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"Benches help people stay on the street; they invite our
presence by permitting rest, conversation, waiting for a
friend, passing the time. They help to make community. They
are less expected on residential streets and less present
there than on commercial streets. A remarkable number of
the velJl best streets have benches: Stroget, Paseo de Gracia,
Cours Mirabeau, Avenue Montaigne, Boulevard Saint-Michel,
the RambIas, and the Grand Canal near the Piazza San Marco.
Those same streets have other places for people to sit as weIl,
notablyat tab les ofstreetside cafes. ,,1

1
Jacabs , Allan B., (1995),
Massachusetts, pg. 300 .

"Great Streets" , The

MIT

Press, Cambridge,

[VERTAALD: "Banken helpen mensen bij het verblijven op
straat; zij nodigen onze aanwezigheid uit door ruimte te
maken voor rust, gesprekken, het wachten op een vriend, de
tijd aan ons voorbij laten gaan. Zij helpen een gemeenschap
te maken. Zij zijn minder verwacht in woonstraten en daar
(red . in woonstraten) weer minder aanwezig dan in
commerciële straten. Een opmerkelijk aantal van de beste
straten heeft banken: Stroget, Paseo De Gracia, Cours
Mirabeau, Avenue Montaigne, Boulevard Saint-Michel, de
RambIas, en het Grote Kanaal dichtbij Piazza San Marco.
Diezelfde straten hebben eveneens andere plaatsen voor
mensen om te zitten, in het bijzonder aan tafeltjes van
cafeetjes aan de randen."]

j

Voorwoord
Deze rapportage is geschreven in het kader van mijn
afstuderen binnen de mastertrack Urban Design and Planning
aan de Technische Universiteit te Eindhoven. Door dit werk
zal ik proberen u als lezer te tonen welke bevindingen ik de
afgelopen periode heb gedaan. Vanaf eind augustus 2006 tot
nu toe heb ik mij bezig gehouden met het onderzoek naar
straatbanken in de openbare ruimte; ik heb diverse
vakbladen,
wetenschappelijke
uitgaven,
boeken,
internetsites en afstudeerverslagen bestudeerd om zo meer
te weten te komen over de historie van de straatbank.
Daarnaast heb ik ook onderzoek gedaan naar de voorkeur van
gebruikers van straatbanken .
Ik zou graag de volgende personen willen bedanken voor de
begeleiding en ondersteuning bij dit afstudeerproject.
Allereerst mijn afstudeerbegeleider ir. R.A. Rutgers voor het
advies gegeven ten behoeve van het afstudeerproces en de
inhoudelijke aanwijzingen . Tevens wil ik de overige leden van
mijn afstudeercommissie, dr. ir. CH . Doevendans en dr. ir.
A.D.A.M. Kemperman, bedanken. Niet alleen voor het
plaatsnemen in deze commissie, maar ook voor het getoonde
vertrouwen in mij . Daarnaast zou ik graag dr. ir. A.D.A.M.
Kemperman bijzonder willen bedanken voor haar uitstekende
ondersteuning tijdens de periode voorafgaand aan en tijdens
mijn onderzoek.
Tevens zou ik graag diverse personen willen bedanken voor
de hulp die zij boden. Allereerst de heer j.M.A. van Peer van
de Stichting Leefbaarheid Mensfort voor het getoonde

vertrouwen in mijn onderzoek. De uitkomsten van mijn
onderzoek worden namelijk meegenomen bij de plaatsing van
nieuwe straatbanken in de wijk Mensfort. Tevens heeft hij
duidelijke antwoorden gegeven over het plaatsingsbeleid en
de te maken keuzes in dit proces. Daarnaast mevrouw j.M.
Lucius van de bewonerscomrnissie van "De EikenhoP'. Zij
heeft mij vrijwillig geholpen bij het afnemen van de enquêtes,
waarvoor nogmaals mijn dank.
Ook de diverse personen in mijn vrienden- en familiekring die
de
verschillende
publicaties
hebben
gelezen
en
verbeterpunten hebben aangegeven wil ik ook bij deze
bedanken, net als iedereen die feedback heeft gegeven via en
op de door mij ontwikkelde website, www.uit-het-broek.nl.
waarop mijn voortgang ook te volgen is.
In het bijzonder wil ik ook mijn vrouw, Linda, bedanken:
bedankt Un! Zij heeft telkens weer het geduld opgebracht om
naar me te luisteren, stukken te lezen en gegevens te toetsen.
Rest mij u veel plezier te wensen bij het lezen van dit
afstudeerverslag.
Arjan A.G. uit het Broek
Eindhoven, april 2007

Samenvatting
Straatmeubilair
Straatmeubilair omvat alle in principe onroerende goederen
in de openbare ruimte van de bebouwde omgeving die
dienstbaar zijn aan de gebruikers en/of samenlevingen,
daarbij een goed leefklimaat bevorderend tot doel hebbend.
De verschillende elementen zijn te verdelen op basis van
productgroep, waarvan zitvoorzieningen er één van is.
Straatbanken vallen onder deze groep, waarbij ze gekenmerkt
kunnen worden als 'stille dienstbare werkers' .

van de Renaissance. Stadsdelen werden toen geregenereerd
door het scheppen van nieuwe openbare ruimten zoals
pleinen, waarbij men ook bewust na ging denken over het
vormgeven en inrichten van deze openbare ruimte.

Historie zitmeubilair

Binnen de Barok ontstaan nieuwe ontwikkelingen met
betrekking tot het inrichten en vormgeven van de openbare
ruimte. Zo stammen de bekende tuinen van Vaux-le-Vicomte
en Versailles uit deze periode. Op een schilderij van Manet uit
die tijd is een deel van de tuinen van Versailles te zien, waarin
een simpel bankje met een metalen frame en een houten
zitting met rugleuning te zien is. Dit zijn naar alle
waarschijnlijkheid de eerste straatbanken in de openbare
ruimte.

Het zitten in openbare ruimten en gebouwen is al erg oud.
Een voorbeeld hiervan is het amfitheater waar lijkspelen
gehouden werden waar men massaal op af kwam, zoals in het
Colosseum. Veel gebouwen uit die tijd zijn bewaard gebleven
en het is dan ook mogelijk om dergelijke gebouwen te
bezoeken.

In de literatuur zien we de straatbank weer terug in het werk
van Willebrand (1775), waarin hij omschrijft hoe een mooie
stad er uit zou moeten zien. Hij noemt hierin meerdere keren
de straatbank waarbij hij aandacht schenkt aan het plaatsen,
het onderhoud en het gebruik van de straatbank.

Het ligt wat geschriften betreft anders. Er zijn weinig
geschriften uit die tijd bewaard gebleven, en als ze al
bewaard zijn gebleven gaan ze lang niet altijd over
architectuur. 'De Architectura' van Vitruvius is een werk uit de
eerste eeuw voor Christus waarin veel onderwerpen aan de
orde komen met betrekking tot de bouwkunst. Ook worden er
uitspraken gedaan over zitgelegenheden in openbare
gebouwen en de maatvoering ervan. Er is niet veel bekend
over de periode tot aan de Middeleeuwse stad.

Ten tijde van het Modernisme zien we een lichte terugslag
voor de straatbank. De inrichting en vormgeving van de
openbare ruimte staat dan meer in het teken van 'beweging'
en 'verkeer in de stad'. De openbare ruimte werd een
doorgangsruimte, voortkomend uit het opsplitsen van
functies. Straatmeubilair had meer een esthetische functie
dan een gebruiksfunctie. Hierin verandert langzaam het een
en ander als diverse personen gaan nadenken over het zitten
en de inrichting van de openbare ruimte.

Eigenlijk komt er pas een echte verandering in het denken
over de openbare ruimte in de Middeleeuwse stad, ten tijde

Zo oppert Rotzier (1969) enkele gedachten over de
cultuurgeschiedenis van de stoel. wat wellicht ook meer zegt

over het gebruik van straatbanken . Zo zou de stoel onder
andere vaak drager van de stijlkenmerken van zijn tijdvak
zijn. Daarnaast zouden zitgelegenheden niet alleen nog maar
gebruiksgoederen zijn: vaak zijn ze ook 'symbolen'
geworden .
In het werk van Alexander (1977), 'A Pattern language~
worden vele patronen besproken die als richtlijn kunnen
worden gezien bij het inrichten van de openbare ruimten.
Enkele van deze patronen zijn ook specifiek gericht op
zitmeubilair in de openbare ruimte . Er worden uitspraken
gedaan over het aantal, de oriëntatie, de vormgeving en de
hoogte van het zitmeubilair.
Daarna is er langzamerhand een kloof ontstaan tussen
ontwerp en onderzoek, waaruit de ontwerpopgave van nu uit
voort vloeit. Er is een noodzaak om 'gebruiker-georiënteerd'
te ontwerpen, maar vaak beschikken ontwerpers niet over de
tijd, de middelen en de kennis om een dergelijk onderzoek uit
te voeren. Onderzoekers daarentegen voeren wel studies uit
maar
leveren
geen
concrete
antwoorden
op
de
ontwerpproblemen: er zou echter veel geleerd kunnen
worden van de verschillende disciplines.

banken dan ook vaak gemerkt met een herkenningsteken,
zoals een logo of een symbool.
Er zijn diverse partijen betrokken bij het ontwerpen van
banken, waarbij vermeld kan worden dat het dan tevens om
verschillende ontwerpdisciplines gaat. Bij het ontwerpen van
een bank bestaan er duidelijke parallellen met het
architectonische en het technologische ontwerpen. Er zijn
verschillende aspecten die een rol spelen bij straatbanken,
zoals duurzaamheid, comfort, stabiliteit, warmtegeleiding,
waterafvoer, onderhoud en vandalismegevoeligheid.
De voor banken opgestelde comforteisen zijn vrij eenduidig
door de eeuwen heen . De maten zoals Vitruvius deze
omschreef in de 1ste eeuw voor Christus komen overeen met
de maten zoals Le Corbusier ze noemt in zijn Modulor,
Gibbons & Oberholzer ze geven in 'Urban Streetscapes, a
workbook for designer of Huber ze omschrijft in 'Sitzen - ein

wissenschafliches ProblenI.
Het basisprincipe van een bank is de 'uitgerekte' doorsnede,
wat de grondvorm is van het ontwerpconcept. Hierbij zien we
banken zonder enige leuning, met rugleuning, met
armleuning of met zowel rug- als armleuning.

De straatbank
Straatbanken dragen als functionele objecten bij tot de
inrichting van de openbare ruimte. De verschijningsvormen
zijn divers, en vaak worden ze als zelfstandige objecten
ontworpen. Banken verschillen van stoelen op enkele punten.
Zo is de plaats van een bank vaak gefixeerd en ze zijn wat
betreft vormgeving en gebruik minder privé. Beiden hebben
ze wel een bepaalde impact op een ruimte: traditioneel zijn

Er zijn diverse materialen om een bank mee te maken, waarbij
de specifieke eigenschappen van een materiaal vaak
gecombineerd worden met de positieve eigenschappen van
een ander materiaal. Een dergelijk voorbeeld is een betonnen
frame (draagkracht) in combinatie met houten zittingen
(warmtegeleiding). Veel voorkomende materialen zijn hout,
steen,
metaal en
kunststof.
Voortkomend
uit de
materialisering, volgt de constructie en de stabiliteit van de

straatbank. Hier worden diverse thema's op verschillende
manieren gecombineerd. De 'eindafwerking' kan hierbij ook
een belangrijke rol spelen. Een andere vorm van
eindafwerking is de detaillering van de straatbank, waarbij de
straatbank vaak drager is van de kenmerken van een
bepaalde bouwstijl. Ander belangrijk aspect bij een
straatbank is de kleur, waarbij vermeld kan worden dat
gebruik van kleur een bijzondere betekenis heeft in de stad.
Als de bank ontworpen is, is het ook essentieel om na te
denken over de assemblage van het product, wat steeds
vaker modulair gebeurt. Bijzonder voordeel hiervan is dat in
het geval van vandalisme onderdelen ook eenvoudig weer te
vervangen zijn. De bank moet uiteraard ook een goede plek in
de stad krijgen: er zijn diverse werken waarin hierover
richtlijnen worden gegeven ten opzichte van de bank op zich,
maar ook over de combinatie met andere objecten. Dit leidt
tot slot tot de ban k geïntegreerd in een bouwwerk waarbij ook
alledaagse objecten in de openbare ruimte zoals trappen
gebruikt worden als zitgelegenheid.

Inventarisatie
In het verleden zijn er al diverse inventarisaties uitgevoerd
met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte.
Kijkend naar deze onderzoeken zien we dat er eerst een
goede analyse van de openbare ruimte zelf gemaakt dient te
worden. Als de structuur, de profilering en de indeling
duidelijk zijn, kan de inrichting hierop aangepast worden.
Aandachtspunten die uit de onderzoeken voortkomen hebben
betrekking op het materiaal- en kleurgebruik, het afstemmen
van het meubilair op de ruimte en op elkaar en het gebruik
van naar locatie gedifferentieerd straatmeubilair voor
verschillende openbare ruimten.

Probleemstelling
Op basis van de gelezen literatuur en de ontwikkelingen met
betrekking tot de opvattingen over de openbare ruimte volgt,
ook gezien de tijdsfactor die meespeelt bij het afstuderen, de
volgende probleemstelling:

Welke straatbanken genieten binnen bepaalde typologieën
van de openbare ruimte de voorkeur van jonge en oudere
mensen met betrekking tot materiaal, typering, vormgeving
en kleurgebruik?
Het onderzoekstraject zal bestaan door het inventariseren
van de huidige situatie in Eindhoven, het definiëren van de
gebruikte onderzoeksbegrippen, het opstellen van een
enquête, het verwerken van de onderzoeksresultaten, het
schatten van modellen voor de verschillende landschappen
en respondenten en tot slot het uitwerken van enkele
praktische toepassingen hiervan.

Praktijk
In Eindhoven is de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer
verantwoordelijk voor de ontwikkelingen en aanpassingen
van de stad, waarbij zij tot doel hebben een stad met een
goed woon-, werk- en leefklimaat te creëren en in stand te
houden.
Andere partijen die betrokken zijn bij de inrichting en
vormgeving van de openbare ruimte zijn bijvoorbeeld
wijkverenigingen . Deze werken veelal op basis van verzoeken
van bewoners. Zo kunnen gebruikers specifieke wensen
doorgeven, welke vervolgens in het ontwerptraject

meegenomen worden. Deze gang van zaken sluit goed aan bij
het 'gebruiker-georiënteerd' ontwerpen: zo kunnen er
bijvoorbeeld senioren banken geplaatst worden in wijken met
veel ouderen. Opvallend hierbij is wel dat specifieke groepen,
zoals zwervers, niet gewenst zijn vanwege de te veroorzaken
overlast, ondanks het feit dat de banken in de 'openbare
ruimte' geplaatst worden.

Onderzoeksbegrippen
Het onderzoek zal zich richten op 'bepaalde typologieën van
de openbare ruimte' waarbij 'jongeren en ouderen' als
respondent aangewezen zijn.
Wat wordt er onder deze bepaalde typologieën van de
openbare ruimte verstaan? Naast de vijf woonmilieus
onderscheiden door het ministerie van VROM, zijn er andere
indelingen mogelijk. Om de typologieën bruikbaar te maken
voor het onderzoek worden landschappen in Eindhoven
gebruikt. Dit zijn 9 landschappen, en wel de volgende: het
plein, de straat, de laan, de avenue/boulevard, de passage,
de mali, de singel, het park en het veld. Uiteraard zijn er ook
andere landschappen mogelijk, zoals de gracht of de dijk,
maar aangezien deze niet in Eindhoven aanwezig zijn worden
deze buiten beschouwing gelaten.
De onderzoeksgroep zijn jongeren in de leeftijd van 15 tot en
met 25 jaar en ouderen in de leeftijdscategorie 50-plus. Beide
groepen zijn recentelijk veel in het nieuws, vanwege de
overlast die ze veroorzaken door te 'hangen'. Daar beide
groepen niet per definitie werkzaam zijn, hebben zij ook tijd
om door te brengen in de openbare ruimte.

De andere begrippen uit de probleemstelling, 'materiaal,
typering, vormgeving en kleurgebruik' dienen ook nader
toegelicht te worden. Het materiaal betreft het materiaal van
de bank waar deze geheel of grotendeels uit bestaan: voor dit
onderzoek is dat hout, steen/beton en metaal. Kunststof is
hierbij niet meegenomen omdat deze vaak de suggestie moet
wekken een van voorgenoemde materialen te zijn.
Combinaties zijn ook buiten beschouwing gelaten, hoewel
deze wel terug te vinden zijn in de openbare ruimte. De
typering heeft betrekking op het basistype van een bank:
zonder rug- en/of armleuning, met rugleuningen en met rugen armleuning. Onder de vormgeving wordt het ontwerp
verstaan: hierbij onderscheiden we historische, neutrale en
moderne banken. Het kleurgebruik tot slot richt zich op de
afwerking van de bank: in de materiaaleigen kleur, in een
donkere/neutrale kleur of in een lichte/opvallende kleur. De
keuze voor deze niveaus komt deels voort uit eerder gedaan
onderzoek in andere steden.

Onderzoekstheorie
Het principe van conjuncte analyse is een inmiddels
veelvuldig
toegepaste
onderzoeksmethode.
De
basisgedachte gaat er van uit dat de preferentie voor een
alternatief (de voorkeur voor een straatbank) opgebouwd is
uit bijdragen van verschillende attributen. Vervolgens kunnen
er alternatieven worden samengesteld op basis van deze
attributen. Om niet alle mogelijke alternatieven aan de
respondenten voor te hoeven leggen wordt gewerkt met
fractionele proefopzetten. Dit houdt in dat er profielen
worden samengesteld waarvan de attributen onafhankelijk
van elkaar zijn, waardoor het toch mogelijk is om uitspraken
te doen over alle mogelijke alternatieven. Hierdoor wordt er

wel (bewust) informatie opgeofferd, maar dit effect wordt
onbelangrijk geacht. In dit onderzoek zal er gewerkt worden
met 9 profielen, in plaats van de 81 die anders opgesteld
hadden moeten worden. Per landschap zijn er vervolgens
keuzesets gemaakt waarbij de respondenten gevraagd is een
keuze te maken uit één van de alternatieven binnen een set.
Er zijn meerdere redenen waarom er gekozen is voor
conjuncte analyse (ook wel 'stated' preference). Zo is het
mogelijk om uitspraken te doen over situaties die nog
"geconstrueerd" moeten worden. Daarnaast worden de
attributen doorgaans uitgedrukt in objectieve, veelal fysieke
karakteristieken waardoor er een rechtstreekse relatie
geschat wordt tussen eigenschappen en preferentie. Hierdoor
krijgt men dan direct manipuleerbare ('actionable')
eigenschappen die de ontwerper zelf kan bepalen.
In de enquête wordt het keuzegedrag van respondenten
gemeten met behulp van een techniek waarbij de
respondenten gevraagd wordt een keus te maken uit een
aantal hypothetische keuzesituaties. De theorie is gebaseerd
op de random utility-theorie, een theorie die veronderstelt dat
aan elk van de beschikbare alternatieven een bepaald nut
ontleend wordt. In de formule voor de nutswaarde van een
alternatief zit ook een toevalscomponent (random nut)
verwerkt voor de 'onvoorspelbaarheid van de mens'. Bij het
schatten van het model dat gebruikt wordt om het
keuzegedrag te verklaren worden de door respondenten
aangegeven keuzes vertaald in het nut dat een bepaald
alternatief heeft, waarbij de nutswaarden ontleend worden in
deelnutten per variabele.

De modellen zijn geschat met het computerprogramma
NLOGIT, onderdeel van Limdep. Voor het schatten van de
modellen moeten de attribuutdesigns eerst hercodeerd
worden. Dit gebeurt door de zogenaamde effectcodering,
waarbij de niveaus binnen een variabele elk een eigen
codering krijgen. Op basis van de twee parameters die
geschat worden is het mogelijk de derde parameter te
bepalen. Met de gevonden waarden is het vervolgens
mogelijk de kans te berekenen dat een alternatief (bankje)
gekozen wordt: in dit onderzoek is het wellicht beter om te
spreken over het percentage respondenten met een voorkeur
voor de desbetreffende straatbank. Bij elk model wordt
McFadden's 'Rho Square' bepaald: dit is een indicatie voor
hoe goed het geschatte model in staat is het waargenomen
keuzegedrag te voorspellen. De waarde van deze Rho Square
ligt tussen 0 en 1, waarbij het model het keuzegedrag beter
voorspelt naarmate de Rho Square hoger wordt.
Om wetenschappelijke verantwoorde uitspraken te kunnen
doen is het nodig per stedelijke typologie en per
leeftijdsgroep minstens tien respondenten te vragen: voor dit
onderzoek betekent dat minstens 180 respondenten.
Hiervoor is gebruik gemaakt van een selecte steekproef: de
resultaten kunnen dus niet zomaar veralgemeniseerd worden .

Verwerking
Uit de kenmerken van de respondenten blijkt dat de opbouw
van de groep ondervraagden vrij representatief is voor alle
mannen en vrouwen in Nederland (49,5% respectievelijk
50,5%). De verdelingen jongeren en ouderen is fiftyfifty, wat
logischerwijs volgt uit de verdeling van de enquêtes.

Kijkend naar de twee groepen respondenten zien we een
duidelijk verschil in de frequentie van gebruik: jongeren
zitten vooral maandelijks op een straatbank, terwijl ouderen
toch ook vaak wekelijks op een bank plaatsnemen. In de
redenen hiervoor verschillen de groepen ook flink: daar waar
de jongeren vooral aangeven te zitten om te rusten, te
wachten en te blowen/roken geven ouderen aan een
straatbank vooral te gebruiken om te rusten, naar de
omgeving te kijken en om met andere gebruikers te praten.
Wat betreft de aandachtspunten voor het zitten gaan liggen
de twee groepen behoorlijk op één lijn: er wordt vooral op het
schoon zijn en het onderhoud van de bank gelet.

te prefereren op het veld en bij de avenue, terwijl de ouderen
bij de groene omgevingen vooral een betonnen frame
prefereren (behalve bij de singel). In de andere gevallen
noemen beide groepen hout als goede mogelijkheid. Wat
betreft het materiaal van de zitting kiezen de groepen vooral
voor hout, met uitzondering van de mali, de laan en de
passage: hier zijn kleine verschillen tussen de jongeren en de
ouderen.
Jongeren en ouderen zien het liefst een straatbank in de
materiaaleigen kleur, behalve in het park waar ze beiden het
liefst een groene bank zouden willen plaatsen.

Binnen de negen omgevingen die voorgelegd zijn aan de
groepen respondenten scoren de groene omgevingen (singel,
park en veld) het beste bij beide. De commerciële gebieden
(plein, mali en passage) volgen dan, gevolgd door de
verkeersgebieden (laan, avenue en straat): er zit een groot
verschil tussen de waardering van het plein en de passage
tussen jongeren en ouderen, deze commerciële gebieden
scoren beduidend beter bij de jongeren. Bij de mate van
aangenaamheid en veiligheid van een landschap en het
gebruik van een straatbank in de desbetreffende omgeving is
de driedeling terug te zien. De veiligheid van een omgeving
staat bij beide groepen los van de mate van aangenaamheid:
gebruik van een straatbank hangt echter wel sterk samen met
de mate van aangenaamheid voor beide groepen. Als de
respondenten gevraagd wordt om zelf een bank te ontwerpen
voor een omgeving, vallen er enkele dingen op.

Wat typologie betreft moet de bank op zijn minst een
rugleuning hebben, bij enkele omgevingen geven de jongeren
(singel en veld) of ouderen (plein en passage) aan ook graag
een armleuning te hebben.

Met betrekking tot de omgeving van de straatbank valt op dat
beide groepen in de commerciële gebieden het liefst
sierbestrating zien. In de overige gevallen geven ze de
voorkeur aan gras: de jongeren vormen met een voorkeur
voor houten vlonders in de straat en de singel hierop een
lichte uitzondering.

Zo kiezen zowel de jongeren als de ouderen vrijwel unaniem
voor een metalen frame in de commerciële gebieden en de
straat. De jongeren geven daarnaast aan een metalen frame

Wat betreft de hoogte van de bank ten opzichte van het
maaiveld, hebben beide groepen een voorkeur voor een bank
op hetzelfde niveau: alleen op het plein geven jongeren

Beide groepen zien de bank het liefst losstaand: jongeren
geven bij de groene omgevingen aan de bank liever
geïntegreerd in de omgeving te zien. Ouderen zien alleen in
het park een bank liever geïntegreerd in de omgeving.

veelvuldig aan eventueel op een verhoging te willen zitten.
Hetzelfde geldt eigenlijk voor de plaatsing met betrekking tot
de wind: beide groepen willen graag dat het bankje beschut
staat.
Met betrekking tot de bezonning van de bank is een bank
deels in de zon, deels in de schaduw het meest gekozen
alternatief. Als het echter om een veld gaat zitten jongeren
liever in de zon, terwijl ouderen juist op een plein graag in de
zon zitten: als het om een laan gaat zitten beide groepen
graag in de zon.
Naast de genoemde verschillen tussen de landschappen, zijn
er ook verschillen tussen de groepen op zich. De typerende
verschillen zijn hiervoor besproken per ontwerpaspect, de
typerende verschillen per omgeving staan visueel toegelicht
in de paragrafen van dit hoofdstuk.

Modellen banken
Op basis van de informatie die verkregen is met de modellen,
is het ook nu weer mogelijk een vergelijking te maken tussen
de verschillende landschapen, zoals eerder in hoofdstuk 10
gedaan is.
De respondenten hebben vooral een voorkeur voor een
houten bank: zo is er slechts enkele keren een duidelijke
voorkeur voor metaal. Dit is bij de ouderen bij de laan en de
straat, en bij de jongeren alleen bij de straat. De voorkeur
voor een betonnen bank zien we bij ouderen terug bij de
avenue, het veld en de mali: van elk landschap binnen de in
hoofdstuk 10 geschetste driedeling één. De jongeren hebben

bij de commerciële gebieden, op het plein na, een voorkeur
voor een betonnen bank.
Wat betreft typologie geven beide groepen een duidelijke
voorkeur aan voor een bank met zowel arm- als rugleuning.
Enkel in de straat en bij de laan geven de jongeren aan dat ze
hier het liefst een bank zonder leuning zouden willen zien:
wellicht hangt dit samen met de aversie van de respondenten
voor deze omgeving. De jongeren hebben daarnaast nog een
voorkeur voor een bank met alleen een rugleuning bij een
laan: ouderen hebben deze voorkeur bij de passage.
Qua vormgeving hebben de respondenten de meeste
voorkeur voor een neutrale bank, er is veel minder voorkeur
voor een historisch bankje. Het zijn overigens vooral jongeren
die een voorkeur hebben voor een historisch bankje: zij
hebben deze voorkeur bij de mali en de singel. Ouderen zien
bij het veld en in de verkeersgebieden het liefst een moderne
bank. Jongeren noemen hier ook de verkeersgebieden, op de
laan na. Zij zien tevens graag een modern vormgegeven bank
in het park.
De hele groep respondenten heeft een voorkeur voor een
bank in de materiaaleigen kleur. Het is opmerkelijk om te zien
dat de jongeren bij de laan en het veld een voorkeur hebben
voor een gele bank: daarnaast hebben de jongeren bij de
groene omgevingen (op het veld na) een voorkeur voor een
groene bank. Ouderen hebben net als de jongeren, bij de
groene omgevingen (op het veld na) een voorkeur voor een
groene
bank.
Daarnaast
noemen
zij
ook
twee
verkeersgebieden: de laan en de avenue.

hoofdstuk 11 en de formules (3) en (4) uit hoofdstuk 9
berekend worden wat het nut van een geplaatste
straatbank is en hoeveel procent van de groep
respondenten een voorkeur zou hebben voor deze
bank ten opzichte van een andere bank.

Naast de verschillen qua vormgeving per landschap, zijn er
ook opmerkelijke verschillen tussen het belang van een
bepaald aspect van een straatbank per omgeving.
Bij een singel letten zowel jongeren als ouderen vooral op de
typologie en het kleurgebruik. Als het om een park gaat,
letten de jongeren en ouderen beiden weer vooral op de
typologie en het materiaal. Bij een veld speelt voorai het
materiaal voor beide groepen een belangrijke rol. Binnen de
mail letten jongeren vooral op het materiaal, terwijl de
ouderen weer meer op de typologie en het kleurgebruik
letten. De ouderen hechten bij een plein bijzonder veel
waarde aan het kleurgebruik: jongeren hechten wederom veel
belang aan de typologie en het materiaal. Bij de laan vinden
zij het materiaal ook weer belangrijk, net als het
kleurgebruik, terwijl de ouderen hier weer de typologie en het
kleurgebruik als belangrijkste aspect van een straatbank
achten. Bij een passage is het kleurgebruik voor beide
groepen erg belangrijk: voor de ouderen geldt dit ook bij de
avenue, de jongeren hechten hier meer waarde aan de
vormgeving. Tot slot letten beide groepen vooral op het
kleurgebruik bij een bankje in een straat. Het is opmerkelijk
om te zien dat in dit onderzoek de respondenten niet zo op de
vormgeving letten en als hier al veel belang aan gehecht
wordt is het door jongeren (avenue).

2.

het is ook mogelijk om in nieuwe
ontwerpopgaves de resultaten te gebruiken.
Allereerst kunnen de gegevens zoals in hoofdstuk 10
gepresenteerd zijn toegepast worden; daarnaast kan
met de waarden van de deelnutten gegeven in
hoofdstuk 11 en de formules (3) en (4) uit hoofdstuk 9
berekend worden wat het nut van een serie
straatbanken is en welk van de banken door de
meeste respondenten als voorkeursbank aangeduid
zal gaan worden.
Ontwe[Q:

3. Advies: tot slot is het ook mogelijk om partijen te

informeren, aansluitend op het ontwerp. Met behulp
van de ordening van de landschappen en de waarden
van de deelnutten gegeven in hoofdstuk 11 kan
advies gegeven worden over waar een straatbank voor
een specifieke groep het beste geplaatst zou kunnen
worden.

Slot
Praküschetoepassing
Er zijn drie concrete toepassingen te noemen:

het is mogelijk om bestaande situaties te
analyseren met behulp van de onderzoeksresultaten.
Zo kan met de waarden van de deelnutten gegeven in

1. Analyse:

Er is nog weinig gedaan om systematisch de beschikbare
middelen in relatie tot hun toepassing in kaart te brengen .
Ontwerpers van openbare ruimten zien wel steeds meer de
noodzaak in om 'gebruiker-georiënteerd' te ontwerpen,
onderbouwt met theoretische informatie. Tot nu toe is er
echter nog niet veel onderzoek beschikbaar waarvan de
resultaten rechtstreeks op het ontwerpproces toegepast

kunnen worden: dit onderzoek speelt hierop in door de rol
van straatbanken in Eindhoven te betrekken op de gebruiker
van de openbare ruimte .
Ontwerpers beschikken niet altijd over de tijd, de middelen
en de kennis om een onderzoek uit te voeren naar de invloed
van verschillende objecten op de gebruikers. Voor de 'nieuwe'
openbare ruimte is het van belang dat onderzoeker en
ontwerper nauw samenwerken, zowel bij onderzoek als
ontwerp. Met de onderzoeksresultaten van dit onderzoek is
dit nu voor straatbanken in Eindhoven wel mogelijk.
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1. Inleiding
1.1.

Introductie

Zoals jacobs al schreef in zijn "Great Streets', is het
opmerkelijk hoeveel "beste straten" er wel niet zijn met
banken. Hij somt allerlei functies op die banken kunnen
vervullen; rusten, wachten, spreken, ontspannen.
Het is uiteraard niet gezegd dat straten zonder banken nu
slecht zouden zijn. Integendeel, er zijn ook goede straten
zonder banken. De belangrijkste reden die jacobs aanvoert
voor het niet plaatsen van banken is dat banken zwervers en
daklozen aan zouden trekken. Dit maatschappelijke probleem
moet echter niet geweerd worden door het niet plaatsen van
banken; het ontwerpen van de openbare ruimten moet er voor
dienen om de ruimte aangenaam te maken, niet om de
maatschappelijke problemen te verplaatsen, aldus jacobs. In
winkelgebieden worden namelijk wel banken geplaatst, maar
dit zou puur uit commercieel belang zijn.

1.2.

Opgave

Een deel van deze probleemstelling vinden we tegenwoordig
ook terug. Banken worden vaak niet geplaatst om
"hangjongeren" te mijden. In winkelcentra staan daarentegen
vaak talloze banken, om het verblijf zo prettig mogelijk te
maken voor de consumenten. Maar is dit ook echt wat de
consumenten willen? Om erachter te komen of er verschillen
zijn tussen specifieke groepen respondenten, bepaalde
typologieën van de openbare ruimte en de voorkeur van de
respondenten is de volgende probleemstelling opgesteld:

((Welke straatbanken genieten binnen bepaalde typologieën
van de openbare ruimte de voorkeur van jonge én bejaarde
mensen met betrekking tot materiaal, typering, vormgeving
en kleurgebruik?"
Om hier een antwoord op te kunnen krijgen, zal er naast een
literatuurstudie naar straatbanken, een onderzoek uitgevoerd
worden.

1.3.

Opzet

Het onderzoek, onderdeel uitmakend van het afstuderen, zal
worden uitgevoerd door middel van een schriftelijke enquête.
In deze enquête zullen een aantal keuzesituaties opgenomen
worden, waarbij gekozen dient te worden uit een aantal
straatbanken. De straatbanken verschillen van elkaar doordat
de kenmerken van de banken systematisch gevarieerd zijn.
De respondenten is gevraagd de keuzesituaties te
beoordelen. Door vervolgens de aangegeven preferenties in
verband te brengen met de specifieke kenmerken van de
straatbanken, kan bepaald worden in hoeverre de kenmerken
van de straatbanken invloed hebben op het keuzegedrag van
de groep respondenten.
Als locatie voor het onderzoek is gekozen voor de stad
Eindhoven. De gemeente Eindhoven heeft een Nota Openbare
Ruimte opgesteld voor de 20 miljoen vierkante meter
openbare ruimte in de stad (23% van Eindhoven). Het doel
van de Nota is om binnen 10 jaar 60% van de inwoners en
ondernemers van Eindhoven tevreden tot zeer tevreden te
stellen over de openbare ruimte, waarbij maximaal één op de
vijf van hen ontevreden tot zeer ontevreden mag zijn. Uit een
onderzoek uit 2003 bleek 47% van de Eindhovenaren

tevreden tot zeer tevreden te zijn over de openbare ruimte: er
valt dus nog wel het een en ander te verbeteren.

1.4.

Rapportage

Dit afstudeerverslag is een zoektocht, vol verwondering en
bevindingen; in de wirwar van informatie is getracht wat meer
orde te scheppen door de volgende probleemstelling te
behandelen:

"Welke straatbanken genieten binnen bepaalde typologieën
van de openbare ruimte de voorkeur van jonge én bejaarde
mensen met betrekking tot materiaal, typering, vormgeving
en kleurgebruik?"
Het antwoord op deze vraag wordt stapsgewijs benaderd;
deze rapportage is dan ook uit meerdere delen opgebouwd.
Eerder al is er een proloog verschenen, waarmee de basis
voor dit afstuderen gelegd is. Aan het eind van elk hoofdstuk
staan de conclusies van het desbetreffende hoofdstuk
vermeld.
Deel I is inleidend, en resumeert nogmaals kort waar deze
proloog over ging. Er bestaan vele vormen van
straatmeubilair, maar wat verstaat men nu eigenlijk onder
deze noemer? Een antwoord hierop vindt u in hoofdstuk 2.
Vervolgens begint er een bijzondere reis door de tijd in deel
11, waarmee de historie van de straatbank uit de doeken wordt
gedaan. Het is niet de bedoeling om een gedetailleerd
overzicht te geven van de filosofische en stedebouwkundige
ideeën die ten grondslag liggen aan de inrichting en
stoffering van de hedendaagse stedelijke openbare ruimte.
Het overzicht wat u in dit deel zult vinden is meer bedoeld om

de huidige gebruikssituatie in een historisch kader te
plaatsen. Voor een geschiedkundige beschrijving wordt u
onder andere doorverwezen naar het boek "Repetitorium voor
de geschiedenis der bouwkunst' 2 van J.J. Vriend: de
bevindingen die van toepassing zijn voor deze rapportage zijn
te vinden in hoofdstuk 3.
Deel III geeft een duidelijk beeld van de verschillende
factoren die van toepassing zijn bij het ontwerpen van
straatbanken. Men vindt straatbanken tegenwoordig
veelvuldig in allerlei vormen, kleuren en maten, soms
gecombineerd
met
allerlei
andere
vormen
van
straatmeubilair: meer hierover leest u in hoofdstuk 4.
De huidige situatie met betrekking tot straatbanken in
Eindhoven wordt behandeld in deel IV, hoofdstuk 5.
In deel V wordt het onderzoek behandeld; de diverse
begrippen en methoden worden nader verklaard. Bij het
uitvoeren van een afstudeeronderzoek hoort uiteraard een
probleemstelling. In deze afstudeerrapportage staat de
volgende probleemstelling centraal:

"Welke straatbanken genieten binnen bepaalde typologieën
van de openbare ruimte de voorkeur van jonge en oudere
mensen met betrekking tot materiaal, typering, vormgeving
en kleurgebruik?'
Een inleiding hierover en een toelichting op het
afstudeertraject leest u in hoofdstuk 6. Dagelijks zijn er
diverse partijen bezig met de inrichting van de openbare
, Vriend.
door ing.

J.J., (1996), "Repetitiorium voor de geschiedenis der bouwkunst,
J. de Vos", tiende druk, tweede oplage, Delta Press, Amerongen.

bewerkt

ruimte, deze worden daarna besproken in hoofdstuk 7. In het
daarop volgende hoofdstuk, hoofdstuk 8, zal ingegaan
worden op de verschillende onderzoeksbegrippen. Voor het
onderzoek is een enquête opgesteld en afgenomen. Het doel
van de enquête is het achterhalen van de voorkeuren van
respondenten voor specifieke kenmerken van banken binnen
een bepaalde omgeving. De methode die hierbij gebruikt zal
worden, wordt in hoofdstuk 9 nader toegelicht.
Tot slot is deel VI een uiteenzetting van de resultaten en de
verwerking van het onderzoek. Na de dataverzameling, is
begonnen met het verwerken van de gegevens. In hoofdstuk
10 worden dan ook de eerste resultaten van het onderzoek
gepresenteerd. Op basis van de informatie die verkregen is
met de enquêtes, is het mogelijk om de voorkeur van de
respondenten voor bepaalde kenmerken van bankjes te
bepalen en het meest optimale bankje per type omgeving te
bepalen, zoals in hoofdstuk 11 zal worden gedaan. Na het
verwerken van de data en het opstellen van diverse modellen
voor de verschillende landschappen, volgen er in hoofdstuk
12 enkele praktische voorbeelden om te laten zien hoe de
onderzoeksgegevens uit de diverse onderdelen van het
onderzoek gebruikt kunnen worden. Op basis van de
bevindingen in het onderzoek kunnen er diverse conclusies
en aanbevelingen gedaan worden. Deze zijn in hoofdstuk 13
weergegeven.

DEEL I:

INLEIDEND

2. Straatmeubilair
Er bestaan vele vormen van straatmeubilair, maar wat
verstaat men nu eigenlijk onder deze noemer? In de aan deze
rapportage voorafgaande proloog heeft u hierover reeds meer
kunnen lezen.

In de komende paragrafen zal hier kort resumerend op
ingegaan worden . Allereerst zal in paragraaf 2.1 een definitie
worden gegeven van straatmeubilair. Daarna zal in paragraaf
2.2 een indeling getoond worden die gehanteerd kan worden
bij het ordenen van de diverse soorten straatmeubilair. Tot
slot zal in paragraaf 2.3 de in dit hoofdstuk behandelde stof
geresumeerd worden .

2.1.

Definitie

In de eerder verschenen proloog werd reeds het
straatmeubilair beschreven. Hierop terugkijkend, is de
definitie die gegeven wordt in "Het staat op straat' toch één
van de betere.

"Alle in principe onroerende goederen in de openbare
buitenruimte van de bebouwde omgeving, die dienstbaar zijn
aan de gebruikers en/of samenleving, en die tot doel hebben
een goed leefklimaat te bevorderen.,,3
Deze definitie schaart alle elementen eigenlijk onder één
noemer. In de volgende paragraaf zullen deze elementen
verder ondeNerdeeld worden.

) Verver, A., (1990), inleiding "Het staat op straat", diverse auteurs, (1990), "Het
staat op straat, straatmeubilair in Nederland", VNG-Uitgeverij, 's Gravenhage, pg. 9.

2.2.

In de proloog is in paragraaf 4.3 Stofferingselementen een
uiteenzetting gegeven van de diverse objecten, geordend
binnen hoofdgroepen. Daarbij is ook de ordening zoals
weergegeven in het boek" Het staat op straat' genoemd. In
het boek" Inrichting van de stedelijke openbare ruimt~' staat
echter ook een uitstekende verdeling, gebaseerd op
4
productgroepen. Deze verdeling ziet er als volgt uit :
1.

2.

3.

4

•
•

Indeling

Bestrating
• Asfaltabri's
•
Klinkers
• Halteborden en -palen
• Tegels
• Trottoirbanden
• Bewaakte fietsenstalling
Bewegwijzering
•
Fietsroute - aanduiding
• Parkeerroute - aanduiding
• Plattegrond kasten
• Straatnaamborden
• Wegwijzers
Bijzondere objecten
• Kunstwerken
• Monumenten

Geerling, l., (1993), "'nrichting van de stedelijke openbare ruimte; verkennende
studie naar organisatorische randvoorwaarden en criteria voor ontwerp, plaats en
onderhoud van straatmeubilair", OSPA, Faculteit der Bouwkunde / Technische
Universiteit Delft, Delft, pg. 11 .

Fonteinen
Klokken

4.

Gas- en elektriciteitsvoorzieningen
•
Electriciteitskasten
• Gasaansluitkasten
• Gasregelstations
• Kabelkasten
• Kabelverdeelstations
• Meterkasten
• Trafostations

5.

Gebiedsafscherming
• Anti - parkeerelementen
• Hekken
• Muurtjes
• Palen (met ketting)
• Terrasschermen

6.

Groen
•
Bloembakken
•
Boombeschermers
• Boomkransen

7.

Openbaar vervoer
•

•
8.

Abri's
Dynamisch reizigers infosysteem

Parkeervoorzien ingen
•
Fietsparkeervoorzieningen
• Parkeerautomaat
• Parkeerborden en -palen
• Parkeermeters

•
•

Parkeerbeugels
Parkeervakken

9.

P.T.T.
• Brievenbussen
• Telefooncellen

10.

Reiniging en hygiëne
• Afvalbakken
• Glascontainers
• GFT - containers
• Huisvuilcontainers
• Openbare toiletten
• Papiercontainers
• Urinoirs
• Zand-jzoutbakken

11.

Reclame
• Driehoeksborden
• Mupi's
• Reclameborden
• Reclamezuilen

12.

Speeltoestellen

13.

Standplaatsen
• Kiosken
• Verkoopwagens
• Boomroosters

14.

Verlichting
• Armatuur
• Lantarenpaal

15.

Verkeersmiddelen
• Verkeersborden en -palen
• Verkeerslichten
• Verkeerszuilen
• Waarschuwingslichten

16.

Zitvoorzieningen

Deze verdeling komt voor het merendeel overeen met de door
de auteur opgestelde indeling. Zoals te zien is, bestaat er een
breed scala aan straatmeubilair. In eerste instantie was het
de bedoeling een catalogus op te stelten, met hierin alle
mogelijke vormen duidelijk weergegeven, geordend en wet.
Gedurende het afstudeerproces bleek echter dat dit niet
haalbaar is binnen één jaar. Daarom richt deze rapportage
zich op één productgroep, en wel zitvoorzieningen. Binnen
zitvoorzieningen zou men uiteraard ook weer een
onderverdeling kunnen maken:
•
•
•
•

Straatbanken
Stoelen
Zitblokken
Et cetera

Deze rapportage zal zich gaan richten op straatbanken
vanwege de ruime toepassing van dit object. In het boek
"Straatmeubilair, vormgeving en plaatsbepaling"S staat een
verdeling op basis van de mate van dienstverlening en de
mate van aandacht vragen. De zitbank valt hierbij onder de
"dienstverleners", op het raakvlak met "stille werkers" qua
5 Verhoeven, Nico; Slebos, ir. D.L.H ., (1966), "Straatmeubilair, vormgeving en
plaatsbepaling" , De Technische Uitgeverij H.Stam N.V ., Culemborg/Haarlem, pg. 13.

dienstverlening. Zitbanken vragen gezien dit schema weinig
aandacht. In de proloog vindt u een weergave van dit schema
in paragraaf 4.3 Stofferingselementen . Deze omschrijving van
'stille werker' op het raakvlak met 'dienstverlener' heeft er
ook toe geleid om juist deze objecten centraal te stellen: het
is essentieel om deze stille dienstverleners ook écht ten
dienste te stellen aan haar gebruikers.

2.3.

Samenvattend

Straatmeubilair omvat alle in principe onroerende goederen
in de openbare ruimte van de bebouwde omgeving die
dienstbaar zijn aan de gebruikers en/of samenlevingen,
daarbij een goed leefklimaat bevorderend tot doel hebbend.
De verschillende elementen zijn te verdelen op basis van
productgroep, waarvan zitvoorzieningen er één van is.
Straatbanken vallen onder deze groep, waarbij ze gekenmerkt
kunnen worden als 'stille dienstbare werkers'.

DEEL 11:
GESCHIEDENIS
GEDACHTENGOED

&

3. Historie zitmeubilair
Het is niet de bedoeling om een gedetailleerd overzicht te geven
van de filosofische en stedebouwkundige ideeën die ten grondslag
liggen aan de inrichting en stoffering van de hedendaagse
stedelijke openbare ruimte. Het overzicht wat u in dit deel zult
vinden is meer bedoeld om de huidige gebruikssituatie in een
historisch kader te plaatsen. Voor een geschiedkundige
beschrijving wordt u onder andere doorverwezen naar het boek
"Repetitorium voor de geschiedenis der bouwkunsf'6 van J.J.
Vriend.
De komende paragrafen geven dan ook enkel een sterk verkorte
samenvatting weer van de geschiedenis en het gedachtegoed,
waarbij vooral verwezen wordt naar dié aspecten die voor de
inrichting en stoffering van de openbare ruimte belangrijk zijn . In
paragraaf 3.1 wordt de aftrap gegeven voor een reis door de tijd, te
beginnen met het amfitheater. Vervolgens zullen in paragraaf 3.2
de stellingen en teksten van Vitruvius besproken worden, waarna er
een flinke stap in de tijd genomen wordt naar de Renaissance in
paragraaf 3.3. De daarop volgende stroming, Barok, wordt
behandeld in paragraaf 3.4. Na deze paragrafen, volgen enkele
paragrafen over banken in de literatuur. Allereerst vindt u in
paragraaf 3.5 de teksten van Willebrand, gevolgd door de
opvattingen van het Modernisme in paragraaf 3.6. In paragraaf 3.7
wordt er ingegaan op het gedachtegoed van Rotzier over de
cultuurgeschiedenis van de bank. Paragraaf 3.8 toont de
patroontaal van Alexander, waarin de diverse ontwerpprincipes
voor de openbare ruimte besproken worden. Daarna wordt in
paragraaf 3.9 ingegaan op de overige ontwikkelingen met
6 Vriend, J.J ., (1996), "Repetitiorium voor de geschiede nis der bouwkunst, bewerkt door ing.
de Vos", tiende druk, tweede oplage, Delta Press, Amerongen .

J.

betrekking tot het zitten in de openbare ruimte. Tot slot geeft
paragraaf 3.10 een samenvatting van het in dit hoofdstuk
besprokene.

3.1.

Het amfitheater

Een van de oudste bouwwerken die ook nu nog zichtbaar zijn,
waarbij aandacht besteed werd aan de zitgelegenheid, is
waarschijnlijk het amfitheater. Een amfitheater is een rond theater,
meestal in de openlucht, dat in de Oudheid al gebruikt werd. Het
woord betekent dubbel theater; de oorspronkelijke theaters hadden
namelijk een halfronde vorm.

3.1.1.

Tunesië, Trier in Duitsland en vele andere plaatsten zijn nog
overblijfselen van de oude amfitheaters te zien. Ook in Kroatië
staat een nog vrijwel intact amfitheater uit de Romeinse tijd .

Lijkspelen

De eerste historische feiten met betrekking tot de lijkspelen
stammen uit de tijd van de Etrusken (Be tot 1e eeuw voor Christus).
Zij hadden als gebruik om bij de begrafenis van iemand gevechten
te organiseren als een rite - de munera (verplichting) - ter ere van de
overledene.
Veel later namen deze riten een zelfstandige vorm aan en werden
enige malen door senatoren georganiseerd om de gunst van het
publiek te veroveren, maar zij werden nog steeds munera genoemd.
In Rome was een gebruikelijke locatie het Forum Romanum en later
het gigantische Circus Maximus. Pas zo'n honderd jaar voor het
begin van onze jaartelling gingen de Romeinen gebruik maken van
(tijdelijke) houten theaters met een arena in de gebruikelijke
ovaalvorm.

3.1.2.

Overblijfselen

Het bekendste amfitheater ter wereld is wel het Colosseum in Rome
(foto 1), maar ook op andere plaatsen in de voormalige Romeinse
wereld zijn nog amfitheaters te zien. De amfitheaters van Verona in
Italië, en NÎmes en Arles in Frankrijk zijn nog nagenoeg intact en
worden regelmatig gebruikt voor opera's en toneelvoorstellingen. In
Frankrijk worden er ook stierengevechten gehouden. In El Djem in

Foto 1 Colosseum te Rome

3.1.3.

Vormgeving

Kijkend naar de verschillende amfitheaters, kan men enkele
"vormgevingsregels" ontdekken . Zo loopt er onder de arena en de
tribunes een 'hoofdgang', evenwijdig aan- en onder de lange as,
met vele zijgangen en ruimtes voor (roof)dieren, ter dood
veroordeelden (gladiatoren) en materialen. De vloer van de arena
was van hout met daarop een laag zand (foto 2). Bij het
Colosseum is de arena van de tribunes gescheiden door een 4
meter hoge muur, voorzien van lage openingen (waar
vermoedelijk deuren voor zaten) waardoor kadavers van dieren en
dode lichamen van geëxecuteerden uit de arena werden gesleept.

·

Foto 2 Colosseum (incl. deel arenavloer)

De tribunes waren ingedeeld naar sociale status. De beste
plaatsen vooraan waren voor de hoogwaardigheidsbekleders,
daarboven kwamen de zitplaatsen voor de gegoede stand en
weer daarboven voor het gewone volk. Er waren ook aparte
vakken voor vrouwen; zij zaten gescheiden van de mannen.
Hoewel er wel veel gebouwen uit deze tijd bewaard zijn gebleven ,
zijn geschriften schaarser. In de volgende paragraaf zal één van
de weinige bewaarde schriften nader besproken worden.

3.2.
3.2.1.

Vitruvius' De Architectura

lichaam, passend in een cirkel en een vierkant, is gebaseerd op
deze theorie.

De Arch itectu ra

Er is niet veel bekend over de Romeinse militair en architect Marcus
Vitruvius Poll(i)o C± 85 - 20 v. Chr.). Hij is vooral bekend vanwege
het handboek dat hij over architectuur schreef: "De Architecfur;l'.
Het werk is een uniek werk, omdat het eigenlijk het enige boek is
dat bewaard gebleven is op dit gebied.
De gegevens in het werk zijn gebaseerd op eigen ervaring, maar ook
op Griekse bronnen. Zo zou hij gebruik hebben gemaakt van het
werk van Euclides, maar aangezien er geen werk van Euclides
bewaard is gebleven, is het niet aan te tonen welke invloed hieraan
toegeschreven kan worden. Euclides was de eerste persoon, voor
zover bekend, die de menselijke proporties in verband bracht met
architectuur. Hierbij heeft Euclides zich waarschijnlijk weer laten
inspireren door Pythagoras of Plato.
In "De Architecfur;l' komen zeer veel onderwerpen aan de orde;
tempels, verdedigingswerken, openbare gebouwen, uurwerken,
machines en nog veel meer. Dit alles is "versmolten" tot een
samenhangend geheel door de persoonlijke beschrijvingen van
Vitruvius over bouwmaterialen, de harmonieleer, kleuren en nog
veel meer onderwerpen.

3.2.2.

Stellingen

Een van de belangrijkste stellingen die Vitruvius oppert in zijn
handboek, is dat de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte van
een gebouw de menselijke maat (de verhoudingen van het
menselijk lichaam) dienen te weerspiegelen. Leonardo da Vinci's
beroemde tekening" Uomini universal/' (figuur 1) van het menselijk

Figuur 1 Uomini Universali - leonardo da Vinci

Vitruvius heeft zich bij zijn bouwwerken laten leiden door de
theorieën over de menselijke proporties. De invloed van deze
7
zogenoemde Gulden Snede in zijn werk is duidelijk aanwezig.
Vitruvius hanteerde als maateenheid de helft van de middellijn
van het onderste gedeelte van een schacht van een Dorische zuil
óf de hele middellijn van een Ionische zuil. Deze maateenheid
bepaalde de afmetingen van de overige onderdelen van een
tempel, waardoor een 'evenwichtig' bouwwerk ontstond.

3.2.3.

Zitgelegenheden in de openbare ruimte

In zijn boek, "De Architecfura", doet Vitruvius als een van de
eerste personen uitspraken over zitgelegenheden in openbare
gebouwen. Hier omschrijft hij waarom men een theater zó moet
bouwen dat er een koel briesje door het theater kan waaien:

" Tijdens de voorstellingen blijven de toeschouwers met vrouwen
kinderen nu eenmaal langdurig zitten, geboeid door de
opvoering, terwijl hun lichaam bewegingsloos van de spanning
alle ponen openlaat, waarin langsstrijkende briesjes
binnendringen. Als die van moerassige of andere besmette
streken afkomstig zijn, zetten ze schadelijke dampen af in het
lichaam. Wanneer de plaats voor het theater dus met voldoende
zorg wordt uitgekozen, vermijdt men dit risico.,,8

"De treden in de toeschouwersruimte, waarop de zitplaatsen
worden ingericht, mogen niet minder dan een voet en een palm 10
hoog zijn en niet meer dan een voet plus zes duimen!!. Hun breedte
moet men vastleggen op niet meer dan tweeënhalve voet en niet
minder dan twee voet.,,12
Concreet vertaald naar centimeters betekent dit dat de zithoogte in
een theater tussen de 38 en 43 centimeter zou zijn. Het zitvak zou
een breedte hebben tussen de 56 en 70 centimeter. In paragraaf
4.3, Comfort en esthetische kwaliteit, zullen nog meer
maatvoeringen gegeven worden; hieruit zal ook blijken dat de
maten zoals Vitruvius ze omschrijft erg reëel zijn.
In hoofdstuk 11 van het tweede boek, over het worstelperk, doet
Vitruvius ook uitspraken over zitgelegenheden, en dan vooral de
status die aan een zitplek gehecht wordt.

"In de overige drie colonnades dient men royale uitbouwen
(exedrae) in te richten met zetels waarop filosofen, retoren en
anderen die plezier hebben in wetenschappelijke debatten zittend
hun gesprekken kunnen voeren. In de dubbele colonnade komen de
volgende onderdelen. In het midden het lokaal voor de jonge
mannen, dat is de ruimste exedra met zitbanken, een derde langer
dan breed.,,13

Nu is dit slechts een beschrijving in het kader van de ligging van
het theater; even verderop doet Vitruvius meer gedetailleerde
uitspraken over zitgelegenheden in openbare gebouwen.

De connectie van het zitmeubilair met de stand van een persoon,
zien we ook terug in het gedachtegoed van Rotzier in paragraaf 3.7 .

7 De Gulden Snede geeft een verhouding (1 :1,618) weer die veelvuldig in de natuur wordt
aangetroffen. Deze deelt een lijn of lengte zodanig in twee ongelijke delen, dat de verhouding
van het kleine tot het grote deel dezelfde is als die van het grote deel tot het geheel.

, 1 voet = ongeveer 28 centimeter
101 palm = ongeveer 10 centimeter
11 1 duim = ongeveer 2,54 centimeter = 1 inch
12 Vitruvius Pallia, Marcus, "Handboek bouwkunde, vertaald door Ton Peters", (2004),
Athenaeum - Polak & Van Gennep, Amsterdam, pg. 151.
Il Vitruvius Pallia, Marcus, "Handboek bouwkunde, vertaald door Ton Peters", (2004),
Athenaeum - Polak & Van Gennep, Amsterdam, pg. 161 & 162.

8 Vitruvius Pallia, Marcus, "Handboek bouwkunde, vertaald door Ton Peters", (2004),
Athenaeum - Polak & Van Gennep, Amsterdam, pg.143.

Echter, Vitruvius doet enkel uitspraken over zitgelegenheden in
14
openbare gebouwen , en niet zozeer in de openbare ruimte. Het is
uiteraard niet ondenkbaar dat de inrichting van de binnenruimte
geprojecteerd is op de inrichting van de openbare ruimte, maar hier
zijn geen bewijsstukken voor gevonden.

In boek VI Particuliere gebouwen geeft Vitruvius nog wel enkele summiere richtlijnen voor
de inrichting van woonhuizen; deze worden derhalve buiten beschouwing gelaten.

14

3.3.1.

3.3.

Renaissance

In de Middeleeuwse stad wordt de openbare ruimte, bestaande
uit straten en pleinen, vooral gebruikt voor voetgangers en
karren, markten en ceremonies. Pleinen zijn ruimer van opzet,
maar hebben eigenlijk dezelfde functie als straten; in dit opzicht
kan men dus niet echt spreken van 'verblijven' in de openbare
15
ruimte. Hier komt in de Renaissance verandering in .

De Engelse stedenbouwhistoricus A.E.J. Morris zegt echter in
"History of Urban Foml' dat de Renaissancestad sterk lijkt op de
Barokstad. Beiden worden onder één noemer gebracht vanwege het
'kunstzinnige' van de steden. Morris geeft daarnaast een
uiteenzetting van de volgende processen weer, die als kenmerkend
17
worden getypeerd voor de stad tijdens de Renaissance ;
•
•
•

In veel stedenbouwkundige boeken volgt men een indeling die
samenhangt met de kunsthistorische periodisering; in dit
verband spreekt men dan ook over de Renaissancestad. De
bouwstijlen uit de Middeleeuwen, de Romaanse en de Gotische
bouwkunst, hangen vooral samen met de ontwikkeling van de
vroegchristelijke basiliek, en niet zo zeer met de inrichting van de
openbare ruimte.
De oorsprong van de Renaissance ligt in Florence, Italië. Daar
begon men met het bestuderen van restanten uit de Romeinse
tijd; de ontdekkingen van de geschriften van Vitruvius in 1414
speelden wellicht ook een rol hierbij. Vanuit Italië verspreidde de
Renaissance zich naar Frankrijk, Nederland, Duitsland, Engeland
en de Scandinavische landen, hetzij in gewijzigde vorm. In
Nederland duurde de Renaissance ongeveer van 1530 tot 1630;
in Italië was men toen al overgegaan naar Barok, de Renaissance
16
duurde daar van ongeveer 1420 tot 1550.

1\

Benevolo, L., (1993), "De Europese stad", Amsterdam, pg. 61 & 62 .

1.Vriend, J.]., (1996), "Repetitiorium voor de geschiedenis der bouwkunst, bewerkt door ing.
J. de Vos", tiende druk,

tweede oplage, Delta Press, Amerongen, pg. 88.

Morris vs. Mumford

•
•

het bouwen van fortificatiesystemen (stadsmuren, poorten);
de toevoeging van uitgebreide, nieuwe woonwijken;
de herstructurering van bestaande steden door het
aanleggen van hoofdstraten, vaak uitgebreid voor regionale
routes en bepalend voor de verdere groei van de stad;
de aanleg van (een beperkt aantal) nieuwe steden;
de regeneratie van stadsdelen door het scheppen van
nieuwe openbare ruimten, zoals pleinen, en een daarop
aansluitend stratenpatroon.

Vooral dit laatste proces is interessant in het kader van dit
afstuderen; het vormgeven en inrichten van deze nieuwe openbare
ruimten is na de Middeleeuwse stad, Vitruvius' beschrijvingen niet
meegerekend, de eerste keer waarbij men bewust nadenkt over de
vormgeving van de openbare ruimte.
18

De architectuur- en stedenbouwhistoricus lewis Mumford spreekt
daarentegen niet van de Renaissancestad, maar gaat in zijn
historisch overzicht na de Middeleeuwse stad meteen over naar de
e
Barokstad. Tussen de Middeleeuwse stad en de stad van de 16
eeuw bestaan weinig verschillen; het is daarom volgens Mumford

Morris, A.E.]., (1979), "History of Urban Form" pg. 123.
Mumford, L., (1966), "The City in History, its origins, its transformations and its prospects" ,
London .
17
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verkeerd om te spreken van een 'hergeboorte'. Tevens zou het
helemaal niet zo zijn dat de Renaissancestad 'menselijker' zou zijn
dan de Middeleeuwse stad. De Middeleeuwse stad, met haar
mogelijkheden tot een korte verbinding met het open landschap,
was waarschijnlijk voor het leeuwendeel van de bevolking prettiger
om in te wonen dan in de Renaissancestad, met haar kunstzinnige
karakter. Dit hangt ook samen met de dichtheid van de stad; de
Middeleeuwse stad had een meer 'open' en landelijk karakter.

3.3.2.

Ruimtelijke groepering

Binnen de Renaissance zijn weer verschillende ontwikkelingen te
herkennen. Zo spreekt men van vroeg-, hoog- en laat-Renaissance.
Vanaf de hoog-Renaissance begint men bewust bezig te gaan met
de openbare ruimten . Zo wordt bij de inrichting van binnenplaatsen
een bewuste ruimtelijke groepering gemaakt om deze plaatsen . Dit
vloeit in de laat-Renaissance over in de ruimtelijke groepering om
een centraal punt, waardoor een binding met een centraal punt
ontstaat. Ook zien we dat de architectuur van de laat-Renaissance
langzaam maar zeker samensmelt met de aanleg van parken,
bijvoorbeeld door een overgang te maken met een monumentale
trap.
In de Engelse hoog-Renaissance is Inigo Jones een belangrijke
bouwmeester. Hij nam niet alleen de klassieke grondregels van
Palladio in zijn gebouwen over, maar is ook de ontwerper van
Covent Garden in Londen. Dit plein is het eerste systematisch
aangelegde plein in Londen; hiermee was er een start gemaakt voor
een stedebouwkundige opzet. De ideeën van Jones hadden niet
alleen invloed in Engeland, maar ook in Nederland.
Hoewel er allerhande activiteiten plaatsvonden op Covent Garden,
kon men er enkel op straat zitten; er was geen specifiek
straatmeubilair opgenomen om er te kunnen 'verblijven'.

3.3.3.

'Theoretische stad' vs. 'Empirische stad'

In het Italië van de Renaissance, de bakermat van de
Renaissance, zien we een duidelijke ontwikkelingslijn van de
'theoretische stad' tegenover de hiervoor omschreven 'empirische
stad'. Gedurende de Renaissance werden in Italië vele traktaten
over architectuur en stedenbouw geschreven.
In de proloog werd al genoemd dat er volop werd nagedacht over
de 'ideale stad', wat niet alleen tot uitdrukking kwam in
kunstwerken, maar ook in de architectuur en de stedenbouw. In
Nederland kwam de theoretisch-wetenschappelijke lijn vooral
naar voren in relatie tot de bouw van vestingen; inzichten en
uitvindingen uit het buitenland werden hierbij praktisch
geïnterpreteerd, uitgewerkt en toegepast.

3.4.

Barok

Het woord 'Barok' is mogelijk afgeleid van 'barocco', wat 'ruwe
parel' betekent. 'Barok' is in de algemene zin niet zozeer een
bepaalde
stijl,
maar
meer
een
soort
'emotionele
geestesinstelling'. De Barok maakt deel uit van vormen die aan
de klassieke bouwkunst zijn ontleed, net als het Classicisme. Het
belangrijkste verschil tussen de Renaissance en Barok is in de
eerste plaats de ontwikkeling van plattegronden en de
ruimteverdeling.

burgemeester van Rome op staat. In "Design of eities' 19 doet men
hier op een prachtige manier verslag van, met buitengewoon mooie
perspectief tekeningen. Michelangelo legt duidelijk een as aan in
het midden van de woning, en spiegelt daarbij ook de gevels van
het (huidige) museum langs het plein. Centraal op het plein staat
een standbeeld van Marcus Aurelius te paard; er zijn echter geen
banken (foto 3).

Uit de 'Barok' vloeide na 1700 de Rococostijl, afgeleid van
Rocaille, wat 'grotachtig' betekent. De Rococostijl werd vooral
toegepast op vormen van interieurdecoratie.

3.4.1.

Barok in Italië

Als we kijken naar het Italië van de Barok, vallen twee namen op
die duidelijk een stempel gezet hebben op een stad of binnen de
bouwstijl van de Barok. Dit zijn Michelangelo (Buenarotti) en
paus Sixtus V.

Foto 3 Capitoline Hili te Rome

Michelangelo wordt gezien als een van de geniaalste figuren
aller- tijden. Opmerkelijk aan het leven van de beeldhouwer,
schilder, bouwmeester en dichter is dat hij zich pas op 72-jarige
leeftijd wendde tot de bouwkunst met voortzetting van de werken
aan de St. Pieterskerk.

Sixtus V's (1585 - 1590) ideeën voor Rome hadden destijds een
behoorlijke impact. Onder andere in "Design of eities' geeft
Edmund N. Bacon een uitgebreide uitleg over de grondslag en de
effecten van deze ideeën. Naast dit werk zijn er uiteraard nog vele
andere werken die de plannen van Sixtus V behandelen. De plannen
zijn overigens nog tot ver na de bewindsperiode van Sixtus V tot
uitvoering gebracht.

Een belangrijk werk van Michelangelo dat gezien kan worden als
overgang tussen de Renaissance en de Barok is de reconstructie
van Capitoline Hili in Rome, de heuvel waar de woning van de

Globaal gezien komen de ideeën van Sixtus V erop neer, dat hij
'heilige plaatsen' in Rome selecteerde, en deze vervolgens met

19 Bacon, Edmund . N., (1976), "Design of eities" , Penguin Books Ltd, Harmondsworth,
Middlesex, England, pg. 130 e.v ..

elkaar verbond, waardoor er een duidelijke structuur ontstond.
Deze punten bestonden uit gebouwen, objecten en pleinen; onder
andere Forum Romanum, Piazza del Popoio en Santa Maria
Maggiore.
Op Piazza del Popoio werden bijvoorbeeld pas veel later, in 1723,
de Spaanse Trappen aangelegd. Daarnaast liet men hier een fontein
plaatsen, binnen een serie van vier fonteinen. Op oude tekeningen,
onder andere in "Design of eities', is te zien hoe mensen om de
fontein zitten, op een wand langs de fontein. Daarnaast zitten er
mensen op de diverse treden van de Spaanse Trappen. Er zijn
echter nog geen straatbanken te zien op deze afbeeldingen.
Overigens staan er tegenwoordig ook geen banken op dit plein;
men zit hier nog steeds volop op de treden van de trappen.
Naast voorgenoemde voorbeelden, zijn er uiteraard nog veel meer
ontwerpen te noemen. Het is niet de bedoeling van deze rapportage
om een uitgebreid historisch overzicht te geven van de
verschillende bouwwerken uit een periode; deze rapportage richt
zich vooral op het gebruik van de openbare ruimte, en dan in het
bijzonder het zittend verblijven in de openbare ruimte.
Kijkend naar de Barok periode in Italië, kan echter wel gesteld
worden dat hier duidelijk geen banken in de openbare ruimte
geplaatst werden: als men wilde zitten, kon dit op objecten zoals
fonteinen, trappen en wanden.

3.4.2.

Franse Barok

In Frankrijk ontwikkelt zich een stijl die een gemengde vorm is van
architectuur van eigen bodem en de toenemende invloeden van de
Italiaanse bouwkunst.

Ook binnen de Franse Barok kunnen verschillende stadia
aangegeven worden, net als binnen de Renaissance. Zo werd
onder Lodewijk XIII Versailles gebouwd, als 'vroege Barokstijl'; in
menig opzicht het belangrijkste wereldlijke gebouw uit die tijd in
Frankrijk.

Foto 4 Tuinen van VersailIes

De bekende tuinen van Vaux-le-Vicomte en Versailles (foto 4)
werden iets later aangelegd, waarbij men kan spreken van een
'ontwikkelde Barokstijl'. De tuinen werden aangelegd door de
tuinarchitect André Le N6tre, die de Franse tuinaanleg tot een
algemeen gevolgd model maakte. Vooral deze tuinen kunnen
gezien worden als bakermat van de straatbank.
In de tuinen van Vaux-le-Vicomte, aangelegd in opdracht van
Nicolas Fouquet, vinden we de eerste banken. De banken die hier
staan, zijn van steen, vrij massief en zonder rugleuning.
Na de aanleg van deze tuinen, werd Le N6tre door Lodewijk XIV
gevraagd de tuinen van Versailles (1661 - 1668) te ontwerpen.

Op een schilderij uit die tijd van Édouard Manet, getiteld" The
Bench (Garden of Versai/les)' (afbeelding 1) is duidelijk een
bankje te zien, geplaatst in de tuinen van Versailles. Dit is, tot
zover de auteur bekend, een van de eerste afbeeldingen waar
een bank geplaatst is in de openbare ruimte. Het gaat hier om
een bankje met een metalen frame en een simpele houten zitting
met rugleuning.

beel.dhouwwerken werden schaars. Het concept van de Engelse tuin
bestaat eigenlijk uit de voorstelling van romantische, parkachtige
landschappen met verrassende doorkijkjes. Praktisch gezien
betekent dit dat men grasvelden aanlegt, het liefst op heuvelachtig
terrein, omringd en afgewisseld met bomen. Vaak ziet men ook dat
20
er binnen een Engelse tuin een arboretum gevestigd is.
Eén van de eerste Engelse tuinen bij een stad, is de "Englischer
Garte,;' in München, ontworpen door Benjamin Thompson.

Afbeelding 1 The 8ench - Édouard Manet

3.4.3.

Engelse Tuin

In Engeland ontwikkelt zich, vanuit de Barok, aan het eind van de
e
18 eeuw de beroemde Engelse tuin. Hierbij speelt Robert Adam
een belangrijke rol; hij bouwde in 1761 het Syon House
(Middlesex) in een grote parkaanleg. Dit park stond ten
grondslag aan de ontwikkeling van de hedendaagse Engelse
tuinen.
De Engelse tuin gaat, in tegenstelling tot de Franse tuin, er vanuit
dat de natuur meer haar gang zou moeten gaan. Symmetrie en
evenwicht
verdwenen,
paviljoenen
werden
sober
en
20

"bomen museum "

3.5.

Willebrands "mooie stad"

De eerste persoon die het zitten in de openbare ruimte beschriift is
Johann Peter Willebrand, in zijn "Grundriss einer schönen Stadt in

Absicht ihrer Anlage und Einrichtung zur Bequemlichkeit zum
Vergnügen, zum Anwachs und zur Erhaltung ihrer Einwohner nach
bakannten Mustem entworfert,21 (afbeelding 2).
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Afbeelding 2 Grundriss einer schönen 5tadt

Bij dit moet opgemerkt worden dat het in een oude Duitse vorm geschreven is; enkele van
de door Willebrand gebruikte woorden en begrippen bestaan tegenwoordig niet meer of
worden anders omschreven. De teksten zijn derhalve ook niet vertaald ; naast het opnemen
van het originele fragment is er enkel een eigen interpretatie gegeven van het desbetreffende
fragment.
21

In dit werk uit 1775 omschrijft Willebrand hoe men de openbare
ruimte in zou moeten richten om ervoor te zorgen dat het een
prettige stad is om in te vertoeven. In elke paragraaf behandelt hij
een bepaald aspect binnen de stad .

3.5.1.

Entree van de stad

In paragraaf 26 schrijft Willebrand het volgende:

"Da bey den Thoren der Vorstädte oft die Untersuchungen der zur
Stadt gebrachten Waaren bey Wandernden und Reisenden
vorgenommen zu werden pflegen, 50 ist es nothwendig, daB man
hier bequeme Eintritte anlege, darinnen die Güter aufs Trockene,
ohne Schnee und Regen ausgesetzt zu seyn, gebracht werden,
und darinnen sich die Ankömmlinge mit Bequemlichkeit aufhalten
können. Man kann auch Lauben von bedeckten Bäumen, oder
bedeckte Colonaden mit Bänken zu diesem letzten Endzweck
anlegen, die gegen Regen und Schnee schützen, und im Sommer
den Reisenden auf eine kurze Zeit den Aufenthalt angenehm
machen. ,,22
Vroeger moesten wandelaars en reizigers hun goederen tonen bij
de poorten van de stad. In dit fragment meldt Willebrand dat als
er toonbanken bij de stadspoorten worden geplaatst, deze zo
geplaatst zouden moeten worden dat ze beschut zijn, door het
bladerdek van bomen of anderzijds, tegen regen en sneeuw. Deze
beschutting zou tevens gecombineerd kunnen worden met
banken. In de zomer kunnen deze banken dan het verblijf van
reizigers voor korte tijd veraangenamen. Wat we hier zien, is
duidelijk het plaatsen van een bank om de gebruiker te laten
rusten .
Willebrand , Johann Peter, (1775), "Grundriss einer schönen Stadt in Absicht ihrer Anlage
und Einrichtung zur Bequemlichkeit zum Vergnügen, zum Anwachs und zur Erhaltung ihrer
Einwohner nach bakannten Musetern entworfen", Hamburg und leipzig, paragraaf 26.
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3.5.2.

Drinkwateropslag

Het volgende fragment is een passage uit paragraaf 39:

.. Ferner müssen hie und da in den Vorstädten zum KüchenGebrauch und Tränkung des Viehes, zum BegieBen der Pflanzen,
auch zu Löschung der Feuersbrünste, und wer weiB zu welchem
sonstigen nützlichen Gebrauche, BaBins, oder ausgegrabene
Wasserbehältnisse,
von gesundem trinkbarem Wasser
anzutreffen seyn; und wenn diese Behältnisse mit gedoppelten
Reyhen schattigter Linden- oder Kastanien-Bäume umgeben sind,
darinnen keine bequeme und mit Farben woh/ unterhaltene
Bänke feh/en, 50 machen sie der Vorstadt eine Zierde und deren
Bewohnern viele Ergötzlichkeit.,,23

3.5.3.

Tuinen en banken

Naast openbare ruimten als straten en pleinen, doet Willebrand ook
uitspraken over tuinen, en wel in paragraaf 41:

"Noch mehr aber macht es eine Vorstadt anmuthig, wenn
wohlhabende Bürger und Einwohner aus der Hauptstadt, wie wir
oben gedacht haben, nach einem feinen Geschmack Gärten und
Garten-Häuser angeleget haben, und sowol ihren Mitbürgern als
Fremden den Eintritt und die Bewunderung ihrer Einrichtungen
gerne verstatten; ja wenn ihre Menschenliebe auch sogar durch
Anlegung bequemer Ruhebänke vor den Gärten für die müden
Wanderer gesorget hat; auch wenn sie, um nicht den Anblick des
Gartens zu verhindern, ihm durch künstliches Gitterwerk jedermann
gestatten. ,,24

Er werden 'watercontainers' gebruikt voor de opslag van water
voor huishoudelijk gebruik en als drinkwater voor het vee. Deze
'containers' sprongen uiteraard nogal in het oog; om ze wat meer
te verbloemen adviseert Willebrand om er Iinde- of
kastanjebomen bij in de buurt te plaatsen. Ook zou men deze
wateropslagplaatsen kunnen combineren met goed onderhouden
banken; dit zou dan dienen als versiering van de stad waardoor
het voor bewoners 'vermakelijk' zou zijn om te wonen.

In deze passage beschrijft Willebrand hoe men 'uit mensenliefde'
'rustbanken voor de vermoeide wandelaar' aan zou moeten leggen.
Deze rustbanken staan bij de tuinen van de bewoners van de stad,
die hiermee eigenlijk hun eigen tuin semi-openbaar maken voor
medeburgers en vreemden. Als bewoners hun tuin af willen
schermen, kunnen ze dit doen door het plaatsen van een kunstig
hekwerk, zodat het zicht op de tuin niet ontnomen word.

Deze vorm van het gebruik van banken dient puur ter decoratie
van de stad, in tegenstelling tot de functie die Willebrand in
paragraaf 26 omschreef.

Dahingegen macht es kein gutes Ansehen, wenn die Bretter der
Bänke angeschlossen, und die Gärten gegen allen Einblick
bedecket werden." 25

n Willebrand, Johann Peter, (1775), "Grundriss einer schönen Stadt in Absicht ihrer Anlage
und Einrichtung zur Bequemlichkeit zum Vergnügen, zum Anwachs und zur Erhaltung ihrer
Einwohner nach bakannten Musetern entworfen", Hamburg und Leipzig, paragraaf 39.

2' Willebrand, Johann Peter, (1775), "Grundriss einer schönen Stadt in Absicht ihrer Anlage
und Einrichtung zur Bequemlichkeit zum Vergnügen, zum Anwachs und zur Erhaltung ihrer
Einwohner nach bakannten Musetern entworfen", Hamburg und Leipzig, paragraaf 41.
2S Willebrand, Johann Peter, (1775), "Grundriss einer schönen Stadt in Absicht ihrer Anlage
und Einrichtung zur Bequemlichkeit zum Vergnügen, zum Anwachs und zur Erhaltung ihrer
Einwohner nach bakannten Musetern entworfen" , Hamburg und Leipzig, paragraaf 41.

In dit stukje tekst vermeldt Willebrand dat de planken van de bank
niet aaneengesloten zijn; dit geeft een slecht aanzien, net zoals het
afschermen van een tuin tegen inkijk. Het type bank, waar eerder al
op gewezen is met betrekking tot de tuinen van Versailles, voldoet
wat dat betreft aardig aan deze ontwerpsuggestie van Willebrand.
De functie die Willebrand hier aan de straatbank koppelt is die van
het observeren van de natuur; misschien wel meer het voorbij laten
gaan van de tijd ...

3.5.4.

Marktdagen

In de stad vinden ook bijzondere evenementen plaats, zoals de
markt. Willebrand omschrijft uitgebreid hoe men zou moeten
handelen op deze dagen, ook met betrekking tot de banken die op
de straten staan:

"Aber hier ist alsdann die Pflicht der Marktschauer, oder AlleenWärter, dahin zu sehen, daB beyde Seiten eines solchen
Spatzierganges nicht besetzel, oder durch kleine Boutiken und
Kram-Waaren beenget werden; oder daB, um einen Gewinn für die
Aufseher zu erhaschen, die Bänke der Alleen nicht mit Glas und
Bilderwaaren zum Nachtheil der Spatzierenden beleget werden." 26
Wat Willebrand hier aangeeft in paragraaf 97, is dat de
marktmeester erop toe moet zien dat de marktkramen de
looproutes niet belemmeren. Daarnaast moet de marktmeester er
ook op letten dat de straatbanken niet bezet worden met glas- en
beeldwerk, dit zou het nachtelijk welzijn van de wandelaars in de
weg staan . Wellicht wordt hier gedoeld op het eventueel breken van
glas- en beeldwerk, waardoor er scherven op en om de
,. Willebrand, Johann Peter, (1775), "Grundriss einer schönen Stadt in Absich t ihrer Anlage
und Einrichtung zur Bequemlichkeit zum Vergnügen, zum Anwachs und zur Erhaltung ihrer
Einwohner nach bakannten Musetern entworfen", Hamburg und leipzig, paragraaf 97 .

straatbanken komen te liggen. Hier zou een passant of een
gebruiker zich aan kunnen verwonden.
Willebrand heeft in deze passage bijzondere aandacht voor het
schoonhouden van de straatbank; hij geeft concrete richtlijnen
voor de beheerders van de openbare ruimte.

3.5.5.

lustplaatsen en wandelpaden

"DaB man sie in der Mitte erhöhe, damit kein Wetter-Regen sie
alsobald unbrauchbar mache; daB darinnen keine gemeine
Weiden- und Pappel- oder ungestalte, sondern hochstämmige
Linden- Ypern- und Castanien-Bá'ume gepflanzet und wohl
gepfleget werden; daB man Colonaden mit welsehen Hauben
bedeekt, gegen plötzliche Regengüsse darinnen errichte; daB
man bequeme Bänke darinnen anlege und wohl unterhalte, und
daB dergleichen Bänke nicht von Bilder- Olitäten- und GlasKrämern mit ihrem Vorrath belegel, und der Bequemlichkeit der
Spatziergänger entrissen werden (§. 97.),' und auch endlich, daB
man keine Bettler und krüppelhafte gebrechliche Menschen und
Gesindel zum Almosensammeln darinnen zulasse, alles dis sind
Anstalten, die ieder wohleingerichtete Spatziergang erfordert.,,27
In deze passage uit paragraaf 106 komt eenzelfde soort uitspraak
als in de vorige paragraaf voor; op banken, die overigens wel
comfortabel moeten zijn, moet men geen glas-, beeld- en
kunstwerken plaatsen.
Een hoogst opmerkelijke uitspraak van Willebrand is dat men
eigenlijk bedelaars en kreupelen zou moeten weren: zij
belemmeren enkel de wandelpaden. Dit is overigens ook een van
Willebrand, Johann Peter, (177 5), " Grundriss einer schönen Stadt in Absicht ihrer Anlage
und Einrichtung zur Bequemlichkeit zum Vergnügen, zum Anwachs und zur Erhaltung ihrer
Einwohner nach bakannten Musetern entworfen" , Hamburg und leipzig, paragraaf 106.
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de redenen die Jacobs opdraagt waarom men juist géén banken
zou moeten plaatsen: omdat ze zwervers en daklozen aan
zouden trekken.

3.5.6.
Stadsmuren
"Auf der Terre plaine des Wa//es nahe am FuBgange pflanzet man
in doppelten Reihen gerade und hochstämmige linden,
Castanien und Ypern. In den Bastionen werden an beyden Seiten
der Gorge Wachthäuser für die Besatzung, und im Angel
zwischen den Flanquen eine Baraque für die Artilieristen, in der
Mitte aber eine mit einer welschen Haube bedeckte und inwendig
mit Bänken besetzte Colonade für müde oder vom Regen
überraschte Spatziergänger angeleget.,,28
Ook in deze passage, uit paragraaf 107, benadrukt Willebrand
nogmaals hoe belangrijk hij het vindt dat er beschutte banken
zijn in een stad waar wandelaars die door de regen verrast
worden kunnen schuilen en uitrusten. Uit de rest van de tekst zou
men echter ook kunnen opmaken dat deze beschutte banken ook
dienst zouden
kunnen
doen
als
soort barak voor
arti lleriesold aten.

"Sogar die Cava//eries oder Katzen, welche gemeiniglich vor der
Bastion pflegen aufgeworfen zu werden, können, wenn sie nicht
mit Ho//ändischen Windmühlen besetzt sine/, wegen der weiten
Aussicht, die man darauf hat, mit Ruhebänken unter einem Zirkel

von Castanien-Bäumen, oder von linden, die wie eine Kuppel
zusammengeleitet und beschnitten sine/, bepflanzet werden.,,29

Onderhoud en planning
3.5.7.
"Aber es ist auch nöthig, sowo!, daB Wä//e solcher Art, als auch die
darauf befindlichen Spatzier- und Fuhrwege nicht minder die
Bäume wohl unterhalten, als auch, daB man die lavetten unter den
Canonen, auch die Schilderhäuser und Colonaden mit
wohlgewählter Farbe beständig versehen lasse. Endlich muB man
nicht gestatten, daB dergleichen schöne und gemeinnützige
Anstalten durch muthwillige Buben, oder durch Ziegen und andere
Thiere beschädiget und zu Grunde gerichtet, auch daB die
Brustwehren nicht bestiegen, und durch Gehen und laufen
beschädiget werden. Auch ist es nöthig, die Bá'nke auf den Wä//en
und Spatziergängen da anzuordnen, wo es am schattigsten ist, wo
man die beste Aussicht hat, und wo man gegen Regen gesichert
wird,,30
Willebrand pleit in deze passage uit paragraaf 108 voor het goed
onderhouden van de diverse voorzieningen op de stadsmuren. Zo
moet men niet alleen de bomen goed verzorgen, maar men moet er
ook voor zorgen dat bijvoorbeeld de wachterhuisjes er goed geverfd
bijstaan. Op deze manier kan men dan voorkomen dat kwajongens,
geiten (?) of andere dieren deze objecten zullen gaan vernielen of
afbreken.

Willebrand, johann Peter, (1775), "Grundriss einer schönen Stadt in Absicht ihrer Anlage
und Einrichtung zur Bequemlichkeit zum Vergnügen, zum Anwachs und zur Erhaltung ihrer
Einwohner nach bakannten Musetern entworfen", Hamburg und Leipzig, paragraaf 107.
30 Willebrand , johann Peter, (1775), "Grundriss einer schönen Stadt in Absicht ihrer Anlage
und Einrichtung zur Bequemlichkeit zum Vergnügen, zum Anwachs und zur Erhaltung ihrer
Einwohner nach bakannten Musetern entworfen", Hamburg und Leipzig, paragraaf 108.
29

28 Willebrand, johann Peter, (1775), "Grundriss einer schönen Stadt in Absicht ihrer Anlage
und Einrichtung zur Bequemlichkeit zum Vergnügen, zum Anwachs und zur Erhaltung ihrer
Einwohner nach bakannten Musetern entworfen", Hamburg und Leipzig, paragraaf 107.

Voor de banken op de stadsmuren acht Willebrand het noodzakelijk
ze op schaduwrijke plekken te plaatsen, waar men het beste
uitzicht heeft en waar men beschermd tegen de regen kan zitten.
In deze passage doet Willebrand expliciet uitspraken over het
onderhoud en het 'plannen' van banken; hiermee belicht hij weer
een ander aspect dat komt kijken bij het plaatsen van banken.

men in Leipzig banken geplaatst die uitnodigen om het een en
ander te overdenken.
Hiermee geeft Willebrand duidelijk aan dat banken ervoor dienen
om te 'verblijven' in de openbare ruimte, en om de dingen die men
ziet eens rustig te overdenken.

3.5.9.
3.5.8.

Leipzig

In paragraaf 111 vertelt Willebrand over steden zonder stadswallen,
waar men desondanks toch prettig kan wandelen. Neem
bijvoorbeeld Leipzig:

"Und wahrlich! wüf3te ich auch nicht, was man sich zum Vergnügen
der Einwohner noch Schöneres nahe um eine Stadt gedenken
könnte, als den Spatziergang um Leipzig, der bald durch schattigte
Linden-Bäume, bald durch an sich ziehende Maulbeer-Bäume,
Hecken und Cabinetter, bald durch den Anblick einer schönen
Stadt, bald aber alter seltsamer Vestungs-Werke, dann durch das
Geräusch der Mühlen in der Pleif3e, wiederum durch die mit dem
feinsten Geschmack angeordnete Apelsche, Bosische, Richtersche,
Wincklersche, Fregersche, Löhrsche Gá'rten, und endlich durch den
Anblick der prá'chtigsten Gebá'ude in einer vortrefflichen Vorstadt,
jeden Spatziergá'nger, der menschliche Empfindungen hat,
entzücket, und auf den hie und da wohl angebrachten Bänken zu
mancher guten Betrachtung Anlaf3 giebet. ,,31

Tot slot

De banken in de vorige paragrafen zijn niet de enige banken in
32
Willebrands werk • Willebrand spreekt in onder andere paragraaf
121 ook over banken; de banken die hij hier echter bedoeld zijn
schoolbanken die zo geplaatst zijn als in een amfitheater,
waardoor geen enkele handeling van een leerling ongezien zal
blijven aan het oog van de oplettende docent!
Het werk van Willebrand is bijna honderd jaar na het ontwerp van
de tuinen van Versailles geschreven. In Willebrands werk lijkt het
er namelijk sterk op, dat 'straatbanken' alom toegepaste objecten
zijn geworden. Le N6tre was daarentegen waarschijnlijk een van
de eerste personen die bewust 'banken' opnam in het ontwerp
van de openbare ruimte. Dit betekent dat de straatbank eigenlijk
in één eeuw tijd is 'ingeburgerd' in Europa! Vanaf Willebrand (en
misschien wel iets eerder) zien we de straatbank veelvuldig terug
in het straatbeeld .

Zoals Willebrand zelf omschrijft zal 'elke wandelaar die menselijke
gevoelens heeft, gecharmeerd zjjn' van deze stad door de prachtige
gebouwen, wandelpaden en groenvoorzieningen. Her en der heeft
Willebrand, Johann Peter, (1775), "Grundriss einer schönen 5tadt in Absicht ihrer Anlage
und Einrichtung zur Bequemlichkeit zum Vergnügen, zum Anwachs und zur Erhaltung ihrer
Einwohner nach bakannten Musetern entworfen" , Hamburg und Leipzig, paragraaf 111.
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In paragraaf 28 gaat het over zandbanken, in paragraaf 96 gaat het over een slagersblok,
in paragraaf121 gaat het over schoolbanken en in paragraaf 147 gaat het over banken in het
theater.

3l

3.6.

Modernisme

Binnen de architectuurtheorie wordt de bouwkunst vanaf de
eerste wereldoorlog ook wel 'modernisme' genoemd. De ideeën
die ten grondslag lagen aan het modernisme werden echter al in
de negentiende eeuw voorbereid door bijvoorbeeld William
Morris (met zijn 'Arts and Crafts Movement', Art Nouveau en
Jugendstil.
Als reactie op de bestaande architectuur streefden de architecten
van het modernisme naar een eenvoudige vormtaal. Deze
vormtaal imiteerde geen historische stijlen, en was vooral
gebaseerd op stereometrische basisvormen. 'Beweging' en
'verkeer in de stad' waren aspecten die bepalend werden voor de
inrichting en vormgeving van de openbare ruimte. In de
vormgeving van gebouwen en gebruiksvoorwerpen zag men ook
de stroomlijnvorm van de 'beweging' terug. Het 'verkeer in de
stad' beïnvloedde ook de vormgeving van gebouwen, maar nog
33
sterker de vormgeving van de openbare ruimte als geheel. ,34

stedebouw deel uitmaakten van de openbare ruimte verbannen
naar gebouwen.
De rol van de openbare ruimte als doorgangsruimte kwam vooral
voort uit het opsplitsen van functies. De scheiding van wonen,
werken en recreëren maakte efficiënte transportmiddelen en wegen
noodzakelijk. Zoals reeds in de proloog aangegeven is, ging dit
gepaard met een nieuwe serie straatmeubilair; abri's, haltepunten,
informatieborden, et cetera. Dit straatmeubilair was vooral gericht
op het 'verkeer'; een andere functie was het 'verblijf. De
ontwikkeling van deze laatste kwam echter niet zo van de grond;
vaak werd straatmeubilair enkel gezien als een (esthetische)
35
decoratie in de openbare ruimte. Aldus Benolvo lag het nooit in de
bedoeling van de ontwerpers er objecten ten behoeve van de mens
van te maken.

Daarnaast begon men met het scheiden van verschillende
functies in de stedebouw, zoals u ook in paragraaf 3.8 over de
'patroontaal' van Alexander zult zien. De kenmerkende
verscheidenheid aan functies binnen het gebruik van de
openbare ruimte leidde tot een complexe vormtaal. Deze
complexe vormtaal was niet zozeer met de geometrie van de
moderne esthetiek te verenigen. Ten behoeve van het
doorgangsverkeer werden functies die in de traditionele

)] Klotz, H., (1987), "Moderne und Postmoderne. Architektur der Gegenwart 1960 - 1980",
Braunschweig, Wiesbaden: Vieweg.
)4 Waetzoldt, S.; Haas, V., (1977), "Tendenzen der Zwanziger Jahre", Dietrich Reimer Verlag,
Berlin.

Beneivo, L. (1990), "Geschichte der Architektur des 19. und 20. Jahrhunderts", Drei Bände,
5. Auflage, Deutscher Taschenbuch Verlag, München, pg. 167 e.v.)
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3.7.

RotzIers gedachtegoed

begonnen is met het plaatsen van stoelen/banken in de openbare
ruimte.

36

In het werk van Rotzler
worden zeven gedachten over de
cultuurgeschiedenis van de stoel geopperd, waarvan de
37
belangrijkste zijn:

1. Er bestaan twijfels bij de gedachte, dat een stoel (bank) hét
aangewezen materiaal vertegenwoordigt wat voldoet aan de
(zit)behoefte van een specifieke situatie. Het is namelijk
mogelijk, om op een andere manier vorm te geven aan deze
behoefte, bijvoorbeeld met luchtbedden of gelijksoortige
voorwerpen, die men had kunnen introduceren, net zoals
bouwwerken of -delen een mogelijkheid bieden als
zitobject.
Dit houdt in dat men niet duidelijk heeft kunnen terugvinden
waarom men nu juist banken en stoelen is gaan plaatsen in het
verleden. Vaak had een zitgelegenheid ook vorm kunnen krijgen
door het plaatsen van een muurtje of bijvoorbeeld een trap.
2.

Er is geen bewijsmateriaal voor de oorsprong van de stoel
(slechts als tekenen van iemands stand, maar niet als
gebruiksmiddelen; "Troon'~ "Heilige stoel'~ "Genadestoel",
of voor geleerden; "Leerstoel'~.

Er zijn wel geschriften gevonden waarin staat dat bijvoorbeeld een
troon de stoel van een koning is; in de wetenschap noemt men de
faculteit waarbinnen hoogleraren werken ook wel "leerstoel". Er is
geen bewijsmateriaal gevonden over wanneer en waarom men nu

:: RotzIer, W., (1969), "Sieben Gedanken zur Kulturgeschichte des Stuhles, Werk, 8, pg. 565.
"belangrijkste" aldus de auteur van "Stadtmöbliering"

3. De stoel was vaker drager van de sfljlkenmerken van zijn
tijdvak.
Binnen de heersende bouwkundige stroming, werd het ontwerp
van zitmeubilair ook aangepast aan deze stroming. De
straatmeubilering werd daardoor verlengstuk van de gebouwde
omgeving.

4. De vormgeving van zitgelegenheden als gebruiksgoed
vraagt vandaag de dag om aanpassing van de
zitgelegenheid met betrekking tot de zithouding bij
bepaalde gebruiksfuncties (lezen, rusten, et cetera).
Om op een straatbank lekker te kunnen lezen of rusten, zijn er
aanpassingen nodig met betrekking tot het comfort. Door de
veranderende mens, is het ook nodig om de banken aan te
passen aan haar nieuwe gebruikers. Een vrij nieuw ontwerp is de
"hangoud", een bankje dat te vinden is op verzamelplaatsen voor
oudere mensen. Dit type bank heeft geen zitvlak: dit nemen de
ouderen zelf mee in de vorm van een rollator.

5. Zitgelegenheden

zijn
niet alleen
nog maar
gebruiksgoederen; vaak zijn ze ook "symbolen" geworden
(statussymbool, straaticoon, et cetera).

Op
sommige
locaties
worden
banken
geplaatst
als
statussymbool: in eerste instantie wordt er dan niet van
uitgegaan dat ze gebruikt worden om op te zitten. Ook kan het
zijn dan juist door een specifiek type bank, er een bepaalde
identiteit aan een wijk kan worden gegeven.

3.8.

Alexanders "patroontaal"

De eerste twijfels rond de moderne stedebouw en de inrichting
van de openbare ruimte rezen zo aan het begin van de jaren
zestig; men klaagde over de kilte en onpersoonlijkheid van de
steden en de gevolgen daarvan. Hierbij richtte zich de kritiek
vooral tegen de strenge, rationalistische structuur van de
moderne stedebouw.
In 1966 bracht Christopher Alexander "A city is not a tretl' uit,
een baanbrekend artikel voor die tijd, waarin hij een beeld
schetst van steden met een netstructuur die daardoor beter op de
complexe behoeften van de mens zou aansluiten; dit alles in
tot
de
'boomvormige'
en
hiërarchische
tegenstelling
organisatiestructuur van het modernisme.
In "A Pattern Languagtl,38 doet Christopher Alexander op een
bijzondere manier aanbevelingen voor het bouwen van steden,
gebouwen en constructies. Op basis van "patronen" wordt advies
gegeven met betrekking tot de concrete vormgeving van dat
patroon.
Een van de opmerkelijkste patronen is wellicht" 63 Dansen op
straaf', waarin Alexander zich oprecht afvraagt waarom er niet
meer gedanst wordt op straat; als oplossing hiervoor zou men op
promenades, pleinen en andere knooppunten van activiteiten
podia aan moeten leggen waar muzikanten en plaatselijke bands
kunnen optreden. Om deze podia zou de bestrating moeten
worden aangepast, zodat men volop om het podium kan dansen.

Meerdere patronen hebben indirect betrekking op zitgelegenheden
in de openbare ruimte, zoals "30 Activiteiten knooppunf', "51
Groene straten" "61 Kleine publieke pleinen' en bijvoorbeeld "69
Publieke buitenkamel'. Er zijn ook patronen die direct in verbinding
staan met zitmeubilair. Deze zullen in deze paragraaf nader
toegelicht worden. Elke deelparagraaf begint met een vrije vertaling
van de vetgedrukte delen in "A Pattern Languagtl' binnen het
desbetreffende hoofdstuk.

"94 Slapen in de openbare ruimte,,39
3.8.1.
"Het is een teken van succes als in een park, hal ofportiek, mensen
komen om daar te gaan slapen, daarom moet de openbare ruimte
gevuld zijn met ruime banken, comfortabele plekken, hoeken waar
je op de grond kunt zitten, of zand waar je op je gemak in kunt
liggen. Zorg ervoor dat deze plekken relatief beschut zijn,
beschermd tegen circulatie, wel/icht op een verhoging, met stoelen
en gras om op neer te ploffen, de krant te lezen en in te dutten."
Dit patroon lijkt lijnrecht tegenover huidige opvattingen te staan. De
personen die slapen in de openbare ruimte, worden vaak
bestempeld als "ongewenst", en al helemaal niet als
"succesfactor". Er zijn zelfs banken die 's avonds dicht te klappen
zijn om te voorkomen dat mensen er op gaan liggen slapen.
Is dit patroon dan achterhaald? Als men de huidige opvatting over
de openbare ruimte moet geloven wel. Helaas geeft diezelfde
opvatting een beeld van een openbare ruimte waar dringend
aandacht aan geschonken zou moeten worden.

Alexander, Christopher, (1977), "A Pattern Language", Oxford University Press, New Vork,
pg. 457 - 459.
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38 Alexander, Christopher, (1977), "A Pattern Language", Oxford University Press, NewYork.

'Slapers' in de openbare ruimte zouden wellicht kunnen bijdragen
aan het succes van een park, hal of portiek. Het zijn dan aangename
plekken om te verblijven, en wat Alexander zelf ook aangeeft,
waaruit blijkt dat mensen zich op hun gemak voelen in de openbare
ruimte; anders zouden ze er niet gaan liggen slapen. Dit vergt
uiteraard wel een aanpassing in de houding van de huidige
maatschappij; tot nu toe is slapen in de openbare ruimte
voorbehouden aan criminelen en verschoppelingen. Wellicht is hier
nog veel terrein te winnen bij het heroveren van de openbare
ruimte.

"125 Trede-zitting,,40
3.8.2.
"Als er op een plek iets te beleven valt, zijn plekken die hoog
genoeg gelegen zijn om mensen een goed zicht te bieden, en laag
genoeg om ze toch bij de actie te betrekken, het meest uitnodigend.
Daarom zou men in elke openbare ruimte waar mensen slenteren,
treden moeten toevoegen aan de trappen of plekken waar
overgegaan wordt naar andere hoogten. Deze verhoogde gebieden
zouden direct toegankelijk moeten zijn van onderaf, zodat mensen
elkaar hier kunnen ontmoeten en kunnen gaan zitten om de
activiteit te bekijken." (figuur 2)
Dit patroon is geen pleidooi voor trappen. Wel is het een
aanbeveling om daar waar hoogteverschillen overbrugd worden,
zitgelegenheden te creëren.

Alexander, Christopher, (1977), uA Pattern Language", Oxford University Press, New Vork,
pg. 603 · 605.
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Figuur 2 Trede-zitting
(bron: UA Pattern language". pg. 605)

In Eindhoven ziet men dit bijvoorbeeld bij de trappen van het
stadhuis: ze zijn ruim genoeg om erop te zitten en naar de skaters
op het plein te kijken. Tijdens een bezoek aan Rome viel op dat
daar veel meer van zulke trappen waren, in Rome bestaan ook
meer hoogteverschillen. In het vlakke Nederland zijn zulke
trappen in de openbare ruimte niet veel te vinden, maar daar waar
trappen zijn, is het vaak wel mogelijk om er op te zitten. Dit
patroon wordt dus, bewust of onbewust, al volop toegepast in
Nederland. Desondanks is het wel wijs om dit ter overweging mee
te nemen bij de vormgeving van de openbare ruimte.
Ook in een ander patroon, "133 Trappen als podium' wordt
gewezen op de rol die trappen kunnen spelen, als plaats op
zichzelf, en niet alleen om hoogteverschillen te overbruggen.

"142 Hoeveelheid zitmeubilair,,41
3.8.3.
"Op elke hoek van een gebouw bevind zich een potentiële
zitlocatie. Maar elke locatie heeft weer andere behoefte met
betrekking tot comfort en de bijdrage aan intimiteit door de
positionering. Daarom zou men speciaal geselecteerde zitplekken
om het gebouw moeten plaatsen in een bepaalde frequentie.
Hierbij kan gevarieerd worden al naar gelang de graad van
Alexander, Christopher, (1977), uA Pattern Language", Oxford University Press, New Vork,
pg. 673 . 675.
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bijdrage aan intimiteit. De formele plekken moeten volledig
ingesloten worden, als kamers; de minst formele moeten in de
hoeken van andere ruimten komen, zonder enige vorm van
beschutting. De plekken die tussen voorgaande twee categorieën
inzitten, moeten deels om deze vorige geplaatst worden om de
ruimte te blijven verbinden, maar ook moeten ze deels
afzonderlijk blijven." (figuur 3)

De kracht van dit patroon zit in de differentiatie van plekken. Zoveel
mensen, zoveel wensen. Juist door te variëren in opzet van de
zitplek, kan een breed publiek aangesproken worden waardoor de
openbare ruimte wellicht weer voor iedereen zou kunnen worden.
Ook dit patroon zou nieuw leven ingeblazen kunnen worden bij de
inrichting en vormgeving van de openbare ruimte.

3.8.4.
Kijkend naar dit patroon, kan gezegd worden dat dit niet altijd zo
toegepast wordt op straten. Op pleinen zien we dit verschijnsel
meer, hoewel de commercialisering hier niet zo'n positieve
invloed op heeft: op de meeste pleinen vinden we tegenwoordig
volop horeca, en iedereen wil eigenlijk de beste "kijkplek" op het
plein .

"176 Tuinzitjes,,42

"Ergens in elke tuin, moet er minstens één plek zijn, een rustig
tuinzitje, waar een persoon - of twee personen - tot innerlijke rust
kunnen komen en zich puur kunnen richten op de natuur. Creëer
daarom een rustige plek in de tuin - een besloten zitje met een
comfortabele zitgelegenheid, veel beplanting en groen. Kies de plek
voor de zitgelegenheid zorgvuldig; kies de plek waar u het beste tot
uzelf kunt komen."
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Deze uitspraken over zitgelegenheden in de tuin, kunnen uiteraard
doorgetrokken worden naar de landschapstuinen en parken. Ook
daar is het van belang de besloten zitjes aan te leggen, net als de
differentiatie die we in de vorige deelparagraaf al zagen .
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Figuur 3 Hoeveelheid zitmeubilair
(bron: UA Pattern Language", pg. 675)

Terecht kan ook opgemerkt worden, dat sommige delen van de
openbare ruimte wel érg druk zouden kunnen worden met al die
zitmogelijkheden .

In het nieuw aan te leggen "lieven de Key Parl<', het nieuwe
wijkpark in Woensel, zien we dit ook terug. Er wordt hier namelijk
een
speciale
hoek gereserveerd voor "rustzoekers
en
43
natuurgenieters ", de zogenaamde natuurhoek. Vanaf het bankje
dat geplaatst word in dit gebied, bestaat de mogelijkheid om in alle
rust van de natuur te kunnen genieten.

Alexander, Christop her, (1977), UA Pattern Language", Oxford University Press, New Vork,
pg. 815·817.
4)
Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, (2005) , "Lieven de Key Park, het nieuwe
wijkpark in teksten en beelden", gemeente Eindhoven , pg. 2.
42

Deze "tuinzitjes" zijn wel weer tweeledig. Aan de ene kant kunnen
natuurliefhebbers zich afzonderen om helemaal tot rust te komen.
Een andere mogelijkheid is dat deze toch vaak beschutte plekken
"overgenomen" worden door hanggroepjongeren die wellicht
allerlei activiteiten uitvoeren waar zij geen "extra ogen" bij kunnen
gebruiken. Het is daarom goed, om kritisch naar dit patroon te
kijken, vooral als we de openbare ruimte ook écht openbaar willen
houden.

3.8.5.
"185 Zitgelegenheden in een kring,,44
" Een groep stoelen, een bank en een stoel, een stapel kussens - dit
zijn de duidelijkste dingen in ieders leven - en toch komt het nogal
nauw op aan om ze te laten werken, waardoor de mensen
geanimeerd en levendig worden. De meeste zitgelegenheden zijn
steriel, en worden door mensen gemeden, er gebeurt nooit iets.
Andere zitgelegenheden schijnen op de een of andere manier leven
om zich heen te verzamelen, door energie te concentreren en te
bevrijden. Wat is het verschil tussen de twee? Daarom moet elke
zitgelegenheid zo georiënteerd zijn, dat ze beschermd is, niet
doorsneden door wegen of beweging, grofweg gezien geplaatst in
een cirkel, en op zo'n manier dat de ruimte helpt deze cirkelvorm te
accentueren - niet te sterk - waarbij looproutes en activiteiten om
de cirkel heen leiden, zodat mensen als ze willen zitten automatisch
naar de zitgelegenheid gaan. Plaats de stoelen en kussen los in de
cirkel, en zorg dat er enkele over zijn." (figuur 4)
Dit patroon richt zich ten dele op de inrichting van een huiskamer:
dit kan uiteraard doorgetrokken worden naar de inrichting van de
openbare ruimte zoals ook besproken wordt in de proloog.

Alexander, Christopher, (1977), UA Pattern Language", Oxford University Press, New Vork,
pg. 857 · 860.
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Figuur 4 Zitgelegenheden in een kring
(bron: "A Pattern Language", pg. 859)

Dit patroon sluit deels aan bij het patroon over de hoeveelheid
zitmeubilair. Zoals Alexander het hier omschrijft zou men dus
eigenlijk daar waar de actie is zithoeken moeten maken zoals we
die ook in de huiskamer vinden. Dit is ook een item waarin men in
"Het staat op straat' dieper op in gaat; de openbare ruimte als
onze
huiskamer,
met
alle
daarbij
behorende
inrichtingselementen.
Dit is een effectieve manier om levendigheid in de openbare
ruimte te krijgen, hierbij niet uitgesloten dat bijvoorbeeld lineair
opgestelde zitmeubelen dit niet zouden kunnen. Zo staan bij het
theater in Waalwijk enkele bankjes en stoelen in een halve cirkel
geplaatst, georiënteerd naar het plein en de ingang van het
theater. Aan de andere kant, bevindt zich een 'mini-boulevard'
met bomen en bankjes die lineair opgesteld zijn. Puur en alleen
kijkend naar het gebruik, viel op dat in deze situatie de lineaire
banken uitstekend aansloten bij de behoefte van de gebruikers
van de openbare ruimte.

3.8.6.

"241 Zitp lekken,,45

"242 Banken voor de woning,,46

3.8.7.

"Daar waar zitgelegenheden gecreëerd worden zonder aan
uitzicht en klimaateigenschappen te denken, zullen de
zitplekken vrijwel ongebruikt blijven. Het kiezen van de juiste
plek voor zitgelegenheden in de openbare ruimte is vele malen
belangrijker dan het ontwerpen van top-design banken.
Integendeel, als de locatie goed is, volstaat de simpelste
zitgelegenheid. In een koel klimaat gaat de voorkeur uit naar
banken gericht op de zon en beschermd tegen de wind; in hete
klimaten gaat de voorkeur uit naar banken in de schaduwen
open voor de zomerwinden. In beide gevallen geldt dat ze
geplaatst moeten worden bij activiteiten (of daar waar iets te
kijken is)." (figuur 5)

"Mensen houden ervan om naar de straat te kijken. Plaats daarom
een speciale bank buiten naast de voordeur waar de bewoners van
de woning comfortabel uren kunnen gaan zitten kijken en de
voorb/ïgangers kunnen observeren ('de wereld aan hen zien
voorbijgaan
aldus Alexander RED.) Plaats de bank om een
halfprivaat domein voor het huis af te bakenen. Een lage muur,
beplanting of een boom kan helpen om hetzelfde domein tot stand
te brengen."
I

Terecht wordt in "A Pattern Languagf!' in de toelichting nog vermeld
dat men niet altijd een nauwe betrokkenheid bij de openbare ruimte
wil hebben. Een goede oplossing hiervoor is dan een zittende
houding, op het privé terrein.
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Figuur 5 Zitplekken
(bron: UA Pattern Language", pg. 1120)

Bij de totstandkoming van dit patroon heeft men een onderzoek
uitgevoerd in Berkeley, Californië. Hier plaatste men willekeurig
een groot aantal banken in een park en vervolgens observeerde
men op welke banken mensen juist wel en op welke ze niet
gingen zitten. Men kwam er vervolgens achter dat de mate van
bezetting samenhing met factoren als zon, schaduwen wind.

"Op veel plekken zijn de muren en hekken tussen openbare ruimten
te hoog; er bestaat echter geen enkele grens die deze subtiliteit van
de scheidslijn tussen deze ruimten rechtvaardigt. Omring daarom
elke willekeurige openbaar gebied, en geef minder belangrijke
grenzen aan door hier lage muren te plaatsen, ongeveer 16 inch
hoog en breed genoeg, minstens 12 inches, om op te zitten".
Dit patroon benadrukt vooral de vormgeving van erfafscheidingen;
daar waar mensen hoge muren om hun tuin zetten, gaat de
interactie met de rest van de omgeving verloren. Echter, als er geen
afscheiding zou zijn, wandelt iedereen zomaar op plekken waar ze
niet gewenst zijn. Een lage muur van zo'n veertig centimeter hoog (1

Alexander, Christopher, (1977), "A Pattern language", Oxford University Press, New Vork,
pg. 1121-1123 .
47 Alexander, Christopher, (1977), "A Pattern language", Oxford University Press, New Vork,
pg.1124 -1127.
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. S Alexander, Christopher, (1977), "A Pattern language", Oxford University Press, New Vork,
pg.1118 -1120.

"243 Zitmuur,,47

inch = 2,54 cm) en een zitbreedte van dertig centimeter voldoet
uitstekend.

"251 Versch illende stoelen,,48
3.8.9.
"Mensen hebben verschillende afmetingen; ze zitten daarom ook
op verschillende manieren. En toch bestaat er tegenwoordig de
tendens om alle zitgelegenheden op elkaar gelijkend te maken.
Richt een plek daarom nooit in met enkel dezelfde stoelen. Kies
voor vele verschillende stoelen, sommige groot, anderen klein, de
een zacht, een enkele schommelstoel, een oude, een nieuwe, met
armleuning, zonder armleuning, van hout, van doek."
Door dit patroon wordt nogmaals aangegeven dat het van belang is
om diversiteit aan te brengen met betrekking tot het ontwerpen van
zitmeubilair. Er zijn immers veel verschillende gebruikers, en elke
gebruiker zal ook een eigen voorkeur hebben voor een bepaalde
manier van zitten. Door hierin te variëren zal wellicht een grotere
groep mensen gebruik maken van het straatmeubilair.

3.8.10.

dat de openbare ruimte in kleinschalige woonvormen (dorpen),
en in steden vóór het modernisme, een voor de gebruiker ideale
structuur had. In ~ pattern language' (Alexander et al, 1977)
wordt gesteld dat de toepassing van structuren en
vormelementen uit de voor-modernistische tijd een wenselijke
gebruikssituatie tot gevolg zou hebben. Alexanders theorie heeft
in feite dezelfde gebreken als die van het modernisme: de
ontwerper vertrekt nog steeds vanuit een geïdealiseerd beeld van
de gebruiker. De architecten van het modernisme noch Alexander
onderzoeken de werkelijke en de door hen veronderstelde
behoeften van mensen overeenkomen.,,49
Het beeld dat Alexander schetst gaat wel voornamelijk uit van een
"echte" openbare ruimte; verschijnselen als parochialisering,
publiek domein en porositeit komen hier niet (uitgebreid) aan de
orde.

Resumerend

De patronen zoals Alexander deze zo'n dertig jaar geleden
aandroeg, zijn zeker (nog) niet allemaal achterhaalt. Bij de
inrichting en stoffering van de openbare ruimte zou men
tegenwoordig gerust rekening kunnen houden met enkele van deze
patronen. Er kunnen uiteraard kantekeningen bij het werk gemaakt
worden:

"Een tekortkoming van Alexanders theorie is, dat zij uitgaat van
bepaalde vooronderstellingen met betrekking tot behoeften van
gebruikers. Zo gaat hij uit van de - nogal romantische - opvatting
Alexander, Christopher, (1977), "A Pattern language", Oxford University Press, New Vork,
pg.1157-1159.
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Maurer,
pg.11.

49

c.,

(1994), "Zitten en blijven zitten, waarneming en gebruik van straatmeubilair",

3.9.
3.9.1.

Verdere ontwikkelingen
Algemeen

De inrichting en vormgeving van de openbare ruimte staat volop
in de belangstelling. De aandacht voor de kwaliteit van deze
ruimte wordt gevoed door een mix van argumenten. De
aanleiding is de door velen ervaren 'erosie' van de openbare
ruimte met als belangrijkste steen de aanstoots 'onveiligheid' in
diverse betekenissen van het woord.

3.9.2.

Ontwerpers beschikken niet altijd over de tijd, de middelen en de
kennis om een onderzoek uit te voeren naar de invloed van
verschillende objecten op de gebruikers. Anderzijds houden
omgevingspsychologen zich niet zo zeer bezig met de invloed van
verschillende ontwerpen op de gebruikers van de openbare ruimte.
Voor de 'nieuwe' openbare ruimte is het van belang dat
onderzoeker en ontwerper nauw samenwerken, zowel bij onderzoek
als ontwerp .

3.9.3.
Verbetering van de openbare ruimte zou bijdragen aan het
verbeteren van de sociale functie van de ruimte. Meer indirect
zou het een strategisch middel zijn om ook bewoners,
woningeigenaren en de eigenaren van andere panden aan te
zetten tot het verbeteren van de omgeving. Verbetering van de
openbare ruimte wordt ook gezien als een middel in de
concurrentieslag tussen steden: een goede openbare ruimte
draagt bij aan het imago van de stad, het trekt het 'goede'
publiek aan en verleidt ondernemingen en ontwikkelaars tot
investeringen . Of dit alles waar is of niet, een breed scala aan
ontwerpmiddelen wordt gebruikt om stedelijke ruimten in te
richten.
Er is echter nog weinig gedaan om systematisch de beschikbare
middelen in relatie tot hun toepassing in kaart te brengen.
Ontwerpers van openbare ruimten zien echter wel steeds meer de
noodzaak in om 'gebruiker-georiënteerd' te ontwerpen,
onderbouwt met theoretische informatie. Tot nu toe is er echter
nog niet veel onderzoek beschikbaar waarvan de resultaten
rechtstreeks op het ontwerpproces toegepast kunnen worden; er
is niet veel bekend over welke rol verschillende objecten spelen
met betrekking tot de gebruiker van de openbare ruimte .

Onderzoek

Omgevingspsychologie

Met betrekking tot de omgevingspsychologie is er in de literatuur
maar weinig informatie te vinden over de interactie tussen mensen
en de door de mens gemaakte objecten in de openbare ruimte,
oftewel het daadwerkelijke gebruik van het straatmeubilair. Bij de
omgevingspsychologie richt de aandacht zich vooral op een globale
analyse van het complex "openbare ruimte" en op de interactie van
mensen met architectuur of de natuurlijke omgeving.
Voor ontwerpers biedt de omgevingspsychologie geen concrete
antwoorden op ontwerpproblemen; door de diverse studies is er
wel een goed overzicht ontstaan over hoe de openbare ruimte wordt
waargenomen door de gebruiker.
Zoals in de proloog al beschreven werd, is het lange tijd niet
helemaal
duidelijk
geweest
welke
partij
nu
eigenlijk
verantwoordelijk is voor de vormgeving en stoffering van de
openbare ruimte. De laatste jaren ligt deze rol vooral ook bij het
industrieel ontwerpen; tot voor kort werden de producten in de
openbare ruimte vooral tot het domein van de architectuur
gerekend. De vraag naar gefundeerde theoretische informatie van
de kant van de industrieel ontwerpers begint sinds kort te groeien;

naar alle waarschijnlijkheid gaan onderzoekers hier in de toekomst
(nog) meer mee bezig.

zal omschrijven, kan in een ander land als 'te dichtbij en
bedreigend' opgevat worden.

3.9.4.

Zo omschrijft Hall
omgeven:

Sommers 'persoonlijke ruimte'
"Personal Spacè'so van Sommer vormt in de bestaande literatuur
(met betrekking tot de omgevingspsychologie) een uitzondering; hij
beschrijft wél de interactie tussen mensen in relatie tot de objecten
in hun omgeving en past deze bevindingen voorts toe op bepaalde
omgevingen. Dit boek biedt, hoewel Som mer expliciet géén
handleiding voor ontwerpers wilde schrijven, toch elementaire
informatie voor het ontwerpen van openbare ruimten.

Dit is de kleinste zone rondom het lichaam, een gebied
tussen rechtstreeks lichaamscontact en circa 0,46 meterS]
afstand. Deze geringe afstand wordt toegelaten bij onder
andere geslachtelijke omgang, handen schudden,
gezamenlijk gereedschap hanteren, dansen, troosten en
bepaalde sporten.

2. Personal distance (persoonlijke afstand)
Deze afstand is ongeveer 0,46 meter tot 1,22 meter tot de
andere persoon. Dit gebied (ongeveer de lengte van de
arm) wordt gebruikt voor interacties tussen goede
vrienden en persoonlijke gesprekken tussen kennissen .

3. Social distance (sociale afstand)
De afstand die gebruikt wordt bij zakenrelaties ligt tussen
de 1,22 en 3,66 meter. Deze afstand is gerelateerd aan
het verstaanbaar spreken met elkaar.

S1
Aldus Rapoport
is de behoefte aan persoonlijke ruimte niet
cultuurgebonden; de grootte is daarentegen wél cultuurgebonden.
Wat men in het ene land als 'prettige afstand' tussen twee mensen

4. Public distance (publieke afstand)

Hall, E.T., (1966), "The hidden dimension" , Garden City, Doubleday, NewVork.
Deze maten zijn gebaseerd op onderzoek onder respondenten bestaande uit een tamelijk
homogene groep mensen die allen tot de Noordamerikaanse cultuur toebehoorden; de maten
kun nen al naargelang de culturele achtergronden van een mens verschillen . In Nederland
bijvoorbeeld zullen de getolereerde afstanden kleiner zijn dan de aangegeven maten.
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Sommer, R., (1969), "Personal space . The behavioral basis of design ", Englewood CliFfs:
Prentice - Hall.
S! Rapoport, A.; Watson, N., (1968), Cultural Variability in Physical Standards, " Transactions
of the Bartlet! Society", Vol. 6, 63 - 83 .

vier zones die het menselijk lichaam

1. Intimate distance (intieme afstand)

Sommer maakt in zijn boek duidelijk dat een situatie waarbij
meerdere mensen betrokken zijn, alleen als prettig wordt ervaren
als de persoonlijke ruimte van mensen bewaard blijft. De
persoonlijke ruimte is, aldus Sommer, een gebied met onzichtbare
grenzen rondom het lichaam van een mens, waarin niet
binnengedrongen mag worden. Opmerkelijk is dat deze 'bufferzone'
niet overal rond het lichaam even breed is; voor en achter het
lichaam is veel meer vrije ruimte nodig dan aan de zijkanten.
Hayduk brengt hier nog onderscheidt aan in het verticale vlak; zo
laat Hayduks voorstelling van de persoonlijke ruimte (in Holahan,
1982, pg. 277) zien dat bijvoorbeeld rond de voeten minder ruimte
nodig is dan rond het bovenlijf.
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Bij zeer formele contacten past men deze afstand, van 3,66 meter
tot 7,62 meter, toe, bijvoorbeeld als afstand tussen een spreker
en zijn publiek.
Naast de eerder genoemde culturele achtergrond, speelt ook het
verschil in geslacht een rol in de behoefte aan persoonlijke
ruimte. Zo is bij mannen de zone die de persoonlijke ruimte
afbakent groter dan bij vrouwen. Daarnaast valt het op dat paren
van hetzelfde geslacht een grotere afstand tot elkaar houden dan
paren van verschillend geslacht.
Ontwerpen voor de openbare ruimte houden niet altijd rekening
met deze behoefte; zo zouden er theoretisch bijvoorbeeld vier
mensen op een bank kunnen zitten, terwijl dat in de praktijk,
vanwege deze 'persoonlijke ruimte' zeker niet het geval is, tenzij
de gebruikers elkaar kennen. Het is voor ontwerpers moeilijk om
'persoonlijke ruimte' praktisch in te vullen voor de openbare
ruimte; concrete informatie hierover, bijvoorbeeld in de vorm van
tabellen met verschillende minimumafstanden) bestaan (nog)
niet.
Wellicht is dit aspect, de 'persoonlijke ruimte', een goede
aanbeveling voor het ontwerpen van de hedendaagse openbare
ruimte.

3.10. Samenvattend
Het zitten in openbare ruimten en gebouwen is al erg oud. Een
voorbeeld hiervan is het amfitheater waar lijkspelen gehouden
werden waar men massaal op af kwam, zoals in het Colosseum.
Veel gebouwen uit die tijd zijn bewaard gebleven en het is dan ook
mogelijk om dergelijke gebouwen te bezoeken.
Het ligt wat geschriften betreft anders. Er zijn weinig geschriften uit
die tijd bewaard gebleven, en als ze al bewaard zijn gebleven gaan
ze lang niet altijd over architectuur. 'De Architectura' van Vitruvius
is een werk uit de eerste eeuw voor Christus waarin veel
onderwerpen aan de orde komen met betrekking tot de bouwkunst.
Ook worden er uitspraken gedaan over zitgelegenheden in
openbare gebouwen en de maatvoering ervan. Er is niet veel
bekend over de periode tot aan de Middeleeuwse stad.
Eigenlijk komt er pas een echte verandering in het denken over de
openbare ruimte in de Middeleeuwse stad, ten tijde van de
Renaissance. Stadsdelen werden toen geregenereerd door het
scheppen van nieuwe openbare ruimten zoals pleinen, waarbij men
ook bewust na ging denken over het vormgeven en inrichten van
deze openbare ruimte.
Binnen de Barok ontstaan nieuwe ontwikkelingen met betrekking
tot het inrichten en vormgeven van de openbare ruimte. Zo
stammen de bekende tuinen van Vaux-Ie-Vicomte en Versailles uit
deze periode. Op een schilderij van Manet uit die tijd is een deel
van de tuinen van Versailles te zien, waarin een simpel bankje met
een metalen frame en een houten zitting met rugleuning te zien is.
Dit zijn naar alle waarschijnlijkheid de eerste straatbanken in de
openbare ruimte.

In de literatuur zien we de straatbank weer terug in het werk van
Willebrand (1775), waarin hij omschrijft hoe een mooie stad er uit
zou moeten zien. Hij noemt hierin meerdere keren de straatbank
waarbij hij aandacht schenkt aan het plaatsen, het onderhoud en
het gebruik van de straatbank.
Ten tijde van het Modernisme zien we een lichte terugslag voor de
straatbank. De inrichting en vormgeving van de openbare ruimte
staat dan meer in het teken van 'beweging' en 'verkeer in de
stad'. De openbare ruimte werd een doorgangsruimte,
voortkomend uit het opsplitsen van functies. Straatmeubilair had
meer een esthetische functie dan een gebruiksfunctie. Hierin
verandert langzaam het een en ander als diverse personen gaan
nadenken over het zitten en de inrichting van de openbare ruimte.
Zo oppert RotzIer (1969) enkele gedachten over de
cultuurgeschiedenis van de stoel, wat wellicht ook meer zegt over
het gebruik van straatbanken. Zo zou de stoel onder andere vaak
drager van de stijlkenmerken van zijn tijdvak zijn. Daarnaast
zouden zitgelegenheden niet alleen nog maar gebruiksgoederen
zijn: vaak zijn ze ook 'symbolen' geworden.
In het werk van Alexander (1977), 'A Pattern Language: worden
vele patronen besproken die als richtlijn kunnen worden gezien
bij het inrichten van de openbare ruimten. Enkele van deze
patronen zijn ook specifiek gericht op zitmeubilair in de openbare
ruimte. Er worden uitspraken gedaan over het aantal, de
oriëntatie, de vormgeving en de hoogte van het zitmeubilair.
Daarna is er langzamerhand een kloof ontstaan tussen ontwerp
en onderzoek, waaruit de ontwerpopgave van nu uit voort vloeit.
Er is een noodzaak om 'gebruiker-georiënteerd' te ontwerpen,
maar vaak beschikken ontwerpers niet over de tijd, de middelen

en de kennis om een dergelijk onderzoek uit te voeren.
Onderzoekers daarentegen voeren wel studies uit maar leveren
geen concrete antwoorden op de ontwerpproblemen: er zou
echter veel geleerd kunnen worden van de verschillende
disciplines.
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4. De straatbank
Men vindt straatbanken tegenwoordig veelvuldig in allerlei vormen,
kleuren en maten, soms gecombineerd met allerlei andere vormen
van straatmeubilair.
In de komende paragrafen zal ingegaan worden op de verschillende
aspecten die komen kijken bij het ontwerpen en plaatsen van
straatbanken . In paragraaf 4.1 zal een inleiding hierop gegeven
worden, gevolgd door een uiteenzetting over het ontwerpen en
plaatsen van straatbanken in paragraaf 4.2. Vervolgens zal in
paragraaf 4.3. ingegaan worden op het comfort en de esthetische
kwaliteit van straatbanken. De paragraaf die hierop volgt, paragraaf
4.4, bespreekt de basis van de straatbank. Paragraaf 4.5 gaat over
de verschillende materialen die gebruikelijk zijn voor straatbanken.
Daarna zal in paragraaf 4.6 stilgestaan worden bij de constructie
van straatbanken, waarbij de stabiliteit uiteraard ook behandeld
wordt. Vervolgens wordt in paragraaf 4.7 de afwerking van de
einden van de straatbank toegelicht, gevolgd door de detaillering in
paragraaf 4.8. Paragraaf 4.9 bespreekt het kleurgebruik bij banken
en geeft advies met betrekking tot kleurconcepten. In paragraaf
4.10 komt de assemblage van straatbanken aan bod, waarna in
paragraaf 4.11 de plaatsing behandeld wordt. Paragraaf 4.12 geeft
een beeld van de integratie van straatbanken in bouwwerken, met
tot slot de conclusie in paragraaf 4.13.

4.1.

Inleiding

Straatmeubilair, en dan in het bijzonder zitbanken, dragen als
functionele objecten bij tot de inrichting van de openbare ruimte. In
"Stadtmöbilerung" staat een tabel S4 waarin per straatmeubel staat
aangegeven waartoe het dient. Zitvoorzieningen zijn bedoeld om te
recreëren aldus dit schema. Het is een standvastig object op de
grond, dat intensief gebruik kan worden door de gebruiker, maar
wat tevens weinig interactie hoeft te hebben met haar omgeving.
De verschijningsvormen zijn zeer divers: er bestaat variatie in de
modellen, de vormen en de materiaalcombinaties. Zitbanken zijn in
eerste instantie bedoeld om op te zitten, zodat de gebruiker kan
uitrusten of pauzeren. Ook kan de gebruiker de omgeving, van
stedelijk aanzicht tot natuurlijk groen, observeren. Daarom komen
zitbanken, naast uiteraard in parken en plantsoenen, ook vooral
voor op plekken waar letterlijk "wat te kijken" valt. Dit kan variëren
van gezellige drukte tot absolute rust.
De meeste banken worden als zelfstandige objecten ontworpen,
ontwikkelt en geproduceerd door de verschillende fabrikanten.
Banken worden niet vaak voor een speciale plaats ontworpen,
hoewel banken zeker kunnen bijdragen tot het "vormen van een
plek". Dit komt door de uit hun functie voortvloeiende menselijke
schaal.
De plaatsing van een straatbank is een belangrijk aspect voor het
gebruik ervan.

Vidolovits, L. (1978), "Stadmöblierung, planungsgrundlagen van Designelementen",
Schriftenreihe 8 des Städtebaulichen Instituts der Universität Stuttgart, Karl Krämer Verlag,
Stuttgart, pg. 281.
S4

"Een strategisch punt langs een route, een wachtgelegenheid,
een aantrekkelijk uitzicht, een beschut plekje in de zon of een
'niche' met een gevoel van privacy {terw/ïI men de gebeurtenissen
in de omgeving toch in de gaten kan houden}; dit zijn enkele
aspecten die van invloed kunnen zijn op iemands beslissing om
voor een tijdje op een bepaalde bank te gaan zitten... "ss
Daarnaast moet in acht genomen worden dat banken verschillen
van stoelen; de plaats van een bank is algemeen gefixeerd en wat
betreft vormgeving en gebruik zijn ze minder privé. Uiteraard kan
een individu alleen gebruik maken van een bank; een bank is
echter gemaakt om er met meerdere personen op te zitten,
getuige de "langgerekte" vormgeving. Er zijn uiteraard ook
momenten dat een bank niet gebruikt wordt, ook dan moet het
beeld kloppen; een bank moet dus zowel functioneel als visueel
uitnodigend zijn.
Banken hebben, net als stoelen, een bepaalde impact op een
ruimte, een soort "eigen identiteit". Dit kan komen door de
associatieve waarneming van vormen en verhoudingen, maar ook
door typerende details, ornamenten en symbolen; kortom de
"visuele taal".
Traditioneel zijn banken in het openbaar vaak gemerkt met een
herkenningsteken, bijvoorbeeld een logo of een symbool. In Rome
is dit ook het geval; alle inrichtingselementen in deze Italiaanse
stad, van putdeksels (foto 5) tot straatlantaarns, zijn gemerkt met
SPQR (Senatus Populusque Romanus: senaat en volk van Rome).
Tegenwoordig
hebben
commerciële
firma's
echter het
straatmeubilair ontdekt als drager voor reclame-uitingen en

ss

Breen, Jack; Olsthoorn, Bernard , (1996), "De Bank = The Bench", Staf Vormstudie,
Faculteit der Bouwkunde / Technische Universiteit Delft, Publicatieburo Bouwkunde, Delft,
pg. 7.

object voor sponsoring. Gemeenten stemmen hier vaak mee in,
omdat zij dan niet meer verantwoordelijk zijn voor het onderhoud
van de objecten.

Foto 5 Putdeksel met SPQR

Daarnaast zijn er in Engeland nog andere gebruiken.

"In Engeland bestaat een wijdverbreid gebruik waarbij banken
'geadopteerd' worden door individuen, vaak ter herinnering aan
een goede vriend ofgeliefde, compleet met een inscriptie op een
plaatje. Een aardig voorbeeld van dit gebruik, op een zeer
eenvoudige bank, verankerd in het landschap langs het
kustvoetpad van South Devon:
liTer herinnering aan Billlapthorne
Zijn favoriete rustplek. ,.,56

16 Breen, Jack; Olsthoorn, Bernard, (1996), "De Bank = The Bench", StafVormstudie, Faculteit
der Bouwkunde / Technische Universiteit Delft, Publicatieburo Bouwkunde, Delft, pg. 9.

4.2.

Ontwerp

Er zijn verschillende partijen betrokken bij het ontwerpen van
banken, zoals eerder al aangegeven is in de proloog.
Straatmeubilair wordt ontworpen op het raakvlak van Industrieel
Ontwerpen, Architectuur en Stedebouw; een gebied waar
traditionele ontwerpdisciplines elkaar overlappen .
De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor de
inrichting en vormgeving van de openbare ruimte. Deze aandacht
wordt gevoed door een mix van argumenten. Belangrijke inspiratie
zijn de ontwikkelingen in grote steden zoals Barcelona en Parijs,
waardoor veel gemeenten de openbare ruimte hebben herontdekt.
Op de schaal van het stedelijk landschap heeft dit geleid tot een
nieuwe golf van ontwerpen: een gebied waarvoor men het begrip
'omgevingsarchitectuur' introduceerde. Dit heeft geleid tot een
groot aantalontwerpartefacten, van abri's tot afvalbakken en van
straatlantaarns tot straatmeubilair. Deze objecten maken vaak deel
uit van een productfamilie, bestaand uit een hele reeks
samenhangende elementen, die op verschillende manieren kunnen
worden gecombineerd. De laatste tijd ziet men steeds vaker dat er
straatmeubilair ontworpen wordt voor een bepaalde stad of
karakteristiek stadsdeel; dit kan zelfs bestaan uit het introduceren
van verschillende kleurconcepten voor de bestrating.
Bij het ontwerpen van een bank bestaan er duidelijke parallellen
met het architectonisch en technologisch ontwerpen . Vitruvius
formuleerde de klassieke voorwaarden (firmitas, utilitas, venustas
(duurzaamheid, functionaliteit en schoonheid)) in zijn werk "De
Architectura". Deze voorwaarden gelden ook bij het ontwerpen van
een bank. Een dergelijk object moet een duurzame en stabiele
constructie hebben, de verhoudingen moeten ergonomisch zijn, de

toegepaste materialen moeten economisch zijn, en toch moet de
bank elegant zijn in zijn verschijningsvorm.
Het aspect duurzaamheid speelt een belangrijke rol bij
straatbanken: deze banken staan niet alleen bloot aan weer en
wind, maar ook slijtage door gebruik en vandalisme. Een "hufterproof" object roept vaak alleen maar agressie op: hoe fragieler
een object, des te minder leuk het is het te vernielen. Een andere
methode is het snel vervangen van het vernielde object, zodat de
lol er snel af gaat; dit geldt eigenlijk ook voor straatbanken.
Andere aspecten die ook van belang zijn, zijn comfort, stabiliteit,
warmte
geleiding,
waterafvoer,
onderhoud
en
vandalismegevoeligheid. Enkele hiervan zullen in de komende
paragrafen aan de orde komen.
In "Stadmöblierung" staat een interessant schema (figuur 6) dat
gebruikt kan worden bij het ontwerpen en analyseren van
zitgelegenheden in de openbare ruimte.
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8edeutün

.a

zum E'ahrverkehr

Eiqenscha-~.n . ~ ,

zum Fu.i3gänqer-

Al~;.l.

varl:eh:r

~.altens·~isen

utzungsgr d
nach :5ichtbeziehunqen

Figuur 6 Zitgelegenheden • voorbeeld voor ontwerp en analyse (bron: Stadmöblierung, pg. 175)
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4.3.

Comfort en esthetische kwaliteit

Hoewel banken kunnen variëren van "hoog technologisch" tot
informele, ad hoc "low tech" modellen, is de basis vaak hetzelfde;
een horizontaal vlak waarop gezeten kan worden.

"Dit vlak moet op een zodanige hoogte worden aangebracht dat het
betrekkelijk eenvoudig is om er op en af te komen. Het moet niet te
laag zijn, omdat anders de knieën ongemakkelijk buigen, maar ook
niet te hoog omdat anders de voeten boven de grond hangen."s7
Een voor de hand liggende functie-eis van banken is dat ze
makkelijk zouden moeten zitten. In de praktijk blijkt dit niet altijd
het geval te zijn, vaak komt dit door de andere functies die een
bank moet vervullen. "Comfort" wordt niet altijd gezien als
belangrijkste aspect.
Desondanks is er wel nagedacht over het ontwerp. In de Modulor
van Le Corbusier (Figuur 7 en 8) wordt als richtlijn voor de zithoogte
op een bank 43 centimeter gegeven. Kijkend naar de praktijk, zien
we dat banken vaak een zithoogte hebben tussen de 40 en 45
centimeter. Als een bank hoger is, is deze meer geschikt om op te
leunen. Op plekken waar de verblijfstijd kort is, zoals bushaltes of
metrostations, kan deze optie echter uitstekend toegepast worden.

Breen, Jack; Olsthoorn , Bernard, (1996), "De Bank = The Bench", StafVormstudie, Faculteit
der Bouwkunde I Technische Universiteit Delft, Publicatieburo Bouwkunde, Delft, pg. 11 .
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Figuur 7 De Modulor van Le Corbusier - 1

Het is discutabel om te zeggen dat een bank persé comfortabel
moet zijn: als men moe is, gaat men overal wel op zitten om uit te
rusten. Dit betekend uiteraard niet dat banken niet comfortabel
hoeven te zijn, hoewel er in tegenstelling tot stoelen relatief
minder lang op gezeten wordt. Deze connectie bestaat echter ook
bij banken; banken waar langdurig op gezeten wordt, stellen
andere eisen aan comfort. Hierbij kan men denken aan het
toepassen van rug- en armleuningen. Banken waar men
gedurende een kortere periode gebruik van maakt, kunnen
simpeler uitgevoerd worden.

•
•
•
•

zithoogte: mannen 440 mm, vrouwen 440 mm;
zitdiepte: mannen 480 mm, vrouwen 420 rnm;
gemiddelde hoogte zitvlak: 720 mm, daarom mag de
volgende zitgelegenheid variëren van 600 tot 650 mm hoog;
breedte bij de heupen: mannen 370 mm, vrouwen 400 mmo

•

Als men een comfortabeler bank wil hebben, moet men het zitvlak
op een lager niveau brengen. De richtlijnen die gegeven worden zijn
395 tot 430 mm, met een zitdiepte van 490 tot 635 mmo Ook wordt
aanbevolen de zitting en de rugleuning licht achterover te laten
hellen, dit maakt de bank nog comfortabeler.
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Huber heeft zich ook bezig gehouden met de afmetingen van
zitmeubilair, en dan voornamelijk in combinatie met het gebruik. Hij
doet hierover de volgende uitspraken :

Figuur 8 De Modulor van Le Corbusier - schematisch

Johanna Gibbons en Bernard Oberholzer geven in "Urban
Streetscapes, a workbook for designers' weer andere richtlijnen,
er wordt echter niet vermeld waar deze maten op gebaseerd
s8
zijn :

\8 Gibbons, Johanna; Oberholzer, Bernard, (1991), "Urban Streetscapes, a workbook for
designers", BSP Professional Books, Oxford, pg 53.

•

Helling van het zitvlak;

•

Helling van de rugleuning;

•

Hoogte van het zitvlak;
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te
te

lezen:
rusten:
lezen:
rusten:
lezen:
rusten:

23° - 24°
25° - 26°
101°- 105°
105° - 108°
39 - 40 cm
37-38cm

Zoals we hier al zien, zijn er veel verschillende gebruikers van
banken, eigenlijk net zoveel verschillende als dat er gebruik maken
van de openbare ruimte zelf: moeders met kinderen,
gepensioneerden, verliefde paartjes, mensen die stil een boek
willen lezen en nog veel meer. Het is overigens verbluffend om te
zien hoe nauwkeurig Vitruvius al in "De Architectura" dezelfde
maten omschreef!

Huber, V., (1969), "Sitzen - ein wissenschaftliches Problem", in "Werk", 8 , 1969, pg. 557·
572
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"Zitten en blijven zitten, waarneming en gebruik van
straatmeubilail' onderzoekt Christiane Maurer zitpreferenties in

In

relatie tot de waarneming van comfort en esthetische kwaliteit.
Uiteindelijk konden er geen eenduidige conclusies aan de studie
verbonden worden, dit kwam vooral door de lichte tegenslag bij
haar experiment. Ze had namelijk een aantal banken geplaatst op
het Beursplein in Amsterdam, maar omdat het zo druk was, hadden
de geobserveerde personen eigenlijk geen vrije keuze. Deze
tegenslag lijkt echter wel te pleiten voor een andere
veronderstelling: een indruk van zitcomfort is van minder belang
dan de beschikbaarheid en de kwaliteit van de plek.
Tevens kunnen er uitspraken gedaan worden met betrekking tot de
lengte van een bank. Tussen vreemden is het wenselijk een
bepaalde afstand te houden in verband met de privacy. Zo is het
bijvoorbeeld opmerkelijk om te zien dat op een bank van 1,80
meter vaak niet meer dan twee mensen zitten, terwijl er vier
personen op zouden kunnen zitten. Gebruikelijke banklengten zijn
1,2 meter, 1,8 meter en 2,4 meter. Als banken lang genoeg zijn om
op te liggen is het mogelijk dat bijvoorbeeld zwervers op deze wijze
gebruik gaan maken van de bank. Dit kan voorkomen worden door
als het ware afscheidingen te maken door armleuningen te
plaatsen. Huber heeft hier een andere oplossing voor; banken
mogen gewoon niet langer zijn dan 1,5 meter zodat men er niet
eens op kán slapen.

4.4.

Back-to-basic

De doorsnede van een bank is in feite de grondvorm van het
ontwerpconcept. De "echte" vorm van de bank is dan ook vaak
een "uitgerekte" doorsnede; banken zijn immers voornamelijk
lineaire objecten.

4.4.1.

Zonder rugleuning

Er bestaan diverse basistypen banken, welke bestaan uit een
zitvlak en eventueel een rugleuning. Het simpelste model is enkel
een zitting, waarop men van twee kanten kan zitten. Een
uitgebreidere versie hiervan is een model waarop men aan twee
kanten tegelijk kan zitten. De zitting is dan breder uitgevoerd, of
verdeeld in twee stroken; hierdoor keert deze bank "niemand de
rug toe". De tweezijdigheid van de leuningloze bank vraagt om
een zekere herkenbaarheid. Ten eerste moet het zitvlak niet op
een tafelblad lijken, maar moet het echt uitdrukking geven aan
het zitten. Ten tweede moet de bank comfortabel zijn; aan twee
kanten moet de bank lekker zitten.
Een dergelijke leuningloze bank is minder opvallend dan een
type met rugleuning, waardoor eerstgenoemde vrijer in het
totaalbeeld is onder te brengen. Uiteraard zit er een verschil in de
beleving van deze bank; zowel de monumentale waarde als de
functionele waarde is totaal anders.

4.4.2.

Mét rugleuning

Een ander basistype, is de uitvoering met rugleuning. Hierdoor
ontstaat er een soort uitgerekte stoel. De zitting en rugleun ing
kunnen haaks op elkaar staan, maar om het comfort te vergroten,
kunnen ze ook schuin staan . Als men er aan twee kanten op kan

zitten, is de doorsnede vaak symmetrisch; de verdeler dient naast
rugleuning dan ook vaak als drager.
De basismodellen kunnen ook variëren qua constructie: een
constructie kan geïntegreerd op poten zijn, maar kan ook bestaan
uit een apart frame dat de zitting en eventueel de rugleuning
draagt.

4.4.3.

Canapébank

Een bank die we allemaal wel kennen is de canapébank, wellicht
niet van naam, maar zeker qua model. Het is de bank met smalle
latjes; de productie is echter duur omdat de latten van zeer recht
gegroeid hout moeten zijn (om kromtrekken te voorkomen). Het is
ook mogelijk de houten latjes te vervangen door plastic exemplaren
(Italië). In Nederland ziet men de betonnen versie veel; een
betonnen onderstel gecombineerd met houten regels.

"De zitkwaliteit van f. ..j de canapébank blijft voorlopig nog
onovertroffen. De zitting geeft in haar geheel steun. Ook het
luchtige, open lijnenspel van de latjes is nog alflN een van de
charmes van deze bank. Reden genoeg d(Js waarom architecten er
telkens weer op teruggrijpen. ,,60
Omdat deze bank een bijzondere positie inneemt is dit specifieke
model hier genoemd. De meeste banken in de openbare ruimte zijn
namelijk vaak afgeleiden van dit type; er is volop gevarieerd met
materiaal door ontwerpers in heel Europa.
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Verhoeven, Nico; Slebos, ir. D.L.H ., (1966), "Straatmeubilair, vormgeving
plaatsbepaling", De Technische Uitgeverij H.5tam N.V ., Culemborg/Haarlem, pg. 56 - 57.

en

4.5.

geen behandeling of verduurzaming, maar het gebruik van
tropisch hout heeft ecologische bezwaren.,,62

Materiaal

Materialen roepen verschillende associaties op: op sommige
banken zou je daarom juist wel of niet willen gaan zitten. Hout is
bijvoorbeeld een materiaal met een warme uitstraling. Steen en
metaal daarentegen zijn koude oppervlakken om op te zitten,
hoewel ze uiterst praktisch en comfortabel kunnen zijn.
61

Uit het onderzoek van Maurer kwam naar voren dat het materiaal
geen invloed had op de voorkeur van mensen voor banken. Als men
voor hout koos, deed men dit omdat men de warme en zachte
materiaaleigenschappen waardeerde. Koos men echter voor
metaal, dan gaf men aan dat het oppervlak vaak (zichtbaar) schoner
bleef dan bij hout.
Bij de materiaalkeuze moet ook gelet worden op de
onderhoudskosten. Materiaal dat niet of nauwelijks in kwaliteit
afneemt onder de specifieke omstandigheden (warmte/kou of
nat/droog) is aan te raden.

4.5.1.

Hout

Veel banken zijn gemaakt van hout. Dit komt omdat hout veel
voordelen heeft: het is ruim voorradig, het is relatief goedkoop en
het is betrekkelijk eenvoudig te bewerken . Het nadeel van hout is
echter dat het niet heel erg duurzaam is. Uiteraard moet er ook op
gelet worden dat het overal goed geschaafd, geschuurd en
splintervrij is.

" Traditionele parkbanken worden vaak van eikehout of bepaalde
soorten tropisch hardhout vervaardigd. Deze behoeven in principe
Maurer,
pg.81.
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c., (1994), "Zitten en blijven zitten, waarneming en gebruik van straatmeubilair",

De meeste (andere) houtsoorten moeten beschermd worden als
ze bloot staan aan weer en wind. Dit kan door onder andere
vernis, verf of een synthetische bekleding. Deze bescherming
vergt echter wel onderhoud. Als een bank in hout is uitgevoerd,
bestaan de houten elementen vaak uit massieve profielen. Deze
zijn wel duurzaam, maar door het "werken" van het materiaal
kunnen deze wel vervormen.
Het combineren van materialen kan, maar dit vraagt wel om extra
eisen aan bijvoorbeeld de kwaliteit van hechtingsmiddelen en de
bescherming tegen weersinvloeden. Dit leidt tevens tot nog twee
nadelen van hout; het is brandbaar en als het direct op of in de
grond staat, is het mogelijk dat het gaat rotten.

4.5.2.

Steen

In het verleden werd natuursteen regelmatig gebruikt in
(neo)klassieke, monumentale ontwerpen. Tegenwoordig wordt
vooral beton gebruikt, en wel voor de constructie van een bank.
De betonnen elementen zijn vaak geprefabriceerd. Beton wordt
voornamelijk toegepast in combinatie met andere materialen; het
beton fungeert dan als drager of fundering. Dit komt omdat beton
een "ongemakkelijk" materiaal is om op te zitten; het voelt koud
aan en heeft een ruw oppervlak (mits de bekisting van hoge
kwaliteit was of er een speciale afwerking is toegepast). Veelal
zijn banken met een stenen zitting dan ook alleen geschikt voor
zomerse doeleinden, zoals buitententoonstellingen (Expo) of op
de boulevard.

Breen, Jack; Olsthoorn, Bernard, (1996), "De Bank = The Bench", StafVormstudie, Faculteit
der Bouwkunde / Technische Universiteit Delft, Publicatieburo Bouwkunde, Delft, pg. 15.
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4.5.3.

Metaal

Metaal is een ander materiaal dat, naast hout, ook vaak
toegepast wordt. De meeste metalen banken zijn van staal,
aluminium komt echter ook wel voor. De uitstraling van metalen
banken past vaak goed in stedelijke omgevingen; samen met
andere metalen objecten (lantaarns, prullenbakken, et cetera)
vormt het zo een productfamilie. Het materiaal dient tevens vaak
als verbindingsmateriaal zoals schroeven, bouten en moeren.
Elementen uitgevoerd in staal kunnen bestaan uit strips of
standaardprofielen, het is mogelijk dat ze uit speciaal
geproduceerde onderdelen bestaan, welke verbonden zijn door
bouten of gelast zijn. Naast deze manier van verbinden, is het
ook mogelijk hele objecten te gieten, zowel in staal als
aluminium. De laatste jaren ziet men deze methode weer steeds
meer; het is namelijk vooral geschikt bij grotere series. Het
vereist echter wel een nauwkeurige detaillering van de
componenten, verbindingen en toleranties.
Een ander voordeel van metaal is, dat het in diverse
samenstellingen en legeringen toe te passen is, waarbij gebruik
gemaakt kan worden van de specifieke eigenschappen met
betrekking tot sterkte, bewerkbaarheid en corrosiegevoeligheid.
Het "standaard" staal moet beschermd worden tegen roesten
door verzinken of coaten. Roestvrij staal (RVS) is relatief duur,
maar wel geliefd bij designers. Staal heeft daarnaast eenzelfde
soort nadeel als steen; temperatuurgeleiding. Dit betekent dat
het staal vaak koud aanvoelt, of juist heet als het verhit wordt
door de zon.

4.5.4.

Kunststof

Zitbanken van kunststof bieden uitkomst: ze corroderen niet en ze
zijn vrijwel onderhoudsvrij. Het nadeel van kunststof is dat er
weinig constructieve draagkracht mee te verkrijgen is, waardoor ze
meestal met andere materialen gecombineerd moeten worden.
Tevens is kunststof brandgevoelig.
Helaas zijn synthetische materialen op de lange termijn vaak
minder duurzaam dan in eerste instantie verwacht werd. Ook zijn
reparaties moeilijk uit te voeren. Hergebruik van plastic kan wellicht
leiden tot nieuwe toepassingen, maar tot op heden zijn er weinig
interessante oplossingen bekend.

4.6.

Constructie

Een ander belangrijk aspect bij een bank is de constructie; deze
moet helder en degelijk zijn. Lasten en momenten moeten
opgevangen worden door de structuur en de verbindingen, waarbij
ondersteuningen bij voorkeur geplaatst worden op de plekken waar
de krachten het grootst zijn.
De zitting van een bank moet vooral het gewicht van de personen
die op de bank zitten kunnen dragen. Bij houten zittingen, kunnen
de zitelementen dan ook vrij breed zijn . De dikte van de planken
wordt voornamelijk bepaald door de afstand tussen de dragers. De
zitting en eventueel rugleuning hebben vaak andere dimensies dan
de dragende onderdelen.
Voor de draagconstructie zijn er diverse methoden. Zo kan de
ondersteuning het profiel van het zitvlak en eventueel rugleuning
volgen, waarna de krachten worden afgevoerd via staanders of
poten. Het is ook mogelijk dat het frame doorgetrokken wordt, tot
boven de zitting, waardoor er armleuningen ontstaan, welke tevens
het zitvlak en de rugleuning ondersteunen.

4.6.1.

Stabiliteit

Het is belangrijk dat het dragend geraamte van zichzelf al stabiel is;
dit kan door de dimensionering van het materiaal en de stijfheid
van de verbindingen. De dragers van een bank zijn bepalend voor
het vooraanzicht van de bank; het aantal kan variëren, de
onderlinge afstand is essentieel en ook de vorm is beeldbepalend.
De stabiliteit in de lengterichting is ook belangrijk; hiervoor kan
men een driedimensionale constructie toepassen, eventueel
verstevigd met diagonalen, stijve elementen of verbindingen. Poten

op hoekpunten worden vaak door ontwerpers vermeden,
waardoor er een serie kolommen ontstaat die de zitting indirect
steunen. Hierbij wordt dan een apart frame of constructie gebruikt
om de stabiliteit te handhaven. Wel moet hier gelet worden op het
buigend moment, dat ontstaat als mensen op de uiteinden gaan
zitten. Deze kracht kan afgedragen worden door horizontale
dwarsverbindingen op de grond of door het verbinden van de
verticale dragers met de ondergrond, bijvoorbeeld in de vorm van
een fundering.
Het is ook mogelijk de rugleuning te gebruiken als verticale
drager. Hierdoor krijgen vorm en verbinding bijzondere aandacht,
de zitting is een uitkraging van de drager. Een variant op deze
constructie, is het toepassen van een horizontale balk in de
lengterichting. Bij één balk ontstaat er torsie, dat door het
gebruik van meerdere balken kan worden opgevangen. Ook
banken waarbij men aan twee kanten kan zitten, de rug-aan-rug
types, kunnen uitkragende zittingen hebben. Deze gaan dan uit
van een centrale ruggengraat, al dan niet gemaakt van hetzelfde
materiaal.
De diverse thema's kunnen op verschillende manieren
gecombineerd worden: zitting en rugleuning kunnen apart
worden uitgewerkt en geassembleerd of er kan een monoliet
gebruikt worden, waarbinnen de verschillende onderdelen in één
vorm worden verwerkt.

4.7.

Eindafwerking

Niet alleen de doorsnede speelt een rol bij de vormgeving van
een bank, ook de manier waarop de einden zijn afgewerkt zijn
beeldbepalend voor het object. Bij veel modellen worden de
zitting en
eventuele
rugleuning door een
expliciete
"eindafwerking" op hun plaats gehouden. Deze manier van
ophanging valt gewoonlijk samen met de constructie, waarbij
deze eindafwerking tevens de zitting draagt. Deze eindafwerking
kan in de vorm zijn van een armleuning. Afhankelijk van de lengte
van de bank kunnen extra steunpunten nodig zijn; deze
ondersteunen in de meeste gevallen enkel de zitting. Banken die
zo uitgevoerd zijn, zijn vaak symmetrisch of "klassiek" van vorm.
Het is ook mogelijk dat de zitting gedragen wordt door elementen
die niet samenvallen met de beëindiging van rug en zitvlak.
Hierdoor steken de zitting en de rugleuning iets uit, waardoor
deze visueel benadrukt wordt. Dit type is, net als het eerder
genoemde type, vaak symmetrisch; het komt echter minder
statisch en visueel dynamischer over.
Combinaties van beide principes zijn ook mogelijk, dit leidt
echter wel tot asymmetrische objecten. Uiteraard kan er op de
verschillende thema's gevarieerd worden, bijvoorbeeld door de
secundaire
draagconstructie
terug
te
laten
springen,
zitelementen korter maken waardoor een structurerende
rugleuning een dominante rol krijgt of de zitting onderverdelen in
afzonderlijke units, wat leidt tot een subritme.

4.8.

Detaillering

Door de jaren heen zijn er verschillende bouwstijlen geweest.
Opmerkelijk hierbij zijn de overeenkomsten tussen deze thema's en
de ontwerpen voor banken. Door de toegepaste materialen en de
manier waarop ze gecombineerd zijn wordt het beeld bepaald van
een straatbank. De kleur kan daarbij het ontwerp "maken", maar
zeker ook breken.

"Het bepalen van maat, schaal, verhouding en ritme zijn
karakteristieke aandachtspunten, evenals het bepalen van de
expressieve kwaliteiten van details, ornamenten, textuur en
kleur.,,63
De bewerking van het materiaal en de verbindingen binnen een
ontwerp kunnen op een zelfde manier de aandacht richten op
details binnen het geheel: ornamenten, die dienen ter decoratie.
Deze objecten komen voort uit de mogelijkheden van materiaal en
de bijbehorende bewerkingstechniek. Ornamenten dienden voor
meerdere doeleinden: het gedecoreerde object kreeg een
meerwaarde en de maker verwierf hierdoor een bepaald aanzien.
Voortkomend uit deze ontwikkelingen, werden er gilden en andere
organisaties gesticht, waarbij ambachtslieden zich verenigden.

elementen werden zo uitgevoerd dat ze toch een ornamentele
kwaliteit kregen.
Het Postmodernisme blies het ornament nieuw leven in door de
klassieke en romantische formele thema's die gebruikt werden,
hoewel dit vaak in gereduceerde vorm was. Tegenwoordig ziet
men ook ornamenten in de omgevingsarchitectuur, waarbij het
vooral abstracte vormen zijn.

"De combinatie van 'geïndustrialiseerde' elementen, die een
zekere technische helderheid uitdrukken en meer tactiele
materialen zoals hout, kan tot elegante oplossingen leiden. Zo
kan een bank ontleed worden tot een beperkt aantal onderdelen,
ieder nauwgezet gedetailleerd en afzonderlijk geproduceerd, om
vervolgens te worden samengevoegd tot een geheel dat meer is
dan een som derdelen.,,64

In de negentiende eeuw ontdekte men de mogelijkheden van
gietijzer. Hierbij was het mogelijk om ornamenten seriematig te
produceren, omdat ze industrieel vervaardigd werden.
Bij de Nieuwe Zakelijkheid probeerde men later juist de ornamenten
te weren. Dit gebeurde niet altijd; functionele of constructieve
Breen, Jack; Olsthoorn, Bernard, (1996), "De Bank = The Bench", StafVormstudie, Faculteit
der Bouwkunde / Technische Universiteit Delft, Publicatieburo Bouwkunde, Delft, pg. 25.
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der Bouwkunde / Technische Universiteit Delft, Publicatieburo Bouwkunde, Delft, pg. 25.

•
4.9.

Kleurgebruik

Uiteraard speelt het kleurgebruik bij zitmeubilair, net als bij
andere vormen van straatmeubilair, een belangrijke rol. Eerder is
met betrekking tot groen verwezen naar het boek" Kleur groerl,65
waarin allerlei kleurconcepten nader worden toegelicht en waar
de verschillende groeiende elementen gegroepeerd worden naar
kleur.

Dit geldt natuurlijk voor straatmeubilair, maar zoals de eerste reden
al aangeeft gaat het om het totaalbeeld. Als men dus bezig gaat met
het ontwerpen van een ruimte, is het belangrijk het totaalbeeld in
de gaten te houden. Een kleurconcept zoals dat gegeven wordt in
"Kleur groerl,67 is wellicht een goede richtlijn.

Een ander boek waarin het effect van kleur wordt uitgelicht, is
"Stadmöblierung,,66 van Vidolovits. Het gebruik van kleur heeft
een bijzondere betekenis in de stad, aldus Vidolovits, en wel om
de volgende redenen:
•

•
•

•

de werking van een afzonderlijke kleur wordt op basis
van het object beoordeeld (voorbeeld: een violette appel
of groen vlees zien er niet attractief uit);
kleuren kunnen gevoelens beïnvloeden of opwekken
(voorbeeld: een zwarte ruimte werkt beangstigend);
door de kleurbeleving worden andere belevingen hieraan
gekoppeld, door de samenvloeiing van al deze
belevingen ontstaan er nieuwe voorstellingen;
de met kleur gepaarde opwinding leidt ertoe dat objecten
een andere betekenis krijgen of een andere indruk
maken .

65 Bos, Theresia , (2002), " Kleur Groen, een naslagwerk voor bewust kleurgebruik van de
dendrologie", Ebben Boomkwekers, Cu ijk.
66 Vidolovits, L. (1978), "Stadmöblierung, planungsgrundlagen van Designelementen" ,
Schriftenreihe 8 des Städtebaulichen Instituts der Universität Stuttgart, Karl Krämer Verlag,
Stuttgart, pg. 214 - 215.

67 Bos, Theresia, (2002), "Kleur Groen , een naslagwerk voor bewust kleurgebruik van de

dendrologie", Ebben Boomkwekers, Cuijk, pg. 64 ev ..

4.10. Assemblage
Straatmeubilair wordt tegenwoordig steeds vaker ter plekke in
elkaar gezet. Dit komt voort uit factoren als beperkte opslagruimte
en hogere transportkosten bij vooraf gemonteerd straatmeubilair.
Dit betekent wel dat de ontwerper er al in het ontwerpstadium
rekening mee moet houden dat het object samengesteld wordt uit
verschillende elementen. Voordeel hiervan is weer dat het, in geval
van vandalisme, vrij eenvoudig is om vernielde onderdelen te
vervangen.
Deze aanpak vloeit voort uit de huidige bouwpraktijk. Steeds meer
gebouwen bestaan uit geprefabriceerde onderdelen, die op de
bouwplaats gemonteerd worden. Binnen deze "standaard"
elementen is het echter wel mogelijk om te variëren, zodat elk
project wel weer "uniek" is op zichzelf. Deze manier van werken
vraagt een systematische benadering. Deze benadering is ook
toepasbaar bij straatmeubilair; door te variëren met verschillende
"basis" onderdelen, is het toch mogelijk objecten aan te passen
aan een specifieke locatie. Door deze modulaire opbouw is het
tevens mogelijk de lengte en opstelling van een reeks
zitgelegenheden af te laten wisselen.

4.11. Plaatsing
Locatie
In "Stadmöblierung" doet men enkele heldere uitspraken over

4.11.2.

Oriëntatie

Banken kunnen op verschillende manieren gepositioneerd worden
69
ten opzichte van elkaar. Enkele mogelijkheden zijn :

4.11.1.

waar zitmeubilair geplaatst dient te worden. Zo zou het geplaatst
moeten worden op straten en pleinen, die in het bijzonder
bedoeld zijn voor voetgangers. Hier zou men dan op basis van de
mogelijke activiteiten en de gewenste functies zitgelegenheden
moeten plaatsen .
De kenmerken voor de regeling bij het plaatsen zijn afhankelijk
68
van :
•

•

•
•

•

de situatie vóór de plaatsing van de zitgelegenheden met
betrekking tot voetgangers en rijverkeer op straten en
pleinen;
de veiligheid en het comfort van de banken voor de
gebruikers (een "vaste" vormgeving, 'vrij-beweegbaar'),
om gevaren voor de gebruikers uit te sluiten;
de ter plaatse geldende regelingen die ten grondslag
liggen aan het ontwerp;
de
aanwezigheid
van
"bezienswaardigheden"
(kunstwerken, passanten, et cetera); dit kan een
essentiële rol spelen;
de manier van uitvoering van het zitobject (vorm, kleur, et
cetera).

Vidolovits, l. (1978), "Stadmöblierung, planungsgrundlagen van Designelementen",
Sch riftenreihe 8 des Städtebaulichen Instituts der Universität Stuttgart, Karl Krämer Verlag,
Stuttgart, pg.l73 & 174.
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•
•
•
•
•
•

naar elkaar gericht, uitstekend geschikt voor conversatie;
met de ruggen tegen elkaar; geschikt voor locaties waar er
aan twee kanten wat te zien is;
straatbanken midden in een
activiteit; zoals in
winkelstraten en op pleinen;
individuele zitgelegenheden; bijvoorbeeld bankjes in abri's;
modulaire zitgelegenheden; zoals de bankjes die men om
bomen vindt;
apart geplaatste zitgelegenheden; verwerkt tussen het
groen om een rustige plek te creëren.

Waar mogelijk moet de zitgelegenheid beschermd zijn tegen de
elementen, en dan vooral tegen wind. Vitruvius doet hier uitgebreid
verslag van in zijn "De Architecturél', in het bijzonder in het eerste
boek, hoofdstuk 6, dat over de oriëntering van straten gaat. Hij legt
zelfs expliciet verbanden tussen allerlei ziekten (pleuritis, tering,
bloedspuwing) en de voordelen van het niet in de wind zitten.
Ook moet er op gelet worden dat banken niet als "eilanden" gaan
fungeren binnen een stroom voetgangers; ze moeten de
doorgaande route niet belemmeren . Dit principe houdt al jaren
stand: zowel in het ruim 30 jaar oude "Stadmöblierung" als in het
onlangs verschenen "Designing for pedestrians,70 wordt dit
beaamd. Daarnaast oppert men in dit laatste werk dat er bij alle
belangrijke bushaltes zitgelegenheden zouden moeten zijn, en het
69 Gibbons, Johanna; Oberholzer, Bernard, (1991), "Urban Streetscapes, a workbook for
designers", BSP Professional Books, Oxford.
70 Essex County Council, (2006), "Designing for pedestrians: a guide to good practice" , BRE
Pre ss, Bracknell .

combineren van zitgelegenheden
aangemoedigd worden.

met

afvalbakken

moet

Dit laatste vinden we ook terug in "Stadmöblierung": daarnaast
71
staan er ook enkele mogelijkheden
met betrekking tot de
ruimtelijke coördinatie van zitgelegenheden in vermeld. Hieruit
blijkt hoe statisch zitmeubilair wel niet is; door de jaren heen is er
eigenlijk maar weinig veranderd.

4.11.3.

Ondergrond

Banken in de openbare ruimte zijn bedoeld om daar waar ze
geplaatst zijn te kunnen zitten . Het is dus niet de bedoeling dat
deze banken meegenomen kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld
voorkomen worden door de bank zo zwaar te maken dat deze niet
meegenomen kán worden, maar gelukkig zijn er ook andere
oplossingen.

"In Nederland, in het bijzonder in het Westen, is de beschikbare
grond berucht om het gebrek aan draagkracht. Dit kan problemen
opleveren bij het opvangen van momenten bij normaal gebruik en
zeker wanneer de bank wordt misbruikt, bijvoorbeeld om iemands
krachten op uit te proberen."n
Zo is het gebruikelijk een bank te bevestigen op een solide
ondergrond; dit kan een verankering in de bestrating zijn, maar
bijvoorbeeld ook een gestorte fundering. Als de fundering onder het
straatniveau ligt, moet men er wel op letten dat er zettingverschillen
kunnen ontstaan, waardoor de bestrating los kan komen te liggen.
71 Vidolovits , L. (1978), "Stadmöblierung, planungsgrundlagen van Designelementen" ,
Schriftenreihe 8 des Städtebaulichen Instituts der Universität Stuttgart, Ka rl Krämer Verlag,
Stuttgart, pg. 280.
n Breen, Jack; Olsthoorn, Bernard, (1996), "De Bank = The Bench", StafVormstudie, Faculteit
der Bouwkunde / Technische Universiteit Delft, Publicatieburo Bouwkunde, Delft, pg. 27.

Het is ook mogelijk om een zitting op een muur te plaatsen;
muren zijn uitstekende zitgelegenheden, zoals we in de volgende
paragraaf ook nog zullen zien.
De "afwerking" van de omgeving van een bank is ook belangrijk.
Het gebruikelijkst is het gebruiken van betontegels of
straatklinkers; uiteraard kunnen ook andere materialen gebruikt
worden. Als bijvoorbeeld een fundering niet oilder het
straatniveau ligt, ziet men vaak dat er een soort "tapijt" om een
bank ligt, waarmee de fundering verweven is. In het kader van
bewerkingen van het grondvlak (zie Proloog) is het ook mogelijk
een bestrating boven het maaiveld toe te passen . Als een bank op
een helling staat, kan door de ondergrond een soort plateau
ontstaan waarop de bank gepositioneerd kan worden.

4.12. Integratie
Meestal staan banken op zichzelf, maar het kan ook zo zijn dat ze
geïntegreerd zijn in een bouwwerk. Als bij een bouwwerk de twee
basiskenmerken van een bank, het horizontale vlak en een goede
zithoogte, voorkomen, kan dit ook doorgaan als zitplaats. Tijdens
een bezoek aan Rome viel het op dat veel trappen en fonteinen
ook gebruikt (konden) worden als zitgelegenheid. Ook de nissen
bij de ingangen van kerken en tempels werden hier door de vele
toeristen voor gebruikt. Uiteraard zijn er veel meer van dit soort
plekken aan te wijzen: het is echter afhankelijk van de gebruiker
of iets als zitgelegenheid in aanmerking komt.

is eigenlijk ook sprake van een "integratie" van zitgelegenheden
met een bouwwerk. Een andere vorm van integratie van zitmeubilair
is in combinatie met groen. Mensen verlangen naar zachte,
levendige kleuren binnen de harde, stedelijke omgeving.

"Sure!y the human anima! wants contact with growing and everchanging green things.,,74
Bij de groene systemen die men vervolgens laat zien, neemt zitten
ook een belangrijke positie in.
In "Urban Streetscapes, a workbook for designers,75 worden hier
eveneens uitspraken over gedaan. Zo zien de auteurs
hoogteverschillen in het landschap als een uitgelezen mogelijkheid
voor een zitgelegenheid. Op locaties waar wat te zien is, zoals
oevers, promenades en boulevards, is het eenvoudig om trappen
tevens als zitplekken te ontwerpen.

Foto 6 Trappen bij gemeentehuis in Rome

Het gebruiken van andere objecten als zitgelegenheid, zoals
muren en trappen, wordt ook in "Furnishing the CifJl,73
behandeld. Hierbij heeft men ook aandacht voor overkappingen
waarbij men ook banken vindt, zoals kiosken en bushaltes. Hier
IJ

Malt, Harold lewis, (1970), "Furnishing the city", McGraw·Hill, USA.

;: Malt, Harold lewis, (1970), "Furnishing the city", McGraw·Hill, USA, pg. 227.
Gibbons, Johanna; Oberholzer, Bernard, (1991), "Urban Streetscapes, a workbook for
designers", BSP Professional Books, Oxford.

4.13. Samenvattend
Straatbanken dragen als functionele objecten bij tot de inrichting
van de openbare ruimte. De verschijningsvormen zijn divers, en
vaak worden ze als zelfstandige objecten ontworpen. Banken
verschillen van stoelen op enkele punten. Zo is de plaats van een
bank vaak gefixeerd en ze zijn wat betreft vormgeving en gebruik
minder privé. Beiden hebben ze wel een bepaalde impact op een
ruimte: traditioneel zijn banken dan ook vaak gemerkt met een
herkenningsteken, zoals een logo of een symbool.
Er zijn diverse partijen betrokken bij het ontwerpen van banken,
waarbij vermeld kan worden dat het dan tevens om verschillende
ontwerpdisciplines gaat. Bij het ontwerpen van een bank bestaan er
duidelijke
parallellen
met het architectonische en
het
technologische ontwerpen. Er zijn verschillende aspecten die een
rol spelen bij straatbanken, zoals duurzaamheid, comfort,
en
stabiliteit,
warmtegeleiding,
waterafvoer,
onderhoud
vandalismegevoeligheid.
De voor banken opgestelde comforteisen zijn vrij eenduidig door de
eeuwen heen. De maten zoals Vitruvius deze omschreef in de 1ste
eeuw voor Christus komen overeen met de maten zoals Le Corbusier
ze noemt in zijn Modulor, Gibbons & Oberholzer ze geven in 'Urban
Streetscapes, a warkbaak far designel of Huber ze omschrijft in
'Sitzen - ein wissenschafliches Prablerrl.
Het basisprincipe van een bank is de 'uitgerekte' doorsnede, wat de
grondvorm is van het ontwerpconcept. Hierbij zien we banken
zonder enige leuning, met rugleuning, met armleuning of met zowel
rug- als armleuning.

Er zijn diverse materialen om een bank mee te maken, waarbij de
specifieke eigenschappen van een materiaal vaak gecombineerd
worden met de positieve eigenschappen van een ander materiaal.
Een dergelijk voorbeeld is een betonnen frame (draagkracht) in
combinatie met houten zittingen (warmtegeleiding). Veel
voorkomende materialen zijn hout, steen, metaal en kunststof.
Voortkomend uit de materialisering, volgt de constructie en de
stabiliteit van de straatbank. Hier worden diverse thema's op
verschillende manieren gecombineerd. De 'eindafwerking' kan
hierbij ook een belangrijke rol spelen. Een andere vorm van
eindafwerking is de detaillering van de straatbank, waarbij de
straatbank vaak drager is van de kenmerken van een bepaalde
bouwstijl. Ander belangrijk aspect bij een straatbank is de kleur,
waarbij vermeld kan worden dat gebruik van kleur een bijzondere
betekenis heeft in de stad.
Als de bank ontworpen is, is het ook essentieel om na te denken
over de assemblage van het product, wat steeds vaker modulair
gebeurt. Bijzonder voordeel hiervan is dat in het geval van
vandalisme onderdelen ook eenvoudig weer te vervangen zijn. De
bank moet uiteraard ook een goede plek in de stad krijgen: er zijn
diverse werken waarin hierover richtlijnen worden gegeven ten
opzichte van de bank op zich, maar ook over de combinatie met
andere objecten. Dit leidt tot slot tot de bank geïntegreerd in een
bouwwerk waarbij ook alledaagse objecten in de openbare ruimte
zoals trappen gebruikt worden als zitgelegenheid.

DEEL IV:

BESTAANDE SITUATIE

5. Inventarisatie
In het kader van dit afstuderen is het ook relevant om op de hoogte
te zijn van diverse ontwikkelingen en andere, relevante
onderzoeken met betrekking tot straatbanken.
In de komende paragrafen zullen dergelijke ontwikkelingen en
onderzoeken naar straatbanken nader bekeken worden. Allereerst
zullen in paragraaf 5.1 twee inventarisaties in Haarlem en
Dordrecht besproken worden. Vervolgens zal er in paragraaf 5.2
verder ingegaan worden op het onderzoek dat uitgevoerd is in
Haarlem. Na een korte terugkoppeling naar Eindhoven in paragraaf
5.3 staan tot slot de conclusies in paragraaf 5.4.

5.1.

Analyse openbare ruimte

In het verleden zijn er al diverse inventarisaties uitgevoerd om beter
in kaart te krijgen hoe de openbare ruimte ingericht is. Zo wordt in
het boek "Inrichting van de stedelijke openbare ruimM' de
inrichting van onder andere Haarlem geïnventariseerd.

"Resumerend kan er gesteld worden dat in het inventarisatiegebied
te veel straatmeubilair, te veel typen straatmeubilair en
straatmeubilair met weinig uitstraling of allure toegepast worden.
De inrichting doet dan ook op een aantal plaatsen afbreuk aan de
uitstraling die zo'n plaats kan hebben." 76
Ook in Dordrecht heeft men het straatmeubilair geïnventariseerd;
de belangrijkste conclusie uit beide analyses is dat er eerst een
goede analyse van de openbare ruimten zelf gemaakt dient te
worden. Als de structuur, de profilering en de indeling duidelijk zijn,
kan de inrichting van die ruimte hierop aangepast worden. Naast
het vervullen van haar functie als straatmeubilair, draagt het
meubilair dan ook bij aan de versterking van de structuur en het
karakter van de openbare ruimte.

76

Geerling, L., (1993), "Inrichting van de stedelijke openbare ruimte; verkennende studie
naar organisatorische randvoorwaarden en criteria voor ontwerp, plaats en onderhoud van
straatmeubilair", OSPA, Faculteit der Bouwkunde I Technische Universiteit Delft, Delft, pg.
57.

5.2.2.

5.2.
5.2.1.

Onderzoek Haarlem
Voorkeur

Naast de analyse van de openbare ruimte in Haarlem en
Dordrecht, heeft men ook aan een groep respondenten in
Haarlem gevraagd welke voorkeuren zij hadden met betrekking
tot de vormgeving. Hierover zegt men het volgende:

"Over het algemeen hebben de ondervraagden een voorkeur voor
een neutrale vorm. Voor de inrichting van parken en pleinen
scoort de historische bank met gietijzeren frame en houten
zitting en rugleuning hoog, evenals de canapé-bank. Voor het
winkelgebied blijkt de betonnen, als natuursteen uitziende, bank
zonder rugleuning van Escofet favoriet. Bij de keuze voor een
kleur, werd unaniem voor houtkleurig, donkergroen of
steenkleurig gekozen. Bij de meerkeuze vragen werd gebruik van
felle kleuren voor straatmeubilair eveneens afgewezen. De
voorkeuren voor materiaal en vorm werden ook in de meerkeuze
vragen bevestigd. Voor een park of een plein heeft men het liefst
een bank met rugleuning. Voor een zitbank in een winkelstraat
acht men een rugleuning niet noodzakelijk. Voor een park vond
men unaniem hout het beste materiaal (eventueel in combinatie
met een ander materiaalj. Voor een winkelstraat zijn de
meningen meer verdeeld. Steen had een lichte voorkeur, boven
hout en metaal.,,77

Gebruik

Daarnaast heeft men bij een groep respondenten navraag gedaan
over het gebruik van zitvoorzieningen, en waarop zij letten bij het
zitten gaan. Hier zegt men het volgende over:

"De meeste respondenten gaven aan soms gebruik te maken van
een zitvoorziening. In de waardering komt op de eerste plaats dat
deze schoon is, dan het zitcomfort en dan de vorm. Maar ook hier
waren de verschillen zeer klein. Iedereen vond het belangrijk dat er
per gebied maar één type bank wordt gebruikt, vooral omdat het
gebied er dan verzorgder uitziet. Over het aantal zitbanken in de
binnenstad van Haarlem waren de meningen nogal verdeeld: 52%
vond het aantal prima, 48% vond het aantal te weinig. De kwaliteit
van de huidige zitvoorzieningen in Haarlem werd gelijk verdeeld
van matig tot slecht ervaren.,,7B
5.2.3.

Conclusies

De groep respondenten had wel het een en ander op te merken met
betrekking tot de keuze, de plaatsing en het onderhoud van het
straatmeubilair in de Haarlemse binnenstad. De punten die zij
aangeven
waar
op
gelet
zou
moeten
worden
bij
79
herinrichtingprojecten zijn :
•
•

ingetogener materiaal- en kleurgebruik;
straatmeubilair dat beter op de ruimte wordt afgestemd;

Geerling, L., (1993), "Inrichting van de stedelijke openbare ruimte; verkennende studie
naar organisatorische randvoorwaarden en criteria voor ontwerp, plaats en onderhoud van
straatmeubilair", OSPA, Faculteit der Bouwkunde / Technische Universiteit Delft, Delft, pg.
78
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straatmeubilair", OSPA, Faculteit der Bouwkunde / Technische Universiteit Delft, Delft, pg.
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Geerling, L., (1993), "Inrichting van de stedelijke openbare ruimte; verkennende studie
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•
•

straatmeubilair dat onderling beter op elkaar wordt
afgestemd;
Naar de locatie gedifferentieerd straatmeubilair (in een park
kiest men duidelijk voor een andere zitbank (qua vorm en
materiaal) dan in een winkelstraat).

Een andere aanbeveling is het oprichten van een duidelijk
aanspreekpunt binnen de gemeente, waar men met vragen,
opmerkingen en suggesties terecht kan.
Uiteindelijk doet men nog de volgende aanbevelingen voor een
integraal inrichtingsplan in Haarlem; dit fragment gaat specifiek
over zitvoorzieningen, en dan voornamelijk op de Grote Markt.

"Er zou voor het gehele gebied één basis Haarlemse bank
ontworpen kunnen worden, waarbij er gevarieerd wordt met het
onderstel en wel of geen rugleuning. De groengebieden zouden een
bank met houten zitting en rugleuning en een metalen onderstel
kunnen krijgen. Het gebied langs het water krijgt een bank met
dezelfde houten zitting en rugleuning, maar met een betonnen
onderstel. De pleinen krijgen diezelfde bank in een dubbele
uitvoering. De winkelstraten krijgen een bank met een metalen
onderstel met al/een een houten zitting.,,8o

Geerling, l., (1993), "Inrichting van de stedelijke openbare ruimte ; verkennende studie
naar organisatorische randvoorwaarden en criteria voor ontwerp, plaats en onderhoud van
straatmeubilair", OSPA, Faculteit der Bouwkunde / Technische Universiteit Delft, Delft, pg.
86 .
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5.3.

Eindhoven

De hiervoor behandelde cases gingen over Haarlem en Dordrecht.
Naar aanleiding van deze onderzoeken is het wellicht verstandig
een soortgelijk onderzoek in Eindhoven uit te voeren ter
inventarisatie. Meer hierover vindt u in het volgende hoofdstuk.

5.4.

Samenvattend

In het verleden zijn er al diverse inventarisaties uitgevoerd met
betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte. Kijkend naar
deze onderzoeken zien we dat er eerst een goede analyse van de
openbare ruimte zelf gemaakt dient te worden. Als de structuur, de
profilering en de indeling duidelijk zijn, kan de inrichting hierop
aangepast worden. Aandachtspunten die uit de onderzoeken
voortkomen hebben betrekking op het materiaal- en kleurgebruik,
het afstemmen van het meubilair op de ruimte en op elkaar en het
gebruik van naar locatie gedifferentieerd straatmeubilair voor
verschillende openbare ruimten.

DEELV:

ONDERZOEK

6. Probleemstelling
Bij het uitvoeren van een afstudeeronderzoek hoort uiteraard een
probleemstelling. In deze afstudeerrapportage staat de volgende
probleemstelling centraal:

"Welke straatbanken genieten binnen bepaalde typologieën van de
openbare ruimte de voorkeur van jonge en oudere mensen met
betrekking tot materiaal, typering, vormgeving en kleurgebruik ?'
In de komende paragrafen zal deze probleemstelling toegelicht en
onderbouwd worden. Om te beginnen vindt u in paragraaf 6.1 een
inleiding met betrekking tot dit afstudeeronderzoek. Vervolgens
wordt in paragraaf 6.2 het onderzoekstraject nader beschouwd en
besproken. Tot slot staan in paragraaf 6.3 de conclusies van dit
hoofdstuk.

6.1.

Inleiding

Dit afstudeerproject is deels ontstaan uit verwondering.
Verwondering over de vele gebruikers. Verwondering over de vele
gebruiksmogelijkheden. Verwondering over straatmeubilair. Zoals
bij het begincolloquium al aangegeven is, heeft de auteur vanuit
zijn studeerkamer zicht op een straatbank. Een straatbank waar
zwervers op liggen te slapen, oude vrouwtjes keuvelen, jongeren
rondhangen, opaatjes observeren en personeel pauzeert. En dat
alles op hetzelfde bankje.
De openbare ruimte is jarenlang "buiten beeld" geweest; de laatste
tijd staat ze weer volop in de belangstelling. Wat is nu eigenlijk
openbare ruimte? En hoe wordt ze vormgegeven? Vragen die als
"trigger" hebben gewerkt als drijfveer voor dit afstudeerwerk.
Stedebouwkundigen hebben niet duidelijk in kaart waarom
straatmeubilair nu juist wel óf juist niet gebruikt wordt. Er is
duidelijk behoefte aan meer informatie hierover.
Zoals Maurer in "Zitten en blijven zitterl' zegt, bestaat er een
duidelijke kloof tussen de theorie en de praktijk. De
omgevingspsychologie beschrijft en verklaart wel situaties, maar
biedt geen toepasbare oplossingen voor de ontwerper. De
ontwerper daarentegen heeft behoefte aan informatie die ingaat op
zijn problemen, en dan het liefst bruikbare ontwerprichtlijnen.
Dit afstudeertraject is ingeleid met een literatuurstudie, onder de
noemer "Proloog". In deze proloog is de inrichting van de openbare
ruimte erg breed bekeken. Soms heeft dat ertoe geleid dat
uitspraken te kort door de bocht waren, of dat sommige gebieden te
weinig aandacht hebben gekregen. Ten tijde van het
begincolloquium werd duidelijk dat het afstudeeronderwerp het
beste gericht zou kunnen zijn op één specifiek item: hiervoor zijn

straatbanken gekozen. Er zijn meerdere redenen voor deze keuze.
Op de eerste plaats de verwondering zoals eerder omschreven.
Daarnaast zijn de motivaties die Maurer noemt ook van
toepassing op dit afstudeerwerk: de gebruiker maakt een
bewuste en vrijwillige keuze om zitmeubilair te gebruiken, de
interactie tussen gebruiker en object is waarneembaar en
registreerbaar en tot slot heeft zitmeubilair een niet al te
complexe functiestructuur zodat de parameters die het gebruik
beïnvloeden onafhankelijk van elkaar gevarieerd kunnen worden.
Vanwege de tijdsfactor die meespeelt bij het afstuderen, is de
volgende probleemstelling opgesteld:

Welke straatbanken genieten binnen bepaalde typologieën van de
openbare ruimte de voorkeur van jonge én oudere mensen met
betrekking tot materiaal, typering, vormgeving en kleurgebruik?
In de volgende paragraaf zal het onderzoekstraject nader
toegelicht worden.

6.2.
6.2.1.

Onderzoekstraject
Praktijk

Allereerst zal er informatie verzamel.d worden over de huidige
situatie: hoe gaat de gemeente Eindhoven nu om met de
openbare ruimte? Welke ontwerprichtlijnen gebruikt men bij de
inrichting en stoffering ervan, en welke lijn hanteert men met
betrekking tot zitmeubilair? Deze bevindingen vindt u in
hoofdstuk 7.

zitmeubilair. De kenmerkende verschillen tussen de respondenten
vindt u in hoofdstuk 10.

6.2.5.

Met behulp van de verzamelde informatie is het mogelijk modellen
te schatten voor de verschillende landschappen. Met deze modellen
kan bekeken worden welke bank de voorkeur heeft van
respondenten binnen een bepaald landschap. Deze modellen vindt
u in hoofdstuk 11.

6.2.6.
6.2.2.

Onderzoeksbegrippen

Vervolgens zullen de begrippen uit de probleemstelling duidelijk
geformuleerd worden. Er zal dus geïnventariseerd worden welke
typologieën van de openbare ruimte men hanteert, welke
leeftijdsgroepen benaderd zullen worden als respondenten, hoe
de vormgeving omschreven zal worden en welke kleuren gebruikt
zullen worden. De omschrijvingen hiervan vindt u in hoofdstuk 8.

6.2.3.

Onderzoekstheorie

Om in beeld te krijgen hoe men tegen straatmeubilering aankijkt,
zullen er enquêtes afgenomen worden onder een groep nader te
bepalen respondenten. Dit zal gebeuren op basis van een
conjuncte analyse. De theorie achter deze methode vindt u in
hoofdstuk 9.

6.2.4.

Verwerking

Vervolgens zal alle informatie verwerkt worden, zodat er een
bruikbaar product ontstaat. De onderzoeksresultaten zullen dan
gekoppeld worden aan informatie over nieuw te plaatsen banken
in Eindhoven, maar ook aan eventueel deels aan bestaand

Modellen banken

Praktische toepassing

Als de informatie verwerkt is en de modellen geschat zijn, worden
er enkele voorbeelden gegeven van de toepassing van de gegevens.
Deze praktische toepassing van de gegevens vindt u in hoofdstuk

12.

6.3.

Samenvattend

Op basis van de gelezen literatuur en de ontwikkelingen met
betrekking tot de opvattingen over de openbare ruimte volgt, ook
gezien de tijdsfactor die meespeelt bij het afstuderen, de volgende
probleemstelling:

Welke straatbanken genieten binnen bepaalde typologieën van de
openbare ruimte de voorkeur van jonge en oudere mensen met
betrekking tot materiaal, typering, vormgeving en kleurgebruil<l
Het onderzoekstraject zal bestaan door het inventariseren van de
huidige situatie in Eindhoven, het definiëren van de gebruikte
onderzoeksbegrippen, het opstellen van een enquête, het
verwerken van de onderzoeksresultaten, het schatten van modellen
voor de verschillende landschappen en respondenten en tot slot het
uitwerken van enkele praktische toepassingen hiervan.

7. Praktijk
Dagelijks zijn er diverse partijen bezig met de inrichting van de
openbare ruimte.

In de komende paragrafen zal kort ingegaan worden op een
belangrijke actor binnen de inrichting van de openbare ruimten in
Eindhoven. In paragraaf 7.1 zal de werking van de dienst Stedelijke
Ontwikkeling en Beheer in Eindhoven toegelicht worden .
Vervolgens vindt u in paragraaf 7.2 een kleine inventarisatie met
betrekking tot het plaatsen van straatbanken in Eindhoven .
Paragraaf 7.3 is tot slot een conclusie van dit hoofdstuk.

7.1.

Dienst SOB Eindhoven

De dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Eindhoven is
verantwoordelijk voor de ontwikkelingen en aanpassingen van de
stad;
ruimtelijke ordening, volkshuisvesting,
economische
ontwikkeling, verkeer en vervoer, riolering, milieu, afvalinzameling
en groenvoorziening. Zoals op de site van de gemeente Eindhoven
vermeldt staat:

"Kortom, de dienst 508 heeft tot doel het creëren en in stand
houden van een stad met een goed woon-, werk- en leefklimaat."sl
Vooral de sectoren Strategie en Planontwikkeling houden zich het
meest bezig met de inrichting en vormgeving van de openbare
ruimte. Bouw- en Woningtoezicht houdt zich, zoals de naam al zegt,
meer bezig met de kwaliteit van de gebouwen in Eindhoven. De
sector Realisatie zorgt ervoor dat de plannen omgezet worden in
uitvoerende werkzaamheden; de afdeling Parkeerbedrijf maakt
weer deel uit van Realisatie, en houdt zich bezig met de
gemeentelijke parkeergarages en openbare parkeerplaatsen.

81

http :www.eindhoven .nl. 1 5septembe r 2006. Eindhoven.nl. gemeente Eindhoven

7.2.

Inventarisatie

Om een beetje een beeld te krijgen van de huidige situatie met
betrekking tot het inrichten van de openbare ruimte, is er
gesproken met de heer J.M.A. van Peer, voorzitter van de
Stichting Leefbaarheid Mensfort. Er is met hem gesproken over
de nieuw te plaatsen straatbanken in de wijk Mensfort, waarbij
hem de volgende vragen voorgelegd zijn.

•

U geeft aan dat er wellicht gekozen gaat worden voor de
zogenaamde seniorenbanken. Kan deze keuze ergens op
onderbouwd worden? Heeft men hier voornamelijk
gekeken naar de demografische gegevens van de wijk, of
naar de werkelijke behoeft van de gebruikers?

Uit vele vragen van oudere mensen om meer banken te zetten in
onze wijk, hebben we positief gereageerd. We weten uit de
statistische gegevens van de Gemeente Eindhoven dat deze
doelgroep een groot deel vormt van Mensfort.

•

Zijn er met betrekking tot het plaatsen van de banken nog
specifieke "voorkeurspIekken"; bijvoorbeeld bij het Judas
Taddeüsplein, bij een groenvoorziening of gewoon in een
straat?

ja, op aanwijzing van deze doelgroep is de voorkeur banken te
plaatsen op belangrijke looproutes. De eerste zal geplaatst
worden aan de zijkant van "de Eikenhof' (f Lieven de Keylaan)
met zicht op het nieuwe park en bij warm weer in de schaduw.
•

U gaf aan dat er bij "gewone" straatbanken vaak overlast
ontstaat door zwervers; welke garantie bieden
seniorenbanken in dit opzicht?

De seniorenbanken hebben meerdere armleuningen per
bank, dus bijvoorbeeld 3 keer 1 of 2 + 1, het wordt dan wat
moeilijker om op de bank te gaan liggen (zie voorbeeld op
de hoek voor de Petruskerk aan de Kloosterdreef).

•

Gaan er alleen maar seniorenbanken geplaatst worden, of
komen er ook nog gewone straatbanken? De wijk bestaat
immers niet alleen uit senioren; ik kan me goed voorstellen
dat jonge ouders wellicht ook graag een bankje zien bij
speelveldjes of speelstoelen.

We hebben al meerdere gewone banken met prullenbakken
laten plaatsen en we gaan daarmee ook wel door, zoals
gezegd is de seniorenbank een (duurder!!) experiment voor
de Stichting Leefbaarheid Mensfort.
Veel succes met je studie, ook wij houden ons aanbevolen
voor adviezen en eventuele nieuwe ontwikkelingen bij
inrichting van openbare ruimten.
Tijdens een later sollicitatiegesprek bij de gemeente Eindhoven
werd deze gang van zaken duidelijk door hen bevestigd.

7.3.

Samenvattend

In Eindhoven is de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer
verantwoordelijk voor de ontwikkelingen en aanpassingen van de
stad, waarbij zij tot doel hebben een stad met een goed woon-,
werk- en leefklimaat te creëren en in stand te houden.
Andere partijen die betrokken zijn bij de inrichting en vormgeving
van de openbare ruimte zijn bijvoorbeeld wijkverenigingen . Deze
werken veelal op basis van verzoeken van bewoners. Zo kunnen
gebruikers specifieke wensen doorgeven, welke vervolgens in het
ontwerptraject meegenomen worden. Deze gang van zaken sluit
goed aan bij het 'gebruiker-georiënteerd' ontwerpen: zo kunnen er
bijvoorbeeld seniorenbanken geplaatst worden in wijken met veel
ouderen. Opvallend hierbij is wel dat specifieke groepen, zoals
zwervers, niet gewenst zijn vanwege de te veroorzaken overlast,
ondanks het feit dat de banken in de 'openbare ruimte' geplaatst
worden .

8. Onderzoeksbegrippen
Binnen de probleemstelling komen enkele begrippen voor die
wellicht nader bekeken en toegelicht dienen te worden.
In de komende paragrafen zal ingegaan worden op de verschillende
onderzoeksbegrippen. Allereerst zal in paragraaf 8.1 een inleiding
gegeven worden op de gebruikte begrippen. Vervolgens zullen in
paragraaf 8.2 de verschillende typologieën toegelicht worden. In
paragraaf 8.3 zullen de groepen respondenten beschreven worden,
gevolgd door de vormgevingsaspecten binnen het onderzoek in
paragraaf 8.4. Paragraaf 8.5 geeft een beschrijving van de
toegepaste materialen voor de banken in het onderzoek, waarna in
paragraaf 8.6 de verschillende typeringen van de straatbank
uitgelegd worden. Na deze aspecten, volgt in paragraaf 8.7 een
toelichting op het aspect kleur. Het hoofdstuk wordt afgesloten met
paragraaf 8.8, de conclusie.

8.1.

Inleiding

Om in het onderzoek per woonmilieu of stedelijke omgeving te
kijken welke voorkeur mensen hebben bij het plaatsen van een
zitgelegenheid in deze omgeving. Daartoe is het verstandig om
naast te kijken welke indeling er op dit moment is en in hoeverre
deze actueel is, ook te omschrijven welke leeftijdscategorieën er
onder de noemer "jonge en oudere mensen" zullen vallen.
Eveneens zal op een dergelijke wijze vormgeving, materiaal,
typering en kleurgebruik beschreven worden.
De begrippen zijn de "attributen" voor de conjuncte analyse die uit
gevoerd gaat worden; de verschillende onderverdelingen zijn de
"niveaus". Op basis van de verschillende niveaus binnen de
attributen zullen er profielen samengesteld worden zodat de
conjuncte analyse uitgevoerd kan worden. De werkwijze hiervan
wordt toegelicht in hoofdstuk 9.

8.2.

Typologieën

Het ministerie van VROM onderscheidt vijf woon milieus,
uiteenlopend van meer stedelijke gebieden tot meer suburbane
82
gebieden. Deze indeling is als volgt weer te geven :
1. Centrum - stedelijk

Dit zijn de historische binnensteden, de nieuwe
stedelijke centra en onder andere de centra van
nieuwe steden (grootschalig met functiemenging).
2.

Buiten - centrum

Dit zijn de voor- en naoorlogse wijken buiten de
herenhuismilieu,
het
binnenstad; bijvoorbeeld
naoorlogse
particuliere tuinwijk, tuindorpen,
portiekwijken, hoogbouww/ïken.
3.

Groen - stedelijk

Dit zijn de uitbreidingen aan de stad; groeikern wijken,
(Vinex-) uitleg.
4.

Centrum - dorps

Dit zijn historische en meer recente kernen (kleinschalig,
met functiemenging).
5.

Landelijk

De villawijken, dorpsuitbreidingen, landgoederen en vnï
wonen in het landschap (bos, water, et cetera).

openbare ruimte. Deze typologieën zijn al genoemd in de proloog,
paragraaf 2.4, en zijn weer onder te verdelen in de woonmilieus van
het ministerie van VROM. De indeling zoals VROM deze geeft is te
grof voor de uitvoer van het onderzoek, er zal naar een andere
indeling gekeken moeten worden.
Bij elke nieuwe ontwerpopgave is het wijs om terug te blikken op
reeds gerealiseerde ontwerpen. Om hier inzicht in te krijgen, is een
ordening in openbare ruimten noodzakelijk, zoals ook al in de
proloog vermeld is. In "Het ontwerp van de openbare ruimM,83
geeft men aan dat zij vooral gebruik gemaakt hebben van twee
aspecten van de openbare ruimte om die ordening te maken, die,
aldus de auteurs, van belang zijn voor de betekenis:
•
•

de positie van de desbetreffende openbare ruimte in het
grotere netwerk van stedelijke openbare ruimten;
de compositie van de openbare ruimte zelf.

De ordening die zij geven zal overgenomen worden voor dit
onderzoek omdat deze fijnschalig genoeg is. Om de typologieën uit
"Het ontwerp van de openbare ruimtf!' bruikbaar te maken voor het
onderzoek, zullen er afbeeldingen gebruikt gaan worden van
typologieën in Eindhoven . In de volgende subparagrafen zal dit kort
toegelicht worden. Deze indeling biedt een globaal overzicht, maar
is zeker niet volledig. Het doel van deze uiteenzetting is namelijk
het bruikbaar maken van de typologieën voor dit onderzoek, niet
het geven van een uitgebreide geschiedenis van de typologie.

Naast deze vijfdeling, bestaan er ook diverse andere indelingen;
zo zijn er indelingen waarbij men uitgaat van typologieën van de
Meyer, Han; josseling de jong, Frank de; Hoekstra, Maartenjan, (2006), "De kern van de
stedebouw in het perspectief van de eenentwintigste eeuw deel 2: Het ontwerp van de
openbare ruimte", Uitgeverij SUN, Amsterdam, pg. 83 tfm 85.
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Ministerie van VROM, 1997

8.2.1.

Plein of plaats 84

Er bestaan verschillende pleintypen. Zo zijn er typen die bepaald
zijn door het water; dam-, kade-, overkluizings- en
85
dempingpleinen. In andere Hollandse steden zijn de pleinen
juist de hoogste en droogste plek, bepaald door stadhuis of kerk;
markt- en stadhuispleinen. Door de opkomst van trein en auto
de
ontstonden er in de 19 eeuw drie nieuwe typen pleinen; het
monumentale verkeersplein en het aankomstplein, een duidelijke
variant hierop is het stationsplein, dat in Nederlandse steden
echter vrijwel nergens als een stedebouwkundige compositie is
uitgewerkt. Het derde type plein is het residentiële plein,
ge'inspireerd door de Engelse squares, bedoelt als rustpunt in de
stad, als tegenhanger van het drukke verkeers- en aankomstplein.
In de twintigste eeuw kreeg "het plein" het zwaar te verduren; de
openbare ruimte omsloten door gesloten wanden of door stoa's
kwam op gespannen voet te staan met moderne concepten van de
open stad.

Foto 7 Plein

Het begrip "plein" komt van het Franse "plaine", wat leegte of
vlakte betekent. In Italië waren de "campi" in de steden in het begin
vaak niet meer dan een met gras bedekte open ruimte, min of meer
toevallig overgebleven stukken grond in de stad. Als men op een
gegeven moment bewust pleinen gaat ontwerpen, verandert de
naamgeving eigenlijk ook min of meer: "place" (Frankrijk), "plaza"
(Spanje) en "piazza" (Italië). In Nederland noemt men het
oorspronkelijk "plaats", maar dit begrip komt eigenlijk niet zo veel
meer voor in Nederland.

"In de discussies op de Congrès Internationaux d'Architecture
Moderne (CIAM) werd het begrip co re geïntroduceerd als
omschrijving van een nieuwe betekenis en nieuwe typologie van
de openbare ruimte van de moderne stad De co re (letterlijk: kern)
is het nieuwe hart van de moderne stad of de stadswijk. ,,86
ste

Vanaf het eind van de 20
eeuw begon men te experimenteren
met nieuwe typen pleinen, afgestemd op het openbare leven van
de stad van de 21 ste eeuw.
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Meyer, Han ; josseling de jong, Frank de; Hoekstra, Maartenjan, (2006), "De kern van de
stedebouw in het perspectief van de eenentwintigste eeuw deel 2: Het ontwerp van de
openbare ruimte", Uitgeverij SUN, Amsterdam, pg. 87 t/m 93.
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Vries, Ben, de, (1990), "Pleinen van Nederland", Stichting Matrijs, Utrecht.

.6 Meyer, Han; josseling de jong, Frank de; Hoekstra, Maartenjan, (2006), "De kern van de
stedebouw in het perspectief van de eenentwintigste eeuw deel 2: Het ontwerp van de
openbare ruimte", Uitgeverij SUN, Amsterdam, pg. 90.

"Wat de vormgeving betreft moet een plein qua maatvoering,
vorm en materialisatie voldoende kwaliteit hebben om als
comfortabel en aantrekkelijk te worden ervaren, voor diverse
aspecten van het openbare leven."s7
Kijkend naar Eindhoven valt op dat de meeste pleinen in het
centrum vrij nieuw zijn. Dit komt uiteraard voort uit de
ontstaansgeschiedenis van Eindhoven. Pleinen die wellicht
bruikbaar zijn voor het onderzoek zijn het stadhuisplein, het
stationsplein en het "18 september"-plein. Er zijn ook wel
pleinen buiten het centrum, vaak gekoppeld aan kerken, maar
deze worden tegenwoordig meer en meer gebruikt voor het
parkeren van auto's en bieden daardoor niet zo zeer de ideale
omgeving om te gaan zitten.
In dit onderzoek zal er een afbeelding van het "18 september"plein gebruikt worden (foto 7).

Meyer, Han; Josseling de Jong, Frank de; Hoekstra, Maartenjan, (2006), "De kern van de
stedebouw in het perspectief van de eenentwintigste eeuw deel 2: Het ontwerp van de
openbare ruimte" , Uitgeverij SUN, Amsterdam , pg. 93

87

8.2.2.

Straat

antwoorden op de verkeersproblematiek in de straat, ingeluid
e
door de sterkte toename van het verkeer in de 1g eeuw.

BB

De steeg, oftewel een nauw straatje, kan gezien worden als

"binnendoorweg van de laagste orde in het stedelijk netwerk en
daardoor soms openbaar toegankelijk privaat terreirl' 89. Net als
een straat is een steeg verhard van gevel tot gevel, ingebed in de
bebouwing. De steeg verbindt als doorgang vaak wel, maar
ontsluit zelden.
Tegenwoordig speelt de straat, met al haar varianten, nog steeds
een bijzondere rol in de stedebouw; het is de voorruimte van de
meeste gebouwen, en dan in het bijzonder van de privé woning.
De woning wordt als het ware in de voortuin geëtaleerd, soms
opgesierd met een bankje. Zoals we ook al in de beschouwing op
de ideeën van Alexander zagen, is het echter niet reëel om er van
uit te gaan dat men de dag doorbrengt voor de woning of op
straat.
Foto 8 Straat

Het woord "straat" is afgeleid van "via strata", dat Latijn is voor
"geplaveide weg". Straten liggen ingebed in dorps- of
stadsbebouwing, ze ontsluiten deze gebieden en vormen tevens de
verbinding tussen de gebouwen en de rest van het dorp of stad.
Er bestaan verschillende varianten op de straat; deze varianten
komen voort uit verschillen in vorm en maat, positie in het netwerk
en af en toe ook het gebruik. De varianten lopen uiteen van smalle
straten tot zijstraten . Een uiterste hiervan zijn de straten waar óf het
verkeer de overhand heeft óf juist geweerd wordt. Beide gevallen
BB Meyer, Han; Josseling de Jong, Frank de; Hoekstra, Maartenjan, (2006), "De kern van de
stedebouw in het perspectief van de eenentwintigste eeuw deel 2: Het ontwerp van de
openbare ruimte", Uitgeverij SUN, Amsterdam, pg. 95 t/m 101.

"Deze romantische beelden stammen uit een tijd dat de woning
klein was en de gezinnen groot. Het is eerder een illustratie van
het besloten karakter van de straat en de eenheid van de buurt." 90
Wat men tegenwoordig ziet, is dat de straat, naast het domein van
de voetgangers, vooral het domein van de geparkeerde auto is
geworden. In "Het ontwerp van de openbare ruimttJ' wordt als
belangrijkste actuele opgave voor de straat het parkeer- en
bereikbaarheidsvraagstuk genoemd, met als vraag hoe men dit
Meyer, Han; Josseling de Jong, Frank de; Hoekstra, Maartenjan,
stedebouw in het perspectief van de eenentwintigste eeuw deel
openbare ruimte" , Uitgeverij SUN, Amsterdam, pg. 98.
90 Meyer, Han ; josseling de jong, Frank de; Hoekstra, Maartenjan,
stedebouw in het perspectief van de eenentwintigste eeuw deel
openbare ruimte", Uitgeverij SUN, Amste rdam, pg. 100 .
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2: Het ontwerp van de
(2006), "De kern van de
2: Het ontwerp van de

zou kunnen oplossen zonder daarmee de besloten sfeer van het
sociale domein te doorbreken en terug te vallen op een
eenzijdige auto-ontsluiting.

In dit onderzoek zal er een afbeelding van de Tonnaerstraat
gebruikt worden (foto 8). Deze straat bestaat uit een beklinkerd
autodeel, aan weerszijden een rode fietsstrook, vervolgens aan
beide kanten parkeervakken en daarnaast aan weerszijden een
trottoir, gevolgd door de privétuinen van de bewoners.

bebouwing op te richten en te bewonen, zowel om militaire als
economische redenen. Er werden dan ook vaak compromissen
gesloten met het stadsbestuur; in ruil voor het openstellen van
lanen voor algemeen verkeer, werd het bebouwen van de kavels
gedoogd. In de loop van de tijd werden de "Ianenrepublieken"
opgenomen in het openbaar toegankelijk stelsel van straten en
wegen.

8.2.3.

De laan kreeg door de tuinstadbeweging aan het begin van de
ste
20
eeuw een nieuwe impuls, en ook in recente
ste
stadsuitbreidingen van eind 20ste/begin 21 eeuw is de laan een
veel toegepast type. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat er
wel een bepaalde "status" aan het begrip laan zit, wat goed af te
lezen is aan de grote hoeveelheid straten met deze naam in
nieuwe wijken. Daarvan hebben sommige lanen niet eens één
kenmerk van het type, zoals het ontsluiten via een centraal
aangelegen weg, terwijl er ook weer lanen zijn die eerder door
zouden kunnen gaan voor boulevard.
Foto 9 Laan

Het begrip "laan" komt voort uit de oorsprong van de
de
de
lanenkwartieren buiten de stadsmuren in de 17 en 18 eeuw.
Deze kwartieren waren in feite kavels, vaak langwerpig van vorm,
die opgedeeld werden in kleinere kavels, ontsloten via een centraal
aangelegen weg of pad dat aansloot op de openbare weg. Verder
waren de "Ianenrepublieken" goed georganiseerd; zo was er een
vergadering van ingelanden, die op haar beurt weer een
laanreglement en een laanmeester aanstelden om de dagelijkse
gang van zaken in goede banen te leidden. Het was echter tot
de
medio 19 eeuw verboden om buiten de stadsmuren permanente
91 Meyer, Han; Josseling de Jong, Frank de; Hoekstra, Maartenjan, (2006), " De kern van de
stedebouw in het perspectief van de eenentwintigste eeuw deel 2: Het ontwerp van de
openbare ruimte", Uitgeverij SUN, Amsterdam , pg. 103 tfm 107.

In dit onderzoek zal er een afbeelding van de Berlagelaan in
Eindhoven gebruikt worden (foto 9). Deze laan is opgebouwd uit
een centrale groenstrook met één rij bomen, aan weerszijden een
geasfalteerde twee-baans weg en dan wederom een groenstrook.
Daarnaast is er aan beide zijden een fietspad en een
voetgangerszone, waarna het privé-gebied van de bebouwing
begint met een tuin.

8.2.4.

Avenue of boulevard 92

werden steeds meer en meer opgenomen in het stedelijk weefsel en
kregen dezelfde verschijningsvorm als wat we tegenwoordig een
boulevard noemen.,,93
Het woord "boulevard" is afgeleid van het Nederlandse "bolwerk";
rond 1435 nam men in Frankrijk dit begrip over als "boloard", wat
vervolgens verbasterde tot "boulevard". Aan het Grand Boulevard,
het bastion vlakbij het tegenwoordige Place des Vos ges in Parijs, is
deze oorsprong als "bolwerk" nog te zien.
In Nederland zijn eigenlijk nooit echt grootschalige aaneengesloten
netwerken van boulevards of avenues aangelegd. Er zijn echter wel
openbare ruimtes die duidelijke kenmerken hebben van een avenue
of boulevard. Door de toename van het verkeer, en dan
voornamelijk auto's, is de ruimte voor voetgangers en de
hoeveelheid bomen afgenomen, waardoor er niet echt meer van
boulevards gesproken kan worden.

Foto 10 Avenue of boulevard

Zowel het begrip "avenue" als "boulevard" vinden hun oorsprong
in Frankrijk. Avenue is afgeleid van het Oudfranse werkwoord
"avenir" , dat "aankomen" betekent. Oorspronkelijk waren het
dan ook verbindingswegen of aankomstroutes vanuit belangrijke
punten zoals landerijen en kastelen.

"Kenmerkend voor de avenues is dat ze een lange, recht"ïnige
vorm hebben en een open einde aan de kant van het landschap.
Vanaf het moment dat de avenues de stad in werden getrokken,
werden ze steeds vaker losgekoppeld van het landschap. Ze
" Meyer, Han; josseling de jong, Frank de; Hoekstra, Maartenjan, (2006), "De kern van de
stedebouw in het perspectief van de eenentwintigste eeuw deel 2: Het ontwerp van de
openbare ruimte", Uitgeverij SUN, Amsterdam, pg. 109 t f m 115 .

Ondanks dit, wordt er in de hedendaagse ontwerpen nog wel
gerefereerd aan deze typologieën van de openbare ruimte. Dit
betekent uiteraard lang niet altijd dat daarbij de formele kenmerken
worden overgenomen; dit leidt vaak tot kritiek op het zomaar
inzetten van succesvolle openbare ruimtetypen uit het verleden.

"Om de "stadssnelweg" weer terug te geven aan de voetganger
wordt het aantal rijbanen op sommige plekken verminderd,
waardoor plaats gemaakt wordt voor trottoirs tot soms wel veertig
meter breed, of een groenstrook in het midden. Verbindende
pleinen, enkele en dubbele bomenrijen, en eenvormige bestrating

93 Meyer, Han; josseling de jong, Frank de; Hoekstra, Maartenjan, (2006), "De kern van de
stedebouw in het perspectief van de eenentwintigste eeuw deel 2: Het ontwerp van de
openbare ruimte", Uitgeverij SUN, Amsterdam, pg. 110.

over de volledige lengte van drie kilometer zorgen voor samenhang
tussen de verschillende gedeeltes van de boulevard.,,94
In dit onderzoek zal er een afbeelding van de Veldmaarschalk
Montgomerylaan in Eindhoven gebruikt worden (foto 10). Deze
avenue is opgebouwd uit een brede centrale groenstrook met 2
rijen bomen, aan weerszijden een geasfalteerde 2-baans weg, met
bij de kruispunten een verbreding naar een 3-baans weg, en dan
wederom een groenstrook. Daarnaast is er aan beide zijden een
breed fietspad en een voetgangerszone, met als scheiding tussen
het privé gebied wederom een groenstrook, waarna het privégebied van de bebouwing begint met een tuin. Op sommige plekken
ligt tussen de groenstrook en het fietspad ook nog een ventweg om
de zijstraten te ontsluiten. Omdat deze straat een duidelijke
verbindingsweg is van w.c. Woensel naar het centrum, past deze
binnen de typologie "avenue" of "boulevard".

,. Meyer, Han; Josseling de Jong, Frank de; Hoekstra, Maartenjan, (2006), "De kern van de
stedebouw in het perspectief van de eenentwintigste eeuw deel 2: Het ontwerp van de
openbare ruimte", Uitgeverij SUN, Amsterdam, pg. 115.

8.2.5.

Passage 95

plekken in de stad. De overkapping van de ruimte verhoogt daarbij
de aantrekkelijkheid van de route.,,96
de

Aan het eind van de 19 eeuw ontwikkelde de passage zich van een
privaat speculatieobject tot een volwaardige openbare ruimte.
Naast een steeds prominentere positie, namen de afmetingen toe
en werd het vrij toegankelijk. De passage werd in de loop der tijd
steeds meer onderdeel van een volwaardige publieke en
stedebouwkundige opgave.

Foto 11 Passage
Een passage wordt in het algemeen vaak omschreven als
overdekte winkelstraat, hoewel er meestal niet alleen winkels
aan liggen. Zo vindt men er ook cafés, restaurants, theaters of de
toegang tot woningen, zoals te zien is in de Heuvelgalerie in
Eindhoven.

Er zitten echter enkele haken en ogen aan de openbaarheid van de
passage. "Traditionele" openbare ruimte staat bloot aan allerlei
klimatologische, ecologische en maatschappelijke invloeden,
omdat ze "open", toegankelijk en onbedekt is. Omdat de passage
niet voldoet aan deze kenmerken, zal de passage daarom nooit
helemaal openbaar worden. Passages zijn echter een goede
aanvulling op de, minder fijnmazige, traditionele buitenruimten. In
de hedendaagse binnenstad zijn ze uitstekend geschikt om het
netwerk van openbare ruimten te verbeteren en te intensiveren.
In dit onderzoek zal er een afbeelding van de Heuvelgalerie in
Eindhoven gebruikt worden (foto 11). De Heuvelgalerie biedt een
doorgang richting de markt, de Catherina-kerk en het NS-station.

"De passage is vooral een bijzonder type overdekte straat, die
een korte snelle verbinding vormt tussen twee belangrijke

95 Meyer, Han; Josseling de Jong, Frank de; Hoekstra, Maartenjan, (2006), "De kern van de
stedebouw in het perspectief van de eenentwintigste eeuw deel 2: Het ontwerp van de
openbare ruimte", Uitgeverij SUN, Amsterdam, pg.117 tfm 123.

96 Meyer, Han; Josseling de Jong, Frank de; Hoekstra, Maartenjan, (2006), "De kern van de
stedebouw in het perspectief van de eenentwintigste eeuw deel 2: Het ontwerp van de
openbare ruimte", Uitgeverij SUN, Amsterdam, pg. 117.

ruimte te gebruiken voor andere doeleinden. Tevens trok de
ruimte andere functies aan, zoals koffiehuizen en clubs.
Daarnaast werd de ruimte volop gebruikt door mensen om te
'flaneren'. Commerciële activiteiten kregen snel de overhand en er
ontstond een voetgangerswinkelgebied. Dit is eigenlijk de mali
zoals we deze tegenwoordig ook kennen.

8.2.6.

"In het algemeen is de Imall' een openbare ruimte die door een of
meer brede flaneerstroken wordt gekenmerkt, die overwegend of
exclusief toegankelijk zijn voor voetgangers. ,,98

Foto 12 Mali

De 'mali' was oorspronkelijk een buitenruimte. In Londen legde men
een grondbiljartbaan aan in de buitenlucht, Pall Mali, op aanraden
van André Le Nötre. 'Pall Mail' was dan ook een verbastering van
het Franse 'paille-maille" (stro-steek, het steken met een stro,
oftewel biljart). Toen het spel uit de mode raakte, begon men de

Meyer, Han; josseling de jong, Frank de; Hoekstra, Maartenjan, (2006), "De kern van de
stedebouw in het perspectief van de eenentwintigste eeuw deel 2: Het ontwerp van de
openbare ruimte", Uitgeverij SUN, Amsterdam, pg. 125 t/m 131.
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De kwaliteit van dit type openbare ruimte is vaak hoog, omdat het
een intensief gebruik kent vanwege de dominerende belendende
voorzieningen. Vaak zijn mails overdekt of zelfs volledig
geconditioneerd, zodat bezoekers vrijwel geen last hebben van
allerlei klimatologische invloeden. In de jaren vijftig kwam de
'moderne mali' op, en sindsdien hebben zich verschillende
varianten ontwikkeld. Veruit het populairst is de overdekte
variant; de laatste tijd ontstaan er ook 'hybride' varianten welke
bijvoorbeeld de kenmerken van een mali combineren met brede
voetgangersdoorgangen. De overdekte mali is een relatief jong
type openbare ruimte en daardoor nog sterk aan veranderingen
onderhevig. Er zijn de afgelopen jaren veel mails gebouwd,
verschillend in schaal of gelaagdheid. Gezien de afgelopen
ontwikkelingen is de succesfactor van de mali vaak de positie
binnen de stadsplattegrond. Daarbij kan vermeld worden dat de
overgang tussen binnen- en buitenruimte belangrijker wordt
naarmate het netwerk fijner is, de omgeving meer verstedelijkt is
en de openbare ruimte zich op meerdere niveaus bevindt.

Meyer, Han; josseling de jong, Frank de; Hoekstra, Maartenjan, (2006), "De kern van de
stedebouw in het perspectief van de eenentwintigste eeuw deel 2: Het ontwerp van de
openbare ruimte", Uitgeverij SUN, Amsterdam, pg. 125.
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Het introverte karakter van malls en het feit dat ze klimatologisch
geoptimaliseerd worden, heeft tot gevolg dat mails onderling
veel op elkaar lijken. Aangezien het publiek niet altijd hetzelfde
wil, gaat men op zoek naar alternatieven; dit heeft als gevolg dat
men de laatste tijd steeds vaker malls herontwerpt, waarbij de
relatie tussen binnen- en buitenruimte een belangrijke rol speelt.

"Het hedendaagse ontwerp van de mail richt zich op een
combinatie van binnen- en buitenruimte, zodat een gevarieerd en
veranderend gebruik kan worden opgevangen. Het ontwerp van
de mail is steeds minder vaak grootschalig perifeer. Ook
kleinschalige mails worden ontworpen als onderdeel van een
groter en gevarieerd netwerk van de openbare ruimte.,,99
In dit onderzoek zal er een afbeelding van w.c. Woensel in
Eindhoven gebruikt worden (foto 12). Dit is een deels overdekte
mali; de foto toont de hoofdstraat met een stalen constructie met
houten spanten als overkapping.

,. Meyer, Han; josseling de jong, Frank de; Hoekstra, Maartenjan, (2006), "De kern van de
stedebouw in het perspectief van de eenentwintigste eeuw deel 2: Het ontwerp van de
openbare ruimte", Uitgeverij SUN, Amsterdam, pg. 131.

8.2.7.

Singel

en verharding.
mogelijkheden.
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Daarnaast

bieden

singels

nog

andere

"In het licht van de klimaatsveranderingen, waardoor in
Nederland meer regen in het voor- en najaar zal vallen en te
weinig in de zomer, kan de singel met de flauw hellende
grastaluds in nieuwe wijken op eenvoudige wijze als
waterberging dienen. ,,101
Al met al kan gezegd worden dat de singel zeer bepalend kan zijn
voor het karakter van de openbare ruimte; besloten en
parkachtig, toegankelijk, onderdeel van de hoofdinfrastructuur of
juist van een groene omgeving.

"Het groene karakter van de singel en de noodzaak van
oppervlaktewater binnen het watersysteem zullen de singel ook
in de toekomst tot een veel voorkomend stedebouwkundig
element maken.,,102
Foto 13 Singel

"Singel" is verwant aan "omsingelen", dat gebruikt werd voor
grachten en wegen rondom stad, dorp of vesting. De typische
kenmerken van de negentiende-eeuwse singel is de combinatie van
een wandelpad op de hogere aarden wallen, de meanderende
waterloop en het uitzicht over het omringende landschap. Het
woord "singel" heeft tegenwoordig echter niet veel meer te maken
met "omsingelen"; het heeft meer betrekking op de combinatie
(meanderend) water en groen. Hier zijn weer tal van varianten op
ontstaan door de afwisseling in de verhouding tussen groen, water

100 Meyer, Han; Josseling de Jong, Frank de; Hoekstra, Maartenjan, (2006), "De kern van de
stedebouw in het perspectief van de eenentwintigste eeuw deel 2: Het ontwerp van de
openbare ruimte", Uitgeverij SUN , Amsterdam, pg. 141 tfm 147.

In dit onderzoek zal er een afbeelding van de Dommel door het TU
terrein in Eindhoven gebruikt worden (foto 13). Recentelijk heeft
men langs de Dommel een fietspad aangelegd, waardoor de
verkeersdruk op het huidige wandelpad afgenomen is.
Gecombineerd met de meanderende loop van de Dommel en het
omringende groen, kan hier gesproken worden van een singel
zoals Meyer, Josseling de Jong en Hoekstra deze omschrijven.
Deze afbeelding is echter niet van een oorspronkelijke singel; bij
deze typologie is wellicht sprake van typologie 'vertroebeling'.
10 1 Meyer, Han; Josseling de Jong, Frank de; Hoekstra, Maartenjan ,
stedebouw in het perspectief van de eenentwintigste eeuw deel
openbare ruimte " , Uitgeverij SUN, Amsterdam, pg. 147.
102 Meyer, Han; Josseling de Jong, Frank de; Hoekstra, Maartenjan,
stedebouw in het perspectief van de eenentwintigste eeuw deel
openbare ruimte", Uitgeverij SUN, Amsterdam, pg. 147.
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8.2.8.

Park

het privé terrein om de kastelen "park" gingen noemen, naar Engels
voorbeeld. Deze parken dienden niet langer om in te jagen zoals
eerst wel het geval was: sterker nog, de omheining moest er nu voor
zorgen dat het wild buiten het park bleef.

103

"De oorspronkelijke betekenis van het woord 'park' komt overeen
met die van het woord 'tuin: dat verwant is aan het Germaanse 'tun'
en het Duitse 'Zaun: die beide hek of omheining betekenen.
Daarmee duiden zowel het park als de tuin op een ruimte die door
middel van een hek is afgesloten van de buitenwereld. Het
negentiende-eeuwse begrip 'openbaar park' is strikt genomen dan
ook een tegenspraak.,,104
de

Foto 14 Park
Het Gallo-Romaanse "parricus" ("omheining" en later ook
"omheind terrein") is het begrip waar het woord "park" van
afgeleid is. In Middelnederlands werd dit "parric" en "perc", wat
men gebruikte voor een omheining of lusthof. Het park zoals we
de
het nu kennen kreeg haar betekenis in de l8 eeuw toen edelen

10 3 Meyer, Han ; Josseling de Jong, Frank de; Hoekstra, Maartenjan, (2006), "De kern van de
stedebouw in het perspectief van de eenentwintigste eeuw deel 2: Het ontwerp van de
openbare ruimte", Uitgeverij SUN, Amsterdam, pg. 157 tfm 163 .

Het 19
eeuwse wandelpark is een belangrijke openbare
voorziening in de stad; men kan er niet alleen van de natuur
genieten, maar er valt ook iets te beleven, men kan er mensen
bekijken en ontmoeten, en het is er gezellig. Van oorsprong
de
bevinden zich in de 19 eeuwse wandelparken geen specifieke
voorzieningen voor andere activiteiten dan wandelen; pas rond de
eeuwwisseling begon men voorzichtig met het aanleggen van
sportvoorzieningen op aandringen van socialistische partijen die
pleitten voor de verbetering van we rl<- en leefomstandigheden. In
de huidige Nederlandse parken blijkt juist weer dat dergelijke
sportvoorzieningen niet meer goed functioneren, voortkomend uit
een vergaande professionalisering in georganiseerd clubverband:
deze ontwikkeling maakt reconstructie van het park nodig. Vanuit
het buitenland komen dergelijke impulsen voor de verbetering van
de inrichting van het openbaar gebied, veelal in samenhang met
een integrale ontwerpaanpak.

104 Meyer, Han; Josseling de Jong, Frank de; Hoekstra, Maartenjan, (2006), "De kern van de
stedebouw in het perspectief van de eenentwintigste eeuw deel 2: Het ontwerp van de
openbare ruimte", Uitgeverij SUN, Amsterdam, pg. 158.

"De recente postmoderne parken laten gelaagde ontwerpen zien,
die de mogelijkheden van eerdere parktypen combineren. Het
postmoderne park biedt zowel een rondwandeling aan als
recreatieve gebruiksmogelijkheden, waarvan vele attracties
verwijzen naar de populaire pretparken. Gebouwde voorzieningen
voegen ten slotte een cultureel programma toe en intensiveren de
mogelijkheden van het park. Deze postmoderne parkopvatting leidt
tot een comprimering van het gebruik, die het park kan voorzien
van nieuwe betekenissen."los
In dit onderzoek zal er een afbeelding van het Henri Dunant park in
Eindhoven gebruikt worden (foto 14).

105 Meyer, Han; Josseling de Jong, Frank de; Hoekstra, Maartenjan, (2006), "De kern van de
stedebouw in het perspectief van de eenentwintigste eeuw deel 2: Het ontwerp van de
openbare ruimte", Uitgeverij SlIN, Amsterdam, pg. 163 .

8.2.9.

ontstond de "campus", gekenmerkt door paviljoenachtige
bebouwing in een vaak groene, parkachtige omgeving.

Veld 106

Het veld, zoals het haar intrede deed in de jaren vijftig in Nederland,
107
kan globaal verdeeld worden in vier typen :
•

het straattype; gekenmerkt door het stratenplan dat de

stedebouwkundige structuur bepaalt.
•

het stempeltype; gekenmerkt door de toepassing van de

wooneenheid, bestaande uit een combinatie van laagbouw
en middelhoogbouw, hierdoor ontstaat een patroon dat
herhaald kan worden (de stempeO.
gekenmerkt door een stelsel van
tussenruimten, afhankelijk van de positie van laag- en
hoogbouw, door deze schaalvergroting ontstaan grotere
herhaalbare eenheden (de ensembles).

•

het ensembletype;

•

het parktype; gekenmerkt door een strikte scheiding tussen

Foto 15 Veld

Het stedebouwkundige element "veld" stamt af van het
Italiaanse "campo", wat letterlijk "veld" betekent. In vrijwel alle
laatmiddeleeuwse en vroegmoderne steden kwamen "velden"
voor; "campi" en "plaines" waren de stukken grond in de stad
de
de
die vaak onbebouwd waren gebleven. Later, in de 18 en 19
eeuw
werden
in
Engelse
en
Amerikaanse
steden
universiteitencomplexen gebouwd, waarbij de gebouwen volgens
een op klassieke Griekse en Romeinse principes gebaseerde
compositie in het open veld werden geplaatst. Op deze wijze

Meyer, Han; josseling de jong, Frank de; Hoekstra, Maartenjan, (2006), "De kern van de
stedebouw in het perspectief van de eenentwintigste eeuw deel 2: Het ontwerp van de
openbare ruimte", Uitgeverij SUN, Amsterdam, pg.165 tfm 171.
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laagbouw- en hoogbouwbuurten, de tussenruimten worden
sterk vergroot om voldoende gevelafstand en zonlicht te
waarborgen.
Momenteel staan veel naoorlogse wijken op het punt
geherstructureerd te worden; in een aantal gevallen zijn de
binnengebieden afgesloten van het openbaar gebied om een
veiliger achtergebied voor de aanliggende woningen te creëren.
Daarnaast speelt onderhoud een belangrijke rol; de naoorlogse
wijken bestaan voor een groot deel uit openbaar en collectief
De typen komen voort uit onderzoek in opdracht van het Ministerie van VROM, uitgevoerd
door Van Empelen Van AaIderen landschapsarchitecten en Khandekar Stadsontwerp en
landschapsarchitectuur, zie: De Hoop, Van AaIderen e.a. 2004.
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gebied, en door bezuinigingen op het onderhoud en beheer is de
kwaliteit vaak aanzienlijk achteruit gegaan, wat vraagt om een
striktere scheiding van openbaar en particulier terrein. Dit alles
vraagt wellicht om een nieuwe definitie van het veld als typologie
binnen de stedelijke openbare ruimte.

"Einde twintigste, begin eenentwintigste eeuw is het principe van
het veld of de campus herontdekt als invulling van delen van de
stad die zich altijd hebben onttrokken aan de dominante structuur
van straten en bouwblokken. Zo lenen
voormalige
ziekenhuiscomplexen,
kloostercomplexen,
militaire
kazerneterreinen en havengebieden zich voor een nieuwe
toepassing van het veldconcept,,108
In dit onderzoek zal er een afbeelding van het campusterrein van de
TU in Eindhoven gebruikt worden (foto 15).

l OB Meyer, Han; Josseling de Jong, Frank de; Hoekstra, Maartenjan, (2006), "De kern van de
stedebouw in het perspectief van de eenentwintigste eeuw deel 2: Het ontwerp van de
openbare ruimte", Uitgeverij SUN, Amsterdam, pg. 171 .

8.2.10.

Opmerkingen bij de typologieën

Daarnaast zal het wellicht opgevallen zijn dat voor elke
subparagraaf over de typologieën gebruik is gemaakt van één
specifiek boek, "Het ontwerp van de openbare ruimfEl,109 (figuur 9);
dit boek geeft namelijk helder en duidelijk weer welke typologieën
er zijn. Uiteraard zijn er kanttekeningen bij de typologieën te
plaatsen, maar voor dit onderzoek voldoen de beschrijvingen
uitstekend.

Foto 16 Bloemgracht (Amsterdam)

Uiteraard zijn er nog veel meer typologieën te beschrijven. Zo zijn
er onder andere geen grachten (foto 16) en dijken genoemd. Om
het onderzoek af te bakenen is bewust gekozen om het bij
voorgenoemde typologieën te laten. Dit zijn namelijk duidelijk
typologieën die men in Eindhoven kan terug vinden.

,

Ge~

Stratum

J

Figuur 10 Stadsdelen in Eindhoven

Tevens zal het de Eindhovenaren onder u opgevallen zijn dat de
meeste foto's voor het onderzoek genomen zijn in Eindhoven-Noord
en dan vooral in Woensel (figuur 10). Dit komt door het verschil in
kennis van de stadsdelen: op basis van de typologieën is gezocht
naar een locatie in deze buurt (of elders) die overeenkwam met de
in deze rapportage opgestelde omschrijving.

r
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.
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Figuur 9 Het ontwerp van de openbare ruimte (SUN)

109 Meyer, Han; josseling de jong, Frank de; Hoekstra, Maartenjan, (2006), "De kern van de
stedebouw in het perspectief van de eenentwintigste eeuw deel 2: Het ontwerp van de
openbare ruimte", Uitgeverij SUN, Amsterdam .

8.3.

Respondenten

Dit onderzoek zal zich richten op de volgende twee groepen:

Foto 18 Ouderen

•
Foto 17 Jongeren

•

Jongeren (15 - 25 jaar: foto 17)

Deze leeftijdscategorie is veelal schoolgaand Daarnaast
zijn "hangjongeren" een veel besproken groep binnen de
huidige discussie over openbaarheid Daar zij volop gebruik
maken van de openbare ruimte is dit een geschikte groep
respondenten.

Ouderen (50+: foto 18)

De laatste tijd staat ook de "vergrijzing" van Nederland
volop in de belangstelling. Deze groep mensen werkt
veelal niet meer, en heeft daarom ook tijd om te recreëren.
Om goed in te kunnen springen op preferenties van deze
maatschappelijke groepering wordt ook deze groep als te
onderzoeken categorie gebruikt.

8.4.

Vormgeving

Kijkend naar de vormgeving van straatbanken, kunnen er globaal
gezien drie groepen onderscheiden worden:
•

Historisch

Dit zijn banken met een sierlijke vorm, soms gebaseerd
op
de sierlijke Barokmodellen, welke volop
gedecoreerd waren met ornamenten.
•

Neutraal

Deze banken hebben een strakke vormgeving, maar zijn
toch ergonomisch vormgegeven. Er zitten geen
ornamenten aan, en de modellen zijn eigenlijk tijdloos.
•

Modern

Deze banken zijn ontworpen met een sterk designaspect;
de vormen wijken af van het reguliere; de vorm kan zowel
strak als organisch zijn.

8.5.

Materiaal

Zoals eerder in deze rapportage aangegeven, zijn er eigenlijk drie
materialen gebruikelijk bij zitbanken:
•

Hout

Deze banken bestaan geheel of grotendeels uit hout; een
combinatie met steen of metaal wordt derhalve niet
uigesloten.
•

Steen/beton

Deze banken bestaan geheel of grotendeels uit steen; ook
hier geldt dat er een combinatie mogelijk is, mits het
grootste gedeelte van de bank van steen is.
•

Metaal

Deze banken bestaan geheel of grotendeels uit metaal; de
voorschriften van een combinatie zijn gelijk aan
bovenstaande eisen voor steen en hout.
Naast deze drie materialen zijn er ook kunststof banken. Vaak
wordt met kunststof echter de suggestie gewekt dat het om één van
de bovenstaande materialen gaat. Daarom is kunststof buiten
beschouwing gelaten in dit onderzoek.

8.6.

Typering

Binnen de basistypen bestaan slechts enkele varianten, zoals
eerder al getoond zijn in deze rapportage. De banken op straat
zijn als volgt in te delen:
•

Zonder rug- enjof armleuning

Deze banken hebben in ieder geval geen rugleuning. De
variant zonder rugleuning maar met armleuning
komt niet veel voor en is derhalve meegenomen in
ditzelfde niveau.
•

Met rugleuning, zonder armleuning

Deze banken hebben enkel een rugleuning, geen
armleuning.
•

Met rug- en armleuning

Deze banken hebben zowel een rug- als armleuning.

8.7.

Kleurgebruik

Er zijn uiteraard vele kleuren mogelijk voor straatmeubilair. Om dit
esthetische aspect toch binnen een beheersbaar aantal niveaus te
houden, zullen er bij dit onderzoek de volgende drie niveaus
gehanteerd worden:
•

Materiaaleigen

Elk materiaal heeft haar eigen specifieke kleur, die eigenlijk
niet eenduidig te omschrijven is met een willekeurige kleur,
zoals geel, rood, groen of zwart. Voorbeelden hiervan z/ïn
RVS-, hout-, steen-, of marmerkleurig.
•

Neutraal (donker)

Als banken geverfd zijn, zijn hier allerlei mogelijkheden
voor. In dit onderzoek zullen deze mogelijkheden
opgesplitst worden in twee groepen. Onder neutraal wordt
bijvoorbeeld donkergroen,
bruin, donkerblauw of
donkerrood (deels gebaseerd op een eerder onderzoek
uitgevoerd in Haarlem) verstaan. Opvallend is dat onder
"neutraal" vrij veel "donkere" kleuren vallen.
•

Opvallend (licht)

Onder de opvallende kleuren vallen rood, geel, wit,
lichtblauw en b/ïvoorbeeld oranje. Deze kleuren zijn vooral
"licht" en vallen derhalve op in de omgeving.

8.8.

Samenvattend

Het onderzoek zal zich richten op 'bepaalde typologieën van de
openbare ruimte' waarbij 'jongeren en ouderen' als respondent
aangewezen zijn.
Wat wordt er onder deze bepaalde typologieën van de openbare
ruimte verstaan? Naast de vijf woon milieus onderscheiden door
het ministerie van VROM, zijn er andere indelingen mogelijk. Om
de typologieën bruikbaar te maken voor het onderzoek worden
landschappen
in
Eindhoven gebruikt. Dit zijn
negen
landschappen, en wel de volgende: het plein, de straat, de laan,
de avenue/boulevard, de passage, de mali, de singel, het park en
het veld. Uiteraard zijn er ook andere landschappen mogelijk,
zoals de gracht of de dijk, maar aangezien deze niet in Eindhoven
aanwezig zijn worden deze buiten beschouwing gelaten .
De onderzoeksgroep zijn jongeren in de leeftijd van 15 tot en met
25 jaar en ouderen in de leeftijdscategorie 50-plus. Beide
groepen zijn recentelijk veel in het nieuws, vanwege de overlast
die ze veroorzaken door te 'hangen'. Daar beide groepen niet per
definitie werkzaam zijn, hebben zij ook tijd om door te brengen in
de openbare ruimte.
De andere begrippen uit de probleemstelling, 'materiaal,
typering, vormgeving en kleurgebruik' dienen ook nader
toegelicht te worden. Het materiaal betreft het materiaal van de
bank waar deze geheel of grotendeels uit bestaan: voor dit
onderzoek is dat hout, steen/beton en metaal. Kunststof is
hierbij niet meegenomen omdat deze vaak de suggestie moet
wekken één van voorgenoemde materialen te zijn. Combinaties
zijn ook buiten beschouwing gelaten, hoewel deze wel terug te
vinden zijn in de openbare ruimte. De typering heeft betrekking

op het basistype van een bank: zonder rug- en/of armleuning, met
rugleuningen en met rug- en armleuning. Onder de vormgeving
wordt het ontwerp verstaan: hierbij onderscheiden we historische,
neutrale en moderne banken. Het kleurgebruik tot slot richt zich op
de afwerking van de bank: in de materiaaleigen kleur, in een
donkere/neutrale kleur of in een lichte/opvallende kleur. De keuze
voor deze niveaus komt deels voort uit eerder gedaan onderzoek in
andere steden.

9. Onderzoekstheorie
Voor het onderzoek is een enquête opgesteld en afgenomen. Het
doel van de enquête is het achterhalen van de voorkeuren van
respondenten voor specifieke kenmerken van banken binnen een
bepaalde omgeving. De methode die hierbij gebruikt zal worden,
wordt in de komende paragrafen nader toegelicht.
In paragraaf 9.1 zal er ingegaan worden op het principe van
conjuncte analyse en de motivatie voor deze methode. Vervolgens
staat in paragraaf 9.2 de methode van onderzoek beschreven,
waarbij de theorie en techniek toegelicht worden. In paragraaf 9.3
wordt het schatten van modellen toegelicht, waarbij stil gestaan zal
worden bij de variabelen en de alternatieven. Vervolgens zal in
paragraaf 9.4 de dataverzameling besproken worden, waarna de
conclusies van dit hoofdstuk volgen in paragraaf 9.5.

Kleurgebruik

9.1.

Conjuncte analyse110

Voor het uitvoeren van dit onderzoek, zal er een schriftelijke
enquête opsteld moeten worden. Daarbij zal op basis van een
conjuncte analyse onderzocht worden welke voorkeuren de
respondenten voor specifieke kenmerken voor straatbanken
hebben binnen een bepaalde omgeving.

9.1.1.

Principe

Conjuncte analyse is een inmiddels veelvuldig toegepaste
onderzoeksmethode binnen het consumenten- en marktonderzoek.
De basisgedachte achter deze methode is dat de preferentie voor
een alternatief (in dit onderzoek een straatbank) opgebouwd is uit
bijdragen van de verschillende variabelen (materiaal, type,
vormgeving, kleurgebruik) die aan het alternatief toegedeeld
kunnen worden. De verschillende bijdragen van de verschillende
variabele-niveaus tot de totale voorkeur voor een alternatief
'
worden bepaald door het opzetten van een experiment.
Variabele

Materiaal

Type

Vormgeving

110

Niveau

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hout
Steen
Metaal
Zonder rug- & armleuning
Met rugleuning, zonder armleuning
Met rug- & armleuning
Historisch
Neutraal
Modern

Wierenga, B.; Raaij, W.F. van; (1987) "Consumentengedrag: theorie, analyse &
toepassingen", H.E. 5tenfert Kroese B.V., Wetenschappelijke & Educatieve Uitgevers,
Leiden/Antwerpen, pg. 138 t/m 140.

•
•
•

Materiaale/~en

Donkere kleur
Lichte kleur

Tabel 9-1 Variabele-niveaus van straatbanken

9.1.2.

Profielen

Voordat
vervolgens
begonnen
kan
worden
met
de
dataverzameling, zullen er profielen moeten worden opgesteld.
of
de
respondenten
Hierover
zal
gevraagd
worden
voorkeursuitspraken willen doen. Hierbij is het aantal variabelen
en het aantal niveaus binnen die variabelen van essentieel
belang. De eigenschappen (attributen) moeten grofweg voldoen
aan de volgende twee eisen:

•
•

De eigenschap moet invloed hebben op de voorkeur van
de respondent;
De eigenschap moet relevant zijn voor de betrokken
partijen, bijvoorbeeld omdat de eigenschap makkelijk
beïnvloedbaar is.

Binnen deze variabelen moeten vervolgens weer verschillende
niveaus worden gekozen.
Zoals aangegeven in het voorgaande hoofdstuk, zijn er
verschillende niveaus binnen de variabelen die een rol spelen bij
de optische voorkeur voor een bank. Deze zijn in tabel 9-1 in
schema gezet. Op basis van deze gegevens is het mogeUjk om
'profielen' te maken; dit zijn combinaties van variabele-niveaus.
Er zijn vier variabelen, met elk drie niveaus; dit betekend dat er in
totaal 3 X 3 X 3 X 3 = 81 profielen gevormd kunnen worden.
Echter, door het gebruik van fractionele factoriële experimentele
design kan dit aantal flink verminderd worden.

Hierdoor wordt er bewust informatie opgeofferd, maar dit effect
wordt onbelangrijk geacht, derhalve is het niet ernstig voor het
onderzoek. Het hoofdeffect kan ondanks dit namelijk wel goed
bepaald worden.

combinaties zien er dan uit zoals weergegeven in tabel 9-2,
samengesteld op basis van de schema's van Addelman en spss.
Deze negen profielen (zie tabel 9-2 en foto 19) zijn slechts een
fractie van de 81 profielen die anders opgesteld hadden moeten
worden als alle verschillende combinaties waren genomen. Toch
blijft men in staat om het effect van ieder variabele-niveau
onafhankelijk van overige effecten te kunnen bepalen.

nr.
1

Materiaal

Type

Vormgeving

Kleur

Hout

Historisch

Donker

2

Hout

Neutraal

Licht

3

Hout

Modern

4

Steen

5

Steen

Modern

Mat.
eigen
Mat.
eigen
Donker

Vervolgens zijn er per landschap (hoofdstuk 8) keuzesets gemaakt
van deze negen profielen, waarbij iedere set bestond uit en nulalternatief (geen bank) en drie willekeurige straatbanken. De
respondenten is vervolgens gevraagd een keuze te maken uit één
alternatief binnen een set. De sets zijn volledig samengesteld
volgens het principe van een sudoku-puzzel: hierdoor verschilt de
volgorde van de bankjes per landschap en per versie.

6

Steen

Zonder rug- en
armleuning
Met rug-, zonder
armleuning
Met rug- en
armleuning
Zonder rug- en
armleuning
Met rug-, zonder
armleuning
Met rug- en
armleuning
Zonder rug- en
armleuning
Met rug-, zonder
armleuning
Met rug- en
armleuning

Historisch

Licht

9.1.3.

7

Metaal

8

Metaal

9

Metaal

Neutraal

Modern

Licht

Historisch

Mat.
eigen
Donker

Neutraal

Tabel 9-2 Samenstelling profielen

Deze profielen zullen aan de respondenten worden voorgelegd,
waarbij ze gevraagd wordt per profiel een voorkeursuitspraak te
doen. Door gebruik van experimental designs is het mogelijk om
vervolgens de bijdragen van de verschillende variabele-niveaus
tot de totaalvoorkeur kwantitatief te schatten. De verschillende

Motivatie methode

Uiteraard zijn er ook andere methoden, zoals 'revealed' preference,
om de voorkeur van mensen te "meten". Er is echter voor conjuncte
analyse ('stated' preference) gekozen, en wel om de volgende
redenen:
•

'Revealed' preference (vertoond gedrag) gaat uit van de
bestaande, werkelijke situatie; bij 'stated' preference gaat
het om situaties die nog "geconstrueerd" worden. De
respondent beoordeelt als het ware "productconcepten".

Er kan uiteraard gekeken worden naar de huidige situatie met
betrekking tot de voorkeur van mensen. Dit zal uiteraard ook
nuttige informatie opleveren, maar dit onderzoek zal zich meer
richten op de nieuwe ontwerpopgave voor de openbare ruimte en
daarom juist de betrokkenheid van de gebruikers bij te vergroten.

profiel 3
profiel 8

profiel 4

profiel 7
profiel 2

profiel 5

••

profiel 6

profiel 1
profiel 9

Foto 19 Alternatieven straatbanken

9.1.4.
•

Bij 'stated' preference worden de variabelen doorgaans
uitgedrukt in objectieve, veelal fysieke karakteristieken.
Hierdoor wordt er een rechtstreekse relatie geschat
tussen eigenschappen en preferentie. Andere methoden
maken soms nog de tussenstap van product naar
perceptie, en vervolgens weer van perceptie naar
preferentie.

Door 'stated' preference te gebruiken, hoeft ten eerste de
vertaalslag van perceptie naar preferentie niet gemaakt te
worden; hierdoor fungeren dan niet de psychologische factoren
als producteigenschap, maar juist de objectieve eigenschappen.
Aan deze informatie heeft een ontwerper wellicht meer.
•

Het voordeel van de bovengenoemde objectieve
producteigenschappen is dat men dan te maken heeft
met direct manipuleerbare ('actionable') eigenschappen
die de ontwerper zelf kan bepalen. Met andere methoden
is soms niet direct duidelijk door welk variabele-niveau
de preferentie voor een profiel toe- of afneemt omdat de
variabelen vaak gecorreleerd zijn. De correlaties tussen
de variabele-niveaus kunnen bij 'stated' preference wel
gecontroleerd worden.

De directe koppeling tussen producteigenschappen en
preferenties bij 'stated' preference verhoogt de bruikbaarheid
van de resultaten. Dit betekent uiteraard niet dat andere
methoden niet nuttig zijn; 'stated' preference is echter sterk
voorspellend; de resultaten zijn daarom zeer goed te gebruiken
bij toekomstige stedelijke ontwikkelingsplannen.

Toetsing profielen

De getoonde profielen zijn onder een kleine groep respondenten
(10 personen) getoetst. Het is uiteraard wel duidelijk welke kleur de
banken hebben, en welke leuningen er aan de bank zitten. Het
wordt lastiger als een bank een combinatie van twee materialen is,
om dan te toetsen voor welk materiaal de bank hoofdzakelijk
doorgaat. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de historische, neutrale of
moderne vormgeving van een straatbank.
In eerste instantie was er een andere set profielen opgesteld:
hierbij werden de lichte (gele) kleuren afgewisseld (bijvoorbeeld
roze, wit, etc.). Hierdoor ontstaat er echter een specifieke voorkeur
voor een bepaalde kleur, wat eigenlijk los staat van het hele
onderzoek. Door dit in te kaderen en weer te toetsen bij dezelfde
groep respondenten, kan met zekerheid gesteld worden dat de set
zoals deze nu gebruikt is, goed gebruikt kan worden voor het
onderzoek. Zelfs bij het afnemen van de enquêtes viel het op dat
enkele respondenten duidelijk een keuze maakten voor een
specifiek materiaal, waarbij ze ook de daarbij behorende profielen
kozen.

9.2.

Methode van onderzoek

l1

In het onderzoek wordt het keuzegedrag (preferentie) van
respondenten gemeten met behulp van een techniek waarbij in de
enquête een aantal hypothetische keuzesituaties is opgenomen
waarin de respondent gevraagd wordt een keus te maken uit een
set straatbanken. De straatbanken zijn gevormd door de te
onderzoeken variabelen systematisch te variëren. Per landschap,
zoals omschreven in hoofdstuk 8, kan de respondent kiezen uit drie
sets bestaande uit een nul-alternatief ('geen bank') en drie
willekeurige straatbanken. Het is vervolgens de bedoeling dat de
respondent telkens één alternatief per set kiest. Elk landschap
wordt op deze manier door meerdere respondenten beoordeeld.

alternatieven een bepaald nut ontleend wordt. Het nut dat aan
een alternatief wordt ontleend is afhankelijk van de variabelen
van het betreffende alternatief: aan iedere variabele wordt een
bepaald deelnut ontleend. Hoe hoger het deelnut van een
bepaalde variabele, des te meer de betreffende variabele van
invloed is op het keuzegedrag.

(1)
Waarin:

Ui
Vi
EI

Om het gemeten keuzegedrag te kunnen verklaren, wordt er een
model gespecificeerd. In dit model zijn voor elk van de variabelen
één of meer parameters opgenomen . Op basis van het gemeten
keuzegedrag worden de parameters van het model geschat, en wel
zodanig dat het keuzegedrag zo goed mogelijk terugvoorspeld kan
worden. Op deze wijze kan worden afgeleid wat de invloed van
afzonderlijke variabelen van de attributen op de voorkeur is.
Bovendien is het mogelijk voor elk denkbare combinatie van
niveaus van de variabelen vast te stellen hoe groot de kans is dat
iemand een bepaalde bank kiest, eventueel uitgesplitst naar leeftijd
van de respondent of naar landschap (hoofdstuk 8).

9.2.1.

Random utility-theorie

"De onderzoeksmethode is gebaseerd op de random utility-theorie.
Deze theorie veronderstelt dat aan elk van de beschikbare

tllschaijk, E.M. van , (1998), "Nijmegen in de overstap, een onderzoek naar
overstapvoorzieningen als middel om het autoverkeer in stadscentra te beperken",
Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven, pg. 46.

=

nutswaarde van alternatief i
structurele nutswaarde van alternatief i
toevalscomponent voor alternatief i

De deelnutten voor de afzonderlijke variabelen worden
gecombineerd tot één totaalnut. Hoe hoger het nut van een
alternatief ten opzichte van de andere alternatieven is, hoe groter
de kans is dat het alternatief gekozen wordt.
Ten behoeve van het schatten van het model dat gebruikt wordt
om het keuzegedrag te verklaren worden de door de
respondenten aangegeven keuzes per alternatief vertaald in het
nut dat aan het betreffende alternatief wordt ontleend. Bij het
schatten van het model worden de nutswaarden ontleed in
deelnutten. Het deelnut van een bepaalde variabele is het product
van het belang dat aan de variabele wordt gehecht en de waarde
van de variabele. Het belang van de variabelen wordt

weergegeven door de parameters van het model, de waarde van
de variabelen is uiteraard bekend.,,112
De nutswaarde van alternatief i wordt beschreven volgens
formule (1), waarin ook een toevalscomponent (random nut) is
opgenomen.

9.2.2.

Analysetechniek

Het verband tussen het nut van een bepaald alternatief en de
deelnutten van variabelen wordt beschreven door de volgende
vergelijking (2):

(2)
Waarin:

Vi

nut van straatbank i

C

gemiddelde nut voor een bankje
(vs geen bankje)
relatief belang van attribuut k
gecodeerde attribuutniveaus

Het nut dat aan een bepaald alternatief wordt ontleend is een
optelsom van deelnutten plus de zitconstante. De zitconstante is
een maat voor het nut, voor zover dit niet door de variabelen van
de straatbank wordt verklaard.

11 2
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9.3.

Schatten van modellen

Voor het schatten van de parameters van de modellen wordt
gebruik gemaakt van het computerprogramma NLOGIT, onderdeel
van Limdep (Greene, 2002). In deze paragraaf wordt een inleiding
gegeven op de resultaten van de modelschatting. De resultaten van
de modelschatting worden in hoofdstuk 11 besproken.

9.3.1.

Afleiden deelnutten

Per variabele worden twee parameters geschat. Uit de
parameterwaarden wordt als volgt afgeleid welke deelnutten aan de
afzonderlijke niveaus van de betreffende variabelen worden
ontleend:
Voor de variabele met drie niveaus zijn twee parameterwaarden (131
en ~2) bepaald.
Het deelnut voor het 1 e variabele-niveau bedraagt:
e
Het deelnut voor het 2 variabele-niveau bedraagt:
e
Het deelnut voor het 3 variabele-niveau bedraagt:

9.3.2.

Hercodering113

Voor de analyse van de door de respondenten aangegeven keuzes
moeten de attribuutdesigns getransformeerd worden in een
analysedesign. Deze transformatie verloopt in een aantal stapppen
welke in deze subparagraaf kort toegelicht zal worden.
De enkelvoudige codes die in het variabele-design gebruikt worden
om een variabele aan te duiden, kunnen niet zomaar gebruikt
11)
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worden in de modelschatting. Voor elke variabele zou dan slechts
één parameter geschat worden. Dit is niet mogelijk, omdat dan
het deelnut van het niveau, aangeduid met code 2, niet gelijk zal
zijn aan tweemaal het deelnut van het niveau aangeduid met code
1. Daarom dient het variabele-design gehercodeerd te worden.
Hier zijn verschillende mogelijkheden voor zoals dummy codering
of effectcodering. Laatstgenoemde zal gebruikt worden in dit
onderzoek.
niveaus variabele
variabele met 2 niveaus

codering
1
-1

0

1

variabele met 3 niveaus
0

1

0

1
2

0

1
-1

-1

Tabel 9- 3 Effect codering

Bij de hercodering worden voor elke variabele met drie niveaus
twee kolommen opgenomen in het analysedesign. In de cellen
van de kolommen zijn de indicatoren opgenomen die het niveau
van de betreffende variabelen definiëren. Voor variabelen met
twee niveaus kan in een analysedesign worden volstaan met één
kolom. Bij een attribuut met drie niveaus zoals gebruikt in dit
onderzoek worden twee kolommen in het analysedesign
opgenomen. Uit de twee parameters die geschat worden kan
vervolgens de derde parameter worden bepaald (zie tabel 9- 3).
In dit onderzoek hebben alle variabelen drie niveaus, in tabel 9-4
ziet u de uitgewerkte effectcodering voor de verschillende
variabelen.

9.3.4 .
Variabele

Niveau

.61

.62

Materiaal

Hout
Steen
Metaal

1

0

0

-1

1
-1

1

0

0

-1

1
-1

1

0

0

-1

1
-1

1

0

0

1
-1

Typologie

Vormgeving

Kleur

Geen leuning
Alleen rugleuning
Rug- & armleuning
Historisch
Neutraal
Modern
Materiaaleigen
Geel (licht)
Groen (donker)

-1
Tabel 9-4 Effectcodering onderzoek

9.3.3.

Nut van een alternatief

Het nut van een alternatief wordt berekend door de zitconstante en
de deelnutten voor het betreffende alternatief bij elkaar op te tellen
(formule 3).

~mat1Xmat1 + ~mat2Xmat2
+ ~leunlXleunl + ~leun2Xleun2
+ ~vormlXvorml + ~vorm2Xvorm2
+ ~kleurlXkleurl + ~kleur2Xkleur2
(3)
Vbankje

=

C+

Waarin:
Vbankje

nut van straatbank

C

gemiddelde nut voor het bankje
(vs geen bankje)

Significantie van deelnutten

relatief belang van attribuut k

"Het
computerprogramma
voert
voor
elke
geschatte
parameterwaarde een significantietoets uit. Dit houdt in dat voor
de parameterwaarde wordt bepaald hoe groot de kans is dat
deze afwijkt van 0. Op grond van de uitkomsten van de
significantietoets wordt vastgesteld of parameters wel of niet
significant bijdragen aan de verklaring van het keuzegedrag van
de respondenten. Er wordt uitgegaan van een significantieniveau
van 0,05: indien de kans dat een parameter de waarde
heeft
kleiner is dan 0,05 wordt verondersteld dat de parameter niet
is en derhalve significant bijdraagt aan de verklaring van het
keuzegedrag.,,114

°

°
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gecodeerde attribuutniveaus

9.3.5.

Kans dat alternatief gekozen wordt

Indien van elk alternatief in een bepaalde keuzesituatie het nut
bepaald is, kan bepaald worden naar welk bankje de voorkeur
uitgaat. Deze wordt berekend volgens de formule (4) van het
multinomiale logit model;

(4)

nulmodel. Het nulmodel veronderstelt dat géén van de variabelen
van invloed is op het keuzegedrag. De Rho Square is als volgt
gedefinieerd (formule 5):

Waarin:

Pi

de kans dat alternatief i
gekozen wordt;

p2 = 1 - ( LL(~) / LL(O) )

het nut van alternatief 1,2, ...

Waarin :

het nut van alternatief i

Indien het model slechts twee alternatieven betreft, dan komen in
de noemer van de formule de termen voor de alternatieven die niet
van toepassing zijn te vervallen .

9.3.6.

Latent (lass Model

Een Latent Class Model (Green & Hensher, 2002; Kemperman &
Timmermans, 2006) is een uitbreiding van het multinomiale logit
model waarbij de respondenten aan segmenten worden toegekend
op basis van hun voorkeuren. Dit gebeurt zodanig dat ieder
segment een eigen, verschillende, set met deelnutten voor de
verschillende variabelen heeft. Dit model houdt dus rekening met
verschillen in de voorkeuren voor bankjes bij de respondenten.
Voor meer details over dit model wordt verwezen naar Greene &
Hensher 2002. Om het optimale aantal segmenten te bepalen wordt
een aantal criteria (Akaike Information Criterion en de Bayesian
Information Criterion) gebruikt. Voor meer informatie over deze
criteria zie bijvoorbeeld Gupta & Chintagunta, 1994.

9.3.7.

(5)

LL(~)

de loglikelihood van het geschatte
model

LL(O)

de loglikelihood van het nulmodel

De waarde van de Rho Square ligt tussen 0 en 1. Als het geschatte
model het keuzegedrag nauwelijks beter voorspelt dan het
nulmodel dan zal de waarde van de Rho Square dicht bij 0 liggen.
Naarmate het geschatte model het waargenomen keuzegedrag
beter voorspelt wordt een hogere Rho Square gevonden .,,115

Goodness-of-fit

"Voor elk model wordt McFadden' s 'Rho Square' bepaald . Deze
geeft aan hoe goed het geschatte model in staat is het
waargenomen keuzegedrag te voorspellen ten opzichte van het
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9.4.

9.4.1.

Dataverzameling

Uitkomsten

De gegevens die verkregen zijn aan de hand van de profielen
bestaan in feite uit keuze-uitspraken met betrekking tot
variabelencombinaties: door gebruik van experimentele designs
is het toch mogelijk het effect van ieder variabele-niveau in de
voorkeur te kunnen bepalen. Bij de verwerking van deze
gegevens, gaat het er dan om de juiste parameterwaarde van het
onderliggende model te schatten. Dit houdt in dat er waarden
gevonden moeten worden die zo goed mogelijk in
overeenstemming zijn met de verkregen uitkomsten.
De belangrijkste waarde van de uitkomsten van de analyse, is op
de eerste plaats dat de kennis van de bijdrage van individuele
variabele-niveaus tot de overall-preferentie de onderzoeker in
staat stelt de voorkeur te voorspellen voor iedere mogelijke
combinatie van deze variabele-niveaus, ook als deze combinatie
niet in de dataverzameling opgenomen was. Hierdoor kunnen
dus ook banken getoetst worden voor ze geplaatst worden in
bepaalde stedelijke milieus. Voor een dergelijke voorspelling
moet dan gebruik gemaakt worden van de gevonden parameters.
Als
tweede
krijgt
de
onderzoeker
inzicht
in
de
preferentieparameters van groepen respondenten.
Deze
parameters kunnen dan vervolgens weer gekoppeld worden aan
andere variabelen .
In de derde plaats is het mogelijk om een directe afweging te
maken tussen niveauverschillen van verschillende variabelen
door conjuncte analyse; dit komt omdat de nuts- of
preferentieschaal gelijk is voor alle variabelen.

Tot slot kan gezegd worden dat uit tal van studies is gebleken dat
conjuncte analyse een zeer robuuste techniek is, waarvan de
resultaten niet erg gevoelig zijn voor toevallige storingen,
afwijkingen van het model en verschillende schattingsmethoden.

9.4.2.

Respondenten

Om een wetenschappelijk verantwoorde uitspraak te kunnen doen
over de verschillende typologieën van de openbare ruimte in
combinatie met de verschillende straatbanken over de twee
groepen respondenten, zullen er per stedelijke typologie en per
leeftijdsgroep tien respondenten ondervraagd worden . Dit betekent
dus minstens negentig jongeren en minstens negentig ouderen; in
totaal minstens 180 respondenten. Deze richtlijn moet gehanteerd
worden om redelijk betrouwbare resultaten aan het onderzoek te
kunnen ontlenen.
Om aan een dergelijk aantal te komen, is gebruik gemaakt van
diverse 'netwerken' in de persoonlijke sfeer. Zo zijn er enkele
personeelsleden van Evangelische Basisschool "Online", enkele
vulploegmedewerkers van Jumbo supermarkten en enkele
jeugdleden van Evangelische Gemeente "de Lichtstad" ingezet om
enquêtes af te nemen onder jongeren in hun omgeving,
bijvoorbeeld op school of bij hun sportvereniging. Daarnaast zijn er
ook enquêtes uitgedeeld op de Technische Universiteit en op straat
(hangplekken) .
Om aan negentig ouderen te komen, zijn de verschillende
weekmarkten in Eindhoven bezocht, zoals bij w.c. Woensel. Hier
bevonden zich vee l ouderen, die vaak bereid waren om mee te '
werken aan het onderzoek. Daarnaast is via mevrouw J.M. Lucius
een deel van de enquêtes onder de bewoners van "de Eikenhof'

verspreid. In dit appartementencomplex wonen vooral senioren, en
is daarom een prachtige mogelijkheid om de enquêtes af te nemen.
Aan het op deze manier selecteren van respondenten zitten wel
beperkingen: het is geen aselecte steekproef waardoor het niet
toegestaan is om de onderzoeksresultaten algemeen toe te passen
voor bijvoorbeeld de hele groep ouderen in Eindhoven.

9.4.3.

Toetsing

Om meer waarde te kunnen hechten aan de resultaten van de
conjuncte analyse, en om een specifieker inzicht te krijgen in de
preferenties van de respondenten, zullen er meerdere vragen aan
de respondenten voorgelegd worden. Naast algemene informatie,
zoals geslacht en leeftijd, zal de respondenten gevraagd worden
naar hun voorkeur binnen bepaalde attributen. Als deze resultaten
overeenkomen met de voorkeur niveaus van de conjuncte analyse,
versterkt dit de resultaten van het totale onderzoek. De vragen die
hiervoor opgesteld zijn hebben betrekking tot de volgende
onderwerpen:
•
•
•
•

Geslacht
Leeftijd
Frequentie gebruik
Reden gebruik of niet-gebruik

Ook zal geprobeerd worden te achterhalen waar mensen nu
specifiek op letten alvorens gebruik te maken van straatbanken. Dit
kan bijvoorbeeld het volgende te vragen:
•

Aangezien er negen landschappen meegenomen worden in dit
onderzoek, zullen er dus ook negen verschillende versies van de
enquête opgesteld moeten worden. Aan de hand van de
afbeelding van het landschap wordt aan de respondenten
gevraagd of ze het überhaupt noodzakelijk achten dat hier een
bankje zou staan, en zo ja hoe een dergelijke bank in dit
landschap er uit zou moeten zien. De vragen die hiervoor aan de
respondenten zullen worden voorgelegd zijn:

Waar let u op als u wilt gaat zitten op een straatban k?

Dit onderzoek zal worden uitgevoerd door aan de respondenten een
afbeelding van een bepaald stedelijk milieu voor te leggen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Van welk materiaal moet het frame gemaakt zijn?
Van welk materiaal moet het zitgedeelte gemaakt zijn?
Welke kleur moet de bank hebben?
Welke (globale) comforteisen worden aan de bank
gesteld?
Heeft de bank rug- en/of armleuningen?
Heeft de bank versieringen (ornamenten)?
Hoe is de bank gepositioneerd?
Hoe ziet de nabije omgeving van de bank er uit?
Hoe staat de bank qua hoogte ten opzichte van haar
omgeving?
Met welke natuurlijke factoren dient rekening gehouden
te worden (zon, wind)?
In hoeverre wordt een straatbank geprefereerd in
combinatie met een ander object?

Tot slot zal getracht worden door dit onderzoek ook meer
informatie te krijgen over enkele sociale aspecten:
•
•

Voelt u zich veilig in deze stedelijke omgeving?
Zou u ook daadwerkelijk gebruik maken van een bankje in
deze omgeving?

9.5.

Samenvattend

Het principe van conjuncte analyse is een inmiddels veelvuldig
toegepaste onderzoeksmethode. De basisgedachte gaat er van
uit dat de preferentie voor een alternatief (de voorkeur voor een
straatbank) opgebouwd is uit bijdragen van verschillende
variabelen. Vervolgens kunnen er alternatieven worden
samengesteld op basis van deze variabelen. Om niet alle
mogelijke alternatieven aan de respondenten voor te hoeven
leggen wordt gewerkt met fractionele proefopzetten. Dit houdt in
dat er profielen worden samengesteld waarvan de variabelen
onafhankelijk van elkaar zijn, waardoor het toch mogelijk is om
uitspraken te doen over alle mogelijke alternatieven. Hierdoor
wordt er wel (bewust) informatie opgeofferd, maar dit effect
wordt onbelangrijk geacht. In dit onderzoek zal er gewerkt
worden met 9 profielen, in plaats van de 81 die anders opgesteld
hadden moeten worden. Per landschap zijn er vervolgens
keuzesets gemaakt waarbij de respondenten gevraagd is een
keuze te maken uit één van de alternatieven binnen een set.
Er zijn meerdere redenen waarom er gekozen is voor conjuncte
analyse (ook wel 'stated' preference). Zo is het mogelijk om
uitspraken te doen over situaties die nog "geconstrueerd"
moeten worden. Daarnaast worden de variabelen doorgaans
uitgedrukt in objectieve, veelal fysieke karakteristieken waardoor
er een rechtstreekse relatie geschat wordt tussen eigenschappen
en preferentie. Hierdoor krijgt men dan direct manipuleerbare
('actionable') eigenschappen die de ontwerper zelf kan bepalen.
In de enquête wordt het keuzegedrag van respondenten gemeten
met behulp van een techniek waarbij de respondenten gevraagd
wordt een keus te maken uit een aantal hypothetische
keuzesituaties. De theorie is gebaseerd op de random utility-

theorie, een theorie die veronderstelt dat aan elk van de
beschikbare alternatieven een bepaald nut ontleend wordt. Bij het
schatten van het model dat gebruikt wordt om het keuzegedrag te
verklaren worden de door respondenten aangegeven keuzes
vertaald in het nut dat een bepaald alternatief heeft, waarbij de
nutswaarden ontleend worden in deelnutten per variabele. In de
formule voor de nutswaarde van een alternatief zit ook een
toevalscomponent
(random
nut)
verwerkt
voor
de
'onvoorspelbaarheid van de mens'.
De modellen zijn geschat met het computerprogramma NLOGIT,
onderdeel van Limdep. Voor het schatten van de modellen moeten
de attribuutdesigns eerst hercodeerd worden. Dit gebeurt door de
zogenaamde effectcodering, waarbij de niveaus binnen een
variabele elk een eigen codering krijgen. Op basis van de twee
parameters die geschat worden is het mogelijk de derde parameter
te bepalen. Met de gevonden waarden is het vervolgens mogelijk de
kans te berekenen dat een alternatief (bankje) gekozen wordt: in
dit onderzoek is het wellicht beter om te spreken over het
percentage respondenten met een voorkeur voor de desbetreffende
straatbank. Bij elk model wordt McFadden's 'Rho Square' bepaald:
dit is een indicatie voor hoe goed het geschatte model in staat is
het waargenomen keuzegedrag te voorspellen. De waarde van deze
Rho Square ligt tussen 0 en 1, waarbij het model het keuzegedrag
beter voorspelt naarmate de Rho Square hoger wordt.
Om wetenschappelijke verantwoorde uitspraken te kunnen doen is
het nodig per stedelijke typologie en per leeftijdsgroep minstens
tien respondenten te vragen: voor dit onderzoek betekent dat
minstens 180 respondenten. Hiervoor is gebruik gemaakt van een
selecte steekproef: de resultaten kunnen dus niet zomaar
veralgemeniseerd worden .

DEEL VI:

VERWERKING

10. Verwerking
Na de dataverzameling, is begonnen met het verwerken van de
gegevens. In dit hoofdstuk worden dan ook de eerste resultaten van
het onderzoek gepresenteerd.
Voorafgaand aan de presentatie van de gegevens per landschap
wordt in paragraaf 10.1 eerst een beschrijving gegeven van de
deelnemers aan het onderzoek. Vervolgens wordt in paragraaf 10.2
een complete beschrijving geven van de onderzoeksresultaten voor
de singel, waarbij de antwoorden op alle vragen gevisualiseerd zijn
door taartdiagrammen. Daarna worden per omgeving enkel de
kenmerkende verschillen gepresenteerd: paragraaf 10.3 bespreekt
het park, paragraaf 10.4 het veld, paragraaf 10.5 de mali, paragraaf
10.6 het plein, paragraaf 10.7 de laan, paragraaf 10.8 de passage,
paragraaf 10.9 de avenue en vervolgens paragraaf 10.10 over de
straat. Tot slot vindt u in paragraaf 10.11 de bij dit hoofdstuk
horende conclusie.

10.1.

Kenmerken van de respondenten

In deze paragraaf worden de resultaten van de kenmerken van de
187 deelnemers (respondenten) aan het onderzoek gepresenteerd.

10.1.1.

Leeftijdsopbouw en geslacht

Van de respondenten zijn de volgende achtergrondkenmerken
gevraagd: geslacht en leeftijd. In tabel 10-1 zijn deze data
schematisch weergegeven.

Man
Vrouw
Totaal
Jong
Oud
Totaal
Ongeldig

#
92

94
186
93
93
186
1
Tabel 10-1 Kenmerken

# totaal
72
64
33
18

% totaal
38,5
34,2
17,6
9,6

#jong
32
37
14
10

%jong
34,4
39,8
15,0
10,8

# oud
40
26
19
8

%oud
43,0
28,0
20,4
8,6

Tabel 10-2 Frequentie gebruik straatbanken

Hierbij valt op dat ouderen hoger scoren in de categorieën "Nee"
en "Wekelijks", terwijl jongeren beduidend hoger scoren bij
"Maandelijks". Wat betreft frequentie van het gebruik van
straatbanken is er dus duidelijk een verschil te zien.

~

49,2
50,3
99,5
49,7
49,7
995
0,5
van de respondenten

De verdeling wat betreft mannen en vrouwen was vrij
representatief: bijna fiftyfifty. Ook de verdeling tussen jongeren en
ouderen was vrijwel gelijk. Hierbij is "jong" de leeftijdsgroep van 15
tot en met 25 jaar, en "oud" de leeftijdsgroep van 50 jaar en ouder.
De exacte gegevens van de leeftijdsopbouw van deze groepen vindt
u in bijlage I.

10.1.2.

Nee
Maandelijks
Wekelijks
Dagelijks

Gebruik straatbank

Omdat dit onderzoek zich richt op straatbanken, is ook gevraagd in
hoeverre respondenten gebruik maken van straatbanken. Deze
gegevens zijn uiteraard ook onder te verdelen in de twee
gehanteerde leeftijdsgroepen, zoals te zien is in tabel 10-2 .

Volgend op deze vraag, werd de respondenten voorgelegd of zij
een specifieke reden hebben voor het (niet) bankgebruik, en
eventueel welke reden dit is (tabel 10-3).

Geen specifieke reden
Specifieke reden
Niet van toepassing
Totaal

#
22
94
71
187

%
11,8
50,3
38,0
100

Tabel 10-3 Reden gebruik straatbanken

Dit betekent dat 81% van de gebruikers van straatbanken,
ongeacht de frequentie, dit doet met een specifieke reden. De
complete lijst met redenen voor het gebruik van banken vindt u in
bijlage 11.
Voor de volgende taartdiagrammen zijn deze redenen ingedeeld
in de volgende categorieën: zitten, wachten, blowen/roken,
chitlen/hangen, rusten, consumeren, praten, de hond uitlaten en
tot slot omgeving/mensen kijken. In figuur 11 is dit weergegeven
voor de hele groep respondenten.

Zoals in figuur 12 te zien is, maakt ongeveer 1 op de 5 jongeren
vooral gebruik van bankjes om te rusten en om te wachten, gevolgd
door blowen/roken, praten en consumeren.

o Zitten
Wachten
o Blowen/roken
o Chillen/hangen
• Rusten
o Consumeren
Praten
DHond
Omgeving/mensen kijken
Figuur 11 Redenen bankgebruik totaal

Ongeveer een derde deel van de groep gebruikers van
straatbanken, doet dit om te rusten, gevolgd door praten, het
kijken naar de omgeving en naar mensen en het wachten op iets
of iemand.

· wachten
o Blowen/roken

I10 Chillen/hangen
,. Rusten
,0 Consumeren

Praten

Figuur 12 Redenen bankgebruik jongeren

Figuur 13 Redenen bankgebruik ouderen

Kijkend naar de groep ouderen, gebruikt bijna de helft van deze
groep straatbankjes om te rusten, gevolgd door het kijken naar de
omgeving/mensen en praten (zie figuur 13).

o Zitten

OHond
. Omgeving/mensen kijken

!DZitten
i. Wachten
o Blowen/roken
10 Chillen/hangen
.• Rusten
o Consumeren
Praten
OHond
• Omgeving/mensen kijken I

I

Binnen de groep respondenten die geen gebruik maakten van
banken, valt op dat bijna 70% niet echt een specifieke reden heeft
om geen gebruik te maken van straatbanken. Ongeveer 5% van
deze groep geeft aan geen gebruik te maken van straatbanken
omdat ze er geen tijd voor hebben, of omdat de straatbanken vuil
zouden zijn. De complete lijst met redenen voor het niet-gebruik
van banken vind u in bijlage 111.

Aandachtspunten voor gebruik

10.1.3.

Favoriete omgeving

10.1.4.

Aan de groep respondenten is gevraagd waar zij op letten als zij
willen gaan zitten op een straatbank, waarbij zij de mogelijkheid
hadden om te kiezen uit meerdere antwoorden.

OOud
Jong

Als vervolgens gevraagd wordt naar de favoriete omgeving om te
zitten van de respondenten, waarbij ze de keus hebben uit negen
verschillende typologieën van de openbare ruimte, zien we het
volgende. De respondenten is gevraagd de verschillende
landschappen te ordenen van 1 tot en met 9, waarbij 1 stond voor
de meest favoriete, en 9 stond voor de minst favoriete omgeving.
De complete data vind u in bijlage V.
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Figuur 14 Aandachtspunten voor gebruik

Zoals te zien is in figuur 14, let men er vooral op of een straatbank
schoon en netjes onderhouden is, gevolgd door de omgeving van
de straatbank en de eventuele andere gebruikers van de
straatbank. Ook is goed te zien dat hier eigenlijk weinig verschillen
tussen jongeren en ouderen zitten; ouderen letten net wat meer op
de omgeving van de straatbank, terwijl jongeren juist wat meer op
de andere gebruikers van de straatbank letten. De exacte data vind
u in bijlage IV.

Plo ..

SI, at

laan

S;ngc l

Figuur 15 Favoriete omgeving: totaal/jong/oud

In figuur 15 is de 'gespiegelde' ordening te zien: landschapen die
favoriet zijn hebben hierin een hogere waarde. De waarden zijn
gemiddelden van de groep ouderen, de groep jongeren en de
gehele groep respondenten .

De singel is de favoriete omgeving van beide groepen
respondenten, gevolgd door respectievelijk het park en het veld.
Daarna verschillen de twee groepen respondenten; over de hele
linie komen na de drie groene stedelijke openbare ruimten de
mali, het plein en de laan. Vervolgens komen de passage, de
avenue en beduidend lager de straat.
Ouderen zitten, na de drie groene omgevingen, het liefst in de
mali, de laan en het plein, gevolgd door de avenue, de straat en
de passage. Opmerkelijk is hier, dat de passage bijzonder slecht
scoort bij ouderen, terwijl dit over de hele linie duidelijk anders
is. Jongeren daarentegen zitten, na de drie groene omgevingen,
het liefst op het plein, in de mali of in de passage. Zij sluiten af
met de laan, de avenue en de straat.
De hierboven kenmerkende driedeling van omgevingen lijkt een
telkens terugkerend verschijnsel:

•

Groene gebieden:
Singel
0
Park
0
Veld
0

•

Commerciële gebieden:
Plein
0
Mali
0
Passage
0

•

Verkeersgebieden:
Laan
0
Avenue
0
Straat
0

Opmerkelijk verschillen tussen de jongeren en ouderen zien we
vooral bij het plein en de passage, twee omgevingen die bij
jongeren beduidend hoger scoren dan bij ouderen, en bij de laan,
waar ouderen een duidelijk hogere waardering aan geven.
In het onderzoek is ook gevraagd naar de mate van
aangenaamheid, veiligheid en bereidheid tot het gebruik van een
straatbank. In de figuren 16 tot en met 18 staat de waardering van
de landschappen op de X-as, waarbij '1' staat voor minst
gewaardeerd tot '9' als best gewaardeerd. Op de V-as staat in
hoeverre de groep respondenten het met de stellingen over
aangenaamheid, veiligheid en gebruik eens waren. De waarde '1'
staat hierbij voor 'oneens', '3' staat voor 'neutraal' en '5' staat voor
'eens'. Na het totaaloverzicht is per groep respondenten ook
gekeken hoe zij over de stellingen dachten.
Opvallend in figuur 16 zijn de uitschieters bij de passage en de
laan: de passage scoort beter dan eerder uit het ordenen volgt (zie
figuur 15), terwijl de laan duidelijk slechter scoort. Kijkend naar de
aangenaamheid doet de passage het verrassend goed: hieruit blijkt
ook weer de eerder aangegeven driedeling. De groene gebieden
doen het het best, gevolgd door de commerciële gebieden. De mate
van veiligheid staat vrijwel los van de mate van aangenaamheid: de
commerciële gebieden doen het hierin vrij goed, nauw gevolgd door
de groene gebieden. De mate van gebruik van een straatbank hangt
nauw samen met de mate van aangenaamheid: men zou eerder in
de groene gebieden gebruik maken van een straatbank dan in de
commerciële gebieden. De verkeersgebieden staan overal
onderaan.
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Figuur 16 Scatterplot (aangenaam/veilig/gebruik)
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Figuur 17 Scatterplot jongeren (aangenaam/veilig/gebruik) - [aangenaam & veilig vallen bij het park samen]
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Figuur 18 Scatterplot ouderen (aangenaam/veilig/gebruik)

In figuur 17 is te zien dat ook bij de jongeren de passage een
uitschieter is, dit keer ten opzichte van de mail. De drie groene
omgevingen vinden de jongeren het aangenaamst. Tevens is te
zien dat de mate van veiligheid eigenlijk los staat van de mate
van aangenaamheid; de commerciële omgevingen doen het
hierop beter dan de groene omgevingen. Als vervolgens naar
gebruik van een straatbank gekeken wordt, valt op dat dit ook
hier weer de groene omgevingen het beter doen dan de
commerciële gebieden: de verkeersgebied en doen het op alle
drie aspecten slecht.
In figuur 18 is te zien dat de eerder genoemde driedeling niet
helemaal voor de ouderen opgaat. Zo is de mali een beetje de
vreemde eend in de bijt tussen de groene omgevingen. Dit zien
we ook bij de veiligheid: de mali doet het veruit het best, gevolgd
door de groene omgevingen. Als vervolgens naar gebruik van een
straatbank gekeken wordt, zien we wel de driedeling terug. De
groene omgevingen doen het net wat beter dan de commerciële
gebieden. Ook bij de ouderen doen de verkeersgebieden het over
het algemeen slechter.
In de volgende paragrafen zullen onderzoeksresultaten van de
verschillende omgevingen nader bekeken worden. De meest
favoriete omgeving, de singel, zal als eerste volledig besproken
worden. Vervolgens zullen per omgeving enkel de kenmerkende
verschillen getoond worden.

10.2. Onderzoeksresultaten: singel
De singel (foto 20) staat bij beide groepen respondenten op
nummer 1. In deze paragraaf zullen de gegevens gepresenteerd
worden over de voorkeur van een bank in deze omgeving. De
complete data vindt u in bijlage VI.
Figuur 19 Frame straatbank singel: totaal/jong/oud

Het valt op dat vooral ouderen een uitgesproken mening hierover
hebben. Beide groepen zien hier graag een houten frame .
Daarna is gevraagd, van welk materiaal het zitgedeelte van de
bank gemaakt zou moeten zijn (figuur 20) .

Figuur 20 Zitgedeelte straatbank singel: totaal/jong/oud
Foto 20 Singel

10.2.1.

Ontwerp

Allereerst is de respondenten gevraagd, als zij het voor het zeggen
zouden hebben, van welk materiaal een bank in deze omgeving
gemaakt zou moeten zijn (figuur 19). De figuren in deze paragraaf
laten een vergelijking zien tussen de totale groep respondenten, de
groep jongeren en de groep ouderen .

Ook hier zien we weer dat ouderen een uitgesproken mening
hierover hebben; zij zien graag een houten zitgedeelte, net als de
hele groep respondenten overigens.
De respondenten is vervolgens gevraagd welke kleur
straatbank in deze omgeving zou moeten hebben (figuur 21) .

de

Figuur 21 Kleur straatbank singel: totaal/jong/oud
Figuur 23 Positionering straatbank singel: totaal/jong/oud

Een duidelijke meerderheid prefereert in deze omgeving een
bank in de materiaaleigen kleur. Opvallend verschil tussen
jongeren en ouderen, is het aspect dat jongeren ook andere
kleuren prefereren, terwijl ouderen enkel donkergroen als andere
optie aangeven.

Het valt op dat jongeren liever een straatbank zien die geïntegreerd
is in de omgeving, terwijl ouderen liever een losse bank zien.
Gezien over de hele groep respondenten, ziet men het liefst een
losse bank.

Vervolgens is de respondenten gevraagd wat voor een leuning er
op de bank bevestigd zou moeten zijn (figuur 22).

De volgende vraag ging over de materialisering van de omgeving
van de straatbank (figuur 24).

Figuur 22 Typologie straatbank singel: totaal/jong/oud

Figuur 24 Omgeving straatbank singel: totaal/jong/oud

Hieruit blijkt dat de groep respondenten in ieder geval een
rugleuning wil; jongeren waarderen daarbij een armleuning net
iets meer dan ouderen in deze omgeving.

Ook hier is weer een groot verschil te zien tussen de groepen
respondenten . Zo zitten jongeren vooral te dubben tussen gras en
houten vlonders, terwijl ouderen toch wat duidelijker voor gras
kiezen, gevolgd door sierbestrating en beton. Over de hele linie
gezien prefereert men in deze omgeving vooral gras .

Met betrekking tot de positionering van de bank, is de
respondenten gevraagd hoe de bank ten opzichte van een andere
bank geplaatst zou moeten worden (figuur 23).

Daarna is de respondenten gevraagd naar de voorkeur voor de
ligging van het straatbankje, ten opzichte van het maaiveld (figuur

Na de bezonning, is aan de respondenten ook gevraagd hoe de
bank zou moeten staan ten opzichte van de wind (figuur 27).

25).
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DOp een verhoging

Figuur 27 Wind straatbank singel: totaal/jong/oud
Figuur 25 Hoogte straatbank singel: totaal/jong/oud

Hierover zijn de respondenten het allemaal roerend eens; de
straatbank moet zich op hetzelfde niveau bevinden als het
maaiveld.
Vervolgens is de respondenten gevraagd hoe de straatbank, met
het oog op de zon, gepositioneerd zou moeten worden (figuur 26).

Ook hier zijn beide groepen het eens; in dit landschap zien zij het
straatbankje het liefst beschut tegen de wind. Bij de jongeren
oppert een redelijk groot deel ook nog om het bankje open in het
landschap te plaatsen, terwijl dit bij de ouderen slechts minimaal
voorkomt.
Tot slot is de respondenten in deel I van de enquête gevraagd
waar het straatbankje mee gecombineerd zou moeten worden
(figuur 28).

o In de schaduw

Figuur 26 Bezonning straatbank singel: totaal/jong/oud

Beide groepen zien graag een bankje dat deels in de zon, deels in
de schaduw staat. Kenmerkend verschil tussen beide groepen, is
dat jongeren de optie in de schaduw überhaupt niet noemen, waar
ouderen dit wel doen voor deze omgeving.

DNie!

. Wel
Figuur 28 Combinatie straatbank: afvalbak/straatlantaarn/boom

De respondenten geven bij de overige mogelijkheden, een
landmark, anders of niets, aan dat dit niet van toepassing is. Het

liefst ziet men een straatbank in dit landschap gecombineerd met
een afvalbak en/of een straatlantaarn.

Veiligheid, aangenaamheid en gebruik

10.2.2.

In deel 11 van de enquête, is de respondenten gevraagd of men
zich in een bepaalde omgeving veilig zou voelen tussen 12.00 en
18.00 uur, of men het aangenaam zou vinden om in deze
omgeving te verblijven, en, indien hier een bankje zou staan, of
zij hier gebruik van zouden gaan maken (figuur 29). De waarde
'1' staat hierbij voor 'oneens', '3' staat voor 'neutraal' en '5' staat
voor 'eens'. Na het totaaloverzicht is per groep respondenten ook
gekeken hoe zij over de stellingen dachten. De complete data
vindt u in bijlage VII.
. veiligheid singel
o aangenaam singel
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Figuur 29 Veiligheid, aangenaamheid en gebruik singel

Zoals te zien is, voelt men zich over het algemeen behoorlijk veilig
in deze omgeving. Opmerkelijk is het verschil tussen jongeren en
ouderen; laatst genoemden vinden het aanzienlijk aangenamer
verpozen in dit landschap dan de jongeren. Beide groepen gaven
aan op zich wel gebruik te willen gaan maken van een bankje in
deze omgeving.

10.3. Onderzoeksresultaten: park

betonnen/natuurstenen frame. De groep respondenten in het
algemeen ziet hier graag een houten frame (figuur 30).

Het park (foto 21) staat bij beide groepen respondenten op nummer
2. In deze paragraaf zullen de kenmerkende verschillen tussen de
groepen respondenten gepresenteerd worden over de voorkeur van
een bank in deze omgeving. De complete data vindt u in bijlage VIII
en IX.

Figuur 30 Frame straatbank park: totaal/jong/oud

De jongeren in het onderzoek geven naast een houten
zitgedeelte, een duidelijke voorkeur aan voor kunststof, een
materiaal dat bij de ouderen niet eens genoemd wordt. Zij
prefereren naast hout enkel beton/natuursteen (figuur 31).

Figuur 31 Zitgedeelte straatbank park: totaal/jong/oud

Foto 21 Park

10.3.1.

Ontwerp

Wat betref het frame valt op dat hier vooral de jongeren graag een
houten frame zien; ouderen
zien
net zo graag een

Een duidelijke meerderheid prefereert in deze omgeving een bank
in een donkergroene kleur. Opvallend verschil tussen jongeren en
ouderen, is het aspect dat ouderen ook geel noemen, terwijl
jongeren deze kleur helemaal niet aangeven. Na donkergroen,
heeft men in het algemeen een voorkeur voor de materiaaleigen
kleur (figuur 32).

DGeel
. Anders

Figuur 32 Kleur straatbank park: totaal/jong/oud

Een bank geïntegreerd in de omgeving doet het het best bij beide
groepen; volgens de jongeren kan een losse bank ook, de
ouderen zien hier ook graag een andere bank tegenover de
straatbank (figuur 33).
o Geen mening

la Tegenover een andere bank

Figuur 34 Hoogte straatbank park: totaal/jong/oud

Met betrekking tot de bezonning van de straatbank verschillen
beide groepen nogal. Jongeren zien graag een bankje dat deels in
de zon, deels in de schaduw staat, met als tweede optie in de zon.
Ouderen daarentegen zien liever een bankje dat in de schaduw
staat, met als tweede optie deels in de zon, deels in de schaduw.
Laatstgenoemde komt er over de hele linie uit als meest
geprefereerd (figuur 35).

. 0 Los, niet in combinatie met een andere bank

o

Figuur 33 Positionering straatbank park: totaal/jong/oud
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. In de zon
10 Deels In de zon, deels in de schaduw
In de schaduw
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Figuur 35 Bezonning straatbank park: totaal/jong/oud

Opmerkelijk is het om te zien dat jongeren wel de optie 'op een
verhoging' noemen, terwijl alle ouderen met een mening
unaniem kiezen voor een bank op hetzelfde niveau (figuur 34).

I

10.4. Onderzoeksresultaten: veld
Het veld (foto 22) staat bij beide groepen respondenten op nummer
3. In deze paragraaf zullen de kenmerkende verschillen tussen de
groepen respondenten gepresenteerd worden over de voorkeur van
een bank in deze omgeving. De complete data vindt u in bijlage X en

XI.

Figuur 36 Frame straatbank veld: totaal/jong/oud

Uit figuur 37 blijkt dat de groep respondenten wat typologie
betreft niet specifiek een bepaalde voorkeur heeft. Jongeren
hebben net wat meer voorkeur voor een bank met zowel rug- als
armleuningen, terwijl ouderen een bank met alleen rugleuningen
net iets meer prefereren.

Figuur 37 Typologie straatbank veld: totaal/jong/oud
Foto 22 Veld

10.4.1.

Ontwerp

Te zien is dat de jongeren hier graag een houten of metalen frame
zien, terwijl ouderen vele malen liever een betonnen/natuurstenen
frame zien. De groep respondenten in het algemeen ziet hie r graag
een houten frame, nauw gevolgd door een houten frame (figuur 36) .

Kijkend naar de positionering, valt op dat de groep respondenten
behoorlijk verdeeld is (figuur 38) . Een bank geïntegreerd in de
omgeving doet het het best bij de jongeren, de ouderen zien
graag dat de straatbank los staat. Genoemde opties scoren over
de hele groep gelijk.

,

o Geen mening
• Tegenover een andere bank

10Los, niet in combinatie met een andere bank
I ~integreerd in de omge~lng

Figuur 38 Positionering straatbank vel.d: totaal/jong/oud
Figuur 40 Bezonning straatbank veld: totaal/jong/oud

Met betrekking tot de materialisering van de omgeving van de
straatbank zien we verdeeldheid (figuur 39). Zo hebben veel
jongeren geen mening over het materiaal in de omgeving van de
straatbank, en als ze wel een mening hebben heeft gras toch wel
de meeste voorkeur. Opvallend is dat de ouderen ook de optie
'anders' prefereren, waar zij vooral klinkers hebben ingevuld.
Desondanks is gras het meest wenselijk in deze omgeving.
o Geen mening
. Gras
o Gestort beton

o Houten vlonders

Figuur 39 Omgeving straatbank veld: totaal/jong/oud

Met betrekking tot de bezonning van de straatbank verschillen
beide groepen nogal (figuur 40). Jongeren zien graag een bankje
dat in de zon staat, met als tweede optie deels in de zon, deels in
de schaduw. Ouderen daarentegen zien liever een bankje dat
deels in de zon, deels in de schaduw staat, met als tweede optie
in de zon. Laatstgenoemde komt er over de hele linie uit als
meest geprefereerd.

10.5.1.

10.5. Onderzoeksresultaten: mali
De mall (foto 23) staat overall gezien op nummer 4; bij de jongeren
staat dit landschap op 5, en bij de ouderen op nummer 4. In deze
paragraaf zullen de kenmerkende verschillen tussen de groepen
respondenten gepresenteerd worden over de voorkeur van een
bank in deze omgeving. De complete data vindt u in bijlage XII en
XIII.

Ontwerp

De respondenten kiezen voor het zitgedeelte voor twee
materialen; hout en kunststof. Jongeren hebben net iets meer
voorkeur voor hout, terwijl ouderen net wat meer voorkeur
hebben voor een kunststof zitgedeelte (figuur 41).

Figuur 41 Zitgedeelte straatbank mail: totaal/jong/oud

Als we naar de positionering kijken (figuur 42), valt op dat vooral
de groep jongeren behoorlijk verdeeld is. Zij zien in deze
omgeving het liefst een bank die los staat, maar dit deze voorkeur
word nauw gevolgd door tegenover een andere bank en een
andere mogelijkheid, waarbij men op een rij als een goede
mogelijkheid noemt. De ouderen zien hier het liefst een bank los
staan, niet in combinatie met een andere bank.

Foto 23 Mali
Figuur 42 Positionering straatbank mali: totaal/jong/oud

Bijna de helft van de groep respondenten heeft niet echt een
mening over de omgeving van de straatbank. Daar waar men dat
wel heeft, kiest men vooral voor sierbestrating, wat ook terug te
zien is bij de groep jongeren . De ouderen prefereren zowel
sierbestrating als gras (figuur 43).

De ouderen kiezen vrijwel unaniem voor een bankje dat beschut is
tegen de wind (figuur 45) . De jongeren hebben niet zo'n
uitgesproken mening. Als zij mogen kiezen, kiezen zij voor een
bankje dat beschut is tegen de wind; bijna de helft van de jongeren
heeft overigens geen mening. Een bankje dat beschut staat tegen
de wind doet het in deze omgeving het best.

Figuur 43 Omgeving straatbank mali: totaal/jong/oud

Met betrekking tot de bezonning van de straatbank verschillen
beide groepen nogal (figuur 44). Jongeren hebben hier
overwegend geen mening over, en als ze hier een mening over
hebben, zien ze een straatbank het liefst deels in de zon, deels in
de schaduw.
Ouderen daarentegen hebben een wat
uitgesprokener mening. Zij zien liever een bankje dat deels in de
zon, deels in de schaduw staat, met als tweede optie in de zon .
Een bankje dat deels in de zon, deels in de schaduw staat, komt
er over de hele linie uit als meest geprefereerd.

Figuur 44 Bezonning straatbank mali: totaal/jong/oud

Figuur 45 Wind straatbank mali: totaal/jong/oud

10.6. Onderzoeksresultaten: plein
Het plein (foto 24) staat overall gezien op nummer 5; bij de
jongeren staat dit landschap op 4, en bij de ouderen op nummer 6.
In deze paragraaf zullen de kenmerkende verschillen tussen de
groepen respondenten gepresenteerd worden over de voorkeur van
een bank in deze omgeving. De complete data vindt u in bijlage XIV
en XV.

)
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Figuur 46 Kleur straatbank plein: totaal/jong/oud
Uit figuur 47 blijkt dat de groep respondenten wat typologie
betreft de voorkeur heeft voor óf een rugleuning, óf zowel een rugals armleuning. Ouderen hebben hierbij een sterkere voorkeur
voor een bank met zowel een rug- als armleuning, terwijl jongeren
een bank met rugleuning wat meer prefereren.

Figuur 47 Typologie straatbank plein: totaal/jong/oud

Foto 24 Plein

10.6.1.

Ontwerp

We zien hier een behoorlijke eensgezindheid onder de
respondenten (figuur 46). Men prefereert vooral een bank in de
materiaaleigen kleur in deze omgeving; ouderen noemen daarnaast
veelvuldig andere kleuren, passend in de omgeving.

Als we naar figuur 48 kijken, zien we dat beide groepen in deze
omgeving graag een losse bank zien. Ouderen hebben daarnaast
een voorkeur voor banken die geïntegreerd zijn in de omgeving,
terwijl jongeren ook andere opties noemen, zoals op een rij.

o Los, niet In combinatie met een andere banl(

o Geinlegreerd in de omgeving
Anders

Deels in de zon , deels in de schaduW

In de schaduw

;.Anders

Figuur 48 Positionering straatbank plein: totaal/jong/oud

Figuur 50 Bezonning straatbank plein: totaal/jong/oud

Met betrekking tot de hoogte valt op dat jongeren na op hetzelfde
niveau, ook erg graag op een verhoging zouden willen zitten
(figuur 49). Ouderen kiezen vaker voor een straatbank op
hetzelfde niveau; overall gezien doet deze variant het dan ook
het best.

De jongeren hebben een uitgesproken mening over de wind; zij zien
een bank het liefst beschut tegen de wind (figuur 51) . Ouderen
daarentegen geven naast hetzelfde antwoord vooral aan geen
mening te hebben hierover. Een bankje dat beschut staat tegen de
wind doet het in deze omgeving veruit het best.

Figuur 49 Hoogte straatbank plein: totaal/jong/oud

Figuur 51 Wind straatbank plein: totaal/jong/oud

Met betrekking tot de bezonning van de straatbank verschillen
beide groepen nogal (figuur 50). Jongeren hebben hier, in
tegenstelling tot wat we tot nu toe bij de verschillende
omgevingen zagen, overwegend een voorkeur voor een
straatbank deels in de zon, deels in de schaduw. Ouderen,
opmerkelijk genoeg, zien liever een bankje dat in de zon staat,
terwijl bij de andere omgevingen vooral ook schaduw genoemd
werd. Een bankje dat in de zon staat, komt er over de hele linie
nipt uit als meest geprefereerd, op de voet gevolgd door een
bankje deels in de zon, deels in de schaduw.

10.7. Onderzoeksresultaten: laan
De laan (foto 25) staat overall gezien op nummer 6; bij de jongeren
staat dit landschap op 7, en bij de ouderen op nummer 5. In deze
paragraaf zullen de kenmerkende verschillen tussen de groepen
respondenten gepresenteerd worden over de voorkeur van een
bank in deze omgeving. De complete data vindt u in bijlage XVI en
XVII.

Figuur 52 Frame straatbank laan: totaal/jong/oud

De respondenten kiezen voor het zitgedeelte vooral voor hout,
maar dit komt omdat de ouderen hier een bijzonder grote
voorkeur voor hebben (figuur 53). Bij de jongeren doen kunststof
en hout het even goed; zij noemen ook beton/natuursteen, terwijl
de ouderen dit niet doen.

Figuur 53 Zitgedeelte straatbank laan: totaal/jong/oud

Foto 25 Laan

10.7.1.
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De groep respondenten is lichtelijk verdeeld over het materiaal van
het frame (figuur 52). Daar waar de jongeren een voorkeur hebben
voor zowel hout als beton/natuursteen, zien ouderen het liefst een
houten bank in deze omgeving, gevolgd door beton/natuursteen en
metaal.

Als we naar de positionering van de banken kijken, zien we dat
beide groepen in deze omgeving graag een losse bank zien
(figuur 54). Ouderen hebben daarnaast een voorkeur voor banken
die geïntegreerd zijn in de omgeving, en banken met de ruggen
naar elkaar, terwijl jongeren ook wel wat zien in een andere bank
tegenover de straatbank.

Tegenover een andere bank

o Me! de rug naar een andere bank
- - - -Inlos, niet in com binalie met een andere bank

Figuur 54 Positionering straatbank laan: totaal/jong/oud
Meer dan de helft van de groep respondenten geeft aan graag
gras te zien in de omgeving van het bankje in deze omgeving
(figuur 55) . Ouderen en jongeren verschillen hierin niet zo;
jongeren hebben alleen een uitgesprokener mening, terwijl
ouderen hier niet allemaal een mening hebben.

Figuur 55 Omgeving straatbank laan: totaal/jong/oud
De jongeren hebben een uitgesproken mening over de wind; zij
zien een bank het liefst beschut tegen de wind (figuur 56).
Ouderen daarentegen geven naast hetzelfde antwoord ook aan
graag een bankje open in het landschap te zien. Een bankje dat
beschut staat tegen de wind doet het in deze omgeving veruit het
best.

Figuur 56 Wind straatbank laan: totaal/jong/oud

10.8. Onderzoeksresultaten: passage
De passage (foto 26) staat overall gezien op nummer 7; bij de
jongeren staat dit landschap op 6, en bij de ouderen op nummer 9.
In deze paragraaf zullen de kenmerkende verschillen tussen de
groepen respondenten gepresenteerd worden over de voorkeur van
een bank in deze omgeving. De complete data vindt u in bijlage
XVIII en XIX.

• Beton/natuursteen

o Kunststof
Metaal

Figuur 57 Zitgedeelte straatbank passage: totaal/jong/oud

Uit figuur 58 blijkt dat de groep respondenten wat typologie
betreft aardig verdeel.d is. Jongeren hebben een sterke voorkeur
voor een bank met zowel een rug- als armleuning, terwijl ouderen
hier graag een bank met alleen een rugleuning zien. Overall
gezien, doet een bank met zowel rug- als armleuning het het
beste.

Figuur 58 Typologie straatbank passage: totaal/jong/oud
Foto 26 Passage

10.8.1.
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De respondenten zijn nogal verdeel.d over het zitgedeelte van de
straatbank (figuur 57). Kunststof doet het het best, nipt gevolgd
door metaal en hout. Dit zien we ook bij de jongeren terug, terwijl
de ouderen duidelijk een voorkeur hebben voor metaal. Zij noemen
overigens beton/natuursteen ook als optie.

Als we naar de positionering kijken, zien we hier weer
verdeeldheid tussen de twee groepen (figuur 59) . Jongeren zien
liever een bank tegenover een andere bank staan, terwijl ouderen
hier het liefst een losse straatbank, niet in combinatie met een
andere bank zien staan; gezien over de hele groep is dit ook de
meest geprefereerde.
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LOS, niet In combinafle me! een andere bank
GeTntegreerd in de omgeving
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o Geen mening

. Verdiept

o Op hetzelfde niveau
o Op een verho ing

Figuur 59 Positionering straatbank passage: totaal/jong/oud

Figuur 61 Hoogte straatbank passage: totaal/jong/oud

Ongeveer de helft van de hele groep respondenten geeft aan
graag sierbestrating te zien in de omgeving van het bankje in
deze omgeving (figuur 60). Ouderen en jongeren verschillen
onderling wel; jongeren hebben hierover veelvuldig geen
mening, terwijl ouderen vooral veel andere materialen noemen,
die passend zouden moeten zijn bij het bestaande plaveisel.

Met betrekking tot de bezonning van de straatbank zjjn beide
groepen het behoorlijk met elkaar eens (figuur 62). Jongeren
hebben daarnaast ook wel een voorkeur voor een bank in de zon,
een optie die de ouderen helemaal niet noemen.

Deels in de zon, deels in de schaduw
In de schaduw
W Anders

Figuur 62 Bezonning straatbank passage: totaal/jong/oud
Figuur 60 Omgeving straatbank passage: totaal/jong/oud

Met betrekking tot de hoogte kiezen beide groepen het vaakst
voor een straatbank op hetzelfde niveau als het maaiveld (figuur
61). Opmerkelijk om te zien, is dat ouderen zelfs unaniem voor
deze optie kiezen, waar jongeren ook de andere opties noemen.

10.9. Onderzoeksresultaten: avenue
De avenue (foto 27) staat overall gezien op nummer 8; bij de
jongeren staat dit landschap op 8, en bij de ouderen op nummer 7.
In deze paragraaf zullen de kenmerkende verschillen tussen de
groepen respondenten gepresenteerd worden over de voorkeur van
een bank in deze omgeving. De complete data vindt u in bijlage XX
en XXI.

Figuur 63 Frame straatbank avenue: totaal/jong/oud

In figuur 64 is te zien dat de groep respondenten met betrekking
tot de typologie, een beetje verdeeld is. Jongeren hebben een
lichte voorkeur voor een bank met alleen een rugleuning, terwijl
ouderen hier een wat uitgesprokener mening over hebben . Naast
een bank met alleen een rugleuning noemen zij enkel een bank
met zowel rug- als armleuning. Overall gezien, doet een bank met
alleen een rugleuning het het beste.

0 Zowel rug- als armleuning
1o Geen leunfOÇJ~

Foto 27 Avenue

Figuur 64 Typologie straatbank avenue: totaal/jong/oud

De groep respondenten is verdeeld over het materiaal van het
frame; men ziet net zo graag een bank met een houten frame als
een bank met een metalen frame (figuur 63). Opvallend hierbij is
dat vooral de ouderen een sterke voorkeur hebben voor een houten
frame; de groep jongeren ziet liever een metalen frame, gevolgd
door een betonnen/natuurstenen frame.

Als we naar figuur 65 kijken, zien we dat de twee groepen het
erover eens zijn dat een bank hier los zou moeten staan.
Desalniettemin zijn er wel duidelijke verschillen tussen de twee
groepen. Jongeren zien, na een bank geïntegreerd in de
omgeving, het liefst een andere bank tegenover de straatbank
staan, terwijl ouderen dan liever een andere optie, zoals banken
in een rij, prefereren. Overall gezien doet een losse bank het in

10.9.1.

Ontwerp

ieder geval het beste, gevolgd door een bank geïntegreerd in de
omgeving van het landschap.

~Oop hetzelfde niveau

)

o Op een verhoging

10 Tegenover een andere bank
\

rJ,
Figuur 67 Hoogte straatbank avenue: totaal/jong/oud

• Mei de rug naar een andere bank

~ o Los, niet in co~bjnalle me~ een andere bank
10Geïniegreerd In de omgeving

'. Anders

Figuur 65 Positionering straatbank avenue: totaal/jong/oud

Ongeveer de helft van de hele groep respondenten geeft aan
graag gras te zien in de omgeving van het bankje in deze
omgeving (figuur 66). Ouderen en jongeren verschillen niet zo;
jongeren zien daarnaast namelijk, net als ouderen, graag
sierbestrating.

Met betrekking tot de bezonning van de straatbank zijn beide
groepen lichtelijk verdeeld (figuur 68); men maakt niet echt een
heel expliciete keuze voor óf een bank in de zon, óf een bank deels
in de zon, deels in de schaduw. Dit zien we ook terug binnen de
twee groepen op zich.

111 Deels in de zon , deels in de schaduw

o In de schaduw

Figuur 68 Bezonning straatbank avenue: totaal/jong/oud
• Anders

Figuur 66 Omgeving straatbank avenue: totaal/jong/oud

Met betrekking tot de hoogte kiezen beide groepen het vaakst
voor een straatbank op hetzelfde niveau als het maaiveld (figuur
67). We zien hier echter dat ouderen zelfs unaniem voor deze
optie kiezen, waar jongeren ook de andere opties noemen.

10.10. Onderzoeksresultaten: straat
De straat (foto 28) staat overall gezien op nummer 9; bij de
jongeren staat dit landschap op 9, en bij de ouderen op nummer 8.
In deze paragraaf zullen de kenmerkende verschillen tussen de
groepen respondenten gepresenteerd worden over de voorkeur van
een bank in deze omgeving. De complete data vindt u in bijlage XXII
en XXIII.

Figuur 69 Zitgedeelte straatbank straat: totaal/jong/oud

In figuur 70 is te zien dat de groep respondenten behoorlijk op
één lijn ligt wat betreft typologie. Jongeren hebben een sterkere
voorkeur voor een bank met alleen een rugleuning, terwijl
ouderen zitten te dubben tussen een bank met alleen een
rugleuning en een bank met zowel een rug- als armleuning.
Overall gezien, doet een bank met alleen een rugleuning het het
beste.

~,_.
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• Alleen armleuning
o Zowel rug- als armleuning
o Geen leuni ~n

Figuur 70 Typologie straatbank straat: totaal/jong/oud
Foto 28 Straat

10.10.1.
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De respondenten zijn het over het zitgedeelte eens: het zitvlak zou
van hout moeten zijn, gevolgd door kunststof, dat het ook goed bij
de ouderen doet (figuur 69). De jongeren zijn wat meer verdeeld; zij
noemen vooral hout als optie, maar dit wordt gevolgd door zowel
metaal als kunststof.

Figuur 71 laat zien dat de twee groepen het erover eens zijn dat
een bank hier los zou moeten staan. Er zijn echter wel verschillen
tussen de twee groepen. Jongeren zien, na een bank geïntegreerd
in de omgeving, ook wel graag een andere bank tegenover de
straatbank staan, terwijl ouderen daar eigenlijk niet zo'n
uitgesproken mening over hebben. Overall gezien doet een losse
bank het in ieder geval het beste, gevolgd door een bank
ge·'ntegreerd in de omgeving van het landschap.

CSVL

I_ Tegenover een andere bank
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Los. niet in combinalie m eI een andere bank

o Gel'ntegreerd in de omgeving
• Anders

Figuur 73 Hoogte straatbank straat: totaal/jong/oud

Figuur 71 Positionering straatbank straat: totaal/jong/oud

Met betrekking tot het materiaal in de omgeving van de
straatbank heerst er verdeeldheid (figuur 72). Een groot deel van
de respondenten had hierover geen mening. Respondenten met
een mening zien het liefst gras of sierbestrating in dit landschap.
Jongeren hebben, opmerkelijk genoeg, een grote voorkeur voor
houten vlonders, een optie die de ouderen niet eens noemen. De
ouderen daarentegen hebben een voorkeur voor gras, gevolgd
door sierbestrating.

Met betrekking tot de bezonning van de straatbank liggen beide
groepen behoorlijk op één lijn; men kiest hier vooral voor een bank
deels in de zon, deels in de schaduw (figuur 74). Dit zien we ook
terug binnen de twee groepen op zich; ouderen zien daarnaast ook
wel wat in een bank in de schaduw.

. In de zon

o Deels in de zon, deels in de schaduw
~a
~d~
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Figuur 74 Bezonning straatbank straat: totaal/jong/oud

Figuur 72 Omgeving straatbank straat: totaal/jong/oud

Met betrekking tot de hoogte kiezen beide groepen duidelijk voor
een straatbank op hetzelfde niveau als het maaiveld (figuur 73).
We zien hier weer dat ouderen unaniem voor deze optie kiezen,
waar jongeren ook veelvuldig geen mening hebben.

10.11. Samenvattend
Uit de kenmerken van de respondenten blijkt dat de opbouw van de
groep ondervraagden vrij representatief is voor alle mannen en
vrouwen in Nederland (49,5% respectievelijk 50,5%). De
verdelingen jongeren en ouderen is fiftyfifty, wat logischerwijs volgt
uit de verdeling van de enquêtes.
Kijkend naar de twee groepen respondenten zien we een duidelijk
verschil in de frequentie van gebruik: jongeren zitten vooral
maandelijks op een straatbank, terwijl ouderen toch ook vaak
wekelijks op een bank plaatsnemen . In de redenen hiervoor
verschillen de groepen ook flink: daar waar de jongeren vooral
aangeven te zitten om te rusten, te wachten en te blowen/roken
geven ouderen aan een straatbank vooral te gebruiken om te
rusten, naar de omgeving te kijken en om met andere gebruikers te
praten. Wat betreft de aandachtspunten voor het zitten gaan liggen
de twee groepen behoorlijk op één lijn: er wordt vooral op het
schoon zijn en het onderhoud van de bank gelet.
Binnen de negen omgevingen die voorgelegd zijn aan de groepen
respondenten scoren de groene omgevingen (singel, park en veld)
het beste bij beide. De commerciële gebieden (plein, mali en
passage) volgen dan, gevolgd door de verkeersgebieden (laan,
avenue en straat): er zit een groot verschil tussen de waardering
van het plein en de passage tussen jongeren en ouderen, deze
commerciële gebieden scoren beduidend beter bij de jongeren. Bij
de mate van aangenaamheid en veiligheid van een landschap en
het gebruik van een straatbank in de desbetreffende omgeving is de
driedeling terug te zien. De veiligheid van een omgeving staat bij
beide groepen los van de mate van aangenaamheid: gebruik van
een straatbank hangt echter wel sterk samen met de mate van
aangenaamheid voor beide groepen.

Als de respondenten gevraagd wordt om zelf een bank te
ontwerpen voor een omgeving, vallen er enkele dingen op.
Zo kiezen zowel de jongeren als de ouderen vrijwel unaniem voor
een metalen frame in de commerciële gebieden en de straat. De
jongeren geven daarnaast aan een metalen frame te prefereren op
het veld en bij de avenue, terwijl de ouderen bij de groene
omgevingen vooral een betonnen frame prefereren (behalve bij de
singel). In de andere gevallen noemen beide groepen hout als
goede mogelijkheid. Wat betreft het materiaal van de zitting
kiezen de groepen vooral voor hout, met uitzondering van de
mail, de laan en de passage: hier zijn kleine verschillen tussen de
jongeren en de ouderen .
Jongeren en ouderen zien het liefst een straatbank in de
materiaaleigen kleur, behalve in het park waar ze beiden het liefst
een groene bank zouden willen plaatsen.
Wat typologie betreft moet de bank op zijn minst een rugleuning
hebben, bij enkele omgevingen geven de jongeren (singel en veld)
of ouderen (plein en passage) aan ook graag een armleuning te
hebben .
Beide groepen zien de bank het liefst losstaand: jongeren geven
bij de groene omgevingen aan de bank liever geïntegreerd in de
omgeving te zien. Ouderen zien alleen in het park een bank liever
geïntegreerd in de omgeving.
Met betrekking tot de omgeving van de straatbank valt op dat
beide groepen in de commerciële gebieden het liefst
sierbestrating zien. In de overige gevallen geven ze de voorkeur
aan gras: de jongeren vormen met een voorkeur voor houten
vlonders in de straat en de singel hierop een lichte uitzondering.

Wat betreft de hoogte van de bank ten opzichte van het maaiveld,
hebben beide groepen een voorkeur voor een bank op hetzelfde
niveau: alleen op het plein geven jongeren veelvuldig aan
eventueel op een verhoging te willen zitten. Hetzelfde geldt
eigenlijk voor de plaatsing met betrekking tot de wind : beide
groepen willen graag dat het bankje beschut staat.
Met betrekking tot de bezonning van de bank is een bank deels
in de zon, deels in de schaduw het meest gekozen alternatief. Als
het echter om een veld gaat zitten jongeren liever in de zon,
terwijl ouderen juist op een plein graag in de zon zitten: als het
om een laan gaat zitten beide groepen graag in de zon.
Naast de genoemde verschillen tussen de landschappen, zijn er
ook verschillen tussen de groepen op zich. De typerende
verschillen zijn hiervoor besproken per ontwerpaspect, de
typerende verschillen per omgeving staan visueel toegelicht in de
paragrafen van dit hoofdstuk.

11.

Modellen banken

Op basis van de informatie die verkregen is met de enquêtes, is het
mogelijk om de voorkeur van de respondenten voor bepaalde
kenmerken van bankjes te bepalen en het meest optimale bankje
per type omgeving te bepalen. De theorie is gebaseerd op Van
Schaijk (1998) en staat in hoofdstuk 9. In deel 11 van de enquête is
aan elk van de respondenten gevraagd om per landschap een keuze
te maken uit drie sets bestaande uit drie mogelijke straatbanken .
Deze straatbanken verschillen van elkaar op een aantal variabelen
zoals staat omschreven in hoofdstuk 9. Bij elk landschap zijn in
totaal telkens negen straatbanken weergegeven, onderverdeeld in
willekeurige sets van 3, met daarnaast nog een optie "geen
straatbank" . De respondent is gevraagd telkens één alternatief per
set te kiezen. Door het hierdoor gemeten keuzegedrag van de groep
respondenten met behulp van een wiskundig model in verband te
brengen met de waarden van de variabelen, kan achterhaald
worden in hoeverre elk van de variabelen afzonderlijk van invloed
zijn op het keuzegedrag door het gebruik van experimental designs.
In hoofdstuk 9 is de methode van onderzoek toegelicht en is
beschreven hoe de modellen zijn gespecificeerd.
Er zal in paragraaf 11.1 eerst een inleiding gegeven worden op het
schatten van de modellen. Vervolgens zullen er in paragraaf 11.2
modellen geschat worden voor alle landschappen, waarbij de
formules uit hoofdstuk 9 nader toegelicht worden met een
voorbeeld. Daarna zal in paragraaf 11.3 het model voor de jongeren
behandel.d worden, gevolgd door het model voor de ouderen in
paragraaf 11.4. In de volgende paragrafen worden de modellen voor
de verschillende landschappen behandeld: paragraaf 11.5 de
singel, paragraaf 11.6 het park, paragraaf 11.7 het veld, paragraaf
11.8 de mali, paragraaf 11.9 het plein, paragraaf 11.10 de laan,
paragraaf 11.11 de passage, paragraaf 11.12 de avenue en

afsluiting in paragraaf 11.13 de straat. I n paragraaf 11.14 worden
de conclusies besproken, waarbij ook aandacht zal zijn voor de
kenmerkende verschillen tussen de landschappen en wat men nu
eigenlijk met de onderzoeksresultaten kan .

Materiaaleigen
Geel (licht)
Groen (donker)
Rho-Square
0,095
Tabel 11-1 De deelnutten in het model
voor alle landschappen (bijlage XXIV)

Kleurgebruik

11.1. Modellen voor alle landschappen
In deze paragraaf zullen de modellen worden besproken die
geschat zijn over alle landschappen, zowel voor de hele groep
respondenten als de twee specifieke groepen. Nadat de modellen
besproken zijn, zullen deze met elkaar vergeleken worden, zodat
een totaalbeeld wordt verkregen.

11.1.1.

Het model voor alle landschappen

De kans dat iemand voor een bepaalde straatbank kiest, wordt
beïnvloed door de volgende variabelen:
•
•
•
•

Het materiaal van de bank;
De typologie van de bank;
De vormgeving van de bank;
Het kleurgebruik van de bank.

In de tabel 11-1 staat per variabele beschreven wat het deelnut van
een specifiek niveau is.
'{ariabele
Constante

niveau

deelnut
1,600

Materiaal

Hout
Steen
Metaal

0,109
0,001
·0 ,110

Typologie

Geen leuning
Alleen rugleuning
Rug- en armleuning

-0,135
-0,003
0,138

Vormgeving

Historisch
Neutraal
Modern

·0 ,055
0,037
0,018

0,109
-0,055
-0,054

Om te kijken welke variabele de meeste invloed heeft bij de
respondenten moet naar de range van de deelnutten gekeken
worden. De range is het verschil tussen de hoogste en de laagste
waarde binnen de deelnutten van een variabele. Vervolgens is het
mogelijk dit procentueel weer te geven ten opzichte van alle
variabelen, waardoor duidelijk wordt hoe groot het belang is van
een variabele (tabel 11-2).
Variabele
Materiaal
Typologie
Vormgeving
Kleurgebruik

Hool!ste deelnut
0,109
0,138
0,037
0 ,109

Laal!ste deeln ut
-0 ,110
-0,135
·0,055
·0 ,055
Totaal

RanJ(.e
0 , 219
0,273
0,092
0,164
0,748

%
29,3
36,5
12,3
21,9
100

Tabel 11- 2 Bepaling belang variabele

Elke variabele, los van de invulling, draagt in een bepaalde mate
bij aan de uiteindelijke beoordeling. Een evenredige invloed op de
beoordeling zou betekenen dat elk kenmerk voor 1/4 deel ofwel
25% zou scoren . Uit tabel 11-2 blijkt echter dat er kenmerken zijn
die een onevenredig groot aandeel hebben in de beoordeling. Zo
is te zien dat de respondenten meer belang hechten aan de
typologie (36,5%) en het materiaal (29,3%) dan aan kleurgebruik
(21,9%) en vormgeving (12,3%).
De Rho-Square heeft voor dit model een waarde van 0,095: deze
waarde geeft de Goodness-of-fit aan . De waarde van de Rho
Square voor dit model is laag. Binnen Limdep bestaat de optie om

Latent (lass Modellen op te stellen (zie paragraaf 9.3.6), waarbij
het programma rekening houdt met subgroepen die een
verschillende voorkeur zouden kunnen hebben.
Het meest optimale aantal groepen dat NLogit/Limdep zo uit kon
rekenen was drie: een groter aantal levert slechts kleine
verbeteringen op binnen de modellen. De waarden van de
deelnutten voor de drie groepen zijn weergegeven in tabel 11-3.
'rockers'

'metal-fans'

2,407

2,543

'nietzitters'
0,602

Hout
Steen
Metaal

0,055
0 ,095
-0,150

0,101
-0,204
0,103

0,227
0,084
·0,311

Geen leuning
Alleen rugleuning
Rugen
armleuning

-0,132
-0,021
0,153

-0,152
0,124
0,028

0,024
-0,220
0,196

Vormgeving

Historisch
Neutraal
Modern

-0 ,079
0,022
0,057

-0,103
-0,027
0,130

-0,003
0,106
·0,103

Kleurgebruik

Materiaaleigen
Geel (licht)
Groen (donker)

Rho-Square

0,346

0,068
0,253
-0,321
43%

0,217
-0,451
0,234
31%

-0,005
-0,026
0,031
26%

niveau

Variabele
Constante
Materiaal

Typologie

Tabel 11-3 De deelnutten van 3 groepen
in het model voor alle landschappen (bijlage XXV)

Aangezien de Rho Square nu 0,346 is, kan er van uitgegaan
worden dat dit model ruim voldoende in staat is om het keuze
gedrag te voorspellen .

Er zijn drie duidelijke groepen te onderscheiden:
•
•
•

de' rockers: l.iefhebbers van een stenen bank in een gele
(lichte) kleur;
de' metal-fans': liefhebbers van een metalen bank, modern
vormgegeven in een groene kleur;
de' niet-zifters': niet zulke liefhebbers van straatbanken,
maar als er toch gezeten moet worden het liefst op een
houten bank met rug- en armleuning.

Ook nu is het weer mogelijk om met behulp van de range het belang
van een variabele te bepalen voor de drie groepen (tabel 11-4).
Variabele
Materiaal
Typologie
Vormgeving
Kleurgebruik

Totaal
29,3%
36,5%
12,3%
21,9%

Rockers
26,7%
31,0%
14,8%
275%

Metal-fan~

Niet-~itters

20,5%
18,4%
15,5%
45,6%

44,1%
34,1%
17,1%
4,7%

Tabel 11-4 Gemiddeld belang per variabele
in de waardering van een bank over alle landschappen

Bij de 'rockers' speelt vooral de typologie een belangrijke rol,
hiervoor wordt het hoogste gemiddeld belang gevonden. De
'rockers' zien het meest in een stenen bankje, met rug- en
armleuning, dat modern vormgeven is in een groene (donkere) kleur
(bankje 1).
De' metal-fans' letten erg op de kleur: de overige kenmerken achten
zij ten opzichte van het gemiddelde van alle groepen minder
belangrijk. Zij zouden het liefst een metalen bankje zien, met alleen
een rugleuning, dat modern vormgeven is in een groene (donkere)
kleur (bankje 2).

De 'niet-zifters' tot slot hechten veel belang aan het materiaal en
de typologie. Zij zien het liefst een bankje van hout, met rug- en
armleuning, modern vormgegeven in een groene (donkere) kleur
(bankje 3).
De zitconstante verschilt bij de 'rockers' en de 'metal-fans' niet
veel; zij hebben duidelijk een grotere behoefte aan een
zitgelegenheid dan de' niet-zifters:

VbankieJ = 2,407 + (1 *0,055) + (0*0,095) + (-1 *-0, 132) + (-1 *-0,021)

+ (0*-0,079) + (1 *0,022) + (-1 *0,068) + (-1 *0,253) = 2,316
Het is nu mogelijk om voor elk van de voorkeurbankjes van de drie
groepen te bepalen hoe groot de kans is dat men een bepaald
bankje kiest met behulp van formule (4) .
Pbankjel = exp (2,965) / [exp (2,965) + exp (1,972) + exp (2,316)] =

0,528 * 100% = 52,8%
De kans dat iemand een bepaalde bank kiest wordt volgens formule
(4) berekend. Hiervoor is het eerst noodzakelijk het nut voor het
straatbankje te berekenen volgens formule (3).
Voor de groep' rockers'zal het gebruik van deze formules toegelicht
worden. Allereerst het bankje waar de groep zelf de meeste
voorkeur voor heeft (STEEN-RUG&ARM-MODERN-GEEL). De waarden
die in deze formule gebruikt worden komen uit tabel 9-4 en 11-3.
Vbankjel = 2,407 + (0*0,055) + (1 *0,095) + (-1 *-0, 132) + (-1 *-0,021) +

(-1 *-0,079) + (-1 *0,022) + (0*0,068)+ (1 *0,253) = 2,965
Het volgende bankje waar het nut voor berekend zal worden voor
het segment' rockers', is het bankje dat de groep' metal-fans' de
meeste voorkeur hebben (METAAL-RUG-MODERN-GROEN) .

Pbankje2 = exp (1,972) / [exp (2,965) + exp (1,972) + exp (2,316)] =

0,196* 100%= 19,6%
PbankjeJ = exp (2,316) / [exp (2,965) + exp (1,972) + exp (2,316)] =
0,276 * 100% = 27,6%
In het voorgaande voorbeeld is het traject toegelicht op basis van
de afgeronde waarden uit tabel 11-3: hetzelfde principe is voor de
overige groepen toegepast (tabel 11-5). De banken zijn eerder al
omschreven: de gebruikskans is per bank voor alle drie de
groepen weergegeven. De gebruikskans van '1' is de kans dat de
'rockers' kiezen voor de bank, de gebruikskans van '2' is de kans
dat de 'metal-fans' kiezen voor de bank en de gebruikskans van
'3' tot slot is de kans dat de 'niet-zifters kiezen voor de bank.

(-1 *-0,079) + (-1 *0,022) + (-1 *0,068) + (-1 *0,253) = 1,972

voorkeur
bank 1

Tot slot zal het nut voor het bankje uitgerekend worden waar de
'niet-zifters' de meeste voorkeur voor hebben (HOUT-RUG&ARM NEUTRAAL-GROEN).

keomerken
materiaal
typologie
vormgeving
kleurgebruik

steen
rug- en armleuning
modern
geel (licht)

bank 2

materiaal
typologie
vormgeving
kleurgebruik

metaal
rugleuning
modern
groen (donker)

Vbankje2 = 2,407+ (-1*0,055) + (-1*0,095)+ (0*-0,132)+ (1*-0,021)+

eebruikkans
1) 52,8%
2)15,9%
3) 33,6%

1) 19,6%
2) 47,4%
3) 15,8%

1) 27,6%
hout
rug- en arm leuning 2) 36,7%
3) 50,6%
neutraal
groen (donker)
Tabel 11-5 De kans op de keuze voor een specifieke bank

bank 3

materiaal
typologie
vormgeving
kleurgebruik

Het is duidelijk te zien dat de bank waar de 'niet-zitters' een
voorkeur voor hebben (bank 3) ook door de andere twee
segmenten veelvuldig gekozen zou worden. Een bank van hout,
met rug- en armleuning, neutraal vormgegeven in een groene
(donkere) kleur wordt door minstens 25% van elk segment
gekozen.
Het is overigens niet mogelijk om een relatie weer te geven
tussen de drie getoonde groepen en de leeftijdsopbouw. Daarom
zal in de komende twee subparagrafen dit principe herhaald
worden voor de twee te onderzoeken groepen; de jongeren en de
ouderen.

11.2.

Het model voor de jongeren

Typologie

Geen leuning
Alleen rugleuning
Rug·
en
armleuning

-0,200
0,161
0,039

·0,118
0,014
0,104

0,011
-0,156
0,145

Vormgeving

Historisch
Neutraal
Modern

-0,055
-0,100
0,155

-0,163
0,021
0,142

0,107
0,039
-0,146

In deze paragraaf zal eerst zal de hele groep jongeren bekeken
worden (tabel 11-6).
Variabele
Constante

niveau

deelnut
1,592

Materiaal

Hout
Steen
Metaal

0,099
0,012
-0,111

Typologie

Geen leuning
Alleen rugleuning
Rug· en armleuning

-0,121
·0,010
0,131

Vormgeving

Historisch
Neutraal
Modern

-0,034
0,011
0,023

Materiaaleigen
0,192
0,182
0,055
0,083
Geel (licht)
-0,647
0,182
-0,138
Groen (donker)
0,455
·0,364
36%
RhoSquare
0,341
21"10
43%
Tabel 11-7 De deelnutten van 3 groepen jongeren
in het model voor alle landschappen (bijlage XXVII)

Kleurgebruik

Aangezien de Rho Square 0,341 is, kan er van uitgegaan worden
dat dit model voldoende in staat is om het keuze gedrag van de
ongeren gezien over alle landschappen te voorspellen. Op basis
van de range van de deelnutten, is het wederom mogelijk het
gemiddeld belang van de groepen te bepalen (tabel 11-B).

Kleurgebruik

Materiaaleigen
0,092
Geel (licht)
-0,012
Groen (donker)
-0,080
Rho-Square
0,092
Tabel 11-6 De deelnutten in het model
voor jongeren voor alle landschappen (bijlage XXVI)

In dit model is de waarde van de Rho-Square laag, vandaar dat ook
hier Latent (lass Modellen geschat gaan worden (tabel 11-7).
Vari~bele

niveau

Constante
Materiaal

Hout
Steen
Metaal

g[oenen

modernen

3,139

3,593

nietzitters
0,578

0,065
-0,205
0,140

-0,020
0,117
-0,097

0,199
-0,042
-0,157

Niet-zitters
Variabele
Totaal
Groenen
Modernen
20,4"10
16,7"10
16,6"10
31,5"10
Materiaal
Typologie
41,7"10
17,5"10
17,3%
26,6"10
Vormgeving
9,4"10
23,7"10
23,7"10
22,4"10
Kleurgebruik 28,5"10
53,4%
42,4%
19,5%
Tabel 11-8 Gemiddeld belang per variabele voor jongeren
in de waardering van een bank over alle landschappen

Binnen de 'groenen' speelt vooral de kleur een belangrijke rol
(53,4%), gevolgd door de vormgeving (23,7%); hiervoor worden
de hoogste deelnutten gevonden. De 'groene' jongeren zien het
meest in een metalen bankje, met rug- en armleuning, dat modern
vormgeven is in een groene (donkere) kleur.

De' modernen' letten ook flink op de kleur (42,4%), gevolgd door
de vormgeving (23,7%). Zij zouden het liefst een stenen bankje
zien, met rug- en armleuning, dat modern vormgeven is in de
materiaal eigen kleur.
Tot slot hechten de 'niet-zifters' onder de jongeren veel belang
aan het materiaal (31,5%). Zij zien het liefst een bankje van hout,
met zowel een rug- als armleuning, historisch vormgegeven in
gele (lichte) kleur.
De zitconstante verschilt bij de 'groenen' en de' modernen' niet
veel; zij hebben duidelijk een grotere behoefte aan een
zitgelegenheid dan de' niet-zifters'onder de jongeren.
Het is nu mogelijk om voor elk van de voorkeurbankjes van de
drie groepen jongeren te bepalen hoe groot de kans is dat men
een bepaald bankje kiest (tabel 11-9).
voorkeur
bank 1-j

kenm~rke!l

materiaal
typologie
vormgeving
kleurgebruik

metaal
rugleuning
modern
groen (donker)

bank2-j

materiaal
typologie
vormgeving
kleurgebruik

steen
rug- en armleuning
modern
materiaaleigen

bank 3-j

materiaal
typologie
vormgeving
kleurgebruik

hout
rug- en armleuning
historisch
geel (licht)
Tabel 11-9 De kans op de keuze voor een specifieke

e:ebruikkans
l-j) 58,7%
2-j) 20,6%
3·j) 16,8%

l-j) 28,3%
2-j) 48,3%
3-j)31%

l-j) 13,0%
2-j)31,1%
3-j) 52,2%

bank bij jongeren

De bank van de 'modernen' zal het meest door de groep jongeren
gekozen worden (minimaal 25% per segment); dit is een beduidend
andere bank als de bank die het over alle landschappen en beide
groepen respondenten het het beste doet.

Typologie

Geen leuning
Alleen rugleuning
Rugen
armleuning

-1,172
0,966
0,206

-0,117
-0,107
0,224

-0,142
0,246
-0,104

Vormgeving

Historisch
Neutraal
Modern

-0,479
-0,367
0,846

-0,013
0,044
-0,031

-0,179
-0,013
0,192

11.3. Het model voor de ouderen
In deze paragraaf zal eerst de hele groep ouderen bekeken worden
(tabel 11-10) voor er Latent (lass Modellen geschat zullen worden.
'iariabele
Constante

niveau

deelnut
1,592

Materiaal

Hout
Steen
Metaal

0,099
0,012
·0,111

Typologie

Geen leuning
Alleen rugleuning
Rug· en armleuning

·0,121
·0,010
0,131

Vormgeving

Historisch
Neutraal
Modern

-0,034
0,011
0,023

Materiaaleigen
0,070
0,276
0,342
-1,234
-0,174
Geel (licht)
0,255
0,104
-0,531
0,892
Groen (donker)
Rho-Square
0,372
3%
73%
24%
Tabel 11-11 De deelnutten van 3 groepen ouderen
in het model voor alle landschappen (bijlage XXIX)

Kleurgebruik

De Rho Square is hier 0,372, er kan dus van uitgegaan worden dat
dit model voldoende in staat is om het keuze gedrag van de
ouderen gezien over alle landschappen te voorspellen. Op basis
van de range van de deelnutten, is het ook hier mogelijk het
gemiddeld belang van de groepen te bepalen (tabel 11-12).

Kleurgebruik

Materiaaleigen
0,092
Geel (licht)
-0,012
Groen (donker)
-0,080
Rho-Square
0,097
Tabel 11-10 De deelnutten in het model
voor ouderen voor alle landschappen (bijlage XXVIII)

r---------~----~----------_.----------~--------~

Variabele
Materiaal
Typologie
Vormgeving
Kleurgebruik

In dit model is de waarde van de Rho-Square laag, vandaar dat ook
hier Latent (lass Modellen geschat gaan worden (tabel 11-11).
Variabele
Constante

niveau

elltremen
30,668

I!:evarieerden
1,754

illQdernen
1,731

Materiaal

Hout
Steen
Metaal

-0,780
-0,513
1,293

0,178
0,006
-0,184

0,019
0,105
-0,124

Totaal
30,4%
36,5%
8,2%
24,9%

Extremen
27,1%
27,9%
17,3%
27,7%

Gevarieerden
34,3%
32,3%
7,1%
26,3%

Modernen
12,8%
21,6%
20,7%
44,9%

Tabel 11-12 Gemiddeld belang per variabele voor ouderen
in de waardering van een bank over alle landschappen

Binnen de 'extremen', wat overigens een segment is van 3%
binnen de hele groep ouderen, speelt vooral typologie (27,9%),
kleurgebruik (27,7%) en materiaal (27,l%)een belangrijke rol,
hiervoor worden de hoogste deelnutten gevonden. De 'extremen'
zien het meest in een metalen bankje met rugleuning, dat modern
vormgeven is in een groene (donkere) kleur.

bank 3-0

De 'gevarieerden' letten naast het materiaal (34,3%) en de
typologie (32,3%) ook vrij veel op het kleurgebruik (26,3%),
hoewel zij hier minder belang aan hechten dan de andere twee
segmenten. Zij zouden het liefst een houten bankje zien, met rugen armleuning, dat neutraal vormgegeven is in een groene
(donkere) kleur; dit is tevens het bankje dat het binnen de hele
groep respondenten het het beste doet over alle landschappen
samen.
De 'modernen' tot slot hechten veel belang aan het kleurgebruik
(44,9%) en de typologie (21,6%). Zij zien het liefst een bankje
van steen met rugleuning, modern vormgegeven in de
materiaaleigen kleur.
De zitconstante verschilt bij de 'gevarieerden' en de 'modernen'
niet veel; de 'extremen' hebben echter een vele malen grotere
behoefte aan een straatbankje. Het is nu mogelijk om voor elk
van de voorkeurbankjes van de 3 segmenten ouderen te bepalen
hoe groot de kans is dat men een bepaald bankje kiest (tabel 11-

13).

voorkeur
bank 1-0

bank 2-0

ke!lmerk~n

materiaal
typologie
vormgeving
kleurgebruik

metaal
rugleuning
modern
groen (donker)

materiaal
typologie
vormgeving
kleurgebruik

hout
rug- en armleuning
neutraal
groen (donker)

e:ebruikkans
1-0) 89,9%
2-0)23,1%
3-0) 22,3%

1-0) 1,6%
2-0) 49,9%
3-0) 14,8%

steen
1-0) 8,5%
rugleuning
2-0) 27,0%
modern
3-0) 62,9%
maleriaaleiEfen
..
..
Tabel 11-13 De kans op de keuze voor een specifieke bank biJ ouderen
materiaal
typologie
vormgeving
kleurgebruik

Het is opmerkelijk om te zien, dat ook bij ouderen niet de bank die
overall gezien de meest gekozen bank zou zijn, het het beste doet,
maar weer een hele andere (net als bij de jongeren).

11.4. Model voor landschap: singel
In deze paragraaf zal het model worden besproken dat geschat is
voor de singel, zowel voor de hele groep respondenten als de twee
specifieke groepen.

11.4.1.

Model singel

Zoals eerder beschreven, zullen we nu gaan bekijken of er tussen
de groep jongeren en ouderen verschillen bestaan voor het model
singel (tabel 11-14).
Variabele
Constante

niveau

overall
2,843

ion!!'eren
3,103

Quderen
2,629

Materiaal

Hout
Steen
Metaal

0,207
-0,219
0,012

0,131
-0,229
0,098

0,256
-0 ,211
-0,045

Typologie

Geen leuning
Alleen rugleuning
Rug- en armleuning

-0,163
-0,049
0,212

-0,231
-0,023
0,254

-0,116
-0,067
0,183

Vormgeving

Historisch
Neutraal
Modern

0,028
-0,003
-0,025

0,055
-0,041
-0,014

0,005
0,026
-0,031

Kleurgebruik

Materiaaleigen
Geel (licht)
Groen (donker}

-0,055
-0,207
0,262
0,180

-0,174
-0,168
0,342
0,189

0,056
-0,245
0,189
0,164

Rho-Square

Tabel 11-14 De deelnutten van de groepen
in het model singel (bijlage XXX tlm XXXII)

Het verschil tussen jongeren en ouderen komt alleen naar voren bij
de variabele "vormgeving". jongeren zouden eerder voor een
historisch vormgegeven bank kiezen, terwijl ouderen eerder een

neutraal vormgegeven bank zouden kiezen. Wat betreft
"materiaal", "typologie" en "kleurgebruik" kiezen ze voor
dezelfde opties: hout met zowel een rug- als armleuning in een
(donkere) groene kleur.
Variabele

BelanI!' Ln waarderindlo~l!')

Belan!!' in waarderin!!' (oud)

Materiaal

24,7%

37,2%

Typologie

33,3%

23,8%

6,6%

4,5%

35,4%

34,5%

Vormgeving
Kleurgebruik

Tabel 11-15 Gemiddeld belang per variabele
in de waardering van een bank (singel)

Uit tabel 11-15 blijkt dat er kenmerken zijn die een onevenredig
groot aandeel hebben in de beoordeling. Hierbij zien we een klein
verschil tussen jongeren en ouderen. Ouderen letten net wat meer
op het materiaal (37,2%) in tegenstelling tot de jongeren (34,7%).
Wat betreft de overige variabelen scoren de groepen vrijwel gelijk:
het kleurgebruik is het belangrijkste, terwijl men aan de
vormgeving vrijwel geen belang hecht.

zouden prefereren. Bij de overige variabelen kiezen ze als volgt: een
houten bank met rug- en armleuning in een groene (donkere) kleur.

11.5. Model voor landschap: park
In deze paragraaf zal het model worden besproken dat geschat is
voor het park, zowel voor de hele groep respondenten als de
twee specifieke groepen.

11.5.1.

Model park

Zoals eerder beschreven, zullen we nu gaan bekijken of er tussen
de groep jongeren en ouderen verschillen bestaan voor het
model park (tabel 11-16).
Variabele
Constante

niveau

overall
2,038

ionl!'eren
2,164

oyderen
1,909

Materiaal

Hout
Steen
Metaal

0,143
-0,150
0,007

0,093
-0,095
0,002

0,120
-0,206
0,086

Typologie

Geen leuning
Alleen rugleuning
Rug- en armleuning

-0,190
·0,012
0,202

-0,197
0,065
0 ,132

·0,185
-0,081
0,266

Vormgeving

Historisch
Neutraal
Modern

-0,045
0,005
0,040

0,039
-0,081
0,042

-0,160
0,120
0,040

Kleurgebruik

Materiaaleigen
Geel (licht)
Groen (donker)

-0,073
-0,222
0,295
0,135

0,011
·0,256
0,245
0,131

-0,147
-0,207
0,354
0,136

Rho-Square

Tabel 11-16 De deelnutten van de groepen
in het model park (bijlage XXXIII t/m XXXV)

Het verschil tussen jongeren en ouderen komt hier wederom
slechts bij één variabele naar voren. Jongeren zouden eerder voor
een moderne bank kiezen, terwijl ouderen een neutrale bank

Variabele

BeianI!' in waarderinl!' (jonI!')

BeianI!' in waarderinl!' (oud)

Materiaal

16,5%

20,1%

Typologie

28,8%

27,8%

Vormgeving

10,8%

17,3%

43,9%

34,7%

Kleurgebruik

Tabel 11-1? Gemiddeld belang per variabele
in de waardering van een bank (park)

In tabel 11-17 is te zien dat er kenmerken zijn die een onevenredig
groot aandeel hebben in de beoordeling. Hierbij zien we vrijwel
geen verschil tussen jongeren en ouderen. Beide groepen hechten
weer het meeste belang aan het kleurgebruik en het minste aan
vormgeving.

11.6. Model voor landschap: veld
In deze paragraaf zal het model worden besproken dat geschat is
voor het veld, zowel voor de hele groep respondenten als de twee
specifieke groepen.

11.6.1.

gele kleur kiezen, terwijl ouderen eerder een stenen bank met
rug- en armleuning, modern vormgegeven in de materiaaleigen
kleur zouden kiezen.
Variabele

Belan!! in waarderin!! (ion!!)

Belan!! in waarderinl! (oud)

Materiaal

40,5%

40,8%

Typologie

15,8%

33,5%

Vormgeving

22,1%

15,9%

21,6%

9,8%

Model veld

Zoals eerder beschreven, zullen we nu gaan bekijken of er tussen
de groep jongeren en ouderen verschillen bestaan voor het model
veld (tabel 11-18).

Kleurgebruik
Variabele
Constante

niveau

Materiaal

overall

ion.p:eren

Quderen

1,508

1,576

1,492

Hout
Steen
Metaal

0,152
0,125
-0 ,277

0,225
0,097
-0,322

0,099
0,178
-0,277

Typologie

Geen leuning
Alleen rugleuning
Rug- en armleuning

-0,172
0,081
0,091

-0,118
0,095
0,093

-0,214
0,055
0,159

Vormgeving

Historisch
Neutraal
Modern

-0,061
0,013
0,048

-0,163
0,136
0,027

0,033
-0,105
0,072

Kleurgebruik

Materiaaleigen
Geel (licht)
Groen (donker)

-0,017
0,058
-0,041
0089

-0,113
0,179
-0,066
0,096

0,066
-0,043
-0,023
0,085

Rho-Square

Tabel 11-18 De deelnutten van de groepen
in het model veld (bijlage XXXVI tlm XXXVIII)

Het verschil tussen jongeren en ouderen komt hier bij alle
variabelen duidelijk naar voren. Jongeren zouden eerder voor een
houten bank met rugleuning, neutraal vormgegeven in een (lichte)

Tabel 11-19 Gemiddeld belang per variabele
in de waardering van een bank (veld)

Uit tabel 11-19 blijkt dat beide groepen het meeste belang
hechten aan het materiaal. Daarna verschillen de groepen:
jongeren letten daarna namelijk vooral op vormgeving en
kleurgebruik terwijl ouderen voornamelijk op de typologie zouden
letten.

11.7. Model voor landschap: mali
In deze paragraaf zal het model worden besproken dat geschat is
voor de mali, zowel voor de hele groep respondenten als de twee
specifieke groepen.

11.7.1.

Model malt

niveau

Materiaal

overall

ion!!:eren

ouderen

1,404

1,341

1,452

Hout
Steen
Metaal

0,038
0,244
-0,282

0,029
0,286
-0,315

0,045
0,187
-0,232

Typologie

Geen leuning
Alleen rugleuning
Rug- en armleuning

-0,291
0,022
0,269

-0,260
0,053
0,207

-0,321
-0,012
0,333

Vormgeving

Historisch
Neutraal
Modern

0,021
0,042
·0,063

0,083
0,017
·0,100

·0,041
0,058
·0,017

Kleurgebruik

Materiaaleigen
Geel (licht)
Groen (donker)

0,250
0,054
-0,304
0,103

0,213
0,031
-0,244
0,089

0,290
0,071
-0,361
0,105

Rho-Square

Belan!!: in waarderin2' (ion2')

Belan2' in waarderin<>(oud)

Materiaal

35 ,2%

23,0%

Typologie

27,3%

35,9%

Vormgeving

10,7%

5,4%

26,8%

35,7%

Kleurgebruik

Zoals eerder beschreven, zullen we nu gaan bekijken of er tussen
de groep jongeren en ouderen verschillen bestaan voor het
model mali (tabel 11-20).
'iariabele
Constante

'iariabele

Tabel 11-20 De deelnutten van de groepen
in het model mali (bijlage XXXIX t/m XLI)

Hier bestaan er nauwelijks verschillen tussen de jongeren en
ouderen; alleen wat betreft "vormgeving" verschilt hun voorkeur.

Tabel 11-21 Gemiddeld belang per variabele
in de waardering van een bank (mail)

Uit tabel 11-21 blijkt dat er kenmerken zijn die een onevenredig
groot aandeel hebben in de beoordeling. Hierbij zien we naast
overeenkomsten ook verschillen tussen jongeren en ouderen. Zowel
jongeren als ouderen letten vrijwel niet op de vormgeving (10,7%
resp. 5,4%): jongeren letten vooral op het materiaal (35,2%) terwijl
ouderen vooral op de typologie (35,9%) en het kleurgebruik
(35,7%).

bank met rug- en armleuning, neutraal vormgegeven in de
materiaaleigen kleur.

11.8. Model voor landschap: plein
In deze paragraaf zal het model worden besproken dat geschat is
voor het plein, zowel voor de hele groep respondenten als de twee
specifieke groepen.

11.8.1.

Model plein

Zoals eerder beschreven, zullen we nu gaan bekijken of er tussen
de groep jongeren en ouderen verschillen bestaan voor het model
plein (tabel 11-22).
'Jlariabele
Constante

niveau

overall
1,537

ion2eren
1,361

ouderen
1,714

Materiaal

Hout
Steen
Metaal

0,210
0,038
-0,248

0,278
0,052
-0,330

0 ,158
0 ,000
-0,158

Typologie

Geen leuning
AI/een rugleuning
Rug- en armleuning

-0,192
0,011
0,181

-0,325
0,007
0,318

-0,074
0,013
0,061

Vormgeving

Historisch
Neutraal
Modern

0,062
0,088
-0,150

0,077
0,112
-0,189

0 ,068
0,156
-0,224

Kleurgebruik

Materiaaleigen
Geel (licht)
Groen (donker)

0,211
0,058
-0,269
0,102

0,116
-0,002
-0,114
0,089

0,304
0,117
-0,421
0,117

Rho-Square

Tabel 11-22 De deelnutten van de groepen
in het model plein (bijlage XLII tI XLIV)

Hier bestaan er geen echte verschillen tussen de jongeren en
ouderen; beide groepen zullen het meest kiezen voor een houten

Variabele

Belan2 in waarderin2 (ion2)

Belan2 in waarderin2 (oud)

Materiaal

34,1%

20,3%

Typologie

36,1%

8,7%

Vormgeving

16,9%

24,4%

129%

46,6%

Kleurgebruik

Tabel 11-23 Gemiddeld belang per variabele
in de waardering van een bank (plein)

In tabel 11-23 zien we een verschil tussen jongeren en ouderen
wat betreft het belang van een variabele. Bij jongeren ligt het
accent meer op de typologie (36,1%) en het materiaal (34,1%),
terwijl bij de ouderen het accent vooral bij het kleurgebruik
(46,6%) ligt.

11.9. Model voor landschap: laan
In deze paragraaf zal het model worden besproken dat geschat is
voor de laan, zowel voor de hele groep respondenten als de twee
specifieke groepen.

11.9.1.

Variabele

Selan!!' in waarderin!!' (ion!!')

Selan!!' in waarderin!!' (oud)

Materiaal

31,6%

16,0%

Typologie

18,8%

35,2%

Vormgeving

20,6%

14,7%

Kleurgebruik

29,0%

34,1%

Model laan

Zoals eerder beschreven, zullen we nu gaan bekijken of er tussen
de groep jongeren en ouderen verschillen bestaan voor het
model laan (tabel 11-24).
Variabele
Constante

niveau

overall
1,256

ion!!'eren
1,250

ouderen
1,233

Materiaal

Hout
Steen
Metaal

0,057
-0,082
0,025

0,219
-0,162
-0,057

-0,117
-0,023
0,140

Typologie

Geen leuning
Alleen rugleuning
Rug- en armleuning

-0,117
0,020
0,097

0,114
-0,113
-0,001

-0,340
0,114
0,226

Vormgeving

Historisch
Neutraal
Modern

-0,055
0,035
0,020

-0,004
0,126
-0,122

-0,087
-0,063
0,150

Kleurgebruik

Materiaaleigen
Geel (licht)
Groen (donker)

0,072
-0,074
0,002
0,061

0,096
0,127
·0,223
0,068

0,100
-0,325
0,225
0,073

Rho-Square

ouderen juist het meest een bank van metaal, met rug- en
armleuningen, modern vormgegeven in een groene (donkere) kleur
kiezen.

Tabel 11-24 De deelnutten van de groepen
in het model laan (bijlage XLV t/m XLVII)

Hier verschillen de twee groepen werkelijk op alle kenmerken;
jongeren zullen het meest een bank van hout, zonder leuningen,
neutraal vormgegeven in een (licht) gele kleur kiezen , terwijl

Tabel 11-25 Gemiddeld belang per variabele
in de waardering van een bank (laan)

Uit tabel 11-25 blijkt dat er kenmerken zijn die een onevenredig
groot aandeel hebben in de beoordeling. Hierbij zien we weer een
groot verschil tussen jongeren en ouderen. Bij jongeren ligt het
accent meer op het materiaal (31,6%) en het kleurgebruik (29,0%),
terwijl bij de ouderen het accent meer bij de typologie (35,2%) en
het kleurgebruik (34,1 %) ligt.

11.10. Afodelvoorlandschap:passage
In deze paragraaf zal het model worden besproken dat geschat is
voor de passage, zowel voor de hele groep respondenten als de
twee specifieke groepen.

11.10.1.

met alleen een rugleuning zullen kiezen. Voor de overige
kenmerken hebben ze dezelfde voorkeuren: een moderne bank in
de materiaaleigen kleur.
Variabele

BeianI! in waarderinl! (oud)

Materiaal

20,6%

22,8%

Typologie

4,5%

7,8%

11,1%

12,3%

63,8%

57,1%

Model passage

Zoals eerder beschreven, zullen we nu gaan bekijken of er tussen
de groep jongeren en ouderen verschillen bestaan voor het model
passage (tabel 11-26).

Vormgeving
Kleurgebruik

Variabele
Constante

niveau

Materiaal

overall

ionl!eren

ouderen

1,615

1,711

1,502

Hout
Steen
Metaal

0,110
0,080
-0,190

0,015
0,139
·0,154

0,217
0,025
-0,242

Typologie

Geen leuning
AI/een rugleuning
Rug- en armleuning

-0,041
0,025
0,016

-0,039
-0,053
0,092

·0,053
0,105
·0,052

Vormgeving

Historisch
Neutraal
Modern

·0 ,065
0,097
-0,032

·0,036
0,021
0,015

-0,085
0,164
-0,079

Kleurgebruik

Materiaaleigen
Geel (licht)
Groen (donker)

0,436
0,059
·0,495
0,123

0,334
0,048
-0,382
0,110

0,542
0,067
·0,609
0,132

Rho-Square

BelanI! in waarderinl! (jonI!)

Tabel 11-26 De deelnutten van de groepen
in het model passage (bijlage XLVIII t/m l)

Hier verschillen de twee groepen wat betreft "materiaal" en
"typologie": jongeren zullen vooral kiezen voor een stenen bank
met rug- en armleuning, terwijl ouderen vooral een houten bank

Tabel 11-27 Gemiddeld belang per variabele
in de waardering van een bank (passage)

Uit tabel 11-27 blijkt dat er kenmerken zijn die een onevenredig
groot aandeel hebben in de beoordeling. Hierbij zien we bij elke
variabele eigenlijk overeenkomsten tussen jongeren en ouderen.
Bij zowel jongeren als ouderen ligt het accent sterk op het
kleurgebruik (63,8% resp. 57,1%). Beide groepen hechten het
minste belang aan de typologie van de bank.

11.11. Afodel voor landschap: avenue
In deze paragraaf zal het model worden besproken dat geschat is
voor de avenue, zowel voor de hele groep respondenten als de
twee specifieke groepen.

11.11.1.

stenen bank in een groene (donkere) kleur zullen kiezen. Voor de
overige kenmerken hebben ze dezelfde voorkeuren: een modern
vormgegeven bank met rug- en armleuning.
Variabele

in waaJderin_uiomd

Belan-'!" in

waarderin~

Materiaal

28,7%

24,7%

Typologie

21,2%

21,8%

Vormgeving

30,9%

17,5%

19,2%

36,0%

(oud)

Model avenue

Zoals eerder beschreven, zullen we nu gaan bekijken of er tussen
de groep jongeren en ouderen verschillen bestaan voor het
model avenue (tabel 11-28).

Kleurgebruik
overall
1,652

ion~eren

1,505

ouderen
1,786

Hout
Steen
Metaal

0,120
0,127
-0,247

0,093
0,090
-0,183

0,163
0,173
·0,336

Typologie

Geen leuning
Alleen rugleuning
Rug- en armleuning

-0,159
0,003
0,156

·0,103
0,002
0,101

·0,238
0,026
0,212

Vormgeving

Historisch
Neutraal
Modem

-0,102
-0,025
0,127

0,006
-0,152
0,146

-0,228
0,096
0,132

Kleurgebruik

Materiaaleigen
Geel (licht)
Groen (donker)

0,014
-0,183
0,169
0,106

0,100
-0,015
-0,085
0,080

-0,075
-0,333
0,408
0,141

Variabele
Constante

niveau

Materiaal

Rho-Square

Belan~

Tabel 11-28 De deelnutten van de groepen
in het model avenue (bijlage U t/m Uil)

Hier verschillen de twee groepen wat betreft "materiaal" en
"kleurgebruik": jongeren zullen vooral kiezen voor een houten
bank in de materiaaleigen kleur, terwijl ouderen vooral een

Tabel 11-29 Gemiddeld belang per variabele
in de waardering van een bank (avenue)

Uit tabel 11-29 blijkt dat er ook hier kenmerken zijn die een
onevenredig groot aandeel hebben in de beoordeling. Hierbij zien
enkele typerende verschillen tussen jongeren en ouderen. Jongeren
letten vooral op de vormgeving (30,9%) en het materiaal (28,7%),
terwijl ouderen voornamelijk op het kleurgebruik (36,0%) letten.

11.12. Model voor landschap: straat
In deze paragraaf zal het model worden besproken dat geschat is
voor de straat, zowel voor de hele groep respondenten als de twee
specifieke groepen.

11.12.1.

armleuning zullen kiezen. Voor de overige kenmerken hebben ze
dezelfde voorkeuren: een metalen bank, modern vormgegeven in
de materiaaleigen kleur.
Variabele

Belane: in waarderine: (oud)

Materiaal

15,3%

19,2%

Typologie

6,3%

13,6%

Vormgeving

37,1%

32,0%

41,3%

35,2%

Model straat

Zoals eerder beschreven, zullen we nu gaan bekijken of er tussen
de groep jongeren en ouderen verschillen bestaan voor het model
straat (tabel 11-30).

Kleurgebruik
Variabele
Constante

niveau

Materiaal

overall

io n_li!:e ren

ouderen

1,154

1, 213

1,080

Hout
Steen
Metaal

-0,030
-0,089
0,119

-0,103
-0,006
0,109

0,047
-0,197
0,150

Typologie

Geen leuning
Alleen rugleuning
Rug- en armleuning

0,056
-0,108
0,052

0,038
-0,050
0,012

0,076
·0,161
0,085

Vormgeving

Historisch
Neutraal
Modern

-0,225
-0 ,074
0 , 299

·0,226
·0,062
0,288

-0 ,250
-0,079
0 ,329

Kleurgebruik

Materiaaleigen
Geel (licht)
Groen (donker)

0,309
-0,011
-0,298
0,080

0,252
0 ,068
-0,320
0,073

0,378
-0,119
-0,259
0,081

Rho-Square

Belane: in waarderine: (jone:)

Tabel 11-30 De deelnutten van de groepen
in het model straat (bijlage UV tlm LVI)

Hier verschillen de twee groepen alleen maar wat betreft
"typologie": jongeren zullen vooral kiezen voor een bank zonder
leuning, terwijl ouderen vooral een bank met zowel een rug- als

Tabel 11-31 Gemiddeld gewicht per variabele
in de waardering van een bank (straat)

Uit tabel 11-31 blijkt dat er kenmerken zijn die een onevenredig
groot aandeel hebben in de beoordeling. Hierbij zijn enkele
overeenkomsten tussen jongeren en ouderen te zien. Bij zowel
jongeren als ouderen ligt het accent sterk op het kleurgebruik
(41,3% resp. 35,2%); beide groepen hechten het minste waarde
aan de typologie (6,3% resp. 13,6%).

11.13. Samenvattend
Op basis van de informatie die verkregen is met de modellen, is
het ook nu weer mogelijk een vergelijking te maken tussen de
verschillende landschapen, zoals eerder in hoofdstuk 10 gedaan
is.
De respondenten hebben vooral een voorkeur voor een houten
bank: zo is er slechts enkele keren een duidelijke voorkeur voor
metaal. Dit is bij de ouderen bij de laan en de straat, en bij de
jongeren alleen bij de straat. De voorkeur voor een betonnen
bank zien we bij ouderen terug bij de avenue, het veld en de mali:
van elk landschap binnen de in hoofdstuk 10 geschetste
driedeling één. De jongeren hebben bij de commerciële
gebieden, op het plein na, een voorkeur voor een betonnen bank.
Wat betreft typologie geven beide groepen een duidelijke
voorkeur aan voor een bank met zowel arm- als rugleuning. Enkel
in de straat en bij de laan geven de jongeren aan dat ze hier het
liefst een bank zonder leuning zouden willen zien: wellicht hangt
dit samen met de aversie van de respondenten voor deze
omgeving. De jongeren hebben daarnaast nog een voorkeur voor
een bank met alleen een rugleuning bij een laan: ouderen
hebben deze voorkeur bij de passage.
Qua vormgeving hebben de respondenten de meeste voorkeur
voor een neutrale bank, er is veel minder voorkeur voor een
historisch bankje. Het zijn overigens vooral jongeren die een
voorkeur hebben voor een historisch bankje: zij hebben deze
voorkeur bij de mali en de singel. Ouderen zien bij het veld en in
de verkeersgebieden het liefst een moderne bank. Jongeren
noemen hier ook de verkeersgebieden, op de laan na. Zij zien
tevens graag een modern vormgegeven bank in het park.

De hele groep respondenten heeft een voorkeur voor een bank in de
materiaaleigen kleur, zoals eerder al in hoofdstuk 10 bleek. Het is
opmerkelijk om te zien dat de jongeren bij de laan en het veld een
voorkeur hebben voor een gele bank: daarnaast hebben de
jongeren bij de groene omgevingen (op het veld na) een voorkeur
voor een groene bank. Ouderen hebben net als de jongeren, bij de
groene omgevingen (op het veld na) een voorkeur voor een groene
bank. Daarnaast noemen zij ook twee verkeersgebieden: de laan en
de avenue.
Naast de verschillen qua vormgeving per landschap, zijn er ook
opmerkelijke verschillen tussen het belang van een bepaald aspect
van een straatbank per omgeving.
Bij een singel letten zowel jongeren als ouderen vooral op de
typologie en het kleurgebruik. Als het om een park gaat, letten de
jongeren en ouderen beiden weer vooral op de typologie en het
materiaal. Bij een veld speelt vooral het materiaal voor beide
groepen een belangrijke rol. Binnen de mali letten jongeren vooral
op het materiaal, terwijl de ouderen weer meer op de typologie en
het kleurgebruik letten. De ouderen hechten bij een plein bijzonder
veel waarde aan het kleurgebruik: jongeren hechten wederom veel
belang aan de typologie en het materiaal. Bij de laan vinden zij het
materiaal ook weer belangrijk, net als het kleurgebruik, terwijl de
ouderen hier weer de typologie en het kleurgebruik als
belangrijkste aspect van een straatbank achten. Bij een passage is
het kleurgebruik voor beide groepen erg belangrijk: voor de
ouderen geldt dit ook bij de avenue, de jongeren hechten hier meer
waarde aan de vormgeving. Tot slot letten beide groepen vooral op
het kleurgebruik bij een bankje in een straat. Het is opmerkelijk om
te zien dat in dit onderzoek de respondenten niet zo op de

vormgeving letten en als hier al veel belang aan gehecht wordt is
het door jongeren (avenue).
Het is nu mogelijk om met de onderzoeksresultaten uit hoofdstuk
10 en 11 aan het werk te gaan als betrokken partij. Er zijn drie
concrete toepassingen te noemen:

het is mogelijk om bestaande situaties te
analyseren met behulp van de onderzoeksresultaten. Zo kan
met de waarden van de deelnutten gegeven in hoofdstuk 11
en de formules (3) en (4) uit hoofdstuk 9 berekend worden
wat het nut van een geplaatste straatbank is en hoeveel
procent van de groep respondenten een voorkeur zou
hebben voor deze bank ten opzichte van een andere bank.
Een voorbeeld hiervan is te vinden in paragraaf 12.1.

4. Analyse:

5.

Ontwerp: het is ook mogelijk om in nieuwe ontwerpopgaves

de resultaten te gebruiken. Allereerst kunnen de gegevens
zoals in hoofdstuk 10 gepresenteerd zijn toegepast worden;
daarnaast kan met de waarden van de deelnutten gegeven
in hoofdstuk 11 en de formules (3) en (4) uit hoofdstuk 9
berekend worden wat het nut van een serie straatbanken is
en welk van de banken door de meeste respondenten als
voorkeursbank aangeduid zal gaan worden. Een voorbeeld
hiervan is te vinden in paragraaf 12.2.
tot slot is het ook mogelijk om partijen te
informeren, aansluitend op het ontwerp. Met behulp van de
ordening van de landschappen en de waarden van de
deelnutten gegeven in hoofdstuk 11 kan advies gegeven
worden over waar een straatbank voor een specifieke groep
het beste geplaatst zou kunnen worden. Een voorbeeld
hiervan is te vinden in paragraaf 12.3.

6. Advies:

12.

Praktische toepassing

Na het verwerken van de data en het opstellen van diverse modellen
voor de verschillende landschappen, volgen er in dit hoofdstuk
enkele praktische voorbeelden om te laten zien hoe de
onderzoeksgegevens uit de diverse onderdelen van het onderzoek
gebruikt kunnen worden. De resultaten zoals gepresenteerd in de
voorgaande hoofdstukken worden hierin vertaald naar analyse,
ontwerp en advies, toegelicht aan de hand van enkele voorbeelden.
In de volgende paragrafen leest u hier meer over. In paragraaf 12.1
wordt een voorbeeld gegeven van de analyserende toepassing van
de onderzoeksresultaten voor twee locaties in Eindhoven.
Vervolgens worden in paragraaf 12.2 voorbeelden gegeven over het
toepassen van de resultaten voor het ontwerp van de openbare
ruimte. Daarna volgt in paragraaf 12.3 een voorbeeld van het advies
dat gegeven kan worden aan betrokken partijen bij het plaatsen van
straatbanken. Tot slot vindt u in paragraaf 12.4 de conclusie van dit
hoofdstuk.

12.1. Analyse
Als ontwerper is het mogelijk om met de resultaten van het
onderzoek nu een analyse te geven over een bestaande situatie. Het
nut van het geplaatste bankje kan hierbij vergeleken worden met
het nut van een ander mogelijk bankje om hiermee de betrokken
partijen te informeren .

12.1.1.

W.c. Woensel

Onlangs zijn in w.c. Woensel straatbanken geplaatst. Tijdens het
afnemen van enquêtes op deze locatie, werd al snel duidelijk dat
veel respondenten eigenlijk niet zo tevreden waren met de gekozen
banken. De banken die men geplaatst heeft hebben een zitvlak van
hout, hebben enkel armleuningen en zijn neutraal vormgegeven in
de materiaaleigen kleur (foto 29).

In tabel 12-1 staat per kenmerk het deelnut vermeld, zoals dit
geschat is voor de hele groep respondenten in dit landschap. Het
nut van een alternatief wordt berekend met formule (3), waarvan
de toepassing in hoofdstuk 11 is toegelicht.
De waarde van de zitconstante is voor alle alternatieven gelijk; in
dit landschap is deze waarde 1,404 (tabel 11-20, kolom 'overall').
Genlaatc;t
HOUT
GEEN LEUNING
NEUTRAAL
MATERIAALEIGEN
V~eDlaatst

lonl!'eren
STEEN
RUG· EN ARMLEUNING
HISTORISCH
MATERIAALEIG EN
V·on2eren

deelnut
0 ,038
-0,291
0,042
0,250
1,443

deelnut
0,244
0,269
0,021
0,250
2,188

Overall
HOUT
RUG· EN ARMLEUNING
NEUTRAAL
GROEN (DONKER)
Voverall

Ouderen
STEEN
RUG· EN ARMLEUNING
NEUTRAAL
MATERIAALEIGEN
Vouderen

deelnut
0,038
0,269
0,042
-0,304
1,449

deelnut
0, 244
0,269
0,042
0 ,250
2,209

Tabel 12-1 Nut van 4 alternatieven voor een malt

De kans dat een bepaald alternatief gekozen wordt, wordt
berekend door middel van formule (4).
Foto 29 Straatbanken w.c. Woensel

Met behulp van de data uit de modellen is het nu mogelijk om
enkele banken te vergelijken. Ter vergelijking zal voor dit landschap
(MALL) de geplaatste bank ('geplaatst') vergelijken met de bank die
het over alle landschappen het het beste doet ('overall') en de
specifieke voorkeursbanken van jongeren ('jongeren') en ouderen (
'ouderen') voor dit landschap.

Alternatief
Geplaatste bank
Overall-bank
Jongeren-bank
Ouderen-bank

..

Kans
16,0%
16,0%
33,6%
34,4%

Tabel 12-2 Kans op specIfIek alternatief (malt)

Uit tabel 12-2 blijkt dan dat men in w.c. Woensel beter andere
banken had kunnen plaatsen. De bank die het over alle

landschappen het beste doet, zou het net zo goed doen, terwijl
de twee banken van de specifieke leeftijdsgroepen het veel beter
doen; de geplaatste bank scoort slecht ten koste van deze twee.
Men had hier dus beter een neutraal vormgegeven,
betonnen/natuurstenen bank, met rug- en armleuning in de
materiaaleigen kleur kunnen plaatsen.
Als er dan ook nog gekeken wordt naar de onderzoeksgegevens
zoals deze in paragraaf 10.5 voor de mall staan, zien we dat de
banken behoorlijk in overeenstemming met de wensen van de
groep respondenten geplaatst zijn, op een enkel punt na. Men
zou liever een bank met een rugleuning zien, zoals eigenlijk ook
al blijkt uit voorgaande tabellen. Tevens ziet men een straatbank
graag gecombineerd met een afvalbak: vaak staan de
afvalbakken toch een eind verder, ondanks dat de respondenten
aangeven dit in de nabijheid van de bank te willen zien.
Inmiddels is men overigens begonnen met het plaatsen van
afvalbakken. Om aan te tonen dat het mogelijk is om de
resultaten uit verschillende onderdelen (typen) van het
onderzoek te gebruiken in het advies voor het ontwerp,
aanvullend enkele uitspraken uit de enquêtes:

"Banken moeten eerder vervangen worden als ze vuil of kapot
zijn (zie foto 30).,,116
"Een goed idee om bankjes te plaatsen, miste ze al in het nieuwe
winkelcentrum Woense/!,117
"Als er bankjes geplaatst gaan worden m.n. op de looproutes van
senioren naar b. v. een winkelcentrum dan de hoogte aanpassen

116 Respondent nr. 94
117

Respondent nr. 106

voor hun (zithoogte hoger!). Altijd een prullebak erbij zetten en via
de gemeente deze te laten ledigen in een vaste procedure.,,118
"Als er maar een rugleuning op zit!,119

Foto 30 Diverse vormen van vandalisme:
graffiti, vervuiling en vernieling

Uiteraard kunnen hier kanttekeningen bij gemaakt worden. De
banken in W.c. Woensel hebben namelijk wel armleuningen; dit
niveau zat niet verwerkt in de kenmerken zoals ik deze gebruikt heb
in mijn onderzoek. Daarnaast is het lastig om exact aan te geven of
een bank neutraal of modern vormgeven heb; in voorgaand
voorbeeld heb ik dit aspect als "neutraal" beoordeeld voor de
bestaande bank. Een ander niveau had overigens slechter uitgepakt
voor het bestaande alternatief.

12.1.2.

Lieven de Key Park

Een ander recent voorbeeld van een analyse kan gemaakt worden
voor het Lieven de Key Park. In goed overleg met buurtbewoners
heeft men de volgende ordeningsprincipes opgesteld:

118
119

Respondent nr. 135
Respondent nr. 169

" Voor het ontwerp is gebruik gemaakt van twee ordeningsprincipes.
Het
eerste
ordeningsprincipe
betreft een
zogeheten
'druktezonering'. De zone tussen de /sidorusweg en het voetpad
langs de woningenclusters is de rustzone. Hier worden geen
(speeljvoorzieningen gesitueerd. De zone tussen het voetpad langs
de woningen en het trottoir van de Lieven de Keylaan en de Oude
Bossche Baan is de acfiviteitenzone. Hier worden de
(speeljvoorzieningen gesitueerd en wel zo ver mogelijk van de
woningen vandaan.

Zoals omschreven, bestaat het park uit verschillende kamers. Eén
van deze kamers is het verhard trapveld voor de jongeren. Om dit
trapveld is een halve ring van betonnen elementen geplaatst
waarop gezeten kan worden (foto 31) .
Op dit moment ziet het er nog wat kaal uit, maar uiteindelijk moet
dit een groene oase worden. De "bank" die hier geplaatst is, valt
te omschrijven als een betonnen bank, zonder enige leuning,
neutraal vormgeven in de materiaaleigen kleur.
Geolaatst
STEEN
GEEN LEUNING
NEUTRAAL
MATERIAALEIGEN
Vgeplaatst

deelnut
-0,095
-0,197
-0,081
0,011
1,802

deelnut

LQll~eren

HOUT
RUG - EN ARMLEUNING
MODERN
GROEN (DONKER)
Vjonl!eren

0,093
0 ,132
0 ,042
0,245
2,676

Overall
HOUT
RUG- EN ARMLEUNING
NEUTRAAL
GROEN (DON KER)
Voverall

Oudere!]
HOUT
RUG- EN ARMLEUNING
NEUTRAAL
GROEN (DONKER)
Vouderen

deelnut
0,093
0,132
-0,081
0,245
2,553

deelnut
0 ,093
0,132
-0,081
0,245
2,553

Foto 31 Zitgelegenheden verhard trapveld

Tabel 12-3 Nut van 4 alternatieven voor een park Gongeren)

Het tweede gehanteerde ordeningsprincipe is gebaseerd op de
bestaande bomenstrucfuur. Door het hele gebied vormen de bomen
'kamers' die over het algemeen op het voetpad langs de woningen
georiënteerd zijn. Deze 'kamers' worden benadruk door het
aanplanten van bloeiende heesters. Ook de waterbuffer wordt
ingezet om deze 'kamers' te accentueren. Elke (boom)kamer krijgt
zijn eigen sfeer en eigen type (speeljvoorziening.,,120

Ook voor dit landschap (PARK) zal geanalyseerd worden of men
hier niet beter een andere bank had kunnen plaatsen. De opties
waarmee het geplaatste alternatief ('geplaatst') mee vergeleken
zal worden zijn de overall-bank (beste bank voor alle
landschappen. ' overall'), de bank die de jongeren zelf als beste
optie noemen voor dit landschap ('jongeren') en tot slot de bank
die de ouderen als beste optie geven voor dit specifieke
landschap ('ouderen'): laatst genoemde is overigens dezelfde als
de 'overall-bank'.

120 "lieven de Key Park, het nieuwe wijkpa rk in teksten en bee lden" , (2005), dienst Stedelijke
Ontwikkeling en Beheer, gemeente Eindhoven, Eindhoven, pg. O.

De waarde van de zitconstante is voor alle alternatieven gelijk; in
dit landschap is deze waarde 2,164. De waarden van de
deelnutten zijn gebaseerd op de waarden zoals vermeld in tabel
11-16, waarbij de waarden specifiek voor jongeren gelden; dit is
immers de doelgroep. Het nut van de bankjes (tabel 12-3) is
berekend met formule (3).
Nu kan bekeken worden hoe groot de kans is dat de groep
jongeren voor een specifieke bank zou kiezen (tabel 12-4), dit op
basis van formule (4) .
Alternatigf
Geplaatste bank
Overall·bank
Jongeren-bank
Ouderen·bank

Kans
13,1%
27,8%
31,3%
27,8%

Tabel 12-4 Kans op specifiek alternatief (park-jongeren)

Hieruit blijkt duidelijk dat men beter een andere bank had
kunnen plaatsen; de geplaatste bank scoort op bijna alle
kenmerken negatief bij de groep jongeren. Een beter alternatief
was een houten bank met rug- en armleuning, modern
vormgegeven in een groene (donkere) kleur geweest; de
geplaatste bank scoort nog slechter dan de ouderen-bank bij
jongeren.
Een ander gedeelte van het park is de natuurhoek. Kijkend naar
de referentiebeelden die men in de brochure geeft, valt op dat
men hier vooral senioren verwacht. Ook hier is het mogelijk om
te analyseren of men de juiste bank geplaatst heeft. De bank die
men geplaatst heeft, is een houten bank met alleen een
rugleuning, neutraal vormgegeven in de materiaaleigen kleur (zie
foto 32).

Foto 32 Zitgelegenheden natuurhoek

Ook hier gaan we het geplaatste alternatief ('geplaatst') vergelijken
met de overall-bank ('overall') en de specifieke voorkeuren van de
jongeren ('jongeren') en ouderen ('ouderen'). De gebruikte waarden
voor de deelnutten zijn nu specifiek op ouderen gericht (tabel 1116); de zitconstante voor het park voor ouderen is 1,909.
Geolaatst
HOUT
RUGLEUNING
NEUTRAAL
MATERIAALEIGEN
Vl!eolaatst

lom!'eren
HOUT
RUG- EN ARMLEUNING
MODERN
GROEN (DONKER)
V'onl!eren

deelnut
0,120
·0,081
0,120
-0,147
1,921

deelnut
0,120
0,266
0,040
0,354
2,689

Overall
HOUT
RUG· EN ARMLEUNING
NEUTRAAL
GROEN (DONKER)
Voverall

Ouderen
HOUT
RUG· EN ARMLEUNING
NEUTRAAL
GROEN (DONKER)
Vouderen

deelnut
0,120
0,266
0,120
0,354
2,769

deelnut
0,120
0,266
0,120
0,354
2,769

Tabel 12-5 Nut van 4 alternatieven voor een park Gongeren)

Ook nu is het weer mogelijk om te bereken hoe groot de kans zou
zijn dat de ouderen een specifieke bank kiezen uit de vier
genoemde alternatieven (tabel 12-6).
Alternatief
Geplaatste bank
Overall-bank
Jongeren-bank
Ouderen-bank

Kans
12,8%
29,8%
27,6%
29,8%

Tabel 12-6 Kans op specifiek alternatief (park-ouderen)

Hier blijkt eveneens dat men beter een andere bank had kunnen
plaatsen; een bank met een rug- en armleuning in een (donkere)
groene kleur had het veel beter gedaan.
Als we nu beide delen van het park met elkaar vergelijken, valt op
dat er duidelijke verschillen zijn tussen de voorkeuren van de
doelgroepen Uongeren en ouderen). Helaas is er weinig gebruik
gemaakt van deze verschillende preferenties; het was een
uitstekende kans geweest om doelgroepen binnen het park te
sturen.
Kijkend naar de ontwerpgegevens voor het park zoals omschreven
in hoofdstuk 10.3 is te zien dat deze niet helemaal overeenkomen
met de data die met de modellen zijn verkregen. Wellicht komt dit
door de kleinere groep respondenten, waardoor specifieke
voorkeuren van individuen sterker mee hebben geteld. Hier geeft
men namelijk aan het liefst een houten bank met een rugleuning in
een donkergroene kleur te zien . Jongeren zitten dan graag deels in
de zon, deels in de schaduw, terwijl ouderen een duidelijke
voorkeur hebben voor het in de schaduw zitten. Een combinatie met
een afvalbak of een lantaarn vindt men over het algemeen in een
park niet vreemd .

Enkele uitspraken van respondenten:

"Ik ben graag in de natuur, maar zou me niet veilig voelen als ik
alleen zou zijn; bankjes zijn welkom; bankjes onder bomen zijn
heel leuk, maar door oprukkende teken misschien niet aan te
bevelen!,121
"Bankje in een park/bos: handig als er een afvalbak aanwezig is,
maar niet direct naast de bank. Leuning voor de rug om langer te
kunnen genieten/rusten. ,,122
"Ik ben alleen en zou nooit alleen in een park gaan zitten. Bankjes
in een wijk wil ik nog wel eens op zitten. Ben eens aangevallen
geweest op klaarlichte dag rond 2 uur, dan zit er de schrik wel
in!,123
Deze uitspraken leiden tevens naar de kanttekeningen die bij
deze typologie gemaakt kunnen worden: het verblijven hangt
sterk samen met de veiligheid. Vooral ouderen voelen zich alleen
onveilig, hoewel dit niet expliciet in de onderzoeksresultaten is
terug te zien. Daarnaast verschilt de voorkeur van directe
omwonenden wellicht van de voorkeur van een hele groep
respondenten .

121
122

123

Respondent nr. 102
Respond ent nr. 148
Respondent nr. 182

12.2. Ontwerp
Een andere toepassing van de onderzoeksresultaten is het
ontwerp van een nieuw te plaatsen straatbank. Ontwerpers
kunnen op basis van de richtlijnen uit dit onderzoek een
straatbank ontwerpen die aansluit bij de voorkeur van een groep
respondenten.

12.2.1.

18Septemberplein

Op dit moment is men bezig met de ontwikkeling van het nieuwe
18 Septemberplein in Eindhoven (afbeelding 3).

meter brede strip in oost-west richting. Deze strip zal bestaan uit
een beton afwerking met een compositie van betonnenjnatuursteentegels, glaselementen, speelse waterelementen, sfeer
verlichting en (te verplaatsen) groenelementen die zich centraal op
het plein intensiveert. In deze strip steken twee conisch gevormde
elementen die de toegang vormen voor de fietsenkelder.
Aan weerszijde van de strip is ruimte vrijgehouden die aansluit aan
de bestrating van de binnenstad ten zuiden en de Piazzabestrating
ten noorden van het plein. De openbare verlichting wordt verzorgd
door verlichting vanaf de omliggende gevels. Door de kwalitatieve
dynamische verlichting in de plein vloer gecombineerd met de
openbare verlichting vanaf de gevels wordt invulling gegeven aan
Eindhoven lichtstad,,124
Er word niet gesproken over eventuele zitgelegenheden, terwijl uit
dit onderzoek wel blijkt dat men dit zou waarderen . Wellicht is dit
een onderdeel dat nog niet meegenomen is bij het ontwerp;
vandaar dit voorbeeld.
Met behulp van de data uit de modellen is het mogelijk om enkele
banken te vergelijken. Ter vergelijking zal voor dit landschap
(PLEIN) een nieuw te plaatsen bank vergeleken worden met de bank
die het over alle landschappen het het beste doet en de specifieke
voorkeursbanken van jongeren en ouderen voor dit landschap.

Afbeelding 3 Sfeerbeeld nieuwe 18 Septemberplein
(bron: www.centrumprojecten.eindhoven.nl)

Over de inrichting van het plein vermeldt men het volgende:

"In de compositie van de bestrating op het plein zal de oost-west
en noord-zuid verbinding verder worden verenigd door een 22

De nieuw te plaatsen bank in dit landschap zou, kijkend naar de
overige inrichtingselementen, het best van beton/natuursteen
kunnen zijn, met een rugleuning, modern vormgegeven in de
materiaaleigenkleur.

Bron: www .centrumprojecten .eindhoven.nl. 26 / 02 / 07, Centrumprojecten, gemeente
Eindhoven
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In de tabel 12-7 staat per kenmerk het deelnut vermeld, zoals dit
geschat is voor de hele groep respondenten in dit landschap. Het
nut van een alternatief wordt berekend met formule (3). De waarde
van de zitconstante is voor alle alternatieven gelijk; in dit landschap
is deze waarde 1,537 (tabel 11-22, kolom 'overall').
Te olaatsen
STEEN
RUGLEUNING
MODERN
MATERIAALEIG EN
Vte olaatsen

IonIZeren
HOUT
RUG- EN ARMLEUNING
NEUTRAAL
MATERIAALEIGEN
V'oni!eren

deelnut
0,038
0,011
-0,150
0,211
1,647

deelnut
0,210
0,181
0,088
0,211
2,227

Overall
HOUT
RUG- EN ARMLEUNING
NEUTRAAL
GROEN (DONKER)
Voverall

Ouderen
HOUT
RUG- EN ARMLEUNING
NEUTRAAL
MATERIAALEIGEN
Vouderen

Als we dan ook nog kijken naar de onderzoeksgegevens zoals
deze in paragraaf 9.6 voor het plein staan, kunnen de volgende
richtlijnen nog gegeven worden:

deelnut
0,210
0,181
0,088
-0,269
1,747

deelnut
0,210
0,181
0,088
0,211
2,227

Tabel 12-7 Nut van 4 alternatieven voor een plein

De kans dat een bepaald alternatief gekozen wordt, wordt berekend
met formule (4) en is weergegeven in tabel 12-8.
Alternatief
Te plaatsen bank (eigen ontwerp)
Overall-bank
Jongeren-bank
Ouderen·bank

armleuning, neutraal vormgegeven in de materiaaleigen kleur
plaatsen.

Kans
17,5%
19,5%
31,5%
31,5%

Tabel 12-8 Kans op specifiek alternatief (plein)

Uit tabel 12-8 blijkt dan dat men op het 18 Septemberplein het
beste de bank zou kunnen plaatsen zoals deze door zowel jongeren
als ouderen het meest gekozen zou worden; 63% zou hier voor
kiezen. Men kan hier dus het beste een houten bank, met rug- en

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bank met frame van metaal;
bank met zitvlak van hout;
bank in materiaaleigen kleur;
bank met rugleuning/rug- & armleuning;
bank liever losstaand;
bankomgeving van sierbestrating;
bank voor jongeren verhoogt, ouderen op gelijk niveau;
bank voor jongeren deels in zon/deels in schaduw,
ouderen in de zon;
bank beschut voor de wind;
bank gecombineerd met afvalbak.

Ook hier kunnen kanttekeningen bij gemaakt worden; in hoeverre
moet het totaalplaatje, het "design" voor gaan in dergelijke
ontwerpopgaves. Als dit namelijk voor zou gaan, komen er andere
keuzes uit dan dat men puur op onderzoekgegevens zou maken.

12.2.2.

Henri Dunantpark

Het Henri Dunantpark, gelegen in Woensel, is een park bestaande
uit verschillende velden. Zo is er een speciaal kinderveld, een
hondenveld en bijvoorbeeld een trapveld (foto 33). Alle velden
lijken op elkaar, met uitzondering van het hondenveld, waar
aangegeven staat dat men hier de hond uit mag laten. Om hier
toch wat meer een accent aan te geven, zal er een voorstel gedaan
worden voor een bank op het trapveld dat zich specifiek richt op
jongeren. Hierbij wordt gedacht aan een betonnen bank met rug-

en armleuning, historisch vormgegeven in een lichte (gele) kleur
(profiel nummer 6 in het onderzoek).

deelnut

lom!eren
HOUT
RUGLEUNING
NEUTRAAL
GEEL (LiCHl)
V'onO!eren

0,225
0,095
0,136
0,179
2,211

Ouderen
STEEN
RUG- EN ARMLEUNING
MODERN
MATERIAALEIGEN
Vouderen

deelnut
0,097
0,093
0,027
-0,113
1,680

Tabel 12-9 Nut van 4 alternatieven voor een veld Gongeren)

Nu is het mogelijk om te berekenen hoe groot de kans zou zijn dat
de jongeren een specifieke bank kiezen uit de vier genoemde
alternatieven (formule 4).
Alternatief
Te plaatsen bank (profiel 6)
Overall-bank
Jongeren-bank
Ouderen-bank

Kans
21,6%
25,9%
33,1%
19,4%

Foto 33 Trapveld Henri Dunantpark

Tabel 12-10 Kans op specifiek alternatief (veld-jongeren)

De gebruikte waarden voor de deelnutten zijn specifiek op
jongeren gericht (tabel 11-18, kolom 'jongeren'): de zitconstante
voor het veld voor jongeren is 1,576.

Uit tabel 12-10 blijkt dat het voorstel niet echt uitblinkt, hoewel het
ook weer niet een heel slecht voorstel zou zijn; men zou beter een
houten bank met rugleuning, neutraal vormgegeven in een (lichte)
gele kleur kunnen plaatsen.

Het gegeven voorstel ( 'te plaatsen') zal vergeleken worden met
de overall-bank ('overall') en de specifieke voorkeur van de twee
groepen respondenten ('jongeren' en 'ouderen') voor het veld
(tabel 12-9).

Te olaatsen (orofieI6)
STEEN
RUG- EN ARMLEUNING
HISTORISCH
GEEL (LiCHl)
V"eolaatst

deelnut
0,097
0,093
-0,163
0,179
1,782

Overall
HOUT
RUG- EN ARMLEUNING
NEUTRAAL
GROEN (DONKER)
Voverall

deelnut
0,225
0,093
0,136
-0,066
1,964

Als daarnaast nog gekeken wordt naar de ontwerpgegevens zoals
deze in paragraaf 10.4 voor het veld staan omschreven, kan
vermeldt worden dat de bank voor jongeren geïntegreerd in de
omgeving mag zijn. Tevens geven jongeren aan een bank in de zon
meer te prefereren dan een bank deels in de zon, deels in de
schaduw. Ook in dit landschap is een combinatie met een afvalbak
wenselijk.

1.

12.3. Advies
Naast de analyserende en de ontwerpende factor van de
onderzoeksresultaten, is het ook mogelijk advies te geven aan
bijvoorbeeld buurverenigingen. Uitgaande van twee constanten is
het mogelijk om te kijken welk derde aspect hiermee het beste
gecombineerd kan worden, waarbij het de drie aspecten doelgroep,
landschap en straatbank zijn.

12.3.1.

Mensfort

In de wijk Mensfort is men van plan om nieuwe straatbanken te
gaan plaatsen. De keuze voor het type staat al vast; het wordt een
seniorenbank, deels vanwege het hoge aantal senioren in de wijk.
De doelgroep en het model staan vast, maar waar zou men deze
bank nu het beste kunnen plaatsen?
Hiervoor wordt per landschap voor de specifieke groep ouderen
bekeken waar zij het liefst zouden zitten:
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Singel
Park
Veld
Mali
Laan
Plein
Avenue
Straat
Passage

Vervolgens zal deze rangorde geprojecteerd worden op de wijk
Mensfort, waarbij de niet aanwezige landschappen verwijderd
worden. Dit levert het volgende overzicht op:

Park

2. Veld
3. Laan
4. Plein

5. Avenue
6. Straat
Er zijn zes landschappen binnen de wijk Mensfort die in
aanmerking zouden kunnen komen voor de straatbank. De
seniorenbank kenmerkt zich als een (hoofdzakelijk) houten bank
met rug- en armleuningen, neutraal vormgegeven in de
materiaaleigen kleur.
Deze bank wijkt af van de bank waar de ouderen een voorkeur
voor hebben in het park: hier zien ze liever een moderne bank in
een groene (donkere) kleur. Aan de kleur hechten de ouderen in
dit landschap gemiddeld zo'n 35% belang: er zal derhalve een
ander landschap bekeken worden.
De seniorenbank geniet de meeste voorkeur ten opzichte van
andere banken op het plein (tabel 11-22). De overige
landschappen zijn ook mogelijk, maar hier geniet de straatbank
niet de meeste voorkeur.
Hieruit blijkt dat men het beste een bank zou kunnen plaatsen bij
een plein. Heel concreet zou dit kunnen betekenen dat er in de
omgeving van het judas-Taddeusplein een dergelijke bank
geplaatst zou kunnen worden. Op deze wijze wordt er dan ook
rekening gehouden met de routing van senioren naar de
winkelvoorzieningen toe.
Voor de specifieke ontwerpgegevens
verwezen naar hoofdstuk 10.

per landschap wordt

12.4. Samenvattend
Zoals in paragraaf 3.9 reeds gesteld werd, is er nog weinig
gedaan om systematisch de beschikbare middelen in relatie tot
hun toepassing in kaart te brengen. Ontwerpers van openbare
ruimten zien wel steeds meer de noodzaak in om 'gebruikergeoriënteerd' te ontwerpen, onderbouwd met theoretische
informatie. Tot nu toe is er echter nog niet veel onderzoek
beschikbaar waarvan de resultaten rechtstreeks op het
ontwerpproces toegepast kunnen worden: dit onderzoek speelt
hierop in door de rol van straatbanken in Eindhoven te betrekken
op de gebruiker van de openbare ruimte.
Ontwerpers beschikken niet altijd over de tijd, de middelen en de
kennis om een onderzoek uit te voeren naar de invloed van
verschillende objecten op de gebruikers. Eerder is ook al
aangegeven dat omgevingspsychologen zich niet zo zeer bezig
houden met de invloed van verschillende ontwerpen op de
gebruikers van de openbare ruimte. Voor de 'nieuwe' openbare
ruimte is het van belang dat onderzoeker en ontwerper nauw
samenwerken, zowel bij onderzoek als ontwerp. Met de
onderzoeksresultaten van dit onderzoek is dit nu voor
straatbanken in Eindhoven wel mogelijk, zoals in de vorige
paragrafen getoond is. Hierin is op basis van meerdere
voorbeelden uitgelegd hoe de onderzoeksresultaten uit de
verschillende onderdelen van het onderzoek gebruikt kunnen
worden.

13.

Conclusie/aanbeveling

Op basis van de bevindingen in het onderzoek kunnen er diverse
conclusies en aanbevelingen gedaan worden.
In de komende paragrafen worden deze nader toegelicht. In
paragraaf 13.1 zal er een inleiding worden gegeven op de
conclusies en aanbevelingen. In paragraaf 13.2 zullen er
aanbevelingen gedaan worden voor het ontwerp van de openbare
ruimte, waarin stilgestaan zal worden bij de specifieke kenmerken
per omgeving en de typerende verschillen tussen de gebruikers en
de landschappen. Vervolgens zal in paragraaf 13.3 de methode en
in paragraaf 13.4 de uitvoering van het onderzoek besproken
worden. In paragraaf 13.5 zullen daarna aanbevelingen gedaan
worden met betrekking tot een eventueel nader onderzoek.

13.1. Inleiding
De inrichting en vormgeving van de openbare ruimte staat volop in
de belangstelling. De aandacht voor de kwaliteit van 'deze ruimte
wordt gevoed door een mix van argumenten. De aanleiding is de
door velen ervaren 'erosie' van de openbare ruimte met als
belangrijkste steen de aanstoots 'onveiligheid' in diverse
betekenissen van het woord, zoals ook is gebleken uit de
interpretatie van de respondenten in dit onderzoek.
Verbetering van de openbare ruimte zou bijdragen aan het
verbeteren van de sociale functie van de ruimte. Meer indirect zou
het een strategisch middel zijn om ook bewoners, woningeigenaren
en de eigenaren van andere panden aan te zetten tot het verbeteren
van de omgeving. Verbetering van de openbare ruimte wordt ook
gezien als een middel in de concurrentieslag tussen steden: een
goede openbare ruimte draagt bij aan het imago van de stad, het
trekt het 'goede' publiek aan en verleidt ondernemingen en
ontwikkelaars tot investeringen. Of dit alles waar is of niet, een
breed scala aan ontwerpmiddelen wordt gebruikt om stedelijke
ruimten in te richten.
Er is echter nog weinig gedaan om systematisch de beschikbare
middelen in relatie tot hun toepassing in kaart te brengen.
Ontwerpers van openbare ruimten zien echter wel steeds meer de
noodzaak in om 'gebruiker-georiënteerd' te ontwerpen, onderbouwt
met theoretische informatie. Tot nu toe is er echter nog niet veel
onderzoek beschikbaar waarvan de resultaten rechtstreeks op het
ontwerpproces toegepast kunnen worden; er is niet veel bekend
over welke rol verschillende objecten spelen met betrekking tot de
gebruiker van de openbare ruimte.

Kijkend naar deze problematiek kan geconcludeerd worden dat
het onderzoek wat betreft haar opzet lijkt te zijn geslaagd. Het
onderzoek speelt in op het 'gebruiker-georiënteerd' ontwerpen
onderbouwt met theoretische informatie. Er is een beeld
geschetst van de verschillende gebruikers in Eindhoven en hun
eigen, specifieke voorkeuren. Tevens worden er concrete
toepassingen gegeven de onderzoeksresultaten voor analyse,
ontwerp en advies.
In dit hoofdstuk zullen eerst de conclusies met betrekking tot de
groep gebruikers en de redenen van gebruik worden besproken.
Vervolgens zal hier specifieker op ingegaan worden door per
stedelijke openbare ruimte de conclusies toe te spitsen, met als
doel betrokkenen te informeren over de diverse mogelijkheden en
het beantwoorden van de gestelde probleemstelling:

"Welke straatbanken genieten binnen bepaalde typologieën van
de openbare ruimte de voorkeur van jonge en oudere mensen met
betrekking tot materiaal, typering, vormgeving en kleurgebruik?'
Daarna zal ingegaan worden op het onderzoek zelf, waarbij er
conclusies getrokken zullen worden over de gehanteerde
methodiek en de manier van uitvoering. Tot slot zullen er enkele
aanbevelingen gedaan worden voor nader onderzoek naar
zitgelegenheden de openbare ruimte.

13.2. Aanbevelingen ontwerp openbare ruimte
Zoals in de vorige paragraaf reeds vermeld is, vindt u in deze
paragraaf aanbevelingen voor het ontwerp van de openbare
ruimte, specifiek gericht op de straatbank. Naast de tabellen met
resultaten worden er ook enkele manieren getoond waarop de
resultaten gepresenteerd kunnen worden om ze ook voor
ontwerpers aantrekkelijk te maken.

13.2.1.

Redenen voor zitten

AandachtsDunten bii zitten
Vormgeving van de bank
Schoon en netjes onderhouden
Omgeving van de straatbank
Andere gebruikers van de bank
Ik let niet specifiek op iets
Anders

IonIreren
+++
+
+

Ouderen
+++
++
+

Tabel 13-2 Aandachtspunten bij zitten jongeren/ouderen

Van de hele groep respondent, gaf 38,5% aan geen gebruik te
maken van straatbanken . Binnen de groep 'zitters' is het
mogelijk om de redenen hiervoor te vergelijken (tabel 13-1).
Redenen g-ebruik
Zitten
Wachten
Blowen/roken
Chillen/hangen
Rusten
Consumeren
Praten
Hond
Omgeving/mensen kijken

Een ander aspect waarin de twee groepen respondenten (licht)
verschilden, waren de aandachtspunten voor het zitten gaan (tabel
13-2).

long-eren

Quder!:D

++++
+++

+

+++++
+
++

+++++
+++
++
++++

De grote overeenkomst is dat beide groepen er op letten of een
straatbank schoon en netjes onderhouden is. Dit is dan ook een
duidelijke aanbeveling voor beheerders van de openbare ruimten:
zie erop toe dat straatmeubilair schoon en netjes onderhouden
wordt. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden, zoals eerder al
genoemd is in de proloog. Het plaatsen van elementen die zeer
eenvoudig te vernielen zijn kan vandalen demotiveren, het is dan
immers niet 'stoer' om het object te slopen. Een andere methode is
het onmiddellijk repareren/schoonmaken van het object. Hiervoor
is een hoge mate van toezicht essentieel, eventueel gecombineerd
met inspraak van omwonenden.

Tabel 13-1 Redenen gebruik jongeren/ouderen

Hier zien we één overeenkomst en vele verschillen. Zo gebruiken
beide groepen straatbanken vooral om te rusten, maar wat
betreft de andere reden verschillen ze nogal. Bij het ontwerpen
en plaatsen van een bank zou hier rekening mee gehouden
kunnen worden: zo zitten ouderen bijvoorbeeld graag in een
'kijk-omgeving' .

13.2.2.

Aandachtspunten bij zitten

Het verschil tussen jongeren en ouderen is dat ouderen, zoals ook
al bleek uit de redenen voor het zitten, meer op de omgeving van de
straatbank letten.

13.2.3.

Favoriete omgeving

In de enquête is gevraagd naar de favoriete omgeving van de
respondenten. Tussen de twee groepen respondenten zijn ook hier
overeenkomsten en grote verschillen te ontdekken (tabel 13-3).

Om~evinl!

Singel
Park
Veld
Mali
Plein
Laan
Passage
Avenue
Straat

lonl!:eren
(1)
(2)
(3)
(5)
(4)
(7)
(6)
(8)
(9)

Ouderen
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(5)
(9)
(7)
(8)

Tabel 13-3 Favoriete omgeving jongeren/ouderen

Beide groepen zijn het er roerend over eens dat de singel, het park
en het veld de prettigste omgevingen zijn (afbeelding 4). Daarna
verschillen beide groepen nogal, waarbij het grootste verschil te
zien is bij de passage die bij de jongeren op nummer 6 en bij de
ouderen op nummer 9 staat. Andere opmerkelijke verschillen zijn te
zien bij het plein en de laan, gevolgd door kleinere verschillen bij de
mali, de avenue en de straat.

doelgroep. Ook kan deze informatie gebruikt worden om meer
inzicht te krijgen in de problematiek binnen de openbare ruimte,
waarbij het jongeren lijnrecht tegenover ouderen staan. Beide
groepen hebben namelijk dezelfde top-3, en zullen daardoor hun
eigen belangen willen behartigen in deze omgevingen. Het is aan
de ontwerpers om hier verstandig mee om te gaan en daar waar
nodig in te grijpen.
Als vervolgens gekeken wordt naar de scatterplots (paragraaf
9.1.4, figuur 18 t/m 20) is te zien dat de mate van veiligheid, voor
beide groepen, los staat van de mate waarin een omgeving
gewaardeerd wordt. De mate van aangenaamheid hangt
daarentegen wel sterk samen met de mate van gebruik van een
straatbank voor zowel jongeren als ouderen.
In de komende subparagrafen zal er ingegaan worden op de
aanbevelingen voor de diverse typologieën van de openbare
ruimte.

13.2.4.

Ontwerp singel

Kijkend naar de modellen die geschat zijn voor de singel, is
duidelijk te zien dat er verschillen zijn tussen de belangen in
waardering van een straatbank (tabel 13-4).

2

3

Variabele
Materiaal
Typologie
Vormgeving
Kleurgebruik

lone:eren

Ouderen
+

+

--

_.

+

+

Afbeelding 4 Top-3 omgevingen

Tabel 13-4 Belang variabelen (singel)

Met deze informatie is het mogelijk om voor de verschillende
omgevingen specifieke ontwerpen te maken, gericht op de

Als overeenkomst tussen de twee groepen kan het belang van het
kleurgebruik genoemd worden, maar als duidelijk verschil zien we
het belang van de typologie en het materiaal. Bij ouderen speelt

de typologie (leuningen) van de bank in dit landschap minder een
rol, terwijl jongeren dit aspect toch duidelijk wel meenemen in
hun keuze. Kijkend naar de banken die de groepen het meest
prefereren, zien we het volgende (tabel 13-5).
Variabele
Materiaal
Typologie
Vormgeving
Kleurgebruik

lonaeren
hout
rug-&arm
historisch
groen(donker)

Ouderen
hout
rug-&arm
neutraal
groen(donker)

Tabel 13-5 Voorkeur bank jongeren/ouderen (singel)

Deze banken zijn vrijwel gelijk, ondanks het feit dat beide
groepen belang hechten aan totaal verschillende variabelen.
Daarnaast kunnen er verschillen aangegeven worden met
betrekking tot het ontwerp en plaatsing van een straatbank (tabel

harmonisch, onveranderlijk en statisch. Aansluitend bij dit
kleurconcept zijn de drie esdoornen vermeld die aan dit concept
kracht geven. De Noorse esdoorn, met haar rode blad, staat hierbij
tegenover de 'normale' esdoorn. De witte pool wordt verwezenlijkt
door de vederesdoorn, welke in de zomermaanden een witte kleur
heeft.
De materialisering van de bank sluit aan bij de bruine tinten, beide
groepen geven aan een voorkeur te hebben voor hout. Aan de
andere kant staat de kleur van de bank, groen, uitstekend passend
binnen de drieklank. Kenmerkende verschillen tussen jongeren en
ouderen zijn door enkele referenties verduidelijkt. Tussen de twee
groepen staat een afvalbak met een duim omhoog: uit het
onderzoek bleek dat beide groepen in elke omgeving graag een
bank gecombineerd zien met een afvalbak.

13.2.5.

13-6).
Kenmerk
Kleur
Typologie
Positionering
Omgeving
Bezonning
Wind

lonaeren
Materiaaleigen / anders
Rug- & armleuning
Geïntegreerd in omgeving
Gras/houten vlonders
Zon&schaduw/zon
Beschut/open

Ouderen
Materiaaleigen / donkergroen
Rugleuning
Los, niet in combinatie
Gras/ sierbestrating
Zon&schaduw
Beschut

Tabel 13-6 Verschillen jongeren/ouderen (singel)

In het eerder genoemde boek "Kleur Groert' zijn verschillende
kleurconcepten gegeven. Voor de singel en het park zullen ook
twee voorbeelden opgesteld worden.
Allereerst de singel. Het voorgestelde kleurconcept (afbeelding 5)
is een drieklank ontstaan uit de kleurenbol met de pool wit. De
conceptwoorden die hier bij passen zijn eenheid, evenwicht,

Ontwerp park

Binnen de modellen die geschat zijn voor het park zijn ook duidelijk
verschillen te zien tussen de belangen in waardering van een
straatbank tussen jongeren en ouderen (tabel 13-7).
Variabele
Materiaal
Typologie
Vormgeving
Kleurgebruik

lonl!'eren

Ouderen

-

-

-

++

+

Tabel 13-7 Belang variabelen (park)

Er bestaan duidelijk overeenkomsten tussen de ouderen en
jongeren: beiden nemen het kleurgebruik sterk mee in hun keuze,
terwijl zij eigenlijk niet zo op de vormgeving letten. De jongeren
letten daarnaast niet zo op het materiaal.

Afbeelding 5 Kleurconcept singel

Kijkend naar de banken die de groepen het meest prefereren,
zien we het volgende (tabel 13-8).
Variabele
Materiaal
Typologie
Vormgeving
Kleurgebruik

IonIZeren
hout
rug-&arm
modern
groen(donker)

vertroebeld door bijmenging
complementaire kleur.

met

wit,

grijs,

Oyderen
hout
rug·&arm
neutraal
groen(donker)

Tabel 13-8 Voorkeur bank jongeren/ouderen (park)

Deze banken zijn gelijk op de vormgeving na: dit is overigens de
variabele waar beide groepen het minste belang aan hechten.
Daarnaast kunnen er verschillen aangegeven worden met
betrekking tot het ontwerp en plaatsing van een straatbank (tabel
13-9).
Kenmerk
Frame
Zitgedeelte
Positionering
Hoogte
Bezonning

IonIZeren
Hout
Hout/ ku n st stof
Geïntegreerd/los
Maaiveld/verhoging
Zon&schaduw/zon

Oude[en
Hout/ beton-n atu u rsteen
Hout
Geïntegreerd/tegenover
Maaiveld
Schaduw/zon&schaduw

Tabel 13-9 Verschillen jongeren/ouderen (park)

Voor het park is er eveneens een kleurconcept opgesteld, net
zoals eerder voor het veld gedaan is (afbeelding 6). Hier is een
subtiel kwaliteitscontrast voor opgesteld.
"Kwaliteitscontrasten zijn opgebouwd uit een kleur in
opgehelderde en verdonkerde tonen of uit verschillende kleuren
in gelijke helderheid . De werking van het kwaliteitscontrast is
altijd relatief: een kleur kan naast een doffe tint stralend lijken,
maar naast een nog stralender tint dof. Kleuren kunnen worden

Afbeelding 6 Kleurconcept park

zwart

of

de

Door toepassing van het kwaliteitscontrast in één tint kan een
rustig, bijna statisch beeld gemaakt worden. De elementen die dan
de hoogste verzadiging in kleur hebben, trekken de aandacht.
Een kwaliteitscontrast met verschillende tinten in gelijke
helderheden geeft een minder statisch beeld. Elementen zijn dan
echter nog steeds duidelijk aan elkaar verwant.
Conceptwoord: subtiel. Een subtiele werking heeft een
kwaliteitscontrast met weinig verschillende kleuren in gelijke
helderheid en een enkel accent.,,125
Het hier gebruikte contrast bestaat uit groen-, blauw- en grijstinten,
waarbij er een duidelijk contrast bestaat met het oranje/rode vlak.
Dit zou bijvoorbeeld een afvalbak kunnen zijn.
Naast enkele suggestie voor boomsoorten, staan er links
voorbeelden van toe te passen straatbanken. Deze zijn allemaal
geïntegreerd in de omgeving, voortkomend uit de wens van beide
groepen respondenten. Het icoon boven in de hoek geeft aan dat
beide groepen graag een houten bank met zowel een rug- als
armleuning zouden willen zien in deze omgeving.

13.2.6.

Ontwerp veld

Het model geschat voor het veld toont ook weer dat er verschillen
zijn tussen de belangen in waardering van een straatbank (tabel 13-

10).
De jongeren letten hier vooral op het materiaal en minder op de
typologie: de overige variabelen scoren gemiddeld. Ouderen

Bos, Theresia, (2002), "Kleur Groen, een naslagwerk voor bewust kleurgebruik van de
dendrologie", Ebben Boomkwekers, Cuijk, pg. 76.
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daarentegen letten vooral op het materiaal van een bank en
vrijwel niet op het kleurgebruik: zij zien graag een stenen bank
met zowel een rug- als armleuning, modern vormgegeven in de
materiaaleigen kleur.
Variabele
Ouderen
lonl!"eren
Materiaal
++
++
+
Typologie
Vormgeving
-Kleurgebruik
Tabel 13-10 Belang variabelen (veld)

Als vervolgens gekeken wordt naar de straatbanken welke de
twee groepen het meest prefereren, zien we het volgende (tabel
13-11).
Variabele
Ouderen
Jon!!:eren
Materiaal
hout
steen
Typologie
rug-&arm
rug
Vormgeving
neutraal
modern
Kleurgebruik
geel(licht)
materiaaleigen
Tabel 13-11 Voorkeur bank jongeren/ouderen (veld)

Deze banken zijn verschillend op alle aspecten. Dit is één van de
landschappen waar jongeren de meeste voorkeur hebben voor
een gele (lichte) bank: het is het enige landschap waar jongeren
graag een bank zien met alleen een rugleuning.

Kenmerk
Frame
Typologie
Positionering
Omgeving
Bezonning

lonl!"eren
Hout/metaal
Rug- en armleuning
Geïntegreerd
Gras/geen mening
Zon

Ouderen
Beton-natuursteen
Alleen rugleuning
Losstaand
Gras/anders (klinkers)
Zon&schaduw

Tabel 13-12 Verschillen jongeren/ouderen (veld)

Ontwerpers laten zich soms inspireren door kunstwerken. Een
organisatie die hier ook veel mee werkt is Plint. Zij combineren
poezië en proza met een beeld. Dit zou ook zo toegepast kunnen
worden voor de onderzoeksresultaten, waarbij het standaard
formaat van Plint gehanteerd wordt zodat de posters uitwisselbaar
zijn.
Afbeelding 7 is een voorbeeld van een dergelijke poster. Hierop zijn
de onderzoeksresultaten van het veld gecombineerd met een werk
van Dali, aangevuld met een quote over de stad van de Vlaamse
criticus en schrijver Marc Callewaert.

13.2.7.

Ontwerp maU

Bij de modellen die geschat zijn voor de mali, zijn er voor tot zover
voor de eerste keer overeenkomsten te zien tussen de belangen in
waardering van een straatbank (tabel 13-13).

Afbeelding 7 Poster Dali - veld

Daarnaast kunnen er duidelijke verschillen aangegeven worden
met betrekking tot het ontwerp en plaatsing van een straatbank
(tabel 13-12).

Variabele
Materiaal
Typologie
Vormgeving
Kleurgebruik

lonl!:eren

Ouderen

+
+

-

Tabel 13-13 Belang variabelen (mali)

-+

de banken die de groepen het meest prefereren, zien we het
volgende (tabel 13-14).
Variabele
Materiaal
Typologie
Vormgeving
Kleurgebruik

lone:eren
steen
rug-&arm
historisch
materiaaleigen

Ouderen
steen
rug-&arm
neutraal
materiaaleigen

Tabel 13-14 Voorkeur bank jongeren/ouderen (mail)

Deze banken zijn vrijwel identiek, op de vormgeving na. Hier
geven jongeren toch aan liever een historisch model te zien,
terwijl ouderen een neutraal model prefereren. Daarnaast kunnen
er verschillen aangegeven worden met betrekking tot het ontwerp
en plaatsing van een straatbank (tabel 13-15).
Kenm~rk

Zitgedeelte
Positionering
Omgeving
Bezonning

lone:eren
Hout
Los/tegenover
Sierbestrating
Geen mening/zon&schaduw

Ouderen
Kunststof
Los
Sierbestrating/ gras
Zon&schaduw

Tabel 13-15 Verschillen jongeren/ouderen (mali)

Om ook hier weer de onderzoeksresultaten te visualiseren, is er
voor de mali een afbeelding van een werk van Munch gebruikt,
gecombineerd met een quote van Jean-Paul Satre, een Frans
schrijver en filosoof (afbeelding 8).
Afbeelding 8 Poster Munch - mali

Beide groepen hechten weinig waarde aan de vormgeving van de
straatbank. Het is opmerkelijk om te zien dat jongeren vooral veel
waarde hechten aan het materiaal, terwijl ouderen juist meer
waarde hechten aan de typologie en het kleurgebruik. Kijkend naar

13.2.8.

Ontwerp plein

Het model geschat voor het plein toont weer duidelijke verschillen
tussen de belangen in waardering van een straatbank (tabel 13-

16).

Variabele
lone:eren
Ouderen
Materiaal
+
Typologie
-+
Vormgeving
Kleurgebruik
++
Tabel 13-16 Belang variabelen (plein)

Hier zien we niet veel verschillen. Het opmerkelijkste verschil is
wellicht dat jongeren hier liever deels in de zon, deels in de
schaduw zitten, terwijl de groep ouderen het liefst in de zon zit. Dit
is opmerkelijk omdat ouderen in de voorgaande landschappen
telkens aangaven een schaduwplek te prefereren.

JONGEREN .., OUDEREN

Het belang van de verschillende variabelen toont interessante
verschillen tussen de twee groepen. Jongeren hechten vooral
waarde aan het materiaal en de typologie, terwijl ouderen veel
meer belang hechten aan kleurgebruik van de straatbank. Zij
hechten daarentegen vrij weinig belang aan de typologie van de
bank. Kijkend naar de banken die de groepen het meest
prefereren, zien we het volgende (tabel 13-17).
Variabele
Oydere[]
lon~eren
Materiaal
hout
hout
rug-&arm
rug-&arm
Typologie
Vormgeving
neutraal
neutraal
Kleurgebruik
materiaaleigen materiaaleigen
Tabel 13-17 Voorkeur bank jongeren/ouderen (plein)

De banken die onder beide groepen de meeste voorkeur genieten
komen zijn identiek aan elkaar.
Daarnaast kunnen er verschillen aangegeven worden met
betrekking tot het ontwerp en plaatsing van een straatbank (tabel
13-18).
Kenmeds
Typologie
Hoogte
Bezonning
Tabel

Ouderen
lone:eren
Rugleuning
Rug-&armleuning
Maaiveld/verhoging
Maaiveld
Zon
Zon&schaduw
13-18 Verschillen jongeren/ouderen (plein)
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Afbeelding 9 Poster Mondriaan - plein

,- .

- .. ..

-

Het laatste voorbeeld met betrekking tot de Plint-posters is die van
de onderzoeksresultaten van het plein gecombineerd met werk van
Mondriaan. Passend bij deze Nederlandse kunstenaar is er een
quote van de Nederlandse schrijver Harry Mullisch weergegeven
waarin het plein een bijzondere rol speelt (afbeelding 9).

13.2.9.

Ontwerp laan

Kijkend naar de modellen die geschat zijn voor de laan, is te zien
dat er naast verschillen ook overeenkomsten zijn tussen de
belangen in waardering van een straatbank (tabel 13-19).
Variabele
Materiaal
Typologie
Vormgeving
Kleurgebruik

IonIZeren

Ouderen

+

Ke!]merk
Frame
Zitgedeelte
Bezonning

lonl!:eren
Hout/beto non atuu rsteen
Hout/kunststof
Zon&schaduw/zon

Oude[en
Hout
Hout
Zon

+

+

Er bestaan duidelijke verschillen tussen de ouderen en jongeren
met betrekking tot het belang dat gehecht wordt aan materiaal en
typologie. Daarnaast letten ouderen niet zo zeer op de vormgeving,
maar wel weer meer op het het kleurgebruik. Kijkend naar de
banken die de groepen het meest prefereren, zien we het volgende
(tabel 13-20).
Jon.lleren
hout
geen leuning
neutraal
geel(licht)

Daarnaast kunnen er verschillen aangegeven worden met
betrekking tot het ontwerp en plaatsing van een straatbank (tabel
13-21).

Tabel 13-21 Verschillen jongeren/ouderen (laan)

-

Tabel 13-19 Belang variabelen (laan)

Variabele
Materiaal
Typologie
Vormgeving
Kleurgebruik

leuning, dit is de eerste omgeving waar een groep deze voorkeur
heeft met betrekking tot de typologie. Een ander opvallend aspect
is de kleur: dit is, naast het veld, het enige landschap waar de
kleur geel de meeste voorkeur geniet.

Oudere!]
metaal
rug-&arm
modern
groen(donker)

Tabel 13-20 Voorkeur bank jongeren/ouderen (laan)

Hier zien we opmerkelijk veel verschillende voorkeuren: de groepen
verschillen op alle aspecten van elkaar. Opmerkelijk is overigens
om te zien dat jongeren een voorkeur hebben voor een bank zonder

Ook bij dit landschap zien we een opmerkelijk verschil met
betrekking tot de bezonning: ook hier prefereren de ouderen een
zonnige plek, terwijl dat bij de andere landschappen niet zo was.
In navolging van de Plint posters, zijn er voor de volgende
landschappen referentieplaten gemaakt.
Op afbeelding 10 is zo in één oogopslag te zien dat jongeren in dit
landschap het de meeste voorkeur hebben voor een houten bank,
zonder rug- of armleuning, neutraal vormgeven in een gele (lichte)
kleur. Het accent ligt bij de jongeren op het materiaalgebruik,
aangegeven met het uitroepteken. Op een zelfde wijze zijn de
voorkeuren van de ouderen weergegeven. In de komende
subparagrafen worden meer van dergelijke voorbeelden gegeven.

beduidend minder aan het kleurgebruik. Kijkend naar de banken
die de groepen het meest prefereren, zien we het volgende (tabel
12-8).
Variabele
Materiaal
Typologie
Vormgeving
Kleurgebruik

lonjleren
steen
rug-&arm
modern
materiaaleigen

Ouderen
hout
rug-&arm
modern
groen(donker)

Tabel 13-23 Voorkeur bank jongeren/ouderen (passage)

Deze banken verschillen licht van elkaar, enkel de materialisering
en het kleurgebruik zou anders moeten zijn. Vooral dit laatste
aspect is hier van belang, omdat eerder al bleek dat beide groepen
hier erg op letten.

Afbeelding 10 Referentiebeelden laan

13.2.10.

Ontwerp passage

Als vervolgens de modellen die geschat zijn voor de passage
bekeken worden, zijn hier duidelijke overeenkomsten tussen de
belangen in waardering van een straatbank (tabel 13-22).
Variabele
Materiaal
Typologie
Vormgeving
Kleurgebruik

lone:eren

O!,!deren

-

--

++++

+++

--

Tabel 13-22 Belang variabelen (passage)

Beide groepen hechten bijzonder veel belang aan het
kleurgebruik in een passage, terwijl ze vrijwel geen waarde
hechten aan de typologie. In de andere landschappen werd er
doorgaans juist wel veel waarde gehecht aan de typologie en

Daarnaast kunnen er verschillen aangegeven worden met
betrekking tot het ontwerp en plaatsing van een straatbank (tabel
13-24).
Kenmerk
Zitgedeelte
Typologie
Positionering

Jon~eren

Kunststof
Rug-&armleuning
Tegenover

Ouderen
Metaal
Rugleuning
Los

Tabel 13-24 Verschillen jongeren/ouderen (passage)

Om de onderzoeksresultaten ook hier weer te visualiseren, zijn
enkele referentiebeelden bij de foto van het landschap getoond
(afbeelding 11).

Er bestaan enkel kleine verschillen tussen jongeren en ouderen
met betrekking tot de waarde die zij hechten aan de vormgeving
en het kleurgebruik. Kijkend naar de banken die de groepen het
meest prefereren, zien we het volgende (tabel 13-26).
Variabele
Materiaal
Typologie
Vormgeving
Kleurgebruik

lon2"eren
hout
rug-&arm
modern
materiaaleigen

Ouderen
steen
rug·&arm
modern
groen(donker)

Tabel 13-26 Voorkeur bank jongeren/ouderen (avenue)

Ook hier zijn slechts kleine verschillen te zien, alleen de
materialisering en het kleurgebruik van de bank zou anders
moeten zijn.

Afbeelding 11 Referentiebeelden passage

Links staan de gegevens voor de jongeren, rechts voor de ouderen.
Bij het aspect waar een groep het meeste op let, is een uitroepteken
geplaatst, zodat snel duidelijk is waar de focus van de gebruiker
ligt.

Daarnaast kunnen er verschillen aangegeven worden met
betrekking tot het ontwerp en plaatsing van een straatbank (tabel
13-27).
Kenmerk
Frame

Metaal

Ouderen
Hout

Tabel 13-27 Verschillen jongeren/ouderen (avenue)

13.2.11.

Ontwerp avenue

Bij de modellen geschat voor de avenue zijn geen heel grote
verschillen te zien tussen de belangen in waardering van een
straatbank (tabel 13-25).
Variabele
Materiaal
Typologie
Vormgeving
Kleurgebruik

lOG-'!eren

Quderen

+

-

-

+

Tabel 13-25 Belang variabelen (avenue)

In deze omgeving verschillen de jongeren eigenlijk alleen wat
betreft het materiaal, wat eerder ook al te zien was bij de voorkeur
die met de modellen geschat is.
In afbeelding 12 zijn de onderzoeksgegevens wederom
gevisualiseerd, zoals eerder ook voor de passage en de laan is
gedaan.

voorkeur voor een straatbank. Kijkend naar de banken die de
groepen het meest prefereren, zien we het volgende (tabel 13-29).
Variabele
Materiaal
Typologie
Vormgeving
Kleurgebruik

lone:eren
metaal
geen leuning
modern
materiaaleigen

Ouderen
metaal
rug·&arm
mödern
materiaalei~en

Tabel 13-29 Voorkeur bank jongeren/ouderen (straat)

Het is opmerkelijk om te zien dat ook hier weer de jongeren de
meeste voorkeur hebben voor een bank zonder leuningen. Tevens is
dit het enige landschap waar beide groepen voor een metalen bank
kiezen. Dit moet uiteraard wel afgezet worden tegen de gegevens in
tabel 13-28, waaruit blijkt dat zij hier minderwaarde aan hechten.

Afbeelding 12 Referentiebeelden avenue

13.2.12.

Ontwerp straat

Tot slot de modellen die geschat zijn voor de straat: hier zien we
enkele overeenkomsten tussen de belangen in waardering van
een straatbank (tabel 13-28).
Variab!:l!:
Materiaal
Typologie
Vormgeving
Kleurgebruik

LOIl.p.:eren

Ouderen

..

.
.

+
++

+
+

Tabel 13-28 Belang variabelen (straat)

Beide groepen geven aan minder waarde te hechten aan de
typologie van de straatbank. Daarnaast geven beiden aan dat het
kleurgebruik een belangrijk aspect is bij het aangeven van een

Daarnaast kunnen er verschillen aangegeven worden met
betrekking tot het ontwerp en plaatsing van een straatbank (tabel
13-30).
Kenmerk
Frame
Typologie
Omgeving

lonl!:eren
Metaal/ hout
Rugleuning
Houten vlonders

Ouderen
Metaal
Rugleuning/ rug·&arm leuning
Gras

Tabel 13-30 Verschillen jongeren/ouderen (straat)

Deze ontwerpaspecten kunnen meegenomen worden bij het
ontwerpen en plaatsen van banken voor een specifieke groep
respondenten in deze omgeving.

Afbeelding 13 Referentiebeelden straat

Tot slot is er ook een overzicht beschikbaar voor de
ontwerpaspecten bij de straat (afbeelding 13). Enkel de typologie
verschilt hier tussen de groep jongeren en ouderen.

13.3. Methode van onderzoek
"De gekozen onderzoeksmethode, waarbij met behulp van de
stated choice-techniek gegevens zijn verkregen over het
keuzegedrag van de doelgroep van het onderzoek, bleek goed
bruikbaar te zijn voor de gestelde onderzoeksopgave. Een
belangrijk voordeel van de stated choice-techniek is dat deze de
mogelijkheid biedt om (nog) niet bestaande alternatieven te
onderzoeken. Daarnaast was de stated choice-techniek
begrijpbaar voor de respondenten, aangezien bijna alle
respondenten hun beoordelingstaak naar behoren uitvoerden.
Dit wordt bevestigd door het gegeven dat de geschatte modellen
niet onrealistisch zijn.,,126

meegenomen die vooraf op basis van verwachtingen zijn
geselecteerd. Daardoor kunnen geen uitspraken gedaan worden
over de invloed van eventuele andere relevante variabelen.,,127

De Latent (lass Modellen die geschat zijn over alle landschappen
voor de verschillende leeftijdsgroepen waren redelijk tot goed in
staat het keuzegedrag van de respondenten te voorspellen,
aangezien de Rho Square van deze modellen hoger dan 0,2 was.
De modellen die geschat zijn per landschap deden het
daarentegen slechter, deze hadden Rho Squares tussen 0,1 en
0,2 in, met een enkele uitzondering onder de 0,1. Deze modellen
zijn dus niet zo goed in staat het keuzegedrag van de
respondenten te voorspellen .
"Aan de onderzoeksmethode zijn ook nadelen verbonden . Een
eerste nadeel is dat het keuzegedrag van de respondenten
gebaseerd is op hypothetische keuzesituaties. In werkelijkheid
gedragen de respondenten zich misschien anders. Een tweede
nadeel is dat in het onderzoek alleen kenmerken zijn

126
Schaijk, E.M. van, (1998), "Nijmegen in de overstap, een onderzoek naar
overstapvoorzieningen als middel om het autoverkeer in stadscentra te beperken",
Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven, pg.1 57.
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Schaijk, E.M. van, (1998), "Nijmegen in de overstap, een onderzoek naar
overstapvoorzieningen als middel om het autoverkeer in stadscentra te beperken",
Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven, pg.1 57.

13.4.3.

13.4. Uitvoering van onderzoek
Bij het uitvoeren van het onderzoek
kanttekeningen geplaatst worden:

kunnen

de volgende

Onderzoeksdoelgroep: respondenten

13.4.1.

Het totale aantal respondenten (187) was relatief klein, waardoor
de mate van representativiteit voor de hele doelgroep van het
onderzoek onzeker genoemd kan worden. Een ander nadeel van een
kleine groep respondenten is dat de banken wellicht kenmerken
hebben die nu niet relevant gevonden worden, terwijl deze
kenmerken bij een grotere groep misschien wel relevant zouden
kunnen zijn. Daarnaast is er uiteraard een hele groep gebruikers die
buiten beschouwing zijn gelaten : mannen en vrouwen van 26 tot 50
jaar. Zij maken wel degelijk gebruik van de openbare ruimte, en
wellicht hechten zij waarde aan heel andere kenmerken als dat er
nu uit het onderzoek gebleken is.

13.4.2.

Onderzoeksseizoen: winter

Ten tijde van het onderzoek was het winter. Dit kan invloed hebben
gehad op de onderzoeksresultaten, omdat dit toch een seizoen is
waarin men niet veel buiten zal zitten. Er was overigens maar één
respondent die dit aangaf.

"Het is nu winter.,,128
Het is niet onvoorstelbaar dat de respondenten in de lente of in de
zomer positiever hadden geantwoord op het zitten op
straatbanken; misschien zelfs ook wat betreft frequentie

"8

Respondent nr. 84

Onderzoekslocatie: Eindhoven

Het onderzoek is uitgevoerd in Eindhoven, waardoor de
onderzoeksresultaten dus ook specifiek gericht zijn op de
Eindhovense situatie. Om dergelijke uitspraken voor andere
steden te doen zal het onderzoek daar op gelijke wijze uitgevoerd
dienen te worden. De foto's van de stedelijke typologieën zijn
gemaakt in Eindhoven. Enkele respondenten koppelden hun
kennis van de hele buurt aan het veiligheidsgevoel merkte ik
tijdens het afnemen van de enquêtes.

"Niet alle omgevingen kunnen even goed worden beoordeeld.
Sommige omgevingen heb ik herkend en andere niet. Hierdoor
kon ik niet alles op dezelfde manier beoordelen.,,129
Ook viel het op dat de respondenten betrokkener bij een
omgeving waren naarmate ze er ook daadwerkelijk kwamen: het
afnemen van enquêtes in W.c. Woensel, waarbij deze locatie ook
in het onderzoek opgenomen is als mali, was derhalve niet heel
erg tactvol.

13.4.4.

Onderzoeksbegrip: veiligheid

Bij de op- en aanmerkingen van respondenten zag ik een verschil
met betrekking tot de definitie van veiligheid . Zo voelen enkele
respondenten zich al veel veiliger als er iemand met ze mee is,
anderen juist weer als er geen lage struiken om een bank staan en
weer anderen denken juist aan verkeersveiligheid.

"Geen bankjes plaatsen
verkeer; ... ,,1.30

m Respondent nr. 57
Respondent nr. 115

130

op

de

volgende

plekken

ivm

13.5. Aanbevelingen voor nader onderzoek
13.5.1.

Onderzoeksdoelgroep: leeftijdscategorie

en afnemen van enquêtes ongeveer drie maanden in beslag neemt,
het correct verwerken van de onderzoeksgegeven kost één persoon
ongeveer twee maanden tijd. Hierbij speelt uiteraard de kennis van
deze persoon met betrekking tot de te gebruiken programmatuur
ook een rol. Globaal gezien is men dus een half jaar tijd kwijt voor
het uitvoeren en verwerken van het onderzoek.

Zoals vermeld in de vorige paragraaf, is er een grote groep
gebruikers en niet-gebruikers (26 tot 50 jaar) buiten
beschouwing gebleven. Als er een compleet beeld geschetst zou
moeten worden is het wellicht verstandig om deze groep
steekproefsgewijs ook te ondervragen. Een ander aspect met
betrekking tot de leeftijdscategorie is de afbakening van de
gebruikte groepen. Daar waar jongeren vielen in een groep van
15 tot en met 25 jaar, begon de groep ouderen vanaf 50 tot (in dit
geval) 85 jaar. In een vervolgonderzoek zou deze groep ook
ingeperkt moeten worden in een leeftijdscategorie van 10 jaar.

De profielen waren opgesteld op basis van vier kenmerken:
materiaal, typologie, vormgeving en kleur. Zoals ik eerder in deze
rapportage ook al aangaf, is vormgeving een lastig exact te
definiëren eigenschap. De profielen zoals ik ze heb opgesteld zijn
eerst getoetst met betrekking tot de kenmerken; dit is ook zeker
aan te raden voor een vervolgonderzoek.

13.5.2.

13.5.5.

Onderzoeksseizoen: zomer

Het afnemen van enquêtes vond plaats in de winter en hoewel er
slechts één respondent was die hier een opmerking over maakte,
zou het goed zijn om een dergelijk onderzoek ook nog in een
ander seizoen uit te voeren, bijvoorbeeld lente of zomer, wanneer
het weer ook uitnodigt om buiten te verblijven.

13.5.3.

Onderzoekslocatie: steden

De onderzoeksresultaten zijn niet zondermeer universeel
toepasbaar, ondermeer vanwege de specifieke kennis van
respondenten over een buurt of locatie. Door de enquête in
ongewijzigde vorm af te nemen in bijvoorbeeld Groningen
waarbij men er van uit mag gaan dat de respondenten niet de
specifieke kennis over een omgeving hebben, zullen de
resultaten wellicht beter gericht zijn op de stedelijke typologie
van de openbare ruimte. Bij het uitvoeren van een dergelijk
onderzoek moet men er rekening mee houden dat het opstellen

13.5.4.

Onderzoekskenmerk: vormgeving

Onderzoekskenmerk: materiaal

In de vorige paragraaf noemde ik al het lastig te definiëren aspect
'vormgeving': 'materiaal' is op een dergelijke manier te beschrijven.
De banken die men vaak ziet zijn combinaties van materialen
vanwege de specifieke eigenschappen van de materialen: alle
mogelijke combinaties zijn niet opgenomen in dit onderzoek. Zo is
ook te zien dat er verschillen zijn tussen de profielen in het
onderzoek met het niveau 'steen': de ene bank heeft een frame en
zitting van steen (profiel 4), de andere heeft een frame en zitting
van steen en een rugleuning van hout (profiel 5), terwijl de laatste in
deze serie weer een frame van steen heeft met zitting en rugleuning
van kunststof (profiel 6) . Kijkend naar de banken met niveau 'hout'
valt hier op dat het vooral de zitting en de rugleuning zijn die van
hout zijn; het frame is van metaal (profiel 2 en 3). Bij de banken met
het niveau 'metaal' gaat het wel goed.

13.5.6.

Onderzoeksobject: in richtingselementen

Voor een vervolgonderzoek is het wellicht een goed idee om ook
andere inrichtingselementen (stoelen, afvalbakken, et cetera) aan
respondenten voor te leggen: zitbanken zijn namelijk maar een
klein onderdeel binnen het hele scala van elementen.
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Bijlage I) leeftijdsopbouw respondenten

leeftijd
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
51
52
54
55
56
57
58
59
60
61
63
64
65
66
67
68

% correctie

%

#

6
12
17
10
12
6
6
4
5
5
10
1
3
3
4
4
4
4
4
3
5
7
3
4
2
4
2

3,2
6,4
9,1
5,3
6,4
3,2
3,2
2,1
2,7
2,7
5,3
,5
1,6
1,6
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
1,6
2,7
3,7
1,6
2,1
1,1
2,1
1,1

3,2
6,5
9,1
5,4
6,5
3,2
3,2
2,2
2,7
2,7
5,4
,5
1,6
1,6
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
1,6
2,7
3,8
1,6
2,2
1,1
2,2
1,1

73

% cumulatief

74
75
76

3,2
9,7
18,8
24,2
30,6
33,9
37,1
39,2
41,9
44,6
50,0
50,5
52,2
53,8
55,9
58,1
60,2
62,4
64,5
66,1
68,8
72,6
74,2
76 ,3
77,4
79,6
80,6

77
78
79
80
83
84
Totaal

Ongeldig
Totaal

6
3
6
2
4
1
1
4
4
1
1
1
1
1
186
1
187

3,2
1,6
3,2
1,1
2,1
,5
,5
2,1
2,1
,5
,5
,5
,5
,5
99,5
,5
100,0

3,2
1,6
3,2
1,1
2,2
,5
,5
2,2
2,2
,5
,5
,5
,5
,5
100,0

83,9
85,5
88,7
89,8
91,9
92,5
93,0
95 ,2
97,3
97,8
98,4
98,9
99,5
100,0

Bijlage 11) Redenen gebruik straatbanken

%

#
Geen specifieke reden

23

20,0

1

,9

%

%

correctie

cumulatief

20,0

20,0

Hangen

1

,9

,9

35,7

Hangen met vrienden

1

,9

,9

36,5

Hangen met vriendinnen

1

,9

,9

37,4

Henri Dunant park hond
uitlaten

1

,9

,9

38,3

Het is gezellig

1

,9

,9

39,1

1

,9

,9

40,0

1

,9

,9

40,9

1

,9

,9

41,7

Hond en een sigaret te roken

Af en toe even zitten tijdens
het winkelen/ even buiten
wachten op iemand
Blowen

lets eten in de stad

,9 1

20,9

Ijsje eten met een vriendin

1,7

22,6

Is gezellig

1

,9

,9

42,6

,9

,9

23,5

Joint roken

2

1,7

1,7

44,3

,9

,9

24,3

Joint/sigaret roken en rusten

1

,9

,9

25,2

1

,9

,9

45,2

1

,9

,9

26 ,1

2

Chitte

1

Consumptie nuttigen

1

Contact met mensen
Daar rook ik mijn joints

1,7

Daar wij geen balkon in de
flat hebben en toch naar
buiten willen.

1

,9

,9

27,0

Even bijkletsen met
vriendinnen/wachten op iets
of iemand

1

,9

,9

27,8

Kijken naar omgeving

1

,9

,9

46,1

Kijken, rusten

1

,9

,9

47,0

Kijken, rusten, praatje
maken

1

,9

,9

47 ,8

Kleine pauze houden of even
lekker kletsen ofzo

1

,9

,9

48,7

Kletsen

1

,9

,9

49,6

1

,9

,9

50,4

Even bijkomen, uitrusten
dus, ijsje eten

1

,9

,9

28,7

Even rust

1

,9

,9

29,6

Lekker rustig zitten

1

,9

,9

51,3

,9

30,4

Markt rustpunt, bijpraten
met vrienden , kijken naar
mensen

1

,9

,9

52,2

1,7

32,2

Marktbezoek

1

,9

,9

53,0

Om even wat versnaperingen
op te peuzelen

1

,9

,9

53,9

Om het gekochte eten en
drinken op te eten

1

,9

,9

54,8

Om te gaan zitten

1

,9

,9

55,7

Even rusten,
omgeving/mensen bekijken

1

Even uitrusten

2

Even zitten bij het winkelen
Gezellig bij elkaar zitten
Gezellig een joint je roken,
ruste/chille met vrienden
(praatjes maken)

,9 ,
1,7

1

,9

,9

33,0

1

,9

,9

33,9

1

,9

,9

34,8

Lekker hangen met vrienden

Om u it te rusten

,9

,9

56,5

Om uit te rusten met een tas
bootschappen

Rusten, bijpraten met
iemand

,9

,9

57,4

Rusten, gewoon even zitten

Om uit te rusten van het
wandelen, om te genieten
van de omgeving
Om uit te rusten, ijsjes te
eten of frietjes te eten van
het shoppen natuurlijk
wachten op de trein

1

1

,9

,9

58,3

,9

,9

59,1

,9

,9

60,0

,9

75,7

1

,9

,9

76,5

Rusten , mensen kijken

1

,9

,9

77,4

Rusten, mensen
kijken/praatje maken

1

,9

,9

78,3

,9

,9

79,1

1

,9

,9

80,0

1

,9

,9

80,9

,9

,9

81,7

Rusten/praten met
mensen/kijken
Rustpauze tijdens fietstocht

Omdat ik copd
Ontmoetingspunt

1

,9

,9

60,9

Op bus wachten

1

,9

,9

61,7

Op iemand wachten of
tijdens het wandelen even
pauze houden

,9

Rustpunt tijdens wandelen
Slechte rug (loopt slecht)

1

,9

,9

62,6

Peuk/jonit roken, hangen,
luchthappen bij het uitgaan

1

,9

,9

Roken/praten

1

,9

Rusten

5

Rusten (slechte rug)

Te lui om verder te fietsen
van uit de stad

1

,9

,9

82,6

63,5

Uit te rusten (meestal
tegelijk roken)

1

,9

,9

83,5

,9

64,3

Uit te rusten, genieten van
mooi weer

1

,9

,9

84,3

4,3

4,3

68,7

Uitrusten

1

,9

,9

85,2

1

,9

,9

69,6

Uitrusten en mensen kijken

Rusten of genieten van
uitzi cht/ lan d sc h ap /zon

1

,9

,9

86,1

1

,9

,9

70,4

Rusten tijdens fietstocht of
wandeling

1

,9

,9

87,0

1

,9

,9

71,3

Uitrusten na winkelen of na
een wandeling
Uitrusten tijdens fiets of
wandeltochten

1

,9

,9

87,8

,9

,9

72,2

1

,9

,9 1

88,7

Uitrusten, eten , spullen
ordenen of opruimen

1

,9

,9

89,6

Uitrusten, tijd verdrijven

1

,9

,9

90,4

Uitru sten / chillen

1

,9

,9

91,3

1

,9

,9

92,2

Rusten tijdens hond uitlaten

1

Rusten tijdens mijn
wandeling met de hond of
naar de supermarkt

1

Rusten tijdens
wandeling/kijken naar
omgeving

1

,9

,9

73,9

Rusten van wandelen, kijken
naar mensen

1

,9

,9

74,8

,9

,9

73,0

Uitrusten tijdens wandelen

Vrouwen bekijken, uitblazen

Wachten op de bus

1

,9

,9

93,0

Wachten op de bus, tas
opnieuw indelen, kletsen
met vriendinnen

1

,9

,9

93,9

Wachten op iemand

1

,9

,9

94,8

Wachten op iemand, rekken
& strekken tijdens lopen

1

,9

,9

95,7

Wachten op iets

1

,9

,9

96,5

Wachten op trein/bus
Wachten, kletsen met
mensen, kijken

1

,9

,9

97,4

1

,9

,9

98,3

Wandeling met hond,
fietstocht rustpunt

1

,9

,9

99,1
100,0

Zitten kijken
Totaal

1

,9

,9

115

100,0

100,0

Bijlage 111) Redenen niet-gebruik straatbanken
010
correctie

010
cumulatief

Ze zijn in Nederland te
weining te veel
onderweg
Zit altijd in een
schoetmobiel

#

010

49

68,1

68,1

68,1

Zitten zwervers op en er
scheiten vogels op, en
er zit vies groen spul op

1

1,4

1,4

69,4

Totaal

1

1,4

1,4

70,8

2

2,8

2,8

73,6

Geen tijd om buiten op
een bankje te zitten

1

1,4

1,4

75,0

Geen tijd voor

1

1,4

1,4

76,4

Heb er niet zo veel tijd
voor

1

1,4

1,4

77,8

Geen specifieke reden
Als ik buiten zit is dat
bij mij of iemand anders
thuis
Ben alleen
Geen tijd

Het is nu winter

1

1,4

1,4

79,2

Ik rijd in een
scootmobiel en heb dus
altijd mijn eigen zitplek

1

1,4

1,4

80,6

Ik vind ze altijd vies

1

1 ,4

1,4

81,9

Kan moeilijk zitten en
heb niet altijd een
kussen bij de hand

1

1,4

1,4

83,3

Niet zo'n buitenzitter

1

1,4

1,4

84,7

Omdat er meestal lage
struiken bij staan

1

1,4

1,4

86,1

Rollator

1

1 ,4

1,4

87,5

Scootmobiel
Smerig

2

2,8

2,8

90,3

1

1,4

1,4

91,7

Smerig en vuil

1

1,4

1,4

93,1

Te weinig bankjes

1

1,4

1,4

94,4

Uitrusten, tijd
verdrijven

1

1,4

1,4

95,8

1

1 ,4

1,4

97,2

1

1,4

1,4

98,6

1

1,4

1,4

100,0

72

100,0

100,0

Leeftijdsgroep

Bijlage IV) Aandachtspunten bij gebruik straatbank
ik let niet specifiek
op iets

Niet

88

88

Wel

5
93

5
93

Totaal
Totaal

Jon
vormgeving van
de straatbank

Niet

83
10
93

Wel

Totaal

168
18
186

85
8
93

Leeftiit
Jong
anders
Totaal

Totaal
schoon en netjes
onderhouden

Niet

10
83
93

Wel

Totaal

10
83
93

20
166
186

Leeftijd~g!g ep

Niet
Wel

51
42
93

Totaal

Totaal

Oud

Jon
omgeving van
de straatbank

40
53
93

91

95
186

Leeftijdsgroep-'

Totaal

Niet
Wel

Totaal

Oud

Jon
andere gebruikers
van de straatbank

I

Oud

Jong

51
42
93

57
36
93

108
78
186

Niet

88

Wel

5
93

roep
Oud

Totaal

91
2
93

179
7
186

Totaal

176
10
186

Bijlage V) Verdeling favoriete omgeving

Leeftijdsgroep
Jong

Gemiddeld
#
5td. Deviatie

Oud

Gemiddeld
#
5td. Deviatie

Totaal

veld

park

Gemiddeld
#
5td. Deviatie

plein

mall

laan

straat

passage

avenue

singel

6,4674

6,2717

5,3478

5,4783

2,3913

3,7500

3,4891

4,7283

7,0435

92

92

92
2,51360

92
1,72011

92

1,80417

92
2,01072

92

2,03514

92
2,33669

1,80655

2,57248

92
2,38084

7,2857

5,8901

5,6180

3,8989

3,1444

4,8764

3,8427

2,8652

7,6374

91

91

89

89

90

89

89

89

91

1,51500

1,68292

2,65221

2,43107

1,89358

1,78262

1,77033

2,31198

1,87686

6,8743

6,0820

5,4807

4,7017

2,7637

4,3039

3,6630

3,8122

7,3388

183

183

181

181

182

181

181

181

183

1,83691

1,75062

2,49353

2,59046

1,98453

1,83528

1,79264

2,61365

2,15982

Singel

Leeftij dsgroeQ

Bijlage VI) Ontwerpgegevens: singel

Jong
Selected

~S.;.;.in.;.a.;:gle;.;.I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _t~
Leeftï ~g!oep

Jong
Selected

frame
van de
bank

Oud

Geen mening

Hout
Beton/natuurst
een
Metaal
Totaal

1

o

1

6

8

14

1

1

2

3

10

20

10

6

4

10

10

10

20

Leeftij~p

Singel
Selected

groepering
van de bank

Los, niet in combinatie
met een andere bank

3

Geïntegreerd in de
omgeving

6

1
10

Oud

Totaal

Oud

I
1

Anders

1

0

1

Hout

6

9

15

I
I

6

9

2

8

1

2

9

19

Beton/natuursteen

1

0

1

Metaal

2

1

3

10

10

20

Le eftlj d_S.B.!:9_ePJ---I~ta a I __

Singel

Jong
Selected

omgeving
van de bank

Totaal
Materiaaleigen

5

Geen mening

6

11

Don kergroen

1

4

5

Anders

3

0

3

9

10

19

Totaal

2

I

Oud
0

2

Gras

2

5 I

7

Gestort beton
Houten vlonders

0

2

2

2

1

3

Sierbestrating

1

2

3

Anders

Oud

Jon

Totaal

6

Totaal

Sin el
kleur van
de bank

4

Geen mening

Totaal

Selected

Oud

Jong
2

Jong
zitting
van de
bank

Alleen
rugleuning
Zowel rug- als
armleuning
Totaal

L~ftijd s gr~eL ~-~-

Simrel
Selected

Totaal

type van
de bank

Totaal

3

0

3

10

10

20

Singel
Leeftijdsgroep

Singel

jong
Selected

hoogte
van de
bank

Oud

jong
Selected

1

0

1

8

9

17

1

1

2

10

10

20

Leeftï dsgroep
jong
In de zon
Deels in de zon,
deels in de
schaduw
In de schaduw
Totaal

2

4

Geen mening
Beschut tegen de
wind
Open in het
landschap

Totaal

8

16

10

20

jong
com bi straatlantaarn

1 Oud

Totaa L

Niet

2

5

7

Wel

8

5

13

10

10

20

Totaal

6
Leeft i. d ~!o~~ ~t~L

Sinzei

6

7

13

0

1

1

10

10

20

jong
Selected

Leeftïd~oep

wind bij
de bank

8
10

Oud

jon~

Selected

4

Leeftijds~

combi
boom

Niet
Wel

Totaal

Singel

2

Singel

Totaal

Totaal

Oud

2

Totaal

Selected
Singel

Niet
Wel

Totaal

bezonning
van de bank

comb i afvalbak

Verdiept

Op hetzelfde
niveau
Op een verhog ing

Selected

Leefti jdsgroep

Totaal

1

7

8

3

2

5

10

10

20

15

Totaa l
Singel

Oud

0

Oud

1

6

9

15

3

1

4

10

10

20

Leeftijdsgroep _
jong

Selected

combi landmark
Totaal

Niet

I

Totaal

Oud

10

10

20

10

10

20

!:.ee~j d~gr_o_~ _

Sin el

Totaal

Oud
Selected

combi anders

Niet

Totaal

10

20

10

20

Totaal

Sin el
Oud

Jon
Selected

geen combi

Niet
Wel

Totaal

Sin el

10

9

0

1

1

10

10

20

Leeftï dsgroe
geen mening
Totaal

Totaal

Oud

Jon
Selected

19

Niet

9

10

19

Wel

1

0

1

10

10

20

Bijlage VII) Veiligheid, aangenaam en gebruik: singel

veiligheid
singel
Jong

Mean
N
Std. Deviation

Oud

Mean
N
Std. Deviation

Total

Mean
N
Std. Deviation

aangenaam
singel

gebruik
singel

4,13

4,08

3,69

92

91

90

1,141

1,046

1,260

4,08

4,34

3,60

93

89

89

1,144

,865

1,513

4,10

4,21

3,64

185

180

179

1,140

,967

1,388

Bijlage VIII) Ontwerpgegevens: park
LeE!!!!j d sE~

Park
Park

Selected

Jon
Selected

frame
van de
bank

Geen mening
0

1

1

Hout
Beton / n atu ursteen

5

4

9

2

4

6

Kunststof

1

0

1

Metaal

2

2

4

10

11

21

Total

Oud

Jong

Total
type van
de bank

Geen mening

1

1

2

Alleen rugleuning

6

6

12

Zowel rug- als
armleuning

3

4

7

10

11

21

Total

Park

Leeftijdsgroep
Jong

Park
Selected

Total
zitting
van de
bank

0

1

1

6

8

14

Beton/n atuursteen

0

1

1

Kunststof

3

0

3

9

10

19

Park

Leeftï dsgroe

Materiaaleigen

Total

Total
Park

3

2

5

2

3

5

Don kergroen

4
0
1
10

4
1
1

11

omgeving
van de bank

Geen mening

3

Tota_L

Oud

2

3

5

2

3

5

3

1

4

3

4

7

10

11

21

Leeftiidsgroep
Jong

Selected

Geel
Anders

Total

Los, niet in
combinatie met
een andere bank
Geï ntegreerd in de
omgeving

Oud

Jon
Geen mening

Geen mening
Tegenover een
andere bank

Total

kleur van
de bank

groepering
van de bank

Geen mening

Hout

Selected

Selected

Total

Total

Oud
3

6

Gras

4

6

10

8

Gestort beton

1

0

1

1

Sierbestrating

1

1

2

2

Anders

1

1

2

10

11

21

21

Total

Leeftijds~

Park

Jong
Selected

hoogte
van de
bank

Park

Total

Oud

0

Op een verhoging
Total

2

2

2
10

Niet

0

Wel

10
10

Total

17
2
21

9
0
11

8

combi afvalbak

I

2

2

9
11

19
21

Leeftijdsgroe
Park

Total

p

Oud

Jong
Park

Leeftijds roe[l

Selected

bezonning
van de bank

Geen mening

Total

1

1

2

In de zon

2

0

2

Deels in de zon, deels
in de schaduw

6

4

10

In de schaduw

1
10

Total

Selected

combi straatlantaarn

Oud

Jong

6
20

5
10

Park
Jong

Selected

Selected

wind
bij de
bank

combi
boom

Niet
Wel

1

Beschut tegen de wind

8

8

Open in het landschap

1
1
10

1
0
10

16
2
1
20

Anders
Total

combi land mark

Niet

11

Jong
Selected

combi anders
Total

Niet

10
10

20
1
21

11

0
11

Leeftijdsgroep

Park

Total

Oud

9
1
10

Total

14
7
21

9
2

5
10

Leeftï d sgroep

Geen mening

1

7
14
21

Total

5

Wel

0

4
7
11

Oud

Jong
Selected

Oud

7
10

Jong

Total

p

3

Wel

~~ftïd~~~ _

Park

Park

I

Niet

Total

Total

Leeftijdsgroe

Total

Oud

Jong
Selected

Geen mening

Op hetzelfde niveau

Leeftï dsgroep

Total

Oud

11
11

21
21

Total

Park
Selected

geen combi

Niet
Wel

Total

Jon
10

10

20

0
10

1
11

1
21

Total

Park
Selected

geen mening
Total

Niet

Jon
10

10

11

21
21

Bijlage IX) Veiligheid, aangenaam en gebruik: park

I

LeeftijdsQroep
Jong

Mean
N
Std . Deviation

Oud

Mean
N
Std. Deviation

Total

Mean
N
Std . Deviation

veiligheid
park

aangenaam
park

3,93

3,95

gebruik
park
3,74

92

91

91

1,127

1,109

1,143

3,82

3,98

3,42

92

90

89

1,292

1,161

1,565

3,88

3,96

3,58

184

181

180

1,210

1,132

1,374

Bijlage X) Ontwerpgegevens: veld

Veld

Leeftï dsgro.ep
Jong

Selected
~~lLd_sgr.o~p

Veld
Selected

frame
van de
bank

Oud

1

0

1

Hout

3

3

6

Beton/natuursteen

2

5

7

Kunststof

0

1

1

Metaal

3

1

4

9

10

19

Leeftï d sgroe~
Hout

Total

Selected

7

14

2

3

5

9

10

19

groepering
van de bank

Total

Total

Oud

Materiaaleigen
6

6

12

Don kergroen

1

1

2

Geel

2

1

3

Anders

1
10

I

4

6

10

6

4

10

10

10

20

Jong

7

Jong

Oud

2

3

10

20

~

Leeftijdsgroep

Total_

Leeftiidsg~

Veld

Total

Veld
Geen mening

Oud

2

0

2

Tegenover een andere
bank

2

1

3

Los, niet in combinatie
met een andere bank

2

4

6

Geïntegreerd in de
omgeving

3

3

6

Anders
Kunststof

kleur
van de
bank

Total

Oud

Jong
zitting van
de bank

Alleen rugleuning
Zowel rug- als
armleuning

Geen mening

Veld

Selected

Total

Jon

Total

Selected

type van
de bank

Total

1

2

3

10

10

20

Veld

Jong
Selected

T~

Leeftijdsgroep
omgeving
van de bank

Geen mening

I

Veld

Total
LeeftUds roep -Jong
Oud

Oud
Selected

wind bij
de bank

Geen mening

4

0

4

Gras

3

4

7

Beschut tegen de wind

Gestort beton

1

1

2

Open in het landschap

Houten vlonders
Sierbestrating
Anders
Total

1

1

2

1

2

3

0

2

2

10

10

20

1

Total

Veld

2

3

6

5

11

3

3

6

10

10

20

Leeftï dsgroep
Jong

Selected
Leeftïds ~

Veld

Jong
Selected

hoogte
van de
bank

1

2

Verdiept

0

1

1

Op hetzelfde niveau

7

8

15

Veld

2

0

2

10

10

20

Leeftï d sgroep
Jong
Geen mening
In de zon
Deels in de zon,
deels in de
schaduw
In de schaduw
Total

Oud
4

6

8

6

14

10

10

20

2

Tota l

Oud

1

Total

bezonning
van de bank

~-

Niet
Wel

Geen mening

Op een verhoging

Selected

combi afvalbak

Total

Leeftï d~groep

Veld

Jong
Selected

combi straatlantaarn
Total

2

2

6

3

9

Selected

4

8

0

1

1

10

10

20

13

5

2

7

10

10

20

Niet
Wel

Total

Oud

Jong
combi
boom
Total

4

8

Leeft iJQ~S!oep

Veld

0

Oud

5

Wel

Total

Oud

Niet

Total

8

9

17

2

1

3

10

10

20

Leeftï d s gro~

Vel.d

r ~~d

Jong
Selected

combi land mark

Niet

9

9

18

Wel

1

1

2

10

10

20

Total

Veld

LeeftU d sgroeo
combi anders

Niet

Total

Veld

10

10

20

10

10

20

Leefti jdsgl2 ep

I

Jong
Selected

geen combi

Niet
Wel

Total

Veld
Selected

geen mening
Total

Total

Oud

Jong
Selected

Total

Total

-

Oud

9

8

17

1

2

3

10

10

20

Leeftij ds

iQ~Q

Total

Jong

Oud

Niet

10

9

19

Wel

0

1

1

10

10

20

Bijlage XI) Veiligheid, aangenaam en gebruik: veld

Leeftijdsgroep
Jong

veiligheid
veld
Mean
N

Oud

5td . Deviation
Mean
N

5td. Deviation
Total

Mean
N

5td . Deviation

gebruik
veld

aangenaam
veld

4,31

3,71

91

90

3,92
90

1,040

1,154

,927

3,95

3,02

3,43

92

87

88

1,083

1,329

1,220

4,13

3,37

3,68

183

177

178

1,074

1,287

1,107

Bijlage XII) Ontwerpgegevens: mall

Mail

Leeftijdsgroep
Jong

LeeftU~roep

Mali

JonK
Selected

frame
van de
bank

Total

Selected

Oud

Geen mening

Hout
Kunststof

1

1

2

2

1

3

2

1

3

Metaal

5

6

11

Anders

0

1

1

10

10

20

Total

. J._~~ftlLd?_~

Mail
zitting
van de
bank

0

1

Alleen rugleuning

7

7

14

Zowel rug- als
armleuning

2

2

4

Geen leuningen

0

1

1

10

10

20

LeeftijdsgioeP'
Jong

Total

groepering
van de bank

Geen mening

Geen mening

0

2

Tegenover een andere
bank

2

2

4

1

2

Met de rug naar een
andere bank

0

1

1

Hout

5

3

8

3

6

9

Kunststof

3

5

8

Los, niet in combinatie
met een andere bank

Metaal

1

1

2

Geïntegreerd in de
omgeving

1

1

2

10

10

20

Anders

2

0

2

10

10

20

Leeftï ds roep'

Mail

Jong

Total

Oud

Leeftij ~g~

Mall

Geen mening

0

1

Jong

1
Selected

Materiaaleigen

7

5

12

Don kergroen

0

2

2

Anders
Total

Oud

2

Total

kleur
van de
bank

Total

1

Total

Selected

- -

Oud

1

Mali

Oud

Jong

Geen mening

Total

Selected

Selected

type van
de bank

Total

3

2

5

10

10

20

omgeving
van de bank

Geen mening

--

Oud

4

3

Gras

1

3

4

Sierbestrating

5

3

8

Anders
Total

Total --

7

0

1

1

10

10

20

Leeftï d sgroep

Mali
Leeftij ds g~ ep

Mali
hoogte
van de
bank

Selected

Total

1

1

2

1

1

2

7

8

9

10

15
19

OUQ

Jong
2

Niet
Wel

Geen mening

Verdiept
Op hetzelfde niveau

combi afvalbak

Oud

Jong
Selected

Total

Total

8

7

10

10
Leeftj jf u roee
Jong

combi straatlantaarn

Leeftij d_~ groep

Jong
Selected

bezonning
van de bank

Geen mening
In de zon

Deels in de zon ,
deels in de
schaduw
In de schaduw
Anders
Total

6

8

14

Wel

4
10

2
10

6
20

wind bij
de bank

Geen mening
Beschut tegen de
wind
Anders

Total

Total

6

1

2

3

3

5

8

Jong
Selected

2

1
0
10

Leeflli~roep

Mali

Oud

Oud

4

0
2
10

Total
--

Niet

Total
Mali

5
15
20

3

Mali
Selected

Total

Mali
Selected

combi
boom

Niet
Wel

Total

1
2
20

Total

Leeftï d sgroee.
Jong
8

8

16

2
10

2
10

4
20

Mali

Leeftijdsgroep

Selected

Jong
10

comb i land mark

Niet
Wel

Oud

1

5

5

9

14

1
10

0
10

1
20

Leeftijdsgroep
Jong

Selected

combi anders
Total

Niet

10
10

19
1

9
1
10

10

Mali

~

Oud

0

Total

4

f -Total
C - _.. -

Oud

20

T~

Oud

10
10

20
20

it

Malt

Leefti sgroep
Jong

Selected

geen combi

8

9

17

Wel

2

1

3

10

10

20

Leefti~sgroep

Malt

Jong
geen mening
Total

-

Oud

Niet

Total

Selected

Total

Niet

Total

Oud

10

10

20

10

10

20

Bijlage XIII) Veiligheid, aangenaam en gebruik: mall

Leeftijdsgroep
Jong

veiligheid
mali
Mean
N

Oud

3,65

gebruik
mali
3,10

93

93

93

,984

1,185

1,352

4,38

3,55

3,02

92

92

93

5td.Deviation

,888

1,401

1,601

Mean
N
5td.Deviation

4 ,42

3,60

3,06

185

185

186

,935

1,295

1,478

5td.Deviation
Mean
N

Total

4,45

aangenaam
mali

Bijlage XIV) Ontwerpgegevens: plein

Lee fti j~~groep

Plein
Selected
Leefti~oep

Plein
frame
van de
bank

type van
de bank

Oud

Jong
Selected

Total

Hout
1

2

1

Beton/natuursteen
Kunststof

1

3

1

0

1

Metaal

7

5

12

10

9

19

Total

Alleen rugleuning

5

3

8

Alleen armleuning

1

0

1

Zowel rug- als
armleuning

4

5

9

Geen leuningen

1

1

2

11

9

20

Total

4

Leefti .dsg.r.Q~

Plein

Jong
Selected
Leeftï ~groep

Plein

Jong
Selected

zitting
van de
bank

Oud
4

Beton/natuursteen

2

1

3

Kunststof

0

1

1

Metaal

1

3

4

10

9

19

Leeft ilQ.~groep

Jong
Materiaaleigen
Donkergroen
Anders
Total

11

7

Plein
kleur van
de bank

groepering
van de bank

Hout

Total

Selected

Total

Total

9

5

14

0

1

1

2

3

5

11

9

20

Oud

1

0

1

Met de rug naar
een andere bank

1

0

1

Los, niet in
combinatie met een
andere bank
Geïntegreerd in de
omgeving

5

6

11

2

2

4

Anders

2

1

3

11

9

20

Total

Leeftï dsgroe~

Plein
Selected

omgeving
van de bank

Geen mening

2

Total

Oud
3

5

Houten vlonders

2

1

3

Sierbestrating

6

4

10

Anders
Total

Total -

Tegenover een
andere bank

Jong

Oud

Total

Oud

Jong

1

1

2

11

9

20

Leeftï ~ g~oep_

Plein
Leeftïd s ~_p

Plein

jong
Selected

hoogte
van de
bank

jong

Total

Selected

Geen mening

0

1

1

Op hetzelfde niveau

6

6

12

Op een verhoging

5

2

11

9

7
20

Total

combi afvalbak

Oud

Niet

3

1

4

8

8

11

9

16
20

Leeftï dsgroep

Plein

jong
combi straatlantaarn

Niet

Leeftï dsgroep
jong

Selected

bezonning
van de bank

Geen mening
In de zon
Deels in de zon,
deels in de schaduw

Total

jong
Selected

0

2

2

3

6

9

Plein

8

Selected

1

1

0

11

9

Leeftijds g~

Plein
wind bij
de bank

Geen mening
Beschut tegen de
wind
Open in het
landschap

Total

0

I

Oud
5

3

4

7

11

9

20

13

Oud

7

In de schaduw

Total

Total

Total

8

Wel
Plein

-

Oud

Wel
Total

Selected

Total

1
20

Total

combi
boom

8

7

Wel

3
11

2

jong
combi landmark

4

11

4

2

6

11

9

20

Oud

8

8

16

3

1

4

11

9

20

Leeftijdsgroep
jong
combi anders

Total

Wel

Plein

Total

15
5
20

Niet

Total

Selected

Total

9

Leeftij d sgroe

Plein

3

7

Oud

Niet

Total

Selected
3

jong

~--

Oud

-

Leeftlidsgroep

Niet

Total

Oud

11

9

20

11

9

20

Leeftï dsgroep

Plein

Jong
Selected

geen combi

Niet
Wel

Total

9

8

17

2

1

3

11

9

20

Le~f!r dsgroep

Plein

Jong
Selected

Total

Oud

geen mening
Total

Niet

Total

Oud

11

9

20

11

9

20

Bijlage XV) Veiligheid, aangenaam en gebruik: plein

Leeftijdsgroep
Jong

veiligheid
plein
Mean
N

5td. Deviation
Oud

Mean
N

Total

5td . Deviation
Mean
N

5td. Deviation

aangenaam
plein

gebruik
plein
3,54

4,36

3,95

91

91

90

1,101

1,158

1,219

3,85

3,15

2,57

92

88

88

1,213

1,199

1,371

4,10

3,55

3,06

183

179

178

1,184

1,241

1,383

Leeftij~groeL

Laan

Bijlage XVI) Ontwerpgegevens: laan
Laan

Leeftijdsgroep
Jong

Selected

frame
van de
bank

Oud

0

2
Hout

3

5

8

Beton / natuursteen

3

3

6

Metaal

1

2

3

Anders

1

0

1

10

10

20

Leeftiidsgroep
Jong
zitting
van de
bank

2

Alleen rugleuning

6

6

12

Zowel rug- als
armleuning

4

3

7

Geen leuningen

0

1

1

10

10

20

Total

Total

Selected

Total

type van
de bank

Geen mening

Laan

Leeftij~groe L ~tal_

Laan

Jong
Selected

groepering
van de bank

Total

Oud

Geen mening

1

0

1

Hout

3

9

12

Beton / natuursteen

2

0

2

Kunststof

3

1

4

9

10

19

Total

Geen mening

Leeftijds roe __
Jong

Selected

kleur van
de bank

Materiaaleigen
Donkergroen

Total

6

.-Iotal

2

2

Tegenover een andere
bank

1

0

1

Met de rug naar een
andere bank

0

1

1

Los, niet in combinatie
met een andere bank

6

5

11

Geïntegreerd in de
omgeving

2

2

4

9

10

19

Total

Oud

8

3

2

9

10

Leeftijds roep
Jong

Selected

Oud

0

Laan
Laan

Oud

Jong
Selected

To~

omgeving
van de bank

14
5
19
Total

Geen mening

0

Total

Oud

2

2

Gras

5

5

10

Gestort beton

1

1

2

Houten vlonders

0

1

1

Sierbestrating

2

1

3

8

10

18

Leefti j ~roep

Laan
Laan

Leeftijdsgroep
jong

Selected

hoogte
van de
bank

jong

Total

Selected

Geen mening

Op hetzelfde
niveau
Op een verhoging
Total

combi afvalbak

Oud

2

0

2

6

9

15

2

1

3

10

10

20

Niet

2

0

2

Wel

8

10

18

10

10

20

Total

Laan

Leeftijds roep
combi straatlantaarn

Niet

Total
Leeftij~roep

jong
Selected

bezonning
van de bank

Geen mening
In de zon
Deels in de zon,
deels in de
schaduw

Total

0

1

1

5

5

10

4

5

9

10

Geen mening
Beschut tegen de wind
Open in het landschap

Total

1

9

combi
boom

Leeftïds

r~

jong

Oud

Niet

6

Wel
Total

20

Leeftijdsgroep
wind bij
de bank

Laan
Selected

jong
Selected

8

16

2

2

4

10

10

20

Oud

10

Laan

Total

Total

Oud

8

Wel
Laan

I

jong
Selected

Total

Oud

To..§L

4

5

9

10

20

Leeftij9~~

Laan

jong

7

2

Selected

11

5

10

Oud
1

Total

combi land mark

Niet

Total

Total

Oud

10

10

20

10

10

20

16

0

2

2

10

10

20

Laan

Leeftï ds groep
jong

Selected

combi anders
Total

Niet

Total

Oud

10

10

20

10

10

20

Laan

Leeftij è.groep
Oud

Jong
Selected

geen combi

Niet

8

10

18

Wel

2

0

2

10

10

20

Total

Laan

Leeftiidsgroep
I

Jong
Selected

geen mening
Total

Total

Niet

Total

Oud

10

10

20

10

10

20

Bijlage XVII) Veiligheid, aangenaam en gebruik: laan

Leeftijdsgroep
Jong

veiligheid
laan
Mean
N

Std. Deviation
Oud

Mean
N

Std. Deviation
Total

Mean
N

Std. Deviation

3,55

aangenaam
laan
2,82

gebruik
laan
2,42

91

90

90

1,368

1,214

1,199

3,78

3,19

2,62

91

90

89

1,191

1,141

1,310

3,66

3,01

2,52

182

180

179

1,284

1,189

1,256

Leeftijdsgroep

Bijlage XVIII) Ontwerpgegevens: passage

Passage
type
van de
bank

I------Leeftijd2 groe.e..
Passage
frame
van de
bank

Total

Oud

Jong
Geen mening

1

0

1

Hout

2

0

2

Beton /natuursteen

1

3

4

Kunststof

2

1

3

Metaal

5

8

13

11

12

23

Total

Total

Oud

Jong
Geen mening

1

0

1

Alleen rugleuning

2

6

8

Alleen armleuning

1

0

1

Zowel rug- als
armleuning

6

4

10

Geen leuningen

1

1

2

11

11

22

Total

Leeftiidsgroe
Passage
r-

Passage
zitting
van de
bank

groepering
van de bank

Leeftijdsgroep
Total

Oud

Jong
Hout

3

2

5

Beton / natuursteen

0

2

2

Kunststof

5

3

8

Metaal

3

4

7

11

11

22

Total

I

JOT!K

Total

Oud

Tegenover een andere
bank

6

3

9

Met de rug naar een
andere bank

0

1

1

Los, niet in combinatie
met een andere bank

4

7

11

Geïntegreerd in de
omgeving

1

1

2

11

12

23

Total
Leeftijdsgroep_
Passage
kleur van
de bank
Total

Materiaaleigen
Anders

Total

Oud

Jong

Leeftijdsgroep _____

7

11

4

1

5

11

12

23

18

Passage
omgeving
van de bank

4

1

5

Gras

0

1

1

Gestort beton

1

0

1

Houten vlonders

1

0

1

Sierbestrating

5

6

11

Anders
Total

Total

Oud

Jong
Geen mening

0

2

2

11

10

21

Leeftiidsgro~_ _

Passage
hoogte
van de
bank

Jong

3
1

Verdiept

0
0

Op hetzelfde niveau

5

Op een verhoging

~I

1

Passage

Total

Oud

Geen mening

Total

LeeftijdsgroeR__

0

3
1
16
2

11

22

11

Passage
Total

Oud

Jong

bezonning
van de bank

6

Wel

5
11

Geen mening
In de zon

2
2

0

6
2

Deels in de zon, deels
in de schaduw

7

6

13

0
0
11

1
1
12

1
1
23

In de schaduw
Anders
Total

4

combi
boom

I

Jong

Passage
wind bij
de bank

7
23

Niet

9

Wel

2
11

Total

Total

Oud
11

20

1~ I

3
23

Leeftijdsgroep
Passage
combi land mark

Niet
Wel

Total

Oud

Jong

Total
r-

16

10
2
12

Leeftijdsgroep

Leeft i idsgroe~

Passage

Niet

Total

Total

Oud

Jong

combi straatlantaarn

10

11

1

1
12

11

21
2
23

L_eeftjj d s gro e p
Total

Oud

Jong

I--

Geen mening
Beschut tegen de wind

2

4

9

Anders

0

7
1
12

Total

11

6
16
1
23

Passage
combi anders

LeeftiId~groe ~

Jong
Niet

Total

Total

Oud
11

12

11

1.2

23
23

Leeftijdsgroep
Leeftijds~~

Passage
combi afvalbak
Total

3

Passage
Total

Oud

Jong
Niet
Wel

__

3

8

9

11

12

geen combi

6
17
23

Total

Total

Oud

Jong
Niet

11

11

Wel

0

1
12

11

22
1
23

Leeftijdsgroee
Passage
geen mening
Total

Niet

Total

Oud

Jong
11

11

12
12

23
23

Bijlage XIX) Veiligheid, aangenaam en gebruik: passage

Leeftijdsgroep
Jong

veiligheid
passage
Mean

3,92

3,42

89

88

88

Std. Deviation

,931

1,064

1,191

Mean

3,93

3,07

2,61

92

89

90

1,203

1,396

1,612

4,22

3,49

3,01

N

Std. Deviation
Total

gebruik
passage

4,52

N

Oud

aangenaam
passage

Mean
N

Std. Deviation

181

177

178

1,113

1,310

1,473

Avenue

Leeftijdsgroep

Bijlage XX) Ontwerpgegevens: avenue

Jong
Selected

Avenue

Leeftï d s_groep
Jong

Selected

frame
van de
bank

Total

type van
de bank

Oud

Hout

2
Beton / natuursteen

7

5

3

2

5

Kunststof

2

0

2

Metaal

4

3

7

11

10

21

Total

Alleen rugleuning

Leeftï dsgroep
Jong

Selected

zitting
van de
bank

Total

Oud

11

Alleen armleuning

1

0

1

Zowel rug- als
armleuning

4

4

8

Geen leuningen

1

0

1

11

10

21

Leeftijdsgro
eQ

Avenue

groepering
van de bank

Hout

5

8

13

Beton / natuursteen

1

0

1

Kunststof

2

1

3

Metaal
Total

2

1

3

10

10

20

Leeftï c!sgroep
Jong

Selected

kleur van
de bank

Materiaaleigen
Donkergroen
Anders

Total

Total

Oud

9

6

15

1

2

3

1

2

3

11

10

21

Oud

2

0

2

Met de rug naar
een andere bank

1

0

1

5

7

12

3

2

5

0
1
1

1

1

10

21

Los, niet in
combinatie met
een andere bank
Geïntegreerd in de
omgeving

Total

Total

Tegenover een
andere bank

Anders

Avenue

Oud

6

Total

Selected

~

5

Jo
ng
Avenue

Total

Leeftï dsgroep

Avenue
Leeftiidsgro~

Avenue

jong
Selected

omgeving
van de bank

Geen mening

Total

Oud

Selected

0

1

1

Gras

6

6

12

Gestort beton

0

1

1

Si erbestrati ng

4

2

6

Anders
Total

1

0

1

11

10

21

wind bij
de bank

Geen mening
Beschut tegen de wind
Open in het landschap

Total

Avenue

Leeftijdsgroep
jong

Selected

hoogte
van de
bank

7

9

16

2

1

3

10

10

20

Total

Niet

3

0

3

Wel

7

10

17

10

10

20

Tata!

3

0

3

Verdiept

2

0

2

Op hetzelfde niveau

6

10

16

11

10

Jong
bezonning
van de bank

In de zon

Avenue

LeeftÜdsgroep
Jong

Selected

21

Leeftijdsgroep

Avenue

Total

1

Geen mening

Total

Selected

combi afvalbak

Total
_.-

Oud

0

Oud

Jong
Selected

1

Leeftii è&!:Q~Q.

Avenue

Total _

Oud

Jong

combi straatlantaarn

Niet
Wel

Total

Oud

4

Tata!

3

7

6

7

13

10

10

20

Oud

5

4

9

Deels in de zon, deels
in de schaduw

6

5

11

In de schaduw

0

1

1

11

10

21

Leeftï d sgroep-

Avenue

jong
Selected

combi
boom

Niet
Wel

Total

5

Tata!

Oud
8

Total.-

13

5

2

7

10

10

20

Leefti ' dsgroep

Avenue

Oud

Jong
Selected

combi land mark

Niet

8

Wel
Total

Avenue
combi anders

Niet

Total

Avenue

1

3

10

20

geen combi

Niet

Total

10

20

10

20

8

10

Niet

18

2

0

2

10

10

20

Jong
geen mening
Total

Total
-

Oud

Leeftijdsgroep

Avenue

Total

10

Leeftijdsgroep

Wel

Selected

2
10

Oud
10

Jong
Selected

17

9

Leeftijds_groep
Jong

Selected

Total

Total

Oud

10

10

20

10

10

20

Bijlage XXI) Veiligheid, aangenaam en gebruik: avenue

Leeftijdsgroep
Jong

veiligheid
avenue
Mean
N

Std . Deviation
Oud

Mean
N

Std. Deviation
Total

Mean
N

Std. Deviation

3,73

aangenaam
avenue
2,82

gebruik
avenue
2,30

91

90

89

1,257

1,107

1,238

3,75

3,03

2,37

92

90

89

1,164

1,213

1,377

3,74

2,93

2,34

183

180

178

1,208

1,163

1,306

Bijlage XXII) Ontwerpgegevens: straat

Lee ftï dsg!:~

Straat

Oud

Jong
Straat

Leeftï dsg!oep
Oud

Jong
Selected

frame
van de
bank

Total

Selected

Geen mening

Hout

1

1

2

3

2

5

Beton /natuu rsteen

1

2

3

Kunststof

0

1

1

Metaal

4

5

9

9

11

20

Total

_ _~~~f!.ijdsgroep

Straat

zitting
van de
bank

7

5

12

Alleen armleuning

0

1

1

Zowel rug- als
armleuning

2

4

6

Geen leuningen

Straat

Total

Tegenover een
andere bank

Hout

4

7

11

Beton/ natuursteen

1

1

2

Kunststof

2

2

4

Anders

Metaal

2

1

3

10

11

21

0

1

Total

Leeftijdsgroe
Jong

Selected

kleur
van de
bank

I

Oud

1

6

0

omgeving
van de bank

1

7

13

Don kergroen

2

2

4

Anders

1

2

3

10

11

21

0

1

1

1

0

1

6

8

14

2

1

3

1

0

1

10

10

20

Jong
Selected

Geen mening

Materiaaleigen

Total

Total

Total

Geen mening

Total

Oud

Leeftïdsg~~~

Straat
Straat

2
21

Geen mening

Los, niet in
combinatie met
een andere bank
Geïntegreerd in
de omgeving

Total

1
11

Jong
groepering
van de bank

Geen mening

1

1
10

Leeftijdsgroep

Oud

Jong

Alleen rugleuning

Total

Selected

Selected

type van
de bank

Total

Total

Oud

4

2

6
5

Gras

1

4

Houten vlonders

4

0

4

Sierbestrating

1

3

4

Anders

0

2

2

10

11

21

Straat

Leeftï d sgr_o_ep
Jong

Selected

hoogte van
de bank

Geen
mening
Op hetzelfde
niveau

Oud
Selected

4

6

11

17

10

11

21

combi straatlantaarn
Total

Straat
Leeftï dsgroep

Straat

Jong
Selected

bezonning
van de bank

Geen mening

1

1

2

7

6

13

In de schaduw

0

2

2

10

11

21

Straat

Leeftii d sgroep
wind
bij de
bank

Niet
Wel

Selected

7

13

1

2

3

Ande rs

1

0

1

10

11

21

Leefti.dsgroep

Total

Niet
Wel

Total

combi landmark

Total

15

4

6

11

21

Total

Oud

Niet

9

10

19

Wel

1

1

2

10

11

21

. Leeftïdsgroe
Jong

Selected

combi anders
Total

Niet

Selected

geen combi

6

6

9

15

10

11

21

Total

Niet
Wel

Total

Oud

10

11

21

10

11

21

Leeftï d sgroe p

Straat

Oud
2

4

21

Leeftï dsgroe~

4

6

combi afvalbak

11

2

Jong

Selected

10

10

Total

--

Beschut tegen de wind
Open in het landschap

Jong

8

Jong

Straat
2

2

Straat

13

7

Straat

Total

Geen mening

Total

7

4

Oud

8

Total

6

4

Oud

Jong
Selected

combi
boom

4

2

Leeftïdsgro~~

Jong
Selected

In de zon
Deels in de zon, deels
in de schaduw
Total

.

Total

Oud

2

Niet
Wel

Total

Oud

Jong
0

4

Total

LeeftïdsB~

Straat

Total

8

Total

Oud
11

19

2

0

2

10

11

21

Straat

Leeftiidsgroell
Jong

Selected

geen mening
Total

Niet

10
10

Total

Oud

11
11

21
21

Bijlage XXIII) Veiligheid, aangenaam en gebruik: straat
veiligheid
straat

Lee fti jdsgroep
Jong

Mean

N
Std. Deviation
Oud

Mean

N
Std. Deviation
Total

Mean

N
Std. Deviation

3,43

aangenaam
straat

2,18

gebru ik
straat

1,98

91

90

90

1,367

1,128

1,081

3,63

2,70

2,06

93

89

89

1,258

1,247

1,309

3 ,53

2,44

2,02

184

179

179

1,314

1,213

1,197

Bijlage XXIV) LlMDEP: attributen voor alle landschappen
samen
+---------------------------------------------+
I Discrete choice (multinomial logit) model
I
I Maximum Likelihood Estimates
I Model estimated: Feb 20, 2007 at 05:11:00PM.
I Dependent variabIe
Choice
I Weighting variabIe
None
I Number of observations
3915
I Iterations completed
6
I Log likelihood function
-4908.253
I R2=1-LogL / LogL* Log-L fncn R-sqrd RsqAdj
I No coefficients -5427.3424
.09564
.09495
IConstants only
-4939.0102
.00623
.00547
I Response data are given as indo choice.
I Number of obs. = 5049, skippedl134 bad obs.
+---------------------------------------------+
+---------------------------------------------+
I Notes No coefficients = > P(i,j)=l/J(i).
I
I C o n s t a n t s only => P(i,j) uses ASCs
I
I
only. N(j)/N if fixed choice set.
I
I
N(j) = total sample frequency for j I
I
N
= total sample frequency.
I
These 2 models are simple MNL modeIs. I
I
R-sqrd = 1 - LogL(model)/logL(other)
I
I
I
RsqAdj=l-[nJ/(nJ-nparm)]*(l-R-sqrd)
I
I
nJ
= sum over i, choice set sizes I
+---------------------------------------------+
+---------+-------- - ---- - +------- ---------+--------+---------+
I Variab1e I Coefficien t
I S t anaard Err o r Ib / St.Er. IP [ I ZI>z ) I
- - - -_._- --+ ---- - -- - - - - - - - + - - - - - - -- - - ------ +--------+-------- CONS!
1.6003 014 3
. 066 025 : 4
24. 238
. 00 00
MAI l
.1 09 0 995 2
.02 581 9 13
4.226
.0 000
MAT2
.00 117 8 62
. 02 5 93 3 5 6
. 045
.96 38
LE UNl
-.1 3 468 5 67
.0 268 71 2 6
-5.0 12
.000 0
LEUN2
-.002 53233
.0 26 58 669
-. 0 95
.92 41
VORM 1
-.05 48 2 63 0
.02 698 678
-2.0 3 2
.0422
VORM 2
. 03 7 0 11 82
. 0 270 9328
1.366.1 71 9
. 10 9184 4 4
. 0269 17 20
4. 056
.000 0
KLEURl
KL EUR2
-.0 5 46206 5
. 0 28 2 458 0
-1.934
.0 5 31

I Number of obs.=

Bijlage XXV) LlMDEP: attributen voor 3 groepen over alle
landschappen samen

+- - ------ - +----- - ------ - -+----------------+------ --+ --- - -----+
IVariable I Coeff::'cient
I Standard Error I biS t. Er. l P [ I Z I >z ) I
~ --------+---- -- --------+-- -- ----------- -+ ----- - --+---------+

parameters in l atent class -- »
2.40695443
.2 5535 333
9.426
.054 52498
.061 9.,588
.880
.09 540 11 4
.056 63 88 1
1.684
-. 1 315433 4
.062 9 5 ~7 9
-2 .090
- .0211 1 065
.06 1 ~ 3 326
-.3 4 3
-.07853 22 4
.0 57 45249
-1.3 67
.02 1 9154 4
.0 55 2 126 5
.39 7
.067 71: 87
.0 575 6355
1. 17 6
.2528 5 448
. 07115069
3. 55 4
Ut i l i t y parameters i n lat ent cl ass --» 2
. 17 0 879 58
2.542 76 678
1 4.880
2.391
.10 1111 81
. 0 4229035
-.2035 7 344
-4.498
.04 525826
-.152 37 962
.04 57 0844
-3.334
.044 5~7 S4
2.782
238 5 843
-2. 118
-.10262512
.04845 1 97
.0473 7 990
-.564
-.0267 0683
.2_662346
4.745
.04565473
-.4 5 36 0 48
. 056 29120
-8.018
Ut ilit y parameters i n latent c l ass --» 3
7 .048
. 602 11 44 1
.08543 1 57
.227 055 41
.04772 22 1
4.758
.0841843 7
.042 992 6 4
1.958
.02397668
. 0 511 909 7
.468
-4.058
-.22045275
.054328 5 0
.05420899
-.0 55
-.00297908
.04903 47 9
2. 153
.10554 954
-.089
-.00489206
.05492944
.0 5742 557
-.446
-.02558594
Est imated latent c1ass p robabi1it i es
.42927039
.07352220
5 .839
5.047
.3 0628 1 87
.06068318
4.677
.2 644 47 73
.05 65 40 86
Uti l i~y

+---------------------------------------------+
I Latent Class Logit Model
I Maximum Li kelihood Estimates
I Model estimated: Feb 22, 2007 at 11:3l:29AM.
KEUZE
I Dependent variable
I Weighting variable
None
I Number of observations
20196
I Iter a tions completed
66
I Log likelihood function
-3539.635
I Restricted log likelihood
-5427.342
3775.415
I Chi squared
I Degrees of freedom
29
I Prob[ChiSqd > va lueJ
.0000000
I R2=1-LogL/LogL* Log-L fncn R-sqrd RsqAdj
I No coefficients -5427.3424
.34 78 1
.34620
IConstants only
-4939.0102
.28333
.28156
I At start values -3591.4 2 16
.01442
.01198
I Response data are given as indo choice.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

+---------------------------------------------+
+---------------------------------------------+
I Notes No coefficients=> P(i, j) = 1/J(i).
I C o n s t a n t s only => P(i,j) uses ASCs
only. N(j) / N if fixed choice set.
I
I
N(j) = total sample frequency for j
I
N
= total sample frequen cy .
I
These 2 models are simple MNL models.
I
R-sqrd = 1 - LogL(model) / logL(other)
I
RsqAdj=l-[nJ/(nJ-nparm))*(l-R-sqrd)
I
nJ
= sum over i, choice set sizes

I
I
I
I
I
I
I
I
I

+---------------------------------------------+
+---------------------------------------------+
I Latent Class Logit Model
I Number of latent classes =

3

I
I

I ------------------------------------------- I
I LCM model with panel has 187 groups.
I Fixed number of obsrvs. /g roup=
27
I Discrete parameter variation specified.

I
I
I

I ------------------------------------------- I

5049, skippedl134 bad obs.

+--------------------------------------~------+

CONST I I
MAIl 11
MAT 2 I 1
LEUNll 1
LEUN 2 1
VO RM l i l
VORM2 1'..
KLEUR11
KLEUR2 : !
CONST I 2
MAIl 12
MAT2 12
LEUNl l 2
LE UN2 ! 2
VORM l 2
VORM2 2
KLEUR l l 2
KLEUR2 12
CONS T I 3
MAIl l 3
MAT 2 13
LEU Ntl 3
LEUN 2 13
VORM l! 3
VORM2 ! 3
KLEURl l 3
KLEUR2 13
PrbC1s - 1
PrbC l s 2
PrbC l s _3

1
.0000
. 3788
.0 92 1
.0367
. 7 315
. 1 7 17
. 69 i4
.239 5
. 0004
.0000
.0 168
.0 00 0
.0009
.0054
.0342
.5730
.0000
.0000
.0000
.0000
.0502
.6 3 95
.00 00
.9562
.0 31 4
.9 29 0
.65 5 9
.0000
.00 00
.0000

Bijlage XXVI) LlMDEP: attributen voor jongeren over alle
landschappen samen

+---------------------------------------------+
I Discrete choice (multinomial logit) model
I Maximum Likelihood Estimates
I Model estimated: Mar 09, 2007 at 11:24:59AM.
I Dependent variable
Choice
I Weighting variable
None
1963
I Number of observations
I Iterations comp1eted
6
I Log likelihood function
-2465.853
I R2=1-LogL/LogL*
Log-L fncn R-sqrd RsqAdj
I No coefficients -2721.2958
.0938 7
.09248
IConstants only
-24 76 .8653
.00445
.00292
I Response data are given as indo choice.
I Number of obs.= 2511, skipped 548 bad obs.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

+---------------------------------------------+
+---------------------------------------------+
I Notes No coefficients=> P(i,j)=l/J(i).
I
I C o n s t a n t s only => P(i,j) uses ASCs
I
I
only. N(j) / N if fixed choice set.
I
I
N(j) = total sample frequency for j I
I
N
= total sample frequency.
I
I
These 2 models are simple MNL models. I
I
R-sqrd = 1 - LogL(model)/logL(other)
I
I
RsqAdj=l-(nJ / (nJ-nparm) ]*(l-R-sqrd)
I
I
nJ
= sum over i, choice s et sizes I

+---------------------------------------------+
+- ------ - - +------- - - - "--- + -- --- -- - - - -- ----+ - - ---- - -+ -

IVa riable I Coe ff i ci e nt

-- - - - --+

I St andard Error Ib /St .Er. IP l I ZI >z)

I

+ - --- - ----+ - -- ---- - -- - - - - +- - -- - - -- --- - -- - -+ - --------+-- - - - --- - +
CONST
1. 5 9227201
.0928 297 1
17. 153
. 0000
MA- I
.098 73674
.036 41 786
2.7 11
. 0 067
MAT 2
. 01 1 6 6 524
.03 65 0938
.320.7 493
LE UN !
-.~ 21~ 7 08 6
.03 781 818
-3.204
.0014
LE UN2
-. 01 028760
.03 163 07 8
-.273
. 7 846
VORM 1
-. 03 35 9 160
.038 0 6 503
-.882
. 3775
VORM2
. 0 ~ 060 9 00
.0383 2 385
.277
. 78 1 9
KLEUR 1
.091 7 91 52
.038 1 5306
2.406
.0 1 61
KLEUR2
-. 0 1 17 61 90
.0396 4 439
-.297
.766 7

I Number of obs.=

Bijlage XXVII) LlMDEP: Latent (lass Logit Model voor jongeren
over alle landschappen samen

+---------------------------------------------+
Latent Class Logit Mode l
Maximum Likelihood Estimates
Model estimated: Feb 22, 2007 at 01:51:01PM.
Dependent variabIe
KEUZE
Weighting variabIe
None
10044
Number of observations
Iterations completed
60
-1783.644
Log likelihood function
Restricted log likelihood
-2721.296
1875.304
Ch i squared
Degrees of freedom
29
Prob [ChiSqd > value J
.0000000
R2=1-LogL / LogL* Log-L fncn R-sqrd RsqAd j
No coefficients -2721.2958
. 34456
. 34 1 32
Constants only
- 2476 .865 3
.2 76 31
.2 7988
At start values -1 832 . 9498
.02690
.0 2208
Response data are given as indo choice.

+---------------------------------------------+
+---------------------------------------------+
I Notes No coefficients=> P(i,j)=l/J(i).
I C o n s t a n t s only => P(i,j) uses ASCs
I
only. N(j)/N if fixed choice set.
I
N( j ) = total sample frequency for j
I
N
= total sample frequency.
I
These 2 models are simple MNL modeIs.
R-sqrd = 1 - LogL(mode l) / logL(other)
I
RsqAd j =l-[nJ / (nJ-nparm) J* (l-R-sqrd)
I
I
nJ
= sum over i, choice set sizes

I
I
I
I
I
I
I
I
I

+------------------------------------------ ---+
+---------------------------------------------+
I Latent Class Logit Model
I Number of latent classes =

I
3

1

1

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

I

I
I
I
I

LCM model with panel has
93 groups.
Fixed number of obsrvs. / group=
27
Discrete parameter variation specified .
-------------------------------------------

I
I
I
I

2511, skipped 548 bad obs.

+---------------------------------------------+

+ - - - - - - - -- +-- - - - - - ---- -- -+ ------ - - - - ------+ -- -- ---- +- - ---- ---- +
IVariable I Coefficie nt
I Standard Error Ib/St.Er. iP I ZI>z ) I
+------- - - +- -- --- ----------+---- - -----------+--------+---------+
Ut ility parameters in latent class --» 1
3. 3 922314
.61036277
5.143
.0000
CONSTI l
.06532696
.1 0 4 57 637
.625
.532 2
MATl l l
- .2049 1263
. 11 91 77 84
- ~ .719
.0 855
MAT2 11
- .199881 1 4
. 1 1 659096
- : .7 : 4
.0 865
LE U 11 11
.1605 6438
.i~ 464256
1 .4 01
. : 6: 3
LE UN2 11
-.05545492
. 10 70 2886
-. 5 1 8
. 6044
VORMll 1
- .099 7 1200
.1 05 064 7 4
-.949
.3426
VORI-12 11
.19233 201
.10448820
1 . 84 1
.0657
KLEURl i l
-.647435 17
.137353 8 4
-4.714
.0000
KLEUR2 11
Utility parameters in latent class -- » 2
3.593 ;' 2790
.353668 1 4
10.160
.0000
CONST I 2
-.0 1 951347
. 05 192788
-.376
.7 071
MAtl l 2
. 11 667900
.04542446
2.569
.0 1 02
MAT2 12
-2.4 47
-. 11 770888
.0 : 44
LE U, 1 12
.048 112 97
.285
.7760
LEUN2 12
. 01 428295
. 050 1 8927
-. _63 23676
-3.040
.00 24
VORM':' 12
.0 5369594
.0 539 :925
.394
.693 5
. 0 2124936
VORM2 12
.18196 011
.05067652
3.591
.0003
KL EURl l 2
3.127
.001 8
.18173948
.058 11263
KLEUR2j2
Utility parameters in latent class -- » 3
. 0 88722 01
6.5 1 2
. 0000
. 57 776296
CONS! 13
3. 71 8
.0002
l'''IAT_ 3
. 1 9854728
.05340098
-. OE 65 312
-.838
.40 1 9
MAT2 13
. 04968 683
. 01 059 688
.0542 7 523
. 1 95
.8452
LEUN l l 3
-. 1564673 0
. 0 5 68 7 367
- 2 . 7 51
.0059
LE t; N2:3
1. 7 39
. 10685 1 52
.06 1 45350
.0821
VORMl l 3
. 03892987
.06 1 7 4085
. 631
.5283
VORM2 13
.911
.3624
KL EU Rl 13
. 0 54947 69
.0 6033293
.08334576
.06113788
1.363
.172 8
KLEUR2 13
Estimated l a t ent c1ass probabilities
3.427
PrbCls_1
.20943845
.0 6110 724
.0006
PrbC s _ 2
.426 l3 75 8
. 073 26290
5.8 1 7
.0 000
5.6 37
PrbC l s_3
.36442 397
.0646450 1
.00 00

Bijlage XXVIII) LlMDEP: attributen voor ouderen over alle
landschappen samen
+---------------------------------------------+

I Discrete choice (multinomial logit) model
I Maximum Likelihood Estimates
I Model estimated: Mar 09, 2007 at 11:29:01AM.
I Dependent variabIe
Choice
I Weighting variabIe
None
I Number of observations
1934
I Iterations completed
6
I Log likelihood function
-2417.740
I R2=1-LogL/LogL* Log-L fncn R-sqrd RsqAdj
I No coefficients -2681.0933
.09823
.09682
IConstants only
-2439.3049
.00884
.00730
I Response data are given as indo choice.
I Number of obs.= 2511, skipped 577 bad obs.
+---------------------------------------------+
+---------------------------------------------+

I Notes No coefficients=> P(i,j)=l!J(i).
I
I C o n s t a n t s only => P(i,j) uses ASCs
I
I
only. N(j)/N if fixed choice set.
I
I
N(j) = total sample frequency for j I
I
N
= total sample frequency.
I
These 2 models are simple MNL models. I
I
I
R-sqrd = 1 - LogL(model)/logL(other)
I
I
RsqAdj=l-[nJ/(nJ-nparm) ]*(l-R-sqrd)
I
nJ
= sum over i, choice set sizes I
I
+---------------------------------------------+
+---------+--------------+----------------+--------+---------+
IVariable I Coeff ici ent
I Standard Error Ib/St.Er. I P I I ZI>z l I
+---------+-------------- + ----------------+--------+-------- - +

CONST
~~ T l

MAT 2
LE UN1
LEUN2
VORMI
VORM2
KLEURl
KLEOR2

1.60641 40 5
. 11 60240 5
-. 01 2 0 6406
-. 15342 7 82
. 010 4 8 58 3
-.08 1 0 1211
.0 6 1 80 8 2 6
. 12 7 0 470 1
-.10 3 ~5 3 7 9

.09432804
. 036 84619

.03709300
.03843520
.03773302
.03 84 9300
.038 51 594
.03 820 455
.04048843

17.030
3.149
-.325
-3. 9 92
.2 1 8
-2. 105
1.6 05
3.32 5
-2. 5 4 8

.0000
.0016
.74 50
.000 1
.78 11
.03 53
. 1085
.0009
. 0 108

.L _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bijlage XXIX) LlMDEP: Latent Class Logit Model voor ouderen
over alle landschappen samen
I
I
I
I
I
I
I
I

Latent Class Log it Model
Maximum Likelihood Estimates
Model estimated: Feb 22, 2007 at 03:37:49PM.
Dependent variabIe
KEUZE
Weighting variabIe
None
Number o f observati o ns
1 004 4
Iterati ons completed
88
Log likelihood functi on
-1675.343
Restricted l og likelihood
-2681.093
I Chi squared
2011.501
I Degrees of freedom
29
I Prob[ChiSqd > value]
.00 00000
I R2=1-LogL/LogL* Log-L fncn R-sqrd RsqAdj
I No coefficients -26 8 1.0933
.37513
.37199
IConstant s only
-2439.3049
.31319
.30974
I At start values -1697.1220
.01 283
.00787
I Response data are given as indo choice.

+---------------------------------------------+
+---------------------------------------------+
I Notes No coefficients=> P(i,j)=l/J(i).
I C o n s t a n t s only => P(i,j) uses ASCs
I
only. N(j) /N if fixed choice set .
I
N(j) = tot al sample frequenc y for j
I
N
= tot al sample frequenc y.
I
These 2 models a re simple MNL modeIs.
R-sqrd = 1 - LogL(model) / logL(other)
I
I
RsqAdj = l-[nJ /( nJ-nparm) ]*(l-R-sqrd)
I
nJ
= sum over i, choice set sizes

I
I
I
I
I
I
I
I
1

+---------------------------------------------+
+---------------------------------------------+
Latent Class Logit Model
Number of latent cla sses =

3

LCM model with panel has
93 groups.
Fixed number of obsrvs./group=
27
Discrete parame ter variation specified.
Number of obs.=

l'1A'rl _

MAT2 1
LEUNl t 1
L EUN2 11
VORM: t i
VORr12 11
KLE UR1 1!
KLEUR2 1:
CONS T I 2
f-t.ATlI 2
MAT2 12
LE UNl l 2
LEON 2 12
VORMl 12
VORM2 12
KLEUR l l2
KLEUR212

1

2 511, skipped 577 bad obs.

+---- -- ---------------------------------------+

I Standard Error t b/S t.Er. I P lt ZI>z]

+ ____ __ ___ + ______________ ..l.. _ _ _ _ _ _ _

CONST I l

+---------------------------------------------+

+ ______________ + __ _ _ __________ ___.... _________ +-_________ _

: Variab le I Coefficient

CONSTI 3
MATl l 3
MAI 2 13
LEUN 1 13
LEUN 2 : 3
VORM 1 '3
VORM2 ' 3
KLE UR l l 3
KLE UR2 13
PrbC l s - 1
PrbC I s - 2
PrbCls - 3

._ _ _ _ _ _ _ _

+ ________ + __ -

-

- ----T

Ut i _ it y parameters i n _a te nt class --» 1
30.668 2625
. 12 633 70+07
.000 1 .0000
-.7 7953 059
.42 07 6285
- 1.85 3
.063 9
.2374
.434 01032
- 1 . 18 2
- .512 7 8470
- 1 . 1 7 1 7 05 0 8
. 4 4485903
-2.6 3 4
.00 84
.0 11 0
.9 65 83970
. 3/ 9622 41
2.544
-.4 788 456 7
.38529 76 0
- 1 .243
.2139
.3904
-.36691044
.427 16088
-.859
.3377
.3422 5909
.35699 574
.959
-1.2356 66 1 1
.4 ) 2 5 4302
-2.6 1 5
.0089
Uti l ity parame t ers in lat en t c1ass -- » 2
17 . 801
.0000
1. 75 374 0 2 9
.098 51 71 4
4.415
.0000
. 1 784 2"97 8
. 04 041886
.14 3
.8862
. 00 5 70514
. 0 3 987938
-3 . 1 60
.03706896
.0016
- . 11 713738
-2. 572
.0 10 1
-.10675312
.04 1505 43
-.295
.7677
- .0128696 8
.04356991
.2776
.04376 88 1
.04030892
1. 086
.1066
.07010 22 5
.0434 47 3 7
1 .613
.0001
-.173600 15
.04503890
-3.854
Uti l it y pa rameters in latent class - - » 3
1. 731 32757
. 20 0 3 1 444
8.643
. 0000
. 076 2 629
.2 5 1
. 8017
. 01 9 13 968
.1 426
. 1049808 5
.07159887
1.466
-.14 2 _ 8751
-1.754
. 079 4
. 08 1 06:8 1
.0024
.24624068
.081 2 7 ~23
3 .030
- 2 .04 1
.0413
-. 1 7 865362
.0 87 55 099
-. 17 1
-.0 13 46024
. 0 78 66 477
.864 1
.2764228 1
.07960990
3. 4 72
.00 0 5
3. 1 97
.0014
.2 5538674
.07989084
Est im a ted l atent class probab i l i'::ies
.0 2 177 8 78
1. 43 5
. 151 2
.0312 5 907
. 0000
.08192 6 11
8. 8 7 3
.72690404
3.006
. 0026
.241 83689
.08 04593 1

Bijlage XXX) lIMDEP: attributen voor alle respondenten:
singel

+---------------------------------------------+
Discrete choice (multinomial logit) model
Maximum Likelihood Estimates
Model estimated: Feb 23, 2007 at 10:42:31AM.
Dependent variabie
Choice
Weighting variabie
None
Number of observations
435
Iterations completed
7
Log likelihood function
-491.2018
R2=1-LogL/LogL* Log-L fncn R-sqrd RsqAdj
No coefficients
-603.0 380
.18545
.17980
Constants only
-506.3497
.02992
.02 3 18
Respo nse data are given as indo choice.
Number of obs.=
561, skipped 126 bad obs.

+---------------------------------------------+
+---------------------------------------------+
Notes No coefficients=> P(i,j)=l/J(i).
Constants only => P(i,j) uses ASCs
only. N(j)/N if fixed choice set.
N(j) = total sample frequency for j
N
= total sample frequency.
These 2 models are simp1e MNL modeis.
R-sqrd = 1 - LogL(model) / logL(other)
RsqAdj=l-[nJ / (nJ-nparm)]*(l-R-sqrd)
nJ
= sum o ver i, choice set sizes

I
I
I
I
I
I

I
I
I

+---------------------------------------------+
+--- - -----t-------------- ~---- ------------+-------- ~ - --- ----+

IVar i a b i e I Coeff i cient
I S1: andard Error Ib/St.Er. j P !I ZI > z] I
+-------- - t - - -----------+-------- - - - - - - - +--------+-------- - +
CONST
2.8434548 7
. 3 5711 2 39
7.962
.0000
MAT1
.2 073 00 36
. 077 946 26
2.660
.00 78
MAT2
-.2 1 88 6250
. 07 91 3 078
-2.766
.00 57
LEUNl
-. 16 34 31 45
.0 8ü 06298
-2.041
.0 41 2
LE UN2
-.0486 50 61
.0 816 9609
-.596
. 55 15
VORM l
.028 1 0038
. 0860 85 2 7
. 3 2 6 . 7 4 41
VORM2
-. 0 0304042
. 0 92 2 '/ 8 75
-.033
.9 737
KLE URl
-. 0545 1 99 7
.082 15 207
-.6 6 4
. 5 06 9
KLEUR2
-.206 5 90 23
.08 4 515 8 3
- 2 .4 44
.0 14 5

Bijlage XXXI) LlMDEP: attributen voor jongeren: singel
+----- - ---------------------------------------+

Discrete cho ic e (multinomial logit) model
Maximum Likelihood Estimates
!'1odel estimated: Feb 23, 2007 at 10:43:42AM.
Dependent variabIe
Choice
Weighting variabIe
None
Number of observations
213
Iterations compl eted
7
Log likelih ood function
- 236 .05 26
R2=1-LogL / LogL* Log-L fncn R-sqrd RsqAdj
No coefficients
-295.2807
. 20058
.18916
Constants only
-243.11 07
.0 2903
.01516
Response data a re given as ind o choice.
Number of obs .=
279, skipped 66 bad obs .

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

+---------------------------------------------+
+---------------------------------------------+

Notes No coefficients=> P(i,j)=l/J(i).
Constants only => P(i,j) uses ASCs
only. N(j)/N if fixed choice set.
N(j) = total sample frequency for j
N
= total sample frequency.
These 2 models are simple MNL modeIs.
R-sqrd = 1 - LogL(model)/logL(other)
RsqAdj=l-[nJ/(nJ-nparm) ]*(l-R-sqrd)
nJ
= sum over i, choice set sizes
+---------------------------------------------+
+----- --- - 7---- - ---------+----------------+--------+---- - ----+
IVariable I Coe f ficie nt
Standard Error Ib / St.Er . I P (I Z I >z ) I
+---------+------------ - -·,-- --------------+-------- 7------ ---+
CONS T
3.10327708
. 58 19504 4
5.333
.0000
MAT~
.13097728
. 11 296194
1. 15 9
.2463
MA:: 2
-.22913:257
. 11 612 293
- 1. 973
.0485
L E~N l
-.23:366 17
. 1 1880606
- 1 .947
. 0515
LEUN2
-.0229~678
. 11646723
-. 1 97
. 8440
VORMI
.0549:0876
. 2427188
.4 42
.658 3
VORM2
-.04:26574
. 355 7918
-.304
. 7608
KLEUR 1
-.17408784
. 12 1 13800
-1.437
. 15 07
KLEUR2
-.168_ ~595
. 12278963
-1.369
.1709

Bijlage XXXII) LlMDEP: attributen voor ouderen: singel
t---------------------------------------------t

Discrete choice (multinomia l log it) model
Maximum Likelihood Estimates
Model estimated: Feb 23, 2007 at 10:44:29AM.
Dependent variable
Choice
Weighting variable
None
Number of observations
219
Iterations completed
7
Log likelihood function
-250.3611
R2=1-LogL/LogL* Log-L fncn R-sqrd RsqAdj
No coefficients
-303.5985
.17535
.16390
Constants only
-258.7999
.03261
.01917
Response data are given as indo choice.
Number of obs.=
279, skipped 60 bad obs.
t---------------------------------------------t
t---------------------------------------------t

Notes No coeff icients=> P(i,j) = l /J (i).
Constants only => P(i,j) us es ASCs
only. N(j)/N if fixed choice set.
N( j ) = total sample frequen cy for j
N
= total sample frequency.
These 2 models are simple MNL models.
R-sqrd = 1 - LogL(model) / logL(other)
RsqAdj=l-[nJ /( nJ-nparm) ]*(l-R-sqrd)
nJ
= sum over i, choice set sizes

/
/
/
/
/
/
/
/
/

+---------------------------------------------t
+---------+--------------+----------------+--------+----- - - -- +

/Variable

I

Coeffi c i ent

I Standard Error Ib!St.Er. ! P [I Z / >z]

/

t - --- - ----+ --------------+----------------+--------+--------- T

CONST
MATI
MAT2
LE UNl
LE UN2
VORt·U
VORM2
KLEUR 1
KLE UR2

2.629436 17
.25636735
-.21 07 2658
-. 11 56480 1
-.06966194
.0 05 1L70
.02 57 3389
.056 13828
-.24456216

.45274236
. i 0973997
. 1 1039 5 0:
. 1 10402 17
. 11 603630
. 12072338
. 1 2723039
. 1 1 415906
.11810740

5.808
2.336
- 1 .909
- 1 .048
-.600
.043
.202
.492
-2.071

.0000
.0 1 95
.0 563
.2949
.5483
.96 58
.8397
.6229
.0384

Bijlage XXXIII) LlMDEP: attributen voor alle respondenten:
park

+---------------------------------------------+
Discrete choice (multinomial logit) model
Maximum Likelihood Estimates
Model estimated: Feb 23, 2007 at 11:4 8:43AM .
Dependent va riable
Ch o ice
Weighting va riable
None
Number of observations
443
Iterations completed
6
Log likelihood functi o n
-52 7 . 7074
R2=1-LogL/LogL* Log-L fncn R-sqrd RsqAdj
No coefficients
-614.12 84
.14 072
.13486
Constants only
-538. 2893
.019 66
. 0 1 297
Response data are given as indo choice.
Number of obs.=
561, skipped 11 8 bad obs .

+---------------------------------------------+
+---------------------------------------------+
I Notes No coefficients=> P(i,j)=l / J(i).
I C o n s t a n t s only => P(i,j) uses ASCs
I
only. N(j) / N if fixed choice set.
I
N(j) = total sample frequency for j
N
= total sample frequency.
I
I
These 2 models are simple MNL models.
I
R-sqrd = 1 - LogL(model) / l ogL( o ther)
I
RsqAdj=l-[nJ/(nJ-nparm) ]*(l-R-sqrd)
I
nJ
= sum over i, choice set sizes

I
I
I
I
I
I
I
I
I

+---------------------------------------------+

+--------- +-------------- +----------------+--------+---------+
IVariable I Coefficient

I Standard Error Ib/St . Er. I P (I Z I > z]

I

+--------- + --------------+-------------- --+ - -- --- -- ~---- - ----~

CONS T
~~T l

MAT 2
LEUNI
LE DN2
VORM I
VORM2

KLEUR 1
KLEUR2

2.03761983
. 1 4282647
-. 1 4977037
-. 1 8999129
- . 011 73784
-.04480339
. 00 451 59 8
- . 072 5 4864
-.22168147

.2409402 5
.0 83 306 5 1
.08008205
.08003184
.082821 4 4
.07945980
.08928988
.08273904
.08741304

8.4 57
1. 71 4
-1.8 7 0
-2 .374
- . 142
- .564
. 0:J l
-. 8 7 7
-2. 5 36

.0000
.0864
.061 5
. 0 :7 6
.8 87 3
. 57 29
.9597
.3806
.0112

Bijlage XXXIV) LlMDEP: attributen voor jongeren: park
+---------------------------------------------+

Discrete choice (mu1tinomia 1 10git) model
Maximum Like1ihood Estimates
Model estimated : Feb 23 , 2007 at 00 :1 2 : 52PM.
Dependent variab I e
Choice
Weighting variab Ie
None
Number of observations
222
I terat ions comp l eted
7
Log likelihood func t i on
-2 63 . 9615
R2=1- Log L/ Log L* Log- L fn cn R-sqrd RsqAd j
No coefficients
-307. 7 573
.1 423 1
.13 056
Constants on l y
-2 66 .2169
. 00847 -.00511
Respo n se data are g i ven as indo cho i ce .
Number of obs.=
279, sk i pped 57 bad obs .
+--------- ------------- -----------------------+
+------------ ------------- --------------------+

Notes No coe fficien ts => P(i,j)=l/J(i).
Constants only => P(i, j) uses ASCs
on1y . N(j)/N if fixed choice set.
N(j) = total sample frequency for j
N
= total sample frequency.
These 2 models are simple MNL modeIs.
R-sqrd = 1 - LogL(model)/logL(other)
RsqAdj =l-[ nJ/(nJ-nparm ) ]*(l-R-sqrd)
nJ
= sum over i, choice set si zes
+---------------------------------------------+
t --- -- -- --+- - ------------ + - ---- ----------- ~--------~-- -------+

IVariable I Coefficient

I Standard Error Ib/St .Er. I P [I Z ' >z]

I

+ ---------+-------------- + --- ---------- ---~ --- --- -- + - -- ------+

CONS T
MArl
MAT2
LEUN 1
LEUN2
VORt'1l
VORM2
KLEUR1
KLEUR2

2.163 51 35 5
.0930 B855
-. 09504 125
-. 197485 10
. 064 70 061
.038 57 136
- .0809 05 86
.0 11172 8
- ,256193 38

. 36046086
. l rl 94483
. l l2 17 309
. 1131 2409
. 117 33555
.11004 536
.1 22 93778
. 11572 8 10
. 124 15110

6.00 2
. ,8 9
-.84 7
-1. 7 46
. 55 1
. 351
- . 658
. 097
-2.064

.0000
.4 3 0 0
. 39 68
.0 80 9
.5 8 _3
. 7260
. 5 105
. 923 1
.0391

Bijlage XXXV) LlMDEP: attributen voor ouderen: park
+---------------------------------------------+
Discrete choice (multinomial logit) model
Maximum Likelihood Estimates
Model estimated: Feb 23, 20 07 at 00: 13:3 7PM.
Dependent variabIe
Choi ce
Weighting va riabIe
None
Number of observations
219
Itera t ions co mpleted
6
Log likelihood function
-258.7961
R2=1-LogL/LogL* Log-L fncn R-sqrd RsqAdj
No coefficients
-303.5985
.14 757
.135 73
Constants only
-268.9829
.03787
.02451
Response data are given as indo choice.
Number of obs.=
279, skipped 60 bad obs.

+---------------------------------------------+
+---------------------------------------------+
I Notes No coefficients=> P (i, j) =l /J (i) .
I C o n s tants on1 y => P(i,j) u ses ASCs
I
on ly. N(j)/N if fixed choice set.
I
N(j) = tota l sample frequency for j
I
N
= total sample frequency.
I
These 2 models are simple MNL modeIs.
I
R-sqrd = 1 - LogL(model)/logL(other)
I
RsqAdj=l-[nJ / (nJ-nparm) ]*(l-R-sqrd)
I
nJ
= sum over i, choice set sizes

I
I
I
I
I
I
I
I
I

+---------------------------------------------+
+--- - -----+------------ --* -------- - ----------------+---------+

IVariab1e I Coeffic ient

I Standa rd Err or

b/St.E r.IP[ I ZI>z)

+---- - ----+--------------+----------------+--------+---------CONST
1.90866742
.324361 27
j.884
. 0000
MATl
.19955426
.11 909662
:.. 676
.09 38
MAT2
-. 20632038
. 11 5773 10
<.78 2
.074 7
LEUN1
-.18486424
. 11 434 4 22
-1.6~7
.105 9
LEUN2
-.081400 32
. 11851359
-.687
.4922
VO ~~l
-. 1 603975 2
.117 38443
-1.36 6
. 1718
VORt12
. 120265 13
.13 13593 2
.916.3599
KLEUR1
-. 1 468556 3
. ~199 91 4 2
-1. 224
.22 10
KLEUR2
-.206 51 955
. l 25 10 84
-1.651
.09 88

Bijlage XXXVI) LlMDEP: attributen voor alle respondenten:
veld

+---------------------------------------------+
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Dis crete choice (mu ltin omial l og it ) model
Maximum Li kel ih ood Estimates
Model estimated: Fe b 2 3 , 200 7 at 02: 1 5 : 56PM .
Dependent variable
Choice
Weighting variab i e
None
Number of obs ervations
440
Iterations completed
6
Log likeli h ood function
- 551 . 9748
R2=1-LogL/Lo g L* Log-L fncn R- sqrd RsqAdj
No coef fici ents
-60 9 . 9695
. 09508
. 08887
Constant s only
-558.1871
. 01 113
. 00434
Response data a re given as indo cho ice.
Number of obs .=
561, skipped 1 2 1 bad obs .

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

+------------ - ---- - ------------- -- ---- -------- +
+-- ------------- -- ------- -- -------- - ----------+
I Not es No coefficients=> P(i ,j)=l!J(i).
I C o n s t a n t s on l y = > P(i,j) uses ASC s
I
only. N(j) / N if fi xed choice set.
I
N(j) = total samp le frequency for j
I
N
= total samp l e frequency.
I
These 2 models are simple MNL models .
I
R- sqr d = 1 - LogL(model) / l ogL(other)
I
RsqAdj=l-[nJ / (nJ-n parm) ]* ( l- R- sqrd)
I
nJ
= sum over i, c hoi ce set sizes

I
I
I
I
I
I
I
I
I

+---------------------------------------------+
~------- - - +--------- - - - - -+------ - - --------+- - --- --- + --- - ----- +

IVariab l e I eoeffi cient

I Standa rd Error Ib/St.Er. IP (I Z I> z ]

+ - -- --- -- - + -- -- - --------- ~-- - ------- -- ---- +-- ---- - - + ------- -- -

eONS !
MAT 1
MAT2
LEUN1
LE UN2
VORM1
VORM2
KL EUR!
KL EUR2

1. 5 0 75644 0
. 51 95 682
. 1254 363 3
-. 17 239 0 66
. 080933 81
- . 06 1 0 01 6 3
. 01 255 0 67
-. 01 7 074 04
. 058 029 16

.1893 29 03
.07721644
. 0 748 3 47 4
. 0 86 5 95 36
.0 77 3 2 21
. 083 404 0 2
. 08 06 88 8 2
.0819228 7
. 083 312 ~ 2

7. 963
1.9 68
1 .6 7 6
- ~ .99 1

1 . 04 7
- . 7 31
. 15 6
-.2 08
. 697

.00 00
.0491
.09 37
.0 46 5
. 29 2
. 4645
.8 7 64
. 83 49
.48 61

Bijlage XXXVII) LlMDEP: attributen voor jongeren: veld

+---------------------------------------------+
Discrete choice (multinomial logit) model
Maximum Likelihood Estimates
Model estimated: Feb 23, 2007 at 02:16:37PM.
Dependent variabIe
Choice
Weighting variabIe
None
Number of observations
219
Iterations completed
6
Log likelihood function
-270.6034
R2=1-LogL/LogL* Log-L fncn R-sqrd RsqAdj
No coefficients
-303.5985
.10868
.09630
Constants only
-276.449 9 .02115
.00755
Response data are given as indo choice.
Number of obs.=
279, skipped 60 bad obs.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

+---------------------------------------------+
+---------------------------------------------+
Notes No coefficients=> P (i, j) = l / J (i) .
Constants only => P(i,j) uses ASCs
only. N(j) / N if fixed choice set.
N(j) = total sample frequency for j
N
= total sample frequency.
These 2 models are simple MNL modeIs.
R-sqrd = 1 - Log L(mode l) / logL (ot her)
RsqAdj=l-[nJ / (nJ-nparm)]*(l-R-sqrd)
nJ
= sum over i, choice set sizes

+---------------------------------------------+
+---------+----- -- -------+---------- ------+-------- +-- -- -----+

IVariable I Coefficient

I Standard Erro r

Ib/St.Er. IP [ I ZI >z]

I

"'"'----- -- ---+ -------- - - ---- +----- - ------- - - - + - ---- - -+ -- - - - - - - - +

CONST
MAT 1
MAT 2
LE UNl
LEUN2
VORM l
VORN2
KLEUR1
KLEUR2

1 . 5764 4914
.2766 3865
5.699
.0000
.22529 1 41
. 10 9758 31
2. 053
.0401
.09658994. 10 62 0 62 4 . 9 0 9.3631
- . 11 843626
. 12232720
-.968
.33 29
.0 95 1 05 29
. 111 4999 8
.853
.393 7
-. 1 6275 9 48
. 11 9585 55
- 1 .36 1
.1735
. 1 36 0005 8
. 11 5 196 25
1.1 8 1
.2378
-. 112 99 445
. 11 92 3 9 48
-.948
. 3433
. 179349 0 7
.118 055 32
1.519
.12 87

Bijlage XXXVIII) LlMDEP: attributen voor ouderen: veld

+---------------------------------------------+
Discrete choice (multinomial logit) model
Maximum Likelihood Estimates
Model estimated: Feb 23, 2007 at 02:l7:l6PM.
Dependent variable
Choice
Weighting variable
None
Number of observations
218
Iterations comp leted
6
Log likelihood function
-272.8330
R2=1-LogL/LogL* Log-L fncn R-sqrd RsqAdj
No coefficients
-302.2122
.09721
.08462
Constants only
-276.3245
.01264 -.00114
Response data are given as indo choice.
Number of obs.=
279, skipped 61 b ad obs.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

+---------------------------------------------+
+---------------------------------------------+
Notes No coefficients=> P(i,j)=l/J(i).
Constants only => P(i,j) uses ASCs
only. N(j) / N if fixed choice set.
N(j) = total sample frequency for j
N
= total sample frequency.
These 2 models are simple MNL models.
R-sqrd = 1 - Lo gL(model)/logL(other)
RsqAdj=l-[nJ / (nJ-nparm) ]*(l-R-sqrd)
nJ
= sum over i, choice set sizes

+---------------------------------------------+
-- - - - - ------------------- - + ----------------+------- - ~ - --------+

Variabie

Coefficient

I Standard Error I biSt. Er. lP l : Z I >z]

I

~ ---------+------- - - - --- - +---------------- + - - ------+-- -------+

CONS ~

MA- MA"2

LEU Nl
LECN2
VORMI
VORM2
KLEURl
KLEUR2

1 .49 194274
. 09 9 41774
.177 51 919
-.213 5 4606
. 05535 660
.032 5 05 31
-.1 0 5 32 182
. 0 6 60 4227
- . 0 4266688

.2 679487 4
. 11 0 43 782
. 10684537
. 1 24 21 448
. 1 0 947779
. 11 892922
. 11 5 33 620
. 1 14 54 92 1
.119 _2 34 5

5.568
.900
1.6 61
- 1 .7 19
.506
. 27 3
- .9 13
.57 7
-.358

.0000
.3680
.09 6 6
.0 8 5 6
.6 1 31
. 78 6
.3 61 2
. 5 642
. 720 2

Bijlage XXXIX) LlMDEP: attributen voor alle respondenten:
mall
+---------------------------------------------+
Discrete choice (multinomial logit) model
Maximum Likelihood Estimates
Model estimated: Feb 23, 2007 at 02:52:2 7PM.
Dependent variabIe
Choice
Weighting variabIe
None
Number of observations
437
Iterations completed
6
Log likelihood function
-539.4425
R2=1-LogL/LogL* Log-L fncn R-sqrd RsqAdj
No coefficients
-605.8106
.10955
.10340
Constants only
-558.5649
.03423
.02 756
Response data are given as indo choice.
Number of obs.=
561, skipped 124 bad obs.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

+---------------------------------------------+
+---------------------------------------------+
I Notes No coefficients=> P(i,j)=l / J(i).
I C o n s t a n t s only => P(i,j) uses ASCs
only. N(j)/N if fixed choice set.
I
I
N(j) = total sample frequency for j
I
N
= total sample frequency.
These 2 models are simple MNL modeIs.
I
R-sqrd = 1 - LogL(model) / logL(other)
I
RsqAdj=l-[nJ/(nJ-nparm) ]*(l-R-sqrd)
I
nJ
= sum over i, choice set sizes
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

+---------------------------------------------+
----- -- -- ~ ----- - --------+-- - - ----------- - +--------+- - - -------+

I Variable , Coefficient

I Standard Error Ib /S t.Er.IPlIZI>z)

I

~---------~-------- - -----+--------------- - +--------+ - - -------+

CONST

1ATl
MAT2
LEUN1
LEUN2
VORM1
VORM2
KLEUR1
KLEUR2

1.40 400908
.0383 11 22
.24446568
-.29071498
.021641 66
.02077857
.04244637
.2 501 9613
.053 96 156

. 13 429079
. 0798 7 677
.0 7909 5 5 5
.084 7 6176
.08742992
.082 34734
.08 1 69629
.08663653
.08689 1 59

7.618
.48 0
3 .0 9 1
- 3 . 430
.248
.252
. 520
2.88 8
. 62 1

.0000
.6315
.0020
.000 6
.804 5
.800 8
.6034
. 0039
.5346

Bijlage XL) LlMDEP: attributen voor jongeren: malt
+---------------------------------------------+

Discrete choice (multinomial logit) model
Maximum Likelihood Estimates
Model estimated: Feb 23 , 2007 at 02:53:05PM.
Dependent variabIe
Choice
Weighting variabIe
None
Number o f observations
218
Iterations comp leted
6
Log likelihood function
-271.4396
R2=1-LogL/LogL* Log-L fncn R-sqrd RsqAdj
No coefficients
-30 2 .2122
.10182
.08 929
Constants only
-2 79 .5546
. 02903
.01548
Response data are given as indo choice .
Number of obs.=
279, skipped 61 bad obs .

I
I
I
I
I
1

I
I
I
I
I
I
I

+---------------------------------------------+
+---------------------------------------------+

Notes No coefficients=> P (i, j)=l/J(i).
Cons tants only => P(i,j) uses ASCs
only. N(j) /N if fixed cho ice set.
N(j) = total sample frequency for j
N
= total sample frequenc y .
These 2 models are simple MNL modeIs.
R-sqrd = 1 - LogL(mode l) / logL( other)
RsqAdj=l-[nJ/(nJ-nparm)]*(l-R-sqrd)
nJ
= sum over i, choice set sizes
+---------------------------------------------+
+---------+--------- -- --- + ----------------+------ --~ ---------+

IVa riab1e I

Coef f ~c~ent

I Standard Error Ib/St.Er. ! P[ IZI>z ] I

+--- - -----+-------------- - -- --- ---------- -+--- -----+---- - ----+
CONS T
1.341 3 5 9 75
.2 5 345494
5.292
.0 000
MATl
.0 2 8 86 52
. 11 23 4643
.2 57
.7973
MAT2
.2 85 9 5 992
. 1 058228
2.586
. 009 7
- . 25 976395
. 1184458 2
-2.193
. 0283
LEUN1
LEUN2
. 05 346 0 34
. 1 2328223
.434
.664 5
VORM 1
. 08 266809
. 115 68 2 6 2
. 71 5
.47 4 8
VORM 2
. 0 1 7393 8 9
. 116251 94
. 15 0
.8 8 11
KLEURI
. 2 1 3 11 8 1 4
. 1 232 1 30 8
1. 73 0
.0 83 7
KLEUR2
.0 3 1 01 452
. 1 233 7 912
.2 51
.80 15

Bijlage XLI) LlMDEP: attributen voor ouderen: mali

+---------------------------------------------+
I Discrete choice (mu1tinomia1 logit) model
I Maximum Likelihood Estimates
I Model estimated: Feb 23, 2007 at 02:53:41PM.
Choice
I Dependent variabie
None
I Weighting variabie
216
I Number of observations
6
I Iterations completed
-264.2280
I Log likelihood function
I R2=1-LogL/LogL* Log-L fncn R-sqrd RsqAdj
I No coefficients
-299.4396
.11759
.10516
IConstants only
-275.2512
.04005
.02653
I Response data are given as indo choice.
I Number of obs.=
279, skipped 63 b ad obs.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

+---------------------------------------------+
+---------------------------------------------+
I Notes No coefficients= > P(i,j)=l / J(i).
I C o n s t a n t s only = > P(i,j) uses ASCs
only. N(j)/N if fixed choice set.
I
N(j) = total sample frequency for j
I
I
N
= total sample frequency.
These 2 models are simp1e MNL modeis.
I
R-sqrd = 1 - LogL(model)/logL(other)
I
RsqAdj=l-[nJ / (nJ-nparm) ]*(l-R-sqrd)
I
nJ
= sum over i, choice set sizes
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

+---------------------------------------------+

+--- - -- -- -+--------------+----------------+--------+-- - - -----+

IVariabIe I Coefficient

I Standard Error Ib/S t.Er. I P [I ZI>z]

I

+ ---------+--------------+ --- -------------+---- -- - - +- --------+

CON ST
MAI l
MAI 2
LEUN1
LEUN2
VORM 1
VORM2
KLEUR1
KLEUR2

1.4518166 1
.0 4 49 0 972
. 1 86 51 04 1
-.32 14 3944
-.012 2 7736
-. OQ14 7 448
.05 75 41 54
.290 40935
.07 12 97 21

.26879875
. 1 1506396
. ~ 1 469267

. 1 2 2 657 62
. ~ 2 5440 0 6

. 11 85 77 01
. 11 6 347 26
. 12293 7 80
. 12 3517 89

5.4 01
.3 90
1.626
-2.621
-.098
- .350
.4 95
2.36 2
. 5 77

.0000
.6963
.1039
.0088
.9220
.7265
.6209
. 0: 82
. 5 638

Bijlage XLII) LlMDEP: attributen voor alle respondenten:
plein
+--------------------------------------------- +

I Discrete choice (multinomial logit) model
I Maximum Likelihood Estimates
I Model estimated: Feb 23, 2007 at 04:25:41PM.
I Dependent variabIe
Choice
I Weighting variabIe
None
I Numbe r of observations
441
I It e rations completed
6
-545.4208
I Log 1ike1ihood function
I R2 = 1-LogL/LogL* Log-L fncn R-sqrd RsqAdj
I No coefficients
-611.3558
.1078 5
. 10174
IC onstants o nly
-557.7021
.02202
.01532
I Response data are given as indo choice.
I Number of obs.=
561, skipped 120 bad obs .

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

+---------------------------------------------+
+---------------------------------------------+

I Notes No coefficients=> P(i,j)=l/J(i).
I
I
Co nstant s on ly => P(i,j) uses ASCs
I
on ly. N( j )/N if fixed choice set.
I
I
I
N(j) = total sample frequency for j I
I
N
= total sample frequency.
I
I
These 2 models are simple MNL modeIs. I
R-sqrd = 1 - LogL(model)/logL(other)
I
I
RsqAdj=l-[nJ/(nJ-nparm) ]*(l-R-sqrd)
I
I
nJ
= sum over i, choice set sizes I
I
+---------------------------------------------+
+---------+--------------+--------- - -----t ------ - -+ - --------+

IVariab1e I Coeffic ie nt
I Standard Error Ib/St.Er.IP [l ZI>z) I
+ ---- - - - --+ ---- - -- - - - - - - + - - - - - _.- ------- - + - - -- - - - - + - -- -- - - --+
CONST
1. 5 369 50 87
.19259626
7 .98 0
. 0000
V~T1
.2 104 2263
.08595205
2.448
. 0144
MAT2
.03848920
.08276087
.46 5
.64 l 9
LE UN1
- .19220894
.08055785
- 2 . 386
. 0 170
LEUN2
. 01109746
.0 83 98320
.132
. 894 9
VORM1
. 0 6174 905
.08 139336
. 759
.4481
VORH2
. 0 879 5838
.0 7 747 89 7
1.1 35
. 2 5 63
KLEUR1
.2 1 09 07 99
.07 9692 12
2.647
. 008 1
KLEUR2
. 05 7 68013
.08052 11 2
.716
.4 7 38

Bijlage XLIII) LlMDEP: attributen voor jongeren: plein

+---------------------------------------------+
Discrete choice (multinomial logit) model
Maximum Likelihood Estimates
Model estimated: Feb 23, 2007 at 04:26:44PM.
Dependent variabIe
Choice
Weighting variabIe
None
Number of observations
220
Iterations completed
6
Log likelihood function
- 2 73.9146
R2 = 1-LogL / LogL* Log-L fncn R-sqrd RsqAdj
No coefficients
-304.9848
.10187
.08946
Constants only
-281.4571
.02680
.01334
Response da t a are given as indo choice.
Number of obs.=
279, skipped 59 bad obs.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

+---------------------------------------------+
+---------------------------------------------+
I Notes No coefficients=> P (i, j) =l/J (i) .
I C o n s t a n t s only => P(i,j) uses ASCs
I
only. N(j)/N if fixed choice set.
I
N(j) = total sample frequency for j
I
N
= total sample frequency.
I
These 2 models are simple MNL modeIs.
I
R-sqrd = 1 - LogL(model)/logL(other)
RsqAdj=l-[nJ / (nJ-nparm) ]*(l-R-sqrd)
I
I
nJ
= sum over i, choice set sizes

I
I
I
I
I
I
I
I
I

+---------------------------------------------+
+---------+--------------+----------------+-------- T- - -------~

IVa ri a b1 e I Coefficient
I Standard Error Ib / St.Er. I P [l ZI > z] I
+------ - -- +-- ------------+---------------- +--- ----- +--------- +
CONST
1.3609744 7
.25350 578
5.369
.0000
MAT 1
.2 777 4982
.1214 6 343
2.287
.0 222
MAT2
.05224623
.1172 2 544
.446
.655 8
LEUN1
-.32464 1 66
. 11 935259
-2. 720
. 00 6 5
LE UN2
.006 5 71 50
. 1 20 5 5980
.055.95 6 5
VORM 1
.077458 1 2
. ' 1 669 7 37
.664
. 5 068
VO RM2
.00661248
. 11192 9 84
. 0 5 9 . 9 5 29
KLE UR l
.1159 22 1 0
. !1 54 4 5 84
1.004
.3153
KLE UR2
-.001871 11
. 1175 9001
-.016
.9873

Bijlage XLIV) LlMDEP: attributen voor ouderen: plein
+---------------------------------------------+
Discrete choice (multinomial logit) model
I
Maximum Likelihood Estimates
I
Model estimated: Feb 23, 2007 at 04:27:57PM. I
Dependent variable
Choice
I

Weighting variable
None
Number of ob s er v ations
220
Iterations completed
6
Log li kelihood function
-265.7789
R2=1-LogL / LogL* Log-L fncn R-sqrd RsqAdj
No coefficients
-304.9848
.12855
.11650
Constants onl y
-274.4726
.03167
.01829
Response data are given as indo choice.
Number of obs.=
279, skipped 59 bad obs.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

+---------------------------------------------+
+---------------------------------------------+

Notes No coefficients= > P(i,j) = l!J(i).
Constants only => P(i, j) uses ASCs
on1y. N(j)/N if fixed choice set.
N(j) = tot al sample frequency for j
N
= tota1 sample f r equency.
These 2 models are simple MNL mode1s.
R-sqrd = 1 - LogL(model) / logL(other)
RsqAdj=l-[nJ / (nJ-npa r m) ]*(l-R-sqrd)
nJ
= sum over i, choice set sizes
+---------------------------------------------+
+-- - ------ + --------------+------- ---- - ----+ --- -----~---------~

I V ar ~ able

I

Coeffici e nt

I

St andard Er r or Ib /S t.E r. P I ZI>z]

I

+---------+------·-------- .,. ----------------+-------- f ---- --- ---'-

CONST
MAT l
MAT2
LE ON l
LE UN2
VORMl
VORM2
KLECR1
KLEOR2

1. 71 44 40 5 5
.1 5831 979
.000 41 56 7
-.07 405527
. 01 2 588 15
.06 77 4439
.1563 1741
. 30 367907
. 11 719819

.2 977174 1
. 12376738
.12 019444
. 1117 203 4
. 1 203 511 3
. 1156604 7
. 110 85 938
. 11 3 075 5 7

. 1 128 61 67

5 .759
. GOO O
: .279
. 200 8
.003.9973
-. 6 63
. 507 4
. 105
. 91 67
.58 6
. 5581
1 . 410
. 15 8 5
2.686
.00 7 2
1.038
.2991

Bijlage XLV) LlMDEP: attributen voor alle respondenten: laan

+---------------------------------------------+
Discrete choice (multinomial logit) model
Max imum Likelihood Estimates
Model estimated: Feb 24, 2007 at 00:16:19PM.
Dependent var ia bie
Choice
Weighting variabie
None
Number of obse rvati ons
429
Iterations completed
6
Log likelihood function
-554.6244
R2=1-LogL/LogL* Log-L fncn R-sqrd RsqAdj
No coeffi cients
-5 94.7203
.0 6742
.0 608 5
Constants only
-555.5630
. 00 1 69 -.0 0534
Response data are given as indo choice.
Number of obs.=
561, skipped 132 bad obs.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

+------------- -- ------------------------------+
+---------------------------------------------+
Notes No coeffi cients=> P(i,j) = l / J(i).
Cons tants only => P(i,j) uses ASCs
only. N(j)/ N if fixed choice set.
N(j) = total sample frequenc y for j
N
= total sample frequency.
These 2 models are simple MNL modeis.
R-sqrd = 1 - Log L(model)/logL( other)
RsqAdj=l-[nJ/(nJ-nparm) )* (l-R- sqrd)
nJ
= sum over i, choice set sizes

+----------------------------- - ---------------+

+- --------+ ----- --------- +----------------+--------+-- - ------+

IVariable I Coeff icient

I Standard Error Ib/St.Er.IP[IZ I> z ] I

+---------+------- - - - ----+---- --- -------- -+-- ------+---------+
CONST
1.2 55 94174
. 1720817 4
7 . 299
.0000
MAIl
. 056ï7 669
.0768471 7
. 739
.4 600
MAT2
-. 082 268 37
.0 816 5 491
< .008
.3 :. 37
LE UN1
-.117083 13
.09 11 2 500
- : . 285
. : 988
LEUN2
.0 1995087
.0798 5 623
. 250
.8027
VORM1
-.0554 1999
.08186~28
-. 677
.4984
VORM2
.034692 54
.0795 0566
. 436
.6626
KLEUR1
.072303 98
.0827 482 5
.8 74
.3822
KLEUR2
-.07411711
.09 5 31~ 00
- .778
.4368

Bijlage XLVI) LlMDEP: attributen voor jongeren: laan
+---------------------------------------------+

I Discrete choice (multinomial logit) model
I Maximum Likelihood Estimates
I Model estimated: Feb 24, 2 0 07 at 00:17:18PM.
I Dependent variable
Choice
I Weighting variable
None
I Number of observations
221
I Iterations completed
6
I Log likelihood function
-281 . 6628
I R2=1-LogL / LogL* Log-L fncn R-sqrd RsqAdj
I No coefficients
-306.3711
.08065
.0 6 800
IConstants onl y
-285.8207.01455.00099
I Response data are given as indo choi c e.
I Number of obs.=
2 79, skipped 58 bad obs.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

+---------------------------------------------+
+---------------------------------------------+

I Notes No coefficients = > P(i, j )=1/J(i).
I C o n s t a n t s only => P(i,j) uses ASCs
I
only. N(j) / N if fixed c hoice set.
I
N(j) = total sample frequency for j
I
N
= total sample frequency.
I
These 2 models are simple MNL models.
I
R-sqrd = 1 - LogL(model)/logL(other)
I
RsqAdj =1-[nJ/(nJ-nparm))*(1-R-sqrd)
I
nJ
= sum over i, c hoice set sizes

I
I
I
I
I
I
I
I
I

+---------------------------------------------+
+---------+----- -- - ------+-------- - -------+---- - --- +-------- - +
I Variab1e

I Co ef L. cient

I Stan d a r d Error

Ib /S t. Er. IP[I Z I >z ]

I

+- - -- - - - -- + - - - --- - ---- - - - + - -- -- -- - - -- -- - - - + -- -----"- +-- - - ----- +
CONST
1. 2 4 95 32 34
.24 048 920
5.19 6
.0000
MAT 1
.2185 2 454
. ~05 806 39
2 . 06 5
.03 8 9
MAT 2
- .162 28318
. ~1738 708
-1.382
.1 668
. 1 " 40 069 7
. :'2 8 6:6 25
.886
.3 75 4
LEUNl
LE UN 2
- .1 1 2936 27
. 1:5137 76
-.9 8 L
.32 67
VORM1
- .004 41 2 8 4
. 11 4 4 21 04
-.0 3 9
.9 6 92
VORM2
.12640 184
. ~ 1146 1 84
1.134
.25 68
KLEUR1
.09~ 7 3 72 4
. 11 626 300
.8 23
.4 102
KLEUR2
.12 7 17 900
. 1294 78 1 9
. 98 2
.32 60

Bijlage XLVII) LlMDEP: attributen voor ouderen: laan

+---------------------------------------------+
Dis crete choice (multinomial logit) model
Maximum Likelihood Estimates
Model estimated: Feb 24, 2007 at 00:18:14PM.
Dependent va riable
Choice
Weighting va riable
None
Number of observations
207
Iterati ons completed
6
Log likelihood function
-262.2061
R2=1-LogL/LogL* Log-L fncn R-sqrd RsqAdj
No coefficients
-2 86 . 9629
.08627
.0 7283
Con stants only
-268.4 625
.02 330
.00894
Response data are gi ve n as indo choice.
Number of obs.=
279, skipped 72 bad obs.

+---------------------------------------------+
+---------------------------------------------+
I Notes No coefficients=> P(i,j)=l/J(i).
I C o n s t a n t s only => P(i,j) uses ASCs
I
only. N(j)/N if fixed ch o ice set .
I
N(j) = total sample frequency for j
I
N
= total sample frequency.
I
These 2 models are simple MNL models.
I
R-sqrd = 1 - LogL(mode l) / logL(other)
I
RsqAdj=l-[nJ/(nJ-nparm))*(l-R-sqrd)
I
nJ
= sum over i, choice set sizes

+---------------------------------------------+
+---------+- ----- --------+------- - --------+---- -- --+------- -- +
IVariable I Coe fL cie nt
I Standard Error I b ! S1:.Er. I P [I ZI>z] I
+---------+--------------~- --- ------------+ - - - - - ---+----- - ---+

CONST
MATl
MAT 2
LE UNI
LEUN2
VORM 1
VORM2
KLEURI
KLEUR2

1.23275856
- . .11 717190
-. 0 23 47509
-.3 3 99 0 012
.1 _40 166 3
-.08 70 117 2
-.06292106
.09974935
-. 32 462794

.24752 966
. 116 06242
. 1 1951553
. 134885 65
. 117 44104

4.980
-1.01 0
-.1 96
-2.520

.0000
.3127
.8443

.9 7~

.~2048612

-.722
- .53 1
.821
- 2.207

. 33:6
.4 7 02
. 5 9 52
.4 _1 9
.02 73

.~ 1 843262

. : 21 5533 5
. : 470 8229

.0 1~ 7

Bijlage XLVIII) LlMDEP: attributen voor alle respondenten:
passage

+---------------------------------------------+
I Discrete choice (multin o mial logit) model
I Maximum Likelihood Estimates
I Model estimated: Feb 24, 2007 at 05:31:27PM.
IOependent variab1e
Choice
I Weighting variable
None
I Number of observations
431
6
I Iterations comp1eted
I Log likelihood function
-520.6412
I R2=1-LogL / LogL* Log-L fncn R-sqrd RsqAd j
I No coefficients
-597.4929
.12862
.12252
IConstants on1y
-542.4339
.04018
.03345
I Response data are given as indo choice.
561, skipped 130 bad obs.
I Number of obs.=

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

+---------------------------------------------+
+---------------------------------------------+
Notes No coefficients= > P(i,j)=l / J(i).
Constants only => P(i,j) uses ASCs
only. N(j)/N if fixed choice set.
N(j) = total sample frequency for j
N
= total sample frequency.
These 2 models are simple MNL models.
R-sqrd = 1 - LogL(model)/logL(other)
RsqAdj=l-[nJ/(nJ-nparm) 1* (l-R-sqrd)
nJ
= sum over i, choice set sizes

+---------------------------------------------+
+--------- - ---- - - - --- - ---+------------ - ---~ --------+----- -- -- ~

I Vari a b1e I Coeff i c ie n t

I S tandard Error I b i St. Er . lP [ I Z I >z ]

I

+------ - - - +--------------~ -- - - ------------+-- -- - ---+--- ------+

CO ST
MAT 1
MAT 2
LEUNI
LEUN 2
VORMI
VORM2
KLE URI
KLE OR2

1.61458452
. 1095924 5
. 0 7 995328
- . 041 2 6296
.02 5 0 0274
-.06 50 4825
.096 7 4585
. 43 57 9 66 7
. 05 904589

. 20289844
.08384492
.082 702 2 6
.078872 67
.07985480
.084 78424
.08 14 : 380
.08952240
.088666 6 7

7 . 95 8
1 .3 0 7
.9 67
-. 5 23
. 313
-.7 67
1.188
4 . 868
.666

. 0000
.1912
.3337
. 600 9
. 754 2
. 44 30
.2347
.000 0
. 5 055

Bijlage XLIX) LlMDEP: attributen voor jongeren: passage
+---------------------------------------------+
I
I
I
I
I
I
1

I
I
I

1

I
I

Discrete cho ice (multinomial logit) model
Maximum Likelih ood Estima tes
Model estimat e d: Feb 24, 2007 at 05:32:36PM.
Dependent variable
Cho i ce
Weighting variable
None
Number o f observations
215
Iterations completed
6
Log likelihood function
-261.6206
R2=1-LogL/LogL* Log-L fncn R-sqrd RsqAdj
No co e fficients
-298.0533
.12224
.10981
Constants only
-265.9 553
.01630
.00238
Response data are given as indo choice.
Numbe r o f obs .=
279, skipped 64 bad obs.

I
I
I
I
I
1

I
I
I
1

I

I
I

+---------------------------------------------+
+---------------------------------------------+
I Notes No coefficients=> P(i,j)=l/J(i).
I
Constant s only => P(i,j) uses ASCs
I
only. N(j)/N if fixed choice set.
I
N(j) = total sample frequency for j
I
N
= total sample frequency.
I
These 2 models are simple MNL models.
I
R-sqrd = 1 - LogL(mode1 ) / logL(other)
RsqAdj=l-[nJ/(nJ-nparm) ]*(l-R-sqrd)
I
I
nJ
= sum ove r i, choice set sizes

I
I
I
I
I
I
I
I
I

+-------- -- -----------------------------------+
+----- ----+--------------+---- - ---- -------+--------+-- -- - - ---+
IVari ab1e I eoef f ic~en t
i Standard Error Ib / St.Er. l P ! Z ! >z ) I
+--------- +- ------- - - - ---+----------------+----- - - -+---------+
e ONS,
1 . 7 1051853
. 29756670
5.748
.0000
MATl
. 01 49 94 77
. ~17 5 4270
.128
.8985
MA~ 2
. : 38 5 75~ 0
. _150 0 156
1. 205
. 2282
LEUN1
-.J3 8516i3
. ~ 0956974
-.352
.7252
LE UN2
-.0 5 25 26:7
. l 1308808
-.464
.6423
VORM1
-.03640 57 3
. 1 1 930427
-.305
.7 603
VORM2
.02133438
. 146433 0
. 1 8 6 . 8524
KLE Rl
.33420528
.12473 26 5
2.679
.00 74
KLEUR2
.04832126
. 12506 41 5
.386
. 6992

Bijlage L) LlMDEP: attributen voor ouderen: passage
+---------------------------------------------+
Discrete choice (multinomial logit) model
I
Maximum Likelihood Estimates
I
Model estimated: Feb 24, 2007 at 05:33:47PM. I
Dependent variabIe
Choice
I
Weighting variabIe
None
I
Number of observations
214
I
Iterations completed
6
I
Log likelihood function
-254.0165
I
R2=1-LogL/LogL* Log-L fncn R-sqrd RsqAdj I
No coefficients
-296.6670
.14377
.13159 I
Constants only
-270.3404
.06038
.04702 I
Response data are given as indo choice.
I
Number of obs.=
279, skipped 65 bad obs. I
+---------------------------------------------+
+---------------------------------------------+
I Notes No coefficients=> P(i,j)=l/J(i).
I
I C o n s t a n t s only => P(i,j) uses ASCs
I
I
only. N(j)/N if fixed choice set.
I
I
N(j) = total sample frequency for j I
I
N
= total sample frequency.
I
These 2 models are simple MNL modeIs. I
I
I
R-sqrd = 1 - LogL(model)/logL(other)
I
RsqAdj=l-[nJ/(nJ-nparm) ]*(l-R-sqrd)
I
I
I
nJ
= sum over i, choice set sizes I
+---------------------------------------------+
+---------+--------------+----------------+--------+---------+

IVariab1e I Coefficient

I Standard Error Ib/St.Er.IP[IZI>z]

I

+---------+--------------+----------------+--------+---------+
CONST
1.50225511
.27796475
5.404
.0000
MAT1
.21736182
.12139046
1.791
.0734
MAT2
.02454249
.12083471
.203
.8391
LEUN1
-.05324431
.11531559
-.462
.6443
LEUN2
.10535054
. 11 455634
.920.3578
VORM1
-.0846 1 728
. 1 2208298
-.693
.4882
VORM2
.16427780
. 11 801766
1.392
.1639
KLEUR1
.54223594
.13036762
4. 15 9
.0000
KLEUR2
.06675005
.12832275
. 5 20
.6029

Bijlage L1) L1MDEP: attributen voor alle respondenten: avenue

+---------------------------------------------+
I Discrete choice (multinomial logit) model
I Maximum Likelihood Estimates
I Model estimated: Feb 26, 2007 at 11:28:57AM.
Ioependent variable
Choice
I Weighting variable
None
439
I Number of observations
6
I Iterations completed
I Log likelihood function
-540.5194
I R2=1-LogL/LogL* Log-L fncn R-sqrd RsqAdj
-608.5832
.11184
.10573
I No coefficients
Constants only
-551.8906.02060.01387
1 Response data are given as
indo choice.
561, skipped 122 bad obs.
I Number of obs.=
1

I
I
1

I
I
I
I
I
I
1
1

I
I

+---------------------------------------------+
+---------------------------------------------+
I Notes No coefficients => P(i,j)=l / J(i).
I C o n s t a n t s only => P(i,j) uses ASCs
I
only. N(j) / N if fixed choice set.
I
N(j) = total sample frequency for j
I
N
= total sample frequency.
I
These 2 models are simple MNL models.
I
R-sqrd = 1 - LogL(model) / logL(other)
RsqAdj=l-[nJ / (nJ-nparm) ]*(l-R-sqrd)
I
I
nJ
= sum over i, ch o ice set sizes

I
I
I
I
I
I
I
I
I

+---------------------------------------------+

+---------+---------- - --- +----------------+--------+---------+
IVariable I Coefficient
I Standard Error Ib/St.Er.IP [I Z I>z] I
+---------+--------------+----------------+---- - ---+--_._-----+
CONST
1.65172931
.20248318
8.157
.0000
MATl
.12023449
.07558447
1.591
.1117
MAT2
.12664473
. 07707976
1.643
.1004
LEUNl
-.15949992
.08706612
-1.832
.0670
LEUN2
.00346535
. 08096236.043.9659
VORMl
-.10186278
.08096959
-1.258
.2084
VORM2
-.02484842
.08258400
-.301
.7635
KLEURl
.01365052
.087 5 8810
.156.8762
KLEUR2
-.18302217
.09269421
-1.974
.0483

Bijlage Lil) LlMDEP: attributen voor jongeren: avenue
+---------------------------------------------+
Discrete choice (multinomial logit) model
Maximum Likelihood Estimates
Model estimated: Feb 26, 2007 at 11:31:20AM.
Dependent variable
Choice
Weighting variable
None
Number of observations
220
Iterations completed
6
Log likelihood function
-276.7026
R2=1-LogL/LogL* Log-L fncn R-sqrd RsqAdj
No coefficients
-304.9848
.09273
.08019
Constants only
-279.7957
.01105 -.00262
Response data are given as indo choice.
Number of obs.=
279, skipped 59 bad obs.
+---------------------------------------------+
+---------------------------------------------+
I Notes No coefficients=> P (i, j) =1/ J (i) .
I
I C o n s t a n t s only => P(i,j) uses ASCs
I
only. N(j)/N if fixed choice set.
I
I
I
N(j) = total sample frequency for j I
I
N
= total sample frequency.
I
These 2 models are simple MNL models. I
I
R-sqrd = 1 - LogL(model)/logL(other)
I
I
I
RsqAdj=l-[nJ/(nJ-nparm)l*(l-R-sqrd)
I
nJ
= sum over i, choice set sizes I
I
+---------------------------------------------+
+---------+-------------- r ----------------+--------+---------+
IVariab1e I Coefficient
Standard Error Ib/St.Er.IP [l ZI>z] I
+---------+-------------- +----------------+--------+---------+
CONST
1.50539512
.26775942
5.622
.0000
MAT 1
.09335604
.10745353
.869
.3850
MAT2
.09000090
.10829858
.831.4059
LEUNI
-.10344719
.12020837
-.861
.3895
LEUN2
.00242633
.11302777
.021
.9829
VORl''!l
. 00596223
.11181614
.053.9575
VORM2
-.15152687
.11772256
-1.287
.1980
KLEUR1
.10039705
.12146435
.827.4085
KLEUR2
-.01529546
.12819406
-.119
.9050

Bijlage UIl) UMDEP: attributen voor ouderen: avenue

+---------------------------------------------+
Discrete choice (multinomial logit) model
Maximum Likelihood Estimates
Model est imated: Feb 26, 2007 at 11:32:llAM.
Dependent variab l e
Cho i ce
Weighting variab le
None
Number of observations
217
Iterations completed
6
Log likelihood function
-254.6930
R2=1-L og L/ LogL* Log-L fncn R-sqrd RsqAdj
No coefficients
-300. 8259
.15 335
.1414 9
Constant s only
-269. 5956
.05528
. 04203
Response data are given as indo choice.
Number of obs.=
279 , sk ipped 62 bad obs .

+---------------------------------------------+
+---------------------------------------------+
I Notes No coefficients=> P(i,j)=l/J(i).
I C o n s t a n t s only => P(i,j) uses ASCs
I
on ly. N(j)/N if fixed choice set.
N(j) = total sample frequency for j
I
I
N
= total sample frequency.
I
These 2 models are simple MNL mode l s .
I
R- sqrd = 1 - Log L(mode l) / l ogL(other)
I
RsqAdj=l-[nJ / (n J -nparm)]*(l-R-sqrd)
I
nJ
= s um over i, choice set s iz es

I
I
I
I
I
I
I
I
I

+---------------------------------------------+
+---------+--------------~----------------+-------- +.- --------+

IVariab1e I Coefficient
I Standard Error Ib/St.E r. l p l I ZI>z] I
+---------+- - ------- -----T ----------- --- --+--------+---------+
CONST
1.78551531
.31 060288
5.749
.00 00
MAT 1
. 1 62598 0 1
.10 908678
1.491
.1 361
MAT2
. 17 27224 1
.11328322
1.525
.1 273
LEUN1
- .23756460
.1 3017619
-1.825
.0680
LEUN2
.02604041
.1 2052456
.216.8289
VORMI
-. 22792372
.121 0987 1
-1.882
.0598
VORM2
. 09582107
.12000469
.798
.4246
KLEUR 1
- .07502812
.13035492
-.576
.5649
KLEUR2
- .33264408
. 138464 18
-2.402
. 0 1 63

Bijlage UV) UMDEP: attributen voor alle respondenten:
straat
+---------------------------------------------+

Discrete choice (multinomial l og it) model
Maximum Likelihood Estimates
Model estimated: Feb 26, 2007 at ll:39:43AM.
Dependent variable
Choice
Weighting variable
None
Number of observations
420
Iterations completed
5
Log likelihood function
-531.79 92
R2=1-LogL/LogL* Log-L fncn R-sqrd RsqAdj
No coefficients
-582.2436
.08664
.08007
Constants only
-546.3717
.02667
.01967
Response data are given as indo choice.
Number of obs.=
561, skipped 141 bad obs.
+---------------------------------------------+
+---------------------------------------------+

Notes No coefficients= > P(i,j)=l/J(i).
Constants only = > P(i,j) uses ASCs
only. N(j)/N if fixed choice set.
N(j) = total sample frequency for j
N
= total sample frequency.
These 2 models are simple MNL models.
R-sqrd = 1 - LogL(model)/logL(other)
RsqAdj=l-[nJ/(nJ-nparm)]*(l-R-sqrd)
nJ
= sum over i, choice set sizes
+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- --------+
+--- ------+- -------------+----------------+--------+---------~

IVariable I Coefficient
I Standard Error Ib/St.Er.IP lI ZI>zJ I
+---------+--------------+----------------+--------+---------T
CONST
1.15 392571
.16874486
6.838
. 0000
MATl
-. 03000320
.08075850
-.3 72
.7103
MAT2
-.0 89 14 728
.08099658
-1.1 0 1
.2711
LEUNl
. 05553 1 26
.080150 19
. 693
.4884
LE UN2
-.10838625
.08522773
-1 .272
.2035
VORM 1
-.22519 263
. 0896428 1
- 2.5 12
.0120
VORM2
-. 074 1540 2
.0 91 07 175
-. 8 14
.4155
KLEUR1
.30906277
. 0807396 1
3 . 828
.000 1
KLEUR2
-.0107251 3
.0876 7 594
-.1 22
.9 026

Bijlage LV) LlMDEP: attributen voor jongeren: straat
+---------------------------------------------+
Discrete choice (multinomial l o git) model
I
Maximum Li kelihood Estimate s
I
Model estimated: Fe b 26 , 2007 at 11:40:33AM. I
Dependen t v ariable
Choice
I
Weighting v ariable
None
I
Number o f observations
215
I
It erati o n s comp l eted
5
I
Log li ke lih ood function
-2 7 2.3 638
I
R2=1-LogL / Lo gL* Log -L fncn R- s qrd RsqAdj I
No coefficients
-298.0533
. 086 1 9 . 07326 I
Constants on l y
-278.7409
. 02288
. 00905 I
Response data are given as indo choice.
I
Numbe r of obs .=
279 , sk ipped 6 4 bad obs . I
+---------------------------------------------+
+---------------------------------------------+
I Notes No coeffici ents = > P(i, j)=l/J(i).
I
I C o n s t a n t s only = > P(i, j) uses ASCs
I
only. N(j) / N if fixed choice set .
I
I
I
N(j) = total sample frequency for j I
I
N
= total sample frequen cy .
I
These 2 model s are s imple MNL models. I
I
I
R-sqrd = 1 - LogL(model)/logL(other)
I
RsqAdj=l-[nJ/(nJ-nparm) ]*(l-R-sqrd)
I
I
I
nJ
= sum over i, choice set sizes I
+---------------------------------------------+
+---------+--------------+--------- - - -- - - - +----- ---+---- -----+
IVar ia b 1 e I Coefficient
I Standard Error Ib /St .Er.IP[IZI>z]
+------ --- +------------ --+--- -------------+----- ---+---- -----+
CONST
1.2 13 48982
.24108332
5 . 033
.0000
MAT 1
-. 102936 43
.11349640
-. 907
.3644
MAT2
-. 00605768
.11035969
-. 055
. 9562
LEUN1
.03832787
. 11 282267
.340.7341
LEUN 2
-.04 9920 1 9
.11 883245
- .420
.6744
VORM1
-. 22552 189
. 125 75768
-1 .793
.0 729
VORM2
-.06173394
.1 2493323
-.4 94
. 6212
KLEUR1
.25200402
. 11 3362 46
2.223
. 0262
KLEUR2
.06779 1 61
.1 2 11 5573
.560
.5758

Bijlage LVI) LlMDEP: attributen voor ouderen: straat

t---------------------------------------------t
I Discrete choice (multinomial l ogit) model
I Maximum Likelihood Estimates
I Model estimated : Feb 26, 2007 at 11:41:19AM.
I Dependent variab le
Choice
I Weighting variab le
None
I Number of observat i ons
204
I Iterations comp l eted
5
I Log li ke lih ood function
-255. 9965
'R2=1-LogL/LogL* Log -L fncn R-sqrd RsqAdj
, No coeff i cients
-282 .8040
.09479
.08128
, Constants on l y
-2 65.9 1 92
.03732
.02295
, Response data are g i ven as indo choice .
, Number of obs. =
279, sk ipped 75 bad obs .

t--- -------------------------------------- ----t
t- -- -------------------------------------- ----t
, Notes No coeff i c i ents => P(i,j)=l/J(i).
,
Constants on l y => P(i,j) uses ASCs
only . N(j)/N i f f ixed choice set.
I
I
N(j) = tota l sample frequency for j
I
N
= tota l samp le frequency.
I
These 2 models are simple MNL mode l s .
,
R-sqrd = 1 - LogL(mode l) / l og L( othe r)
I
RsqAdj =l-[ nJ/(nJ - nparm) ]*(l-R-sqrd)
nJ
= sum over i, cho i ce set si zes
I

,
I
I
I
,
I
I
I
I

t---------------------------------------------t
~--------- ~ --------------+----------------t--------t---------t
I Variab1e I Coefficient
I Standard Error I bi St. Er. lP r I Z I >z 1 I
T--------- t --------------t -- --------------t--------t---------t
CONST
MAT1
MAT2
LEUN1
LEUN2

VORM1
VORM2

KLEUR1
KLEUR2

1.07965504
. 04656286
-.19672249
.07607951
- .1 6060229
-.25000726
-.0785 1 653
. 37777257
- .11 900595

. 236724 13
. 11 672 1 94
.1 21 23908
.114 78688
.1 2338465
.1 3014388
.13414380
.11 678 1 92
.1 2919504

4.561
. 399
-1.623
.663
-1.302
-1 .921
-.585
3.23 5
- .92 1

.0000
. 6900
.1047
.5075
.1 930
.0547
.5583
.0012
.3570

