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1.1 Introductie 

Sinds de 21e eeuw woont meer dan de helft van de wereldbevolking in steden. Ook in Nederland zien we een 
toenemende verstedelijking, wat uitdagingen met zich meebrengt op het gebied van leefbaarheid, gezondheid 
en kwaliteit van het leven. De eisen die aan de (fysieke) leefomgeving gesteld worden en de manier waarop 
(openbare) ruimte gebruikt en ervaren wordt, veranderen. Daarom is er een groeiende interesse vanuit 
(wetenschappelijk) onderzoek, beleidsmakers en stedenbouwkundigen naar de relatie tussen de stedelijke 
omgeving en het welzijn van bewoners.  

Het ontwerpen van aantrekkelijke openbare ruimtes is van groot belang voor steden en gemeenten die 
meer willen gaan sturen op de gebruikersbeleving van de openbare ruimte. Dit komt doordat beleving sterk 
samenhangt met de tevredenheid en het gedrag van mensen (Hurtubia, Guevara & Donosa, 2015). Daarom 
willen gemeenten ook steeds meer vraaggestuurd en participatief gaan werken. Het blijft echter nog onduidelijk 
hoe de beleving van de openbare ruimte in de stedelijke omgeving het beste gemeten en gecreëerd kan 
worden. Stedelijke openbare ruimtes kunnen worden omschreven als locaties in de stad die toegankelijk zijn 
voor het publiek, zoals straten en parken, openbaar vervoervoorzieningen (bijvoorbeeld treinstations, 
luchthavens of parkeerplaatsen) of winkelvoorzieningen (bijvoorbeeld een supermarkt of winkelcentrum).  

Vanuit de omgevingspsychologie is er al veel bekend over de relatie tussen het gedrag van mensen en 
hun (fysieke) omgeving (Bell et al., 1996). Ook vanuit de stedelijke planning is er een toenemende interesse in 
de invloed van de stedelijke openbare ruimte op het subjectief welbevinden (SWB) van mensen (Birenboim et 
al., 2015; Ettema et al., 2015; Nordbakke & Schwanen, 2014). Gebruikers van steden zijn namelijk de 
belangrijkste actoren in stedelijke planningsprocessen (Resch et al., 2014). SWB kan worden onderverdeeld in 
tijdelijk SWB (bijvoorbeeld emoties/ stemming) en langdurig SWB (bijvoorbeeld kwaliteit van leven). Tijdelijk 
SWB kan worden gedefinieerd als de mate waarin men zich op een bepaald moment veilig, comfortabel, 
gelukkig of geïrriteerd voelt (Birenboim, 2018) en langdurig SWB kan worden gedefinieerd als de mate waarin 
een persoon de algehele kwaliteit van zijn of haar leven positief beoordeelt (Wang & Wang, 2016).  

Hoewel stedenbouwkundigen en beleidsmakers steeds vaker proberen te sturen op het creëren van 
aantrekkelijke openbare ruimtes, is er nog steeds beperkt bewijs over welke kenmerken van de openbare 
ruimte de beleving en uiteindelijk het subjectieve welbevinden van mensen kunnen beïnvloeden.  

Eerdere studies hebben al aangetoond dat de stedelijke openbare ruimte van invloed kan zijn op de 
algehele kwaliteit van leven, dat onderdeel is van langdurig SWB (Cramer, Torgersen & Kringlen, 2014; Rehdanz 
& Maddison, 2008). Bovendien heeft onderzoek aangetoond dat persoonlijke kenmerken belangrijke 
indicatoren zijn voor langdurig SWB (Argyle, 2001; Morrison, 2011). Andere studies laten ook zien dat de 
activiteiten die plaatsvinden in de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld dagelijkse activiteiten, fysieke 
activiteiten en vrijetijdsactiviteiten, belangrijk zijn voor het verklaren van langdurig SWB (Myers, 2000; 
Lyubomirsky, Sheldon & Schkade, 2005). In deze studies wordt echter geen rekening gehouden met de 
kenmerken van tijdelijke ervaringen/belevingen, de tevredenheid en het SWB van gebruikers van de openbare 
ruimte.  

Om te begrijpen of er een directe invloed is van de beleving van de stedelijke openbare ruimte op het 
tijdelijke SWB van gebruikers, moeten ook de kenmerken van tijdelijke ervaringen gemeten en geanalyseerd 
worden. Studies die rekening houden met tijdelijke ervaringen van gebruikers van de openbare ruimtes zijn erg 
beperkt (Pawlowski, Downward & Rasciute, 2011). Slechts enkele studies, zoals Dane (2018), Birenboim (2018) 
en Ettema & Smajic (2015), bespreken dat kenmerken van tijdelijke gebruikerservaringen de gevoelens 
(tijdelijke SWB) van mensen beïnvloeden. Uit deze onderzoeken bleek bijvoorbeeld dat mensen die 
aantrekkelijkere plaatsen in de stad bezochten met veel activiteiten (zoals cafés, restaurants, winkels en 
verkeer) en met gezelschap (bijvoorbeeld vrienden of familie), meer kans hadden op positieve tijdelijke 
ervaringen die vervolgens kunnen resulteren in een betere (tijdelijke) SWB.  

Vanuit de omgevingspsychologie zijn ook de voordelen  van stedelijke openbare ruimtes voor het 
langdurige SWB van mensen erkend. Zo leiden natuurlijke aspecten (zoals parken, openbare tuinen of 
straatbomen) bijvoorbeeld tot stressvermindering (Bell et al., 1996; Kaplan & Kaplan, 1989). Verder werden 
binnen mobiliteitsonderzoek significante relaties gevonden tussen de tijdelijke gevoelens van mensen en de 
tijdelijke reiservaringen (Ettema et al., 2011; Morris, & Guerra, 2015). Deze studies houden echter geen 
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rekening met de locatiekenmerken van tijdelijke ervaringen, zijn vaak gebaseerd op homogene of kleine 
steekproeven en maken gebruik van een beperkte tijdspanne of onderzoeken beperkte gebieden in een stad.  

Er wordt verwacht dat tijdelijke ervaringen, met betrekking tot de openbare ruimte, afhankelijk zijn van 
contextuele variabelen. Dit zijn bijvoorbeeld locatiekenmerken (de afstand tot voorzieningen), tijd (overdag of 
in de avond en weekend of werkdag) of het weer op het moment van de tijdelijke ervaring (Birenboim, 2018). 
Wanneer een persoon door een goed onderhouden park loopt tijdens een zonnige dag in het weekend, zou dit 
dus kunnen leiden tot een positieve tijdelijke ervaring en positieve gevoelens. Deels vanwege de objectieve 
kenmerken (bijvoorbeeld groene omgeving, weekenddag en geen regen) en deels door de subjectieve 
kenmerken (bijvoorbeeld de tevredenheid met de luchtkwaliteit, geluid van vogels en de schone groene 
omgeving) van de tijdelijke gebruikerservaring van de openbare ruimte. Dit kan uiteindelijk leiden tot 
positievere emoties (tijdelijk SWB) en tot een verbetering van het langdurige SWB van mensen. 

1.2 Probleemstelling 

1.2.1 Doelstelling 
 
Het doel van dit onderzoek is  om meer inzicht te krijgen in hoe de tijdelijke beleving van de stedelijke openbare 
ruimte zou kunnen bijdragen aan het tijdelijke en langdurige SWB van gebruikers. Daarbij wordt gecontroleerd 
voor persoonlijke en belevingskenmerken.  
 
1.2.2 Onderzoeksvraag en deelvragen 
 
Om dit doel te bereiken, zal de volgende onderzoeksvraag met bijbehorende deelvragen worden onderzocht: 
Hoe draagt het ontwerp van de openbare ruimte bij aan de beleving en het tijdelijke en langdurige subjectieve 
welbevinden (SWB) van gebruikers? 
 

1. Wat is de relatie tussen het tijdelijke en langdurige subjectieve welbevinden (SWB) van gebruikers? 
2. Wat is de relatie tussen de tevredenheid met de openbare ruimte en het tijdelijke en langdurige 

subjectieve welbevinden (SWB) van gebruikers? 
3. Wat is de relatie tussen de persoonlijke kenmerken en het tijdelijke en langdurige subjectieve 

welbevinden (SWB) van gebruikers? 
4. Wat is de relatie tussen de kenmerken  van de beleving (activiteit, gezelschap, locatie, tijd, weer etc.) 

en het tijdelijke en langdurige subjectieve welbevinden (SWB) van gebruikers, gemedieerd door het 
effect van de tevredenheid met de openbare ruimte? 

 
De relaties tussen de relevante concepten uit de deelvragen zijn schematisch weergegeven in het conceptueel 
model in Figuur 1.  

 

SWB 

Tevredenheid openbare ruimte 

Langdurig 

Tijdelijk 

Kenmerken beleving  

Persoonlijke kenmerken  

Figuur 1. Conceptueel model 
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1.3 Wetenschappelijke en praktische relevantie 

De resultaten van dit onderzoek geven meer inzicht in welke kenmerken van de openbare ruimte en welke 
(maatschappelijke) voorzieningen bijdragen aan positieve- en/of negatieve beleving van gebruikers van de 
openbare ruimte in steden. Beleidsmakers en stedenbouwkundigen kunnen deze resultaten gebruiken bij het 
ontwikkelen van het beleid en ontwerp van de stad. Daarnaast zal het onderzoek  het huidige stadsontwerp 
van gemeente Eindhoven evalueren, door middel van een focusgroep. 

1.4 Onderzoeksopzet  

In het onderzoek zal gebruik worden gemaakt van een onderzoeksopzet met een combinatie van kwantitatieve 
en kwalitatieve methoden, waarbij o.a. de Experience Sampling Method(ESM) wordt gebruikt. Deze methode 
maakt het mogelijk om real-time de locatie te bepalen (d.m.v. geotagging) en ervaringen/belevenissen, 
gevoelens en activiteiten van mensen te meten. Voor de dataverzameling zal gebruik gemaakt worden van de 
“Digipanel” van gemeente Eindhoven. De verzamelde data worden gecombineerd met secundaire data, zoals 
locatiekenmerken en het weer. Daarnaast zal een focusgroep gehouden worden om de kwantitatieve 
resultaten beter te kunnen interpreteren. Het onderzoek bestaat uit 4 onderdelen: 
 

1. Literatuurstudie naar de beleving van de openbare ruimte en de invloed op het tijdelijke en langdurige 
subjectieve welbevinden (SWB) van mensen. 

2. Online vragenlijst over de persoonlijke en sociaaleconomische achtergrond van respondenten. 
3. Online vragenlijst waarbij gebruik wordt gemaakt van de ESM methode. Respondenten worden 

gevraagd vragen te beantwoorden, op 3 random tijdstippen gedurende een maand, over hun 
activiteiten, belevingen en gevoelens in de stad. Hun locatie wordt hierbij bepaald door geotagging.  

4. Op basis van de hierboven genoemde verzamelde data wordt een focusgroep georganiseerd met 
verschillende belanghebbenden. 

 
De kwantitatieve data zal worden geanalyseerd met exploratieve data analyses, geavanceerde regressieanalyse 
(pad analyse) en discrete keuze modellen. 

1.5 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de bestaande literatuur over de beleving van de openbare ruimte en de 
invloed op het tijdelijke- en langdurige subjectieve welbevinden (SWB) van mensen. Vervolgens zal in hoofdstuk 
3 de methodologie van het onderzoek besproken worden. In hoofdstuk 4 zullen de resultaten van het 
onderzoek weergeven. Dit is opgesplitst in twee delen.  Eerst zullen beschrijvende statistieken meer inzicht 
geven in de sample en dataset. Vervolgens zal met behulp van een pad analyse gekeken worden naar de relaties 
tussen de beleving en het tijdelijke en langdurige subjectieve welbevinden (SWB) van gebruikers, gecontroleerd 
voor de persoonlijke en belevingskenmerken. 
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2.1 Het tijdelijke- en langdurige subjectieve welbevinden (SWB)  

SWB bestaat uit twee componenten, namelijk affectief welbevinden (AWB) (positieve/negatieve emoties en/of 
gemoedstoestanden) en cognitief welbevinden (CWB) (algemene tevredenheid met het leven) (Luhmann et 
al.s, 2012). Het is bekend dat het affectieve welbevinden (ook wel tijdelijk SWB genoemd) van mensen een 
belangrijke rol speelt bij de gebruikersbeleving van de stedelijke openbare ruimte (Kim & Fesenmaier, 2015), 
en andersom. Ook wordt er verwacht dat wanneer mensen meer tevreden zijn met hun leven (CWB, ook wel 
langdurig SWB genoemd), hun tijdelijke SWB waarschijnlijk ook als positiever ervaren. Toch kan het tijdelijke 
SWB ook verschillen van het langdurige SWB, door tijdelijke externe factoren, zoals de locatie, gezelschap, tijd 
en het weer, die de emotionele staat van mensen kunnen beïnvloeden (Birenboim, 2018). Deze paragraaf geeft 
een overzicht van de literatuur met betrekking tot het tijdelijke en langdurige SWB en de relatie met de 
stedelijke openbare ruimte. 
 
2.1.1 Langdurige SWB 
Eerder onderzoek heeft aangetoond dat de stedelijke openbare ruimte invloed kan hebben op de kwaliteit van 
het leven of algemene tevredenheid met het leven van mensen (langdurig SWB) (Cramer et al., 2004; Rehdanz 
& Maddison, 2008; Morrison, 2011). Daarnaast zijn persoonlijke kenmerken, activiteiten en contextuele 
kenmerken van de openbare ruimte belangrijke indicatoren voor het verklaren van langdurig SWB (Argyle, 
2001; Myers, 2000). 

Volgens Argyle (2001) kan 15-20% van het langdurige SWB worden verklaard aan de hand van 
demografische kenmerken. Verschillende onderzoeken toonden aan dat er een positieve relatie bestaat tussen 
het langdurige SWB en het opleidingsniveau en de leeftijd van mensen (Cunãdo & De Gracia, 2012; Charles & 
Carstensen, 2009; Mayungbo, 2017). Een baan hebben, getrouwd zijn en huiseigenaar zijn hebben ook een 
positief effect op het langdurige SWB (Argyle, 2001; Bloze & Skak, 2010; Myers, 2000; Diener et al., 1999). 
Gezondheidsproblemen hebben daarentegen een negatief effect (Saw, Lim & Carrasco, 2015). Daarnaast 
kunnen ook levensveranderende gebeurtenissen (trouwen, kinderen krijgen, verhuizen) invloed hebben op 
geluksgevoelens (Lucas & Diener, 2009). Eerder onderzoek heeft ook aangetoond dat de persoonlijkheid van 
mensen invloed heeft op het langdurig SWB (Lucas & Diener, 2009). Zo hebben extraversie en emotionele 
stabiliteit een positief effect op SWB, terwijl neuroticisme een negatief effect heeft (Gutiérrez et al., 2005; Saw, 
Lim & Carrasco, 2015). 

Volgens de activiteitentheorie zijn mensen gelukkiger met hun leven (langdurig SWB) als ze betrokken 
zijn bij interessante of boeiende activiteiten (Wang & Wang, 2016; Diener, 2009). Eerdere studies laten zien dat 
activiteiten (bijvoorbeeld fysieke activiteiten of vrijetijdsactiviteiten) een belangrijke indicator zijn voor het 
verklaren van langdurig SWB (Lyubomirsky, Sheldon & Schkade, 2005; Ku, McKenna & Fox, 2007; Pawlowski, 
Downward & Rasciute, 2011).  

Bovendien heeft onderzoek aangetoond dat contextuele (objectieve) kenmerken van de openbare 
ruimte een rol spelen in het verklaren van langdurig SWB. Een korte afstand tot en de bereikbaarheid van 
voorzieningen (bijvoorbeeld openbaar vervoer en winkels) kan een positief effect hebben op de tevredenheid 
met het leven (Rehdanz & Maddison, 2008; Morrison, 2011). Zo vonden Rehdanz & Maddison (2008) dat een 
grotere loopafstand tot openbaar vervoerhaltes een negatief effect heeft op de tevreden met het leven. 
 
 
2.1.2 Tijdelijke SWB 
 
Inzicht krijgen in de invloed van de stedelijke ruimte op de gemoedstoestand (tijdelijk SWB) van gebruikers is 
belangrijk voor de besluitvormingsprocessen bij de ontwikkeling van stedelijke gebieden. Het is al langer bekend 
dat het gedrag van mensen (B) kan worden beïnvloed door persoonlijke kenmerken (P) en de omgeving (E) 
(namelijk B = f (P, E)) (Lewin, 1951). Verder kan worden aangenomen dat de ruimtelijke omgeving met emoties 
verbonden is en dat elke locatie een emotie kan oproepen (Mody, Willis & Kerstein, 2009). Bijvoorbeeld, op 
basis van een uitgebreid literatuuronderzoek blijkt dat fysieke activiteit in een natuurlijke omgeving 
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(bijvoorbeeld een park) tot meer positieve emoties leidt (Bowler et al., 2010). Birenboim (2018) definieerde vier 
dimensies van tijdelijk SWB van mensen, namelijk gevoel van geluk, ergernis, veiligheid, en comfort. 

De meeste onderzoeken die emoties (tijdelijk SWB) in relatie tot de stedelijke ruimte analyseren, zijn 
gericht op geluk, omdat dit een belangrijk element is van de (mentale) gezondheid en het welzijn van mensen. 
Bijvoorbeeld, het onderzoek door Negami et al. (2018) toonde aan dat kleurrijke en groene openbare ruimtes 
gerelateerd zijn aan hogere niveaus van geluk. Ook blijkt de architectuur van de stedelijke ruimte een effect te 
hebben op geluksgevoelens (Montgomery, 2013). Daarnaast heeft luchtvervuiling een negatief effect op hoe 
gelukkig mensen zich voelen (Levinson, 2012; Li, Folmer & Xue, 2014). Sepe (2017) definieerde principes van de 
stedelijke openbare ruimte die belangrijk zijn voor mensen om zich gelukkig te voelen. Zo moet een openbare 
ruimte multifunctioneel zijn, een goede balans hebben tussen natuur en voorzieningen (bijvoorbeeld banken, 
speeltuin, fitnessvoorzieningen etc.), schoon en goed onderhouden zijn, veilig zijn en moet de geur van natuur 
aanwezig zijn. 

Naast gelukkig kunnen mensen zich ook geïrriteerd voelen als een reactie op hun stedelijke omgeving. 
Dit houdt voornamelijk verband met geluidsoverlast (Huang, Pan & Zhang, 2015). Studies toonden aan dat 
wonen in de buurt van en toegang hebben tot groene gebieden gerelateerd was aan lagere niveaus van 
geluidsoverlast (Gidlöf-Gunnarsson & Öhrström, 2007; Dzhambov & Dimitrova, 2015). 

Een andere belangrijke dimensie van tijdelijke SWB in relatie tot de stedelijke omgeving is het gevoel 
van veiligheid (Birenboim, 2018). Het is belangrijk dat een gevoel van veiligheid wordt geboden in stedelijke 
openbare ruimtes, anders zou dit kunnen leiden tot negatieve effecten zoals angst, antisociaal gedrag en 
stressresultaten (Shehayeb, 2018). Gevoel van veiligheid wordt erkend als één van de belangrijkste factoren bij 
het evalueren van de kwaliteit van openbare ruimtes (Mehta, 2014). Wanneer mensen een plek als onveilig 
ervaren, kunnen mensen ervoor kiezen om de plek minder vaak te gebruiken of zelfs te vermijden. Eerder 
onderzoek toonde aan dat de hoeveelheid en het onderhoud van groen (bijvoorbeeld bomen of struiken) van 
invloed bleken te zijn op de ervaren veiligheid door mensen (Kuo et al., 1998; Maas et al., 2009). Het gevoel van 
veiligheid hangt ook af van de tijd van de dag (Bennett et al., 2007). 

Wat betreft het comfortabel voelen, heeft onderzoek aangetoond dat openheid en een betere 
bekendheid met een openbare ruimte effect hebben. Beide kunnen de perceptie die men heeft over het 
comfort van een stedelijke openbare ruimte verbeteren  (Peng, Feng & Timmermans, 2019). Andere kenmerken 
die kunnen bijdragen aan comfort in openbare ruimtes zijn geschikt en aantrekkelijk straatmeubilair, royale 
stoepbreedte en bomen (Costamagna, Lind & Stjernström, 2019). 

Studies gericht op alle vier de dimensies van tijdelijke SWB zijn nog steeds beperkt. Bovendien 
probeerden slechts enkele studies emoties in kaart te brengen bij specifieke plaatsen in steden. Namelijk, Matei 
et al. (2001) probeerde gevoelens van angst en comfort in Los Angeles te visualiseren, gebaseerd op de 
waargenomen emotionele reactie van mensen op plaatsen in de stad. Deze studie was gebaseerd op 
waargenomen emoties uit het verleden en was niet gericht op real-time emoties. Een andere studie gebruikte 
GPS (global positioning system) en geotagging technieken om de ervaring van mensen met openbare open 
ruimtes te meten (Dane et al., 2020). Deze studie analyseerde echter alleen positieve/ negatieve ervaringen en 
keek niet in detail naar de emoties van mensen als reactie op de stedelijke omgeving. Het is nog steeds niet 
duidelijk welke elementen van de stedelijke openbare ruimte het belangrijkst zijn voor het verklaren van de 
emotionele toestand (tijdelijke SWB) van mensen (gecontroleerd voor belevingskenmerken en persoonlijke 
kenmerken). Daarom draagt dit huidige onderzoek bij aan eerder onderzoek door meer inzicht te geven in de 
relatie tussen tijdelijke SWB en de openbare ruimte. 
 

2.2 Tevredenheid met de stedelijke openbare ruimte  

Tonnelat (2010) beschreef stedelijke openbare ruimtes als ruimtes in de stad die toegankelijk zijn voor 
het publiek, zoals straten en parken, openbaar vervoervoorzieingen of winkelvoorzieningen. Deze openbare 
ruimtes zijn belangrijk voor het bieden van mogelijkheden voor beweging, sociale ontmoetingen, plezier en 
ontspanning (Carr et al., 1992). Mehta (2014) besprak vijf dimensies om een openbare ruimte te evalueren. Een 
goede openbare ruimte moet verschillende activiteiten ondersteunen, aangenaam zijn, toegankelijk zijn voor 
verschillende individuen en groepen, een gevoel van veiligheid bieden en zorgen voor comfort. Zamanifard et 
al. (2019) hebben een user-centered index (PSEQI) ontwikkeld om comfort, inclusiviteit, diversiteit, vitaliteit, 
imago en aantrekkelijkheid van de openbare ruimte te meten.  
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Het wordt erkend dat voor het meten van tevredenheid met de stedelijke openbare ruimte zowel 
ruimtelijke als niet-ruimtelijke factoren van belang zijn (Herzog, 1992). Zo vonden Poon & Shang (2014) dat de 
tevredenheid met de stedelijke veiligheid van invloed zou kunnen zijn op het geluk van mensen (tijdelijke SWB) 
(Luhmann et al., 2012). De aantrekkelijkheid en openheid van de openbare ruimte zijn ook belangrijk voor het 
tijdelijke SWB (Hajrasoulih et al., 2018). Daarnaast vond Dane (2018) dat mensen die aantrekkelijke plaatsen 
bezoeken meer positieve tijdelijke ervaringen hebben. Eerdere studies toonden ook aan dat de luchtkwaliteit 
en het geluidsniveau in de omgeving van invloed kunnen zijn op de tevredenheid met het leven (langdurig SWB) 
(Welsch, 2006; MacKerron & Mourato, 2009). Daarnaast hebben Bell et al. (1996) aangetoond dat 
geluidsoverlast van de openbare infrastructuur stressniveaus kan verhogen, wat vervolgens invloed kan hebben 
op het tijdelijke- en langdurige SWB van mensen. Ook wordt erkend dat geur van invloed is op onze tijdelijke 
ervaringen met de stedelijke omgeving (Quercia et al., 2015). Verder is het belangrijk om te wonen nabij groene 
gebieden, om te kunnen ontspannen (Gidlöf-Gunnarsson & Öhrström, 2017). Ook stelde Kaplan (1995), 
gebaseerd op de 'Attention Restoration Theory', dat contact met de natuurlijke omgeving stress kan 
verminderen. Bakolis et al. (2018) hebben relaties gevonden tussen natuurlijke elementen van de omgeving, 
zoals het zien van bomen, het horen zingen van vogels, het zien van de blauwe lucht en het tijdelijke SWB van 
mensen. Over het algemeen wordt verwacht dat een hogere tevredenheid met bovengenoemde fysieke en 
niet-fysieke kenmerken van de stedelijke openbare ruimte kan leiden tot een beter tijdelijk en langdurig SWB 
van mensen. 

 

2.3 Beleving van de stedelijke openbare ruimte 

 
2.3.1 Objectieve belevingskenmerken 
 

Met betrekking tot de (objectieve) belevingskenmerken is uit onderzoek gebleken dat het weer een 
belangrijke indicator is voor de verklaring van tijdelijk SWB. Zo vond Tsutsui (2013) bijvoorbeeld dat, op basis 
van gegevens over de dagelijkse gebeurtenissen, het geluksgevoel (tijdelijk SBW) meer wordt beïnvloed door 
de temperatuur tijdens de gebeurtenissen/ervaringen dan door de totale gemiddelde temperatuur van een 
dag. Toch vond deze studie geen significant effect van vochtigheid, windsnelheid, neerslag of zonneschijn op 
het geluksgevoel.  

Bovendien zijn de dag van de week en het tijdstip van de dag belangrijke factoren die van invloed 
kunnen zijn op het tijdelijke SWB van mensen. Zo rapporteerden mensen meer positieve gevoelens in het 
weekend vergeleken met werkdagen (Birenboim, 2018; Diener, 2009). Ten slotte is erkend dat de 
levenstevredenheid (langdurige SWB) positief kan worden beïnvloed naarmate de afstand tot voorzieningen 
(bijvoorbeeld het openbaar vervoer en winkelvoorzieningen) korter is (Arifwidodo & Perera, 2011; Morrison, 
2011). Zo werd  een langere loopafstand tot de halte van het openbaar vervoer negatief gerelateerd aan de 
levenstevredenheid (Rehdanz & Maddison, 2008). Deze studies richtten zich echter op de afstand tot 
voorzieningen in hun woonomgeving. Dit huidige onderzoeksproject richt zich op ervaringen met betrekking 
tot de openbare ruimte in de stad. De verwachting is dat de afstand tot de voorzieningen van de 
belevingslocatie niet alleen van invloed is op de langdurige SWB, maar ook op de tijdelijke tevredenheid met 
de stedelijke openbare ruimte en het tijdelijke SWB. 
 
2.3.2 Subjectieve belevingskenmerken 
 

Volgens de activiteitentheorie wordt gesuggereerd dat mensen gelukkiger zijn met hun leven (langdurig 
SWB), als ze betrokken zijn bij interessante en boeiende activiteiten (Wang & Wang, 2016; Diener, 2009). 
Eerdere studies toonden ook aan dat activiteiten (bijvoorbeeld dagelijkse activiteiten, fysieke activiteiten en 
vrijetijdsactiviteiten) een belangrijke indicator zijn voor het verklaren van tijdelijk en langdurig SWB (Ku, 
McKenna & Fox, 2007; Pawlowski, Downward & Rasciute, 2011). Zo vonden Saw, Lim & Carrasco (2015) dat 
fysieke activiteit een positief effect heeft op het tijdelijke SWB. Bovendien wordt verwacht dat niet alleen het 
type activiteit, maar ook het gezelschap (samen met bijvoorbeeld kennissen of alleen) een invloed heeft op het 
waargenomen tijdelijke SWB (Ettema & Smajic, 2015; Diener, 2009). Daarnaast is gebleken dat het reisgedrag 
(bijvoorbeeld de vervoerswijze) van invloed is op het tijdelijke en langdurige SWB. Ettema et al. (2011) 
ontwikkelden bijvoorbeeld de Satisfaction with Travel Scale (STS), die bestond uit zowel affectieve als cognitieve 
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componenten met betrekking tot reiservaringen. Zij vonden dat het gebruik van een auto het meest positief 
gerelateerd is aan de stemming (het affectieve tijdelijke SWB). Daarnaast toonden de resultaten aan dat STS en 
stemming positief gerelateerd zijn. Andere studies vonden dat de meer actieve manieren van verplaatsen 
(bijvoorbeeld lopen en fietsen) eerder positief worden beoordeeld dan het gebruik van de auto of het openbaar 
vervoer (De Vos, Schwanen & Van Acker, 2013; Ettema et al., 2016). Ook een andere studie vond dat de 
positieve stemming/gemoedstoestand van mensen (tijdelijk SWB) hoger is bij lopen en fietsen (Glasgow et al., 
2019). Bekendheid met een locatie kan ook invloed hebben op het tijdelijke SWB van mensen (Birenboim, 
2018).  

2.4 Persoonlijke kenmerken 

 Met betrekking tot persoonlijke kenmerken suggereerde Argyle (2001) dat bijna 15-20% van de 
variantie in SWB op lange termijn kan worden verklaard door demografische kenmerken. Cuñado & De Gracia 
(2012) vonden bijvoorbeeld een positieve relatie tussen opleidingsniveau en langdurig SWB, omdat hoger 
opgeleiden meer vertrouwen en kansen hebben op kwaliteitsvolle banen en een hoger inkomensniveau. Verder 
is uit eerder onderzoek gebleken dat wanneer de leeftijd toeneemt, ook de tevredenheid met het leven 
toeneemt. Ouderen besteden namelijk meer tijd aan activiteiten die kunnen bijdragen aan hun tijdelijke en 
uiteindelijk aan langdurige SWB (Charles & Carstensen, 2009; Mayungbo, 2017).  

Wat betreft geslacht, lieten eerdere studies tegenstrijdige resultaten zien. Studies gebaseerd op grote 
internationale datasets hebben aangetoond dat jongere vrouwen meer geluk ervaren dan mannen en dat 
oudere vrouwen juist minder geluk ervaren dan mannen (Inglehart, 2002; Easterlin, 2003). Andere studies 
toonden juist aan dat vrouwen over het algemeen een hogere levenstevredenheid hebben dan mannen 
(Blanchflower & Oswald, 2004; Pinquart & Sörensen, 2001). Sommige studies hebben echter geen significante 
verschillen tussen mannen en vrouwen gevonden (Clemente & Sauer, 1976; Zuckerman, Li & Diener, 2007).  

Ook huishoudenssamenstelling is belangrijk voor het verklaren van tijdelijk en langdurig SWB. Myers 
(2000) vond dat mensen die getrouwd zijn gelukkiger zijn met hun leven dan mensen die ongehuwd, gescheiden 
of alleenstaand zijn. Ook Diener et al. (1999) vonden een positieve relatie tussen het huwelijk en tevredenheid 
met het leven. Saw, Lim & Carrasco (2015) toonden aan dat het hebben van gezondheidsproblemen een 
negatief effect heeft op het tijdelijke SWB. Ook grote levensveranderingen (bijvoorbeeld trouwen, 
samenwonen of overlijden van een partner) kunnen de gevoelens van geluk van mensen beïnvloeden (Lucas & 
Diener, 2009). Argyle (2001) ontdekte dat mensen die een (betaalde) baan hebben over het algemeen 
gelukkiger met hun leven zijn (langdurig SWB) dan mensen die werkloos zijn. Bovendien vonden Bloze & Skak 
(2010) dat het eigenwoningbezit positief gerelateerd is aan langdurig SWB.  

Verder is uit eerder onderzoek gebleken dat persoonlijkheid een belangrijke indicator is voor langdurig 
SWB (Lucas & Diener, 2009). Gutiérrez et al. (2005) toonde bijvoorbeeld aan dat ‘neuroticisme’ en ‘extraversie’ 
gerelateerd was aan tijdelijk SWB. Saw, Lim & Carrasco (2015) ontdekten bovendien dat persoonlijkheid 
(namelijk extraversie en emotionele stabiliteit) de SWB op de lange termijn zou kunnen verhogen. Onderzoek 
toonde ook aan dat de persoonlijkheidskenmerkenextraversie, zorgvuldigheid en meegaandheid positief 
gerelateerd zijn en neuroticisme negatief gerelateerd is aan de tevredenheid met het leven (langdurig SWB) 
(Hahn, Spinath & Johnson, 2013; Steel, Schmidt & Shultz, 2008).  

Al met al wordt dus verwacht dat persoonlijke kenmerken (zoals leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, 
gezinssamenstelling, levensveranderende gebeurtenissen, werksituatie en persoonlijkheid) belangrijk zijn voor 
het verklaren van tijdelijk en langdurig SWB. 

2.5 Conclusie 

Er is steeds meer aandacht voor de relatie tussen langdure SWB en de stedelijke omgeving. Nog maar 
weinig studies hebben de relatie tussen tijdelijke SWB en de stedelijke omgeving onderzocht (e.g. Ettema & 
Smajic, 2015; Birenboim, 2019). De literatuur die in dit hoofdstuk besproken is, benadrukt de relatie tussen de 
tevredenheid en perceptie van mensen met de stedelijke openbare ruimte, hun persoonlijke kenmerken, en 
langdurige en tijdelijke SWB. De meeste studies waren gericht op een deel van deze relaties en hebben dus niet 
al deze relaties samen in één onderzoek geanalyseerd. Bovendien zijn de meeste studies gericht op een 
beperkte homogene steekproef, bijvoorbeeld van alleen studenten. Onderzoek naar tijdelijk SWB gebaseerd op 
een heterogene steekproef ontbreekt nog. Onderzoek dat subjectieve en objectieve ervaringen combineert is 
not beperkt. Het is echter heel belangrijk om beter inzicht te krijgen in de gevoelens en ervaringen van mensen 
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in de openbare ruimte. Ons onderzoek draagt bij aan de ontbrekende kennis en geeft inzicht in de manier 
waarop tijdelijke ervaringen in de openbare ruimte bijdragen aan de tevredenheid met de openbare ruimte en 
het tijdelijke en langdurige subjectieve welbevinden van bewoners. 
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3.1 Operationaliseren 

De dataverzameling bestaat uit drie onderdelen. Voor het eerste onderdeel werden de respondenten gevraagd 
meerkeuzevragen te beantwoorden door middel van een online vragenlijst over hun persoonlijke kenmerken, 
waaronder leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, werksituatie, woningbezit en gezinssamenstelling (stap 1). 
Vervolgens werd voor het tweede onderdeel een event-contingent Experience Sampling Methode (ESM) 
gebruikt met behulp van een online vragenlijst (stap 2). Hiermee werden de gegevens verzameld over alle 
positieve en negatieve ervaringen en/of gevoelens met betrekking tot de openbare ruimtes in de stad. Het doel 
van deze methode is om deelnemers te vragen alle gebeurtenissen te rapporteren op het moment dat ze 
plaatsvinden (Côté & Moskowitz, 1998). Deze methode wordt aanbevolen, omdat de kans klein is dat veel 
ervaringen met betrekking tot de stedelijke openbare omgeving zich binnen een korte periode voordoen (Reis 
& Gable, 2000). Eén van de belangrijkste voordelen van deze dataverzamelingstechniek (vergeleken met 
traditionele vragenlijsten) is dat het mogelijk is om tijdelijke ervaringen met betrekking tot de openbare ruimte 
te meten op meerdere momenten en gedurende een langere periode (Birenboim, 2018). Het laatste onderdeel 
is een focusgroep, waarbij er meer inzicht wordt verkregen in de kwantitatieve data (stap 3). 

 
3.1.1 Langdurig SWB 
 

Om langdurig SWB te meten, werd een vergelijkbare schaal als die van Saw, Lim & Carrasco (2015) 
gebruikt. SWB werd gemeten met behulp van twee concepten. Het eerste concept was gebaseerd op de 
Satisfaction with Life Scale (SWLS) om de tevredenheid met het leven te meten (Diener et al., 1985) en het 
tweede concept was gebaseerd op de 10-item “Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) Short Form (I-

PANAS-SF)” (Thompson, 2007). De SWLS-schaal bestaat uit de volgende 5 items: 
 

• In de meeste opzichten ligt mijn leven dicht bij mijn ideaal; 

• De omstandigheden in mijn leven zijn uitstekend; 

• Ik ben tevreden met mijn leven; 

• Tot nu toe heb ik de belangrijke dingen bereikt die ik in het leven wil; 

• Als ik mijn leven opnieuw zou kunnen leven, zou ik bijna niets veranderen. 
 

Aan de respondenten werd gevraagd aan te geven in hoeverre zij het eens of oneens zijn met elk van deze items 
met behulp van een 7-puntsschaal die varieert van (1) zeer mee oneens tot (7) zeer mee eens.  

Voor de 10-item I-PANAS-SF werden de respondenten gevraagd om, op een schaal van 1 (nooit) tot 5 
(altijd), te beoordelen hoe vaak ze over het algemeen een bepaalde emotie voelden. Deze schaal bestaat uit vijf 
emoties om positief affect te meten (actief, geïnspireerd, vastberaden, alert en attent) en uit vijf emoties om 
negatief affect te meten, (van streek, vijandig, beschaamd, bang en nerveus). Over het algemeen werd het 
langdurige SWB gemeten aan de hand van de volgende som (Saw, Lim & Carrasco (2015):  

 
 Langdurig SWB = positief affect (5 items) + omgekeerde score van negatief affect (5 items) + 

levenstevredenheid (5 items).  
 
De Cronbach's Alpha van deze 15 items is 0.790, wat een goede interne consistentie van de items laat zien. 
 
3.1.2 Tijdelijk SWB 
 

Om het tijdelijke SWB van mensen te meten, werden de respondenten gevraagd om te beoordelen hoe 
veilig, comfortabel, gelukkig en geïrriteerd ze zich voelden op het moment dat ze hun tijdelijke ervaringen 
rapporteerden, op een 5-punts Likertschaal (overgenomen van Birenboim (2018)). De Cronbach's Alpha voor 
de totale score is 0.872, wat hoog genoeg is om de scores van deze emoties voor de analyses op te tellen. 
 

3 Methodologie 
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3.1.3 Tevredenheid stedelijke openbare ruimte 
 

Aan de respondenten werd gevraagd aan te geven in hoeverre zij tevreden waren met de kenmerken 
van de locatie (d.w.z. luchtkwaliteit, esthetische kwaliteit, atmosfeer, geur, bereikbaarheid, voldoende 
parkeerplaatsen, afstand tot voorzieningen, verkeersveiligheid, natuurlijke elementen, lawaai en netheid en 
onderhoud van de ruimte)  op het moment van hun tijdelijke ervaring. De trevedenheid werd gemeten op een 
5-punts Likertschaal, variërend van zeer ontevreden tot zeer tevreden. Om het aantal parameters te beperken, 
werd in de analyses de somscore van de tevredenheid met al deze 12 items gebruikt. De Cronbach's Alpha van 
0.889 toont een goede interne consistentie van de items. 
 
3.1.4 Tijdelijke objectieve- en subjectieve belevingskenmerken 
 
Voor de ESM-benadering werd een online vragenlijst gebruikt. Aan de respondenten werd gevraagd om 
gedurende twee weken al hun ervaringen (behalve werk-gerelateerde en thuiservaringen) met betrekking tot 
stedelijke openbare ruimtes in de stad zelf te rapporteren. Als mensen bijvoorbeeld 's avonds alleen rond het 
treinstation liepen en zich erg onveilig voelden, werd hen gevraagd deze ervaring te melden. Voor elke ervaring 
werd de respondenten eerst gevraagd om hun GPS-locatie van hun ervaring te geotaggen op een kaart van 
OpenStreetMap (OSM). Vervolgens werd hen gevraagd verschillende vragen te beantwoorden over het type 
locatie (bijvoorbeeld recreatie, winkellocatie of op straat/onderweg), de activiteit tijdens de ervaring, het 
vervoermiddel naar de ervaringslocatie, eerdere kennis van de locatie (d.w.z. vertrouwdheid) en gezelschap 
tijdens de ervaring. 
Om de tijdelijke emoties van de respondenten (d.w.z. tijdelijk SWB) te meten, werd hen bovendien gevraagd 
om op een 5-punts Likert-schaal aan te geven hoe veilig, comfortabel, gelukkig en geïrriteerd ze zich tijdens de 
ervaring voelden (Birenboim, 2019). In de analyses wordt de omgekeerde versie van geïrriteerd gevoel gebruikt, 
zoda het gemakkelijker is om het te vergelijken met de andere emotionele toestanden die positief zijn 
georiënteerd. 
Ten slotte werd de respondenten gevraagd om aan te geven in hoeverre ze tevreden waren met verschillende 
kenmerken van de locatie op het moment van hun ervaring. Op basis van de uitgebreide literatuurstudie in de 
vorige paragraaf werd verwacht dat verschillende kenmerken de emotionele toestand van mensen zouden 
beïnvloeden. Deze kenmerken zijn luchtkwaliteit, esthetische kwaliteit, atmosfeer, geur, bereikbaarheid, aantal 
parkeerplaatsen, afstand tot voorzieningen, verkeersveiligheid, natuurlijke elementen, geluid en netheid en 
onderhoud van de ruimte op de locatie. Om de tevredenheid met deze kenmerken van de stedelijke omgeving 
te meten, werd devraag beantwoord m.b.v. een 5-punts Likert-schaal, variërend van (1) zeer ontevreden tot (5) 
zeer tevreden.  

 
3.1.5 Persoonlijke kenmerken  
 

Met betrekking tot persoonlijke kenmerken werden respondenten gevraagd naar hun leeftijd, geslacht, 
inkomen, opleidingsniveau, gezinssamenstelling, huisbezit, gezondheid, werksituatie en levensveranderingen 
met behulp van multiple-choice vragen. Voor het meten van persoonlijkheid en specifiek de Big Five-
persoonlijkheidskenmerken (d.w.z. extraversie, meegaandheid, zorgvuldigheid, emotionele stabiliteit en 
openheid) werd de 10-item schaal BFI-10 van Rammstedt & John (2007) gebruikt. Deze schaal is gebaseerd op 
de originele Big Five-schaal van 44 items (John, Donahue & Kentle, 1991) en bestaat uit de volgende 10 items: 
 
Ik zie mezelf als iemand die ... 

(1) ... gereserveerd is 
(2) ... mensen over het algemeen vertrouwt  
(3) … neigt lui te zijn 
(4) ...  ontspannen is en goed met stress om gaat 
(5) ... weinig artistieke interesses heeft 
(6) ... extravert en sociaal is 
(7) ...  de neiging heeft om fouten bij anderen te vinden 
(8) …  grondig werk doet 
(9) ...  gemakkelijk nerveus wordt 
(10) ... een actieve verbeelding heeft 
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De score van de persoonlijkheidskenmerken is (Rammstedt & John, 2007):  
 

• Extraversie: som van item 1 (omgekeerd) en item 6;  

• Meegaandheid: som van item 2 en item 7 (omgekeerd);  

• Zorgvuldigheid: som van item 3 (omgekeerd) en item 8;  

• Neuroticisme: som van item 4 (omgekeerd) en item 9;  

• Openheid: som van item 5 (omgekeerd) en item 10.  
 
De somscores tonen lage Cronbach’s Alpha’s (α = 0,309 - 0,735), wat niet verrassend is voor schalen met weinig 
items (Ziegler et al., 2014). Een eerdere studie die persoonlijkheidskenmerken meet, toonde ook lagere 
Cronbach's Alpha’s, die direct worden beïnvloed door het lage aantal items (Gosling et al., 2003). 

Tot slot werd de subjectieve gezondheid gemeten door de respondenten te vragen: "Hoe zou u zeggen 
dat uw gezondheid over het algemeen is?", op een 5-punts Likertschaal variërend van slecht (1) tot uitstekend 
(5). Erkend wordt dat het meten van gezondheid met één enkele vraag een geldige en betrouwbare 
gezondheidsindicator is (McDowell, 2006).  

 

3.2 Focusgroep 

Het doel van de focusgroep is het verder onderzoeken van de gebruikersbeleving van de openbare 
ruimte in Eindhoven en de kwantitatieve datapunten (van stap 1 en 2) aanvullen met meer kwalitatieve 
evaluaties. Deze aanpak met een combinatie van methoden (een kwantitatieve ervaringssteekproef en een 
kwalitatieve focusgroep) is vergelijkbaar met de opzet van andere onderzoeken in het veld. Zo maakten Ettema 
& Smajic (2015) gebruik van focusgroepen als aanvulling op hun kwantitatieve onderzoek naar wandelen in 
relatie tot welzijn. Een andere studie gebruikte kwalitatieve interviews om verschillende ervaringen van mensen 
met een beperking en de toegankelijkheid van de gebouwde omgeving te schetsen (Imrie & Kumar, 2010). Als 
laatste voorbeeld, gebruikten Daley, Rissel & Lloyd (2007) een reeks focusgroepen om potentiële barrières en 
mogelijkheden voor fietsers in de gebouwde omgeving van Sydney, Australië te onderzoeken. 

Respondenten die ook deelnamen aan de eerdere stappen werden gevraagd om deel te nemen aan de 
focusgroep. Hierdoor kan de bijeenkomst dienen als reflectie op de algemene resultaten en konden de 
respondenten hun evaluaties meer in detail bespreken. Met behulp van aanvullend materiaal en taken is er 
gebruik gemaakt van een flexibel semigestructureerd interview om de gegevens te verzamelen. De vragen en 
opzet van de focusgroep werden voorbereid volgens de richtlijnen voor focusgroepen, zoals beschreven door 
Krueger (2002). De focusgroep bijeenkomst werd verdeeld in 7 onderdelen: 

 
1) Ontvangst en uitleg van de resultaten stap 1 en 2 
2) Focusgroep bespreking; 
3) Toelichting op de resultaten met betrekking tot de positieve en negatieve ervaringen in Eindhoven; 
4) In kaart brengen van positieve en negatieve locaties en bespreken; 
5) Uitleg van de resultaten met betrekking tot emoties; 
6) Focusgroep discussie over emoties; 
7) Afsluiting 
 
Voor de eerste plenaire discussie werden de respondenten gevraagd om locaties in Eindhoven te 

evalueren en aan te geven welke specifieke kenmerken van de openbare ruimte hebben bijgedragen aan deze 
evaluatie. Ze mochten eerst hun eigen antwoord op de vraag opschrijven (±2 minuten), waarna we aan 
sommigen vroegen om hun ervaringen te beschrijven in de groep.  

Vervolgens werd Participatory Mapping (PM) ingezet om meer achtergrondinformatie te geven over 
de ruimtelijke aspecten van ervaringen in de stad. De methode van PM is gebaseerd op het gebruik van 
Geografische Informatie Systemen (GIS), zodat het ook toegankelijk is voor niet-experts (Sieber, 2006). Papieren 
kaarten en eenvoudige instructies stellen de deelnemers van de focusgroep in staat om evaluaties en 
opmerkingen te maken over een ruimtelijke dimensie. PM wordt veel gebruikt om informatie te bieden bij de 
planning van stedelijke infrastructuur (Aditya, 2010), maar bijvoorbeeld ook om lichaamsbeweging bij kinderen 
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in hun woonomgeving te bevorderen (Wridt, 2010). In de huidige focusgroep werden de respondenten voorzien 
van kaarten waarop alle negatieve en positieve plaatsen die werden gerapporteerd in stap 1 werden 
aangegeven. In kleinere subgroepen (2-3 personen) mochten de respondenten vervolgens met behulp van post-
its en markers aangeven en bespreken welke aspecten van de openbare ruimte volgens hen bijdragen aan een 
negatieve of positieve beleving. Verschillende kleuren van post-its gaven de respondenten de mogelijkheid om 
hun type commentaar te specificeren; aspect van de openbare ruimte, emotie of verbetering. Extra kleine post-
its waren beschikbaar voor mensen om nuance aan te brengen aan hun mening (bijvoorbeeld "alleen 's avonds" 
of "wanneer het druk is"). 

Tot slot werd aan de respondenten gevraagd om hun emoties te relateren aan aspecten van de 
openbare ruimte met behulp van mentale representaties. Dit zijn grafische representaties die de associaties 
beschrijven die mensen hebben tussen verschillende mentale concepten (voor meer informatie over de 
mentale modeltheorie, zie bijvoorbeeld Bara, Bucciarelli, & Lombardo, 2001). Zie figuur 2 voor een voorbeeld 
van de opdracht. Hiervoor moesten respondenten de emoties en kenmerken verder aanvullen en de 
kenmerken  verbinden met de emotie(s) die er volgens hen bij horen. Op deze manier worden grafische 
cognitieve kaarten gecreëerd die de conceptuele verbanden tussen belangrijke emoties en de openbare ruimte 
weergeven (zie voor meer informatie over cognitieve kaarten Kearney & Kaplan, 1997). 
 

3.3 Procedure 

In juni 2019 is de data verzameld via het “Digipanel” onder inwoners van de gemeente Eindhoven, een 
van de vijf grootste steden van Nederland en onderdeel van de Metropoolregio Brainport Eindhoven. De link 
naar de online vragenlijst van het eerste deel van het onderzoek (stap 1) is via een nieuwsbrief van de gemeente 
verspreid onder burgers die zich hebben aangemeld om deel te nemen aan het onderzoek.  

Respondenten werden ook gevraagd of ze bereid waren deel te nemen aan het tweede deel van het 
onderzoek (ESM-deel) en of ze hun e-mailadres wilden delen. Hierdoor konden we de respondenten twee keer 
per dag gedurende twee weken eraan herinneren om al hun ervaringen te rapporteren met betrekking tot de 

Figuur 2. Voorbeeld opdracht focusgroep 
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stedelijke openbare ruimte in Eindhoven. Het was belangrijk dat respondenten deelnamen aan het eerste deel 
(algemene vragenlijst) en tweede deel (ESM-deel) van deze studie om de beleving van de openbare ruimte te 
analyseren. Daarom konden deelnemers die niet bereid waren hun e-mailadres te delen, de vragenlijst niet 
voortzetten. Om het responspercentage te verhogen, werden deelnemers beloond met een cadeaubon van 10 
euro wanneer ze deelnamen aan zowel het eerste als het tweede deel van dit onderzoek. Voor het eerste deel 
was de limiet vastgesteld op 300 deelnemers vanwege financiële beperkingen. 

Vervolgens werden de respondenten van stap 1 en 2 en een persoon vanuit de gemeente Eindhoven 
gevraagd om deel te nemen aan een focusgroep bijeenkomst. Deze was georganiseerd op donderdagmiddag 
28 november. Hierbij werd dieper in gegaan op de kwantitatieve resultaten van het onderzoek. 

3.4 Analytische aanpak 

3.4.1 Pad-analyse 
 

Om de data te analyseren, is er gebruik gemaakt van een multi-level pad-analyse. Met deze methode 
kan er tegelijk gekeken worden naar de effecten van persoonlijke en belevingskenmerken (onafhankelijke 
variabelen) op de tevredenheid met de stedelijke openbare ruimte, tijdelijke en langdurige SWB (afhankelijke 
variabelen) én naar de effecten tussen de afhankelijke variabelen. De pad-analyse is een uitbreiding van een 
meervoudige regressieanalyse en een speciale vorm van Structural Equation Modelling (SEM), die alleen 
geobserveerde of gemeten variabelen omvat (Streiner, 2005). Een voordeel van een multi-level pad-analyse is 
dat deze methode rekening houdt met de hiërarchische structuur van de gegevens (het feit dat een respondent 
meerdere tijdelijke ervaringen heeft die als clusters moeten worden behandeld). Zie Hox & Roberts (2010) voor 
een nadere toelichting op multi-level modellen. Het multi-level pad-analyse model is geschat met behulp van 
het statistische softwarepakket LISREL versie 8.54 (Jöreskog & Sörbom, 2008).  

Er is een multi-level pad model geschat, dat variatie mogelijk maakt op het niveau van belevingen en 
het niveau van respondenten en de residuen op beide niveaus omvat. De clustereffecten vertegenwoordigen 
niet-waargenomen respondent-kenmerken die van invloed zouden kunnen zijn op de uitkomsten van de 
tijdelijke beleving van de openbare ruimte. Persoonlijke kenmerken (bijvoorbeeld geslacht, leeftijd en 
persoonlijkheid) en langdurig SWB worden gebruikt om de tussenliggende patronen te verklaren. De tijdelijke 
ervaringskenmerken (bijvoorbeeld activiteitstype, locatietype, weer, dag van de week, afstand tot 
voorzieningen, tijdelijke SWB en tevredenheid over locatiekenmerken) worden gebruikt om de variantie op het 
interne niveau te verklaren. 

Om de modelstructuur op te bouwen is een stapsgewijze modelselectie gemaakt door eerst relaties 
tussen onafhankelijke (dummy)variabelen en afhankelijke variabelen toe te voegen. Om het aantal variabelen 
in de pad-analyse te reduceren worden stapsgewijs de niet-significante relaties verwijderd (t<1.96). Uiteindelijk 
ontstaat er een model met alleen significante relaties. 

 
3.4.2 Discrete keuze modellen 
 

Om de relaties tussen tevredenheid met de stedelijke omgeving en de specifieke emoties (tijdelijk SWB) 
van mensen te analyseren en daarbij te controleren voor persoonlijke kenmerken (bijvoorbeeld 
persoonlijkheid, leeftijd of geslacht) en belevingskenmerken (bijvoorbeeld tijd, locatiekenmerken, weer, 
gezelschap, activiteit en vertrouwdheid), werd een Mixed Multinomiaal Logit-model (MMNL) aanpak gebruikt. 
Een MMNL is een zeer efficiënt en flexibel discreet keuzemodel (McFadden & Train, 2000; Hensher & Greene, 
2003), voor het analyseren van datasets met een hiërarchische structuur (ook wel panelstructuur genoemd; in 
dit geval meerdere ervaringen/belevenissen en gerelateerde gevoelens/emoties van dezelfde respondent). 
Bovendien is het met deze aanpak mogelijk om niet waargenomen heterogeniteit vast te leggen (Train, 2009).  

In de geschatte modellen is een beleving/ervaring de eenheid van de analyse en de afhankelijke 
variabele is het tijdelijke SWB van mensen, dat bestaat uit de volgende emotionele toestanden: gevoel van 
veiligheid, comfort, geluk en ergernis. Voor elk van deze emotionele toestanden werd een MMNL-model 
geschat.  

In elk model was de afhankelijke variabele de "keuze" of het alternatief voor de emotionele staat op 
het moment van de ervaring, met betrekking tot de stedelijke openbare ruimte. Hierbij werd aangenomen dat 
elke emotionele staat uit drie alternatieven bestaat (een negatieve, neutrale of positieve emotie), waarbij 
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neutraal als basisalternatief werd genomen. Bijvoorbeeld, met betrekking tot de emotionele staat "geluk" is 
alternatief 1 ongelukkig, alternatief 2 neutraal en alternatief 3 gelukkig. 

Bovendien werd een random parameter geschat voor de nutsconstante term voor elk alternatief van 
de emotionele staat van de mensen, om mogelijke heterogeniteit in de basisvoorkeuren vast te leggen. De 
Cholesky decompositie werd gebruikt om correlaties (d.w.z. overeenkomsten tussen categorieën binnen de 
emotionele staat) tussen de willekeurige parameters te schatten (Hensher & Greene, 2003).  

In elk MMNL-model werden de onafhankelijke variabelen (subjectieve en objectieve 
ervaringskenmerken, persoonlijke kenmerken en tevredenheid met de stedelijke omgeving), opgenomen als 
interacties met alle emotionele staatsalternatieven (bijvoorbeeld tevredenheidssfeer van de stedelijke 
openbare ruimte × alternatief 1: ongelukkig). De coëfficiënten van de interactietermen worden geschat als niet-
randomparameters om de het aantal vrijheidsgraden te verminderen. Verder is een stapsgewijze modelselectie 
toegepast door het toevoegen en verwijderen van interactietermen voor één onafhankelijke variabele per keer. 
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4.1 Beschrijvende statistieken 

Van de 300 respondenten van stap 1, hebben er 161 ook in het tweede deel van dit onderzoek 
meegedaan. Deze 161 respondenten rapporteerden 1056 (relevante) tijdelijke ervaringen met betrekking tot 
de openbare ruimte. Deze tijdelijke ervaringen zijn gebruikt in de analyses. Gemiddeld rapporteerden de 
respondenten dus 6.56 tijdelijke ervaringen over twee weken, met een minimum van 1 tijdelijke ervaring en 
een maximum van 32 tijdelijke ervaringen en een standaardafwijking van 6.32. In figuur 3 is de verdeling van 
het aantal gerapporteerde tijdelijke ervaringen per respondent weergegeven.  

Ondanks dat de respondenten elke dag twee herinneringen hebben ontvangen, is de respons op het 
niveau van de belevingen nog steeds erg laag. Veel respondenten meldden slechts één tijdelijke beleving in 
Eindhoven gedurende twee weken. Daarom is een verkennende t-test gebruikt voor het analyseren van 
verschillen, met betrekking tot het tijdelijke SWB en de tevredenheid met de stedelijke openbare ruimte tussen 
twee groepen, namelijk  mensen die slechts één beleving rapporteren (groep 1) en  mensen die meer dan één 
beleving rapporteren (groep 2). Er werd echter geen significant verschil gevonden tussen deze twee groepen. 
De geanalyseerde relaties konden daarom gebaseerd worden op de steekproef van 1056 tijdelijke ervaringen 
in de stad. 

 
Tabel 1 geeft de belangrijkste kenmerken van de steekproef weer. De steekproef bestaat uit een 

vergelijkbaar aandeel vrouwen en mannen. De steekproef is niet volledig representatief voor de Eindhovense 
bevolking, omdat deze een hoger percentage van mensen boven de 45 jaar bevat en een lager percentage 
mensen van 35 jaar of jonger. Dit verschil heeft waarschijnlijk te maken met het hoge percentage 
gepensioneerden (26%), die waarschijnlijk meer tijd hebben om te deel te nemen aan het onderzoek. Daarnaast 
werkt een hoog percentage fulltime (35%) of parttime (19%) in loondienst. Ook zijn alleenstaanden en huurders 

4 Resultaten 

Figuur 3. Verdeling van het aantal ervaringen per respondent. 
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ondervertegenwoordigd in deze steekproef. Verder beoordelen de meeste respondenten hun gezondheid als 
goed, uitstekend of zeer goed. 

Tabel 1. Kenmerken sample (N= 161). 

 Sample (N) Sample (%) Eindhoven 2019 (%) 

Geslacht    

Man 84 52 51 
Vrouw 77 48 49 

Leeftijd   (>20 jaar) 

Leeftijd (18-35 jaar) 17 11 32 
Leeftijd (35-45 jaar) 
Leeftijd (46-55 jaar) 
Leeftijd (56-65 jaar) 

26 
39 
39 

16 
24 
24 

17 
16 
15 

Leeftijd (>65 jaar) 40 25 21 

Samenstelling huishouden    

Éénpersoonshuishouden 45 28 48 
(Echt)paar zonder inwonende 

kinderen 
73 45 25 

(Echt)paar met inwonend(e) 
kind(eren) 

35 22 26 (huishoudens met kinderen en 
overig) 

Éénoudergezin en overig 8 5 

Werk situatie    

Zelfstandig ondernemer 12 7 64 (percentage personen met 
inkomen uit werk 

 (> 12 uur)) 
Full-time 56 35 

Part-time 30 19 
Werkloos 

Gepensioneerd 
19 
42 

13 
26 

36 

Opleiding    

Laag opleidingsniveau 51 33 NA 
Gemiddeld opleidingsniveau 70 43  

Hoger onderwijsniveau 38 24  

Eigenaar/huurder woning    

Eigenaar 127 79 47 
Huurder 34 21 53 

Gezondheid    

Slecht/ redelijk 
Goed 

Zeer goed/ uitstekend 

26 
69 
66 

16 
43 
41 

NA 

 Gemiddelde Standaarddeviatie  

Langdurig SWB 26.46 5.520  

Tevredenheid met het leven 18.13 3.548  

Negatief affect (NA) 10.83 2.093  

Positief affect (PA) 19.17 1.725  

Persoonlijkheidskenmerken    

Extraversie 6.52 1.803  

Meegaandheid 7.84 1.212  

Zorgvuldigheid 7.66 1.341  

Neuroticisme 4.78 1.544  

Openheid 7.47 1.565  
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Tabel 2. Belevingskenmerken met betrekking tot de openbare ruimte (N= 1056). 

 Sample (N) Sample (%) 

Binnen/buiten   

Binnen 174 17 
Buiten 882 83 

Gezelschap   

Alleen 612 58 
Met een of meerdere personen 444 42 

Locatie type   

Werk 44 4 
Onderweg/verplaatsen 386 37 

Winkel (centrum) 148 14 
Café/bar/restaurant 

Culturele of sportvoorziening 
Openbare locatie buiten (bijvoorbeeld park of op straat) 

Anders 

72 
57 

219 
130 

7 
6 

21 
12 

Activiteit   

Werk/studeren 
Onderweg/verplaatsen 

Sociale ontmoeting (informeel) 
Winkelen 

Sport/culturele activiteit 
Anders 

69 
405 
142 
186 
77 

172 

7 
38 
12 
18 
7 

16 

Hoofd vervoersmiddel   

Auto 192 18 
Fiets 511 49 

Lopen/wandelen 320 30 
Openbaar vervoer 

Anders 
21 
12 

2 
1 

 Gemiddelde Standaarddeviatie 

Bekendheid met locatie 4.58 0.693 

Tevredenheid stedelijke openbare ruimte   

Luchtkwaliteit (bijvoorbeeld luchtverontreiniging van verkeer) 3.63 1.018 

Esthetische kwaliteit (bijvoorbeeld inrichting, ontwerp, architectuur 
of kleurenschema's) 

3.64 1.160 

Sfeer (bijvoorbeeld levendige sfeer) 3.83 1.108 

Geur (bijvoorbeeld geur van verkeer of restaurants) 3.56 0.993 

Bereikbaarheid/ toegankelijkheid van de locatie (bijvoorbeeld gemak 
om de locatie te bereiken met de auto, openbaar vervoer en te voet) 

4.12 0.919 

Voldoende parkeergelegenheid 3.86 0.792 

Afstand tot voorzieningen (bijvoorbeeld winkels, restaurants of 
recreatie) 

4.33 0.578 

Verkeersveiligheid (bijvoorbeeld veilige trottoirs, snelheidsbochten 
en verkeerslichten) 

3.50 1.227 

Natuurlijke elementen (bijvoorbeeld groene gebieden, water etc.) 3.63 1.205 

Geluid (bijvoorbeeld verkeerslawaai) 3.42 1.081 

Netheid en onderhoud van de ruimte 3.70 1.100 

Tijdelijk SWB   

Gevoel van veiligheid 4.09 1.143 

Geluk 3.68 1.179 

Comfort 3.78 1.226 

Ergernis (omgekeerd) 4.08 1.412 

Locatie kenmerken in km. (dataset van OSM)   

Afstand tot dichtsbijzijnde winkel(centrum) 0.2691 0.3115 

Afstand tot dichtsbijzijnde restaurant/café 0.3488 0.3597 
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Afstand tot dichtsbijzijnde openbaar vervoer halte 0.2721 0.2035 

Weer (dataset van KNMI)   

Temperatuur (in 0.1 graden Celsius) 236.64 45.830 

Bewolking (1-9) 4.35 3.402 

Regen (ja) 0.05 0.210 

 
Zoals te zien is in Tabel 2, vonden de meeste tijdelijke ervaringen plaats in de buitenlucht en was 

ongeveer de helft van de tijdelijke ervaringen zonder gezelschap. Tijdelijke ervaringen vonden het vaakst plaats 
onderweg of tijdens het verplaatsen (37%), in een openbare buitenruimte (21%) of in een 
winkel/winkelcentrum (14%). De gemiddelde temperatuur tijdens de tijdelijke ervaringen was ongeveer 24 
graden Celsius en tijdens 5% van de tijdelijke ervaringen viel er regen. De meeste tijdelijke ervaringen vonden 
plaats in de buurt van winkels (Gemiddelde= 0.27 km), restaurants (Gemiddelde= 0.35 km) en haltes van het 
openbaar vervoer (Gemiddelde= 0.20 km). 

4.2 Pad-analyse 

4.2.1 Introductie 
 
Om de directe en indirecte effecten van persoonlijke en belevingskenmerken (onafhankelijke variabelen) op de 
tevredenheid met de stedelijke openbare ruimte, tijdelijk en langdurig SWB (afhankelijke variabelen) én de 
effecten tussen de afhankelijke variabelen te analyseren, is gebruik gemaakt van een multilevel pad analyse. In 
deze paragraaf worden de resultaten gevisualiseerd en besproken. Deze resultaten geven deels antwoord op 
de onderzoeksvragen (zie hoofdstuk 1). 
 
4.2.2 Resultaten  
 

Tabel 3 laat de goodness-of-fit statistieken van het uiteindelijke model zien. Het model heeft een goede 
‘fit’ als de waarde van de Chi Square gedeeld door het aantal vrijheidsgraden dichtbij 1 ligt. Bovendien moet de 
waarde van RMSEA nabij 0 liggen (Golob, 2003). Uit Tabel 3 blijkt dat het uiteindelijke model een goede fit geeft 
bij de data. Tabel 4 laat de niet-gestandaardiseerde effecten zien en Figuur 4 laat het uiteindelijk geschatte pad-
analyse model zien met alleen de significante directe gestandaardiseerde effecten. 

Tabel 3. Goodness-of-fit van het model. 

Degrees of freedom 686 

Full information ML chi square 553.58 

Chi square/degrees of freedom 0.807 

Root Mean square error of approximation (RMSEA) 0.00 

90% Confidence interval for RMSEA 0.00; 0.00 

P-value for test of close fit (RMSEA < 0.05) 1.00 

 
 

Respondentniveau 
Zoals verwacht laten de resultaten een positief effect zien van langdurig SWB op het tijdelijk SWB. Dit 

suggereert dat mensen die over het algemeen meer tevreden zijn met hun leven en positiever in het leven 
staan, hun tijdelijke SWB (namelijk geluk, gevoel van veiligheid, comfortabel en geïrriteerd) ook positiever 
beoordelen. Er werd geen effect gevonden in de andere richting (d.w.z. van tijdelijk SWB op langdurig SWB).  

Wat de werksituatie betreft, bleek uit de resultaten dat mensen die gepensioneerd zijn ook meer 
tevreden zijn met hun leven (langdurig SWB). Bovendien zijn mensen die hun huis bezitten meer tevreden met 
hun leven (langdurig SWB) dan mensen die hun huis huren. Daarnaast bleek uit de resultaten dat mensen die 
het afgelopen jaar naar een andere woning zijn verhuisd (een levensveranderende gebeurtenis), hun langdurige 
SWB hoger inschatten. Verder lieten de resultaten zien dat wanneer mensen  hun gezondheid als redelijk/slecht 
beoordelen, de kans groter is dat zij hun langdurige SWB minder positief ervaren.   
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Langdurig SWB bleek ook te worden beïnvloed door persoonlijkheidskenmerken. Extraversie bleek een 
positief effect te hebben op langdur SWB en neuroticisme een negatief effect. Deze resultaten suggereren dat 
mensen die meer extravert zijn (d.w.z. meer uitgaand en sociaal) hoger scoren op langdurig SWB. Aan de andere 
kant ervaren mensen die meer neurotisch en angstig zijn hun langdurige SWB lager. Dit huidige onderzoek heeft 
geen significante effecten van leeftijd, geslacht en opleidingsniveau op het langdurige SWB laten zien. Over het 
algemeen tonen de resultaten aan dat persoonlijke kenmerken belangrijk zijn voor het verklaren van langdurig 
SWB.  

Tabel 4. Resultaten multilevel pad model (niet-gestandaardiseerde schattingen). 

Van/ naar 
Tevredenheid openbare 

ruimte 
Tijdelijk SWB  

Langdurig 
SWB 

Coëfficiënten Coëfficiënten Coëfficiënten 

Beleving-niveau  

Tevredenheid stedelijke openbare ruimte  0.02**   

Locatie – Sport/culturele voorziening/ café/ 
bar/restaurant 

 0.30**   

Locatie – Winkel(centrum)  -0.20*   

Locatie – Onderweg/verplaatsen  -0.60**   

Afstand – winkels (in Km) 2.22** 0.51**   

Afstand – Openbaar vervoer halte (in Km) 3.20**    

Tijd/dag – Weekend 1.14** 0.29**   

Error variantie 44.31 0.65 3.91 

R2 0.032 0.20 0.17 

R2 reduced form 0.032 0.17 0.17 

Respondent-niveau 

Langdurig SWB  0.03**  

Extraversie   0.70** 

Neuroticisme   -1.65** 

Eigenaar woning   2.62** 

Werksituatie – Gepensioneerd   2.71** 

Gezondheid – Slecht/ redelijk   -2.75** 

Levensveranderende gebeurtenis - Verhuizen   1.86** 

Error variantie 44.31 0.68 3.91 

R2 0.00 0.049 0.78 

R2 reduced form 0.00 0.016 0.78 

Note: *p < 0.05, **p < 0.01. 

Belevingsniveau 
Op het niveau van de tijdelijke ervaringen bleek de mate van tevredenheid met de stedelijke openbare 

ruimte een positieve invloed te hebben op het het tijdelijke SWB van mensen. Dit resultaat suggereert dat 
mensen die meer tevreden zijn met hun omgeving  hun tijdelijke SWB hoger waarderen.  

Verder zijn er significante relaties gevonden tussen de locatie van de tijdelijke ervaring en het tijdelijke 
SWB. De locatie sport/culturele voorziening/café/bar/restaurant bleek namelijk een positieve relatie te hebben 
met het tijdelijke SWB. Een winkel(centrum) en onderweg/tijdens verplaatsen bleken juist negatief gerelateerd 
aan het tijdelijke SWB.  

Vervolgens werden er ook objectieve belevingskenmerken gevonden die van invloed zijn op het 
tijdelijke SWB van mensen. Wanneer de tijdelijke ervaring plaatsvond in het weekend, registreerden de 
respondenten een hoger tijdelijk SWB. Enigszins onverwacht zijn er positieve relaties gevonden tussen de 
afstand naar winkels en openbaar vervoer haltes en het tijdelijke SWB. Dit resultaat suggereert dat mensen een 
positiever tijdelijk SWB ervaren wanneer de afstand tot winkels en OV hoger is. Er is geen significant effect 
gevonden van het weer op de tijdelijke tevredenheid met de stedelijke openbare ruimte en het tijdelijke SWB.  
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Figuur 4. Resultaten pad analyse 
4.2.3 Conclusie 
 

De resultaten van de pad-analyse lieten zien dat langdurig SWB een positief effect heeft op de tijdelijke 
emotionele staat van mensen. Ook heeft de tevredenheid met de openbare ruimte een effect op hoe mensen 
zich op een bepaald moment voelen. Het is daarom belangrijk om in meer detail te kijken naar welke aspecten 
van de openbare ruimte bepaalde emoties (tijdelijk SWB) oproepen. Persoonlijke kenmerken, namelijk 
persoonlijkheid, woon- en werksituatie en gezondheid zijn erg belangrijk om de langdurige SWB te verklaren. 
Uit de analyses blijkt dat vooral de locatie van de beleving met betrekking tot de openbare ruimte belangrijk is 
voor het verklaren van de tevredenheid met de stedelijke ruimte en het tijdelijk SWB. 
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4.3 MMNL modellen 

4.3.1 Introductie  
 

In de vorige paragraaf zijn de resultaten van de pad-analyse beschreven. De resultaten geven echter 
geen inzicht in de effecten op de specifieke dimensies van tijdelijk SWB, namelijk gevoel van veiligheid, geluk, 
comfort en ergernis (Birenboim, 2019). Bovendien werden de effecten van specifieke kenmerken van 
tevredenheid met stedelijke openbare ruimtes (bijvoorbeeld groen, geur, luchtkwaliteit, parkeren, 
verkeersveiligheid of geluidshinder) niet geanalyseerd. Daarom wordt in deze paragraaf dieper ingegaan op de 
relaties tussen tevredenheid met verschillende kenmerken van de stedelijke openbare ruimte en de specifieke 
emoties (tijdelijk SWB). Deze relaties worden geanalyseerd door middel van een Mixed Multinomiaal Logit-
model (MMNL) aanpak.  

 
4.3.2 Resultaten 
 

Tabel 5 toont de resultaten van de vier MMNL-modellen gerelateerd aan de emotionele toestand 
(d.w.z. gevoel van veiligheid, geluk, comfort en ergernis). Sommige kenmerken van de stedelijke omgeving, 
zoals luchtkwaliteit, esthetische kwaliteit, toegankelijkheid, natuurlijke elementen, geluid en netheid en 
onderhoud bleken niet significant gerelateerd te zijn aan een van de emotionele toestanden (tijdelijk SWB). De 
bijbehorende random parameters werden stapsgewijs uit de modellen verwijderd om zo de vrijheidsgraden te 
verminderen. 

Gevoel van veiligheid 
Wat betreft de eerste emotionele toestand, namelijk het gevoel van veiligheid, toonden de resultaten 

aan dat wanneer mensen zich meer tevreden voelen met de verkeersveiligheid van de belevingslocatie, de kans 
groter is dat zij zich ook veiliger voelen. Wanneer een beleving plaatsvindt in een openbare buitenruimte in de 
stad, hebben mensen de neiging zich minder veilig te voelen in vergelijking met een ervaring in een openbare 
ruimte die binnen is. Bovendien voelen mensen zich minder veilig onderweg/ tijdens het verplaatsen. Een 
grotere afstand tot winkels leidt ook tot een hoger gevoel van veiligheid. Ten slotte voelen mensen zich veiliger 
wanneer ze hun algehele welbevinden (langdurig SWB) hoger beoordelen. 

Geluk 
De kans dat mensen zich gelukkiger voelen, is groter naarmate mensen meer tevreden zijn met de sfeer 

(bijvoorbeeld levendige ambiance) en de geur van de stedelijke openbare ruimte. Bovendien voelen mensen 
zich gelukkiger onderweg/ tijdens verplaatsen, vergeleken met andere ervaren locaties (winkel/ 
winkelcentrum). Dit kan ook verband houden met het resultaat dat wanneer de afstand tot winkels/ 
winkelcentra kleiner is, de kans dat mensen zich minder gelukkig voelen groter is. Dit resultaat suggereert dat 
een grotere afstand tot winkels leidt tot meer geluksgevoelens. Een openbare buitenlocatie (bijvoorbeeld park 
of natuurgebied) hangt ook samen met een grotere kans om zich gelukkig te voelen. Met betrekking tot tijd 
voelen mensen zich gelukkiger tijdens ervaringen in het weekend, in vergelijking met ervaringen tijdens 
weekdagen.  

Leeftijd bleek ook gerelateerd te zijn aan het tijdelijke SWB van mensen (geluk). De resultaten 
suggereerden dat mensen jonger dan 45 jaar oud zich minder vaak ongelukkig voelen tijdens de tijdelijke 
ervaringen dan mensen ouder dan 45 jaar oud. Ten slotte bleken persoonlijkheidskenmerken belangrijk te zijn 
om het geluk van mensen te verklaren. Mensen die meegaand zijn, voelen zich minder snel ongelukkig in 
vergelijking met mensen die neurotisch zijn. 

Comfort 
Wat betreft comfortabel voelen, toonden de resultaten aan dat wanneer een ervaring plaatsvindt in 

een openbare buitenruimte, mensen zich minder op hun gemak voelen dan in openbare binnenruimtes. 
Mensen voelen zich comfortabeler op een recreatieve locatie (bijvoorbeeld cultuur/sportlocaties of in een 
café/restaurant/bar), in vergelijking met andere locaties (bijvoorbeeld winkel(centrum) of onderweg). 
Tevreden zijn met de verkeersveiligheid en de geur van de stedelijke openbare ruimte is ook belangrijk om je 
comfortabel te voelen. Bovendien is de kans kleiner dat mensen met een redelijke/slechte gezondheid zich 
comfortabel voelen tijdens de beleving van de stedelijke openbare ruimte. Ook voelen mensen die hun 
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algemene welbevinden (langdurig SWB) als positiever ervaren zich comfortabeler in de stedelijke openbare 
ruimte. 

Ergernis 
Met betrekking tot ergernis toonden de resultaten aan dat mensen zich meer geïrriteerd voelen 

onderweg/ tijdens verplaatsen in vergelijking met andere locaties (bijvoorbeeld recreatielocatie, openbare 
buitenlocatie of winkel(centrum)). Tevreden zijn met de verkeersveiligheid is ook belangrijk om je minder 
geïrriteerd te voelen. Respondenten voelen zich minder geïrriteerd wanneer ze meer tevreden zijn met de 
hoeveelheid en kwaliteit van parkeerplaatsen in de stedelijke openbare ruimte. Bovendien toonden de 
resultaten aan dat mensen die wandelden (30% van de belevingen) naar de locatie van de beleving zich minder 
geïrriteerd voelden in vergelijking met mensen die andere vervoerswijzen (bijvoorbeeld fiets, auto of openbaar 
vervoer) gebruikten. Ten slotte, wanneer mensen hun algehele subjectieve welbevinden (langdurig SWB)  hoger 
ervaren, voelen ze zich ook minder geïrriteerd tijdens een tijdelijke ervaring in de openbare ruimte. 
 

4.3.3 Conclusie 
 
De analyses toonden significante relaties tussen de emotionele toestand van mensen en de tijdelijke 

tevredenheid met de stedelijke ruimte. Een betere sfeer van een stedelijke openbare ruimte bleek te leiden tot 
meer positieve emoties (tijdelijk SWB). Wat betreft mobiliteitsaspecten, toonden de resultaten aan dat 
verkeersveiligheid een belangrijke indicator is voor het tijdelijke SWB van mensen. Ook wandelen naar de 
belevingslocatie leidt tot minder ergernis bij gebruikers van stedelijke openbare ruimtes. De afstand tot winkels 
bleek ook een belangrijke indicator te zijn voor de emotionele toestand van mensen (d.w.z. mate van een 
gelukkig, comfortabel, veilig en geïrriteerd gevoel).   
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Tabel 5. Resultaten MMNL modellen  
 Gevoel van veiligheid Geluk Comfort Ergernis (omgekeerd) 

Random parameters Coëfficiënt Coëfficiënt Coëfficiënt Coëfficiënt  

Alternatief  2 (neutraal) (base level) 0 0 0 0 

Alternatief  1 (negatief) -5.5543** 1.1691 -2.1167 -1.0861 

Alternatief  3 (positief) -3.7462** -1.9569 -3.1179 -1.7898 

Interactie variabelen (niet-random parameters) Onveilig Veilig Ongelukkig Gelukkig Onbehaaglijk Comfortabel Geïrriteerd Niet geïrriteerd 

Tijdelijke tevredenheid stedelijke openbare ruimte     

Tevredenheid stedelijke openbare ruimte – geur 0.5034** 0.4526*** 0.1676 0.2830** 0.1488 0.2577* -0.0383 -0.0085 

Tevredenheid stedelijke openbare ruimte – voldoende 
parkeergelegenheid 

-0.1542 0.0277 
-0.0602 0.0199 

-0.0369 0.1570 0.2006 0.3181* 

Tevredenheid stedelijke openbare ruimte – 
verkeersveiligheid 

-0.1484 0.2452** 
-0.1671 -0.0458 

-0.2095* 0.0875 -0.3967** -0.3032 

Tevredenheid stedelijke openbare ruimte – atmosfeer -0.1236 -0.0011 0.0951 0.1901* -0.0134 0.0125 0.0033 0.0977 

Subjectieve belevingskenmerken     

Gezelschap (>1 persoon) (dummy) 0.0161 -0.0549 -0.0755 0.1549 0.0320 0.0183 -0.0557 -0.0284 

Beleving buiten (dummy)  1.8488** -0.3385 -0.5113 -0.0873 1.3380*** 0.3018 0.8282* 0.2587 

Locatie - vrijetijdslocatie (cultuur / sportlocatie 
/café/restaurant/bar) (dummy) 

0.2064 -1.3363 
-1.1793 0.9946** 

-0.4146 1.2503** 0.2164 0.8836 

Locatie – onderweg/ tijdens verplaatsen (dummy) 0.0606 -1.3029*** -0.3525 1.4132*** 0.6677 -0.8099** 0.5195 -0.7239* 

Locatie – winkel(centrum) (dummy) -1.3519* -0.9887** -0.1497 -0.8606** -0.1005 -0.4856 0.8219 0.0607 

Locatie – openbaar buiten (dummy) -0.1200 -0.7753 0.9138* 0.2992 0.4005 -0.0499 0.4343 0.1573 

Vervoersmiddel - wandelen (dummy) -0.3656 0.1875 0.0072 0.0226 0.0382 0.3173 0.4771 0.8025** 

Objectieve belevingskenmerken     

Tijd/dag - weekend (dummy) -0.4345 0.3397 -0.8186** 0.4237* -0.7726** 0.3843 -0.2277 0.3800 

Afstand tot winkels (in km) -0.8664 1.4885*** -1.4270*** 0.2521 -1.4051** 0.6646* 0.8561 1.4556** 

Persoonlijke kenmerken     

Langdurig subjectief welbevinden (SWB)  0.1228*** 0.1137*** 0.0367 0.0656** 0.1488 0.2577* 0.0575 0.0826** 

Leeftijd (≤45 jaar) (dummy) -0.7983* -0.6676** -1.0868*** 0.2371 -0.2618 -0.2524 -0.5219 -0.6721* 

Geslacht – man (dummy) 0.4058 0.4127 0.3057 0.0025 -0.1561 -0.0820 0.6638 0.2857 

Gezondheid – redelijk / slecht (dummy) -0.2920 -0.5157 0.1229 -0.4045 0.0253 -0.8264** 0.6046 0.4604 

Persoonlijkheidskenmerk – meegaandheid  0.0698 0.1203 -0.3460*** 0.1144 -0.1430 0.1112 -0.0710 0.0116 

Persoonlijkheidskenmerk – neurotisch 0.3427** 0.2078* 0.1826* -0.0297 0.1617 0.0492 0.0846 0.0112 

Persoonlijkheidskenmerk – openheid -0.1839 -0.0458 0.0141 0.0537 0.1055 0.0091 0.0210 0.0363 

Standaard deviatie  1.0590*** 0.7524*** 0.5607** 1.1290*** 1.0830** 1.1455*** 1.0736*** 0.5808** 

Parameters 45 45 45 45 

Log Likelihood function (LL(β)) -591.23001 -788.5260 -738.4227 -630.6752 

Log Likelihood function null model (LL(0)) -1160.1346 -1160.1346 -1160.1346 -1160.1346 

ρ2 0.4904 0.3203 0.3635 0.4564 

ρ2 adjusted 0.4793 0.3055 0.3496 0.4445 
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4.4 Focusgroep 

4.4.1 Introductie  
Onder de deelnemers van de focusgroep waren 4 vrouwen en 5 mannen, allemaal van middelbare 

leeftijd of ouder en allemaal inwoners van de stad Eindhoven. Deze respondenten waren voornamelijk 
enthousiastelingen die op de uitnodiging reageerden na deelname aan de eerdere delen van het project. 
De groep omvatte ook iemand die werkzaam is bij de gemeente Eindhoven (en die ook inwoner is). In de 
korte tijd (van ongeveer 2 uur) die beschikbaar was, konden we alle geplande activiteiten doorlopen. In 
deze paragraaf worden de resultaten van de focusgroep beschreven in de volgorde van de bijeenkomst. 
 
4.4.2 Resultaten 

Participatory Mapping 
In groepen van drie personen werd gevraagd om aan 

te geven welke aspecten van de openbare ruimte volgens hen 
bijdroegen aan positieve of negatieve  ervaringen (bijvoorbeeld 
figuur 2). Met behulp van post-its in verschillende kleuren werd 
aan de deelnemers gevraagd om het kenmerk van de openbare 
ruimte (in oranje), emotie (in roze), mogelijke verbetering (in 
geel) en modificaties (bijvoorbeeld alleen 's nachts; in groen) 
aan te geven. Deze post-its werden vervolgens verbonden met 
specifieke locaties of gebieden op kaarten van de stad 
Eindhoven. Deze procedure werd tweemaal uitgevoerd, 
eenmaal voor negatieve en eenmaal voor positieve locaties. Zie 
figuur 5 voor een voorbeeld van de kaart ( zie ook bijlage A en 
B). 

Resultaten van de drie groepen werden geaggregeerd door middel van kaarten in bijlage A en B. 
De positieve locaties (Bijlage A) kunnen in twee categorieën worden verdeeld; groengebieden en het 
stadscentrum. In lijn met de eerdere discussie identificeerden veel deelnemers parken (zoals de Genneper-
parken en de Karpendonkse Plas) als positieve locaties in de stad. Deze gebieden roepen gevoelens van 
rust, ontspanning en vrede op. Belangrijke positieve locaties in het stadscentrum van Eindhoven zijn het 
Van Abbemuseum, het plein voor de Katharina-kerk en de ‘skyline’ vanuit het centraal station naar de stad. 
Deelnemers beschrijven deze plaatsen als esthetisch aangenaam, evenals goede ontmoetingsplekken voor 
mensen. Emotioneel noemen deelnemers het gevoel verbonden te zijn met andere mensen. Dit benadrukt 
de sociale rol die het stadscentrum kan spelen in het dagelijks leven van mensen. De deelnemers 
benadrukten ook het belang van (het behoud van) de groene ruimtes. Ze ervaren deze plaatsen als gebieden 
waar ze echt kunnen ontspannen en ontsnappen aan het 'drukke' stadsleven.  

Onder de negatieve locaties (Bijlage B) gaven deelnemers vier verschillende gebieden aan (van zuid 
naar noord); het stadscentrum, de tunnels onder het spoor, de Kruisstraat en winkelcentrum Woensel XL. 
Hoewel positieve aspecten van het stadscentrum door deelnemers worden beschreven, worden ook 
negatieve aspecten erkend. Gevoelens van onveiligheid worden ervaren door het ontbreken van goede 
verlichting, vooral 's avonds. Deelnemers noemen de Mauritsstraat (een straat net buiten het 
stadscentrum) een vervuilde en potentieel onveilige plek vanwege de grote hoeveelheid verkeer. 
Vervolgens worden de verschillende tunnels onder de treinsporen aangegeven. Overdag zijn deze tunnels 
erg druk met verkeer en ‘s avonds voelen de tunnels onveilig. Deelnemers vermelden dat ze zich daar 
geïsoleerd  voelen, hetzij vanwege het drukke verkeer of vanwege de relatieve duisternis en afstand tot 
andere mensen. Verder wordt de Kruisstraat genoemd als een onveilig gebied. Een van de belangrijkste 
erkende redenen hiervoor is de verkeersveiligheid. Ten slotte wordt winkelcentrum Woensel XL aangeduid 
als een negatief gebied. Hier voelen mensen zich ongelukkig met de hoeveelheid beton en het gebrek aan 
groen.  
  

Figuur 5. Voorbeeld participatory mapping  
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Mentale representaties van emoties en de openbare ruimte 
Voor deze opdracht moesten deelnemers aan de focusgroep verschillende emoties invullen die ze 

ervaren met betrekking tot aspecten van de openbare ruimte. Vervolgens werd hen gevraagd om de 
emoties te verbinden met de relevante attributen, waardoor een cognitieve kaart van associaties ontstond. 

Geaggregeerd over alle deelnemers van de focusgroep, toont figuur 8 de verbanden tussen emoties 
en kenmerken van de openbare ruimte. De frequentie van gemaakte verbindingen (d.w.z. 
verbindingssterkte) wordt aangegeven door de breedte van de lijn die twee concepten verbindt. De 
cognitieve kaart laat alleen zien welke concepten geassocieerd zijn, niet wat de richting van die associatie 
zou kunnen zijn. Als aanvulling op de figuur toont tabel 6 de frequentie van verbindingen met elk van de 
individuele emoties en aspecten van de openbare ruimte. Deze frequentie geeft een indicatie van hoe 
belangrijk elk van de concepten is in de cognitieve kaarten van de focusgroep. 

 
Tabel 6. Frequentie van verbindingen per emotie en kenmerk van de openbare ruimte 
 

Emotie (tijdelijke SWB) Frequentie Kenmerk openbare 
ruimte 

Frequentie 

Veilig 14 Ontwerp 2 

Comfortable 18 
Drukte 

12 

Gelukkig 17 
Gebouwen 

9 

Geiirriteerd 12 
Gedrag van anderen 

7 

Boos 2 Groen 13 

Stress-vrij 2 
Vervuild 

5 

  
Ruimtelijke ordening 

1 

  
Schoon/ onderhouden 

13 

  Licht 3 

 
In figuur 6 kunnen we zien dat de vooraf bepaalde emoties (veilig, comfortabel, gelukkig, 

geïrriteerd) zijn verbonden met verschillende kenmerken van de openbare ruimte. Boze gevoelens en je 
stressvrij voelen zijn door deelnemers van de focusgroep individueel toegevoegd en zijn daarom 
waarschijnlijk veel minder verbonden met kenmerken van de openbare ruimte. Uit de resultaten blijkt dat 
de drukte van mensen/verkeer, onderhoud en hoe schoon en hoe groen de openbare ruimte is, belangrijke 
kenmerken zijn voor de emoties (tijdelijk SWB). Er is voornamelijk een sterke relatie gevonden tussen 
comfortabel voelen en hoe schoon een gebied is, en gelukkig voelen en hoe groen een gebied is. Ook blijkt 
het uiterlijk van gebouwen (minder sterk) gerelateerd te zijn aan positieve gevoelens (gelukkig en 
comfortabel voelen). Verder zijn er een aantal negatieve relaties die worden ervaren door de deelnemers 
van de focusgroep. Drukte, verkeer en luchtkwaliteit zijn factoren die ervoor kunnen zorgen dat mensen 
zich geïrriteerd voelen. Mensen worden sneller boos door het gedrag van anderen in het verkeer en veel 
mensen/verkeer in de openbare ruimte. 
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Figuur 6. Geaggregeerde cognitieve kaart van verbindingen tussen emoties en de ervaren kenmerken van 
de openbare ruimte.  
 
 



 
 

Titel   Pagina 
De invloed van het stadsontwerp op de beleving en gevoelens van burgers  30 van 42 
 

 
 

 
4.4.3 Conclusie 
 

De resultaten van de opdrachten en discussies van de focusgroep vormen samen een aantal 
duidelijke beelden van de redenering van de deelnemers achter hun evaluatie van de openbare ruimte. 
Allereerst keert het concept van groen positief terug in alle onderdelen van de focusgroep. De aanwezigheid 
van bomen, struiken en gras lijkt een van de belangrijkste aspecten van een openbare ruimte voor bijna alle 
deelnemers. Een andere factor die vaak naar voren kwam tijdens de focusgroep discussies, was de 
verlichting. Deelnemers waardeerden goede (straat-) verlichting in delen van de binnenstad en gaven een 
gebrek aan verlichting in (bijvoorbeeld) tunnels aan als een van de belangrijkste factoren om zich onveilig 
te voelen. Daarom mag (straat) verlichting niet over het hoofd worden gezien bij de inrichting van openbare 
ruimtes. 

Met betrekking tot emoties, associëren deelnemers openbare ruimtes meestal met comfort en 
geluk; beide positief. Vooral netheid van- en groen in de openbare ruimte dragen bij aan een positieve 
emoties. Drukte daarentegen heeft invloed op negatieve emoties zoals onveiligheid en irritatie. 
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5.1 Samenvatting en conclusies 

Het hoofddoel van dit onderzoek was om de relaties te analyseren tussen de tijdelijke tevredenheid 
met de stedelijke openbare ruimte, tijdelijk en langdurig SWB en persoonlijke kenmerken, en kenmerken 
van deze tijdelijke ervaringen. Om dit doel te bereiken, zijn de volgende onderzoeksvragen beantwoord: 
 

• Wat is de relatie tussen het tijdelijke en langdurige subjectieve welbevinden (SWB) van 
gebruikers? 

• Wat is de relatie tussen de tevredenheid met de openbare ruimte en het tijdelijke en langdurige 
subjectieve welbevinden (SWB) van gebruikers? 

• Wat is de relatie tussen de persoonlijke kenmerken en het tijdelijke en langdurige subjectieve 
welbevinden (SWB) van gebruikers? 

• Wat is de relatie tussen de contextuele kenmerken (locatie, tijd, weer etc.) van de beleving en het 
tijdelijke en langdurige subjectieve welbevinden (SWB) van gebruikers, gemedieerd door het 
effect van de tevredenheid met de openbare ruimte? 

 
De resultaten van de pad-analyse lieten een relatie zien tussen de algehele tevredenheid met de 

stedelijke openbare ruimte en het tijdelijke SWB. Dit resultaat bevestigt het belang van de stedelijke 
openbare ruimte voor het welzijn van de mensen. Er is in ons onderzoek geen relatie gevonden tussen de 
tevredenheid met de openbare ruimte en langdurig SWB. Eerder onderzoek toonde aan dat veiligheid, 
aantrekkelijkheid van een plek, luchtkwaliteit, geluid, geur en natuurlijke elementen van de stedelijke 
openbare ruimte invloed kunnen hebben op zowel tijdelijk als langdurig SWB (Dane, 2019; Luhmann et al., 
2012; Poon & Shang, 2014; Welsch, 2006; MacKerron & Mourato, 2009; Quercia et al., 2015; Bakolis et al., 
2018).  

Uit de MMNL modellen blijkt dat sfeer en de geur van een openbare ruimte belangrijke indicatoren 
zijn voor het zich gelukkig voelen in de openbare ruimte. Bovendien is de ervaren verkeersveiligheid erg 
belangrijk. Niet alle kenmerken die in de literatuur werden gevonden, bleken het tijdelijke SWB significant 
te beïnvloeden. Luchtkwaliteit, esthetische kwaliteit, toegankelijkheid, natuurlijke elementen, geluid en 
netheid en onderhoud van de openbare ruimte waren niet significant. Andere studies (bijvoorbeeld 
Levinson, 2012) hebben aangetoond dat luchtvervuiling negatief gerelateerd is aan gevoelens van geluk, 
terwijl natuurlijke elementen juist positief gerelateerd zijn (bijvoorbeeld Bakolis et al., 2018). Ook werd 
eerder gevonden dat lawaai (bijvoorbeel door verkeer) gerelateerd is aan ergernis  (Dzhambov & Dimitrova, 
2015). Deze studies waren echter vooral gericht op één aspect van de stedelijke omgeving. Dit suggereert 
dat sommige kenmerken van de stedelijke omgeving (bijvoorbeeld verkeersveiligheid, sfeer en 
parkeerfaciliteiten) belangrijker zijn dan andere kenmerken. 

Net als de bestaande theorie toonde deze studie bewijs voor het belang van de persoonlijkheid van 
mensen voor het verklaren van langdurige SWB. Meer extraverte mensen geven hun langdurige SWB een 
hogere score en de meer neurotische en angstige mensen geven hun langdurige SWB juist een lagere score. 
Het belang van persoonlijkheid, in het bijzonder de persoonlijkheidskenmerken extraversie en 
neuroticisme, voor het verklaren van SWB werd ook bevestigd door eerder onderzoek (Bloze & Skak, 2010; 
Saw, Lim & Carrasco, 2015; Hahn, Spinath & Johnson, 2013). Met betrekking tot de relatie tussen de 
werksituatie en langdurig SWB,  suggereren de resultaten dat gepensioneerden meer tijd kunnen besteden 
aan positieve activiteiten die zouden kunnen bijdragenaan hun SWB op lange termijn. Dit werd ook 
bevestigd door eerder onderzoek (Charles & Castensen, 2009; Mayungbo, 2017). Met betrekking tot 
eigenwoningbezit werden soortgelijke resultaten gevonden door Bloze & Skak (2010). Zowel uit hun studie 
als deze studie bleek dat het bezitten van een koopwoning bijdraagt aan een positiever langdurig SWB. 
Deze bevinding kan door beleidsmakers worden gebruikt voor het ontwikkelen van woonbeleid dat zich 
richt op het stimuleren van koopwoningen. Zoals verwacht beoordelen mensen met een lagere 
gezondheidstoestand hun langdurige SWB lager. Deze relatie werd ook gevonden door Saw, Lim & Carrasco 
(2015). Daarentegen is de bevinding over de levensgebeurtenis ‘verhuizen’ in tegenspraak met de 

5 Conclusie en discussie 
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bevindingen van Ettema & Schekkerman (2016), die suggereren dat verhuizen een stressvolle gebeurtenis 
is, omdat mensen zich moeten aanpassen aan hun nieuwe situatie. Aan de andere kant zouden mensen ook 
kunnen verhuizen naar een huis dat beter past bij hun behoeften en voorkeuren, wat zou kunnen resulteren 
in een hoger SWB. 

Verder bleek uit de resultaten dat het type locatie van belang is voor het verklaren van tijdelijk 
SWB. Zo hebben vrijetijds/sociale locaties (bijvoorbeeld café/restaurant) een positieve invloed op tijdelijk 
SWB, terwijl winkellocaties en verhuislocaties een negatieve invloed hebben. Dit wordt ook erkend door 
eerdere studies die aantoonden dat bij vrijetijds-/sociale locaties interessante en boeiende activiteiten 
plaatsvinden die de tijdelijk SWB kunnen verhogen (Wang & Wang, 2016; Diener, 2009), in vergelijking met 
locaties waar minder interessante activiteiten plaatsvinden (bijvoorbeeld onderweg of bij winkels). Glasgow 
et al. (2019) vonden daarnaast, net als in deze studie, dat de stemming van de mensen tijdens het 
boodschappen doen en reizen naar het postkantoor, de kruidenier of de dokter negatiever is dan tijdens 
andere reizen. Uit de resultaten van de huidige studie bleek ook dat mensen meer tevreden zijn over de 
stedelijke openbare ruimte buiten het stadscentrum (d.w.z. langere afstand tot winkels en haltes van het 
openbaar vervoer). Dit resultaat is waarschijnlijk gerelateerd aan de natuurlijke kenmerken buiten het 
stadscentrum die bijdragen aan een tijdelijk SWB (Dane, 2018). Bovendien zijn vrijetijds- en openbare 
buitenlocaties vaker buiten het stadscentrum gelegen, wat hier ook aan bij kan dragen. Eerdere studies 
toonden aan dat gemeenschappelijke activiteiten op dergelijke locaties (bijvoorbeeld fysieke activiteiten 
en vrijetijdsactiviteiten) belangrijke indicatoren zijn om ook het langdurige SWB te verklaren (Lyubomirsky, 
Sheldon & Schkade, 2005; Ku, McKenna & Fox, 2007; Pawlowski, Downward & Rasciute, 2011). Het wordt 
ook bevestigd door eerdere studies dat mensen meer positieve tijdelijke ervaringen hebben in het weekend 
(Birenboim, 2018; Diener, 2009). Waarschijnlijk vinden de hierboven beschreven activiteiten op vrijetijds-
/sociale locaties vaker plaats in het weekend, wanneer mensen minder vaak moeten werken.  

Slechts enkele studies vonden een positieve relatie tussen ervaren stedelijke veiligheid en de 
emotionele toestand van mensen (d.w.z. gevoelens van geluk) (bijvoorbeeld Poon & Shang, 2014), maar 
deze keken niet in detail naar ergernis of comfort. Meer onderzoek is nodig naar de manier waarop de 
verkeersveiligheid in stedelijke gebieden gemeten en verbeterd kan worden en hoe dit kan worden 
geïmplementeerd in het stadsontwerp. Wel wordt er door verschillende studies erkend dat er een verband 
bestaat tussen waargenomen veiligheid en beloopbaarheid van de omgeving en het welzijn van mensen 
(bijvoorbeeld Leslie & Cerin, 2008). Dit kan verklaren waarom wandelen naar een locatie positiever ervaren 
wordt dan de andere vervoerswijzen. Bovendien kunnen mensen zich  geïrriteerder voelen vanwege de 
verminderde controle over de tijd bij het gebruik van een auto of openbaar vervoer in vergelijking met 
lopen. Dit hangt samen met de resultaten dat mensen zich minder geërgerd voelen als ze voldoende 
parkeerplaatsen waarnemen. Robin, Matheau-Police & Couty (2007) suggereerden ook dat het gebrek aan 
controle over de tijd met betrekking tot autogebruik (bijvoorbeeld zoeken naar een parkeerplaats of 
verkeersopstopping) een belangrijke hinder is in stedelijke gebieden.  

Een eerdere studie toonde ook een significante relatie aan tussen de afstand van winkels en de 
langdurige en tijdelijke SWB van mensen (Weijs-Perrée et al., 2019). Een ander onderzoek toonde ook aan 
dat rustige plekken en naar buiten gaan om te wandelen belangrijk zijn voor mensen met een grotere 
behoefte aan rust (d.w.z. mensen die meer geïrriteerd zijn door geluid van verkeer, winkels, enz.) (Booi & 
Van den Berg, 2012). Deze rustige plekken, zoals groene gebieden in steden, liggen meestal op een grotere 
afstand van winkelcentra. 

 

5.2 Theoretische en praktische implicaties 

Onderzoek dat de relaties analyseert tussen de emoties van mensen (tijdelijk SWB),  langdurig SWB 
en hoe tevreden mensen zijn met stedelijke openbare ruimtes, is nog steeds beperkt (Daly et al., 2016). De 
belangrijkste bijdrage van dit onderzoek is daarom dat het door middel van empirisch onderzoek inzicht 
geeft in de relaties tussen tijdelijk SWB, langdurig SWB en tijdelijke tevredenheid, terwijl eerdere studies 
zich hoofdzakelijk op één van deze concepten concentreerden. Bovendien draagt deze studie bij aan de 
bestaande theorie door alle verwachte relaties tussen tijdelijke tevredenheid met de stedelijke openbare 
ruimte en tijdelijk en langdurig SWB tegelijkertijd in één enkel model te analyseren en te controleren voor 
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verschillende persoonlijke, contextuele en tijdelijke belevingskenmerken, met behulp van een multi-level 
pad-analyse. 

Verder werd tijdelijke tevredenheid gemeten op basis van de tevredenheid van de respondenten 
met verschillende kenmerken van de stedelijke openbare ruimte (bijvoorbeeld luchtkwaliteit, esthetische 
kwaliteit, atmosfeer, geur, toegankelijkheid en geluid). Dit werd niet behandeld in andere studies die 
betrekking hadden op tijdelijk SWB. Ook werd er dieper ingegaan op de invloed van de tevredenheid met 
de openbare ruimte en specifieke emoties (tijdelijk SWB), wat nog erg beperkt is in eerder onderzoek. 

Bovendien zijn eerdere studies over tijdelijk SWB voornamelijk gebaseerd op een homogene 
steekproef van studenten (Birenboim, 2019; Ettema & Smajic, 2015). In dit onderzoeksproject werd een 
ESM-methode gebruikt om een meer heterogene steekproef van ervaringen van inwoners van Eindhoven 
te  verkrijgen. Dit hielp ook om meer inzicht te krijgen in hoe tijdelijk SWB over tijd en plaats kon variëren.  

Verder is onderzoek dat subjectieve en objectieve methoden combineert nog steeds beperkt, 
terwijl dit zeer belangrijk is om een beter begrip te krijgen van de gevoelens en tijdelijke ervaringen van 
mensen in de stedelijke openbare ruimte. Dit huidige onderzoek bevat niet alleen subjectieve metingen, 
maar neemt ook verschillende objectieve variabelen (d.w.z. weer, afstand tot voorzieningen) mee in de 
analyses, gebaseerd op secundaire locatiegegevens, afgeleid van OSM en KNMI. 

De resultaten uit de focusgroep bieden een aantal concrete handvatten voor de ontwikkeling van 
de openbare ruimte in de gemeente Eindhoven, evenals waardevolle aanwijzingen voor toekomstig 
onderzoek naar emoties en evaluaties van openbare ruimtes. Zo zijn er specifieke geografische voorbeelden 
van positieve en negatieve ervaringen besproken en zijn er directe verbanden gelegd tussen emoties en 
kenmerken van de openbare ruimte.  

De resultaten van dit onderzoek kunnen beleidsmakers en stedenbouwkundigen helpen om 
aantrekkelijkere en aangenamere stedelijke openbare ruimten te creëren, door zich te richten op het 
creëren van aantrekkelijkere openbare locaties (bijvoorbeeld gerelateerd aan vrijetijds- of sociale 
ontmoetingsplaatsen) in het centrum van de stad, met meer natuurlijke kenmerken (bijvoorbeeld groen- 
en waterelementen), die bijdragen aan een tijdelijke SWB. Ook wordt erkend dat stedelijke ruimten die 
goed georganiseerd zijn en diversiteit bevatten om interessant te blijven voor de gebruikers, de meeste 
voorkeur hebben (Herzog, 1992). Gebaseerd op de resultaten kan geconcludeerd worden dat er in 
stedelijke gebieden meer rustige en groene plekken moeten worden ontworpen, zodat mensen zich 
gelukkiger, comfortabel, veilig en minder geïrriteerd voelen. Ook zouden stedenbouwkundigen en 
beleidsmakers het wandelen in stedelijke gebieden kunnen stimuleren door aantrekkelijkere looppaden of 
autovrije gebieden te creëren. Zo voelen mensen zich minder geïrriteerd en kan het aantal positieve 
tijdelijke ervaringen vergroot worden. 

 

5.3 Beperkingen en richtingen van toekomstig onderzoek 

Hoewel het gebruik van ESM verschillende voordelen heeft, heeft deze aanpak ook verschillende 
tekortkomingen. Vanwege de tijd en toewijding die van de deelnemers werd geëist door een ESM-aanpak 
te gebruiken, was er een lage respons voor het tweede deel van het onderzoek in vergelijking met het eerste 
deel. Het gebruik van een meer representatieve en grotere steekproef, ook uit andere steden en provincies, 
zou de interpretatie en generaliseerbaarheid van de resultaten kunnen verbeteren. Verder werd aan de 
respondenten gevraagd om positieve en negatieve tijdelijke ervaringen te melden op elke plek in de stad. 
Veel respondenten rapporteerden slechts één tijdelijke ervaring, wat duidt op een hoge mate van non-
respons op het niveau van de gebeurtenissen. Daarom was het niet mogelijk om conclusies te vtrekken over 
het aantal tijdelijke ervaringen in het stedelijk gebied en of mensen meer positieve tijdelijke ervaringen 
hebben in bepaalde gebieden in vergelijking met andere gebieden in de stad. 

Vanwege de ontwikkelingen op ICT-gebied in de afgelopen jaren, is het nu mogelijk om dynamische 
meetinstrumenten te gebruiken, zoals real-time enquêtes en geotagging-informatie in studies. Dergelijke 
methoden voor dataverzameling maken het mogelijk om gegevens van grote steekproeven te verzamelen 
en tijdelijke ervaringen te analyseren. Deze studie maakte gebruik van een (bijna real-time) online ESM-
enquête met een geotagging-functionaliteit die ook toegankelijk was via een mobiele telefoon. Het gebruik 
van een smartphone-applicatie met een meer gebruikersvriendelijke omgeving kan echter helpen om een 
hogere respons te verkrijgen. Aangezien de tijdelijke ervaringen en tevredenheid relatief nieuwe 
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onderwerpen zijn in stadsplanning studies, kan dit onderzoek bovendien bijdragen aan een standaardisatie 
van methoden voor dataverzameling voor toekomstig onderzoek. 

Met de nieuwe benadering die in dit onderzoek wordt gebruikt, is het mogelijk om inzicht te krijgen 
in de locaties waar de ervaringen hebben plaatsgevonden. Er kunnen meer gegevens over de omgeving van 
deze locaties geëxtraheerd worden d.m.v. OpenStreetMap (OSM). Deze extra informatie kan helpen bij het 
ontwikkelen van beleid inzake gezondheid en welzijn in stedelijke gebieden. De objectieve metingen met 
betrekking tot voorzieningen, die in deze studie worden gebruikt, zijn echter beperkt in vergelijking met de 
gegevens van OSM. OSM is namelijk gebouwd door een gemeenschap van ‘mappers’ die gegevens over 
wegen, paden, cafés, treinstations, etc. bijhouden. Objectievere metingen van deze kenmerken zouden 
interessant zijn voor toekomstige studies. Ook kunnen gegevens verkregen worden over het aantal 
voorzieningen in de directe omgeving (bijvoorbeel binnen een straal van 100 meter van de tijdelijke 
belevingslocatie) en de kortste afstand tot winkels, cafés en openbaar vervoer.  

Al met al biedt deze studie nieuwe inzichten in hoe de tijdelijke ervaring van stedelijke openbare 
ruimtes bijdraagt aan de tevredenheid met de stedelijke openbare ruimte en het tijdelijke en langdurige 
SWB van burgers. Zo bleek de tevredenheid met de stedelijke openbare ruimte belangrijk te zijn voor het 
verklaren van tijdelijk SWB, wat in eerder onderzoek niet werd meegenomen. In de toekomst is er 
diepgaander onderzoek  nodig naar de voorkeuren van gebruikers voor de inrichting stedelijke openbare 
ruimtes en hoe deze zich verhouden tot het welzijn van bewoners. 
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Stadscentrum 
 

- Catharina plein is erg mooi 
- Een ander positief gebied in het stadscentrum is het 

Van Abbemuseum, dat een voorbeeld is voor 
Eindhoven. 

- Skyline van Eindhoven CS naar het stadion is 
verbluffend. 

- Alles is goed, het stadscentrum verbindt mensen. 

Aanvullende opmerkingen Eindhoven 
 

- Groene parken worden gewaardeerd door burgers om te 
wandelen of te ontspannen. Er moeten echter meer 
groene ruimtes worden gecreëerd in het stadscentrum om 
een verbinding te maken met de Dommel. Bijvoorbeeld de 

Dommelroute door het stadscentrum. 

Bijlage A: Positieve locaties in Eindhoven 

Genneper-parken (natuur-, sport- en recreatiegebied) 
 

- Belangrijke locatie voor het welzijn van burgers 
- Genneper Hoeve (biologische boerderij met ook een 

zorg- en educatiefunctie) is erg belangrijk 

Karpendonkse plas en Wasven (natuurgebieden) 
 

- Prachtige groene gebieden 
- Vrede en nostalgie 
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Kruisstraat (winkels / restaurants) 
 

- Veel auto's rijden sneller dan 30 km / uur, 
waardoor mensen zich onveilig voelen 

- Auto's dwingen fietsers om aan de kant te 
gaan, hoewel fietsers voorrang moeten 
hebben op straat 

- Het moet gebruikers duidelijker worden 
gemaakt hoe de straat werkt 

Stadscentrum 
 

- 's Avonds onveilig voelen door slechte 
verlichting (van boekhandel Van Piere via de 
Blob naar het 18 Septemberplein) 

- Er zou meer groen moeten zijn (spaties) 
- Mauritsstraat is vies van wege de auto’s 

(uitlaatgassen) 

Tunnels in de stad 
 

- Vooral 's avonds voelen mensen zich erg 
onveilig. Waarschijnlijk omdat ze zich 
gevangen voelen, weinig sociale controle. 

- Overdag zijn de tunnels erg druk vanwege 
het verkeer. 

Aanvullende opmerkingen Eindhoven 
- Voor voetgangers zijn veel openbare ruimtes onveilig  

De N2-weg (bij A2) is een weg van 80 km/uur, maar de snelheid van veel auto's is veel sneller. Dit probleem is 
ook van toepassing op andere wegen in de stad. 

- Verkeerslichten voor fietsers en voetgangers tegelijkertijd groen, waardoor het onveilig is. 
- Verlichting van fietspaden moet worden verbeterd 

 

Winkelcentrum woensel / Woensel XL (winkelen) 
 

- Te weinig groen 
- Niet prettig en veel criminaliteit 
- Te veel parkeerplaatsen die kunnen worden 

omgezet in meer groen en / of woningen 

Bijlage B: Negatieve locaties in Eindhoven 



 
 

 
 


