi9_

C?:rganisme. Heimstra

&

---""-'--""···~~"""'--

en !lf9ggl,ijls

sçl1~9:~~1j)~~--~:t:irnu

McFarling (1978) geven een over-

zicht van de ontwikkeling van deze begrippen. Zij maken een onderscheid tussen
directe,

fysieke_effect~n

van stress op het menselijk lichaam en meer

~ndirecte,
/

psychologische effecten. Een karakteristiek, geme.enschappelijk elemel:)it: by psy~~--~-------··----~~---

J/

chologische stress is de aanwezigheid van het gevoel __.:yp_ll__ bedreiging als interveniërende variabele. Een situatie die als bedreigend wordt ervaren heeft psychologische stress tot gevolg. Heimstra e.a. noemen 4 soorten reacties op

_l.L __'\lerstor~n-~ '\l.:l_Il.

stress:

affectieve toestan_<:!, __

.?LEt-9.'!:9:rtsçh~ !:_e__?_çt:i,~s, }L_~-

storing van cognitieve functies, 4) fysiologische veranderingen. Bij herhaald
-

--··--

'

•--···•

'c-''•

optreden van de stress-situatie treedt adaptatie op. De situatie wordt niet
meer als bedreigend ervaren en men 'leert
zeer waarschijnlijk

lev~n'

met de toestand. Het is echter

dat een te frequente of te grote mate van adaptatie op

den duur negatieve gevolgen heeft, zoals bijvoorbeeld bij de relatie tussen
stress en hartinfarct. Bij dit alles is het belangrijk te bedenken dat bij de
beleving en verwerking van

stress individuele verschillen bestaan die samen-

hangen met onder andere persoonlijke eigenschappen en eerdere ervaring met stressveroorzakende situaties.

Hierna zal worden ingegaan op een aantal ruimtelijke factoren die een rol
spelen bij het optreden van stress. Het gaat hier zowel om fysische, sensorische stressoren zoals warmte, lawaai, wind, andere meteorologische variabelen en luchtvervuiling, als om meer complexe stressoren zoals dichtheid,
verschillende woonvormen en de stedelijke omgeving (zie ook McCormick, 1976).
1.1. Temperatuur is één van de omgevingscondities die stress kunnen veroorzaken.
Dit geldt zowel voor een té hoge als een té lage temperatuur. q;:.:LJJJJ;h§_(1975)
geeft een goede inleiding in de fysische aspecten van temperatuur en het verschil tussen objectief gemeten en subjectief waargenomen- temperatuur. Bij dit
laatste spelen factoren zoals luchtdruk, vochtigheid, conditie van het lichaam
en individuele voorkeuren een rol. Dit is ook van belang bij onderzoek naar de
comfortabele temperatuur in verschillende omgevingen (zie ook Hanes, 1974;
Moos 1976b).Bij het vaststellen van normen voor de temperatuur in gebouwen is
het eveneens nodig om rekening te houden met de activiteiten die er verricht
worden (Wyon, 1974).
Het mensel

k lichaam is in staat zich aan te passen aan variaties in tempera-

tuur. Denk bijv. aan acclimatisering. Té hoge en té lage temperaturen kunnen
echter tot fysiologische problemen zoals zonnesteek of bevriezing leiden (zie
Bell e.a., 1978). Een goed overzicht van onderzoek van de effecten van warmte
en koude op prestaties en sociaal gedrag wordt gegeven door Moos (1976b) en Bell
e.a. (1978). Vooral de gevolgen van te hoge temperatuur z

n onderzocht. Zowel

in het laboratorium als in fabrieken en scholen blijkt een te hoge temperatuur...

_____

een negatief
effect op de prestaties te
.

,..._...___.

he~.

_~----...__---~~--··--·--~-~-~--~----.---.-.~-------~-'"--

Ook de attitudes en de mate van

attractie ten aanzien van anderen blijken negatief beïnvloed te worden door
hoge temperatuur. Tenslotte lijkt er een verband te bestaan tussen warmte en
agressie. Belangstelling hiervoor ontstond tijdens de studentenrellen in de
zestiger jaren, waarbij men sprak van het 'long, hot summer effect'. Uit laboratoriumonderzoek (bijv. Baron & Bell, 1976; Palamarek & Rule, 1979) blijkt
dat

~~~~t~

van

~ressie

toeneemt bij stijgende

tQll~tuur,

maar dit geldt

slechts tot een bepaald punt; té grote hitte doet de neiging t.ot agressiviteit
juist weer afnemen. Aan de andere kant van de schaal blijkt er een vergelijkbaar verband te bestaan tussen koude en de effecten op prestaties en

1.2. Geluid is één van de belangrijkste factoren in de huidige stedelijke omgeving
die stress veroorzaken. De voornaamste geluidsbronnen z

n: het verkeer, voor-

al van auto's en vliegtuigen, lawaai van bouwactiviteiten en lawaai van huis-

veroorzakende vorm van _<i!_::.luid, namelijk lawaai is:
heeft zowel een

als een

~~~Lgel_~~-

psychologisc~pect:

Lawaai

bijv. wat voor de een
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ongewenst geluid is (rock & roll muziek) is dat voor een ander juist niet.
Walters (1975) en Bell e.a.

(1978) geven een goed overzicht van de natuurkun-

dige en biologische aspecten die samenhangen met het meten en waarnemen van
geluid. Wat betreft de gevoeligheid voor lawaai blijken er individuele
schillen te bestaan. Zo vond Weinstein (1978) bij een onderzoek in studentenhuizen dat de groep die lawaaigevoelig was aan het begin van het collegejaar,
zich in de loop van het jaar meer en meer stoorde aan lawaai in huis, terwijl
dit effect bij een geluids-ongevoelige groep studenten niet optrad.

,9Q~.het

varen. Lewis (1977) onderscheidt wat dit betreft twee aspecten van activiteiten: de lawaaigevoeligheid en de lawaaiproductie. Toegepast in een schoolgebouw blijkt het nodig om verschillende activiteiten van elkaar te scheiden
zowel in tijd als in plaats.
Drie belangrijke dimensies die bepalend zijn voor de mate waarin geluid als
storend wordt_ervaren, zijn 1)

volum~,.L-~Y~O::::t:"~!:E!~!J<;:<:.r_l1~i~!._en

3) de

waar:<J_E!~:

nomen controle over het geluid. (Glass e.a., 1977). De, vooral negatieve,

~-·-~--·--·-·--~-·--------·----'-'-.....~~

effecten van lawaai zijn onderzocht op drie gebieden: 1) gezondheid, 2) prestaties, 3) sociaal gedrag. (Voor een overzicht, zie o.a. Bell e.a., 1978; Moos,
l976ben Turpijn-v. Duinen, 1978).
Over de effecten van lawaai op de lichamelijke en geestelijke gezondheid zijn
geen duidelijke gegevens bekend. Wel zijn er aanwijzingen voor een relatie tussen lawaai en gehoorbeschadiging, terwijl lawaai als 'stressor' bij zou kunnen
dragen tot het ontstaan van hartkwalen, of meer algemene klachten zoals hoofdpijn, angst en geïrriteerdheid. Waarschijnlijk speelt niet alleen lawaai hierbij een rol, maar ook andere stress-veroorzakende elementen zoals bijv. spanning
op het werk, een jachtige manier van leven of 'verkeerde' voeding.
De effecten van lawaai op prestaties zijn uitgebreid onderzocht. Hierbij spelen
een rol: karakteristieken van het lawaai, aard van de te verrichten taak en individuele eigenschappen. Uit laboratoriumonderzoek blijkt dat met name de mate
van controleerbaarheid en voorspelbaarheid van het geluid van belang zijn. Belangrijk onderzoek op dit gebied is gedaan door Glass & Singer (o.a. '1972,
1977) . y,oorspelbaar ggl1J!<i..!?1Jil$,LJl.:let___ve:rsto,r.end
wel echter _}:).iJ. ...2Sl!lll?lexe-::. ~?.

,_gehE:!.~9ent~~~:n. _en l;>:i,j

_t_e __wezk.sm

J?i,j _§m:lYQ1tdi.9:.§L.t..a.ken,

t9J<;.en wÇtp.rbij voortduren,ge OQ-

lettendheid vereist is (vgl. controlewerk in procesindustrie). Onvoorspelbaar
-·-

·--•·--'"-'•''·'·""'x"'"*'~,,.-

geluid daarentegen blijkt storend te werken zowel bij de perceptie als bij
het uitvoeren van taken. Ook op'langere termijn blijkt lawaai een negatief
effect te hebben. Cohen, Glass & Singer (1973) onderzochten het effect van
verkeerslawaai op de leesprestaties van kinderen. Zij vergeleken een groep
kinderen die op hogere verdiepingen van een flatgebouw woonden en daardoor
minder last van verkeerslawaai hadden, met een groep kinderen die op
verdxepingen woonden. De eerste groep leverde betere leesprest.aties dan de
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onderzoek op een school die vlak langs een spoorlijn lag. Kinderen uit klassen die aan de kant van de spoorlijn lagen, presteerden lager op leestests.
in kantoren en
---·-prestaties
------

te beïnvloeden. .Zo
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niet di:r:~c"t:!n.E:!t:._ J:lY:!:l __t:ël~~ te -~k-~l1_Jl~l2.}:)e!l· (Zie bijv. Cohen

Lez ak, 1 97 7 ) •

Dergelijke verbanden kunnen ook liqgen op het gebied van het sociaal gedrag.
Zo blijkt lawaai de bereidheid tot hulpvaardiq gedraq neqatief te beïnvloeden.
(Page, 1977). Ook de beoordeling van anderen wordt door lawaai beïnvloed. Tegen
de verwachting in blijkt dit niet altijd in negatieve zin te zijn. Mannen blijken wat dit betreft in negatieve zin beïnvloed te worden en vrouwen in positieve
richting (Bell e.a., 1978, p. 110 e.v.). Tenslotte blijkt er ook
bestaan tussen lawaai en

ag:t:'E!~sief <J~c:i.X:é19:

Vooral

een~

~~~E()~~E:Eba_aE_

€JI1._5?I1Y9S?_:.!='_::

ê.Qelbaa.rlaw.a.a.L..JVerkt faciliterend voor agressief gedrag, met name bij personen die al in een enigszins gespannen of agressieve toestand verkeren .
• 3. Verschillende 'meteorologische' variabelen kunnen ook van invloed zijn op het
gedrag van mensen. De effecten van hoge en lage temperatuur zijn hierboven al
besproken. Systematisch onderzoek naar de effecten van

op het gedrag van mensen is

schaars. Alberts (1978), Belle.a. {1978) geven een overzicht. Bij laboratoriumonderzoek wordt veel gebruik gemaakt van windtunnels. Vooral in omgevingen met hoogbouw kunnen hinderlijke effecten van wind optreden, met name voor voetgangers.
(Cohen e.a., 1977). De effecten van wind, regen en temperatuur op het gedrag
van lagere school-kinderen werden onderzocht door Humphreys (1974). Hij vond
slechts geringe effecten van deze variabelen op het door de leerkrachten gerapporteerde gedrag.
Moos (1976b) geeft een overzicht van onderzoek naar de relaties tussen variabelen als weersgesteldheid, klimaat en maanstand op gezondheid, prestaties
en zelfmoordpogingen •

.• 4. Vervuiling van de omgeving vormt een toenemend probleem. Hierbij gaat het
vooral om lucht- en watervervuiling, maar ook het verschijnsel van horizonvervuiling wordt gesignaleerd. Met dit laatste wordt het storende en ontsierende effect bedoeld van vooral hoge flatgebouwen, maar ook bijvoorbeeld hoogspanningsleidingen op het aangrenzende, open landschap. Naar de effecten hiervan en
van watervervuiling op het gedrag van mensen is nog weinig onderzoek gedaan.
Volgens Heirostra & McFarling (1978) geven mensen in enquêtes wel te kennen dat
de vervuiling van de omgeving hen verontrust, maar men voelt zich ook machteloos om er iets tegen te doen.
De effecten van luchtverontreiniging zijn wel onderzocht (zie voor een. over-
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zicht: Bell e.a. 1978; Moos,

~76b).

Enkele belangrijke bronnen van lucht-

vervuiling zijn industrieën, autoverkeer en sigaretten. In een recent artikel gaat den Tonkeiaar (1979) vooral in op de Nederlandse situatie wat
betreft het wegverkeer. Bij luchtvervuiling komen een aantal schadelijke
of hinderlijke stoffen vrij, zoals bijvoorbeeld koolmonoxide (CO) en lood.
Sommige stoffen zijn direct waarneembaar, hetzij door de geur, hetzij door
hun visuele effect (smog), anderen zijn echter niet direct waarneembaar (CO).
De concentratie speelt een belangrijke rol en wordt door verschillende factoren beïnvloed, zoals: geconcentreerd vóórkomen van de bronnen bij drukke
verkeerswegen of industriegebieden; de ligging van een stad in het landschap,
bijvoorbeeld in een vallei; een bepaalde

weersgesteldheid~

bijvoorbeeld rustig,

zonnig weer is bevorderlijk voor het ontstaan van schadelijke ozonlagen, wat
onder andere in Eindhoven nogal eens voorkomt.
Hoge concentraties van schadelijke stoffen vormen een directe bedreiding voor
de gezondheid, vooral bij kinderen (Kane, 1977), ouderen en zieken. Er bestaat een specifiek 'luchtverontreinigingssyndroom' dat veroorzaakt wordt
door een combinatie van verschillende schadelijke stoffen (Bell e.a., 1978,
p. 133).

Prestaties -~=Z:,,,,~et name

reactietij_~

er1 aandacht:,

}J~ij}<:~~.n§gat,~~.:f'.J:),§_;_nyl,Q§O.

te worden door te hoge concentraties CO. Dit vormt een belangrijk bestanddeel van de uitlaatgassen van auto's, waardoor er juist bij druk verkeer hierdoor een verhoogde kans op ongelukken zou kunnen ontstaan. Het feit dat sommige
auto's met air-conditioning zijn uitgerust gaat dit effect weliswaar tegen, maar

de mensen buiten de auto zijn er natuurlijk niet mee geholpen. (den Tonkelaar, 197
Speciaal de geur van bepaalde stoffen blijkt vormen van sociaal gedrag zoals
agressie en de mate van attractie tot anderen, te beïnvloeden. Rotton e.a.
(1978) vonden een negatief effect van ammoniumsulfide en boterzuur (een bestanddeel van zweet) op de beoordeling van anderen en van de omgeving in een individuele conditie, maar een positief effect wanneer men het experiment samen met
anderen onderging en hen beoordeelde.
1.5. Op de effecten van hoge dichtheid en 'crowding' is in het vorige hoofdstuk
al ingegaan, daarom zullen hier kort de mogelijke negatieve gevolgen worden
samengevat.
De grote belangstelling en onderzoek naar de gevolgen van hoge dichtheid
zijn vooral veroorzaakt door verontrusting over de toenemende overbevolking
en de alarmerende resultaten van onderzoek naar het effect van

hoge

dichtheid op dieren. Enkele recente overzichten zijn te vinden bij Bell e.a.,
(1978); Moos (1976b=Choldin (1978). Het is belnngriik om een onderscheid te maken
tussen de termen 'dichtheid' en 'crowding'. Met 'dichtheid' wordt een objec-
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tieve maat van het aantal individuen per oppervlakte-eenheid bedoeld, terwijl 'crowding' gebruikt wordt voor de subjectieve beleving van dichtheid,
ofwel de mate waarin iemand het gevoel heeft dat een omgeving 'dichtbevolkt'
is. Juist wat betreft de gevoelens van 'crowding' blijken er belangrijke
culturele, situationele en individuele verschillen te bestaan. Dit is één
van de redenen dat algemene uitspraken over effecten van (hoge) dichtheid
op mensen moeilijk te doen zijn. De resultaten van dierstudies zijn meer
eensluidend. De fysiologische en gedragsmatige effecten van hoge dichtheid
zijn vrijwel allemaal negatief. Een simpele generalisatie van dieren naar
mensen is echter niet mogelijk, alleen al wegens verschillen in omstandigheden tijdens de experimenten.
Onderzoek naar de effecten van hoge dichtheid op mensen is zowel in het laboratorium als in het veld verricht. Hierbij bleken verschillende aspecten van
dichtheid van belang. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen dichtheid
binnenshuis, bijvoorbeeld het aantal personen per woning of kamer, en dichtheid buitenshuis, bijvoorbeeld aantal personen per hectare bij vergelijking
van verschillende wijken.
Een tweede belangrijk onderscheid is tussen ruimtelijke dichtheid, waarbij
het effect van de oppervlakte van een ruimte gevarieerd wordt, en sociale
dichtheid, waarbij het aantal personen in een bepaalde ruimte gevarieerd
wordt.
Wat betreft de negatieve effecten van hoge dichtheid kan in het kort het volgende gezegd worden: zowel de stemming als de mate van gespannenheid (arousal)
blijken negatief beïnvloed te worden door hoge dichtheid. Dit effect geldt
meestal sterker voor mannen dan voor vrouwen. Ook de gezondheid blijkt negatief beïnvloed te worden, hoewel uitspraken over een oorzakel

k verband moei-

lijk te doen zijn. Bij dit onderzoek wordt namelijk vaak de gezondheid van
groepen mensen met elkaar vergeleken, die verschillen wat betreft hun woonomstandigheden. Vooral een hoge dichtheid binnenshuis gaat samen met slechtere gezondheid. Maar in veel gevallen kan dit effect ook verklaard worden
door omstandigheden die vaak samengaan met hoge dichtheid binnenshuis zoals
lage inkomens, lage opleiding, etc.
Op de prestaties bij verschillende taken heeft hoge dichtheid een negatieve
invloed, voorzover het complexe taken betreft. Voor verschillende vormen van
sociaal gedrag blijkt dat hoge dichtheid samengaat met een negatievere beoordeling van mensen en omgevingen, en leidt tot een sterkere mate van zich terugtrekken. Ook de bereidheid tot hulpvaardig gedrag blijkt minder groot te zijn
onder omstandigheden van hoge dichtheid. Tenslotte lijkt het verband met agressie vergelijkbaar met het effect van lawaai: tamelijk hoge dichtheid bevordert
agressie, terwijl zeer hoge dichtheid juist weer remmend werkt.
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Bij onderzoek naar het stress-effect van verschillende woonvormen
worden de volgende twee dimensies onderscheiden: oudbouw vs. nieuwbouw en
hoogbouw vs. laagbouw.

Ackermans e.a.

(1974, 1975) geven van beide typen

onderzoek een gedegen overzicht. Wat betreft het verschil tussen oud- en
nieuwbouw komen zij tot de conclusies dat op grond van onderzoek niet gesteld
kan worden dat bewoners van nieuwbouw gekenmerkt worden door een slechtere gezondheid dan bewoners van oudbouw. De woonvorm op zich heeft geen
duidelijk aantoonbare invloed.
Wat betreft de vermeende negatieve effecten van hoogbouw komen Ackermans c.s.
tot een 'vrijspraak bij gebrek aan bewijs'. Dit geldt echter niet voor een
aantal specifieke problemen: Zo blijkt er een positieve samenhang te bestaan
tussen ademhalingsklachten en toenemende woonhoogte, met name voor kinderen.
Ook wordt hoogbouw als woonsituatie door gezinnen met jongere kinderen als
hinderlijk ervaren. Kinderen worden zowel binnen- als buitenhuis belemmerd
in hun speelmogelijkheden, terwijl ouders moeilijker hun toezichthoudende
taak kunnen uitoefenen. De relatie met lichamelijke en geestelijke ontwikkeling
is nog niet duidelijk.
De resultaten van recenter onderzoek blijven tegenstrijdig (zie Lowenstein, 1978,
en Conway & Adams, 1977 voor een overzicht). Zowel Gillis (1977) als Duval &
Booth (1978) vonden wel een negatief effect van hoogbouw op lichamelijk en
psychisch welbevinden, met name bij vrouwen. Holahan & tïlilcox(1978, a,b) en
Wilcox & Holahan (1976) vonden een negatieve invloed van het wonen in hoogbouw
bij studenten op sociale satisfactie en de vorming van vriendschappen. Daarentegen analyseert Yueng (1977) een aantal onderzoeken en concludeert dat de
research-data ambigu, ambivalent en elkaar tegensprekend zijn. Een belangrijke
oorzaak hiervoor is vlg. Yueng de complexiteit van het begrip 'woonsituatie'
en de vele tussenliggende factoren. Ackermans e.a.

(1975) en Danz

e~a.(1977)

noemei

eveneens het belang van sociale factoren als interveniërende variabelen. Zo
lijkt bijvoorbeeld de gezinsfase een dergelijke belangrijke factor te zijn.
Hoogbouw als woonvorm lijkt niet aan te bevelen voor gezinnen met jonge kinderen, terwijl wellicht voor (jonge), werkende, alleenstaanden (Wekerle, 1976)
en voor bejaarden de nadelen minder zwaar wegen.

1.6. De stedelijke omgeving wordt eveneens als oorzaak van stress beschouwd. Deze
veronderstelling ligt voor de hand omdat in de stad de meeste eerdergenoemde
stressoren zoals lawaai, luchtvervuiling en hoge dichtheid aanwezig zijn.
De invloed van de stedelijke omgeving op gedrag en gezondheid zullen hierdoor complex zijn en een oorzakelijk verband is moeilijk aan te geven.
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Bij onderzoek worden twee benaderingen gevolgd:
Aan de ene kant kan de invloed van het leven in de stad beschouwd worden
als een optelsom van de effecten van eerdergenoemde stressoren afzonderlijk.
Aan de andere kant is het gezamenlijke effect onderzocht door een vergelijking te maken tussen mensen die in de stad wonen en mensen die op het
platteland wonen, wat betreft gezondheid, hulpvaardig gedrag, etc.
Een probleem bij dit laatste type onderzoek is dat het onderscheid tussen
stad en platteland niet zo zinvol lijkt. Srole (1972) stelt dat het overgrote deel van de bevolking in de Westerse wereld in een stedelijke omgeving woont of tenminste er werkt. Bovendien is de mobiliteit van veel
mensen sterk vergroot, waardoor enerzijds "plattelandsmensen" meer in de
stedelijke omgeving komen en anderzijds de stadsmensen hun omgeving
kunnen "ontvluchten". Daarnaast bestaat er onenigheid of het negatieve
effect van de stedelijke omgeving vergeleken met het platteland wel in
onderzoek is aangetoond. Zowel Srole (1972) als

~vebb

(1978) komen na een

overzicht van onderzoek op dit terrein tot de conclusie dat dit niet het
geval is. Het lijkt té eenvoudig om "de stad" als de grote boosdoener
te beschouwen. Aandacht voor het effect van specifieke factoren en de
onderlinge samenhang van verschillende variabelen is noodzakelijk.
In het algemeen worden de negatieve aspecten van de stedelijke omgeving
sterk b~nadrukt.
Toch zijn er ook duidelijke voordelen aan het leven in
,,
~

de stad. Zo zouden

volgens Proshansky (1978) stadsmensen meer flexibel

zijn en zich beter kunnen aanpassen aan nieuwe situaties. Deze eigenschap zou juist ontwikkeld worden omdat stadsmensen voortdurend gedwongen
zijn zich in te stellen op de stressoren in de stedelijke omgeving. Een
ander voordeel is de grotere concentratie en verscheidenheid aan voorzieningen, verenigingen, etc. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat een
voldoende aantal mensen met uiteenlopende belangstelling, culturele
achtergrond en vaardigheden aanwezig is.
Zoals gezegd worden de negatieve effecten van de stedelijke omgeving
benadrukt. Milgram (1970) noemt de volgende drie factoren in de stad die
in dit verband van belang zijn: 1) grote aantallen mensen; 2) hoge
dichtheid van de bevolking; 3) heterogeniteit van bevolking. Dit zijn
een aantal feitelijke, demografische gegevens, maar volgens Milgram is
vooral de wijze waarop mensen dit ervaren van belang voor de effecten.
Een belangrijk verklarend begrip is volgens Milgram "overlaad". Veel
negatieve effecten van de stedelijke omgeving kunnen gezien worden als
aanpassingen en reacties op deze "overlaad".
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Naast Milgram (1970) geven ook Bell e.a. (1978) een uitgebreid overzicht
van deze negatieve effecten.
De feitelijke aanwezigheid en intensiteit van stressoren zoals lawaai,
luchtvervuiling etc. is in steden groter dan in andere gebieden. ook zijn
er aanwijzingen dat mensen dit ook als zodanig beleven, hoewel hier weer
individuele verschillen en ook de mate van gewenning een rol spelen.
Uitspraken over de negatieve invloed van de

ke omgeving op geeste-

lijke en lichamelijke gezondheid zijn niet met zekerheid te geven. De resultaten van onderzoek z

n niet eensluidend en verschillen per specifieke

'ziekte'. Enkele verstorende effecten zijn volgens Srole {1972): de beschikbaarheid van meer en betere gezondheidszorg in steden en het feit dat mensen
die 'ziek' zijn (geworden buiten de stad) vaak naar de stad verhuizen.
Misdaad blijkt in steden meer en in ernstiger mate voor te komen dan daarbuiten. Dit verschijnsel leidt tot sterkere gevoelens van onveiligheid bij
ingen. Hierdoor durven veel mensen 's avonds niet meer over straat en
worden hierdoor beperkt in hun activiteiten; dit geldt in sterkere mate voor
oudere mensen.
Wat het sociaal gedrag betreft, zijn er aanwijzingen voor een verminderde
bereidheid in de stad om contact te leggen met vreemdelingen. Het aantal en
de mate van contacten met vrienden en bekenden blijkt echter niet te verschillen.

OVer de verschillen tussen stad en platteland wat betreft hulp-

vaardig gedrag zijn de gegevens tegenstrijdig.
Milgram (1977) geeft onder andere een overzicht van studies waarin aangetoond
is dat mensen in kleinere steden meer bereid waren tot hulpvaardig gedrag zoals het terugbrengen van een verdwaald kind of het toelaten in huis van iemand

om op te bellen. Anderen, waaronder Korte e.a. (1975) (in een Nederlands onderzoe:
en Kammann e.a.

(1979) vonden geen effect van de urbanisatiegraad op hulpvaar-

dig gedrag. Wel werd een effect gevonden van de factor 'environmental input
level' die werd bepaald door de hoeveelheid aanwezige stimuli ter plekke, waarbij bijvoorbeeld de plaatselijke dichtheid van de voetgangers bepalend bleek
voor de mate waarin 'verloren brieven' werden teruggestuurd (Kammann e.a.,
1979). Bij grotere drukte werden minder brieven teruqqestuurd, waardoor de hulpvaardigheid kleiner werd geacht.
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B. ·rheoriëen en modellen
,·

In het begin van dit hoofdstuk is kort ingegaan op de omschrijving en mogelijke
effecten van 'stress'. Vanaf het begin van de. 20e ·eeuw is zowel binnen de sociale
als de biologische wetenschappen in

to~nèmende

maté aandacht besteed aan de ge-

'
volgen van stressoren voor de lichamelijke
en geestelijke gezondheid van mensen.
Vena & Davidsen (1978} geven een uitgebreid overzicht van deze geschiedenis, en
van de verschillende definities en benaderingen van stress.
Zij hebben ook een algemeen model ontwikkeld van stress en aanpassing in
relatie met een groot aantal andere factoren. Dit model bestaat uit 5 niveau's
(zie figuur 8.1).
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Figuur 8.1 Uit: Vena & Davidsen (1978), p.S

Als basiseenheid van analyse beschouwen zij het individu. De som van de
ervaringen van een individu met zijn of haar omgeving (sociaal/ruimtelijk/
intern/extern) op een bepaald tijdstip wordt een relatie (relationship) ge-
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noemd. Deze relatie is een dynamisch construct aan de hand waarvan verschillende reacties op stressoren geordend kunnen worden. De vijf verschillende niveau
worden vrij gedetailleerd uitgewerkt en vormen zo inderdaad een classificatieschema voor de verschillende factoren en variabelen die een rol kunnen spelen
bij stress. Een belangrijk nadeel is dat geen model wordt gepresenteerd voor
de algemene effecten van stress.
Dit is wel het geval bij Steffen (1978) en Bell e.a.

(1978} die een vergelijk-

baar schema presenteren. Bell e.a. hebben een aantal verschillende benaderingen
getracht te integreren. Zij z

n van

dat iedere benadering een aantal

nselen goed verklaart en dat een 'compromis-model' een zo goede mogelijke benadering is voor de verklaring van de effecten van stress op verschillende gebieden. In schema wordt het model weergegeven in figuur 8.2.
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A conceptualization of the effects of urban lîfe on behavior.

Figuur 8.2

Uit: Bell e.a. (1978), p. 285

Hierbij staat de perceptie en ervaring van de omgeving van het individu
centraal. Hierop zijn (I::Jbjectj.ev~ruimtel~jJ<~
. u~.d~vid..t!_el~~ situ1
ationele ~-11~~()c~_i:lf~__fac_t:_oien van invloed. Wanneer de omgeving buiten de optimale 'range' van het individu valt (bijvoorbeeld door overstimulatie of een
teveel aan stressoren) dan wordt de situatie als 'stressfull' ervaren. Hierop
zal het individu reageren, hetzij succesvol door adaptatie of gewenning, hetz

nlijk schade-

niet. succesvol waardoor stress blij ft bestaan en

lijke effecten zullen optreden.
Tenslotte blijken
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nissen meer voorspelbaar zijn en men meer het

heeft controle over de
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C. Methuden en technieken
Bij het onderzoek naar de effecten van verschillende stressoren wordt gebruik gemaakt van de drie algemene methoden die in hoofdstuk 1 genoemd zijn.
De effecten van termperatuur, geluid, wind, luchtvervuiling en hoge dichtheid
zijn in laboratoriumexperimenten nagegaan. Zoals gezegd is hierbij de controle
over de omstandigheden vrij groot, waardoor met meer zekerheid uitspraken over
oorzaak-gevolg relaties gedaan kunnen worden. De externe validiteit is in het
algemeen niet zo hoog, hoewel juist bij effecten van variabelen zoals geluid,
temperatuur etc. het verschil tussen laboratorium en 'werkelijkheid' niet zo
groot zal zijn. Eén belangrijk verschil is wel dat genoemde stressoren vaak in
combinatie voorkomen, terwijl in laboratoriumexperimenten vaak maar één factor
onderzocht wordt. Een goed voorbeeld van het gebruik van simulatie is het onderzoek naar het effect van wind, met behulp van maquettes in windtunnels.
eerrelationeel onderzoek wordt gebruikt als onderzoeksvorm naar de effecten
van alle genoemde stressoren. De controle over eventueel interveniërende of
verstorende variabelen is minder sterk dan bij laboratoriumonderzoek. Veldonderzoek is echter noodzakelijk als complement van laboratoriumonderzoek, om
na te gaan of de in het laboratorium gevonden effecten ook in 'het veld' optreden. Daarnaast kunnen meer complexe stressoren zoals woonvorm of de stedelijke
omgeving moeilijk in een laboratoriumsituatie onderzocht worden. Om toch enigszins verantwoorde uitspraken te kunnen doen over eventuele negatieve effecten
van deze stressoren moet onderzoek hiernaar methodologisch goed in elkaar zitten.
Desondanks moeten uitspraken over oorzaak-gevolg relaties dan nog met de nodige
voorzichtigheid gedaan worden.
Een bekend onderwerp in dit verband is het onderzoek naar de nadelige effecten
van het wonen in hoogbouwflats op de geestel

ke gezondheid (de 'flatneurose').

Danz & Nieuwenhuijse (1975) geven een uitgebreid overzicht van de methodologische
problemen die zich hierbij voordoen. Wat de interne validiteit betreft, blijkt
bij de vergelijking van bewoners van hoog- en laagbouw, een waterdichte
'matchingsprocedure' onmogelijk te zijn. Hierbij gaat het erom de twee groepen
bewoners gelijkwaardig samen te stellen wat betreft mogelijke verstorende variabelen zoals gezinssamenstelling, inkomen, sociale klasse etc. 'Elke vergeten
'matchingsvariabele' kan in principe de bron zijn voor een herinterpretatie
van het resultaat'. Wat betreft de externe validiteit levert de generaliseerbaarheid van de resultaten vaak moeilijkheden op omdat de onderzochte groepen
bewoners, onder andere door de matchingsprocedures, geen aselecte steekproef
meer vormen. Ook de validiteit van de toegepaste eperationalisaties geeft
problemen.
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Danz & Nieuwenhuijse geven als voorbeelden de verschillende gehanteerde
definities van

geestelij~e

(on-)gezondheid en zelfs van het begrip flat. Bij de

"flatneurose"-onderzoeken spelen ook betrouwbaarheidsproblemen een rol. De
geestelijke gezondheid wordt vaak "gemeten" door artsen die de klachten van
patiënten categoriseerden met behulp van een systeem met een volgens Ackermans e.a.
(1975) relatief grote onbetrouwbaarheid. Na een analyse van een groot aantal
onderzoeken komen Danz & Nieuwenhuijse tot de conclusie dat op grond van
methodologische tekortkomingen geen waterdicht bewijs geleverd kan worden hetzij
vóór, hetzij tegen het bestaan van "flatneurose". Als hernieuwde aanpak stellen
zij voor dat het "aanbevelenswaard zou zijn indien faciliteiten vrijkwamen om
een grootscheeps manipulatief woonexperiment te verrichten met een grote interne
en externe validiteit en acceptabele definities van woontypen, een goede
generaliseerbaarheid in de statistische zin en een hoge externe relevantie". Maar
meteen al in de volgende zin geven zij, terecht, toe dat "zoiets echter te mooi
zou zijn om waar te zijn".
Tenslotte wordt explorerend-beschrijvend onderzoek toegepast. Hiermee kan een
beeld gevormd worden van de mate waarin verschillende stressoren als hinderlijk
worden ervaren, door welke mensen en in welke omstandigheden. Op deze manieren
kunnen de relevante variabelen in kaart worden gebracht, waarmee rekening
gehouden moet worden bij nader onderzoek, onder meer gecontroleerde omstandigheden.

D. Mogelijke implicaties voor ontwerpers
In 'het algemeen is het moeilijk om kant-en-klare "recepten" voor ontwerpers te
geven op basis van omgevingspsychologisch onderzoek. Dit geldt ook voor de
effecten van de verschillende stressoren.
Eén van de redenen hiervoor vormen de methodologische problemen, zoals die in
het vorige deel besproken zijn, waardoor bijvoorbeeld generalisatie moeilijk is
en uitspraken over oorzaak-gevolg relaties niet met zekerheid te doen zijn. Een
hiermee samenhangd probleem is dat de èffecten van stressoren nooit geïsoleerd
optreden en dat er meestal een complexe samenhang met andere variabelen is.
Over de implicaties van het onderzoek naar de effecten van temperatuur is
weinig te zeggen. Omdat zowel té hoge als té lage temperatuur negatieve effecten
kunnen hebben dienen deze zoveel mogelijk vermeden te worden. Omdat er individuele
verschillen bestaan in de beleving van stress en omdat het gevoel controle

te

hebben over de situatie stress vermindert, verdient het aanbeveling dat in huizen
en andere gebouwen verwarmings- en ventilatie-mogelijkheden goed aangepast kunnen

worden aan individuele behoeften. In dit verband lijkt bijvoorbeeld het aanbrengen var
automatisch reagerende zonwering niet verstandig.

De negatieve effecten van geluid kunnen op twee manieren tegengegaan worden.
In de eerste plaats door beperking van het geluid bij de bron, bijvoorbeeld
door geluidsarme machines en motoren of goede geluidsisolatie van ruimtes waarin
lawaai geproduceerd wordt. De tweede manier is geluidsisolatie van de ruimtes
waar lawaai het meest hinderlijk is, zoals woningen, en vooral slaapkamers en
werkruimtes. Ook hier geldt weer dat individuele keuze mogelijk moet zijn.
De windhinder die kan ontstaan met name in hoogbouwwijken kan beperkt worden door
bij het ontwerp hiermee rekening te houden en bijv. de effecten in een windtunnel
met behulp van een maquette te bestuderen. Bij bestaande bebouwing kan door
middel van beplanting in stroken, loodrecht op de heersende windrichting, de
wind gebroken worden, waardoor luwe plekken ontstaan. Wanneer deze plekken zo
gesitueerd worden dat ze niet in de schaduw (van flats of bomen) liggen, ontstaan
aantrekkelijke gebieden onder andere voor spelende kinderen.

De verschillende vormen van milieuvervuiling zullen voornamelijk bij de bron
tegengegaan moeten worden, omdat blootstelling aan de gevolgen ervan moeilijk te
voorkomen is.

Om

de negatieve effecten van hoge dichtheid tegen te gaan is het nodig dat

voor degenen die "crowding" ervaren de mogelijkheid bestaat zich te onttrekken
aan de overvolle situatie. De relatie met privacy en territorium, zoals genoemd
in hoofdstuk 7 is hier eveneens van belang. Zowel in woon- als werkomgevingen
zou er bij het ontwerp naar gestreefd moeten worden een scheiding te maken
tussen drukke en rustige plekken, zodat er voor de gebruikers meer keuzemogelijkheden zijn. Hetzelfde geldt voor buitenomgevingen zoals de woonomgeving, maar ook
voor recreatiegebieden waar zowel aan gezelligheidszoekers als aan de liefhebbers
van rust de mogelijkheid geboden moet worden om een omgeving naar hun keuze te
vinden.
Wat de verschillende woonvormen betreft is al opgemerkt dat individuele
verschillen, bijvoorbeeld in gezinsfase, inkomen en opleiding
,spelen bij de mate waarin stress veroorzaakt

wor<rL

grote rol

,Daàrnaast zijn er ook wat

betreft de ruimtelijke aspecten nog veróe-t;§ring_en moÇJelijk. Cooper

&

Hogue (19761

geven een groot aantal richtlijnen voor ontwerpers van hoogbouw, waarbij onder
andere de volgende onderwerpen behandeld worden: toegang tot het gebouw en de
woning; controle over niet-bewoners; ontmoeten en vermijden van mede-bewoners;
speelmogelijkheden voor kinderen van verschillende leeftijden binnen- en buitenshuis; en de opbergmogelijkheden voor allerlei materiaal.
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11 GEBRUIK VAN BINNENOMGEVINGEN
In deze paragraaf zullen aan de hand van de in de inleiding genoemde 'plaatsdimensie' de volgende binnenomgevingen behandeld worden:
2.1. kunstmatige ruimten
2.2. kamers, ruimtes in woningen
2.3. effect van inrichting, meubilering, etc.
2.4. kleuterscholen en kleuterdagverblijven
2.5. scholen en schoolpleinen
2.6. universiteit, onder andere campus, bibliotheek, studentenhuizen
2.7. kantoren, fabrieken
2.8. instituten, onder andere behandelingshuizen, gevangenissen
2.9. (kinder-}ziekenhuizen
2.10. psychiatrische inrichtingen
2.11. andere binnenomgevingen

A. Stand van zaken
2.1. Kunstmatige ruimten
Onderzoek naar de effecten van basiskarakteristieken van ruimten zoals hoogte, breedte en verhoudingen is vrij schaars.

het Centrum voor Architec-

tuuronderzoek in Delft is een serie experimenten uitgevoerd in ruimtes die
op ware grootte waren nagebouwd waarbij de hoogte, lengte, breedte en oppervlakte van de ruimten gevarieerd kon worden. (Zie onder andere Steffen, 1970;
van Dijk, 1968). De waarneming van de afmetingen blijkt in sterke mate afhankelijk te zijn van het gebruik. Hoe meerdehoogte, lengte en breedte relevant
zijn voor het gedrag, hoe nauwkeuriger de indruk is van de grootte, zoals dit
tot uitdrukking komt in schattingen. Zowel Hayward e.a. (1974} als McNab e.a.
{1977) onderzochten de waarneming van het aspect 'openheid' van een ruimte.
Vooral de verhouding tussen hoogte en afstand tot de waargenomen ruimte bleek
bepalend te zijn. Bij toename van deze ratio van 1/4 naar 1 bleek de waargenomen openheid af te nemen.
2.2. Kamers

ruimtes in

De invloed van een kamer op het gedrag dat er plaatsvindt, wordt voor een
belangrijk deel bepaald door de functie van de ruimte. Zo zullen in een
slaapkamer andere activiteiten plaatsvinden dan in een keuken. Verschillen
in 'uiterlijk' en inrichting hangen eveneens samen met verschillen in functie.
Daarnaast spelen sociale factoren een belangrijke rol, maar de ruimtelijke
aspecten vormen een kader waarbinnen sommige soorten gedrag bevorderd en
andere vormen juist bemoeilijkt worden. Dit wordt onder andere geïllustreerd
in een recente studie van Pennartz (1979). Hierbij bleek dat in gezinnen met
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opgroeiende kinderen, vooral de kinderen behoefte hadden aan privacy,
dat wil zeggen de mogelijkheid om op zichzelf te kunnen zijn en een kamer
voor zichzelf te hebben. Naarmate de woning groter en de woonbezetting lager
was, kon beter aan deze behoefte aan privacy tegemoet gekomen worden. Een
ander voorbeeld is de studie van Kira (1976) naar aspecten die van belang
zijn bij het ontwerpen van badkamers. Hierbij werden de verschillende vormen van gebruik en de daarbij behorende gedragingen en bewegingen geïnventariseerd. Op grond hiervan konden criteria worden opgesteld voor de verschillende onderdelen van een badkamer. Naast deze fysieke 'menselijke
maten' en fysiologische functies werd aandacht geschonken aan sociale
en psychologische factoren. Vooral wat betreft privacy bleek de badkamer
een belangrijke rol te spelen.
Behalve door de functie en door sociale factoren blijkt het effect van een
ruimte op gebruik ook beïnvloed te worden door ruimtelijke factoren. Zo onderzocht Wools (1970) onder andere het effect van verschillen in de vorm van
een kamer. Tekeningen van kamers met een schuin, vrij laag plafond werden
'vriendelijker' beoordeeld dan degenen met een recht, hoog plafond.
Esthetische aspecten bleken van invloed op interpersoonlijke aspecten in
een experiment van Maslow & Mintz (1956). Foto's van gezichten werden positiever beoordeeld in een 'mooie' kamer dan in een 'lel

' kamer. Verder bleek

ook het gedrag van de inverviewers in dit onderzoek beïnvloed te worden door
het soort kamer. Tognoli (1973) onderzocht onder andere het effect van de
aan- of afwezigheid van ramen. Kamers zonder ramen werden negatiever beoordeeld dan kamers met ramen. Steffen (1970) vroeg proefpersonen naar hun voorkeur voor de plaats van de doorgang in een scheidingswand tussen twee kamers
in een flat. De meerderheid (68%) van de ondervraagden bleek een voorkeur
te hebben voor een doorgang aan de 'raamkant'. Tenslotte blijkt ook de kleur
van een ruimte van invloed te kunnen zijn op schattingen van grootte en temperatuur; beoordeling en waardering van de ruimte. Heirostra & McFarling (1978)
geven een overzicht van onderzoek op dit gebied. Resultaten van experimenten zijn echter niet eensluidend. In sommige gevallen worden wel effecten
van verschillende kleuren aangetoond, maar in een recent onderzoek van Pedersen e.a. (1978) konden de meeste, op grond van eerder onderzoek verwachte
effecten niet gerepliceerd worden. Naast bovengenoemde factoren blijkt ook
de inrichting en meubilering van een kamer van invloed te kunnen zijn. Hierop
wordt in de volgende paragraaf nader ingegaan.
2.3. Effect van inrichting en meubilering van ruimten
In het eerder genoemde onderzoek van Maslow & Mintz (1956) blijkt ook dat
de inrichting en meubilering van een kamer mede van belang is voor de indruk
die deze ruimte maakt. De 'mooie' kamer in hun experiment was goed verlicht,
er lag tapijt op de vloer, de kamer was plezierig gemeubileerd en met smaak
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geschilderd en behangen. De 1lelijke 1 kamer daarentegen had geen vloerbedekking, werd verlicht door een kale lamp, had grijze muren en er stonden
allerlei schoonmaakmaterialen in opgeslagen. Zoals gezegd werden proefpersonen door deze verschillende omgevingen beïnvloed wat betreft beoordeling
van foto's en hun interviewgedrag.
Het effect van de hoeveelheid meubels werd onderzocht door Imamogku (1973).
Hij liet eenzelfde ruimte beoordelen in de volgende drie situaties: zonder
meubilair, •normaal' gemeubileerd, en overvol gemeubileerd. Zowel het oordeel
over hoe ruim de kamer was, als het oordeel over hoe groot de kamer was, werd
beïnvloed door de •furniture density•.
Wat betreft de meubilering blijkt vooral de onderlinge plaatsing van meubelen
en vooral van stoelen een rol te spelen. Enerzijds worden sociale verhoudingen weerspiegeld in de zitplaatskeuzen en anderzijds blijkt sociaal gedrag beinvloed te worden door de onderlinge plaatsing van stoelen. Wrightsman (1977)
geeft een overzicht van onderzoek naar de zitplaatskeuze van mensen in verschillende situaties. Vooral Somroer (bijvoorbeeld 1969) heeft veel studies
op dit gebied verricht onder andere in eetzalen, klaslokalen en bij werkgroepen
van studenten. De keuze van een zitplaats blijkt samen te hangen met de soort
activiteit, zoals converseren, samenwerken of wedijveren en met de positie
van de betreffende persoon, zoals leider of ondergeschikte. Vooral Somroer legt
een relatie met begrippen als •privacy' en •personal space'. Door de keuze
van een zitplaats kunnen mensen hun behoefte aan interactie voor een deel reguleren.
Wat betreft de invloed van de onderlinge plaatsing van stoelen op het sociaal
gedrag is het onderscheid van belang dat Osmond (1957) maakt tussen 'sociofugale1 ruimtes zoals stations en hotels, waardoor het ontstaan van sociale
contacten wordt ontmoedigd en 'sociopetale' ruimtes zoals woonkamers en
café 1s, waardoor sociale contacten juist bevorderd worden. De onderlinge plaatsing van de stoelen blijkt hierbij een belangrijke rol te spelen. Met name in
psychiatrische inrichtingen zijn deze effecten onderzocht. Zo vonden zowel
Holahan (1972) als Peterson e.a. (1977) een toename van sociaal gedrag en
met name van onderlinge gesprekken door verandering van de inrichting van de
recreatiezaal van een psychiatrische inrichting. vóór de verandering stonden
de stoelen in een rij langs de muren van de zaal en daarna werden ze in groepjes rond tafels geplaatst. Mehrabian & Diamond (1971) vonden in een experimentele situatie met studenten als proefpersonen dat onderlinge conversatie toenam naar mate men dichter bij elkaar zat en elkaar beter kon aankijken. Verschillende onderlinge posities van stoelen boden verschillende mogelijk. heden tot sociaal contact. Ook in dit verband is het bovengenoemde werk van
Somroer (1969) en de relatie met persoonlijke beheoften aan territorium en
•persoonlijke ruimte' van belang.
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2.4 •. Kleuterscholen en dagverblijven
Voor peuters en kleuters worden geleidelijk ook andere omgevingen dan
het huis belangrijk. Een steeds groter deel van hun tijd brengen ze door
in omgevingen zoals dagverblijven, peuterspeelzalen en kleuterscholen.

*

Twee belangrijke "omgevingsaspecten" kunnen hierbij onderscheiden worden:
de afmetingen van de ruimte en de kwaliteit en organisatie van de inrichting
van de ruimte en het beschikbare materiaal. Wat betreft de afmetingen van de
ruimte is vooral de "dichtheid" of wel het aantal kinderen in relatie
tot ruimtelijke aspecten, van belang. Hierbij kunnen twee soorten dichtheid worden onderscheiden: sociale dichtheid, een hoog aantal kinderen
in een bepaalde ruimte; en =~~~!~~~1!:~-~~S:~!-~~~~, een beperkte ruimte voor

een bepaald aantal kinderen. Onderzoek op dit gebied gebeurt vaak vanuit
een ethologische achtergrond waarbij veel gebruik gemaakt wordt van directe
observaties. Zo vond Smith (1974) bijvoorbeeld dat de beschikbaarheid
van speelmateriaal van invloed is op sociaal gedrag. Afname in de hoeveelheid materiaal leidde tot meer sociale interactie, meer agressief- en
"stress"-gedrag. Andere belangrijke variabelen waren het aantal volwassenen
per kind en de organisatie van het dagprogramma. Gurnp (1978) concludeert
na een overzicht van "dichtheids"-onderzoek, dat er voldoende gegevens
beschikbaar zijn om te kunnen stellen dat er geen eenvoudige, directe
relatie tussen dichtheid en het gedrag van kinderen is.
Zoals gezegd is ook de kwaliteit van het beschikbare materiaal en van het
"programma" een belangrijk aspect. Zo beschrijven Hartley e.a. (1952)
de duidelijke samenhang tussen bepaalde materialen en omgevingscondities
én bepaald gedrag van kinderen. Verschillende "behavior settings" bieden
verschillende mogelijkheden voor activiteiten die aansluiten bij de belangstelling van kinderen. Zo vindt in de "blokkenhoek" relatief veel
coöperatief spel plaats, maar dit kan ook weer een bron voor conflicten
vormen. Dergelijke veronderstellingen zijn in later, meer gecontroleerd
onderzoek, bevestigd. Chase (1974a) gaat nader in op het belang van de
kwaliteit van spelmateriaal. Hij legt een duidelijk verband tussen de

*

Deze omgevingen vormen een overgang van het beschermde thuismilieu naar
de meer officiële lagere school. Zowel wat betreft inrichting als wat
betreft het programma moet de omgeving aangepast zijn aan de "levensstijl" van de kinderen, maar ook mogelijkheden en stimulatie bieden,
die zijn afgestemd op de ontwikkelingsbehoeften van de kinderen. Een
uitgebreid overzicht van onderzoek op dit gebied wordt gegeven door
Gump (1975, 1978).
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ontwikkelingspsychologische behoeften en mogelijkheden van vooral jonge
kinderen én de eisen die hierdoor gesteld moeten worden aan de ontwerper
van spelmateriaal. Door middel van spelmateriaal krijgen kinderen informatie over hun omgeving. Dit vindt plaats tijdens exploratie- en spelgedrag. Chase tracht een optimale overeenkomst te bereiken tussen de
ontwikkelingsbehoeften van kinderen en het spelmateriaal. Zo heeft hij
bijvoorbeeld een aantal concrete ontwerp-criteria afgeleid uit de bestaande wetenschappelijke informatie over de visuele karakteristieken
van objecten, die de aandacht van jonge kinderen vasthouden, gecombineerd
met gegevens over motorische gedrag, hand- en armbewegingen van kinderen.

2.5. Scholen/leeromgevingen
Er bestaat reeds een lange traditie in aandacht voor de relatie tussen het
onderwijs en de ruimtelijke factoren die hierbij een rol spelen. Ittelson
e.a.

(1974, p. 380) geven een overzicht hiervan met de nadruk op schoolge-

bouwen. Juist binnen de omgevingspsychologie is de laatste decennia veel
onderzoek verricht naar de invloed van ruimtelijke aspecten van scholen
op de prestaties en het gedrag van leerlingen en leerkrachten. In een uitgebreid overzichtsartiekel stelt Gump (1978) dat vrijwel alle kinderen tussen
hun 4e en 16e een aanzienlijk deel van hun leven doorbrengen in een schoolomgeving. Daarbij is het goed te bedenken dat kinderen op school niet alleen een
bepaald lesprogramma volgen, maar dat daarnaast andere activiteiten zoals sociale contacten van belang zijn. Gump besteedt aandacht aan schoolomgevingen
voor verschillende groepen kinderen, van peuters tot studenten, waarbij de
nadruk ligt op kleuter- en lagere scholen. Naast dit overzichtsartikel is door
de afdeling 'School Environment Research' van de universiteit van Michigan in
1965 een serie publicaties gestart over de invloed van de ruimtelijke omgeving
op het leerproces. Eén van deze publicaties is een bibliografie waarin veel
literatuur van voor 1965 genoemd wordt. Het is onduidelijk of hierop later
nog een vervolg is gekomen. Verder zijn een aantal relevante artikelen op
het gebied van 'leeromgevingen' gebundeld door David & Wright (1975) en
Coates (1974). Hierbij moet het begrip 'leeromgevingen' ruimer opgevat worden
dan het feitelijke schoolgebouw. Men verstaat er veeleer onder: 'iedere omgeving waar leren plaatsvindt', zoals een museum, een laboratorium, maar ook
de woonomgeving, de straat, de hele stad.
Wat betreft de effecten van ruimtelijke factoren binnen schoolgebouwen geven
Smith e.a.

(1978) een overzicht van de invloed van aspecten zoals meubi-

lering, inrichting, verlichting, kleur, temperatuur en lawaai. Daarnaast
wordt ook aandacht besteed aan de 'sociale omgeving', zoals de leerlingen,
leerkrachten en hun onderlinge gedrag. Voorbeelden van dergelijk onderzoek waarbij voor een steekproef van scholen fysische en ruimtelijke
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a$pecten van schoollokalen gerelateerd worden aan meningen van de gebruikers en sociale en culturele factoren, zijn de studies van Markus e.a.
(1972) en Artinian (1970). Het verschil tussen grote en kleine scholen
is onderzocht door Gump (1974a). Enkele van zijn conclusies waren:
-

~rotere

scholen bieden meer variatie in lesprogramma;

- leerlingen van kleine scholen participeren in een groter aantal en in meer
gevarieerde activiteiten binnen de school;
- leerlingen van kleine scholen voelen zich meer verantwoordelijk voor zaken
die met de school te maken hebben.
zeisel (1974) gaat uitgebreid in op de relatie tussen ruimtelijke aspecten van
schoolgebouwen en vandalisme. Hij geeft aan het slot van zijn artikel een
aantal richtlijnen hoe bij het ontwerpen van scholen beschadiging en vernieling voorkomen of beperkt kunnen worden. Een ander aspect waaraan bij het
ontwerpen van leeromgevingen aandacht besteed wordt is de complexiteit van
de omgeving. Bell e.a. (1978, p. 239) geven een overzicht van onderzoek op
dit gebied. Er bestaat onenigheid over het feit of een hoge of juist een
lage omgevingscomplexiteit stimulerend is voor leerprestaties. De auteurs
concluderen dat er waarschijnlijk een optimaal niveau van complexiteit is
dat bevorderend is voor het leren. Omdat dit optimale niveau varieert met de
psychologische toestand én de specifieke leertaak, lijken mogelijkheden voor
leerlingen om de omgevingscomplexiteit:. te controleren en te varieren aan te
bevelen.
Verder wordt er aandacht besteed aan de situatie voor speciale groepen zoals kinderen van buitenlandse werknemers (Hostein, 1978) en lichamelijk en
geestelijk gehandicapte kinderen (Cruickshank & Quay, 1970).
Als reactie op de traditionele leersituatie in scholen en klaslokalen zijn
een aantal alternatieven ontwikkeldx.

Zo pleit Krovetz (1977) voor het

ontwerpen van een 'pluralistische' leeromgeving waarbij een verscheidenheid
aan ruimtelijke en sociale structuren meer mogelijkheden bieden voor de verschillende behoeften van verschillende leerlingen. Hij geeft een overzicht
van omgevingsonderzoek in scholen met daarbij de implicaties zowel voor traditionele als voor pluralistische scholen.

x

De eerder genoemde reader van Coates (1974) is geheel gewijd aan dergelijke alternatieve leeromgevingen. Hij onderscheidt vier soorten:
a. onderwijsprojecten binnen de school met aandacht voor de omgeving en
ontwerpen.
b. het ontwerpen en veranderen van de leeromgeving zelf;
c. het gebruik van de directe omgeving van de school en het schoolplein
in het onden:ij s;
d. het gebruik in het onderwijs van andere omgevingen zoals de straat en
de stad.
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Tenslotte geeft Krovetz een aantal voorbeelden van ontwerpen voor diverse
onderwijssituaties, zoals leerkracht-geöriënteerd, individueel met zelfgekozen tempo, project-geöriënteerd en onafhankelijke studie.
Een alternatief in het ontwerpen van scholen dat aan het eind van de
jaren '60 populair werd, is de "open classroom". Hierbij zijn zowel de
wanden als het meubilair binnen de school verplaatsbaar waardoor een grotere verscheidenheid in ruimtelijke situaties mogelijk is. Naar het effect
van de "open-classroom" is vrij veel evaluatie-onderzoek verricht.
Gump & Good (1976) wijzen op een in dit verband belangrijk onderscheid
tussen "open design", waarbij wanden en meubilair gevarieerd kunnen worden
en een "open programme" waarbij individuele variatie in het onderwijsprogramma mogelijk is. Hoewel deze aspecten vaak samengaan, zal hierna
vooral ingegaan worden op studies waarbij de ruimtelijke veranderingen
onderzocht worden. Zo vergeleek Brunetti (1972) een aantal lagere en
middelbare scholen met een traditionele en een open indeling. Wat het
lawaainiveau betreft vond hij geen verschillen tussen traditionele en
"open" scholen. De scholen met een open indeling bleken meer mogelijkheden
voor privacy te bieden en de mate van afleiding van de leerlingen bleek
geen directe relatie te hebben met de ruimtelijke indeling maar meer
met de mat.e van crowding en sociale conversatie, die in beide situaties
niet duidelijk van elkaar verschilden. Rivlin e.a. (1974, 1976) onderzochten
een aantal "open" scholen met behulp van verschillende technieken zoals
observatie/"behavioral mapping", int.erviews met leerlingen en leerkrachten,
registratie van de plaats van het meubilair gedurende een schooljaar
en met behulp van schaalmodellen. Zij concluderen onder andere dat niet
alle leerlingen in staat waren om de vrijheid van de open, ongestructureerde klas te hanteren. Daarnaast bleken zowel leerlingen als leerkrachten
behoeft.e te hebben aan meer ruimte om zich terug te trekken. Zowel Evans
&

Lovell (1979) als Weinstein (1977) onderzochten binnen een "open klas"-

situatie

het effect van ruimtelijke veranderingen met behulp van een

quasi-experimentele methode, namelijk een zogenaamde "time-series design".
In het eerste geval bleek het plaatsen van een aantal in hoogte variabele
wanden het aantal interrupties in de klas te verminderen, terwijl de
hoeveelheid inhouds-georiënt.eerde vragen van leerlingen toenam. In de
tweede studie werd de indeling van de ruimte en de plaats van het meubilair veranderd en werden bepaalde plekken aantrekkelijker gemaakt, onder
andere door veranderingen in de kleur. Het resultaat hiervan was een
meer gelijkmatige spreiding van de activiteiten van de leerlingen over
de ruimte, een meer gelijkmatige spreiding van leerlingen over verschillende activiteiten en een meer gelijkmatige spreiding van jongens en
meisjes over bepaalde activiteiten.
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Naast deze alternat i even bij het. ontwerpen en inrichten van scholen wordt
ook aandacht besteed aan leerervaringen buiten de schoolmuren. Sommer &
Becker (1975) maken in dit verband een onderscheid tussen het volgen van
~~~~~~~j~,

dat volgens een vast programma op bepaalde tijdstippen en

plaatsen gebeurd, en het

~~~~~

waarbij interessante, nuttige en nieuwe

objecten en situaties worden onderzocht en beleefd.

Coates (1974) besteedt

eveneens aandacht aan artikelen over het belang van "the city as an
open learning environment". Hierbij worden enkele mogelijkheden gedemonstreerd voor "leeractiviteiten" in de directe woonomgeving van kinderen.
Ook de directe omgeving van het schoolgebouw, het schoolplein en de schooltuin kunnen van betekenis zijn voor leerlingen en leerkrachten. Moore
(1974a) beschrijft dit gebied als een "anarchy zone", welke term op twee
manieren uitgelegd kan worden. In de eerste plaats als een negatieve
omgeving van asfalt en beton waarin op agressieve wijze het recht van de
sterkste geldt. In de tweede plaats als een positieve, aantrekkelijke
omgeving waarin kinderen op creatieve manier, ongedwongen met elkaar
en met hun omgeving kunnen omgaan. Moore beschrijft indringend op welke
manier een ontwerper kan bijdragen om een omgeving van de "tweede soort"
mogelijk te maken. In gesprekken met kinderen bleken zij sterke voorkeur te
hebben voor onder andere natuurlijke elementen zoals gras, bomen en een vijver;
kleinschalige gebieden; klimmogelijkheden; en mogelijkheden om hutten en
tenten te bouwen. Na de realisering van deze plannen bleek de nieuwe
"schooltuin" positief gewaardeerd en veelzijdig gebruikt te worden, niet
alleen door de leerlingen maar ook door andere buurtbewoners. Dit bleek
onder andere uit een evaluatie-onderzoek gebaseerd op tekeningen van
gebruikers van het terrein (Moore & Wochiler, 1974). Een onderzoek met
behulp van de "behavior mapping"-techniek naar het spelgedrag en ruimtegebruik van een schoolterrein werd verricht door Beth-Halachmy & Thayer
(1978). Zij vonden onder andere dat kinderen niet alle beschikbare ruimte
benutten, maar veelal dicht in de buurt van hun lokaal bleven. Verder
vonden zij verschillen tussen jongens en meisjes én tussen oudere en
jongere kinderen wat betreft regelmatig gebruikte plekken en speelmateriaal.
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2.6. Universiteitsomgevingen
Universiteiten vormen vaak 'n min of meer aparte werk- en leefgemeenschap
met eigen regels, normen en waarden. Waarschijnlijk geldt dit in sterkere
mate voor studenten dan voor medewerkers. Volgens Maas (1978) is er een
toenemende belangstelling voor de invloed en karakteristieken van "living
groups" van studenten aan universiteiten. Veel onderzoekers beschouwen
de sociale omgeving of het sociale klimaat als een belangrijke tussenschakel bij de invloed van architectonische en organisatorische variabelen
op het gedrag en de meningen van studenten. Maas en zijn medewerkers
hebben zich vooral beziggehouden met het ontwikkelen van meetinstrumenten
om de karakteristieken van studentengroepen en universiteiten vast te stellen
vooral op het gebied van het sociaal klimaat en de organisatiestructuur
(zie bijv. Maas,

~76b).

In bovengenoemd onderzoek werd de invloed van

ruimtelijke variabelen nagegaan. Zo bleek bijvoorbeeld bij studentengroepen met een grotere proportie één-persoonskamers, meer nadruk te liggen
op studieprestaties en minder op sociale interacties, contacten met anderen
en het aantal en variatie van nieuwe activiteiten. In een bundel, onder
redactie van Maas & Insel (1974) is een zestal studies opgenomen over de
ontwikkeling en toepassing van eerder genoemde meetinstrumenten voor het
(psycho-)sociale klimaat bij diverse universiteiten.
Naast de totale universitaire omgeving zijn ook verschillende onderdelen
bestudeerd zoals het terrein en de plaats van de gebouwen, de onderwijsruimten, bibliotheek en de studentenbehuizing. Wheeler (1972) onderzocht met behulp van een vragenlijst welke aspecten bij de planning van
de campus van een universiteit belangrijk geacht werden door studenten en
medewerkers. Holahan & Dobrowolny (1978) verzamelden door middel van zowel
"behavioral" als "cognitive mapping" gegevens over het gebruik van verschillende gedeeltes van de campus van een universiteit. zo konden ze zowel
de slecht gebruikte gedeeltes als de "drukke" routes aangegeven.
Het gebruik van verschillende onderwijsruimten is bestudeerd door medewerkers van het Centrum voor Architectuuronderzoek van de TH Delft.
Steffen & v.d. Voordt (1976) onderzochten de plaatskeuze in collegezalen.
Ze stelden vast welke plaatsen wel en niet gewaardeerd werden en om welke
redenen. Belangrijke motieven bleken te zijn: zichtbaarheid, bereikbaarheid
en de afstand tot de docent die niet te groot en niet te klein moest zijn.
Van Hoogdalem (1973) bestudeerde enkele gebruiksaspecten van het gebouw
voor Bouwkunde van de TH Delft met behulp van vragenlijsten, tellingen
en de semantische differentiaal. Zijn slotconclusie was dat de vorm en
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indeling van de werkruimten in zeer ernstige mate ongeschikt was voor het
onderwijssysteem waarbij veel in kleine groepen en met een vrijheidgevende en flexibele opzet wordt gewerkt.
Volgens Campbell e.a. (1978) is de bibliotheek zowel een belangrijke leeromgeving als een belangrijke "setting" voor omgevingsonderzoek. Bij z

n

onderzoek naar het gebruik van een universiteitsbibliotheek bleken vooral
negatieve gevoelens t.o.v. de bibliotheek samen te hangen met ruimtelijke
factoren zoals de indeling van de ruimte en de plaatsing van de verschillende soorten literatuur. Ook de plaats van de bibliotheek bleek van
belang. Veel gebruikers geven de voorkeur aan een plaats dichtbij de
hoofdingang, vooral voor de algemene onderdelen van de bibliotheek
zoals periodieken, catalogus en naslagwerken.
Het effect van verschillende woonvormen voor studenten is eveneens uitgebreid onderzocht. Hoewel veel van dit onderzoek uit de Verenigde Staten
komt, waar de "campus-universiteit" het meest gebruikelijk is, zijn de
resultaten toch voor de Nederlandse situatie mogelijk relevant, vooral
door het grote aandeel van studentenflats bij de studentenhuisvesting.
Bij dergelijke min of meer collectieve woonvormen is de invloed van zowel
ruimtelijke factoren als sociale factoren op de bewoners bestudeerd. Door
Moos en medewerkers is vanuit de sociale ecologie ook voor studentenhuizen
een meetinstrument ontwikkeld, "the University Residence Environment Scale"
om het "klimaat" van studentenbehuizingen te meten (Gerst & Moos, 1972).
De invloed van architectonische factoren wordt in een algemeen artikel
besproken door Heilweil (1973). Friedmann e.a. (1978) bespreken een
evaluatie-onderzoek naar het effect van veranderingen in een woongebouw,
zoals meer variatie in indeling van kamers en meubilair, verbouwing van
lange, kale gangen etc. Verder zijn o.a. onderzocht het effect van
flexibiliteit van indeling van de kamer op interpersoonlijk gedrag (High
& Sundstrom, 1977) en de invloed van woonvorm, resp. kamers aan weerszijden

van een lange gang en een klein aantal kamers in "cluster" vorm, op sociale
contacten en sociale interactie.
2.7. Werkomgevingen
Veel volwassenen brengen een aanzienlijk deel van hun tijd door in diverse
werkomgevingen, waarvan fabrieken en kantoren wel de belangrijkste categorieën vormen. In een overzichtsartikel worden deze twee typen omgevingen
uitgebreid behandeld door Parsons (1976) aan de hand van een schema van
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belangrijke "persoonsfactoren" zoals activiteiten, gevoelens, sociale
interactie en motivatie, en "omgevingsfactoren" zoals beschikbaar materiaal,
ruimtelijke inrichting en condities zoals lawaai, verlichting en temperatuur. In de literatuur wordt in het algemeen meer aandacht besteed aan
kantoren dan aan fabrieken als werkomgeving. Wat de fabrieken betreft
McCormick (1976) gedetailleerd in op ergonomische aspecten in verband
met de aanpassing van werkplaats en apparatuur aan menselijke maten en
behoeften. Mehrabian (1976) geeft een meer algemeen en wat populair overzicht maar met originele verwijzingen naar psychologische literatuur,
onder andere over het "Hawthorne" effect en de toepassing van gedragsmodificatie in fabrieken.
Zoals gezegd wordt de meeste aandacht besteed aan kantoren als werkomgeving.
Naast bovengenoemd artikel

van Parsons (1976) geven Heirostra & r.tcFarling

(1978) een helder overzicht van onderzoek op dit gebied. Zij besteden
net als McCormick (1976) aandacht aan de invloed van meubilair en inrichting,
en van factoren zoals verlichting, temperatuur en lawaai. Verder noemt
McCormick wat betreft de afmeting van kantoren een verband tussen kleinere
ruimten en meer sociale contacten en hogere voorkeur van gebruikers. Ook
de behoefte aan ramen in de werkruimte blijkt bij het merendeel van de
mensen aanwezig te z

hoewel het benodigde l±cht ook door kunstlicht

geleverd kan worden (Porteous, 1977).

(Zie ook Campbell, 1979).

Een belangrijke ontwikkeling in het ontwerp van kantoren sinds de jaren
'60 is de zogenaamde "kantoortuin" of "landscape office". In tegenstelling
tot de traditionele "cellulaire" kantoorindeling van een gang met aan
weerszijden kamers, bestaat de kantoortuin uit één ruimte zonder vaste
muren, maar met eventueel onderlinge afscheiding door middel van kasten,
panelen of plantebakken. Aan de Nederlandse situatie wordt o.a. aandacht
besteed door Van Strien (1972) en in een themanummer van het tijdschrift
Plan (november, 1971). Wat betreft het effect van de kantoortuin op de sociale
structuur van een organisatie vraagt v. Strien zich af of een kantoortuin
democratie

brengt. Zijn concluderende stelling is dat de kantoortuin

als bouwvorm de reeds aanwezige ontwikkeling in een bedrijf versterkt,
zowel in de richting van democratisering als in de richting van de grotere
technocratie. Naar de verschillen tussen traditioneel en met een kantoortuin ingerichte kantoren is met name in de Verenigde Staten onderzoek
verricht. Zo vergeleek Mereer (1979) 3 typen kantoren door middel van
observatie op de aspecten comfort, activiteit en interacties tussen personeels-
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leden. Brookes & Kaplan (1972) bestudeerden het effect van een verbouwing
van een traditioneel kantoor in een kantoortuin door middel van een
evaluatief onderzoek voor en na de verbouwing. Een positief effect was
een verbetering van de onderlinge sociale contacten. Maar als negatieve
aspecten van de veranderingen werden door de gebruikers genoemd een
toegenomen lawaainiveau, een afname van privacy en een grotere visuele
afleiding. Kort samengevat vonden de mensen de nieuwe situatie gezelliger
en mooier, maar minder nuttig en efficiënt. Waarschijnlijk zijn vooral
fenomenen zoals privacy, territorium en persoonlijke ruimte in dit verband
van belang.
2.8. Institutionele omgevingen
Een institutionele omgeving kan omschreven worden als een georganiseerde
"setting" waarin een bepaalde groep mensen wordt afgezonderd voor een
algemeen belang.

(Agron, 1971). Voorbeelden hiervan zijn behandelings-

tehuizen, zwakzinnigeninrichtingen, gevangenissen, bejaardenhuizen,
ziekenhuizen en psychiatrische inrichtingen. De laatste twee omgevingen
zullen in de hierna volgende paragrafen apart behandeld worden. Zowel
Ittelson e.a. (1974) als Heirostra & McFarling (1978) geven een overzicht van
onderzoek naar institutionele omgevingen. Gemeenschappelijke kenmerken
zijn: de inwoners verblijven meestal geruime tijd in een institutionele
omgeving; de invloed van buitenaf is beperkt; er ontstaat een aparte
afgesloten gemeenschap met eigen regels en normen; hierdoor ontstaan vaak
vrij stabiele mens-omgevings-relaties, waardoor het geliefde onderzoeksomgevingen van omgevingspsycho1ogen zijn; bij het ontwerp wordt gezocht naar
een evenwicht tussen sociale isolatie en een te grote massaliteit.
In diverse institutionele omgevingen is onderzoek verricht naar de invloed
van ruimtelijke aspecten op het vergemakkelijken of bemoeilijken van de
functie van deze instituten. Zo verrichtten Caid

&

Cazalis (1973) een studie

in een behartdelingshuis voor emotioneel gestoorde kinderen. Zij benadrukken
de betekenis van architectuur voor kinderen en volwassenen als 'een systeem
, ()

ti

~

van impliciete normen en symbolische associaties'. Verder werden vooral de
therapeutische effecten van architectonische veranderingen bestudeerd.

'-...)

Levy & McLeod (1977) deden een onderzoek in een zwakzinnigeninrichting naar
het effect van een verbouwing, waarbij een grote leefruimte werd onderverdeeld in diverse kleinere ruimten die mogelijkheden boden voor verschillende
.)

activiteiten. Deze 'verrijkte' omgeving leidde tot een afname in neutraal of

\f

stereotiep gedrag, een toename van doelgerichte beweging. Daarnaast ontston-

I

den neuwe patronen van ruimtegebruik en aanleidingen voor leeraktiviteiten.
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Friedman e.a. (1978) geven twee voorbeelden van evaluatie-onderzoek van
geslaagde projekten ter verbetering van de ruimtelijke omgeving voor zwakzinnigen.
Bij gevangenissen wordt één van de belangrijkste funties, namelijk beperking van de bewegingsvrijheid, duidelijk weerspiegeld in ruimtelijke elementen zoals aparte cellen, kleine ramen, veel deuren, en een muur om het
complex. (Heimsath, 1977}. Deze architectonische factoren dragen waarschijnlijk bij tot een aantal psychologische fenomenen bij gevangenen, waarvan
Ittelson e.a. (1974) samenvattend noemen: 'crowding', weinig privacy en sensorische deprivatie, en waar isolatie aan toegevoegd kan worden (Glaser,
1970). Een gevangenis wordt dan ook beschouwd als een duidelijk voorbeeld van
een zogenaamd 'total institution'. Tenslotte geven Heimstra & McFarling(1978)
een uitgebreider overzicht van belangrijke aspecten en het schaarse onderzoek op het gebied van gevanqenissen.
De directe, ruimtelijk omgeving is voor oudere mensen van belang, omdat zij
vaak minder mobiel zijn en meer van anderen afhankelijk om zich te verplaatsen buiten hun woonomgeving. Dit geldt vooral voor mensen die in bejaardenhuizen wonen. Bij het ontwerp en de inrichting is het van belang zoveel mogelijk aan te sluiten bij de persoonlijke behoeften en wensen van ouderen,
zoals aan veiligheid, privacy, persoonlijke ruimte, maar ook participatie en
sociale interactie. Cluff & Campbell (1975} evalueerden door middel van gedragsobservatie en , interviews met de bewoners, een bejaardenhuis dat ontworpen was om de bewoners een optimale variatie aan ruimtelijke 'settings'
en visuele stimuli te bieden. Lipman en zijn collega's heeft zich in een
serie studies vooral beziggehouden met het aspect van de inrichting en meubilisering van bejaardenhuizen. Zo registreerden zij het veel voorkomende verschijnsel dat bewoners een vaste stoel/zitplaats hadden, die als het
eigen 'territorium' wordt beschouwd en vaak fel verdedigd wordt. In een recent onderzoek bleek de zitplaatskeuze mede samen te hangen met de 'sociale
status' van de bewoner. (Lipman & Slater, 1978).
2.9. Ziekenhuizen
Zoals gezegd zal het ziekenhuis als specifieke vorm van een institutionele
omgeving in een aparte paragraaf behandeld worden. De reden hiervoor is dat
over dit onderwerp, net als voor psychiatrische inrichtingen vrij veel literatuur is. Zowel Saarinen (1976) als Heimstra & McFarling (1978) geven een
vrij uitgebreid overzicht. Als twee belangrijke aspecten van de ziekenhuisomgeving worden genoemd: er vinden veel zeer gespecialiseerde en een complexe
organisatie vereisende activiteiten plaats en in een ziekenhuis bevinden zich
veel verschillende groepen gebruikers zoals patiënten, medische en verpleeg-
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kundige staf, administratief en onderhoudspersoneel en bezoekers. Iedere
groep stelt zijn eigen eisen, ook wat betreft ruimtelijke aspecten. Omdat
patiënten geen duidelijk vertegenwoordigde groep vormen tijdens het ontwerpproces, wordt vaak met hun verlangens en behoeften (te) weinig rekening gehouden. Om een goed beeld van de vereiste ontwerpcriteria te vormen is onder
andere omgevingsonderzoek naar het feitelijke gebruik van ziekenhuizen van
belang.
Een voorbeeld van dergelijk onderzoek vormt de studie van Trites e.a. (1970)
naar het effect van de vorm/plattegrond van de afdeling op het gedrag en de
gevoelens van het verplegend personeel. Zij vergeleken 3 typen indeling: cirkelvormig, met een dubbele, rondlopende gang en met één gang met aan weerszijden kamers. Het cirkelvormige ontwerp bleek het meest positief gewaardeerd
te worden zowel door de verpleging als door artsen en patiënten. Het verplegend personeel hoefde er

minder lange afstanden af te leggen en had daar-

door meer tijd voor contact met patiënten. Naast dit algemene aspect zijn de
tussen ontwerp en gedrag onderzocht voor een aantal specialistische
ziekenhuisafdelingen, zoals een kraamafdeling (Rosengren e.a. 1970), een
radiologie-afdeling (Lindheim, 1970), een een revalidatiecentrum (Willems,
1976).
Tenslotte is door Canter (1977) een uitgebreide studie verricht naar kinderen
in het ziekenhuis. Hierbij stond vooral het gedrag en de beleving van de
kinderen centraal. l1et behulp van gedragsobservatie (behavioral mapping) werden
de activiteiten van de kinderen, gerelateerd aan de verschillende plaatsen,
in kaart gebracht. Verder werden zogenaamde 'cognitive maps' gevormd door de
beoordeling van verpleegsters van een aantal ruimtelijke aspecten van de
afdeling. Bij vergelijking van deze twee groepen gegevens bleken er aanzienlijke verschillen te bestaan tussen kinderen en verpleegsters wat betreft hun
beeldvorming en beleving van de ruimtelijke omgeving van een kinderziekenhuis.
Wat betreft de ontwerpaspecten van kinderafdelingen in ziekenhuizen kan nog
het boek van Lindheim e.a. (1972) genoemd worden, met veel praktische voorbeelden en suggesties voor diverse leeftijdsgroepen.
2.10. Psychiatrische inrichtingen
Vooral in psychiatrische inrichtingen is al vrij vroeg en veelvuldig omgevingsonderzoek verricht. Ittelson e.a. (1974) geven een overzicht van de historie op dit gebied. Zij noemen ook als één van ne voorlopers Osmond, die onder
andere de begrippen sociopetale en sociofugale ruimte introduceerde. Een
sociopetale ruimte bevordert en versterkt de ontwikkeling van stabiele
interpersoonlijke relaties, terwijl een sociofugale ruimte deze juist voorkomt of t.egenwerkt (Osmond, 1957).
Een psychiatrische inrichting is een typisch voorbeeld van een zogenaamde
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'total institution', waarbij de bewoners een gemeenschap vormen met eigen
normen en regels, min of meer apart van de rest van de samenleving. De
ruimtelijke omgeving speelt hierbij een belangrijke rol. Goffman (1961, 1974)
geeft een goede en gedetailleerde beschrijving van het gebruik en de betekenis van verschillende ruimtelijke elementen in een psychiatrische inrichting.
De specifieke functie van een psychiatrische inrichting stelt bepaald eisen
aan het ruimtelijk ontwerp. Saarinen (1976) noemt als algemeen kenmerk van
psychiatrische patiënten een verminderd vermogen om relaties met andere mensen te onderhouden. Dit probleem wordt echter juist versterkt door bepaalde
ruimtelijke elementen zoals 'sociofugale' ruimten, gebrek aan een eigen
privé-ruimte, lange rechte gangen en grote hoge ruimten. Verschillende aUteurs
hebben voorstellen gedaan om psychiatrische inrichtingen, onder andere door
architectonische veranderingen, te humaniseren (Griffin e.a., 1969) of te normaliseren (Cleland & Sluyter, 1973).
Zoals gezegd is veel onderzoek verricht naar de betekenis van ruimtelijke factoren in psychiatrische inrichtingen. Zowel Ittelson e.a.

(1974) en Heirostra

& McFarling (1978) geven hiervan een goed overzicht. Een groep onderzoekers
van 'The Environmental Psychology Program' van 'the City University of New
York' heeft diverse aspecten intensief onderzocht. Zo vergelijken zij door
middel van 'behavioral mapping' uitgebreid de patronen van ruimtegrbruik 3
typen inrichtingen: privé, staats- en stedelijke psychiatrische inrichtingen.
{Ittelson e.a., 1970a). In een ander artikel gaan zij nader in op de vooren nadelen van de techniek 'behavioral mapping', geïllustreerd met gedetailleerde gegevens over de relatie tussen verschillende plaatsen en diverse
gedragssoorten. {Ittelson e.a. 1970h). Ook voor psychiatrische inrichtingen
is door Moos (1974) een meetinstrument voor het 'psychosociale klimaat'
ontwikkeld.
In een uitgebreid onderzoek hebben Holahan (1976a) en Holahan

&

Saeqert (197 3)

het effect onderzocht van een aantal ruimtelijke veranderingen in een psychiatrische afdeling, zoals het verven van de muren in heldere kleuren, het
plaatsen van nieuw, attractief meubilair en het veranderen van de indeling
waardoor meer gevarieerde plekken ontstonden. Door middel van interviews
en 'behavioral mapping' werden de effecten van de verandering op de bewoners
nagegaan. In de nieuwe omgeving vond

duidelijk meer sociaal gedrag en minder

passief gedrag plaats en de bewoners hadden er een meer positieve attitude ten
aanzien van hun ruimtelijke omgeving. Door middel van een zogenaamd 'social
systems'-analyse werden de effecten op langere termijn op het totale sociale
en organisationele systeem van bewoners en personeel onderzocht.
Rivlin & Wolfe (1972) hebben zich gericht op een psychiatrische kinderafdeling,
waarbij de verwachtingen en voorspellingen van ontwerpers en staf vergeleken
werden met het feitelijke gebruik van het gebouw. Hierbij werd weer gebruik
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gemaakt van de 'behavioral mapping' techniek. Door de longitudinale opzet
van het onderzoek kon ook de 'groei' en verandering, naast de stabiliteit
van bepaalde patronen van ruimtegebruik worden bestudeerd.
Een goed overzicht van het effect van veranderingen in de plaatsing van
meubilair zoals stoelen en tafels wordt gegeven door Moos U976b. p. 118 e.v.).
In het algemeen bleek de introductie van nieuw gezellig meubilair, vloerbedekking, een meer gevarieerde indeling van ruimten en een 'sociopetale' rangschikking van het meubilair een positief effect te hebben op het sociale gedrag van de bewoners.
Tenslotte bleek ook het aantal bedden per slaapkamer effect te hebben op
sociale

interactie.De slaapkamer werd min of meer als een privé-rerrein

beschouwd, waar de meest voorkomende activiteit geisoleerd-passief gedrag
was. Bij een

aantal bedden per kamer nam het aandeel van dit type ge-

drag echter toe terwijl de mate van sociale interactie daalde.

(Ittelson

e.a., 1970c).
2.11. Andere
Aan andere dan de hiervoor besproken binnenomgevingen wordt in onderzoek en
in omgevingspsychologische literatuur slechts sporadisch aandacht besteed. Eén
uitzondering hierop vormt het werk van Mehrabian (1976) die zijn model toepast
op alle mogelijke omgevingen en dus ook op musea, theaters, bioscopen, bars,
restaurants, sporthallen en winkels. Hoewel dit boek vrij populair en oppervlakkig geschreven is,

Mehrabian bij de respectievelijke hoofdstukken

wel enkele interessante ven-ijzingen.
Tenslotte kan nog een opmerkelijk onderzoek van Bechtel (1970a) in een museaurn

' Hierbij introduceerde hij een nieuw instrument: de hodometer.
genoemd worden,.
Hierbij worden.door middel van een groot aantal schakelaartjes onder de vloerbedekking zowel het aantal als de

van de 'voetstappen' van bezoekers

van de onderzochte ruimte, geregistreerd. Op deze wijze zijn op automatische
wijze de bewegingspatronen van

bijvoorbeeld museumbezoekers te bestuderen.

Bechtel onderzocht zowel individuele verschillen als de effecten van verschillende tentoonstellingen in het museum. Zo bleken bezoekers van zowel een
schilderijen- als een architectuur-tentoonstelling meer tijd door te brengen
bij kunstwerken die zij ook meer waardeerden. Daarnaast werden verschillen
I

tussen mannen en vrouwen gevonden wat betreft hun bewegingspatroon. Mannen
bleken meer aktief te zijn, een groter gedeelte van de vloeroppervlakte te
gebruiken en vaker te pauzeren voor een kunstwerk dan vrouwen.
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111 GEBRUIK VAN BUITENOMGEVINGEN
In deze paragraaf zal eerst aandacht besteed worden aan het gebruik van de
directe woonomgeving, zowel in algemene zin als door speciale groepen
zoals kinderen en ouderen. Hierna wordt nader ingegaan op de volgende
onderdelen c.q. aspecten van de woonomgeving:
3.2. voetgangersgebieden, zoals pleinen en stoepen
3.3. woonerven
3.4. speelterreinen

Tenslotte worden als 'buitenomgevingen', die niet tot de directe woonomgeving
behoren, behandeld:

3.6. parken, recreatie- en natuurgebieden.

A. Stand van zaken
3.1. Directe woonomgeving
D~dir~~te WO()J1()IIlg_~Yii19_~('1J:1_~~I:l__belang::r:-:i.jJsç
~--huis

r()_J___ §lpele~_,___?_~~t in en om

zich veel activiteiten afspelen gedurende een

la:rtg~-

.t,ijdsperiode.

Dit geldt met name voor mensen die meer aan huis gebonden zijn zoals
huisvrouwen, kinderen en ouderen. Algemene uitspraken over het effect van
de woonomgeving zijn moeilijk te doen door de grote verscheidenheid die onder
andel:'ewoz:dt bepaald door het "type buurt" zoals moderne buitenwijk, oude
s:t;,adswijk, binnenstad, maar ook stad, dorp, etc., en het soort bebouwing
c.q. woonvorm zoals eengezinshuizen, flats, etagewoningen. Een uitgebreid
overzicht van deze verschillende aspecten wordt gegeven door Heimstra &
McFarling~(1978).

In deze paragraaf zal speciaal aandacht worden besteed aan het gebruik van
dé woonoiiigevfrig. In d:i.tvétl:>and zijn de volgende tweebegrippen van belang:
de buurt ( "nei."Jhbourhood") en "home range". Het buurtbegrip wordt al sinds
het begin van deze eeuw, vooral binnen de sociologie en de stadsplanning
gebruikt om vrij kleine, herkenbare onderdelen van een stad aan te duiden.
Vaak zijn de grenzen van een buurt in ruimtelijke zin vrij duidelijk aan
te geven, bijvoorbeeld: verkeerswegen, water. Daarnaast wordt een bepaalde
samenhang tussen de bewoners van een buurt en betrokkenheid bij hun buurt
verondersteld. Over de mate waarin dit verschijnsel zich voordoet en de
bruikbaarheid van het buurtbegrip bij de planning van steden bestaan grote
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meningsverschillen. Porteous (1977, p. 69 e.v.) besteedt uitgebreid
aandacht aan diverse aspecten van het buurtbegrip, evenals in het Handboek
Bouwen & Wonen (Deben e.a., 1974), waar een viertal artikelen over dit
onderwerp zijn opgenomen. Zo proberen De Boer-d'Ancona & Steenweg (1974)
het vele onderzoeksmateriaal dat over buurtbegrip bestaat, te rangschikken
en te herinterpreteren zodat vormgevers er beter mee uit de voeten kunnen.
Zij stellen dat de waarneming en beleving van de bewoners vooral bepalen
wat een buurt is. Verder wordt het gebruik van de woonomgeving , d.w.z.
acitiviteiten en communicaties als een belangrijk aspect in dit verband
beschouwd.
Onder het begrip "home ran<;e" wordt het gebied verstaan dat door een
\.-----~._~

-

regèt-matig wordt "doorkruist",

met het huis als

~ividu

M-1"'"·-·

R<-<·~·~~-~-~-,.. •'~'»'>'---.- ..

uitgang~sptint.

Het

betreft hier in feite niet een duidelijk omgrensd gebied maar eer(!Jar· een
verzameling "plekken" met hun onderlinge .;erbindingswégëii.(Î?orteous, 1977,
zie fig.B.3).

•

Shopping

center

Figuur 8.3, uit: Porteaus (1977), p.97

Hierbij is er een duidelijke relatie met het begr_i_p terri::orium, waarmee
dat deel van de "home range" aangeduid wordt, dat duidelijk afgegrensd is,
zeer frekwent gebruikt en eventueel tegen "indringers" door de eigenaar
verdedigd wordt. Een belangrijk aspect van het begrip "home range" vormt het
cognitieve beeld('image') dat een individu zich er van vormt (Stea, 19?9>·
Daarnaast is het ruimtelijk patroon van het feitelijk gedrag c.q. de
activiteiten van individuen van belang. Zoals gezegd kan een aanzienlijk
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Een gedetailleerd inzicht in bovengenoemde activiteitenpatronen wordt
~~

~",..~

....

-~"'-·~~

verkregen door zogenaamde "time-budget" studieÉÏ~di~·o.a. door Chapin en
zijn medewerkers zijn uitgevoerd naar "the human activity system" van
stadsbewoners (Brail & Chapin,

1973~

Chapin, 1974). In deze studies wordt

door een steekproef van inwoners gedurende een bepaalde tijd een soort
dagboek bijgehouden over de soort, tijdsduur en plaats van hun activiteiten
gedurende het gehele etmaal. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om
vergelijkingen te maken tussen de hoeveelheid tijd die besteed wordt aan
verschillende soorten activiteiten, afhankelijk van persoonsvariabelen
zoals sexe, inkomen en sociale status. Ook zijn gegevens verzameld over
de plaats van de activiteiten. Zo bleek een belangrijk deel van de "vrije
tijd" besteed te worden in en om het huis. Een nadeel van dit type studies
is dat de plaatsaanduiding weinig gedetailleerd wordt, waardoor gegevens over
het gebruik van diverse onderdelen van de woonomgeving ontbreken. Dit bezwaar
geldt niet voor studies waarbij gebruik gemaakt wordt van de "behavioral
mapping" techniek, waarbij het gebruik van een omgeving wordt vastgelegd
in relatie tot de verschillende ruimtelijke onderdelen van die omgeving.
Een voorbeeld van een dergelijk ondel:'z.oek naa:r .. het.,geb;r;::'l).i:k: van de woonomgeving

..

,

vormt de studie van Holahan (1976b), waarbij drie verschillende woonomgevingen
door middel van "behavioral mapping" met elkaar vergeleken werden. Het
betrof hier een oude binnenstadswijk met etagewoningen, een traditionele
flatwijk en een flatwijk met een "creatief ontwerp van de woonomgeving".
Dit bestond uit een speciale voetgangersstraat met banken en tafels, een
groot verzonken gebouwd amfitheater en een bouwspeeltuin. In deze laatste
woonomgeving bleek het hoogste aandeel sociale activiteiten plaats te vinden,
terwijl dit in de traditionele flatwijk het laagst was. Naast deze algemene
conclusie over het effect van de woonomgeving op sociaal gedrag, leverde
het onderzoek veel gedetailleerde gegevens over het gebruik van verschillende
onderdelen van de woonomgeving op. Zo bleek de effectiviteit van straatmeubilair zoals banken niet alleen af te hangen van de vorm maar ook van
de plaats ervan in relatie met andere elementen én de gebruikspatronen van
de bewoners.
Een iets andere onderzoekstechniek, namelijk "behavior setting survey",
werd toegepast door Bechtel ({1970b,1972). Deze tec~niek is gebaseerd op
de ecologische psychologie van Barker. Door middel van observatie worden
de "behavior settings" in verschillende woonomgevingen geregistreerd. In
de eerste studie werden een kleine plaats en twee wijken van een grote stad
met elkaar vergeleken. De grote-stadsbewoners bleken weliswaar 3 maal zoveel
"gedragsmogelijkheden" te hebben, maar deze werden slechts gebruikt in de
rol van toeschouwer of "navolger", terwijl de bewoners van de kleine stad
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meer actief waren en meer controle over hun situatie hadden. In de tweede
studie werden binnen een grote stad een wijk met huurhuizen en een oude
wijk met particuliere huizen, die al in de eerste studie onderzocht was,
vergeleken. In de wijk met huurhuizen was het aantal "gedragsmogelijkheden"
weliswaar groter, maar de controle over de situatie was veel geringer
dan bij de oude wijk met particuliere woningen.
Tenslotte wordt door Craik (1973) en Stokals (1978) een kort overzicht gegeven
van onderzoek naar het gebruik van de woonomgeving, terwijl Van Eijkeren
(1979) recentelijk een overziehtsrapport heeft samengesteld wat betreft
de Nederlandse situatie.
3.1.1. In een aantal onderzoeken is gebleken dat kinderen, vooral in de lagere
schoolleeftijd de meest frequente gebruikers van de woonomgeving zijn
(Ter Hart & Van Pinxteren, 1971; White, 1970; Cooper, 1974b).
Eén van de redenen hiervoor is dat kinderen minder mobiel zijn en daardoor
meer op de directe woonomgeving zijn aangewezen. Colin Ward geeft in een
boeiend en goed gedocumenteerd boek een goed inzicht in de variatie en
complexiteit van het leven van kinderen in hun, vooral stedelijke,
omgeving en de rol van ruimtelijke factoren hierbij (Ward, 1977). Een
toenemende aandachtvoor de invloed yan de woonomgeving op het gedrag en
de beleving van kinderen kan geconstateerd worden. Dit blijkt onder andere
uit themanummers over dit onderwerp in de tijdschriften Ekistics, 1977,
no. 255 en Volkshuisvesting, 1979, no. 7/8, met bijdragen vanuit diverse
disciplines zoals ontwerpers en sociale wetenschappers. Ook binnen organisaties
als !.P.A. (International Playground Association) en E.D.R.A.

(Environmental

Design Research Association) wordt speciale aandacht besteed aan kinderen
in de woonomgeving, in conferenties (Bleeker

&

Mulderije, 1979; Moore, l974c)

en in een nieuwsbrief: Childhood City Newsletter. Verder wordt in Nederland
onder andere door de Stichting Ruimte te Rotterdam zowel in praktisch
adviserend werk als in publicaties een bijdrage geleverd aan een vormgeving
van de woonomgeving die mede is afgestemd op de wensen en behoeften van
kinderen (Stichting Ruimte, 1974).
Op het gebied van het gebruik van de woonomgeving door kinderen is tot nu
toe een aanzienlijke hoeveelheid onderzoek verricht, zowel binnen als buiten
Nederland. Een overzicht hiervan wordt onder andere gegeven door Gump (1975),
van Andel (1978) en Hart (1979) terwijl Moore & Young (1978) een vijftigtal
onderzoeken zeer uitgebreid behandelden en trachten te integreren. De
onderlinge vergelijkbaarheid wordt bemoeilijkt door verschillen in indeling
van activiteiten, leeftijdsgroepen en plaatseenheden. Een veel gebruikte
techniek bij dit type onderzoek is de systematische observatie van het gebruik,
waarbij door middel van "behavioral mapping" het gedrag in relatie met de
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onderzoek is dat van Coates & Sanoff (1972) naar het gebruik door kinderen
van de woonomgeving in een buurt met eengezinswoningen . Een gemeenschappelijke
ruimte met verschillende speelmogelijkheden bleek vrij veel maar ook vrij eenzijdig gebruikt te worden, terwijl zogenaamde "ambigue plaatsen", zonder duidelijke voorzieningen voor bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld stoepen, tuinpaden)
weliswaar minder, maar wel op een meer gevarieerde manier werden gebruikt. Kinderen bleken vooral in kleine groepjes van 2 á 3 kinderen te spelen.
Naast deze observatietechniek wordt ook wel een combinatie van onderzoekstechnieken gebruikt. Zo combineerden Saile e.a. (1972) interviews met ontwerpers en
bewoners, met observaties van het feitelijke gebruik van een aantal buurten met
huurwoningen voor gezinnen. De woningen waren gegroepeerd rond omsloten "service
courts". Deze pleintjes bleken door de kinderen meer gebruikt te worden dan een
speciaal aangelegd speelterrein. Een centraal voetpad, dat aangelegd was als
verbinding voor voetgangers met de hoofdweg, bleek vooral door fietsers
gebruikt te worden, terwijl voetgangers een kortere route via het speelterrein
gebruikten. Op deze manier konden bedoelingen van de ontwerpers vergeleken
worden met het feitelijke gebruik.
OOk Becker (1976) gebruikt interviews en observaties bij een evaluatie van
7 wijken met een hoge bebouwingsdichtheid, zowel hoog- als laagbouw, wat
betreft de speelmogelijkheden voor kinderen. Het bleek dat de kinderen
naast de speciale speelplaatsen vooral andere delen van de woonomgeving
voor hun activiteiten gebruiken, met name harde, geplaveide gedeeltes
voor het rijden met fietsen en driewielers.
In het algemeen wordt in dit type onderzoek naar de activiteiten van kinderen
in de woonomgeving een grote hoeveelheid gedetailleerde gegevens verzameld
over het gebruik van verschillende elementen van de omgeving.
Zoals gezegd vormt de onderlinge vergelijkbaarheid een probleem, terwijl
ook bij de vooral statistische verwerking veel,meer kwalitatief getinte
detailinformatie verloren gaat. Enkele belangrijke, algemene resultaten
zijn:
- Kinderen spelen overal en niet alleen op daarvoor bestemde en aangelegde
plaatsen;
Kinderen, vooral in de leeftijd van 5 - 10 jaar, zijn meer frequente
gebruikers van de woonomgeving dan volwassenen;
Veiligheid is een belangrijke voorwaarde om de woonomgeving optimaal te
kunnen gebruiken;
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- Kinderen prefereren een gevarieerde omgeving;
- Bewegingsactiviteiten zoals lopen, fietsen en rennen komen frequent voor;
- De straat, de stoep en parkeerplaatsen zijn favoriete plaatsen voor kinderen
om te spelen.
zie verder de eerdergenoemde overziehtspublicaties en ook Heimessen (1972)
en Pollowy (1977).
Tenslotte kan nog een tweetal studies vermeld wordent waarbij geprobeerd is
om het bovengenoemde bezwaar van het verlies aan kwalitatieve detailinformatie
te ondervangen. Hart (1979) heeft gedurende enkele jaren zeer intensief
het ruimtelijk gedrag bestudeerd van alle kinderen in een stadje in Amerika.
Hij ging zelf ook in de buurt wonen en was bij veel gezinnen "kind aan huis".
Door een combinatie van technieken kon een zeer gedetailleerd beeld
opgebouwd worden van de betekenis van verschillende plekken voor de
kinderen, hun feitelijk gedrag en de verschillen tussen kinderen van
verschillende leeftijd 1 sexe en gezinsachtergrond. Zo liet hij bijvoorbeeld
kinderen een dagboek bijhouden van hun activiteiten buitenshuis; hij liet zich
telkens door

~én

of twee kinderen rondleiden door hun omgeving en ontdekte zo de

belangrijke, spannende en geheime plekjes en ook werd de kinderen gevraagd
om met behulp van modelfiguren, klei, potlood en papier een grote maquette
c.q. plattegrond van hun omgeving te maken, waardoor de cognitieve verwerking
en het ruimtelijk inzicht bestudeerd konden worden. Daarnaast werd gebruik
gemaakt van de jeugdherinneringen van mensen uit dezelfde plaats.
Tenslotte is ook in Nederland een onderzoek verricht dat aansluit bij
bovengenoemde benadering, door Bleeker & Mulderije (1978). Zij stelden zich
als doel om vanuit een fenomenologische methode van onderzoek "inzicht
te verkrijgen in de gebruiks- en belevingswaarde van de directe woonomgeving
voor kinderen"

(p. 47). Zij verzamelden hiervoor op verschillende manieren

hun ruwe materiaal: o.a. eigen en andermans jeugdervaringen, klassegesprekken
opstellen en tekeningen, maar vooral door middel van participerende observatie.
In een viertal wijken in en om Utrecht werden met kinderen van verschillende
leeftijden wandelingen van ongeveer anderhalf uur gemaakt door hun wijk,
waarbij de buurt "geshowd" werd en vaak spontane spelsituaties ontstonden.
Alle gebeurtenissen werden met cassette-recorder en fototoestel vastgelegd.
Na een fenomenologische analyse van het verzamelde materiaal, werden de
resultaten in een tiental aspecten en conclusies samengevat, waarvan de
belangrijkste zijn:
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- Ruimte krijgt pas betekenis, speciaal voor kinderen, wanneer dit "beleefde"
ruimte is, met name door middel van lichaamsbeweging.
- Belangrijke kenmerken van een woonomgeving zijn veiligheid en mogel

kheid

tot materiaalverkenning, verbeelding en zelf invullen.
- De woonomgeving wordt beleefd en krijgt betekenis in relatie met anderen,
vriendjes en vriendinnetjes, volwassenen of juist alleen.
Tot zover dit algemene gedeelte over het gebruik van de directe woonomgeving.
Hierna zal aandacht besteed worden aan een aantal specifieke onderdelen van
de woonomgeving.
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3.2. Voetgangersgebieden
In deze paragraaf wordt vooral ingegaan op het effect van ruimtelijke
aspecten op het gebruik van voetgangersgebieden zoals stoepen, pleinen,
winkelgebieden en de ondergrondse. Bell e.a. (1978) geven een overzicht
van onderzoek op dit gebied en zij onderscheiden twee processen bij het gedrag
van voetgangers: de keuze van een route én het omgaan met obstakels. In
het algemeen zullen voetgangers de meest direct route kiezen. Veel voorkomende
obstakels op de route worden gevormd door andere mensen en auto's. Dit geldt
vooral in drukke gebieden zoals winkelpromenades, pleinen en de ondergrondse.
Zo onderzocht Preiser (1973a}door middel van observaties en interviews
het gebruik van een winkelpromenade, en vergeleek dit met de bedoelingen
van de ontwerpers. Wat betreft de loopsnelheid werd een verband gevonden met
onder andere het soort vloerbedekking en de drukte van andere voetgangers.
Verder werden een aantal vaste gebruikspatronen gevonden zowel van het
onderzochte gebied als geheel, als van bepaalde onderdelen zoals zitbanken.
Ook bij het gebruik van een plein bleek er een systematische relatie te
bestaan tussen de plaats waar mensen stil blijven staan om te praten, en
ruimtelijkeobjecten, de "looplijnen" over het plein en de plaats van andere
groepjes mensen (Ciolek, 1977). In Nederland onderzochten De Regt & Puyenbroek
(1971) het gebruikspatroon van voetgangers op het Velperplein in Arnhem, door
middel van observaties van het loopgedrag. De looproute over het plein
bleek niet geheel vast te liggen. Op het ruim vijf meter brede pad werden
weinig rechte looplijnen gevolgd. Afwijkingen van de rechte route werden
niet alleen door obstakels of tegenliggers veroorzaakt, maar vooral door
objecten langs de route. Zo hadden een kiosk en een fontein een "aantrekkend"
en een schutting een "afstotend" effect op het loopgedrag.
Stilitz (1970) bestudeerde het gebruik van onder andere een station van de
ondergrondse in London. Afhankelijk van de drukte in het station en in relatie
met verschillende ruimtelijke elementen werden verschillende gebruikspatronen
gevonden wat betreft loopgedrag en de formatie van rijen voor loketten e.d.
In de spitsuren treedt hier duidelijk het versehijnel van "crowding" op,
wat zich vooral blijkt voor te doen op specifieke plaatsen zoals liften,
ingangen en plaatsen op perrons dicht bij de deur van de trein.
Vanouds vormen natuurlijk de stoepen en straten in buurten het domein van
de voetganger, waarbij ze kunnen fungeren als ontmoetingsplek en speelruimte,
waardoor een levendig en gevarieerd straatbeeld kan ontstaan (Appleyard, 1978;
Deelstra e.a., 1972; Van Heyningen, 1976). Daarnaast zijn duidelijke
verkeersaspecten te onderscheiden, die tegenwoordig o.a. volgens bovengenoemde
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auteurs een sterk overheersende rol spelen ten koste van andere, meer
"sociale" functies. Dit blijkt bijvoorbeeld duidelijk uit een onderzoek
van Appleyard & Lintell (1972), waarbij door middel van interviews en
observaties drie straten met elkaar vergeleken worden, die van elkaar
verschilden wat betreft verkeersintensiteit. Verschillende "leefbaarheidsaspecten" zoals de afwezigheid van lawaai, stress en vervuiling; niveau
van sociale interactie, "territorium"-beleving en aandacht voor de omgeving;
en veiligheid, bleken omgekeerd evenredig te zijn met de verkeersintensiteit.
Ook waren er aanwijzingen dat gezinnen met kinderen vaker verhuisden uit
straten met toegenomen verkeersintensiteit. Ook Westerterp e.a. (1975)
noemen in hun sociaal-psychologische benadering van het verkeersgedrag,
de negatieve invloed van met name het snelverkeer op een drietal belangrijke
functies van woonwijken: het bieden van veiligheid; privacy, rust en schone
lucht; en interactie- en recreatie-mogelijkheden.
Vooral voor kinderen vormt het snelverkeer een direct gevaar in de woonomgeving.
Weliswaar blijkt uit een recent artikel van Van der Molen (1978) een lichte
daling in het absolute aantal jonge verkeersslachtoffers, maar het verkeer
blijft toch nog altijd de belangrijkste oorzaak van dodelijke ongevallen.
Daarnaast betwijfelt Van der Molen of de CBS-statistieken wel een reëel
beeld van de werkelijke aantallen verkeersslachtoffers geven. Kinderen
jonger dan 8 à 10 jaar blijken het moderne verkeer niet veilig te
overzien.

~unnen
>

(Sandels, 1975). Vooral het schatten van afstand en snelheid

geeft problemen. Verder zijn kinderen vaak nog zo impulsief dat ze plotseling
achter

~n

bal of naar een vriendje aan de overkant van de straat hollen.

Zowel de snelheid als de intensiteit van het verkeer blijken gevaar op te
leveren.
In haar studie van de beleving en het gedrag van kleuters op hun weg van ·
school naar huis, vond Klüppel (1979) dat het verkeer één van de "enge dingen
onderweg" vormde voor kleuters. Zowel auto's als fietsers bleken verkeersdeelnemers te zijn waar kleuters bang voor waren. Aan de hand van een
concreet voorbeeld laat de schrijfster zien hoe ruimtelijke vormgeving
een rol kan spelen bij het creëren van gevaarlijke situaties. Door de
inrichting bleek een bepaalde route naar de kleuterschool veel gebruikt
te worden, maar juist deze route kruiste een fietspad op een onoverzichtelijke
plek, waardoor veel botsingen ontstonden.
Ook Güttinger (1979) toonde aan dat er vooral voor voetgangers knelpunten,
met name bij oversteekplaatsen, ontstaan wanneer bij het ontwerpen van een
woonwijk niet van het begin af aan rekening gehouden wordt met looproutes,
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gedrags- en verkeersveiligheidsaspacten van voetgangers. Door middel van
observaties werd het feitelijk gedrag van vooral jeugdige voetgangers in
een nieuwbouwwijk in Gouda onderzocht. Het bLeek dat het verkeersgedrag
van kinderen vrij gedisciplineerd was, hetgeen volgens de auteur soms tot
het volgen van ingewikkelderoutes noodzaakte i.v.m. het niet altijd logische
voetpadensysteem in de wijk. Hij besluit met zich af te vragen" ••• of men
van kinderen altijd correct verkeersgedrag mag verlangen. De verkeersomgeving
in woonwijken moet zodanig zijn dat foutief gedrag van voetgangers geen
consequenties heeft ••• " (op.cit. p. 56).
Enerzijds lijken voorlichting en onderwijs aan kinderen én volwassenen
i.v.m. verkeersveiligheid van belang, maar anderzijds is het waarschijnlijk
dat één van de meest effectieve maatregelen om het gevaar van het verkeer
te verminderen, het aanbrengen van veranderingen in de ruimtelijke aspecten
van de woonomgeving is. In Nederland houdt onder andere de Nederlandse
Vereniging Bescherming Voetgangers zich met deze activiteiten bezig. Een
informatieve publicatie over mogelijke veranderingen in de woonomgeving
verscheen in (1975}. Vooral in Nederland is "het woonerf" de laatste jaren
sterk gepropageerd als mogelijke oplossingen en aan dit "type omgeving"
zal in de volgende paragraaf aandacht besteed worden.
3. 3 • woonerven
Het begrip woonerf is door de ANWB (1976) omschreven als "een gebied voor
voetgangers, spelende kinderen en rijverkeer, waar duidelijk is dat het
rijverkeer een ondergeschikte functie heeft". Dit wordt vooral bereikt door
het ontwerp van de openbare ruimte, waarbij karakteristieke elementen zijn:
a. een plezierig uiterlijk van het woonerf, d.m.v. beplanting, straatmeubilair,
plaveisel.
b. een beperkt aantal, speciaal aangeduide parkeerplaatsen
c. het gehele gebied vormt een eenheid.
d. elementen die de snelheid van vooral auto's beperken, zoals drempels,
bochten en vernauwingen. (zie figuur 8.4 op pag. 11}.
Vanaf 1976 zijn een aantal verkeersregels en minimumeisen voor de inrichting
van een woonerf in de wet opgenomen. Vooral hierna is het aantal woonerven
in Nederland sterk toegenomen (zie bijvoorbeeld Van Heijningen, 1976;
ANWB, 1978), maar tegelijkertijd nam de twijfel toe over het nut en het
effect van "het woonerf" (Van Putten, 1978, Van de Wiel, 1979). Zo concludeert
de Verkeersafdeling van de ANWB (1978} dat er door de toenemende ervaring
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1.2 .1 Woonerf met kenmerkende elementen.

gddn doorlopende stoep<and
oprit
zitrand om tage lantaarnpaal

gevarieerde bestrating

.. eigen stoep"

knik în de rijrichting

ieeg parkeervak ls plaats om te zitten of te

spelen

zit rand/ speelobject

op verzoek: vak voor de gevel met planten

knik in de rijrichting

géén doorlopende rijstrookaanduiding in
de bestrating

boom

duidelijk aangegeven parkeervakken

nauwe doorgang

' - knik in de rijrichting
plantenbak
speelgebied van gevel tot gevel
parkeren onmogelijk door obstalcels

hekje o.a. voor fietsen

Figuur 8.4, uit: ANWB (1976), p.S
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.het ontwerpen wel een kwaliteitsstijging merkbaar is, maar dat minimum-

eisen ook een minimum-woonerf opleveren en dat een goed woonerf aan hogere
eisen moet voldoen. Door de sterke groei en de minimale controle van
overheidswege bestaan er naast goede ook nog veel slechte woonerven, zo
luidt de conclusie.
Daarnaast is het nodig om onderzoek te verrichten naar het effect van woonerven,
zoals o.a.

door Schoenmaker-Hol

(1976) bepleit is. In Nederland heeft

met name Güttinger (1974, 1975, 1976) zich hiermee beziggehouden. In een
nieuwbouwwijk van Dèlft vergeleek hij twee buurten die wat betreft de
inrichting van de openbare ruimte van elkaar verschilden, namelijk een
traditionele en een "woonerf-achtige" inrichting. In het eerste onderzoek
werd door middel van twee observatietechnieken het gebruik door kinderen
van de woonomgeving onderzocht. Frequentie en duur van het buitenspelen
op zich bleek nauwelijks beïnvloed te worden door de vormgeving van het
gebied. Daarentegen bleken

gebieden zoals bijvoorbeeld portieken

in de experimentele buurt meer mogelijkheden te bieden. De slotconclusie
van Güttinger is dat de belangrijkste winst van de woonerfconceptie ligt in
het feit dat het kinderen in staat stelt en stimuleert tot een totaal gebruik
van het gehele gebied, terwijl het gebruik van de ruimte

~ok

dynamischer en

veelzijdiger blijkt te zijn.
In een tweede onderzoek in dezelfde wijk werd vooral ingegaan op de verkeersveiligheidsaspacten van de twee buurten. Eerst werd een onderzoeksmethode, de
zogenaamde "conflict-methode" ontwikkeld, waarbij een bijna-ongeval of een
conflict tussen voetganger en ander verkeer als predietor beschouwd wordt
voor een werkelijk ongeval. Daarna werd deze methode toegepast in de eerder
genoemde twee buurten. De resultaten waren vrij consistent, namelijk in
de experimentele buurt vinden duidelijk meer ontmoetingen plaats tussen
kinderen en verkeer, een verwacht gevolg van de integratie tussen beide
groepen. Daarnaast deden zich echter in de experimentele buurt meer
ernstige conflicten tussen kinderen en andere verkeersdeelnemers. De belangrijkste
oorzaak hiervan bleek de slechte

weder~.ijdse

waarneembaarheid te zijn.

Ook Van Aspert (1978) vergeleek d.m.v. observaties het gebruik van een
woonerf met een traditioneel ingerichte woonstraat. Hij onderscheidde een
viertal functies voor de straat; namelijk: speelgelegenheid, contactplaats,
opvangplaats voor bestemmingsverkeer en afwikkelingsplaats voor het bedienend
verkeer. Vooral ten aanzien van de eerste twee functies werden duidelijke
verschillen gevonden die bijdragen tot de algemene conclusie van dit onderzoek
dat de ruimte van het woonerf multi-functioneler gebruikt wordt dan de

-223-

ruimte van de traditioneel ingerichte woonstraat. Tenslotte werd.recentelijk
door de Gemeente Eindhoven (1979) een onderzoek verricht naar de ervaringen
van 981 bewoners met hun tot woonerf heringerichte straten. In het algemeen
bleek de herinrichting tot woonerf volgens een meerderheid van de bewoners
te hebben geleid tot een verbetering van de situatie. Die verbetering is
vooral toe te schrijven aan de wijze waarop de straat is ingericht met
bomen, sierbestrating, palen en biels. Minder geslaagd vond men de doelstelling
om het rijdend verkeer te "mengen" met voetgangers en spelende kinderen.
Uit bovengenoemde onderzoeken kan geconcludeerd worden dat het invoeren
van woonerven in veel plaatsen in Nederland een positief effect heeft op
het uiterlijk en de gebruiksmogelijkheden van de straat, maar dat vooral
het verkeersveiligheidsaspeet nog problemen geeft. Met name de zichtbaarheid
van de verkeersdeelnemers en het effectief verlagen van de snelheid van
vooral het autoverkeer blijken nog verbeterd te moeten worden.
3.4. Speelterreinen
In de woonomgeving worden vaak speciale gebieden aangelegd, bedoeld voor het
spelen van kinderen. Deze speelplaatsen blijken vaak niet optimaal gebruikt
te worden (zie bijvoorbeeld: Holme & Massie, 1970; Littlewood & Sale, 1973;
Güttinger, 197 4) •
Met speelplaatsen wordt hier de zogenaamde traditioneel ingerichte speelplaatsen bedoeld: terreinen met tegels of asfalt als ondergrond en uitgerust
met speelwerktuigen en eventueel een zandbak. Bij onderzoek naar de plaatsen
waar kinderen buiten spelen, blijken deze speelplaatsen maar in 10% van de
gevallen gebruikt te worden. Twee factoren spelen hierbij een belangrijke
rol (Dee & Liebman, 1970; Pollowy, 1977):
1. De bereikbaarheid van de speelplaats. Hiermee wordt de directe afstand
bedoeld tussen woning en speelplaats. De speelplaats moet liggen binnen de
"actieradius" van de kinderen waarvoor deze bedoeld is. Bij toenemende
leeftijd wordt ook de actieradius groter. Daarnaast kunnen echter obstakels,
zoals een drukke verkeersweg, een speelplaats niet of moeilijk bereikbaar
maken.
2. De "aantrekkelijkheid" van de speelplaats. Dit hangt vooral af van de inrichting
en de speelmogelijkheden die het terrein biedt. Zolang de stoep, de straat
of andere delen van de woonomgeving leuker en spannender zijn dan de speelplaats, zal deze weinig gebruikt worden.
Als nadelen van de traditionele speelplaats worden vaak genoemd:
te weinig afwisseling; te weinig alternatieve gebruiksmogelijkheden, te veel
eenvormigheid enz. (bijvoorbeeld: Allen of Hurtwood,1972; Bengtsson, 1970, 1974).
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In

d~t

verband is een serie onderzoeken van Gramza en zijn medewerkers

(1972, 1974, 1976) interessant. Hij vergeleek de aantrekkingskracht van
verschillende speelobjecten op kleuterschool-kinderen. De objecten verschilden vooral wat betreft complexiteit en manipuleerbaarheid. Verschillen
in visuele complexiteit van de spelsituatie veroorzaakten geen verschil in
gebruik. Indien echter de speelobjecten zelf in complexiteit verschilden,
waardoor het aantal verschillende gebruiksmogelijkheden toenam, bleken
de meer complexe objecten duidelijk meer gebruikt te worden (Gramza e.a., 1974).
Ook de mate waarin een object "manipuleerbaar" was, bleek effect te hebben.
Zo werd een klimrek gecombineerd met een los stuk touw geprefereerd boven
eenzelfde klimrek met hetzelfde stuk touw vast eraan verbonden (Gramza e.a.,
1976).
Kritchevsky e.a. (1974) analyseerden de inhoud van speelruimten op grond
van twee aspecten: complexiteit en variatie. Onder complexiteit verstaan zij
de mogelijkheid voor actieve manipulatie en verandering van het speelobject
door de kinderen en variatie is de mate waarin de speelobjecten aanleiding
geven tot verschillende activiteiten.
Peterson, Bishóp e.a. (1973) legden een aantal 8-jarige kinderen een serie
foto's van verschillende klim- en speelobjecten voor. Hierbij bleken de
aspecten complexiteit, "nieuwheid" en kleur de voorkeur te verdienen.
De speelobjecten vormen echter maar één element van een speelplaats. Ook
de onderlinge plaatsing, de ondergrond, de "natuurlijke" elementen zoals
bomen en struiken spelen een rol. Pollowy (1977) geeft o.a. een overzicht
hiervan. Als reactie op de "traditionele" speelplaatsen gekenmerkt door
ijzeren en betonnen speelwerktuigen met een statisch karakter, is een meer
"eigentijds" concept voor een speelplaats ontwikkeld, waarbij meer gebruik
gemaakt wordt van materialen zoals rondhout en zand. In Nederland is deze
trend ook aanwezig. Zo klaagde de opbouwwerker Gijs Beijer in een lezing
op het symposium "Spelen met Wonen" (1978) over het feit dat in vele
nieuwbouwwijken in Nederland de kinderen "opgesloten zitten tussen spoorbielzen en
perkoenpalen". Ze hebben moeite om hun eigen speelplaats te herkennen en zich
ermee te identificeren. Zo bleken sommige kinderen de speelplaats in hun
eigen buurt te verwarren.met die bij hun opa en oma.
Bibliografieën op het gebied van speelplaatsen zij·! o. ël. samengesteld door
Allen e.a. (1976), Arnold (1974) en Thompson (1975),
Een andere ontwikkeling vormt het idee van bouwspeeltuinen of "adventure
playgrounds".
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Het idee hiervoor is ontstaan in Denemarken en vooral gepropageerd in
Zweden en Engeland (Bengtsson, 1970, 1972; Allen of Hurtwood, 1972). Ook
in Nederland bestaan een aantal bouwspeeltuinen (zie hiervoor Lok, 1977
en NUSO/Stichting Ruimte, 1975).
In Amerika werden ook enige pogingen ondernomen om een "adventure playground"
op te zetten, maar dit stuit nogal eens op moeilijkheden met de buurtbewoners (zie hiervoor Cooper, 1974c; Moore, 1973,

~74b

en Spivack, 1974).

Bij een bouwspeeltuin ligt de nadruk op de mogelijkheid tot creatieve
ontplooiing en de omgang met basiselementen zoals hout, steen, water, vuur
en zand. Begeleiding lijkt noodzakelijk te zijn voor het succes van een
bouwspeeltuin. Er is meer aandacht voor het proceskarakter van de activiteiten
zoals het opbouwen en afbreken.
Dat een bouwspeelplaats op een heel andere manier functioneert dan een
"gewone" speelplaats blijkt uit een onderzoek van Hayward e.a.(1974). Zij vergeleken het gebruik van een traditionele, een "eigentijdse" speelplaats en
een bouwspeelplaats. De bouwspeelplaats onderscheidde zich duidelijk van de
andere twee types door: een langere verblijfsduur, frequenter gebruik en
grotere aantrekkingskracht op kinderen van de lagere schoolleeftijd en teenagers,
en een zelfstandiger gebruik, d.w.z. niet onder leiding van ouders.
Toch blijft het vaak een op zichzelf staande voorziening, die alleen mogelijkheden biedt voor bepaalde, maar wel essentiële activiteiten. Terecht merken
Bleeker en Mulderije (1978) dan ook op dat de aanwezigheid van een bouwspeeltuin' •.•..••. nooit een argument mag worden om aan de woonomgeving niets meer

te veranderen' (blz. 132}.
Een andere belangrijke ontwikkeling in het denken over speelmogelijkheden is
de toenmende aandacht voor de integratie van het spelen in de totale omgeving
en in het activiteitenpatroon van alle bewoners. Aanzetten hiertoe zijn al gegeven in het eerder genoemde werk van Allen of Hurtwood en Bengtsson, terwijl
ook Pollowy probeert om verschillende aspekten met elkaar te integreren. Een
duidelijk voorbeeld hiervan in Nederland vormt het eerdergenoemde woonerf.
3.5. Parken, rekreatie- en natuurgebieden
Evenals speelplaatsen blijken parken, vooral in een buurt of in een wijk, relatief weinig en door slechts een beperkt aantal bewoners gebruikt te worden
(Gold, 1972; 1977). Alternatieve patronen van vrije-tijdsbestedingen blijken
te ontstaan waarbij men meer naar gebieden buiten de stedelijke omgeving
trekt. Een belangrijk aspekt bij het gebruik van parken in de woonomgeving is
de bereikbaarheid.
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Wanneer een park te ver van de woning ligt of moeilijk te voet bereikbaar
is, wordt er weinig gebruik van gemaakt.(Bangs & Mahler, 1970). Daarnaast
is de inrichting van het park van belang. Gold (1977) noemt een aantal mogelijkheden om het gebruik te stimuleren, zoals verbetering van de toegankelijkheden voor voetgangers en fietsers, vergroten van de veiligheid, een meer natuurlijke aanleg en het aanbrengen van voorzieningen als een waterpartij, een
eet- en drinkgelegenheid en speelmateriaal. Verder vermelden Friedmann e.a.
(1978) een evaluatie-onderzoek naar een park in New York. Hierbij werden diverse technieken gebruikt zoals 'behavior mapping', interviews en vragenlijsten
bij beheerders, gebruikers en niet-gebruikers. Hierdoor werden gedetailleerde
gegevens verzameld over de onderdelen van het park die al dan niet veel gebruikt en hoog gewaardeerd werden. Daarnaast konden deze gegevens vergeleken
worden met de aannamen en bedoelingen van de ontwerpers.
Buiten de bebouwde omgeving van steden en dorpen kunnen rekreatie- en natuurgebieden worden onderscheiden. Een goed overzicht van de omgevingpsychologische
aspekten bij dit type omgevingen wordt gegeven door Ittelson e.a.

(1974),

Stringer (1975) en Heirostra & McFarling (1978), terwijl Zube (1976) vooral
ingaat op de planningsaspekten en Peterson (1973) de nadruk legt op het
'management' van gebieden in verband met rekreatie en de mogelijke bijdrage
van omgevingspsychologie hierbij.
In het algemeen worden de volgende drie thema's onderscheiden:
a)

van gebieden die in meer of mindere mate hiervoor zijn
aangelegd en worden beheerd. Het meeste onderzoek op dit gebied is vooral
praktisch en beleidsgericht, terwijl vooral de voorkeuren van de gebruikers
voor verschillende onderdelen van de rekreatiegebieden worden onderzocht.
Hier is ook een duidelijke overlap aanwezig met benaderingen vanuit de
sociologie (zie bijvoorbeeld Klausner, 1976). Ook in Nederland wordt onderzoek verricht op het gebied van rekreatie, zowel in de gebouwde als in de
natuurlijke omgeving, waarvan regelmatig verslag wordt gedaan in tijdschriften zoals Rekreatie (uitgegeven door de Stichting Rekreatie, Den Haag) en
Recreatievoorzieningen

(uitgave: ANWB, Den Haag).

b) 'Hazard-perception' dat wil zeggen, de wijze van waarnemen, 'inschatten',
beleven en reageren van mensen op (natuur)rampen zoals vloedgolven, orkanen,
en sneeuwstormen (zie onder andere Kates (1976) voor een overzicht van onderzoek op dit gebied) •
c)

~~~~~--e~f~f~e~k~t~e~n~

op natuurlijke omgevingen door menselijke aktiviteiten,

waarbij vooral gedacht moet worden aan vervuiling van lucht, water en bodem.
Aan de negatieve, 'stress'-veroorzakende aspekten hiervan werd eerder in dit
hoodstuk al aandacht besteed, terwijl ook mogelijke maatregelen om verschijnselen zoals 'littering' tegen te gaan ineen eerder hoofdstuk werden besproken.
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Onder andere door Dempsey & Zimbardo (1978) wordt in dit verband gewezen
op relaties met de ekologie, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de
onderlinge verbanden binnen de natuur als een eko-systeem.
Ook natuurlijke elementen in de gebouwde omgeving blijken

waardevol. Zo onder-

zocht Kaplan (1973) de psychologische voordelen van het tuinieren en noemen Baron

& Byrne (1977) als belangrijke voordelen van planten in de woonomgeving: het
stress-verminderende effekt en de esthetische kwaliteiten.
Tenslotte blijken met name voor kinderen natuurlijke elementen van groot belang
te zijn.

Tuan

(1978) gaat uitgebreid in op dit onderwerp, terwijl Hart (1974,

1979) zeer gedetailleerd en uitgebreid beschrijft hoe kinderen tijdens hun spel
gebruik maken van natuurlijke elementen, zoals bij het bouwen van hutten of het
maken van miniatuur-landschappen van zand, water en modder.

B. Theoriëen en modellen
Theorieën en modellen over het gebruik van binnen- en buitenomgevingen zijn vrij
schaars. De aandacht is vooral gericht op konkreet, toegepast onderzoek. Als er
al theorieën en modellen zijn ontwikkeld betreft het hetzij zeer algemene modellen over de relatie tussen 'omgeving' en 'gedrag', hetzij meer toegespitste modellen op een klein deelgebied.
Naast de in hoofdstuk 1 genoemde algemene theorieën en modellen, waarin meestal
ook het gebruik van de ruimtelijke omgeving een plaats krijgt, zullen hierna nog
enkele andere behandeld wordt.
Zo hebben Proshansky e.a.

(1970) als een van de eersten een twaalftal basis-uitgangs-

punten van omgevingspsychologie geformuleerd. Gedrag in relatie met een ruimtelijke
omgeving wordt beschouwd als een dynamisch georganiseerd

proces, waarbij de kom-

ponent van zowel de omgeving als het gedrag elkaar wederzijds beïnvloeden. Een
belangrijke aanname in verband met het gebruik van de• omgeving is dar gedrag in een
ruimtelijke omgeving stabiel en konsistent wat betreft tijd en plaats is. Daarom
kunnen karakteristieke gedragspatronen voor een bepaalde omgeving geïdentificeerd
worden.
Wohlwill (1973) illustreert zijn betoog met het volgende 'elementaire schema':

~

E-

B

~~
0
Hierbij staat E voor omgevingsvariabelen zoals karakteristieken
--,---~-~-·

~~n __c,'l_g_.~tel

·--- --- ·~---

of_E;!igS!!];~c:_!"lappen

-----~--

---~--------

i jke omgeving (afmeting, kleur, geluidsniveau, etc.) en B staat voor

gedragsvariabelen zoals gebruikspatronen, exploratie,·maar ook meer kognitieve
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aspecten zoals preferenties en cognitieve kaarten. Tenslotte staat de 0 voor
variabelen die v~v~9~~~~~r:=~--::_i_~~ _op ~e reactie=-s~-~.-:v~a::::.n_, ____ .,_;;__:__,~_-::_:_;_::_cc-=-'='"'-..:;.,c
~~E_2~gevin9,

zoals verwachtingen, motieven en sociale en culturele attitudes

en waarden. Volgens Wohlwill zijn er drie soorten relaties tussen E en B
mogelijk:
1) directe effecten van omgeving op gedrag.
2) indirecte relaties, met persoons-specifieke karakteristieken als intarmedierende variabelen.
3) effecten van gedrag op de omgeving.
Vanuit een sociologisch gezichtspunt behandelt Pastor (1973) een aantal benaderingen van het "woongedrag", waarbij hij de theorieën van Michelson, Gans en het
symbolisch-interactionisme met elkaar vergelijkt. Tenslotte kan nog Mehrabian
(1976) genoemd worden, die zijn algemene theorie over het effect van de omgeving,

met emotionele responsen als intermediërende variabelen, heeft toegepast
op diverse concrete omgevingen variërend van slaapkamers en keukens tot
gevangenissen en winkels. Schooler (1976, p. 285) tracht drie belangrijke
theorieën op het gebied van het effect van de omgeving op ouderen te integreren.
Een belangrijk aspect is volgens Schooler de "competentie" van de ouder wordende
mens om een "congruente", evenwichtige relatie te blijven behouden met de
omgeving.
Wat betreft theorieën en modellen voor specifieke woonomgevingen, deze zullen,
indien aanwezig, behandeld worden in de volgorde waarin deze in de tekst
zijn vermeld.
Pennartz (1975) heeft een model ontwikkeld voor zijn onderzoek naar het "sociaalecologisch" gedrag van mensen binnen hun woning. Het voordeel van dit model is
dat een uitgebreid overzicht van de variabelen die op dit gedrag van invloed
kunnen zijn, gegeven wordt. Deze worden ingedeeld in de volgende vier groepen:
a) sociaal-structurele gezinskenmerken van het gezin, b) sociaal-culturele
gezinskenmerken, c) persoons- en persoonlijkheidskenmerken en d) kenmerken
van de woonsituatie. Eén aspect van het sociaal-ecologisch gedrag wordt
gevormd door de "lokalisering van handelingen" waaronder de gebruikspatronen
van een bepaalde omgeving verstaan worden. In het model wordt echter meer
aandacht besteed aan twee andere gedragscomponenten, namelijk het territoriale
gedrag en het privacy-gerichte gedrag (zie figuur 8.5).
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Figuur 8.5, uit: Pennartz (1975), p.9

De

in hoofdstuk 1 genöemde theorie van Mehrabian wordt uitgewerkt voor

kleuterdagverblijven

door Falender & Mehrabian (1979). De ruimtelijke

en sociale omgeving van deze dagverblijven kan gekarakteriseerd worden
in termen van "emotionele impact" op drie basisdimensies. Op basis
hiervan kan voor iedere omgeving het effect voorspeld worden op het
toenaderings- of voorkeursgedrag van kinderen, via hun emotionele reacties op die omgeving.

'
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Parsons

(~~76)

presenteert een model voor het effect van werkomgevingen op

gebruikers. Hij geeft een aantal relevante aspecten van zowel de afhankelijke
variabele, het gedrag van "werkers", zoals werkactiviteiten, gevoelens, sociale
interactie en motivatie, als de onafhankelijke variabele, de werkomgeving,
zoals bijvoorbeeld voorzieningen, ruimtelijke indeling, milieufactoren
(geluid, temperatuur), uiterlijk. Deze aspecten worden echter alleen gebruikt
om onderzoek op dit gebied te ordenen, terwijl onderlinge verbanden nog niet
duidelijk gelegd worden.
Het gebruik van de woonomgeving heeft ook een duidelijke plaats in het model zoals
dat door Buttimer (1972) is ontwikkeld. Een belangrijk begrip vormt het sociale
referentie-systeem dat werk als een filter bij de manier waarop mensen hun
woonomgeving beoordelen en er gebruik van maken. In onderstaand figuur worden
de verschillende begrippen en hun onderlinge relaties geïllustreerd.

INDIVIDUAL
AN OPERATIONAL MODEL OF SOtiAl SPACE

Figuur 8.6, uit: Buttimer (1972), p.308
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Moore & Young (1978) besteden speciaal aandacht aan de betekenis en het
gebruik van de woonomgeving door kinderen. Zij introduceren een drietal
concepten met behulp waarvan een volledige beschrijving gegeven zou kunnen
worden van het zogenaamde "fenomenale landschap" van kinderen. Hieronder
wordt de omgeving verstaan zoals die in feite wordt qebruikt en ervaren door
kinderen. De drie componenten zijn:
a) "territoria! range", het gebied dat door kinderen gebruikt wordt en dat
kan verschillen in omvang en diversiteit, b) plaatsen, waarmee de ruimtelijke
plek bedoeld wordt waar kinderen zich op richten en gebruik van maken, en
waaraan kennis en verbondenheid gekoppeld kunnen zijn, c) paden, de onderlinge
verbindingen van plaatsen binnen het territorium, die mogelijkheid bieden voor
mobiliteit en continuïteit in ervaring en gebruik.
Gebruik makend van "theoretische modellen en empirisch materiaal uit de
sociale psychologie" houden Westerterp e.a. (197 5) zich bezig met de relatie
tussen woonomgeving en

• Onder andere op grond van de

behoeftenhiërarchie van Maslow worden een aantal functies of voorwaarden
opgesteld voor een woonomgeving. Daarnaast worden een aantal, vooral sociaalpsychologische aspecten onderscheiden aan het gedrag van (snel-)verkeersdeelnemers, en deze blijken op een aantal punten in conflict te komen met
de functies van een goede woonomgeving.
Tenslotte geeft Moore (1975) een aanzet voor een theoretisch raamwerk voor
de relatie tussen kinderen en de

Op grond van vooral

ontwikkelingspsychologische gegevens worden een aantal belangrijke, kwalitatieve
aspecten gepostuleerd voor het gebruik van de natuurlijke omgeving door
kinderen. Hieruit worden een aantal "place qualities" afgeleid waaraan een
natuurlijke omgeving zou moeten voldoen, zoals flexibiliteit, manipuleerbaarheid,
privacy en veiligheid.

C. Methoden en technieken
Experimenteel onderzoek naar het effect van en de reacties op verschillende
binnen- en buitenomgevingen is schaars. De onder II genoemde onderzoeken
naar het effect van basiskarakteristieken zoals breedte en hoogte, van
ruimten zijn voorbeelden van, vrij strikt gecontroleerde, simulatie-onderzoeken.
Hetzelfde geldt voor onderzoeken naar het effect van kamers en de inrichting
en meubilering van ruimten, met name waar in een laboratoriumsituatie bepaalde
aspecten worden gevarieerd en de effecten daarvan worden onderzocht, zoals
bijvoorbeeld bij Maslow & Mintz (mooie-lelijke kamer}en Mehrabian & Diamond
(plaatsing van stoelen).
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Omdat het merendeel van de onderzochte omgevingen niet voldoende reëel gesimuleerd kan worden, vindt veel onderzoek in de vorm van veldonderzoek plaats.
Hierbij worden de

verschillen in gebruik bestudeerd tussen twee of meer

situaties, die verschillen wat betreft omgevingskenmerken. Uitspraken over een
causaal verband zijn moeilijk te doen, omdat o.a. volgens Drew (1971) veel
intermedièrende variabelen een rol spelen, zoals persoonlijkheidskenmerken
en sociale factoren. Een deel van deze problemen kan voorkomen worden door
het gebruik van "quasi-experimentele methoden". Een voorbeeld hiervan is de
studie van Evans & Lovell (1979) naar het effect van ruimtelijke veranderingen
in een school. Ter vergelijking werd een school onderzocht die in zoveel mogelijk
opzichten identiek was aan de "experimentel" school. Weinstein gebruikte een
"time-series design" om de effecten van een

ruimtelijke verandering in een

school te onderzoeken. Door dezelfde klas zowel voor als na de verandering
te bestuderen, fungeerden de leerlingen als hun "eigen controlegroep".
Veel van dergelijk onderzoek vindt plaats in het kader van een evaluatie-onderzoek.
Met name bij de evaluatie van architectonische ontwerpen worden de resultaten
van het evaluatie-onderzoek in het ideale geval "teruggekoppeld" naar de
ontwerper, waardoor een soort cyclus ontstaat, die in onderstaand figuur
wordt weergegeven door Friedmann e.a. (1978).
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Deze auterus beschrijven uitgebreid de verschillende factoren die bij
evaluatie-onderzoek een rol kunnen spelen zoals aspecten van de "setting",
de gebruikers, de ruimtelijke omgeving, het ontwerpproces en de sociaalhistorische context. Het grootste deel van hun boek bestaat uit de presentatie
van een aantal concrete evaluatie-onderzoeken in diverse binnen- en buitenomgevingen. Tenslotte wordt aandacht besteed aan methodologischeaspecten zoals
betrouwbaarheid en validiteit, specifieke technieken van dataverzameling, en
ethische aspecten van evaluatie-onderzoek.
Veel onderzoek naar het gebruik van omgevingen is van beschrijvende aard.
Met behulp van diverse technieken wordt gedetailleerd beschreven welke
activiteiten op welke plaats en op welk tijdstip plaatsvinden (Craik. 1970).
Vooral omdat het hier om studie van het gebruik van een omgeving gaat, worden
verschillende vormen van observatie vaak als dataverzamelingstechniek gebruikt.
Met name de "behavioral mapping" techniek is hiervoor binnen de omgevingspsychologie ontwikkeld (Ittelson e.a.,

~70b;

Sanoff & Coates, 1971). Met

behulp van een plattegrond van de omgeving wordt het gebruik in relatie met
de plaats van handeling vastgelegd. Bij deze techniek wordt ernaar gestreefd
om de gegevens op een betrouwbare en niet-verstorende manier te verzamelen.
Andere technieken zoals interviews en vragenlijsten worden ook toegepast om
een overzicht te krijgen van het gebruik van omgevingen. Wat betreft de woonomgeving worden deze ook genoemd door Hester (1975), die daarnaast nog technieken
noemt waarbij de gebruikers/bewoners zelf betrokken zijn zoals groepsgesprekken
en het bijhouden van een "dagboek" van activiteiten. Een dergelijke actieve
rol bij het verzamelen van gegevens wordt ook gespeeld door kinderen bij
onderzoek naar hun gebruik van de woonomgeving. Sommige onderzoekers laten
zich namelijk door kinderen rondleiden door hun buurt en verzamelen zo waardevolle
en interessante gegevens, die verborgen blijven voor meer "objectieve observatoren"
(Hart, 1979; Bleeker & Mulderije, 1978). Andere technieken op dit gebied zoals
observatie, simulatie en interviews, worden genoemd in een overzichtsartikel
van Moore & Young (1978). Tenslotte kan nog een techniek genoemd worden die
speciaal ontwikkeld is ter beoordeling van de verkeersveiligheid in woonbuurten:
"de conflictmethode". Deze techniek is eerst in een laboratorium ontwikkeld
en daarna in een veldonderzoek teogepast. In de laboratorium-situatie (Güttinqer,
19761 moesten onafhankelijke observatoren video-opnamen van verkeerssituaties
beoordelen op reacties van de verkeersdeelnemers. Hierdoor konden betrouwbare
criteria opgesteld worden om verkeerssituaties te beoordelen. Met name een
"ernstig conflict" tussen verkeersdeelnemers wordt beschouwd als een predietor
voor een werkelijk ongeval. Voor de bruikbaarheid van deze aanname zijn wel
aanwijzingen maar volstrekte zekerheid hierover ontbreekt omdat de mogelijkheid
voor toetsing in Nederland erg klein is, onder andere door het ontbreken van
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(Güttinger, 1976) werd deze conflictmethode toegepast bij de vergelijking
van een traditionele en een experimentele woonwijk, wat betreft verkeersveiligheidsaspecten.

D. Mogelijke implicaties voor ontwerpers
De mogelijke implicaties voor ontwerpers volgen in een aantal gevallen vrij
duidelijk uit de resultaten van het onderzoek dat vermeld is in de verschillende
paragrafen onder A) Stand van zaken. Daarom zullen deze hieronder niet nogmaals
vermeld worden.
Wat betreft kamers kunnen zowel de vorm, de inrichting, aan- of afwezigheid
van ramen en de kleur van invloed zijn op het gedrag van de gebruikers. Lichte
kleuren kunnen bijdragen tot het vormen van een "actieve ruimte", terwijl
donkere kleuren meer rustgevend en ontspannend zullen werken. Verschillende
kleuren of tinten kunnen effectief zijn bij de onderverdeling van ruimten,
bijvoorbeeld voor verschillende activiteiten (Drew, 1971).
De meubilering en met name de plaats van de stoelen blijkt van invloed op
sociale interactie. Bevorderend voor de communicatie en interactie is een
onderlinge afstand van de zitplaatsen van niet groter dan

!

1~

meter en een

onderlinge positie waarbij de stoelen niet naast elkaar staan, maar haaks of
tegenover elkaar.
Naast de eerdergenoemde effecten van ruimtelijke aspecten van scholen kan nog
verwezen worden naar Krovetz (1977) die een uitgebreid overzicht geeft van de
implicaties van diverse studies voor het ontwerpen van schoolomgevingen.
Met name blijken aspecten zoals hoge dichtheid, hoge temperatuur, lawaai de
prestaties en het oordeel van leerlingen negatief te beïnvloeden. Tenslotte
geeft Krovetz een aantal mogelijke ontwerpen voor een schoolgebouw, afhankelijk
van het gekozen onderwijssysteem.

over de stand van zaken al mogelijke implicaties voor het ontwerpen van deze
omgevingen direct af te leiden uit de vermelde onderzoeksresultaten.
In vrijwel alle institutionele

blijken bepaalde veranderingen in de

ruimtelijke omgeving een positief effect te hebben op de gebruikers. Het
betreft hier meestal veranderingen die het massale karakter van deze omgevingen
verminderen zoals onderverdeling van de ruimten, inrichting van ruimten in
overeenstemming,met verschillende activiteiten. Ook het onpersoonlijke karakter
van "instituten" kan veranderd worden door het creëren van privé-ruimten, een
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opstelling van meubilair in zitkamers en eetzalen in kleine groepjes en
zodanig dat sociale contacten bevorderd worden. Tenslotte hebben ook veranderingen
een positief effect, die de ruimtelijke omgevingen een gezelliger en levendiger
aanzien geven en het aanbod en de variatie. van "stimuli".uit de omgeving
vergroten, zoals schilderen van muren e.d. in gezellige kleuren, vloerbedekking,
uiterlijk van het meubilair en variatie in deze aspecten.

Wat betreft de

~~i~~~o~qey!~g~~

is de directe woonomgeving een zeer complex

geheel van verschillende elementen zoals woningen, straten, open ruimten met
veel verschillende gebruikers, waardoor directe "recepten" voor ontwerpers
niet te geven zijn.

~~~~:

(197

bijvoorbeeld geeft een goed overzicht van

al deze verschillendèäspectën uitgaànde van de wensen en behoeften van de
gebruikers/bewoners. Dat er bij de bevolking veel goede en leuke ideeën
leven ter verbetering of inrichting van de woonomgeving blijkt uit het
"Binnenstadsboek" van de Gemeente Rotterdam (1976) waarin de 200 beste ideeën
als resultaat van een prijsvraag zijn gebundeld. Ook in het recent verschenen
boek "De Recreatieve Stad", Dufour (1979) zijn veel voorstellen te vinden om
de stedelijke omgeving aangenamer en meer leefbaar te maken. Het is aan te
bevelen om een woonomgeving zodanig in te richten dat een zo gevarieerd mogelijk
aanbod van mogeli]kheden ontstaat waar verschillende bewqp.er;s.,in verschillende
omstancÜgheden. ge}:)ruik van kunnen maken. Dit geldt vooral voor kinderen als
de meest frequente gebruikers. In dit verband zijn zogenaamde '"ambigue plekken"
zonder specifieke speelvoorzieningen, maar wel met gevarieerde gebruiksmogelijkheden (zoals bijvoorbeeld stoepen, braakliggende terreintjes) van belang
(Coates & Sanoff, 1972). Integratie van "speelaanleidingen" in de totale woonomgeving is te prefereren boven het aanleggen van "aparte" voorzieningen.
Concrete aanwijzingen en richtlijnen hiervoor worden onder andere gegeven door
Allen of Hurtwood (1972), Caoper (1974b) en Stichting Ruimte (1974).
OoK_I1et eerder besproken woonerf vormt een mogelijkheid om de

V:E:!~sçhillende

functies van een woonomgeving zoals ontmoeten, spelen, verkeer, recreatie
beter op

stemmen. Hierbij zijn concrete implicaties voor het

ontwerpen al vermeld. Vooral de zichtbaarheid van de verkeersdeelnemers en het
effectief verlagen van de snelheid van verkeersdeelnemers blijken nog een
probleem te vormen.
Wat het ontwerpen van speelplaatsen betreft zijn in het betreffende gedeelte
over de stand van zaken van het onderzoek op dit gebied al implicaties en
verwijzingen genoemd. Hier kan nogmaals gewezen worden op het belang voor
kinderen van het "creatief" kunnen omgaan met basismateriaal zoals zand,
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water, hout, stenen en vuur, hetgeen onder andere mogelijk is in zogenaamde
"bouwspeeltuinen".
Tenslotte zijn ten aanzien van parken al een aantal aanbevelingen voor verbeteringen van bereikbaarheid en inrichting genoemd, terwijl ook het belang
van natuur en natuurlijke elementen in en buiten de gebouwde omgeving vermeld
is.
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IV EFFECT VAN VERSCHILLENDE WOONVORMEN
Terwijl in paragraaf I van dit hoofdstuk het
~~~·~,._·~-"'-~'"'"--···,•

eventuel~

"ê_t:r.e:E;s-:e:ffec:t"

·---d- _-,-

van verschillende woonvormen is behandeld, . . Z}èl:t.>hierna worden ingegaan

op ~;~>

aantal

gedragsmatige reakties 0~ diverse woonvormen- z;oal.s ..bijv. --

ee9gezinswoningen, flats, etagewoningen, en de ruimtelijke relaties
tûssen_woningen in straat- of buurtverband. Een overzicht vanuit een
omgevingspsychologisch kader wordt o.a. gegeven door Ittelson e.a.
(1974) en Heirostra

&

McFarling (1978, p. 60 e.v.), terwijl Gump (1975)

en Parke (1978) een overzicht geven speciaal wat betreft kinderen.
~--·-~--

Het gaat hier om een vrij ruim en moeilijk af te grenzen onderwerp,
waarbij er wel naar gestreefd is om onderscheid te maken tussen gedragsmatige reakties én de waardering en beleving van verschillende woonvormen en de ruimtelijke aspecten van woonsituaties. Tevens is er een
grote "overlap" met onderzoek vanuit de omgevingssociologie c.q. de
sociologie van het bouwen en wonen. Zie hiervoor bijvoorbeeld Michelsen (1976, 1977) en wat betreft de Nederlandse situatie Burgers (1976)
en Tacken & de Kleijn (1979), terwijl in het Handboek Bouwen en Wonen,
onder redactie van Deben e.a. (1974) een aantal artikelen zijn opgenomen over woongedrag en het gebruik van de woonsituatie.
In deze paragraaf zal op een drietal onderwerpen nader worden ingegaan:
4.1. de relatie tussen woonvormen en sociale contacten
4.2. de relatie tussen woonvorm en criminaliteit, in verband met zgn.
"defensible space"
4.3. het effect van het wonen in hoogbouw, met name op het gedrag van kinderen.

A. Stand van zaken
4.1. Relatie tussen woonvorm en sociale kontakten.
Dit onderwerp is al relatief vroeg in de "geschiedenis" van de omgevingspsychologie bestudeerd. Het eerste,bekende onderzoek op dit terrein werd
uitgevoerd door Festingeren zijn collega's (1950). Zij bestudeerden de
mate waarin ruimtelijke factoren van invloed waren op vriendschapsPC:-t:E?E!E:JL.en opinies van bewoners ,

wijken waarin veteranen uit de

Tweede Wereldoorloq met hun gezinnen gehuisvest werden.
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Dit had een onderzoektechnisch voordeel dat alle gezinnen op hetzelfde
moment in de wijk kwamen wonen en dat er weinig bestaande kontakten
waren. Verder werden de beschikbare huizen "at random" aan de gezinnen
toegewezen. In het onderzoek

C """_."......)o:.--,..-.(""._..~..........,......A<'·-·_,.,.,""~-·~--· ~"'--

,sorroi.J:l.9...".:tn

"Qleek.dat..de.bel_~ngrijkste factor die
,,, ' '•• ·•-·<- ,,,,,,,_·,~.,_-.,.,.'-'-·-••--·~. -~-·-·•e··-,.~....._.

vri_:_I1~~~!:~1?~!èelijke

de

relaties beïnvloedde

beid van de voordeuren van de huizen was. Hoe kleiner deze afstand, des
t,e groter was de kans op onderlinge vriendschap. De zo ontstane sociale
kontakten bleken-

op~hun·Berirt

weer de opinies en attitudes, vooral over

locale zaken, te beïnvloeden. De specifieke omstandigheden bij dit onderzoek waren enerzijds methodologisch een voordeel, maar anderzijds
ook een beperking omdat vergelijkbare omstandigheden weinig voorkomen,
waardoor generalisatie van de resultaten moeilijk is. In later onderzoek
over dit onderwerp, dat goed wordt samengevat door Gutman (1966), Michelsen
(1976) en Saarinen (1976) , bleek naast de fysieke nabijheid ook de sociale
homogeniteit van invloed te zijn op de vorming van vriendschappen. De kans op
vriendschap is groter bij overeenkomst in eigenschappen als inkomen, sociale
status en fase in de levenscyclus.
Dit type onderzoek-wordt vaak aangehaald in het kader van debatten over
het "fysiek determinisme". Zo begint Michelsen (1976) zijn hoofdstuk
hierover als volgt: "There is an unwritten rule that anyone writing on
the social influence of architecture must quote Winston Churchill's
statement ••.. : We shape our buildings, and afterwards our buildings
shape us". (op.cit p. 168). Na een overzicht van onderzoek naar de al
dan niet bepalende invloed van ruimtelijke structuur op sociaal gedrag,
concludeert Michelsen da"!=:_.!1l:i-J!!telijke
in,.vloed hebben op vormen van sociaal

faotoren._ÇI~l1

gedrag~.

eenduidige en directe

maéiE.él.§lt deze as!?ecten

alleen een rol spelen onder bepaalde voorwaarden zoals werkelijke of
waargenomen homogeniteit binnen de bevolking en een behoefte aan wederhulp of steun. Ook Gans (1974b en Mereer (19751 komen tot vergelijkbare genuanceerde uitspraken.
In verschillende onderzoeken blijkt het relatieve gewicht van de twee
belangrijke factoren nabijheid en homogeniteit, bij hun invloed op sociale kontakten te verschillen. Zo vonden Athanasiou e.a. (1973) dat
overeenkomst in fase van de levenscyclus bepalend is voor de vorming
van vriendschappen, onafhankelijk van de afstand tot vrienden. De overeenkomst in sociale status bleek juist weer van belang bij het al dan

-239-

niet ontstaan van vriendschappen tussen buren. In een recent Nederlands
onderzoek hebben Danz & Lengkeek (1979) de invloed van het wonen in
"schakelflats" op gezondheid, tevredenheid, contacten tussen buren en
gebruik van de woonomgeving bestudeerd. De onderzoekers beschouwden onf

derling contact als een intermediërende variabele tussen homogeniteit
van de bewoners en welbevinden in de woonsituatie. Een duidelijke relatie tussen contact en welbevinden werd in het onderzoek niet gevonden.
Ook voor een duidelijke substantiële invloed van homogeniteit op het
onderlinge contact werden onvoldoende aanwijzingen gevonden, waardoor
de auteurs geen duidelijke uitspraken kunnen doen over de relaties
tussen de verschillende variabelen.
4.2.

factoren en criminaliteit
Op het eerste gezicht lijkt het bekende onderzoek van Newman (1972),
met een aanvulling in (1975), een voorbeeld in het kader van het fysiek
determinisme. Hij bestudeerde namelijk de invloed van ruimtelijke aspecten van de woning en de woonomgeving op crimineel gedrag en wel vooral agressie en vandalisme. Hoewel dit hem vaak verweten wordt, besteedt
Newman wel degelijk ook aandacht aan de rol van sociale en

ma~tschappe

lijke factoren bij criminaliteit. Hij legt echter de meeste nadruk op
mogelijkheden in het ruimtelijke ontwerp om criminaliteit tegen te gaan.
Twee aspecten zijn hierbij vlg. Newman van belang. In

de eerste plaats

een duidelijker markering en omschrijving van verschillende ruimten:
openbaar, semi-openbaar en privé. En in de tweede plaats betere mogelijkheden voor een constant overzicht van de bewoners over vooral openbare
ruimte, waardoor vreemdelingen makkelijker gesignaleerd kunnen worden.
Hierdoor ontstaat zgn. "defensible space", wat vooral bij flatgebouwen
van groot belang is. (Zie verder Mercer, 1975; Saarinen, 1976 en o.a.
Ward (1973) over vandalisme).
Sinds het boek van Newman in 1972,is de belangstelling voor dit onderwerp sterk gegroeid. Zo verscheen een bibliografie van literatuur op het
gebied van ruimtelijk ontwerp en criminaliteit (White, 1976) en onder
andere een artikel van Wilsen e.a. (1977) met voorbeelden van projekten
waarbij "defensible space" bij flatgebouwen is gecreëerd. Verder werd
door het tijdschrift American Behaviaral Scientist (1976) Vol 20 (2),
een themanummer gewijd aan criminaliteit en de ruimtelijke omgeving.

-240-

Hierin wordt door Jeffrey (1976) in een artikel een aantal

algemene ge-

dragsmodellen ter verklaring in crimineel gedrag gepresenteerd. In oudere
modellen was geen plaats voor de rol van de ruimtelijke omgeving. Jeffrey
pleit voor een nieuwe benadering van de criminologie waar aandacht is
voor zowel de psychebiologische aard van de misdadiger als voor de ruimtelijke omgeving van de misdaad. Tenslotte pleit Mawby (1977) voor een
betere definitie van het begrip "defensible space", onder andere op grond
van een replicatie-onderzoek waarbij weinig verschillen in criminaliteit
werden gevonden in woningprojecten die volgens de "defensible snace
criteria" van Newman wel van elkaar verschilden.
Ook in Nederland staat dit onderwerp in de belangstelling. Zo gaven Cachet
(1977) en v. Laere (1979) een overzicht van onderzoek op het gebied van
criminaliteit en woonomgeving. Ook werd een polemiek gevoerd tussen Hoefnagels en v. Weringh over de rol van architectuur bij het veroorzaken van
criminaliteit.

Hoefnagels (o.a. 1974) adviseert, aan de hand van gegevens

over de Rotterdamse wijk Ommoord, de advocaat van jeugdige criminelen aldaar ontslag van rechtsvervolging te bepleiten wegens "architectonische en
planologische

ontoerekeningsvatbaarheid~'

Hij beschouwt de misdaad als een

signaalfunktie en ommoord als een onoverzienbare wijk zonder menselijke
maat, waarvan criminaliteit een gevolg zou zijn. Van Weringh (1977) verwijt Hoefnagels, terecht, zijn uitspraken niet met onderzoek te ondersteunen, terwijl ook het door Hoefnagels gepresenteerde alternatief, namelijk
het wonen in een dorp, als weinig reëel wordt gekenschetst. Tenslotte viel
de uitnodiging van de gemeente Amsterdam aan Newman om onderzoek te doen
en advies te geven over woonproblemen in de Bijlmer, met name bij de bewonersvereniging niet in goede aarde. (Lewin, 1979).
4.3. Het effect van het wonen in hoogbouw, met name op kinderen.
On de eventuele stress-veroorzakende effecten van flats als woonvorm is
in een eerdere paragraaf al ingegaan. Hierbij bleek dat met name kinderen
een kwetsbare groep vormen in dit verband en dat vooral voor hen de woonvorm een belangrijke omgevingsvariabele kan zijn. Zo vond Fanning (1967)
in zijn bekende onderzoek naar gezinnen in flats, twee belangrijke verschillen tussen bewoners van flats en eengezinswoningen: meer infecties
van de luchtwegen bij kinderen en jonge vrouwen en meer psycheneurotische
klachten bij vrouwen. Volgens Fanning hangen beide problemen samen met
het feit dat gezinnen in flats meer aan huis gebonden zijn waardoor ze
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zowel minder in de buitenlucht komen, als minder sociale contacten kunnen
ontwikkelen. De gebondenheid aan huis, de gehorigheid van de woning en het
ontbreken van een mogelijkheid om zonder gevaar, vrijelijk naar buiten te
gaan, worden vaak als belangrijke nadelen van het wonen in een flat voor
kinderen gezien (zie bijv. Gregoire, 19711.
Zowel (Gump (1975} als Mereer (1975) geven een goed overzicht van opvattingen en onderzoek op dit gebied en concluderen ook dat vooral voor gezinnen
met jonge kinderen de flat als woonvorm duidelijke nadelen heeft. Zowel
binnen als buitenshuis ontbreken de mogelijkheden voor kinderen om voluit
en onbelemmerd te spelen.

Kinderen die in flats wonen blijken korter en

minder vaak buiten te spelen dan kinderen die in eengezinshuizen wonen.
Ouders durven hun kinderen moeilijker zonder toezicht buiten te laten spelen. Wanneer kinderen dan naar buiten willen of mogen, geeft dit andere
moeilijkheden. De liften zijn soms niet ingericht op gebruik van kinderen.
De knopjes zitten bijvoorbeeld te hoog, waardoor bovendien kinderen die
op hogere verdiepingen wonen nog ernstiger benadeeld worden, of het gebruik
van de lift is verboden voor kinderen zonder geleide waardoor ze aangewezen
zijn op volwassenen. Vaak is de buitenomgeving van flats niet adequaat ingericht. Het tocht of waait vrijwel altijd tussen hoge flats en verder is
een groot deel van het buitenterrein een deel van de dag in de schaduw gelegen, waardoor het te koud is en niet plezierig om daar te spelen.
Jephcott (1971) bestudeerde de verschillende aspecten van het wonen in
hoogbouw. Zij concludeert dat afgezien van eventuele sociale implicaties
er al drie belangrijke argumenten zijn om geen flats meer te bouwen:
a. de bouwkosten

zeer hoog.

b. de totale benodigde oppervlakte is bij een gelijk aantal woningen ongeveer even groot voor flats als voor eengezinswoningen.
c. flats "vervuilen de horizon" tot op grote afstand.
In deze studie werden de bewoners van een groot aantal flatcomplexen in
Glasgow uitgebreid ondervraagd. Duidelijke problemen vormden de

anonimi~

teit van het wonen in flats, de service en faciliteiten in de flat

waar~

bij vooral over de liften veel geklaagd werd, en de relatie met de woning ....
bouwvereniging onder andere wat betreft het onderhoud. Ten aanzien van de
kinderen bleek duidelijk het gebrek aan goedespeelmogelijkheden, zowel
binnen als buitenshuis een probleem te vormen.
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Ook Stewart (1970) concludeert na een onderzoek bij flatcomplexen in

ver~

schillende delen van Engeland dat het merendeel van de gezinnen met kinderen die in een flat wonen ontevreden zijn met deze vorm van wonen.
Ook in Nederlands onderzoek wordt deze trend bevestigd (bijv. Pennartz
e.a., 1967). Zij vonden dat in eengezinshuizen de eigen tuin voor het kinderspel een belangrijke rol speelt, met name voor peuters. Bij flatwoningen kan een zgn. "woonbalkon" weliswaar enige verbetering brengen, maar
de meerderheid van de ondervraagde bewoners vond dat het woonbalkon een
tuin niet kan vervangen.
Tenslotte is het feitelijk gedrag van kinderen die in flats met vier woonlagen wonen bestudeerd door middel van observatie in een onderzoek van
de Jong- v.Lochem (1974}. Zij bestudeerde het gebruik van de galerij als
speelgebied. Hierbij werd een duidelijke relatie met leeftijd gevonden;
jongere kinderen maakten meer gebruik van de galerij. Verder bleek de
hoogte van de woonlaag een rol te spelen: kinderen die op de 2e woonlaag
of hoger woonden, speelden vrijwel uitsluitend op de galerij, terwijl
kinderen van de 1e woonlaag en de begane grond veel meer zowel de galerij
als het gebied rond de flat voor hun aktiviteiten gebruikten.

B. Theorlëen en modellen
Ten aanzien van het effect van verschillende woonvormen op het gedrag zijn
er weinig specifieke theorieën

of modellen. Zoals gezegd worden enkele

van de hier behandelde onderwerpen nogal eens geplaatst in de discussie
over het fysisch determinisme. De onenigheid bestaat hier vooral over het
relatieve aandeel van enerzijds ruimtelijke en anderzijds sociale factoren op het gedrag. Vooral het verzamelbegrip "sociale factoren" wordt
door diverse auteurs steeds op verschillende wijze en in verschillende
mate uitgewerkt, waardoor onderlinge vergelijking en aansluiting wordt
bemoeilijkt.
Bij de invloed op sociale contacten worden vooral aspecten als overeenkomst in sociale status en in fase in de levenscyclus als relevant gezien. Daarnaast worden telkens andere aspecten als interveniërende variabelen aangevoerd, zoals cognitieve complexiteit van de bewoners. (Zalot
e.a. 1977) en gebruikspatronen van de woonomgeving (Danz & Lengkeek,
1979) .
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Ook wat betreft de invloed op vandalisme worden sociale factoren als mede
van belang gezien (bijv. Newman, 1972). Verder probeert Jeffry (1975)
vanuit de criminologie een algemeen model ter verklaring van crimineel
gedrag te construeren, waarin individuele, sociale en ruimtelijke factoren een plaats krijgen.
Ten aanzien van het effect van woonvorm en met name van flats op het gedrag
van kinderen zijn geén specifieke theorieën of modellen bekend.

C. Methoden en technieken
Van de drie algemene methoden van onderzoek die in hoofdstuk 1 genoemd
zijn, komt experimenteel onderzoek naar het effect van verschillende woonvormen vrijwel niet voor. Dit hangt vooral samen met het onderwerp van
studie, waardoor onderzoek in het veld meestal noodzakelijk is. Hierdoor
is de onderzoeker niet in staat om alle relevante variabelen te controleren
of te manipuleren. Ook kunnen de "proefpersonen" niet willekeurig aan
verschillende condities worden toegewezen. Een uitzondering hierop vormen
de studies .van Festinger e.a. (1950) en Fanning (1967), die de kenmerken
van een veldexperiment hebben. De bewoners van de onderzochte woonbuurten
kwamen er namelijk allen op hetzelfde tijdstip en onder ongeveer gelijke
omstandigheden wonen. Daarnaast zouden de verschillende woningtypen willekeurig aandebewoners zijn toegewezen, hoewel dit met name voor het onderzoek van Fanning betwijfeld wordt. Het is namelijk waarschijnlijk dat
militairen die hoger in rang zijn , meer kans hebben op toewijzing van een
eengezinshuis dan op een flat.
eerrelationeel onderzoek naar het effect van verschillende woonvormen is
meer gebruikelijk. In het algemeen worden twee condities met elkaar vergeleken wat betreft hun effect op het bestudeerde gedrag, zoals flats eengezinswoning of hoogbouw of etagewoning. Ook wordt wel een situatie waarin een relevant geacht kenmerk, zoals: "defensible space" aanwezig is,
vergeleken met een situatie waarin dit afwezig is, waarbij andere omstandigheden zoveel mogelijk vergelijkbaar worden gehouden.
Tenslotte vindt veel explorerend-beschrijvend onderzoek plaats waarbij
een bepaald verschijnsel bijvoorbeeld speelgedrag van kinderen in hoogbouw
wordt beschreven en geïnventariseerd. Hieruit kan dan een meer nauwkeurige
vraagstelling voor eventueel nader, correlationeel, onderzoek worden afgeleid.

-244-

Bij onderzoek naar de effecten van verschillende woonvormen wordt in de
meeste gevallen gebruik gemaakt van de dataverzamelingstechniek van het
"survey" door middel van interviews of vragenlijsten, waarbij informatie
verzameld wordt over het gedrag van de bewoners. Op meer directe wijze
gebeurt dit soms door middel van externe of participerende observatie.

D. Mogelijke implicaties voor ontwerpers
Wat betreft de relatie tussen woonvormen en sociale .contacten kunnen
slechts algemene implicaties worden
dat zowel fysieke nabijheid als

omschrev~Sn•

Weliswaar is het duidelijk

homogeniteit een belangrijke rol

spelen, maar over de mate waarin deze factoren sociale contacten beïnvloeden is minder bekend, terwijl dit ook van de concrete situatie zal afhangen. Op grond hiervan doet o.a. Gans (1974c) de aanbeveling om bij
het opstellen van bestemmingsplannen niet op weloverwogen wijze te oroberen een specifiek sociaal patroon te creëren, maar er naar te streven
een maximale keuzevrijheid tot stand te brengen. Zowel bewoners die een
groot aant.al visuele en sociale contacten wensen, als zij die een meer
geisoleerde situatie prefereren, zouden beiden aan hun trekken moeten
komen. Verder legt Gans de nadruk op het belang van voorlichting hierover
aan toekomstige bewoners. Ook Danz & Lengkeek (1979) vinden voorlichting
over de te verwachten situatie en eventueel reeds ontstane woonpatronen
van belang voor toekomstige bewoners. Zij vonden dat de gemeenschappelijke
ruimten in de onderzochte flatgebouwen slechts voor een beperkt aantal,
specifieke activiteiten, vooral voor het spelen van kinderen, werden gebruikt. Hieruit wordt geconcludeerd dat "verdere toepassing van dit soort
gemeenschappelijke ruimten in gestapelde bouw aanbeveling verdient op lokaties waar die (specifieke} doelgroepen mogen worden verwacht."
Ten aanzien van de relaties tussen ruimtelijke aspecten en criminaliteit
en met name vandalisme zijn door een aantal auteurs gedetailleerde aanbevelingen gedaan. Zo richten Leater & Matthews (1973) zich speciaal op voorzorgen die genomen kunnen worden, vooral in de ontwerp-en constructie-fase om.
de kans op vandalisme bij gebouwen zo klein mogelijk te maken. Op grond
van een uitgebreide inventarisatie van concrete gevallen van vandalisme
in diverse situaties stelden zij een uitgebreide 1

st richtlijnen op, ten

aanzien van aspecten zoals de algehele planning, details in het ontwerp,
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gebruikte materiaal, de afwerking van verschillende onderdelen zoals bijvoorbeeld: deuren, liften, verlichting en regenpijpen.
Newman
te

(1~_:72,

creë~en..

p. 187 e.v.) geeft

aanbevelingenom,~,tneer

zgn.

"d~f'E:nsible

space"

Wat betreft de ruimtelijke omgeving en het ontwerp van ge-

bouwen·····-·".
w~rden:<:>nÇI.e!:/9-tl!iere de volgende implicaties genoemd:
-

/.-

-··~

(~Vermijden van het bouwen van te hoge () 6 etages) en te. grote flatgebouwen
omdat door de massaliteit de bewoners elkaar niet meer(her)kennen,wat
tot anonimiteit en geringe identificatie leidt.
- È'ttn betere zichtbaarheid van openbare ruimten zowel van binnen-als van
·-·"'buitenuit, door o.a.

~~~~1

gunstige plaatsing van ramen, deuren en verlichting

geleidelijke overgang van privé naar openbaar terrein, met een dui-

tiétijke afscheiding waardoor de grenzen goed herkenbaar zijn, met behulp
van o.a. heggen, trappen, verandering van bestrating.
(Zie ook v. Laere, 1979}.
Tenslotte lijkt de beste aanbeveling in verband met de invloed van hoogbouw op kinderen, om gezinnen met vooral jonge kinderen niet in flats te
huisvesten of als dit niet mogelijk is op een zo laag mogelijke verdiéping.
Verder verdienen de speelmogelijkheden bij flats waar wel kinderen wonen
extra aandacht. Het gaat hierbij om ruimte en mogelijkheden zowel binnen-,
als buitenshuis. Jongere kinderen spelen graag in de buurt van hun ouders
of andere volwassenen, maar tegelijk hebben ze behoefte aan contact met
andere kinderen. In flats is een gemeenschappelijke ruimte of speelzaal,
liefst met een buitenterrein, onder toezicht van ouders of met meer officiële begeleiding een mogelijke oplossing voor de spelbehoefte van jonge
kinderen. Kinderen van de lagere schoolleeftijd hebben al meer ruimte
nodig die geschikt is voor hun activiteiten, maar nog wel dicht bij school
en huis, terwijl oudere kinderen niet aan de directe omgeving gebonden
zijn, maar wel behoefte hebben aan "plekken" om bij elkaar te komen etc.
Zo stellen verschillende leeftijdsgroepen hun eigen eisen aan de omgeving,
die door de ontwerper zoveel mogelijk geïntegreerd moeten worden. Onder
andere Caoper & Hogue (1976) geven hierover uitgebreide informatie en
suggesties.
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HOOFDSTUK 9 ECOLOGISCHE PSYCHOLOGIE
A. Stand van zaken
Het woord ecologie wordt op verschillende manieren en in verschillende
samenstellingen gebruikt. Hierbij worden ook een aantal verschillende
betekenissen gebruikt. In de meest algemene zin houdt ecologie zich
bezig met de relaties tussen een organisme en zijn natuurlijke omgeving.
Oorspronkelijk stamt deze benadering uit de biologie waarbij met name
dierlijke en plantaardige organismen en hun natuurlijke omgeving bestudeerd
worden. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de effecten van menselijke
activiteiten zoals het gebruik van pesticiden of het uitvoeren van ruilverkaveling op "het milieu". Organismen en hun omgeving vormen samen een
zogenaamd "ecosysteem", waarin complete onderlinge relaties bestaan met
als belangrijke kenmerken: systematisch, dynamisch, onderling afhankelijk
en "self-maintaining" (Dempsey
Vanuit bovengenoemd
ecologie"

&

Zimbardo, 1978).

biologisch perspectief houdt men zich in de "humane

bezig met de relatie tussen mensen en "natuurlijke" omgeving,

waarbij kernbegrippen als populatie, "ecologische nis" en territorium
met elkaar in verband gebracht worden. (Boughey, 1974). Daarnaast wordt
echter de term "human ecology" ook gebruikt om een stroming binnen de
sociologie aan te duiden, namelijk de "Chicago-school", waar in de 20er
en 30er jaren begonnen werd met onderzoek dat zich vooral richtte op de
verdeling van stress en ziekten binnen een stad of een gemeenschap als
een functie van economische en maatschappelijke factoren. Voortbouwend
op deze traditie wordt momenteel de urbane ecologie als apart gebied
onderscheiden, waarbij men zich enerzijds beperkt tot de stedelijke omgeving,
maar anderzijds de bijdragen vanuit sociologie en geografie tracht te
bundelen in een interdisciplinaire benadering (Berry & Kasarda, 1977).
Verder wordt het begrip sociale ecologie gebruikt. Dit gebeurt ook weer
op verschillende manieren zoals door Chase (1974b), als algemene aanduiding
van sociaal gedrag in een ruimtelijke omgeving, maar toch vooral door
Moos en zijn medewerkers (bijvoorbeeld Moos, 1975,

~76a;

Moos & Insel,

1974). Zij willen hiermee niet een apart onderzoeksgebied creëren, maar
juist de benaderingen vanuit diverse disciplines integreren, waarbij
het individu de basiseenheid van onderzoek vormt. Belangrijke aspecten
vormen een synthese tussen ruimtelijke en sociale omgeving, nadruk op
"the individual's adaptation, adjustment, and coping with the environment".
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Daarnaast moet sociale ecologie een bijdrage leveren aan het oplossen
van individuele en maatschappelijke problemen, en streven naar een
vergroting van "de kwaliteit van het bestaan".
Tenslotte wordt voor verschillende gebieden gesproken van een "ecologische
benadering" wanneer met name aandacht besteed wordt aan de context of
"de omgeving" van het betreffende onderwerp, zoals bij de menselijke
ontwikkeling (McGurk, 1977); het wonen (Van Leeuwen, 1977); oudere mensen
(Nahemow & Lawton, 1973); en besluitvorming t.a.v. de ruimtelijke omgeving
(Craik, 1972).
Het begrip ecologische psychologie wordt speciaal gebruikt voor een benadering
van de onderlinge relaties tussen mensen en hun omgeving zoals die voornamelijk
is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Roger Barker. In dit hoofdstuk
zal hierop nader worden ingegaan. Eerst wordt het ontstaan en de ontwikkeling
van de ecologische psychologie beschreven, waarna een aantal kenmerken en
belangrijke begrippen zullen worden belicht. Tenslotte volgt een overzicht
van de huidige stand van zaken, zowel binnen de ecologische psychologie
in het algemeen, als op een aantal specifieke onderzoeksgebieden. Zoals
gebruikelijk wordt aan het eind van het hoofdstuk nog ingegaan op de
aspecten: theorieën en modellen, methoden en technieken, en mogelijke
implicaties voor ontwerpers.
Voor een uitgebreid overzicht op dit gebied kan verwezen worden naar Barker
(1968), Wicker (1979a 1 b), Price (1976), terwijl Gump (1975) zich vooral
richt op ecologische psychologie en kinderen, en Sobal (1976) vooral een
uitgebréide bibliografie geeft. Daarnaast geven twee readers, onder redactie
van Barker (1963 1 1978) een goed overzicht van de ontwikkeling 1 onderzoek,
theorieën en methoden binnen de ecologische psychologie.
De hierboven genoemde ecologische benaderingen binnen de biologie en de
sociologie vormen één van de pijlers waarop de ecologische psychologie
gebaseerd is, vooral wat betreft de methode van onderzoek. De relaties
tussen organismen en hun omgeving werden bestudeerd door observatie en
registratie van de natuurlijke "loop van de gebeurtenissen". De methode
was zodanig dat de invloed van de onderzoekers op de bestudeerde processen
zo klein rnagel

k was. Een tweede basis werd gevormd door de ecologische

benadering binnen de psychologie, die met name door Lewin is ontwikkeld.
Hij introduceerde het begrip "psychologische ecologie", waarbij hij er
vanuit ging dat het gedrag van individuen en groepen verklaard kon worden
door bestudering van de mogelijkheden en beperkingen van hun omgeving
(Lewin, 1951). Het begrip "omgeving" werd hierbij vrij ruim opgevat en aan de
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ruimtelijke omgeving werd geen speciale aandacht besteed. Verder
beschouwde Lewin de invloed van de omgeving op het gedrag als indirect,
met de waarneming van de omgeving als tussenliggende variabele. Ook
Brunswick hield zich vooral met waarnemingspsychologie bezig. Zijn
ecologische oriëntatie bleek vooral in zijn methoden van onderzoek.
Als grote nadelen van het laboratoiumexperiment beschouwde Brunswick het
kunstmatige en niet-representatieve karakter van de situatie. Hij vond
dat stimulussituaties op representatieve wijze vertegenwoordigd moeten
zijn, in relatie met hun frequentie in de werkelijkheid. Daarom was hij
van mening dat organismen in hun natuurlijke ecologische omgeving bestudeerd
moesten worden om te kunnen begrijpen hoe ze functioneren (Brunswick, 1956).

Zowel Barker als zijn collega Wright, beiden leerlingen van Lewin, kozen
deze ideeën als uitgangspunt voor het ontwikkelen van de ecologische
psychologie. In een artikel in 1949 gaven zij een eerste aanzet hiertoe.
Zij bepleitten een wetenschappelijke bestudering en beschrijving van juist de
"dagelijkse" sociale en ruimtelijke omgeving van mensen en hun gedrag
hierin. Hierdoor kon het effect van deze omgeving op gedrag, perceptie
en gevoelens worden vastgesteld. Verder vermeldden zij de beperking dat
de meeste psychologische kennis gebaseerd is op studie van reacties van
mensen op experimentele condities in een laboratorium of van responsen
op psychologische tests. Weinig daarentegen was bekend over het effect
van de werkelijke, dagelijkse omgeving op mensen en hun reacties in verschillende situtaties. Met de bestaande methoden werd alleen onderzocht
hoe mensen zouden kunnen reageren in kunstmatige situaties, maar niet
hoe mensen feitelijk reageren onder reële omstandigheden. De belangrijkste
bron van gegevens werd gevormd door een nauwkeurige beschrijving van de
zogenaamde "stream of behavior" (Barker, 1963). Barker & Wright begonnen
met de beschrijving van minuut tot minuut van het gedrag van een aantal
kinderen gedurende één dag. Het verslag van 1 dag van 1 kind is gepubliceerd
en beslaat 435 bladzijden (Barker & Wright, 1951). De belangrijkste
conclusie van deze studie was dat het gedrag van kinderen nauwkeuriger
voorspeld kon worden op grond van de situatie waarin het kind zich bevond,
dan op grond van individuele eigenschappen van het kind. In de loop van
de dag veranderde het gedrag van een kind wanneer de directe omgeving
veranderde, en in dezelfde omgeving gedroegen verschillende kinderen
zich op vergelijkbare manier. Hoewel in een bepaalde situatie in principe
een grote variatie aan gedrag mogelijk is, worden in feite maar een zeer
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bepe:r.:kt aantal gedr.agingen waargenomen. Uiteraard blijven er individuele
verschillen bestaan, maar de nadruk wordt vooral gelegd op het effect
van een bepaalde situatie.
Een belangrijk begrip hierbij vormt de "behavior setting", dat beschouwd
kan worden als de basiseenheid of wel bouwsteen van de ecologische
psychologie. Een behavior setting bestaat uit een bepaalde ruimtelijke
omgeving én een daarbij behorend vast gedragspatroon, zoals bijvoorbeeld
een kerkdienst, een voetbalwedstrijd of een muziekles.Wicker (1979a, p.8)
noemt als zeer toepasselijk voorbeeld het "Midwest Psychological Field
Station" dat door Barker en Wright werd opgericht in een klein plaatsje
in Kansas,usA om van daaruit hun veldonderzoek te verrichten. Gedurende

20 jaar fungeerde het field station als zodanig, terwijl Barker, Wright
en andere medewerkers ook in het plaatsje zelf gingen wonen om door
middel van participerende observatie meer kwalitatieve informatie te
verzamelen. Barker (1979) illustreert op origihé1e manier het begrip
behavior setting in een autobiografie in de vorm van een beschrijving van
de belangrijke behavior settings die in zijn leven achtereenvolgens
een rol hebben gespeeld. Aan·de hand van bovengenoemd "field station"
bespreekt Wicker (1979a) de volgende belangrijke kenmerken van een
"behavior setting":
a) Het is een reëel, tastbaar begrip en geen kunstmatige, abstracte
constructie. Er zijn duidelijke grenzen wat betreft plaats en tijd.
Zo fungeerde het "field station" op werkdagen tussen 9 en 5 uur in een
bepaald gebouw in de stad.
b) Er zijn twee soorten componenten te onderscheiden, mensen (onderzoekers,
een technicus, secretaresses) en voorwerpen (typemachines, tafels,
stoelen).
c) De mensen maken gebruik van de voorwerpen volgens een vaste volgorde
van gedrag, een vast "programma". (Secretaresse typt rapporten, telefoneert;
onderzoekers "verrichten onderzoek"}.
d) Tussen de verschillende componenten van de "behavior setting" bestaat
een "synomorfe" relatie, d.w.z. het gedrag van de mensen en de voorwerpen
zijn op elkaar afgestemd en gecoördineerd, en vormen een samenhangend
geheel.
e) De mensen in een behavior setting hebben verschillende posities die
geordend kunnen worden op basis van invloed en verantwoordelijkheid.
Zo stond wat dat betreft de directeur "hoger" dan de concierge.
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B~nnen ~en beha~ior

setting

~ijn

de mensen vervangbaar, zonder dat

de andere onderdelen en het "programma" veranderen.
g)

Voor de instanthouding is een bepaald minimum aantal personen nodig.

h)

Behavier settings zijn zichzelf-regulerende, actieve systemen, Enerzijds
beperkt de setting mensen in hun gedrag, maar anderzijds kunnen mensen
weer bepaalde elementen van een behavier setting veranderen.

A behavioY'
setting is a bounded, seZf-PeguZated and OY'dePed system composed of PepZaceabZe
human and nonhuman components that intePact in a synchPànised fashion to
caPY'Y out an oPdePed sequence of events caUed the setting pPogPam 1'. (op.cit. ,p

Deze kenmerken worden door Wicker (1979a) als volgt samengevat:

11

Behavier settings hebben een dynamisch karakter, waarbij door een voortdurende
interactie tussen de mensen en andere aspecten van de setting een stabiele
toestand met een vast patroon ontstaan. Deze zgn. "behavior -environment
congruence" (Wicker, 1972) wordt bereikt en in stand gehouden door middel van
verschillende mechanismen. De belangrijkste zijn volgens Barker: het waarnemingsmechanisme waarmee informatie over gebeurtenissen in de "setting"
wordt opgenomen en een uitvoerend mechanisme waar beoordeeld wordt of de
waargenomen informatie adequaat is voor de bepaalde setting. Barker neemt
verder aan dat mensen actief een setting waarin ze participeren in stand
houden omdat zij hierdoor voldoening (satisfactie) verkrijgen bij het bereiken van hun doelen. Verder worden nog twee mechanismen veronderstelt die in
werking treden wanneer de stabiliteit van de setting bedreigd wordt. In de
eerste plaats een "deviation-countering"-mechanisme waarbij "afwijkend" gedrag of een minder ideale toestand gecorrigeerd wordt. In de tweede plaats
een "vetoing"-mechanisme waarbij een afwijkende component van de setting verwijderd wordt en niet zoals in het eerste geval veranderd of hersteld.
Zoals gezegd beschouwt Barker de behavier setting als de bouwstenen van zijn
ecologische psychologie. Het vormt een schakel tussen gedrag en omgeving en
maakt een beschrijving mogelijk los van specifieke individuen. Verschillende
behavier settings zijn met elkaar verbonden, ze overlappen of sluiten elkaar in

Zo wordt een stabiel patroon gevormd van onderling gerelateerde eenheden (BarkeJ
1968). Na deze toelichting kan de definitie

die Wicker (1979a} van ecologische

psychologie geeft,begrepen worden:"ecoZogicaZ psychoZogy is

study of th€$
intePdependent PeZationschips between the goaZ-diPected actions of persons
and the behavioY' settings in which these aetions occUP 1'. (op. cit. p. 16)
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Vanuit deze achtergrond is door Barker en zijn medewerkers uitgebreid
onderzoek verricht naar de "behavior settings" van met name een kleine
stad in Amerika. Door middel van intensieve en langdurige observatie werden
gegevens verzameld over de fr equentie, aard en samenhang van de honderden
verschillende settings waaruit de samenleving van de stad en haar bewoners
was opgebouwd. Dit leverde veel gedetailleerde gegevens op, waar in het volgende gedeelte over onderzoeksresultaten nader op ingegaan zal worden.
Price & Slashfield (1975) hebben door middel van factor- en cluster-analyse
geprobeerd om zowel het grote aantal settings (445) als het aantal k e nmerken
waarop deze door Barker beschreven zijn (43) te reduceren tot een kleiner
aantal, met elkaar samenhangende clusters. Zo vonden zij twaalf clusters van
settings met overeenkomstige karakteristieke kenmerken, welke in figuur 9 . 1
worden weergegeven.
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Figuur 9 .1, uit: Price (1 9 76), p.220,221

Athletic banquets

Een belangrijk begrip binnen de ecologische psychologie is "manning", waarmee
de verhouding wordt aangeduid tussen het benodigde aantal personen voor het
function erenvan een settin g en het fe itelijk aantal. Barker (1968) heeft z ich
v oora l b e ziggehouden met de e ffecten van "undermanning ", een onvol doende
aanta l participanten in een setting om het "programma" van die setting optimaa l
te l aten verlopen. Barker onderscheidt drie soorten gevolgen : primaire, se c undaire en psych ologische consequ enties , die door Wicker 0979a,p.72) als volgt
worden samengevat:
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Behaviors and experiences of persons in undermanned and optimally manned behavio:
settings are contrasted.
Primary differences:
Among accupants of undermanned settings~
actions to carry out setting programs are more frequent~ more vigorous~
more varied
actions to deal with threats to the setting are more fr•equent~ more vigorous ~
more varied
- actions to cor•rect or shape the inadequate behavior of' other setting oecupants
are more frequent
- actions to eliminate or eject from the setting other accupants whose behavior
inadequate are less frequent
- actions to induce others to help deal with threats to .the setting are more
frequent
than among accupants of optimally manned settings.
Secondary differences:
Occupants of undermanned settings more frequently
- serve in r esponsible positions
- engage in actions that . are difficult forthem
- engage in actions that are important to the setting
- engage in a wide range of different activities
- act i n response t o important actions of others
than oecupants of optimally manned s e ttings.
Psychological differences:
Persons who occupy undermanned behavior settings tènd to
- see themselves as being more important to the setting
- feel greater respons~bility for the setting
- work harder to support the setting
- feel more versatile
- be less sensitive to~ and less evaluative of~ individual differences among peo1
- see themselves and others more aften in t erms of the jobs they do~ and less
aften in terms of personality characteristics
than persons who occupy optimally manned behavior settings.
Wicker, McGrath & Armstrong (1972) hebben de manning-theorie uitgebreid en
verfijnd , onder andere door het invoeren van de begrippen

"maintenance minimum"

en "capacity" voor respectievelijk het hoogste en laagste aantal personen,
waarbij een setting nog kan functioneren. Hierdoor kan het volgende continuurn
worden opgesteld van de verschillende "toestanden" van manning:

Maintenance
minimum
a

l

b

e

Richly
manned

Poorly
manned
Undermanned

Adequately
fnanned

Overmanned

De plaats van de verschillende "kritieke" punten ligt voor iedere setting
natuurlijk verschillend. Wel kunnen een aantal algemene effecten van zowel
"under"- als "over-manning" onderscheiden worden:
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Undermanning
( fewer app ucants than the
maintenance
minimum)

leads to

pressUPes on
workers to
achieve adequate manning
by:

increasing applicants to the
maintenance minimum (recruit
more vigorousZy~ Zower eZigibiZity standards)
and/or
reducing the maintenance m~n~mum
to the number of applicants
avaiZabZe (modify the setting
program)

Overmanning
(more applicants than the
capacity)

leads to

pressures on
workers to
achieve adequate manning
by:

reducing the applicants to the
capacity (stop recruiting~ raise
eZigibiZity standards)
and/or
increasing the capacity to aceommadate the applicants (extend the
time and/or space boudaries~ increase facilities~ duplicate the
setting)

Figuur 9.2, uit: Wicker (1979a), p.144

Ook in verband met deze begrippen en effecten is specifiek onderzoek verricht
zowel in experimentele omstandigheden als in omgevingen als scholen, kerken
en een nationaal park. Hierop zal in een volgend gedeelte nader worden ingegaan.
Het onderzoek binnen de ecologische psychologie is lange tijd door Barker en
Wright uitgevoerd tegen de achtergrond van hun "afkomst" uit resp. de experimentele en kinderpsychologie. Eén groot verschil met deze disciplines lag
vanaf het begin in de methode van onderzoek. In plaats van in het laboratorium
of een klinische situatie, bestudeerden zij zonder in te grijpen in de situatie
het gedrag van mensen in hun "natuurlijke" omgeving. Steeds werd er echter van
uit gègaan dat algemene psychologische theorieën en wetmatigheden voldoende
waren om hun gegevens te verklaren. Achteraf stelt Barker (1978) dat de psychologie alleen niet voldoende is om gedrag in "settings" zoals kruidenierswinkels en kerkdiensten te verklaren. Hiervoor is een "extra-individual behavior
science" noodzakelijk.

Barker meent, dat hij de term ecologische psychologie

ten onrechte heeft gebruikt zowel voor individuele als "extra-individuele"
studies. Hij introduceert voor het laatste gebied de term "eco-behavioral
science"

(zie ook Rogers-Warren & Warren, 19771. De term ecologische psycho-

logie wordt gereserveerd voor de studie van onderdelen, aspecten en eigenschappen van "behavior settings" en hun effecten op individueel gedrag, terwijl
met "eco-behavioral science" de studie bedoeld wordt van behavior settings als
geheel, onderlinge relaties en het verband met instituties en de samenleving.
Nauw verwant hiermee is de zgn. "behavioral ecology", die vooral door Willems
(1977) is ontwikkeld als;~ perspective~

an

orientation~

or a set of theoretica[

principles in terms of which the investigator formulates questions about behavior
and its habitat and context in particular ways ...... " (op.cit.,p.41).
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Deze "behavioral ecoloqy"

is om twee redenen ontwikkeld. In de eerste 9laats

om een wat ruimer, meer algemeen-ecologisch perspectief te verbinden aan de
"klassieke" ecologische psychologie van Barker. En in de tweede plaats omdat
de meeste kritiek op de ecologische psychologie zich vooral richt op de naturalistische, niet-experimentele. onderzoeksmethode. Hierdoor dreigden de waardevoll1
ecologische aspecten weggegooid te worden met het "methodologische badwater".
Willeros ( 1977) vat de "behaviaral ecology" samen in de volgende 14 kenmerken:
a) Naturalistische methode. Omdat de complexe en systematische, onderlinge relaties tussen organismen, gedrag en de omgevingen bestudeerd worden, is de
methodologische oriëntatie voornamelijk naturalistisch. Ook zijn elkaar aanvullende methoden van belang.
b)

Dist.r~~utie

van fenomenen. Behaviaral ecology houdt zich bezig met de docu-

lllelltcltie van natuurlijke fenomenen, d.w.z. de verspreiding, intensite it en
frequentie van relaties tussen gedrag en omgeving.
c) Nadruk op gedrag. Onderwerp van studie vormt individueel en collectief gedrag
en we 1 mola:i.r, uit::urlijk waarneeml.>.:..tar gedrag ln bepaalde ornuevincJen.
d) Omgeving en gedrag.

Het name de wederzijdse en onderling afhankelijke relati

tussen organismen, g e drag e n omgevingen zijn van belang.
e) Plaats-afhankelijkheid. Op grond van de omgeving of "setting" waarin iemand
zich bevindt, i s zijn gedrag tot op zekere hoogte te voor spellen. Er b e staat
overeenstemming (congruentie - Wicker, synomorfie

- Barker) tussen omgeving

en gedrag.
f) Ecologische diagnose. Bij de diagnose van "gedragsproblemen" is niet alleen
het individu maar ook de omgeving of het 'ecologische systeem" van b e lang.
g) Systeem-benadering. Omdat de relaties tussen omgeving en gedrag vaak complex
en onderling afhankelijk zijn, is een beschrijving en analyse met behulp van
systeem-theorie en -terminologie nuttig.
h) Longitudinaal onderzoek is noodzakelijk omdat de bestudeerde verschijnselen
gedurende een

langeret~dsperiode

zich ontwikkelen, veranderen en effec t hebb

i) Taxonomie. Naturalistische beschrijving van de distributie van "behavioral
phenomena" maakt het ontwikkelen van een taxonomie noodzakelijk en mogelijk.
j) Molaire fen omenen,zoals bijv. probleemoplossen, sociale interacties worden
meer bestudeerd en meer belangrijk gevonden dan moleculaire, deel-gedragingen
k) Transdisciplinaire aanpak, waarbij gestre efd wordt naar samenwerking tussen
onderzoekers uit vers c hille nde di scipline s.
l) "Habitability" v o rmt een k ernbe gri!_) binnen d e gedragsecologie, waarbij aandac
wordt b esteed aan de mate van "leefbaarheid" van v erschillende omgevingen voo
de bewoners.
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m) "Small rates". Vanuit ecologisch perspectief kunnen relatief kleine veranderingen binnen een

totale populatie wel degelijk een bepaald effect hebben.

n) Evaluatie van natuurlijke experimenten, zoals de renovatie van een buurt,
toename van bevolkingsdichtheid, biedt voor de gedragsecologie de mogelijkheid om de effecten van dergelijke verschijnselen te onderzoeken.
Tot zover een algemeen overzicht van de stand van zaken binnen de ecologische psychologie en nauw verwante gebieden. Hierna zal aandacht worden besteed
aan concreet onderzoek binnen de ecologische psychologie, waarbij weer de volgorde
naar de "soort omgeving" zal worden aangehouden.
1.

Experimentele omgeving
De effecten van verschillende niveau's

van "manning" zijn in een tweetal labo-

ratorium-experimenten bestudeerd door Wicker , Kirmeyer, e.a. (1976,1977).
In het laboratorium was een miniatuur-autoracebaan ingericht en de proefpersonen
werkten in groepjes van 2,3, of 4 personen mee aan het experiment. Iedere groep
had als taak om een race--auto zo snel mogelijk een aantal rondes te laten voltooien. Eén van de groepsleden fungeerde als "driver" terwijl de anderen als
"crew-members" de taak hadden om de auto weer op de baan te zetten en ingebouwde
obstakels te verwijderen. Het aantal taken voor de "crew-members" kon gevarieerd
worden. Hierdoor werden drie condities gecreëerd: "overmanning" (meer personen
dan taken), "adequately manned" (evenveel personen als taken) en "undermanning"
(minder personen dan taken). Het gedrag en de conversatie van de groepsleden
werd geobserveerd en na afloop werden d.m.v. een vragenlijst de ervaringen tijdens
het experiment onderzocht. Tenslotte werden alle

groe~en,

met hun verschillende

voorafgaande ervaringen, nog eens in de "overmanned condition" gebracht om
eventuele "carry-over2effecten te onderzoeken. Bij vergelijking van de groepen
uit de drie verschillende condities, waren de belangrijkste resultaten dat de
gevoelens van betrokkenheid bij de groep en de groepstaak, zowel wat betreft
intensiviteit en variabiliteit verschilden. Groepsleden die onder

de "under-

manned" conditie hadden gewerkt, waren meer,en meer eensgezind betrokken bij
de taak dan proefpersonen in de andere condities. De kwaliteit van de prestatie
van de groep bleek echter niet te verschillen in de 3 condities. Verder bleek
een "carry-over"-effect aanwezig wat betreft de variabiliteit van de ervaringen
van de groepsleden en hun oordeel over het benodigde aantal groepsleden voor
de taak, afhankelijk van de voorafgaande "manning-conditie". Oorspronkelijk
"undermanned" groepsleden vonden dat er meer mensen nodig waren, terwijl oorspronkelijk "overmanned" groepsleden juist vonden dat er minder mensen nodig
waren voor dezelfde taak.
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Tenslotte werd geen verschil in interactie-patronen gevonden tussen de
groepen in de drie verschillende condities.
2.

Schoolomgevingen
In verschillende schoolomgevingen zijn de kenmerken van diverse "settings"
onderzocht. Zo observeerden Rose e.a. (1975) het gedrag van leerlingen van een
kleuterschool in verschillende situaties of "settings". Het bleek dat in dezelfde situaties na verloop van 4 maanden stabiele gedragspatronen ontstonden,
terwijl tussen verschillende situaties een blijvende variabiliteit van gedragspatronen waargenomen werd. Shure (1963) bestudeerde door middel van systematische
observatie 5 soorten binnen-omgevingen in een kleuterschool, nl. de boeken-,
poppen-, spelletjes-, blokken- en de teken-"hoek". Tussen deze soorten omgevingen
werden verschillen gevonden wat betreft gebruiksfrequentie, mobiliteit, sexe
van de "gebruikers", relevantie van de activiteit, constructiviteit van het
gedrag en de complexiteit van de sociale participatie.
De begrippen die ontwikkeld zijn in de ecologische psychologie zijn door Gump
& Ross (1977) gebruikt in een onderzoek naar het effect van de verhuizing van

een lagere school

naar een nieuw gebouw. In de oude situatie was de school ge-

huisvest in een traditioneel schoolgebouw (met aparte klaslokalen) en werd een
"traditioneel" onderwijsprogramma gevolgd (iedere klas één eigen onderwijskracht,
weinig flexibel lesprogramma) . Binnen de "behavior setting" '(school) bestond
overeenstemming

(synomorfie)

(onderwijssysteem)

tussen het "milieu" (schoolgebouw) en het "program"

Door de verhuizing naar een nieuw schoolgebouw met een

"open" ontwerp , met weinig muren tussen de verschillende ruimten, werd het evenwicht tussen milieu en programma verstoord. Door middel van interviews en observaties werd onderzocht op welke wijze dit evenwicht weer hersteld werd. Dit
bleek op twee manieren gebeurd te zijn. In de eerste plaats door aanpassing van
de omgeving aan het programma. Een voorbeeld hiervan vormt het plaatsen van
vouwwanden en ander meubilair om de verschillende "klassen" af te schermen van
de gezamelijke open ruimte. In de tweede plaats bleek het onderwijsprogramma
ook aangepast te worden aan de nieuwe omgeving. Zo werden activiteiten die
lawaaiig waren of waarbij veel beweging of verplaatsing voorkwam, beter afgestemd
op de lessen van andere groepen in de school.
Tenslotte werd de "manning-theorie" toegepast in een serie onderzoeken naar het
effect van de grootte van middelbare scholen op de deelname van leerlingen aan
diverse activiteiten. Een aantal van deze onderzoeken zijn gebundeld door Barker
& Gump (1964), terwijl Wicker (1979a) een uitgebreid overzicht hiervan geeft.
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Het onderwerp van deze onderzoeken vormt de mate van participatie van leerlingen in "buitenschoolse" vrijwillige activiteiten

(of "behavior settings"),

zoals sportwedstrijden, toneel- en muziekuitvoeringen. In het algemeen bleek
dat er bij kleinere scholen (100-200 11.) minder leerlingen beschikbaar waren
voor deze activiteiten~ en dat per leerling de deelname en betrokkenheid bij
de activiteiten groter was dan bij grotere scholen (meer dan 400 11.).
"Marginale" leerlingen op kleinere scholen werden net zo vaak gevraagd voor
deze activiteiten als "gemiddelde" leerlingen, terwijl dit bij grotere scholen
duidelijk minder was. Kortom,_

deze "behavior settings" zijn bij kleine

scholen "undermanned" en bij grote scholen "overmanned". Tenslotte bleken
leerlingen van kleine scholen meer tevreden te zijn over de mogelijkheden om
hun competentie te vergroten en aan activiteiten deel te nemen, dan leerlingen
van grote scholen. Deze algemene conclusies worden geïllustreerd door onderstaand schema uit Wicker (1979a) waar de dikke lijnen de meest waarschijnlijke
volgorde weergeven en de dunne lijnen de minst waarschijnlijke.

Large
school

~

)<
Small
school

~

Optimally
mannedor
overmanned
settings

Undermanned
settings

~

No
responsîble
jobs

~

Responsible
jobs

><

/

~
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Figuur 9.3, uit: Wicker (1979a), p.103
3.

Ziekenhuisomgeving.
Met het "behavior setting" begrip als uitgangspunt is door Willerus en zijn
medewerkers in een langlopend onderzoeksproject een revalidatiecentrum bestudeerd. Willerus &Halstead (1978) geven hiervan een uitgebreid overzicht,
terwijl Willeros (1976) vooral ingaat op de relatie met een aantal kenmerken
van de "behavioral ecology" die aan het eind van het algemene gedeelte van
dit hoofdstuk genoemd zijn.
In bovengenoemd onderzoek werd eerst een overzicht gemaakt van alle aanwezige
"behavior settings" in het revalidatiecentrum. In totaal werden 122
settings gevonden, die met vrij hoge betrouwbaarheid onderscheiden konden
worden. Bij een nadere analyse van de 122 behavier settings bleek dat ongeveer
40 % van de settings in het ziekenhuis niet toegankelijk was
(bijvoorbeeld stafbesprekingen, zusterposten).

voor patiënten
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Verder bleek 90 % van de activiteiten van de patiënten zich af te spelen in
een vijftal "settings", namelijk de twee "ziekenzalen", de gangen, en ruimten
voor fysio-therapie en bezigheidstherapie. Patiënten bleken meer intensieve
contacten te hebben met "lager" personeel dan met "hoger" personeel.
Verpleeghulpen en schoonmaakpersoneel bracht 34 % van de werktijd door in
"settings" waarin zich ook patiënten bevonden. Voor gediplomeerde verpleegkundigen
was dit aandeel 20 % en voor stafleden zoals artsen,fysiotherapeuten en sociale
werkers slechts 5%. Tenslotte bleek ook het soort gedrag per beroepsgroep te
verschillen. Zo hielden artsen zich vooral bezig met behandeling en evaluatie,
en vrijwel niet met sociale interactie. Daarnaast controleerden zij en hadden
verantwoording voor een relatief groot aantal "settings". Lager personeel
droeg minder verantwoordelijkheid en hield zich vaker bezig met sociale interactie.

4.

Stedelijke-/woonomgeving
De begrippen, theorieën en onderzoeksmethoden vanuit de ecologische psychologie
zijn ook toegepast op de stedelijke omgeving en met name de woonomgeving.
Gump & Adelberg (1978) geven hiervan een goed overzicht en ze eindigen hun
artikel

met de volgende samenvatting:

"Corronunities are complexes of behavior settings; the size of a community is
more precisely related to its facilities~ its behaviaral opportunities ~ than
to its population. The population of a city is a basic measure of the city's
use rather than its environmental extent. Low population in relation to community size implies low density or undermanning. Compared to town communities~
urban centers are likely to exhibit relavtively more optimally manned or overmanned setting constellations~ a condition which has important consequences
for the behavior and experience of urban inhabitants.
The way of life for particular subgroups in a community can be expressed by
recording the number and kinds of settings visited and the setting zones occupied
and may be further enriched by detailing what goes on in at least the most
important of these settings."
Zoals gezegd vond het grootste deel van de studies van Barker en zijn collega's
plaats vanuit het "field-station" in een klein plaatsje in Amerika, dat de
codenaam "Midwest" kreeg. In het begin van de jaren vijftig werd gestart met
een uitgebreide inventarisatie van alle "openbaar toegankelijke behavior settings"
in de stad. In totaal werden 585 verschillende behavior settings onderscheiden
en allen werden op een groot aantal kenmerken beschreven. De resultaten van
deze studie zijn beschreven door Barker & Wright (1955), terwijl Wicker (1979a)
een overzicht van de belangrijkste resultaten geeft. Zo bleek de stad een
groot aantal mogelijke "settings" te bieden aan de inwoners; ongeveer 200 van
de totale 585 "behavior settings" waren "beschikbaar"op een door-de-weekse dag.
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De bewoners van Midwest

(~

800) bekleedden ongeveer 500 verantwoordelijke

posities om de verschillende settings "gaande" te houden. Dit betekende per
inwoner gemiddeld 7 van dergelijke posities.
Een tweede omvangrijk onderzoeksproject betrof de vergelijking van Midwest met
een plaats in Engeland, met als codenaam Yoredale (Barker &

Schogge~l973).

Zowel in 1954-1955 als in 1963-1964 werd in beide steden een zgn. "behaviorsetting survey"

uitgevoerd, waardoor zowel een vergelijking tussen twee

tijdstippen als tussen de twee plaatsen c.q. culturen gemaakt kon worden.
Eén van de aspecten waarop een vergelijking gemaakt werd, was de beschikbaarheid van behavior settings voor de inwoners. Hiervoor werd een maateenheid
ontwikkeld, de "urb", waarin zowel het aantal "settings" als de periode per
dag of per jaar dat ze beschikbaar waren,

werd verdisconteerd.

Een tweede aspect vormde de zgn. "habitat claims", de mate waarin personen
nodig waren om een bepaalde setting "draaiende" te houden. Naast deze kenmerken
van de omgeving werd de reactie van de inwoners hierop uitgedrukt in de tijd
die in verschillende "behavior settings" besteed werd en het aantal verantwoordelijke posities. De resultaten van het vergelijkende onderzoek worden in
grote lijnen in het onderstaatnde figuur weergegeven:
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In beide hiervoor genoemde onderzoeken is

aandacht besteed aan

de plaats van kinderen binnen de "behavior·

" (zie bijv. Schoggen &

Barker, 1977). Zo bleken Amerikaanse (Midwest) kinderen tot meer verschillende
settings toegang te hebben en ook een groter deel van hun tijd daarin te besteden, dan de Engelse (Yoredale) kinderen. Verder werden in Midwest meer
kinderen aangetroffen in verantwoordelijke posities dan in Yoredale. Dit kan
verklaard worden door het grotere aantal

11

habitat

met minder inwoners beantwoordmoestworden.

claims" in Midwest, waaraan

Wanneer volwassenen al veel ver-

antwoordelijke taken hebben, zullen kinderen eerder worden ingeschakeld om
een aantal taken op zich te nemen. Vereenvoudigd voorgesteld kan gezegd worden,
dat in het Engelse opvoedingssysteem kinderen lange tijd worden verzorgd en
naar school gaan en pas daarna als ze volwassen

, verantwoordelijke taken

krijgen. In het Amerikaanse systeem worden kinderen al veel eerder ingeschakeld
voor taken waar ze m±sschièn nog niet voldoende op voorbereid zijn en leren
zo meer vaardigheden in de praktijk.
Tenslotte

.P.eeft Bechtel (1971,1972} met behulp van de

11

behavior-setting

survey" techniek een vergelijking gemaakt tussen drie soorten stedelijke woonomgevingen. In de eerste studie werden een kleine plaats en twee wijken van
een grote stad met elkaar vergeleken. De

bleken weliswaar

3 maal zoveel "gedragsmogelijkheden" te hebben, maar deze werden slechts gebruikt in de rol van toeschouwer of "navolger", terwijl de bewoners van de
kleine plaats meer actief waren en meer controle over hun situatie hadden.
De woonomgeving in de grote stad was duidelijk "overmanned 11 en bevorderde
passiviteit en apathie. In de tweede studie werd een nieuwbouwwijk met woningen
die door de overheid verhuurd werden in de vergelijking betrokken. In deze wijk
bleek het aantal gedragsmogelijkheden groter dan in de eerder onderzochte
grote-stadswijken, maar het gebrek aan controle over de beschikbare "behavior
settings" door de bewoners was echter nog

groter.

Dit bleek veroorzaakt te

worden door de houding van de overheid die de huizen beheerde. Hierdoor werd
bijna 70 % van de "behavior settings" van buitenaf

c.q. bepaald,

zonder dat de bewoners zelf daar veel invloed op hadden.

5.

Dienstverlenende omgeving
Wicker en zijn medewerkers hebben zich beziggehouden met onderzoek naar zgn.
"service behavier setting", of "dienstverlenende omgevingen". Dit zijn situaties
waarin door de ene groep mensen (stafleden genoemd), diensten verleend worden
aan een andere groeps (klanten).
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Voorbeelden hiervan zijn een kruidenierswinkel, postkantoor en een nationaal
park met parkwachters die service en informatie geven, zoals het Yosemite
National Park, waar het hierna genoemde onderzoek werd gehouden. Met name
het "manning"-begrip kan in dergelijke "service-settings" toegepast worden
zowel wat betreft de staf ('understaffed, adequately staffed, overstaffed")
wat betreft de klanten ( 'under-, adequately- en overpopulated ")
Wicker U979a) onderscheidt drie mogelijke situaties:
1." understaffed - overpopulated ~ bijv.een drukke winkel

2. " adequately staffed - adequately populated".
3." overstaffed - underpopulated;', bijv. een restaurant met één klant.
Binnen een "setting" kunnen deze condities binnen kortere of langere tijd
uiteraard variëren. In het onderzoek in het Yosemite National Park zijn twee
onderwerpen bestudeerd. In de eerste plaats het effect van de grote drukte
tijdens de zomermaanden op de meningen, ervaringen, gevoelens en het gedrag
van vooral de stafleden ('rangers") van het Nationale Park. Het tweede onderzoek betreft een meer omgevingspsychologisch

experiment en zal hierna wat

uitgebreider behandeld worden.
In het meest intensief gebruikte gedeelte van het Yosemite National Park
functioneert een continue, gratis busdienst tussen onderdelen zoals campings,
bezoekerscentrum, winkels en restuarants. Een aantal bushaltes was tijdens
drukke periodes duidelijk "overmanned", waarbij veel passagiers niet meegenomen
konden worden, omdat de bus al vol was en zodoende lange wachttijden en opstoppingen ontstonden. Gedurende 3 weken werd het gebruik van twee van dergelijke
bushaltes geobserveerd. Daarna werd bij één van deze een voorziening aangebracht
waarbij d.m.v. paaltjes en kettingen de passagiers "gedwongen" werden zich
in rijen op te stellen. In de daarop volgende 3 weken werd weer het gebruik van
de "gewone" en de "experimentele" bushalte geobserveerd en bovendien werden
alle 16 buschauffeurs op de bewuste route geïnterviewd over hun ervaringen.
Het effect van de experimentele

bushalte werd bestudeerd op drie punten.

De veiligheid van de passagiers tijdens het instappen was volgens de chauffeurs
niet tàegenoemen, maar de observaties lieten een vermindering van het duwen en
rennen naar de halte zien. De snelheid waarmee de passagiers instapten was
volgens de chauffeurs weinig anders, terwijl deze volgens de observaties duidelijk was toegenomen bij de experimentele halte en was gelijk gebleven bij de
"gewone". Tenslotte vonden de chauffeurs dat het instappen meer ordelijk en
eerlijk verliep, terwijl bij de observaties bleek, dat slechts 8 % van de
passagiers "niet op zijn/haar beurt wachtte".
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De indruk van de onderzoekers was, dat het experiment succesvol was, maar
helaas vond de leiding van het National Park de voorziening niet esthetisch
verantwoord en niet passend in een National Park en liet de palen en kettingen
verwijderen zodra de onderzoekers hun gegevens hadden verzameld.

B. Theoriëen en modellen
De ecologische psychologie die vooral door Barker is ontwikkeld wordt door
sommigen als één van de weinige "echte" theoriëen binnen de omgevingspsychologie beschouwd, terwijl anderen het hoogstens beschouwen als een goed uitgewerkt model voor de beschrijving

en inventarisatie van de interacties

tussen mensen en hun omgevingen (Lee, 1976).
Het centrale begrip binnen de ecologische psychologie vormt de "behavior setting",
waarvan de belangrijkste kenmerken al in het eerste gedeelte van dit hoofdstuk
besproken zijn. De "theory of behavier settings" wordt uitgebreid besproken
in het boek "E-cological Psychology" (Barker, 1968). Barker neemt hierbij als
uitgangspunt het "environrnent-organisrn-environrnent"continuurn (E-O-E-are),
dat door Brunswick is ontwikkeld en als een meta-theorie beschouwd kan
worden. In onderstaand figuur worden een aantal aspecten uit de psychologie
op dit continuurn geplaatst.
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Volgens Barker houdt de ecologische psychologie zich bezig met het totale
. "E-0-E-continuurn", waarbij zowel de omgeving als stimulus, de waarneming en
verwerking hiervan door het organisme en het gedrag in reactie hierop van
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Omdat deze onderdelen elkaar wederzijds beïnvloeden vormt een model in
de vorm van "eco-behavioral circuits"

volgens Barker een betere weergave

hiervan (zie figuur 9.6).
O<l
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Figuur 9.6, uit: Barker (1968), p.139
De "behavior setting" vormt nu de eenheid waarin zowel de omgeving als het
gedrag van een organisme met elkaar in verband gebracht worden. Om de overeenstemming tussen omgeving en gedrag binnen een behavior setting in stand
te houden zijn een aantal mechanismen of "circuits" werkzaam. Barker (1968)
postuleert de volgende vier belangrijke "circuits" die ook al aan het begin
van het hoofdstuk werden genoemd: "goal-circuits" en "program-circuits" die
de gebruikelijke gang van zaken in een setting betreffen en "deviationcountering circuits" en "vetoing circuits" die van toepassing zijn wanneer de
stabiliteit van de setting bedreigd wordt.
Een nadeel van deze benadering is, dat de "behavior setting" beschouwd wordt
als een zichzelf regulerend systeem. Geen aandacht wordt besteed aan aspecten
van individueel gedrag zoals ervaring, perceptie en leren. Wicker

(1972, 1979a)

probeert aan dit bezwaar tegemoet te komeri door bij een aantal psychologische
theoriëen verklaringen te zoeken voor processen die bijdragen tot "behaviorenvironment congruence". Wicker behandelt de volgende vier theoretische benaderingen:
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a) •

~~~~-L------~----

Vanuit deze benadering kunnen "behavior settings"

opgevat worden als discriminatieve stimuli, die een aanwijzing geven over
de negatieve of positieve consequenties van gedrag. Gedrag dat "passend" is
in een bepaalde setting zal beloond worden, terwijl niet-gepast gedrag
"bestraft" zal worden.
b). Observationeel en instructie-leren. Volgens deze benadering speelt observerend
leren met name een rol in onbekende/nieuwe "behavior settings".
Nieuwkomers kunnen het gepaste gedrag bij anderen zien en dit imiteren, of
ze kunnen afgaan op aanwijzingen uit de omgeving zoals tekstborden, pijlen
en hekken.
c). Omgevingsperceptie. Perceptie speelt een belangrijke rol bij het ontstaan
van overeenstemming tussen omgeving en gedrag. Het betreft hier niet zozeer
de waarneming van aparte objecten maar meer van de omgeving als geheel.
Ittelson (1970) onderscheidt hierbij een aantal kenmerken zoals de affectieve reactie, de oriënterende reactie, de

van de waarneming en het

opstellen van hypothesen over het verband tussen verschillende waarnemingen.
d.) "Social Exchange" theorie.

Hierbij wordt ervan uitgegaan, dat enerzijds

de persoon een afweging maakt tussen behavier

op grond van zijn

vaardigheid of behoefte om te participeren en dat

voor de

"behavior setting" mensen meer of minder geschikt

om in de setting te

participeren. Naar analogie van de "scoial exchange" theorie van Thibaut
en Kelly (1959) maken beide partijen een afweging van de te verwachten
kosten en baten en beschikbare alternatieven. Indien mogelijk zal een zodanig
evenwicht tot stand komen, dat beide partijen hun "uitkomsten" kunnen
maximaliseren.
Tenslotte

is vanuit de ecologische psychologie veel aandacht besteed aan het

begrip "manning" en de effecten van respectievelijk "over"- en "undermanning".
In dit verband is in eerste instantie

door Barker (1968) een model

ontwikkeld waarbij de nadruk lag op "undermanning". Dit model is later
uitgebreid door Wicker en

n medewerkers (1972) waarbij een aantal nieuwe

begrippen zijn ingevoerd en ook aandacht werd besteed aan "overmanning" In het
eerste deel van dit hoofdstuk zijn de belangrijkste aspecten van deze beide benaderingen al genoemd.
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C. Methoden en technieken
Eén van de belangrijkste methodologische kenmerken van de ecologische psychologie is de naturalistische benadering waarbij observatie als belangrijkste
onderzoekstechniek wordt gebruikt. Barker en zijn medewerkers beschouwen de
naturalistische methode als essentieel om het werkelijke gedrag van mensen
in hun dagelijkse omgeving te bestuderen (Barker, 1968; en meer algemeen:
Willeros & Raush, 1968).
In dit verband wordt door Barker (1965) een belangrijk onderschèid gemaakt
tussen zgn. T-data en 0-data. Bij het verzamelen van T-data fungeert de onderzoeker alleen als vertaler ("transducer") van verschijnselen die worden waargenomen. Deze verschijnselen worden alleen maar getransformeerd tot "data",
bijvoorbeeld d.m.v. codering, maar de onderzoeker beïnvloedt het onderwerp
van het onderzoek niet. Bij het verzamelen van 0-data beïnvloedt de onderzoeker
("operator") actief het onderzochte, bijvoorbeeld door experimentele manipulatie.
Een ander belangrijk aspect van de ecologische benadering vormt het begrip
"representativeness of locales". Brunswick legde in zijn onderzoek naar perceptie de nadruk op zgn. "ecological sampling" van omgevingen (zie Hammond, 1966).
Om verschijnselen werkelijk te kunnen bestuderen is het nodig om dit in verschillende omgevingen te doen en niet in één enkele (vaak kunstmatige, laboratorium-) 0mgeving. Bovendien mist de laboratoriumomgeving volgens Barker (1968,
p. 3)"

the frequency" duration, scope" compZexity and magnitude of some im-

portant human conditions".
Binnen deze algemene methodologische benadering zijn een aantal onderzoekstechnieken

ontwikkeld. De procedure bij het observeren zoals die door Barker

en zijn medewerkers werd ontwikkeld, bestond uit het uitgebreid en zo volledig moge
lijk uitschrijven van de gebeurtenissen, vergezeld van aanvullend commentaar gedurende 30 minuten. Deze "stream of behavior" kan volgens bepaalde regels onderverdeeld worden in "behavior episodes", gedragseenheden die verschillen van hetgeen
voorafgaat en erop volgt. (Barker, 1963). Hieronder volgt een voorbeeld van een
dergelijke periode.
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Iedere gedragsepisode wordt op een groot aantal kenmerken gekarakteriseerd,
waarbij onder andere structurele kenmerken worden onderscheiden zoals tijdsduur, mate van overlap met andere episodes, continuiteit en relatief belang
van de episode. Daarnaast worden het soort gedrag, zoals sociaal,
dominantie. vermiidinq en kenmerken van de persoon, zoals leeftijd, sexe en
sociale groep aangeduid (zie Wright, 1967, voor een uitgebreide beschrijving).
Bij de "Behavior

Method" wordt één individu gedurende een

periode (bijv. een hele dag) volgens bovengenoemde methode geobserveerd,
waarbij alle acti vi tei ten, conversatie e-en gedrag van de geobserveerde persoon en
het eventuele commentaar van de observator vastgelegd wordt.
Een "Behavior

vindt plaats binnen een bepaalde

en plaats-

limiet (bijvoorbeeld een stad gedurende één jaar of een school gedurende één
maand). Hierbij zijn drie "basis-stappen" te onderscheiden:
a) Het identificeren van iedere mogelijke "behavior setting" binnen de gestelde
plaats- en tijdlimiet.
b) Het selecteren uit al deze settings volgens bepaalde criteria, waardoor bijv.
overlap voorkomen wordt.
c) Het beschrijven van de uiteindelijk vastgestelde "behavior settings" op bepaalde kenmerken; zoals bijv, frequentie en tijdsduur.
Deze techniek wordt uitgebreid beschreven door Aas (1975) en Wicker (1979a).
Tenslotte is door Barker & Scheggen (1973) in hun vergelijkend onderzoek van
de "behavior setting" van "Midwest" en "Yoredale" een aantal "maten" ontwikkeld
om de gevonden resultaten samen te vatten. Zo wordt de "urb" gebruikt om het
totaal aantal settings gedurende één jaar aan te geven, waarbij rekening gehouden is met het absolute aantal en de perioden en tijden op de dag dat deze
settings "beschikbaar" zijn. Het "habitat claim" ,_ verdeeld in 7 "zones" wordt
de mate aangeduid waarin een bepaalde setting beslag legt op of macht uitoefent
over de participanten.
Tenslotte worden de voor- en nadelen van de naturalistische methode in de ecologische psychologie door Willeros ( 1976) en Moos (1976a) goed samengevat.
Vooropgesteld moet worden dat het er niet om gaat welke methode, de naturalistische of de experimentele, "de beste" is, maar meer welke methode geschikt is
om welke problemen te onderzoeken.
De naturalistische methode nu is volgens bovengenoemde auteurs zeer geschikt
voor het onderzoek naar de verdeling en het vóórkomen van verschijnselen in
de werkelijkheid. Verder kan het natuurlijk gedrag in de dagelijkse omgeving
bestudeerd worden. Tenslotte worden databestanden opgebouwd die op een later
tijdstip of voor ander onderzoek dan het oorspronkelijke gebruikt kunnen worden.
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Duidelijke nadelen van de naturalistische methode zijn er bij het bestuderen
ván zeer infrequent optredende gedragingen, waarbij deze methode zeer kostbaar
en tijdrovend kan zijn. Een andere kritiek op de observatiemethode zoals die
speciaal door Barker en zijn medewerkers is ont\-likkeld, wordt gegeven door
Ittelson e.a. (1974) die menen dat er te veel wordt afgegaan op het persoonlijk
oordeel van de observatoren. Met name bij het afleiden van stemmingen en
emoties uit gebaren en gezichtsuitdrukkingen kunnen de observaties subjectief
en daardoor onbetrouwbaar worden. Een strak en ondubbelzinnig omschreven observatie-schema en categorieën kan dit bezwaar voor een behoorlijk deel verhelpen.
Ook de invloed van de aanwezigheid van de observator op het bestudeerde gedrag
kan van invloed zijn. Een laatste belangrijk nadeel is de onmogelijkheid om
definitieve uitspraken te doen over oorzaak-gevolg relaties tussen de waargenomen verschijnselen, omdat mogelijk interveniërende variabelen moeilijk alle
onder controle gehouden kunnen worden. Daar staat echter weer tegenover dat de
externe validiteit, ofwel de generaliseerbaarheid naar de "werkelijkheid" van
de resultaten bij de naturalistische methode groter is dan bij de experimentele/
laboratorium-methode.

ó. Mogelijke implicaties voor ontwerpers
Een belangrijke bijdrage van de ecologische psychologie is de opvatting dat
__________ .. ________.._______ _
omgeving. Zo stelt Barker
--------·--··--····"'"···-~------~-----·

._

-~------··'"·--

(1968) dat het

van participanten binnen een "behavior setting" minder

variatie vertoont dan het gedrag in verschillende settings. Uiteraard blijven
individuele verschillen en individuele variatie bestaan, maar op grond van
kennis over de soort "behavior setting" en de conditie ervan (bijv. over-,
undermanned) zijn vrij betrouwbare voorspellingen te doen over het gedrag in
die setting.
Een ander implicatie wordt genoemd door Vlicker (1979a, p.l99), die stelt dat
dikwijls de oorzaak van problemen in eerste instantie gezocht wordt binnen het
individu. Door een probleem zo te definiëren is het nodig dat het individu
verandert om het probleem op te lossen. Volgens Wicker zijn dergelijke "persoonlijke" problemen echter vaak het gevolg van een onvoldoende "fit" tussen
persoon en setting. Een mogelijke oplossing zou dan zijn om te zoeken naar
een andere "behavior setting" waar de overeenstemming beter is.
De ecologische psychologie en met name de "behavior setting survey" techniek

.l<::él!l een waardevolle bijdrage levereil bijde evaluatie varr ontwerpaspecten van
omgeving§n.
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Zowel Gump {1974b) als LeCompte (1974) gaan speciaal in op het mogelijke belang
van de ecologische psychologie voor ontwerpers. De nadruk ligt vooral op de
manier waarop

omgeving. ir1..!'.~~.~e gebruiken, -waarbij meer aandacht

mens~11

besteed wordt aan de gedragsaspecten van een omgeving, dan aan esthetische
~

'"'"~'"-""--··7."0 <'<0~.-.,

·- ,

~

of techniS..~l'le aspecten. Volgens Gu~p (T974bl karÏ d.m.v. een "behavior-setting
survey" de vraag beantwoord worden of "the dominant standing pattern of behavior~

to which this milieu was to he synomorphie " was effectively operating" (op.Cit.
p.273).
Vooral

Bechtel (1977) heeft zich mèt deze toepassing van de "behavior-setting

methode" beziggehouden. Hij noemt twee redenen waarom deze methode met name
geschikt is voor de studie van relaties tussen gedrag en de ruimtelijke omgeving.
De eerste is dat vooral direct waarneembaar gedrag bestudeerd wordt, dat volgens
Bechtel nieer direct verband houdt met de ruimtelijke omgeving dan "intern" gedrag zoals attitudes, gevoelens en meningen. Een tweede reden is dat behaviersetting-surveys zich meestal niet richten op één of enkele variabelen, maar
juist veel aspecten van omgeving en gedrag bestuderen, waardoor men minder kans
loopt om essentiële elementen te missen.
Een veel voorkomend ontwerpprobleem is volgens Bechtel ontoereikende of niet
geschikte begrenzingen van "behavior settings". Soms worden aangrenzende of
overlappende ruimten in dezelfde setting gebruikt voor verschillende activiteiten
die elkaar kunnen verstoren. Dit komt bijvoorbeeld voor bij "open plan" inrichting van scholen en kantoren. Lawaai, gesprekken of activiteiten kunnen
hinderlijk zijn voor anderen. In dergelijke gevallen kan herindeling van de
ruimte, aanbrengen van afscheidingen of een andere indeling van activiteiten in
de tijd verbetering brengen. In de eerder genoemde studie van Gump & Ross (1977)
naar het effect van een "open-plan" indeling van een lagere school, bleek dat
na verloop van tijd zowel omgeving als onderwijsprogramma wij

hadden

ondergaan.
De practische implicaties van het zgn. "manning"-onderzoek op middelbare scholen
naar de participatie van leerlingen in "buitenschoolse" activiteiten worden
door Wicker (1979a, p.l05) als volgt bondig samengevat:

"Schools are complex soeial institutions that provide a wide range of opportunitie•
many of which are available only in extracurricular activities. And school size
affects the quality and extent of students'participation in these activities.
Large schools seem best suite(<ll-' for developing high levels of skiUs among
reZatively few talented speeiaZists in such areas as music or drama or athleties.
In contrast" small schools tend to promate the deveZopment of a wider range of
skilZs in more diverse kinds
activities. A Zarger proportion of the smaZZsahooZ student body" inaZuding people of very modest abiZity~ serves in responsibl,
positions and derives satisfactions from being involved~ ehalZenged and needed."
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Wat betreft de implicaties van het behavier-setting onderzoek in de woonomgeving zijn voor de studies van Barker en zijn medewerkers in "Midwest" en
"Yoredale" directe implicaties voor ontwerpers niet zo duidelijk aan te geven.
Het onderzoek geeft wel eèn uitgebreid en gedetailleerd inzicht in de gang
van zaken in het dagelijks leven van de inwoners,waarvoor verwezen wordt naar
het betreffende gedeelte in het eerste

deel van dit hoofdstuk.

Tenslotte houdt Bechtel (1972,1977) zich wel expliciet bezig met de implicaties
van zijn onderzoek voor architecten en planners. Hij stelt dat door zorgvuldig
ontwerp zgn. "behavioral focal points" gecreëerd kunnen worden. Dit zijn
"settings" of plekken die door alle participanten gebruikt kunnen worden en
dienen als het "brandpunt" van activiteiten en informele contacten. Dit geldt
voor binnenomgevingen, zoals de "ontmoetingsruimte" in een buurthuis of "de
wandelgangen" bij een vergaderzaal, maar ook voor buitenomgevingen, zoals
een winkelcentrum, plein of een markt in een buurt of wijk.
Op grond van zijn onderzoek in een nieuwbouwwijk doet Bechtel (1972) een aantal
aanbevelingen voor ontwerpers. Zo bleek het ontworpen "focal point" van de
buurt niet het meest gevarieerde aantal "behavior settings" te bevatten, waardoor een wijziging in het ontwerp werd voorgesteld. Om de inwoners meer te
laten participeren in de beschikbare "behavior settings" werd voorgesteld om
de wijk onder te verdelen in "sociale eenheden" van 200 à 300 inwoners, welke
ook ruimtelijk een eenheid moesten vormen. Hierdoor kon iedere eenheid door
een bewoner/huismeester worden beheerd waardoor de grote afstand tussen "bewoners"
en "beheer" verkleind zou worden en de bewoners meer betrokken konden worden
bij het beheer en de controle van hun eigen woonomgeving.
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